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 بديع الزمان سعيد النّوريس

 ترمجة

حسان قامس الّصاحلي  ا 



 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

ّّن ُكْنُت ِمَن الظاملني( ) ْبحانََك ا  اّل أ نَت س ُ هل ا   (78الانبياء:) فَنَادى يف الُظلاُمت أ ْن الا 

ين الُُضُّ وأ نَت  ْذ اندى ربّه أ ّّن َمس ّ  (78)ال نبياء:أ رَحُم الرامحني(  )ا 

اّل هو عَليه تَولّكُت وهَو َربُّ الَعرش الَعظمِي(  هل ا  يَب هللا الا  ْن تَولّوا فَُقْل َحس ْ  (921)التوبة:)فا 

 (988)أ ل معران:)َحْسبُنا هللا َوِنْعَم الَوكيُل( 

اّل ابهلل الَعّلِ الَعظميِ   الحوَل والقوَة ا 

 يق أ نَت البايقاياَبيق أ نَت الَبايق  ايابَ 

 (44)فصلت:)لذليَن أ َمنُوا ُهدًى وشفاًء( 

هذا القسم الاول من املكتوب احلادي والثالثني يتضمن ست ملعات تبني لك مهنا نورا ًمن انوار كثرية لللكامت 

 املباركة املذكورة اليت لقراءهتا ثالاًث وثالثني مرة يف لك وقت فضائل كثرية والس امي بني املغرب والعشاء.
 

 اللمعة الاوىل

يه من اعظم انواع املناجاة واروعها، ومن  -عىل نبينا وعليه الصالة والسالم  -ان مناجاة س يدان يونس بن مىت 

ابلغ الوسائل ال س تجابة ادلعاء وقبوهل .
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قد ُألقي به اىل البحر، فالتقمه احلوت، وغشيته امواج البحر  -عليه السالم  -تتلخص قصته املشهورة بأ نه 

لهاجئة، واسدل الليل الهبمي س تاره املظمل عليه. فدامهته الرهبة واخلوف من لك ماكن وانقطعت امامه اس باب ا

 الرجاء وانسدت ابواب الامل.. واذا مبناجاته الرقيقة وتُضعه اخلالص الزيك:

ّّن ُكْنُت ِمَن الظاملني(  ْبحانََك ا  اّل أ نَت س ُ هل ا  حلاةل واسطة جناة ووس يةل يصبح هل يف تكل ا (78)الانبياء:)ال ا 

 خالص.

 وسـر هذه املناجاة العظمي هو:

ان الاس باب املادية قد هوت لكياً يف ذكل الوضع املرعب، وسقطت هنائياً فمل حترك ساكناً ومل ترتك أ ثرًا، ذكل 

حر الن اذلي يس تطيع ان ينقذه من تكل احلاةل، ليس ااّل ذكل اذلي تنفذ قدرتُه يف احلوت، وهتمين عىل الب

 وتس تويل عىل الليل وجو السامء؛ حيث أ ن الك من الليل احلاكل والبحر الهاجئ واحلوت الهائل قد اتفق عىل

--- 
1
عن سعد بن ايب وقاص ريض هللا عنه: ان رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قال: "دعوة ذى النون اذ دعا يف بطن   
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الّ اس تجاب هللا هل".احلوت، قال: ال اهل الا انت  س بحانك اّن كنت من الظا  ملني، فانه مل يدع هبا رجل مسمل يف شئ ا 
( وحصحه، ووافقه اذلهيب،  2/278و 9/717ـ حتفة( واحلامك ) 8782( والرتمذي)9/981حديث حصيح: اخرجه امحد )

افظ يف واحلديث عزاه الس يوطي يف اجلامع الصغري للنسايئ والبهيقي يف شعب الاميان والضياء يف اخملتارة وحس نه احل

 خترجي الاذاكر.
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الانقضاض عليه، فال ينجيه سبب، وال خيلصه أ حد، واليوصهل اىل ساحل السالمة بأ مان، االّ من بيده مقاليد 

الليل وزمام البحر واحلوت معًا، وَمن يسّخر لك شئ حتت امره.. حىت لو اكن اخللق امجعني حتت خدمته عليه 

 رهيب، ما اكنوا ينفعونه بشئ!.السالم ورهن اشارته يف ذكل املوقف ال

الّ اللواذ اىل كنف  أ جل التأ ثري لالس باب قط.. مفا أ ن رأ ى عليه السالم بعني اليقني أ الّ ملجأ  هل من امره تعاىل ا 

مسبب الاس باب، انكشف هل رسُّ ال حدية من خالل نور التوحيد الساطع، حىت خسرْت هل تكل املناجاُة 

عًا، بل حتّول هل  بنور التوحيد اخلالص بطُن احلوت املظمل اىل مايش به جوف اخلالصة الليل والبحر واحلوت م

غواصة أ مينة هادئة تسري حتت البحر، واصبح ذكل البحر الهاجئ ابالمواج املتالطمة  مايش به املتزنه ال من 

صباح وضئ وكشف القمر عن وهجه املنري ك نه م  -بتكل املناجاة  -الهادئ، وانقشعت الغيوم عن وجه السامء 

 يتدىل فوق رأ سه..

وهكذا غدت تكل اخمللوقات اليت اكنت هتدده وترعبه من لك صوب وتضيق عليه اخلناق، غدت ال ن تسفر 

هل عن وجه الصداقة، وتتقرب اليه ابلود واحلنان، حىت خرج اىل شاطئ السالمة وشاهد لطف الرب الرحمي 

 حتت جشرة اليقطني.

انفس نا.. فنحن يف وضع خميف ومرعب أ ضعاف أ ضعاف ما اكن فيه س يدان يونس فلننظر بنور تكل املناجاة اىل 

 عليه السالم، حيث ان:

ليلنا اذلي خيمي علينا، هو املس تقبل.. مفس تقبلنا اذا نظران اليه بنظر الغفةل يبدو مظلامً خميفًا، بل هو أ حكل 

 ائة مرة..ظالمًا واشد عتامة من الليل اذلي اكن فيه س يدان يونس عليه السالم مب

وحبران، هو حبر الكرة الارضية، فلك موجة من امواج هذا البحر املتالطم حتمل أ الف اجلنائز، فهو اذن حبر 

 مرعب رهيب مبائة ضعف رهبة البحر اذلي أ لقي فيه عليه السالم.

ا احلوت وحوتنا، هو ما حنمهل من نفس أ مارة ابلسوء، فهيي حوت يريد ان يلتقم حياتنا الابدية وميحقها. هذ

اشد رضاوة من احلوت اذلي ابتلع س يدان يونس عليه السالم؛ اذ اكن ميكنه ان يقيض عىل حياة امدها مائة 

 س نة، بيامن حوتنا حنن حياول افناء مئات املاليني من س ين حياة خادلة هنيئة رغيدة.
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الّ الاقتداء بس يدان يونس عليه  السالم والسري عىل هديه، معرضني مفا دامت حقيقة وضعنا هذه، مفا علينا اذاً ا 

عن الاس باب مجيعًا، مقبلني لكيًا عىل ربنا اذلي هو مسبب الاس باب متوهجني اليـه بقلوبـنا وجـوارحنـا، 

ّّن ُكْنُت ِمَن الظاملني( مدركني بعني اليقني ان قد ائمتر  ْبحانََك ا  الّ أ نَت س ُ هل ا  ملتجـئني اليـه س بحانه قائلني: )ال ا 

نا الامارة ابلسوء اليت بني  -ب غفلتنا وضاللنا بسب -علينا  مس تقبلُنا اذلي يرتقبنا، ودنياان اليت تضمنا، ونفوس ُ

جنبينا، موقنني كذكل انه اليقدر ان يدفع عنا خماوف املس تقبل واوهامه، واليزيل عنا اهوال ادلنيا ومصائهبا، 

ن املس تقبل حتت أ مره، وادلنيا حتت حهمه، واليبعد عنا ارضار النفس الامارة ابلسوء ودسائسها، االّ من اك

 وانفس نا حتت ادارته  .

تُرى َمن غرُي خالق السموات والارضني يعرف خلجات قلوبنا، وَمن غرَُيه يعمل خفااي صدوران، وَمن غرَُيه قادر 

تالطمة عىل اانرة املس تقبل لنا خبلق ال خرة، وَمن غرُيه يس تطيع ان ينقذان من بني الوف أ مواج ادلنيا امل 

رادته النافذة ولوال أ مره  ابالحداث؟!. حاش هلل والك ان يكون لنا منٍج غريه وخملٍّص سواه، فهو اذلي لوال ا 

 املهمين ملا متكن شئ ايامن اكن وكيفام اكن ان ميد يده ليغيث أ حدًا بشئ!.

الّ ان نرفع اكّف الُضاعة اليه س بحانه متوس لني، مس تعطفني نظر رمحته مفا دامت هذه حقيقة وضعنا مفا علينا ا 

الرابنية الينا، اقتداء برس تكل املناجاة الرائعة اليت خّسرت احلوت لس يدان يونس عليه السالم ك نه غواصة تسري 

حتت البحر، وحولت البحر متزنها مجيال، وأ لبست الليل جلباب النور الوضئ ابلبدر الساطع. فنقول: ) ال 

ّّن كُ  ْبحانََك ا  اّل أ نَت س ُ هل ا  لهية اىل مس تقبلنا بقولنا: )الاهل الا ا  ْنُت ِمَن الظاملني( . فنلفت هبا نظر الرمحة اال 

ّّن  أ نت(. ونلفهتا اىل دنياان بلكمة: )س بحانك( ونرجوها ان تنظر  اىل انفس نا بنظر الرأ فة والشفقة جبمةل:  )ا 

رعب ليلنا ودهش ته الـى أ من  كنُت من الظاملني( يك يعم مس تقبلنا نور الاميان وضياء بدر القرأ ن، وينقلب

الانس وطمأ نينة الهبجة. ولتنهتيي هممة حياتنا وخنتمت وظيفهتا ابلوصول اىل شاطئ الامن والامان دخوال يف 

رحاب حقيقة الاسالم، تكل احلقيقة اليت يه سفينة معنوية اعّدها القرأ ن العظمي، فنبحر هبا عباب احلياة، فوق 

جلنائز الحيرصها العد، ويقذفها اىل العدم تبدل املوت واحلياة وتناوهبام ادلائبني أ مواج الس نني والقرون احلامةل 

 يف
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دنياان وارضنا، فننظر اىل هذا املشهد الرهيب مبنظار نور القرأ ن الباهر، واذا هو مناظر متبدةل، متجددة، 

زل للبحر اىل نظر تقطر حيول جتددها املس متر تكل الوحشة الرهيبة النابعة من هبوب العواصف وحدوث الزال

منه العربة، ويبعث عىل التأ مل والتفكر يف خلق هللا. فتس تضئ وتتأ لق بهبجة التجدد ولطافة التجديد. فال 

تس تطيع عندها نفوس نا الامارة عىل قهران، بل نكون حنن اذلين نقهرها مبا منحنا القرأ ن الكرمي من ذكل الرس 

بثقة من القرأ ن الكرمي. فتصبح النفس الامارة طوع ارادتنا، وتغدو وس يةل اللطيف، بل منتطهيا بتكل الرتبية املن 
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 انفعة ووساطة خري للفوز حبياة خادلة.

 اخلالصــة:

ان الانسان مبا حيمل من ماهية جامعة يتأ مل من امحلى البس يطة كام يتأ مل من زلزةل الارض وهزاهتا ويتأ مل من زلزال 

ف من جرثومة صغرية كام خياف من املذنبات الظاهرة يف الاجرام الكون العظمي عند قيام الساعة، وخيا

الساموية، وحيب بيته ويأ نس به كام حيب ادلنيا العظمية، وهيوى حديقته الصغرية ويتعلق هبا كام يش تاق اىل اجلنة 

 اخلادلة ويتوق الهيا.

الّ من بيده مقاليد السموات  مفا دام أ مر الانسان هكذا، فال معبود هل وال رب وال موىل وال منجأ  وال ملجأ   ا 

والارض وزمام اذلرات واجملرات، ولك شئ حتت حهمه، طوع أ مره.. فالبد ان هذا الانسان حباجة ماسة دامئًا 

 اىل التوجه اىل ابرئه اجلليل والتُضع اليه اقتداء بس يدان يونس عليه السالم. فيقول:

ّّن ُكْنُت ِمَن الظا ْبحانََك ا  اّل أ نَت س ُ هل ا   ملني()ال ا 

ََّك َانَْت الَْعلمُي الَْحكمي( َّْمَتنا ِان ْبَحانََك اَل ِعمْلَ لَنَا ِااّل ما عَل  )س ُ
#10 
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 اللمعة الثانيـة

 بسم هللا الرمحن الرحمي

ُُ وأ نَت أ رمُح الرامحني(  ين الُُضُّ ْذ اندى ربّه أ ّن َمس ّ  (78)الانبياء:)وأ يوَب ا 

لصابرين س يدان أ يوب عليه السالم جمّربة، وذات مفعول مؤثر، فينبغي هذه املناجاة اللطيفة اليت اندى هبا رائد ا

 أ ن نقتبس من نور هذه ال ية الكرمية ونقول يف مناجاتنا: رب أ ّن مس ين الُض وانت أ رمح الرامحني.

 وقصة س يدان أ يوب عليه السالم املشهورة، نلخصها مبا يأ يت:

مل املرض العضال، حىت رست القروح واجلروح اىل جسمه أ نه عليه السالم ظل صابراً ردحاً من الزمن ياكبد أ  

لكه، ومع ذكل اكن صابراً جدلاً يرجو ثوابه العظمي من العل القدير. وحيامن أ صابت ادليدان الناش ئة من جروحه 

)أ ّن قلبه ولسانه الذلين هام حمل ذكر هللا ومـوضع معـرفـته، تــُضع اىل ربه الـكرمي بـهـذه املـناجـاة الرقـيقة: 

ُُ وأ نَت أ رمُح الرامحني( خش ية أ ن يصيب عبادته خلل، ومل يتُضع اليه طلبًا للراحة قط،  ين الُُضُّ َمس ّ

فاس تجاب هللا العل القدير لتكل املناجاة اخلالصة الزكية اس تجابة خارقة مبا هو فوق املعتاد، وكشف عنه رّضه 

 ممية.واحسن اليه العافية التامة واس بغ  عليه أ لطاف رمحته الع 
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 يف هذه اللمعة مخس ناكت.

 النكتة الاوىل:

زاء تكل اجلروح الظاهرة اليت أ صابت س يدان أ يوب عليه السالم، توجد فينا أ مراض ابطنية وعلل روحية  انه ا 

وأ سقام قلبية، فنحن مصابون بلك هذا. فلو انقلبنا ظاهراً بباطن وابطناً بظاهر، لظهران ُمثقلني جبروح وقروح 

 لبدت فينا أ مراٌض وعلل اكرث بكثري مما عند س يدان أ يوب عليه السالم، ذكل ل ن:بليغة، و 

مث، ولك ما يلج اىل أ ذهاننا من ش هبة، يشق جروحاً غائرة يف قلوبنا، ويفجر قروحًا  لك ما تكس به ايدينا من ا 

ن جروح س يدان أ يوب عليه السالم اكنت هتدد حياته ادلنيا القصري  ة خبطر، أ ما جروحنا دامية يف أ رواحنا.. مث ا 

املعنوية حنن فهيي هتدد حياتنا الاخروية املديدة خبطر.. فنحن اذن حمتاجون أ شد احلاجة اىل تكل املناجاة 

الايوبية الكرمية بأ ضعاف أ ضعاف حاجته عليه السالم الهيا. وخباصة أ ن ادليدان املتودلة من جروحه عليه 

املتودلة عندان من جروحنا الناش ئة  -نعوذ ابهلل  -والشكوك السالم مثلام أ صابت قلبه ولسانه،فان الوساوس 

من ال اثم واذلنوب تصيب ابطن القلب اذلي هو مس تقر الاميان فزتعزع الاميان فيه، ومتس اللسان اذلي هو 

 مرتمج الاميان فتسلبه ذلة اذلكر ومتعته الروحية، والتزال تنفره من ذكر هللا حىت تسكته لكيًا.

غل يف القلب وميد جذوره يف أ عامقه، وماينفك ينكت فيه نكتًا سوداء حىت يمتكن من اخراج نعم، الامث يتو 

 نور الاميان منه، فيبقى مظلامً مقفرًا، فيغلظ ويقسو.

ن مل يُمَح ذكل الامث فوراً ابالس تغفار يتحول اىل دودة  مث وخطيئة طريقاً مؤداًي اىل الكفر، فا  نعم، ان يف لك ا 

 معنوية تعض  القلب وتؤذيه. ولنوحض ذكل مبا يأ يت: معنوية، بل اىل حية

مثاً خُيَجل منه، وعندما يس تحي كثرياً من اطالع الاخرين عليه، يثقل عليه وجود  ن اذلي يرتكب رساً ا  مثاًل: ا 

 املالئكة والروحانيات، ويرغب يف اناكرمه بأ مارة اتفهة.

يتحصن جتاهها ابالس تغفار، مفا أ ن يسمع نذير هجمن  ومثاًل: ان اذلي يقرتف كبرية تفيض اىل عذاب هجمن. ان مل

 وأ هوالها يرغب من أ عامقه يف عدم وجودها، فيتودل دليه جرأ ة ال ناكر هجمن من أ مارة بس يطة أ و ش هبة اتفهة.
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ن اذلي اليقمي الفرائض واليؤدي وظيفة العبودية حق الاداء وهو يتأ مل من توبيخ أ مره البس يط  ومثاًل: ا 

واجب بس يط، فان تاكسهل عن أ داء الفرائض أ زاء الاوامر املكررة الصادرة من هللا العظمي، لتقاعسه عن 

يورثه ضيقاً شديداً وظلمة قامتة يف روحه، ويسوقه هذا الضيق اىل الرغبة يف ان يتفوه ويقول مضنًا: ليته مل يأ مر 

ايً جتاه ُالوهيته س بحانه!، فاذا ماوردت بتكل العبادة! وتثري هذه الرغبة فيه الاناكر، اذلى يشم منه عداًء معنو

ش هبٌة اتفهة اىل القلب حول وجوده س بحانه، فانه مييل الهيا ك هنا دليل قاطع. فينفتح أ مامه ابب عظمي للهالك 

هدفًا لضيق معنوي ارهب  -هبذا الاناكر  -واخلرسان املبني، ولكن اليدرك هذا الشقي أ نه قد جعل نفسه 
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من ذكل الضيق اجلزيئ اذلي اكن يشعر به من تاكسهل يف العبادة، مكن يفّر من لسع وأ فظع مباليني املرات 

 البعوض اىل عض احلية!!

 (94)املطففني:فلُيفهم يف ضوء هذه الامثةل الثالثة رّس ال ية الكرمية: )الكّ بل راَن عىل قلوهبم ما اكنوا يَكس بون(

 النكتة الثانية:

رشين اخلاصة ابلقدر: أ ن الانسان ليس هل حق الشكوى من البالء واملرض مثلام وحّض يف اللكمة السادسة والع 

 بثالثة وجوه:

 الوجه الاول:

ان هللا س بحانه جيعل ما أ لبسه الانسان من لباس الوجود دليال عىل صنعته املبدعة، حيث خلقه عىل صورة 

رصف جتليات خمتلفة السامئه منوذج موديل يفّصل عليه لباس الوجود، يبدهل ويقصه ويغريه مبينًا هبذا الت

احلس ىن. مفثلام يس تدعي امس الشايف املرض، فان امس الرزاق ايضًا يقتيض اجلوع. وهكذا فهو س بحانه ماكل 

 املكل يترصف يف ملكه كيف يشاء.

 الوجه الثاّن:

وتسمو وتمثر  أ ن احلياة تتصفى ابملصائب والبالاي، وتزتىك ابالمراض والنوائب، وجتد هبا الكامل وتتقوى وترتىق

وتنتج وتتاكمل وتبلغ هدفها املراد لها، فتؤدي هممهتا احلياتية. أ ما احلياة الرتيبة اليت متىض عىل نسق واحد ومتر 

 عىل فراش الراحة،
#13 

 فهيي أ قرب اىل العدم اذلي هو رش حمض منه اىل الوجود اذلي هو خري حمض. بل يه تفيض اىل العدم.

 الوجه الثالث:

ن دار ادلني اّل ميدان اختبار وابتالء، ويه دار معل وحمل عبادة، وليست حمل متتع وتذلذ ا  ا هذه ما يه ا 

 والماكن تسمل الاجرة ونيل الثواب.

مفادامت ادلنيا دار معل وحمل عبادة، فاالمراض واملصائب عدا ادلينية مهنا وبرشط الصرب علهيا تكون مالمئة 

تكل العبادة، حيث أ هنا متد العمل بقوة وتشد من أ زر العبادة، جدًا مع ذكل العمل، بل منسجمة متامًا مع 

فالجيوز التشيك مهنا، بل جيب التحل ابلشكر هلل هبا، حيث أ ن تكل الامراض والنوائب حتّول لك ساعة 

 من حياة املصاب عبادة ليوم اكمل.

 نعم، ان العبادة قسامن:

 قسم اجياىب وقسم سلىب..
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يع، أ ما القسم الاخر فان البالاي والُض والامراض جتعل صاحهبا يشعر بعجزه فالقسم الاول معلوم دلى اجل 

وضعفه، فيلتجئ اىل ربه الرحمي، ويتوجه اليه ويلوذ به، فيؤدي هبذا عبادة خالصة. هذه العبادة خالصة زكية 

ذا ماجتّمل املصاب ابلصرب وفكّر يف ثواب رضه عند هللا ومجيل أ جره عنده، وشكر  اليدخل فهيا الرايء قط. فا 

ربه علهيا، حتولت عندئذ لك ساعة من ساعات معره ك هنا يوم من العبادة، فيغدو معره القصري جدًا مديدًا 

لك دقيقة من دقائق معره مبثابة يوم من العبادة.. ولقد كنت أ قلق كثرياً عىل  -عند بعضهم  -طوياًل، بل تتحول 

ملهاجر ماأ صاب أ حد اخويت يف الاخرة وهو احلافظ امحد ا
9

 مبرض خطري، خفطر اىل القلب ما اييت: 

برّشه، هنّئه، فان لك دقيقة من دقائق معره متيض ك هنا يوم من العبادة حقاً انه اكن يشكر ربه الرحمي من ثنااي 

 الصرب اجليل.

--- 
1
وريس طوال بقائه يف املهاجراحلافظ امحد: هو احد ارشاف التجار يف ابرال ومن أ وائل طالب النور الزم الاس تاذ الن  

 م رمحة هللا عليه. ـ املرتمج.9147ابرال . تويف س نة 

#14 

 النكتة الثالثـة:

مثلام بينّا يف اللكامت السابقة أ نه: اذا ما فكر لك انسان فامي مىض من حياته فسريد اىل قلبه ولسانه: واأ سفاه، 

ما أ نه يتأ سف ويتحرس ، أ و حيمد ربه ويشكره.  فاذلي يقّطر الاسف والاىس امنا يكون أ و امحلد هلل، أ ي ا 

بسبب ال الم املعنوية الناش ئة من زوال الذلائذ السابقة وفراقها، ذكل ل ن زوال الذلة أ مل، بل قد تورث ذلةٌ زائةل 

طارئة أ الماً دامئة مس مترة، فالتفكر فهيا يعرص ذكل الامل ويقّطر منه الاسف والاىس، بيامن الذلة املعنوية وادلامئة 

اش ئة من زوال ال الم املؤقتة اليت قضاها املرء يف حياته الفائتة، جتعل لسانه ذاكراً ابمحلد والثناء هلل تعاىل.. الن

مبا أ ّدخر هل ربه الكرمي من ثواب  -عالوة عىل هذا  -هذه حاةل فطرية يشعر هبا لك انسان، فاذا ما فكر املصاب 

لقصري ابملصائب اىل معر مديد فانه اليصرب عىل ما انتابه مجيل وجزاء حسن يف ال خرة وتأ مل يف حتول معره ا

من رُض وحده، بل يرىق ايضاً اىل مرتبة الشكر هلل والرضا بَقَدره، فينطلق لسانه حامداً ربه وقائاًل: امحلد هلل 

 عىل لك حال سوى الكفر والضالل.

يس ابملعىن اذلي يف عرف الناس ولقد سار مثال عند الناس: ما اطول زمن النوائب!. نعم، هو كذكل ولكن ل 

 وظهنم من أ نه طويل مبا فيه من ضيق وأ مل، بل هو طويل مديد اكلعمر الطويل مبايمثر من نتاجئ حياتية عظمية.

 النكتة الرابعــة:

 لقد بينّا يف املقام الاول لللكمة احلادية والعرشين:

ن مل يشتت ما وهبه الباري س بحانه من قوة الصرب،  ومل يبعرثها يف شعاب الاوهام واخملاوف، ان الانسان ا 
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فان تكل القوة ميكن ان تكون اكفية للثبات حيال لك مصيبة وبالء، ولكن همينة الومه وس يطرة الغفةل عليه 

والاغرتار ابحلياة الفانية ك هنا دامئة.. يؤدي اىل الفّت من قوة صربه وتفريقها اىل أ الم املايض وخماوف املس تقبل، 

أ ودعه هللا من الصرب عىل حتمل البالء النازل به والثبات دونه، فيبدأ  ببث الشكوى حىت ك نه فال يكفيه ما

يشكو هللا للناس، مبدايً من قةل الصرب ونفاده مايش به اجلنون فضالً عن أ نه الحيق هل أ ن جيزع جزعه هذا ابدًا؛ 

 -ذكل الن لك يوم من أ ايم املايض 
#15 

ب عرسه ومشقته وترك راحته، وقد زال تعبه وأ مله وترك ذلته، وقد ذهب فقد ذه -ان اكن قد مىض ابلبالء 

ضنكه وضيقه وثبت أ جره، فالجيوز اذن الشكوى منه، بل ينبغي الشكر هلل تعاىل عليه بشوق ولهفة. والجيوز 

كذكل الامتعاض من املصيبة والسخط علهيا بل ينبغي ربط أ وارص احلب هبا، ل ن معر الانسان الفاّن اذلي 

د مىض يتحول معراً سعيداً ابقياً مديداً مبا يعاّن فيه من البالء، مفن البالهة واجلنون أ ن يبدد الانسان قسامً ق

من صربه وهيدره ابالوهام والتفكر يف البالاي اليت مضت وال الم اليت ولّت. أ ما الاايم املقبةل، حفيث أ هنا مل تأ ت 

من ال ن واجلزع مّعا ميكن أ ن يصيب الانسان فهيا من مرض وبالء.  بعد وجمهوةل مهبمة، مفن امحلاقة التفكر فهيا

فكام أ نه حامقة أ ن يأ لك الانسان اليوم كثريًا من اخلزب ويرشب كثريًا من املاء ملا ميكن أ ن يصيبه من اجلوع 

اض والعطش يف الغد أ و بعد غد، كذكل التأ مل والتضجر من ال ن ملا ميكن أ ن يبتىل به يف املس تقبل من امر 

ومصائب يه ال ن يف حمك العدم، واظهار اجلزع حنوها دون أ ن يكون هناك مربر واضطرار، هو بالهة وحامقة 

 اىل حد تسلب العطف عىل صاحهبا والاشفاق عليه. فوق أ نه قد ظمل نفسه بنفسه.

 اخلالصـة:

 حهبا.ان الشكر مثلام يزيد النعمة، فالشكوى تزيد املصيبة وتسلب الرتمح والاشفاق عىل صا

لقد ابتىل رجل صاحل من مدينة أ ررضوم مبرض خطري وبيل، وذكل يف الس نة الاوىل من احلرب العاملية 

 الاوىل، فذهبت اىل عيادته وبّث يل شكواه:

 مل أ ذق طعم النوم منذ مائة يوم... تأ ملت لشكواه الالمية هذه، ولكن تذكرت حيهنا مبارشة وقلت: --

ضية لكوهنا قد ولّت ومضت فهيي ال ن مبثابة مائة يوم مرّسة مفرحة كل، فال تفكر أ يخ! ان الاايم املائة املا -

هنا مل تأ ت  فهيا وال تشُك مهنا، بل انظر الهيا من زاوية زوالها وذهاهبا، واشكر ربك علهيا. أ ما الاايم املقبةل فل 

والختف من غري شئ، بعد، فتولك عىل رمحة ربك الرمحن الرحمي واطمنئ الهيا. فال تبك قبل أ ن تُضب، 

 والمتنح العدم صبغَة الوجود. ارصف تفكريك يف هذه الساعة ابذلات، فان مامتلكه
#16 

من قوة الصرب تكفي للثبات لهذه الساعة. والتكن مثل ذكل القائد الامحق اذلي شتت قوته يف املركز ميينًا 
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أ مدهتا، ويف الوقت اذلي مل تُك ممينة وشامالً يف الوقت اذلي التحقت ميرسة العدو اىل صفوف ممينة جيشه ف

 العدو مهتيأ ة للحرب بعد.. مفا أ ن عمل العدو منه هذا حىت سدد قوة ضئيةل يف املركز وقىض عىل جيشه.

فيا أ يخ! التكن كهذا، بل حّشد لك قواك لهذه الساعة فقط، وترقَّب رمحة هللا الواسعة، وتأ مل يف ثواب 

مرك الفاّن القصري اىل معر مديد ابق، فقّدم الشكر الوافر املرس اىل العل الاخرة، وتدبّر يف حتويل املرض لع

 القدير بدال من هذه الشكوى املريرة.

انرشح ذكل الشخص املبارك من هذا الالكم وانبسطت أ ساريره حىت رشع ابلقول: امحلد هلل. لقد تضاءل أ ملي 

 كثريًا.

 النكتة اخلامسـة:

 ويه ثالث مسائل:

 :املسأ ةل الاوىل

ن املصيبة اليت تعّد مصيبة حقًا واليت يه مُضة فعاًل، يه اليت تصيب ادلين. فالبد من الالتجاء اىل هللا  ا 

س بحانه والانطراح بني يديه والتُضع اليه دون انقطاع. أ ما املصائب اليت المتس ادلين فهيي يف حقيقة الامر 

 ليست مبصائب، ل ن قسامً مهنا:

س بحانه اىل عبده ليوقظه من غفلته، مبثل تنبيه الراعي لش ياهه عندما تتجاوز مرعاها، تنبيه رحامّن! يبعثه هللا 

فريمهيا حبجر، والش ياه بدورها تشعر أ ن راعهيا ينهبها بذكل احلجر وحيذرها من أ مر خطري مُض، فتعود اىل 

 حامّن لالنسان.مرعاها برىض واطمئنان. وهكذا النوائب الظاهرة فان الكثري مهنا تنبيه الهيي، وايقاظ ر 

 أ ما القسم ال خر من املصائب فهو كفارة لذلنوب.

لهية لتطمني القلب وافراغ السكينة فيه، وذكل بدفع الغفةل اليت  وقسم أ خر أ يضًا من املصائب هو منحة ا 

 تصيب الانسان، واشعاره بعجزه وفقره الاكمنني يف جبلته.

 فهيي ليست -ذكران أ نفا فكام  -أ ما املصيبة اليت تنتاب الانسان عند املرض 
#17 

مبصيبة حقيقية، بل يه لطف رابّن النه تطهري لالنسان من اذلنوب وغسل هل من أ دران اخلطااي، كام ورد يف 

 احلديث الصحيح:

)مامن مسمل يصيبه أ ذى ااّل حاّت هللا عنه خطاايه كام حياّت ورق الشجر ( 
9

 

جاته الجل نفسه وتطميناً لراحته، وامنا طلب كشف الُض وهكذا فان س يدان ايوب عليه السالم مل يدُع يف منا

من ربه عندما أ صبح املرض مانعًا ذلكر هللا لساان، وحائاًل للتفكر يف ملكوت هللا قلبًا، فطلب الشفاء ل جل 
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أ ول ما نقصد: شفاء  -بتكل املناجاة  -القيام بوظائف العبودية خالصة اكمةل. فيجب علينا حنن ايضاً أ ن نقصد 

حنا املعنوية ورشوخنا الروحية القادمة من ارتاكب ال اثم واقرتاف اذلنوب ولنا الالتجاء اىل هللا القدير جرو

عندما حتول الامراُض املادية دون قيامنا ابلعبادة اكمةل، فنتُضع اليه عندئذ بلك ذل وخضوع ونس تغيثه دون 

بوبيته الشامةل فعلينا الرضا والتسلمي املطلق أ ن يبدر منا أ ي اعرتاض أ و شكوى، اذ مادمنا راضني لك الرضا بر 

مبا مينحه س بحانه لنا بربوبيته.. أ ما الشكوى اليت تومئ اىل الاعرتاض عىل قضائه وقدره، واظهار التأ فف 

لهيي العادل واهتام لرمحته الواسعة.. مفن ينقد القدر يرصعه ومن  والتحرس، فهيي أ ش به ما يكون بنقد للقدر اال 

رم مهنا. اذ كام ان اس تعامل اليد املكسورة للثأ ر يزيدها كرسًا، فان مقابةل املبتل مصيبته ابلشكوى يهتم الرمحة حيُ 

 والتضجر والاعرتاض والقلق تضاعف البالء.

 املسأ ةل الثانيـة:

لكام اس تعظمت املصائب املادية عُظمت، ولكام اس تصغرهَتا صغرت. مفثاًل: لكام اهمت الانسان مبا يرتاءى هل من 

 لياًل يُضخم  ذكل يف نظره، بيامن اذا أ مههل يتال.ى. ولكام تعرض الانسان لوكر الزانبري ازداد وجوهما واذا ومه

 أ مهلها تفرقت.

فاملصائب املادية كذكل لكام تعاظمها الانسان واهمت هبا وقلق علهيا ترسبت من اجلسد انفذة يف القلب ومس تقرة 

قلب وتكون ركزية للامدية مهنا فتس متر الاخرية وتطول. ولكن مىت فيه، وعندها تتناىم مصيبة معنوية يف ال

 ماأ زال الانسان القلق والومه

--- 
 رواه البخاري ـ كتاب املرىض والطب. ـ املرتمج.  1
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من جذوره ابلرضا بقضاء هللا، وابلتولك عىل رمحته تضمحل املصيبة املادية تدرجييًا وتذهب، اكلشجرة اليت 

 قها ابنقطاع جذورها.متوت وجتف أ ورا

ولقد عرّبُت عن هذه احلقيقة يومًا مبا يأ يت: 
9

 

 ومن الشكوى بالٌء.

 أ نت  ايمسكنُي دعها وتولْك.

 أ نت ان تسمْل اىل الوهاب جنواك وجدْت.

 فاذا اللكُّ عطاء.

 واذا اللكُّ صفاء.
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 فبغري هللا: دنياك متاهات وخوف!

 أ فيشكو َمن عىل اكههل حيمل لّك الراس يات

 الرمل الضئيةل؟ حبةَ 

 امنا الشكوى بالٌء يف بالء.

 وأ اثم يف أ اثم وعناء!

 أ نت ان تَبَْسم ويف وجه البالء.

 عادت ال رزاء تذوي وتذوب.

 حتت مشس احلق حباِت بََرد!

 فاذا دنياك بَسمة،

 بسمٌة من ثغرها ينساُب ينبوُع اليقني.

 بسمٌة نشوى ابرشاق اليقني.

 بسمٌة حريى ابرسار اليقني.

ة خصمه ابس تقباهل ابلبرش والابتسامة، فتتضاءل َسورة العداوة وتنطفئ انر نع م..! ان الانسان مثلام خيفف حدًّ

 اخلصومة، بل قد تنقلب صداقًة ومصاحلة، كذكل الامر يف اس تقبال البالء ابلتولك عىل القدير يذهُب أ ثره.

--- 
1
 وب السادس".ــ املرتمج.جاءت ترمجة هذه الفقرة بشئ من الترصف واصلها يف "املكت  
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 املسـأ ةل الثالثـة:

أ ن للك زمان ُحهمه، وقد غرّي البالء شلكه يف زمن الغفةل هذا، فاليكون البالء بالء عند البعض دومًا، بل 

لهياً ولطفاً منه س بحانه. وأ رى املبتلني ابلُض يف هذا الوقت حمظوظني سعداء برشط أ ال ميس ديهنم،  حساانً ا  ا 

ملرض والبالء عندي ماجيعلهام مُضين يف نظري حىت أ عادهيام، وال يوراثنين الاشفاق والتأ مل عىل فال يودل ا

صاحهبام، ذكل ماأ اتّن شاب مريض ااّل وأ راه أ كرث ارتباطًا من أ مثاهل ابدلين، وأ كرث تعلقًا مهنم ابل خرة.. فأ فهم 

ه اليت التعد والحتىص، حيث أ ن ذكل من هذا أ ن املرض حبق هؤالء ليس بالء، بل هو نعمة من نعمه س بحان

املرض ميد صاحبه مبنافع غزيرة من حيث حياته ااُلخروية ويكون هل رضابً من العبادة، مع أ نه ميس حياته ادلنيا 

 الفانية الزائةل بشئ من املشقة.

لهية ف امي اذا وجد نعم قد اليس تطيع هذا الشاب أ ن حيافظ عىل ما اكن عليه يف مرضه من الالزتام ابالوامر اال 
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 العافية، بل قد ينجرف اىل السفاهة بطيش الش باب ونزواته وابلسفاهة املسترشية يف هذا الزمان.

 خـامتـة

ان هللا س بحانه قد أ درج يف الانسان جعزًا الحد هل، وفقرًا الهناية هل، اظهارًا لقدرته املطلقة وابرازًا لرمحته 

مل مبا الحيىص من اجلهات، كام أ نه يتذلذ مبا اليعد من اجلهات، الواسعة. وقد خلقه عىل صورة معينة حبيث يتأ  

اظهارًا للنقوش الكثرية السامئه احلس ىن. فابدعه س بحانه عىل صورة ماكنة جعيبة حتوي مئات الاالت 

لهية املتجلىة يف العامل اذلي هو  وادلواليب، للك مهنا أ الهما وذلائذها وهممهتا وثواهبا وجزاؤها، فك ن الاسامء اال 

اكلصحة  -انسان كبري تتجىل اكرثها ايضاً  يف هذا الانسان اذلي هو عامل أ صغر، وكام أ ن ما فيه من أ مور انفعة 

تدفعه اىل الشكر وتسوق تكل املاكنة اىل القيام بوظائفها من عدة هجات، حىت يغدو  -والعافية والذلائذ وغريها 

 والامراض والاالمالانسان ك نه ماكنة شكر. كذكل الامر يف املصائب 
#20 

وسائر املؤثرات املهيجة واحملركة، تسوق ادلواليب الاخرى لتكل املاكنة اىل العمل واحلركة وتثريها من مهمهنا 

فتفّجر كنوز العجز والضعف والفقر املندرجة يف املاهية الانسانية. فال متنح املصائُب الانساَن الالتجاء اىل 

لتجئ اليه ويس تغيثه بلسان لك عضو من أ عضائه. وك ن الانسان بتكل البارئ بلسان واحد، بل جتعهل ي 

املؤثرات والعلل والعقبات والعوارض يغدو قلامً يتضمن أ الف الاقالم، فيكتب مقّدرات حياته يف حصيفة حياته 

لهية احلس ىن، ويصبح مبثابة قصيدة عصامء ولوحة اع الن.. أ و يف اللوح املثايل، وينسج لوحة رائعة لالسامء اال 

 فيؤدي وظيفة فطرته.
#21 

% 

 اللمعة الثالثة

لقد مازج هذه اللمعة شئ من الاذواق واملشاعر، فأ رجو عدم تقيميها مبوازين عمل املنطق؛ ل ن 

 ما جتيش به املشاعر اليراعي كثريًا قواعد العقل واليعري مسعا اىل موازين الفكر

 بسم هللا الرمحن الرحمي

اّل َوهْجَ  ليه تُْرَجعون( )لكُّ .ىٍء هاكٌل ا   (77)القصص: ُه هَلُ احلمُْكُ وا 

هذه ال ية العظمية تفرسها مجلتان تعرّبان عن حقيقتني هممتني حبيث اختذهام قسم من ش يوخ الطريقة 

 النقشبندية مبثابة زبدة الاوراد دلهيم، يؤدون هبام خمتهتم اخلاصة. واجللتان هام:

 ايابيق انت البايق. ايابيق انت البايق.

وملا اكنت هااتن اجللتان تنطواين عىل معان جليةل لتكل ال ية الكرمية، فس نذكر بضع ناكت لبيان احلقيقتني 
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 اللتني تعرّبان عهنام:

 النكتة الاوىل:

ان ترديد ايابيق انت البايق للمرة الاوىل، جيّرد القلب مما سوى هللا تعاىل، فيجرى ما يش به معلية جراحية فيه، 

 وتوضيح هذا:اه س بحانه. ويقطعه عام سو 

ان الانسان مبا اودع هللا فيه من ماهية جامعة يرتبط مع اغلب املوجودات بأ وارص ووشاجئ ش ىت. ففي تكل 

 املاهية اجلامعة من الاس تعداد غري احملدود للمحبة ما جيعهل
#22 

اجلنة اخلادلة كام حيب حديقته. يكّن حباً معيقاً جتاه املوجودات عامة، فيحب ادلنيا العظمية كام حيب بيته، وحيب 

التدوم، بل التلبث أ ن تزول، ذلا يذوق الانسان دامئًا  -اليت وّجه الانساُن حبه حنوها  -بيامن املوجودات 

عذاب أ مل الفراق. فتصبح تكل احملبة اليت المنهتيى لها مبعث عذاب معنوي المنهتيى هل، لتقصريه حبقها. فال الم 

ال ليوهجه اىل َمن هل جامل خادل مطلق. اليت يتجرعها انش ئة من تق صريه هو، حيث مل يودع فيه اس تعداد احملبة ا 

 بيامن الانسان مل حُيسن اس تعامل حمبته فوهجها اىل موجودات فانية زائةل، فيذوق وابل أ مره بأ الم الفراق.

، وقطع العالقات مع تكل فعندما يردد الانسان: ايابيق انت البايق. يعين هبا: الرباءة الاكمةل من هذا التقصري

احملبوابت الفانية، والتخل عهنا لكيًا، قبل ان تتخىل يه عنه. مث تسديد  النظر يف احملبوب البايق وهو هللا 

 س بحانه دون سواه.

لهيي. مفا سواَك فاٍن زائل، والزائل غري جدير ابحملبة الباقية وال العش الّ أ نت ايا  ق أ ي يقول هبا: الابيق بقاء حقيقياً ا 

ادلامئ، والبأ ن يشد معه أ وارص قلب ُخلق اصال لالبد واخللود. وحيث ان املوجودات فانية وس ترتكين ذاهبة 

الّ أ نت  اىل شأ هنا، فسأ تركها أ ان قبل ان ترتكين، برتديدي: ايابيق انت البايق اي: أ ؤمن وأ عتقد يقينا انه الابيق ا 

بقائك اايها، فال لهيي، وبقاء املوجودات موكول اب  يوجه الهيا احملبة اذًا ااّل من خالل نور حمبتك، ومضن  اي ا 

اّل فاهنا غري جديرة بربط القلب معها.  مرضاتك، وا 

فهذه احلاةل جتعل القلب يتخىل عن حمبوابت اكن يولهيا حمبة الحدود لها، حيث يبرص خمتَ الفناء ويشاهد طابع 

 الوشاجئ اليت اكنت تربط القلب ابملوجودات. الزوال عىل ما أ ضفي علهيا من جامل وهباء. فتتقطع عندئذ تكل

وخبالف هذا الامر اي ان مل يتخل القلب عن حمبوابته فان جراحات وأ الماً وحرسات تتفجر من اعامقه بقدر 

 تكل احملبوابت الفانية.

 أ ما اجلةل الثانية:

حية اليت أ جرهتا اجلةل الاوىل عىل ايابيق انت البايق فهيي اكملرمه الشايف والبلسم الناجع ميرر عىل العملية اجلرا
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لهيي ابقيًا. فبقاؤك بديل عن لّك شئ.. وحيث انك موجود فلك  القلب وروابطه، حيث اهنا تعين: كفى بك ايا 

 شئ موجود اذًا.
#23 

الّ اشارات  -واذلي يبعث عىل حمبهتا  -نعم! ان ما يبدو عىل املوجودات من احلسن والاحسان والكامل  ما هو ا 

الّ ظالل خافتة ذلكل احلسن والاحسان والكامل  نفذت من حلسن الب ايق احلقيقي واحسانه وكامهل، وما هو ا 

 وراء ُحُجب كثرية وأ س تار عدة، بل هو ظالل لظالل جتليات اسامئه احلس ىن جل جالهل.

 النكتة الثانيـة:

اّل يف فطرة الانسان عشق شديد حنو البقاء، حىت انه يتومه نوعاً من البقاء يف لك م ا حيبه، بل الحيب شيئا ا 

 بعد تومهه البقاء فيه، ولكن حاملا يتفكر يف زواهل أ و يشاهد فناءه يطلق عليه الزفرات واحلرسات من الاعامق.

نعم! ان مجيع ال هات واحلرسات الناش ئة من انواع الفراق، امنا يه تعابري حزينة تنطلق من عشق البقاء. ولوال 

 ان شيئا.تومه البقاء ملا أ حب الانس

 بل يصح القول:

ان سبباً من اس باب وجود عامل البقاء واجلنة اخلادلة هو الرغبة امللحة للبقاء املغروزة يف فطرة الانسان، وادلعاء 

العام الشامل اذلي يسأ هل بشدة للخلود.. فاس تجاب البايق ذو اجلالل لتكل الرغبة امللحة وذلكل ادلعاء العام 

ًا ابقيًا خادلًا لهذا الانسان الفاّن الزائل، اذ هل ميكن أ اّل يس تجيب الفاطُر الكرمي املؤثر، خفلق س بحانه عامل

واخلالق الرحمي دلعاء تسأ هل البرشية قاطبة بلسان حالها ومقالها، ذكل ادلعاء اللكي ادلامئي احلق واخلالص النابع 

معدة صغرية، تسأ هل بلسان حالها،  من مصمي حاجهتا الفطرية ومن اعامق رغبهتا امللحة، مع انه يس تجيب دعاء

فيخلق لها أ نواعا من الاطعمة الذليذة ويش بع هبا رغبهتا اجلزئية للبقاء املؤقت؟ حاش هلل والك.. الف الف مرة 

ّن رّد هذا ادلعاء للخلود حمال قطعا، ل ن عدم اس تجابته جل وعال ينايف حهمته اخلادلة وعدالته الاكمةل  الك. ا 

 رته املطلقة.ورمحته الواسعة وقد

وما دام الانسان عاشقًا للبقاء، فال بد أ ن مجيع كامالته وأ ذواقه اتبعة للبقاء ايضا. وملا اكن البقاء صفة خاصة 

للبايق ذي اجلالل، وان اسامءه احلس ىن ابقية، وان املرااي العاكسة لتجليات تكل ااّلسامء تنصبغ بصبغهتا وتأ خذ 

  بد أ ن أ لزم شئ لهذا الانسان وأ جّل وظيفة هل هو شّد الاوارص وربطحهمها، أ ي تنال نوعا من البقاء، فال
#24 

العالقات مع ذكل البايق ذي اجلالل والاعتصام التام بأ سامئه احلس ىن، ل ن ما يرُصف يف سبيل البايق ينال 

 نوعا من البقاء.

ان املعنوية الغائرة، كام تطمنئ هذه احلقيقة تعرّب عهنا اجلةل الثانية:ايابيق انت البايق فتضمد جراحات الانس
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 رغبته امللحة للبقاء املودعة يف فطرته.

 النكتة الثالثـة:

يتفاوت يف هذه ادلنيا تأ ثري الزمان يف فناء الاش ياء وزوالها تفاواتً كبريًا. مفع ان املوجودات مكتنفة بعضها ببعض 

اّل ان حهمها من حيث الزوال والفناء خمتلف  جدا. اكدلوائر املتداخةل، ا 

فكام ان دوائر حركة عقارب الساعة العادة للثواّن وادلقائق والساعات ختتلف يف الرسعة، رمغ تشاهبها 

الظاهري، كذكل الامر يف الانسان، حيث ان حمك الزمن متفاوت يف دائرة جسمه، ودائرة نفسه، ودائرة 

اليوم اذلي يعيش فيه او يف ساعته، قلبه، ودائرة روحه. فبيامن ترى حياة اجلسم وبقاءه ووجوده حمصورة يف 

وينعدم امامه املايض واملس تقبل، اذا بك ترى دائرة حياة قلبه وميدان وجوده يتسع ويتسع حىت يضم اايما عدة 

قبل حارضه واايما بعده، بل ان دائرة حياة الروح وميداهنا اعظم واوسع بكثري حيث تسع س نني قبل يوهما 

 احلارض وس نني بعده.

اًء عىل هذا الاس تعداد، فان معر الانسان الفاّن يتضمن معرًا ابقيًا من حيث حياته القلبية وهكذا، بن

والروحية اللتان حتييان ابملعرفة الالهية واحملبة الّرابنية والعبودية الس بحانية واملرضيات الرحامنية، بل ينتج هذا 

 الفاّن مبثابة معر ابدي.العمر البايق اخلادل يف دار اخللود والبقاء، فيكون هذا العمر 

اجل! ان اثنية واحدة يقضهيا الانسان يف سبيل هللا البايق احلق، ويف سبيل حمبته، ويف سبيل معرفته وابتغاء 

مرضاته، تعد س نة اكمةل. بل يه ابقية دامئة اليعرتهيا الفناء. بيامن س نة من العمر ان مل تكن مرصوفة يف سبيهل 

يف حمك حلظة خاطفة، مفهام تطل حياة الغافلني فهيي مبثابة حلظات عابرة الجتاوز س بحانه فهيي زائةل حامت، ويه 

 اثنية واحدة.

 وهناك قول مشهور يدل عىل هذه احلقيقة:
#25 

نة. نُة الوصال س ِ نٌة وس َ نة الفراق س َ  س ِ

نة واحدة، بيامن س نة اكمةل من الوصال تبدو قصري  ة اكلثانية أ ي ان اثنية واحدة من الفراق طويةل جدا ك هنا س َ

 الواحدة.

بيد اّن أ خالف هذا القول املشهور فأ قول: ان اثنية واحدة يقضهيا الانسان مضن مرضاة هللا س بحانه ويف سبيل 

البايق ذي اجلالل ولوهجه الكرمي. اي اثنية واحدة من هذا الوصال ليست كس نة وحدها، بل كنافذة مطةل عىل 

ن نظر الغفةل والضالةل فال جيعل الس نة الواحدة اكلثانية، بل جيعل الوف حياة دامئة ابقية. أ ما الفراق النابع  م

 الس نني ك هنا اثنية واحدة.
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 وهناك مثل أ خر اكرث شهرة من السابق يؤيد ما نقرره وهو:

 أ رض الفالة مع الاعداء فنجان               سـّم اخلياط مع الاحباب ميدان

 السابق فس يكون اكاليت: أ ما اذا اردان ان نبني وهجا حصيحا للمثل

ان وصال املوجودات الفانية قصري جداً ل نه فاٍن، مفهام طال فهو مييض يف حملة، ويغدو خياال ذا حرسة، ورؤاي 

عابرة تورث ال ىس. فالقلب الانساّن التواق للبقاء اليس متتع من س نة من هذا الوصال الا مبقدار مايف الثانية 

طويل وميدانه واسع فس يح، فثانية واحدة منه تس تجمع الواان من الفراق ما الواحدة من ذلة. بيامن الفراق 

يس تغرق س نة اكمةل، بل س نني. فالقلب املش تاق اىل اخللود يتأ ذى من فراق مييض يف اثنية واحدة، ك نه 

 ينسحق حتت أ الم فراق س نني عدة، حيث يذكّره ذكل الفراق مبا اليعد من انواع الفراق. وهكذا مفايض مجيع

 اشاكل احملبة املادية والهابطة ومس تقبلها ملئ بأ لوان من الفراق.

 وللمناس بة نقول:

 أ هيا الناس! أ تريدون حتويل معرمك القصري الفاّن اىل معر ابق طويل مديد، بل ممثر ابملغامن واملنافع؟

ن اميا شئ يتوجه اىل مفا دام اجلواب: ان نعم! وهو مقتىض الانسانية، فارصفوا اذن معرمك يف سبيل البايق، ل  

 البايق ينل جتليًا من جتلياته الباقية.
#26 

حلاح معرًا طويال وهو مش تاق اىل البقاء، ومثة وس يةل أ مامه لتحويل هذا العمر  وملا اكن لك انسان يطلب اب 

ن سيبحث ع -ان مل تسقط انسانيته  -الفاّن اىل معر ابق، بل ميكن تبديهل اىل معر ٍطويل معىن، فالبد أ نه 

تكل الوس يةل وينقب عهنا، والبد أ نه سيسعى حثيثا لتحويل ذكل املمكن اىل فعل ملموس، والبد انه س يصبو 

 اىل ذكل الهدف بأ عامهل وحراكته اكفة.

 فدونمك الوس يةل:

امعلوا هلل، التقوا لوجه هللا، اسعوا ل جل هللا. ولتكن حراكتمك لكها مضن مرضاة هللا )هلل، لوجه هللا، الجل 

 ( وعندها ترون ان دقائق معرمك القصري قد اصبحت حبمك س نني عدة.هللا

اّل اهنا خري من الف شهر  أ ي  -بنص القران الكرمي  -تشري اىل هذه احلقيقة  ليةل القدر مفع اهنا ليةل واحدة ا 

 يف حمك مثانني ونيف من الس نني.

الوالية واحلقيقة، تكل يه: بسط الزمان  وهناك اشارة أ خرى اىل احلقيقة نفسها، ويه القاعدة املقررة دلى اهل

اذلي يثبته ويظهره فعال املعراج النبوي، فقد انبسطت فيه دقائق معدودة اىل س نني عدة، فاكنت لساعات 

املعراج من السعة والاحاطة والطول ما ل لوف الس نني، اذ دخل صىل هللا عليه وسمل ابملعراج اىل عامل البقاء، 
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 البقاء تضم أ لوفا من س ين هذه ادلنيا.فدقائق معدودة من عامل 

ومما يثبت حقيقة بسط الزمان هذا ماوقع من حوادث غزيرة لالولياء الصاحلني، فقد اكن بعضهم يؤدي يف دقيقة 

واحدة ما ينجز من الاعامل يف يوم اكمل. وبعضهم اجنزوا يف ساعة واحدة من املهامت ماينجز يف س نة اكمةل 

 قيقة.وبعضهم خمتوا القرأ ن يف د

وهكذا فهذه الرواايت عهنم وامثالها الترىق الهيا الش هبات ل ن الرواة صادقون صاحلون يرتفعون عن الكذب، 

 فضال عن أ ن احلوادث متواترة وكثرية جدا ويرووهنا
#27 

رواية شهود. فالشك فهيا. فبسط الزمان حقيقة اثبتة. 
9

وهناك نوع منه يصّدقه لك الناس، وهو ما يراه 

من رؤاي يف املنام، اذ قد يرى رؤاي التس تغرق دقيقة واحدة، بيامن يقيض فهيا من الاحوال ويتلكم من الانسان 

 الالكم ويس متتع من الذلائذ ويتأ مل من العذاب ما حيتاج اىل يوم اكمل يف اليقظة ورمبا اىل اايم عدة.

 حاصل الالكم:

الكرمي مبثابة مرأ ة عاكسة لتجلياته الباقية، ولكّفه ابلقيام مع ان الانسان فان االّ أ نه خملوق للبقاء. َخلَقه البارى 

مبهامت تمثر مثارا ابقيًة، وصّوره عىل أ حسن صورة حىت اصبحت صورته مدار نقوش جتليات اسامئه احلس ىن 

الباقية، ذلا فسعادة هذا الانسان ووظيفته الاساس امنا يه: التوجه اىل ذكل البايق باكمل هجوده وجوارحه 

من  -اس تعداداته الفطرية، سائراً قُدماً يف سبيل مرضاته، ممتساك بأ سامئه احلس ىن، مردداً جبميع لطائفه  وجبميع

 ما يردده لسانه: اي ابىق انت الباىق: -قلب وروح وعقل 

هو البايق، هو الازيل ال بدي، هو الرسمدي، هو ادلامئ، هو املطلوب، هو احملبوب، هو املقصود، هو 

 املعبود.

بحَ  نَك أ نَْت الَعلمُي احلَكمي()س ُ اّل ما عَلْمَتنا ا   انََك الِعمَل لنا ا 

ْن نَِسينا أ و أ خطأ ان(  )ربنا ال تؤاخذان ا 

--- 
1
 (.91قال تعاىل: )قال قائٌل ِمهنم مْك لَبثمُت قالوا لبثنا يومًا أ و بعَض يوم( )الكهف:  

 (27)ولبثوا يف كهفهم ثلـث مائٍة س نني وازدادوا تسعا(  )الكهف: 

 فهااتن ال يتان الكرميتان تدالن عىل "طي الزمان" كام ان ال ية ال تية تدل عىل "بسط الزمان":

 ( . ـ املؤلف.48) واّن يومًا عند ربك ك لف س نة مما تعّدون( )احلج:

#28 

% 
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 اللمعة الرابعة

 )لقد ارتؤى ان يطلق عىل هذه الرساةل امس مهناج الس نة(

ةل فرعية ااّل أ ن كرثة الاهامتم هبا جعلهتا تدخل مضن ان مسأ ةل الامامة مع كوهنا مسأ  

مباحث الاميان يف كتب عمل الالكم واصول ادلين وغدت من هذه اجلهة ذات عالقة 

 خبدمتنا الاساس ية، خدمة القرأ ن والاميان، وقد حبثت حبثا جزئيا.

 ِبْسِم هللا الّرمحن الّرحمي

يَب )لقد جاءمُك رسوٌل من أ نُفسمُك َعزيٌز عَليِه  ن تَولّوا فُقل َحس ْ َما َعنمتُّ حريٌص عليمُك ابملؤمننَي َرُؤٌف رحمي _ فا 

 (921 -927)التوبة:هللا الِاهَل ااّل هو عليه تَولكُت وهو َربُّ الَعرِش الَعظمي ( 

اّل املَوّدَة يف الُقرىب(   (28)الشورى:)قُل ال أ س ئلمُُك عَليه أ جرًا ا 

 اليت تزخر هبا هذه ال ايت اجلليةل، وذكل مضن مقامني اثنني. سنشري اىل مجةل من احلقائق العظمية

#29 

 املقام الاول

 عبارة عن أ ربع ناكت

 النكتة الاوىل:

 ويه تعرّب عن كامل رأ فة الرسول الاكرم صىل هللا عليه وسمل وغاية رمحته عىل أ مته.

مته، ابنه صىل هللا عليه وسمل نعم، لقد وردت رواايت حصيحة تبني مدى رأ فته الاكمةل وشفقته التامة عىل أ  

يدعو يوم احلرش ال عظم بـ: )أ ّميت أ ّميت ( 
9

يف الوقت اذلي يدعو لُك أ حد، بل حىت ال نبياء علهيم السالم 

بـ:نفيس نفيس من هول ذكل اليوم ورهبته. فكام تبني هذه الرواايت عظمي شفقته عىل أ مته فقد مسعْت وادلتُه 

ق دلى اهل الكشف من الاولياء الصاحلني. وكذا ان سريته منه عند والدته انه ينايج: أ ميت  أ ميت كام هو مصدَّ

العطرة لكها، وما نرشه يف ال فاق من ماكرم الاخالق امللكةل ابلشفقة والرمحة، تبني كامل رأ فته وشفقته،كام انه 

اليت تبني مدى  أ ظهر عظمي شفقته عىل أ مته ابظهار حاجته اليت الحتد اىل صلوات أ مته عليه تكل الصلوات

 عالقته الرؤوفة جبميع سعادات امته.

ففي ضوء هذه الرأ فة الشامةل وهذه الرمحة الواسعة لهذا املرشد الروؤف الرحمي صىل هللا عليه وسمل؛ مك يكون 

 اال عراُض عن سنته  السنية كفرااًن عظاميً بل مواًت للوجدان ! قس ذكل بنفسك وقّدر.

 النكتة الثانيــة:
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الاكرم صىل هللا عليه وسمل قد أ بدى رأ فة عظمية جتاه أ مور ومواد جزئية خاصة، مضن هممته النبوية  ان الرسول

العامة الشامةل. فيبدو ان رصف تكل الشفقة العظمية والرأ فة الواسعة اىل تكل الامور اجلزئية واملواد اخلاصة 

الواقع  واحلقيقة ان تكل املادة اجلزئية وال مر  ِعَظم وظيفة النبوة واليالمئها. ولكن -يف ظاهر ال مر  -اليناسب  

 اخلاص ميثل طرف سلسةل تتوىل يف املس تقبل هممة نبوية لكية؛ ذلا ُاعطي ملمثلها تكل الامهية البالغة.

--- 
1
 8841جزء من حديث الشفاعة الطويل، ذكر الاســـتاذ املؤلف جزء منه مبعناه. واحلديث بطوهل أ خرجه البخاري برمق   

"حتفة" وقال: هذا حديث حسن حصيح، لكهم من حديث ايب  2779والرتمذي برمق  914ومسمل برمق  4892و 8819و

 هريرة ريض هللا عنه ابختالف يف الس ياق.

#30 

مثال ذكل: ان اظهار الرسول صىل هللا عليه وسمل شفقة فائقة وأ مهية ابلغة للحسن واحلسني ريض هللا عهنام 

فطرية وحمبة انبعة من الاحساس بصةل القرىب وحدها، بل انبعة ايضاً من اهنام يف صباهام، ليست يه شفقة 

بدايُة سلسةٍل نورانيٍة تتوىل هممة من همامت النبوة العظمية، وأ ن الكً مهنام منشأ  جامعة عظمية من واريث النبوة، 

 وممثل عهنا وقدوة لها.

نه يف حضنه وتقبيهل رأ َسه بكامل الشفقة والرمحة نعم! ان محل الرسول صىل هللا عليه وسمل احلسن ريض هللا ع 

هو ل جل الكثريين من ورثة النبوة الشبهيني ابملهدي احلاملني للرشيعة الغراء املتسلسلني من سالةل احلسن 

املنحدرين من نسهل النوراّن املبارك أ مثال الش يخ الكيالّن. 
9

فلقد شاهد الرسول الكرمي صىل هللا عليه وسمل 

بوة ما يضطلع به هؤالء الااكرم يف املس تقبل من همام مقدسة جليةل، فاس تحسن خدماهتم وقّدر ببصرية الن 

اعامهلم، فقبّل راَس احلسن ريض هللا عنه عالمة عىل التقدير واحلث.  مث ان الاهامتم العظمي اذلي أ واله 

منا هو لذلين يتسلسلون الرسول الكرمي صىل هللا عليه وسمل ابحلسني ريض هللا عنه وعطفه الشديد حنوه ا

من نسهل النوراّن من امئة عظام واريث النبوة احلقيقيني الشبهيني ابملهدي من امثال زين العابدين وجعفر 

 الصادق.

نعم، فقد قبّل صىل هللا عليه وسمل عنق احلسني ريض هللا عنه، واظهر هل ابلغ شفقته وكامل اهامتمه الجل 

 ويؤدون وظيفة الرساةل من بعده. اولئك اذلين سريفعون شأ ن الاسالم

نعم، ان نظر الرسول صىل هللا عليه وسمل اذلي يشاهد بقلبه الانيس ابلغيب ميدان احلرش املمتد يف ال بدية 

وهو مازال يف ادلنيا، يف خري القرون، واذلي يرى اجلنة يف السموات العىل وينظر اىل املالئكة هناك وهو يف 

املس ترتة حبجب املايض املظلمة منذ زمن س يدان أ دم عليه السالم، بل حظى الارض.. واذلي يرى الاحداث 

برؤيته تعاىل.. ان هذا النظر النوراّن والبصرية النافذة للمس تقبل، الريب أ نه قد رأ ى الاقطاب العظام وأ مئة 
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 ورثة النبوة واملهديني املتسلسلني وراء احلسن واحلسني، فقبّل رأ س هيام ابمس اولئك مجيعًا.

 عم، ان يف تقبيهل صىل هللا عليه وسمل رأ َس احلسن ريض هللا عنه حصًة عظمية للش يخ الكيالّن.ن

--- 
هـ، ودخل بغداد فسمع احلديث وتفقه عىل ايب سعيد  481الش يخ عبد القادر: ابن ايب صاحل ابو محمد اجليل: ودل س نة   1

الغنية وفتوح الغيب والفتح الرابّن، تويف وهل تسعون  اخملريم احلنبل، اكن من سادات املشاخي. من مصنفاته.. كتاب

الطبقات  9241،  9299كشف الظنون  272/ 92هـ. البداية والهناية  719س نة ودفن ابملدرسة اليت اكنت هل س نة 

 . 48/ 4الاعالم للزرلكي  921/ 9الكربى 
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 النكتة الثالثـة:

هو: أ ن الرسول الاكرم صىل هللا عليه وسمل دلى قيامه  -عىل قول  -ان معىن قوهل تعاىل )االّ املّوَدة يف الُقرىب( 

 مبهمة الرساةل اليسأ ل أ جرًا من أ حد،ااّل حمبَة أ ل بيته حفسب.

 واذا قيل:

ن أ جراً من حيث قرابة النسل قد ُأخذ بنظر الاعتبار حسب هذا املعىن بيامن ال ية الكرمية: )ان أ كرممُك عند  ا 

تدل عىل ان وظيفة الرساةل تس متر من حيث التقرب اىل هللا ابلتقوى المن حيث  (98)احلجرات:هللا اتقامك( 

 قرابة النسل.

اجلـواب: ان الرسول صىل هللا عليه وسمل قد شاهد بنظر النبوة ال نيس ابلغيب: أ ن أ ل بيته س يكونون مبثابة 

دون خمتلف طبقات العامل الاساليم جشرة نورانية عظمية متتد اغصاهُنا وفروعها يف العامل الاساليم، فاذلين يرش

اىل الهدى واخلري، ويكونون مناذج شاخصة للكامالت الانسانية مجعاء،س يظهرون ابكرثيهتم املطلقة من أ ل 

 البيت.

وقد كشف عن قبول دعاء امته حبق أ ل البيت الوارد يف التشهد وهو اللهم صّلِ عىل محمد وعىل أ ل محمد كام 

ابراهمي يف العاملني، انك محيد جميد. أ ي: كام ان معظم املرشدين الهادين النورانيني صليت عىل ابراهمي وعىل أ ل 

مه أ نبياء من نسهل وأ هل، كذكل رأ ى صىل هللا عليه وسمل ان اقطاب أ ل بيته  -عليه السالم  -من مةل ابراهمي 

ة يف ش ىت طرقها ومسالكها. يكونون ك نبياء بين ارسائيل يف الامة احملمدية يؤدون وظيفة خدمة الاسالم العظمي

والجل هذا؛ ُامر صىل هللا عليه وسمل ان يقول: )قُل ال اس ئلمك عليه أ جراً االّ املوّدَة يف الُقرىب( وطلب موّدة 

أ مته ل ل بيته. واذلي يؤيد هذه احلقيقة هو ما جاء يف رواايت أ خرى انه صىل هللا عليه وسمل قال: )اياهيا الناس 

ان اخذمت به لن تضلوا: كتاب هللا وعرتيت أ هل بييت (  اّن قد تركت فيمك ما
9

ذكل الن أ ل البيت مه منبع الس نة 

 الرشيفة واحملافظون علهيا وامللكفون أ واًل اباللزتام هبا.
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وهكذا وحضت حقيقة هذا احلديث بناء عىل ما ذكر أ نفًا، أ ي: ابالتباع التام للكتاب والس نة الرشيفة. أ ي: ان 

تباع الس نة النبوية، فاذلي يدع الس نة الرشيفة اليكون من املراد من أ ل البي ت من حيث وظيفة الرساةل هو ا 

 أ ل البيت حقيقة  كام الميكن ان يكون مواليًا حقيقيًا ل ل البيت.

--- 
1
، وللحديث شواهد كثرية انظر الاحاديث 2171والطرباّن يف الكبري 8871حديث حصيح: اخرجه الرتمذي برمق   

 .9819الصحيحة رمق 

#32 

مث ان احلهمة يف ارادته صىل هللا عليه وسمل يف مجع ال مة حول أ ل البيت يه: ان الرسول الكرمي صىل هللا 

لهيي ان أ ل البيت س يكرث نسلهم مبرور الزمن بيامن الاسالم س يؤول اىل الضعف. فيلزم  عليه وسمل قد عمل ابذن ا 

القوة والكرثة لتكون مركزاً وحمورًا لريق العامل الاساليم واحلاةل هذه وجود جامعة مرتابطة متساندة يف منهتيى 

لهيي فرغّب يف مجع أ مته حول أ ل بيته. ذن ا   املعنوي. وقد عمل صىل هللا عليه وسمل هبذا اب 

نعم ان افراد أ ل البيت وان مل يكونوا سابقني ومتقدمني عىل غريمه يف الاميان والاعتقاد االّ اهنم يس بقوهنم كثريًا 

 والالزتام والوالء لالسالم، الهنم يوالون الاسالم فطرة وطبعًا ونساًل. فاملوالاة الطبعية الترُتك يف التسلمي

ولواكنت يف ضعف وعدم شهرة أ و حىت عىل ابطل، فكيف ابملوالاة حلقيقة ارتبطت هبا سلسةل أ جداده اذلين 

منهتيى القوة وذروة الرشف وعىل  حضوا بأ رواهحم رخيصة يف سبيلها فنالوا الرشف هبا، فتكل احلقيقة ىه يف

 احلق املبني، أ فيس تطيع من يشعر بداهة مبدى اصاةل هذه املوالاة الفطرية ان يرتكها؟

فأ هل البيت هبذا الالزتام الشديد لالسالم وهو الزتام فطري يرون ال مارة البس يطة جبانب الاسالم برهااًن 

 زتم ااّل بعد اقتناعه ابلربهان القوي.قواًي الهنم يوالون الاسالم فطرة بيامن غريمه اليل

 النكتة الرابعـة:

ملناس بة النكتة الثالثة نشري اشارة قصرية اىل مسأ ةل ُُضّمت اىل درجة كبرية حبيث دخلت كتب العقائد 

 وتسلسلت مع أ سس الاميان، تكل يه مسأ ةل الزناع بني أ هل الس نة والش يعة. واملسأ ةل يه:

:ان س يدان علياً ريض هللا عنه هو رابع اخللفاء الراشدين، وان ااب بكر الصديق ان أ هل الس نة واجلاعة يقولون

 ريض هللا عنه هو أ فضل منه وأ حق ابخلالفة، فتسمل اخلالفة اواًل.

 والش يعة يقولون: ان حق اخلالفة اكن لعل ريض هللا عنه االّ أ نه ُظمَل، وعل ريض هللا عنه أ فضل من اللك.

أ دةل دلعوامه يه اهنم يقولون: ان ورود أ حاديث رشيفة كثرية يف فضائل س يدان عل وخالصة ما يوردونه من 

 ريض هللا عنه، وكونه مرجعًا لالكرثية املطلقة من الاولياء
#33 
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والطرق الصوفية، حىت لُّقب بسلطان الاولياء، مع مايتصف به من صفات فائقة يف العمل والشجاعة والعبادة، 

اليت يظهرها الرسول صىل هللا عليه وسمل به وبأ ل البيت اذلين يأ تون من نسهل.. لك  فضالً عن العالقة القوية

 ذكل يدّل عىل أ نه الافضل. فاخلالفة اكنت من حقه ولكن ُاغتصبت منه.

قرار س يدان عل نفسه مراراً وتكرارًا، واتباعه اخللفاء الثالثة وتوليه وظيفة ش يخ القضاة، وكونه من  اجلواب: ان ا 

 ل والعقد طوال عرشين س نة وأ كرث..لك ذكل جيرح دعوى الش يعة.اهل احل

مث ان الفتوحات الاسالمية وهجاد الاعداء زمن اخللفاء الثالثة، خبالف ما حدث زمن خالفة عل ريض هللا 

 عنه من حوادث وفنت، جترح أ يضًا دعوى الش يعة من هجة اخلالفة.

 أ ي ان دعوى أ هل الس نة واجلاعة حق.

 فان قيل:

 الش يعة قسامن: أ حدهام: ش يعة الوالية. وال خر: ش يعة اخلالفة.ان 

فليكن هذا القسم الثاّن غري حمق ابختالط الس ياسة والاغراض يف دعاوامه، ولكن ال اغراض وال اطامع 

س ياس ية يف القسم الاول. فضالً عن ذكل فقد التحقت ش يعة الوالية بش يعة اخلالفة. أ ي ان قسامً من الاولياء 

ق الصوفية يرون ان س يدان علياً ريض هللا عنه هو الافضل، فيصّدقون دعوى ش يعة اخلالفة اذلين يف الطر 

 مه جبانب الس ياسة.

 اجلواب: انه ينبغي النظر اىل س يدان عل ريض هللا عنه من زاويتني َاو من هجتني:

 اجلهة الاوىل: النظر اليه من زاوية فضائهل الشخصية ومقامه الشخيص الرفيع.

ة الثانية: يه من زاوية متثيهل الشخص املعنوي ل ل البيت. والشخص املعنوي ل ل البيت يعكس نوعاً من اجله

 ماهية الرسول الكرمي صىل هللا عليه وسمل.

فباعتبار اجلهة الاوىل: ان مجيع اهل احلقيقة ويف مقدمهتم س يدان عل يقّدمون س يدان ااببكر ومعر ريض هللا 

لهيي.عهنام، فقد رأ وا مقاهمام   اكرث رفعة يف خدمة الاسالم والقرب اال 
#34 

ومن حيث اجلهة الثانية اي كون س يدان عل ريض هللا عنه ممثاًل عن الشخص املعنوي ل ل البيت. 
9

 

فالشخص املعنوي ل ل البيت من حيث كونه ممثالً للحقيقة احملمدية، اليرىق اليه شئ ابملوازنة. وكرثة الاحاديث 

 الثناء عىل س يدان عل ريض هللا عنه وبيان فضائهل يه ل جل هذه اجلهة الثانية. ومما يؤيد النبوية الواردة يف

هذه احلقيقة رواية حصيحة هبذا املعىن: )ان نسل لك نيب منه، واان نسل من عل( 
2

 

اء اما سبب كرثة انتشار الاحاديث حبق خشصية س يدان عل ريض هللا عنه والثناء عليه أ كرث من سائر اخللف
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الراشدين فهو: ان أ هل الس نة واجلاعة ومه أ هل احلق، قد نرشوا الرواايت الواردة حبق س يدان عل ريض هللا 

عنه جتاه وجوم ال مويني واخلوارج عليه وتنقيصهم من شأ نه ظلامً. بيامن اخللفاء الراشدون ال خرون مل يكونوا عرضة 

 يًا لنرش الاحاديث اذلاكرة لفضائلهم.اىل هذه ادلرجة من النقد واجلرح، ذلا مل يروا داع 

مث انه صىل هللا عليه وسمل قد رأ ى بنظر النبوة ان س يدان علياً ريض هللا عنه سيتعرض اىل حوادث أ لمية وفنت 

داخلية، فساّله، وأ رشد ال مة ابحاديث رشيفة من امثال: )من كنت مواله فعل مواله( 
8

وذكل لينقذ س يدان 

 مة من سوء الظن به.عليًا من اليأ س وينجي ال  

ان احملبة املفرطة اليت يولهيا ش يعة الوالية لس يدان عل ريض هللا عنه وتفضيلهم هل من هجة الطريقة الجيعلهم 

 مسؤولني مبثل مسؤولية ش يعة اخلالفة، ل ن اهل الوالية

--- 
1
 حول التفضيل مايأ يت: 918ذكر ابن اجلوزي يف كتاب مناقب الامام امحد بن حنبل ص   

قال عبد هللا بن امحد بن حنبل: حدث ايب حبديث سفينة، فقلت ايأ بيت ماتقول يف التفضيل ؟ قال: يف اخلالفة ابو بكر 

 ومعر وعامثن. فقلت: فعل بن ايب طالب ؟ قال: ايبين عل بن ايب طالب من اهل البيت اليقاس هبم أ حد.  ــ املرتمج.
2
نيب يف صلبه، وجعل ذرييت يف صلب عل بن ايب طالب )اخرجه الطرباّن  واحلديث نّصه: ان هللا تعاىل جعل ذرية لك  

عن جابر ريض هللا عنه، ويف س نده حيىي بن العالء كذاب. وساق اذلهيب هذا احلديث يف ترمجته )املزيان  2181برمق 

ب يف التارخي من ( فيه حيىي بن العالء وهو مرتوك. واحلديث اخرجه اخلطي91/888( وقال الهيمثي يف اجملمع )4/817

حديث ابن عباس ريض هللا عنه، قال ابن اجلوزي: حديث اليصح فيه املرزابن قال ابن الاكتب كذاب ومن فوقه اىل 

( قال اذلهيب يف ترمجته عبد الرمحن بن محمد احلاسب: 2/771املنصور ما بني جمهول وغري موثوق به أ هـ، ويف املزيان )

وضعيف اجلامع  224ـ  2/228طيب...ا،خ، مث ساق احلديث. وانظر فيض القدير اليُدرى من ذا، وخربه كذب روى اخل 

 .9771الصغري برمق 
3
و  171وامحد يف فضائل الصحابة برمق  8818والرتمذي برمق  872و  881و  4/817حديث حصيح: اخرجه امحد   

عهنم انظر تفصيل ذكل  وللحديث شواهد عن عرشة من الصحابة ريض هللا 9211و  9918و 9147و  9129و  9118

وقال ابن جحر وهذا حديث كثري الطرق جداً اس توعهبا ابن عقدة يف كتاب مفرد مهنا  9871يف الاحاديث الصحيحة برمق 

، ومع كون احلديث يبلغ حّد التواتر فقد ضعفه ابن حزم وابن تميية رمحهام هللا 1/297حصاح ومهنا حسان انظر الفيض 

 تعاىل.

#35 

بة اىل مرشدهيم حسب مسلكهم. ومن شأ ن احملب؛ الغلو والافراط والرغبة يف أ ن يرى ينظرون نظر احمل 

 حمبوبه أ عىل من مقامه. فهم يرون ال مر هكذا فعاًل.

فأ هل ال حوال القلبية ميكن ان يُعذروا اثناء غليان احملبة دلهيم وغلبهتا علهيم، ولكن برشط ااّليتعدى تفضيلهم 
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 خللفاء الراشدين وعداوهتم، وأ اّل خيرج عن نطاق الاصول الاسالمية.الناشئ من احملبة اىل ذم ا

اما ش يعة اخلالفة فنظرًا دلخول الاغراض الس ياس ية فهيا، فال ميكهنم أ ن ينجوا من العداء والاغراض 

الشخصية، فيفقدون حق الاعتذار هلم، وحُيرمون منه. حىت اهنم يظهرون انتقاهمم من معر يف صورة حب عل 

ن القومية الايرانية قد ُجرحت بيد س يدان معر ريض هللا عنه. حىت اصبحوا مصداق القول: ال حلب وذكل ال

عل بل لبغض معر. وان خروج معرو بن العاص عىل س يدان عل ريض هللا عنه وقتال معر بن سعد س يدان 

ًا وعداًء مفرطًا ال مس احلسني ريض هللا عنه يف املعركة الفجيعة املؤملة، لك ذكل أ ورث الش يعة غيظًا شديد

 معر.

أ ما ش يعة الوالية فليس هلم حق انتقاد أ هل الس نة واجلاعة. الن اهل الس نة كام ال يُنقصون من شأ ن س يدان 

عل ريض هللا عنه فهم حيبونه حباً خالصاً جادًا، ولكهنم حيرتزون من الافراط يف احلب الوارد رضره وخطره 

 يف احلديث الرشيف.

بوي لش يعة عل ريض هللا عنه كام ورد يف احاديث نبوية فامنا يعود اىل أ هل الس نة واجلاعة الهنم اما الثناء الن 

 مه املتبعون لس يدان عل ريض هللا عنه عىل وفق الاس تقامة، ذلا فهم ش يعة س يدان عل ريض هللا عنه.

كخطورة الغلو يف  وقد جاء يف حديث حصيح رصاحة؛ ان خطورة الغلو يف حمبة س يدان عل ريض هللا عنه

حمبة س يدان عيىس عليه السالم عىل النصارى. 
9

 

فان قالت ش يعة الوالية: انه بعد قبول فضائل خارقة لس يدان عل ريض هللا عنه الميكن قبول تفضيل س يدان 

 الصديق ريض هللا عنه عليه.

--- 
1
ايعل فيك مثل من عيىس ابغضته الهيود ونصه: عن عل ريض هللا عنه  قال: قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: "  

حىت هبتوا أ مه واحبته النصارى حىت أ نزلوه املزنل اذلي ليس هل" وقال عل: "هيكل يّف رجالن مفرط يف حيب ومفرط يف 

( وابن اجلوزي يف العلل املتناهية 28( والنسايئ يف اخلصائص )9/911بغيض". أ خرجه عبدهللا يف زايدات املس ند)

واس ناده ضعيف من  9222و 9229و 9178وامحد يف فضائل الصحابة برمق  2/9/278ري يف التارخي والبخا 9/228

. وقال احلامك يف املس تدرك حصيح 2/489والهتذيب  9/788اجل احلمك بن عبداملكل القريش انظر ترمجته يف املزيان 

وقال رواه  1/988ديث اورده الهيمثي يف اجملمع الاس ناد ومل خيرجاه وتعقبه اذلهيب بقول: "احلمك وهاه ابن معني" اهـ. واحل

عبدهللا والزبار ابختصار وابو يعىل أ مت منه ويف اس ناد عبدهللا وايب يعىل احلمك بن عبداملكل وهو ضعيف ويف اس ناد 

 الزبار محمد بن كثري القريش وهو ضعيف اهـ.

#36 

 ايب بـكر ريض هللا عنه أ و فضائل س يدان اجلـــواب: اذا ماوضع يف كـفة مزيان الفضـائل الشخـصيـة لسيـدان

معر الفاروق ريض هللا عنه، وما قام لك مهنام من خدمات جليةل من حيث وراثة النبوة زمن خالفهتام، ووضع 

25



يف الكفة الاخرى املزااي اخلارقة لس يدان عل ريض هللا عنه وجماهدات اخلالفة يف زمانه وما اضطر اليه من 

ة وما تعرض هل هبذا من سوء الظن، فال ريب ان كفة س يدان الصديق ريض هللا عنه معارك داخلية داميةأ لمي

او كفة س يدان معرالفاروق ريض هللا عنه أ و كفة س يدان ذي النورين ريض هللا عنه يه اليت تكون راحجة. 

 وهذا الرحجان هو اذلي شاهده اهل الس نة واجلاعة، وبنوا تفضيلهم عليه.

ى وارفع بكثري من درجة الوالية حبيث ان جلوة بوزن درمه من النبوة تفضل رطاًل من مث ان رتبة النبوة امس

جلوة الوالية، كام اثبتناه يف اللكمة الثانية عرشة واللكمة الرابعة والعرشين من اللكامت، مفن زاوية النظر هذه؛ 

ن حصة لك من الصديق والفاروق ريض هللا عهنام من حيث وراثة النبوة وتأ سيس  احاكم الرساةل قد زيدت فا 

لهيي، فالتوفيق اذلي حالفهام يف زمن خالفهتام قد صار دلياًل دلى اهل الس نة واجلاعة. وحيث  من اجلانب اال 

ان فضائل س يدان عل الشخصية التُسقط من حمك تكل احلصة الزائدة الكثرية ال تية من وراثة النبوة، فقد 

 للش يخني املكرمني زمن خالفهتام، واكن يف طاعهتام.اصبح س يدان عل ريض هللا عنه ش يخ القضاة 

ان أ هل احلق، اهل الس نة واجلاعة اذلين حيبون س يدان علياً ريض هللا عنه ويوقّرونه، كيف الحيبون َمن اكن 

 س يدان عل ريض هللا عنه نفسه حيهبام وجيلّهام؟

 عىل اوالده. فأ عطى الحدمه عرشين رطاًل لنوحض هذه احلقيقة مبثال: رجل ثري جداً وزع مرياثه وامواهل الطائةل

من الفضة واربعة ارطال من اذلهب، واعطى ل خر مخسة ارطال من الفضة ومخسة ارطال من اذلهب، 

واعطى ل خر ثالثة ارطال من الفضة ومخسة ارطال من اذلهب، فال شك ان الاخريين رمغ اهنام قد قبضا أ قل 

 ه نوعيًة.من ال ول مكية ااّل اهنام قبضا أ عىل من

لهية املتجلية من  وهكذا يف ضوء هذا املثال، ان الزايدة القليةل يف حصة الش يخني من ذهب حقيقة ال قربية اال 

 وراثة النبوة وتأ سيس احاكم الرساةل ترحج عىل الكثري من
#37 

لهيي لس يدان عل ريض هللا عنه. فينبغي يف املوازنة النظر من  الفضائل الشخصية وجواهر الوالية والقرب اال 

هذه الزاوية وأ خذها بنظر الاعتبار، وااّل تتغري صورة احلقيقة ان اكنت املوازنة تعقد مع الشجاعة والعمل 

 الشخيص وجانب الوالية.

مث ان س يدان عليًا ريض هللا عنه اليباريه احد من جانب كونه املمثل يف ذاته الشخص املعنوي ل ل البيت، 

عنوية من حيث الوراثة النبوية املطلقة. وذكل الن الرس العظمي للرسول واذلي جتىل يف هذه الشخصية امل 

 الاعظم صىل هللا عليه وسمل يف هذا اجلانب.

أ ما ش يعة اخلالفة فال حق هلم غري اخلجل أ مام أ هل الس نة واجلاعة. ل ن هؤالء يُنقصون من شأ ن س يدان عل 

حيث  -حاشاه  -ذههبم اىل ومصه بسوء اخللق ريض هللا عنه يف دعوامه  احلبَّ املفرط هل بل يفيض م
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يقولون:ان س يدان عليًا ريض هللا عنه قد ما.ى س يدان الصديق والفاروق ريض هللا عهنام مع اهنام غري حمقني 

واتقى مهنام تقاًة، وابصطالح الش يعة انه معل ابلتقية. مبعىن انه اكن خيافهام واكن يرائهيام يف اعامهل! ان وصف مثل 

طل الاساليم العظمي اذلي انل اسـم:اسدهللا واصبح قائداً دلى الصديقني ووزيراً هلام.. اقول ان وصفه هذا الب

ابنه اكن يرايئ وخياف ويتصنع ابحلب ملن الحيهبم حقًا، واتباعه لغري احملقني اكرث من عرشين عامًا ومسايرهتام 

 عنه يتربأ  من مثل هذه احملبة.حتت سطوة اخلوف، ليس من احملبة يف شئ. وس يدان عل ريض هللا 

وهكذا فان مذهب أ هل احلق ال ينقص من شأ ن س يدان عل ريض هللا عنه بأ ية هجة اكنت وال يهتمه يف 

اخالقه قطعاً واليس ند اىل مثل هذا البطل املقدام اخلوف، ويقولون: لومل يكن س يدان عل ريض هللا عنه يرى 

 الوالء دلقيقة واحدة وما اكن ينقاد حلهمهم أ صاًل. احلق يف اخللفاء الراشدين ملا اكن يعطهيم

 مبعىن: انه ريض هللا عنه قد عرف اهنم عىل حق واقّر بفضلهم فبذل  جشاعته الفائقة يف سبيل حمبة احلق.

 حنصل مما س بق:

انه الخري يف الافراط والتفريط يف لك شئ. وان الاس تقامة يه احلد الوسط اذلي اختاره اهل الس نة 

ة، ولكن مع الاسف كام تسرت بعض أ فاكر اخلوارج والوهابية بس تار اهل الس نة واجلاعة فان قسامً من واجلاع

املفتونني ابلس ياسة وامللحدين ينتقدون س يدان عليًا ريض هللا عنه ويقولون: انه مل يوفق اكماًل يف ادارة دفة 

 مانه. فازاء هذا االهتامابلس ياسة فمل يقدر عىل ادارة ال مة يف ز  -اخلالفة جلههل  حاشاه 
#38 

الباطل من هؤالء اختذ الش يعة طور الغيظ والاستياء من اهل الس نة. واحلال ان دساتري اهل الس نة واسس 

دانة أ هل الس نة ابفاكر ترد من اخلوارج ومن  مذههبم التس تلزم هذه الافاكر بل تثبت عكسها. ذلا ال ميكن ا 

رث والًء وحباً من الش يعة لس يدان عل ريض هللا عنه. فهم يف مجيع امللحدين قطعًا، بل ان أ هل الس نة مه أ ك

خطهبم ودعواهتم يذكرون س يدان علياً مبا يس تحقه من الثناء وعلو الشأ ن والس امي الاولياء والاصفياء اذلين مه 

جياهبوا  ابكرثيهتم املطلقة عىل مذهب أ هل الس نة واجلاعة، فهم يتخذونه مرشدمه وس يدمه. مفاينبغي للش يعة ان

اهل الس نة ابلعداء اتركني اخلوارج وامللحدين اذلين مه اعداء الش يعة وأ هل الس نة معًا. حىت يرتك قسم من 

 الش يعة الس نة النبوية عنادًا ل هل الس نة!.

 وعىل لك حال فقد أ سهبنا يف هذه املسأ ةل حيث اهنا قد حبثت كثريا ً بني العلامء.

 واجلاعة!فيا اهل احلق اذلين مه اهل الس نة 

 واي اهيا الش يعة اذلين اختذمت حمبة اهل البيت مسلاكً لمك!

ارفعوا فوراً هذا الزناع فامي بينمك، هذا الزناع اذلي المعىن هل والحقيقة فيه، وهو ابطل ومُض يف الوقت نفسه. 
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فناء وان مل تزيلوا هذا الزناع فان الزندقة احلامكة الان حكامً قواًي تس تغل أ حدكام ضد ال خر و  تس تعمهل أ داة ال 

 ال خر، ومن بعد افنائه حتّطم تكل الاداة ايضًا.

فيلزممك نبذ املسائل اجلزئية اليت تثري الزناع، النمك اهل التوحيد بينمك مئات الروابط املقدسة ادلاعية اىل 

 ال خوة والاحتاد.

 املقام الثاّن

س يخصص لبيان احلقيقة الثانية لل ية الكرمية 
9

ن تولّوا هل االّ هَو عليِه تولكُت وهو ربُّ  : )فا  فُقل َحس يَب هللا الا 

 العرش العظمي(

--- 
1
 هذا املقام الثاّن قد ُألَّف مس تقاًل، وهو اللمعة احلادية عرشة ـ املؤلف.  

#39 

% 

 اللمعة اخلامسة

مضن مخسة عرشة  س تكون هذه اللمعة رساةل تبني حقيقة جليةل لل ية الكرمية  )َحسبُنا هللا َوِنْعَم الَوكيُل( 

مرتبة، الا ان تأ ليفها قد تأ جل يف الوقت احلارض لكوهنا ذات عالقة ابلتفكر واذلكر اكرث من عالقهتا ابلعمل 

واحلقيقة، ذلا جاءت ابللغة العربية. 
9 

%
 

 اللمعة السادسة

الاايت الكرمية.  يف بيان الحول والقوة ااّل ابهلل العل العظمي اليت تعرّب عن حقيقة جليةل تنبع من كثري من

توحضها هذه اللمعة يف مراتب فكرية تقرب من عرشين مرتبة واليت كنت استشعر هبا يف نفيس واشاهدها يف 

سريي الرويح اثناء اذلكر والتفكر كام يف اللمعة اخلامسة ولكن لكوهنا ذات عالقة ابذلوق الرويح واحلال 

ا يف ختام اللمعات وليس يف بدايهتا. القليب اكرث من تعلقها ابلعمل واحلقيقة ارتؤي وضعه
2

 

--- 
1
ذلا وضعت مضن اللمعة التاسعة والعرشين العربية. هذا وقد أ لف الاس تاذ النوريس ابلرتكية فامي بعد الشعاع الرابع يف   

 بيان تكل املراتب ـــ املرتمج.
2
 ذلا وضعت مضن اللمعة التاسعة والعرشين العربية ـ املرتمج.  

#40 

% 
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 لسابعةاللمعة ا

 )ختص س بعة انواع من اخبار ال ايت اليت يف ختام  سورة الفتح ابلغيب(

 بِسِم هللا الّرمحِن الّرحميِ 

ن َشاء هللا أ مننَي ُمَحلّقني رؤَسمُك وُمقرّصين  )لَقْد َصَدق هللا َرُسوهَل الُرؤاي ابحلق لََتْدُخلُّن املْسجَد احلراَم ا 

َجعَل ِمْن دون ذكل فتحاً قريباً _ هو اذلي أ رسَل رسوهَلُ ابلُهدى ودين احلق لُيظهره الختافوَن فََعمِلَ َمالَم تَعلَموا فَ 

ه وكفى ابهلل َشهيدًا _ محمٌد َرسوُل هللا واذليَن َمَعه اشداُء عىل الُكفّار ُرحامُء بيهَنم تَريــهم ُركّعًا  عىل ادلين لكِّ

ُجوِد ذكل َمثَلُهم يف الَتوريــة َوَمثلُهم يف ُُسّدًا يَبتَُغوَن فَْضاًل مَن هللا وِرضوااًن س اميمهُ   يف ُوجوِههِم ِمن أ ثَِر السُّ

الاجنيِل كَزرعٍ أ خَرَج َشْطئَُه فأ َزَرُه فاس َتغلَظَ فاس َتوى عىَل ُسوِقِه يُعِجُب الزّراَع لَيغيظَ هبُم الُكفّاَر َوعََد هللا 

 (21 - 28)الفتح: ( _اذليَن أ منوا َومعلوا الصاحلاِت مهنُم َمغفرًة وأ جرًا عظاميً 

 هذه الاايت الثالث يف سورة الفتح لها وجوه اجعازية كثرية جدًا.

فوجه من الوجوه اللكية العرشة الجعاز القرأ ن هو الاخبار عن الغيب اذلي يظهر يف هذه ال ايت الكرمية بس بعة 

 أ و مثانية وجوه:
#41 

 الوجــه الاول:

ن َشاء هللا أ مننَي...( ا،خ ال ية، خُترب قوهل تعاىل:  )لَقْد َصَدق هللا َرُسو هَل الُرؤاي ابحلق لََتْدُخلُّن املْسجَد احلراَم ا 

 اخبارًا قاطعًا عن فتح مكة قبل وقوعه. وقد فتحت فعاًل بعد س نتني كام اخربت هذه ال ية.

 الوجه الثاّن:

 قوهل تعاىل:  )فََجعَل ِمن ُدوِن ذكَل فَتحًا قَريبًا(

ن بدا ظاهراً انه ليس يف صاحل املسلمني وان لقريش ظهوراً عىل املسلمني تنئب هذه الاية: ا ن صلح احلديبية وا 

اىل حٍد ما، االّ أ نه س يكون مبثابة فتح معنوي مبني، ومفتاحاً لبقية الفتوحات. وان الس يوف املادية وان دخلت 

وفتح القلوب والعقول، اذ بسبب الصلح أ غامدها يف الواقع االّ أ ن القرأ ن الكرمي قد سّل س يفه الاملايس البارق 

اندجمت القبائل فامي بيهنا واختلطت فاس تولت فضائل الاسالم عىل العناد مفّزقت انواُر القرأ ن جحَب التعصب 

 القويم اذلممي.

مفثاًل: ان داهية احلرب خادل بن الوليد وداهية الس ياسة معرو بن العاص الذلين يأ بيان أ ن يُغلبا، غلهبام س يف 

رأ ن اذلي سطع يف صلح احلديبية، حىت سارا معاً اىل املدينة املنورة وسلاّم الاسالم رقاهبام، وانقادا اليه انقياد الق

 خضوع وطاعة حىت اصبح خادل بن الوليد س يف هللا املسلول تفتح به الفتوحات الاسالمية.
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 سـؤال همم:

صىل هللا عليه وسمل، قد غُلبوا امام  ان حصابة الرسول الكرمي، وهو حبيب رب العاملني وس يد الكونني

 املرشكني يف هناية معركة ُاحد وبداية معركة حنني. مفا احلهمة يف هذا؟

اجلـواب: ل نه حينذاك اكن بني املرشكني كثريون من امثال خادل بن الوليد، ممن س يكونون يف املس تقبل مثل 

يًا اقتضت حهمة هللا ان تاكفأ مه ماكفأ ة عاجةل كبار الصحابة يف ذكل الزمان، فل جل ااّل تُكرس عّزهُتم لك 

اي حصابة  -حلس ناهتم املس تقبلية، مبعىن ان حصابًة يف املايض غُلبوا امام حصابة يف املس تقبل، لئال يدخل هؤالء 

يف الاسالم خوفًا من بريق الس يوف، بل شوقًا اىل ابرقة احلقيقة، ولئال تذوق شهامهتم الفطرية  -املس تقبل 

 ثريًا.الهوان ك 
#42 

 الوجه الثالث:

ان ال ية الكرمية خترب بقيد )الختافون( بأ نمك س تدخلون البيت احلرام وتطوفون حول الكعبة بأ مان اتم، علامً ان 

معظم قبائل اجلزيرة العربية ومن مه حوايل مكة املكرمة وغالبية قريش لكهم اعداء للمسلمني، فهذا اال خبار يدل 

وقت املسجد وتطوفون دون أ ن يداخلمك اخلوف، وان اجلزيرة س تدين لمك عىل انمك تدخلون يف اقرب 

 ابلطاعة، وقريش تكون يف حظرية الاسالم ويعم الامن والامان. فوقع كام اخربت ال ية.

 الوجـه الرابع:

ه(.  قوهل تعاىل: )هو اذلي أ رسَل رسوهَلُ ابلهُدى ودين احلق لُيظهره عىل ادلين لكِّ

خبار  اً قاطعًا: ان ادلين اذلي جاء به الرسول الكرمي صىل هللا عليه وسمل س يظهر عىل الاداين هذه ال ية خترب ا 

لكها، علامً ان النرصانية والهيودية واجملوس ية اليت يعتنقها مئات املاليني من الناس اكنت أ دايانً رمسية دلول كربى 

بعُد ظهوراً اتماً عىل قبيلته نفسها. فال ية  اكلصني وايران وروما، والرسول الكرمي صىل هللا عليه وسمل  مل يظهر

الكرمية خترب عن ظهور دينه عىل الاداين اكفة وعىل ادلول اكفة، بل خترب عن هذا الظهور بلك يقني وجزم 

اخباراً قاطعًا. ولقد صّدق املس تقبل هذا اخلرب الغييب ابمتداد س يف الاسالم من حبر احمليط الرشيق اىل حبر 

 احمليط الغريب.

 الوجه اخلامس:

اًن )محمٌد َرسوُل هللا واذليَن َمَعه اشداُء عىل الُكفّار ُرحامُء بيهَنم تَرهيم ُركّعًا ُُسّدًا يَبتَُغوَن فَْضاًل مَن هللا وِرضوا

ُجوِد(.  س اميمُه يف ُوجوِههِم ِمن أ ثَِر السُّ

د الانبياء علهيم السالم ملا يتحلون هذه ال ية رصحية يف معناها من ان الصحابة الكرام مه افضل بين الانسان بع
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به من ُسااي سامية ومزااي راقية، ويف الوقت نفسه تبني ما تتصف به طبقات الصحابة يف املس تقبل من صفات 

اىل ترتيب اخللفاء اذلين س يخلفون  -دلى اهل التحقيق  -ممتازة خمتلفة خاصة هبم،كام تبني ابملعىن الاشاري 

 وسمل بعد وفاته، فضاًل عن اخبارها عن ابرز صفة خاصة بلك مهنم مما اش هتروا به. مقام النيب صىل هللا عليه
#43 

وذلـــك: فــان قـوهل تعـالـى:  )واذليـن معـه(  يـدل علــى س يدان الصـديــق ريض هللا عنه املتصف ابملعية 

 اخملصوصة والصحبة اخلاصة، بل بوفاته اواًل دخل مضن معيته ايضًا.

تعاىل:  )اشداء عىل الكفار(  يدل عىل س يدان معر ريض هللا عنه اذلي س هيز دول العامل ويرعهبم كام ان قوهل 

 بفتوحاته، وسيش هتر بعدالته عىل الظاملني اكلصاعقة.

وخترب ال ية بلفظ  )رحامء بيهنم(  عن س يدان عامثن ريض هللا عنه اذلي مل يرض ابراقة ادلماء بني املسلمني حيامن 

ظم فتنة يف التأ رخي، ففّضل بكامل رمحته ورأ فته ان يضحي بروحه ويسمّل نفسه للموت، واستشهد اكنت تهتيأ  اع

 مظلومًا وهو يتلو القرأ ن الكرمي.

كام ان قوهل تعاىل:  )تَريــهم ُركّعاً ُسـّجداً يَبتَُغوَن فَْضالً مَن هللا وِرضواانً ( يشري اىل اوضاع سـيدان عل ريض 

ام اخلالفة بكامل الاس تحقاق والاهلية وهو يف كامل الزهد والعبادة والفقر والاقتصاد هللا عنه اذلي ابرش هم

واختار ادلوام عىل السجود والركوع كام هو مصّدق عند الناس. فضاًل عن اخبارها أ نه اليكون مسؤواًل عن 

 ورضوااًن.حروبه اليت دخلها يف تكل الفرتة ويف املس تقبل، واذلي اكن يبتغي فهيا فضاًل من هللا 

 الوجه السادس:

 )ذكل َمثلُهُم يف الَتوريــة(  هذه اجلهة فهيا اخبار غييب جبهتني:

 اجلهة الاوىل:

اهنا خترب عن اوصاف الصحابة الواردة يف التوراة، ويه يف حمك الغيب ابلنس بة لرسول أ يم صىل هللا عليه 

لصحابة الرسول اذلي س يأ يت يف أ خر الزمان وسمل. اذ قد وحض يف املكتوب التاسع عرش ان يف التوراة وصفاً 

معه الوف الاطهار يف ميينه او معه راايت القديسني مبعىن ان احصابه مطيعون وعّباد صاحلون واولياء هلل حىت 

 يوصفون ابلقديسني الاطهار.

مازالت تصّدق  فعىل الرمغ مما طرأ  من حتريفات كثرية عىل التوراة بسبب ترجامهتا العديدة ل لس نة متنوعة، فاهنا

 بأ ايت كثرية مهنا هذه ال ية الكرمية يف ختام سورة الفتح.. )َمثلُهم يف الَتوريــة(
#44 

 اجلهة الثانية من الاخبار الغييب يه:

ان  )َمثلُهم يف الَتوريــة...( خترب عن ان الصحابة الكرام والتابعني سيبلغون مرتبة من العبادة حبيث أ ن ما يف 
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 يشع عىل وجوههم وس تظهر عىل جباههم عالمة واليهتم وصالهحم بكرثة السجود هلل.ارواهحم من نور س 

نعم، فلقد صّدق املس تقبل هذا بلك يقني ووضوح وجالء فان زين العابدين ريض هللا عنه اذلي اكن يصل 

ني س نة، رمغ الف ركعة ليالً وهناراً وطاووساً الاميّن ريض هللا عنه اذلي صىل الفجر بوضوء العشاء طوال اربع

التقلبات الس ياس ية والاوضاع املضطربة، وكثريين كـثـرييـن امـثـالـهام قـد بينّوا ســرًا من اسـرار هـذه ال يـة 

 الَتوريــة(. الــكرمية:  )مثلهم يف

 الوجه السابع:

عِجُب الزّراَع لَيغيظَ هبُم )َوَمثلُهم يف الاجنيِل كَزرعٍ أ خَرَج َشْطئَُه فأ َزَرُه فاس َتغلَظَ فاس َتوى عىَل ُسوِقِه يُ 

 الُكفّاَر(

 هذه الفقرة ايضًا فهيا اخبار غييب جبهتني:

 اوالهـا:

ان اخبار مايف الاجنيل من اوصاف الصحابة الكرام اخبار يه يف حمك الغيب ابلنس بة لرسول ايم صىل هللا 

 عليه وسمل.

لزمان مثل: ومعه قضيب من حديد نعم! لقد وردت أ ايت يف الاجنيل تصف الرسول اذلي س يأ يت يف أ خر ا

وامته كذكل مبعىن انه صاحب س يف ويأ مر ابجلهاد واحصابه كذكل احصاب الس يوف ومأ مورون ابجلهاد وليس 

كس يدان عيىس عليه السالم اذلي مل يك صاحب س يف. فضالً عن أ ن ذكل املوصوف معه قضيب من حديد 

 يك جيئ س يد العامل.س يصبح س يد العامل، ل ن أ ية يف الاجنيل تقول: سأ ذهب 

ن بدا علهيم يف ابدئ الامر ضعف وقةل ااّل اهنم  فنفهم من هاتني الفقرتني من الاجنيل: ان الصحابة الكرام وا 

 سيمنون منو البذرة النابتة وس يعلون اكلنبات النايم الناشئ
#45 

سول الكرمي هو س يد ويقوون حىت يغتاظ مهنم الكفار، بل يُرُضون العامل بس يوفهم فيثبتون ان س يدمه الر 

 العامل. وهذا املعىن اذلي تفيده أ ية الاجنيل يه معىن الاية يف ختام سورة الفتح.

 الوجـه الثاّن:

تفيد هذه الفقرة: ان الصحابة الكرام وان اكنوا قد قبلوا بصلح احلديبية، لقلهتم وضعفهم أ نذاك فاهنم بعد فرتة 

لهية يف مزرعة الارض تكون وجزية يكس بون برسعة قوة رهيبة حبيث ان البرش  ية اليت انبتهتا يد القدرة اال 

س نابلها قصرية وانقصة وممحوقة بسبب غفلهتم ازاء س نابلهم العالية الشاخمة القوية املمثرة املباركة، حىت اهنم 

 يكونون من القوة والكرثة حبيث يرتكون دواًل كربى تتلظى بنار غيظها وحسدها.
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 الاخبار الغييب ابسطع صورة. ويف هذا الاخبار الغييب امياء خفي ايضًا وهو: نعم ان املس تقبل قد بني هذا

انه ملا اثىن عىل الصحابة الكرام ملا يتحلون به من خصال فاضةل هممة اكن املقام يلزم وعد ثواب عظمي وماكفأ ة 

دث بني الصحابة، جليةل هلم، ااّل انه يشري بلكمة مغفرة اىل انه س تقع اخطاء وهفوات هممة من جراء فنت حت

اذ املغفرة تدل عىل وجود تقصري يف شئ وحينذاك س يكون اعظم مطلوب هلم وافضل احسان علهيم هو 

اثبة هو: العفو، وعدم العقاب.  املغفرة. الن اعظم ا 

فكام أ ن لكمة )مغفرة( تدل عىل هذا الامياء اللطيف كذكل فهيي ذات عالقة مع مايف بداية السورة: )ليغفَر كَل 

فاملغفرة هنا ليست مغفرة ذنوب حقيقية ل ن يف النبوة العصمة، فال   (2)الفتح:َما تَقّدم ِمن َذنبَك وَما تأ ّخر(  هللا

مثة ذنب. وامنا يه برشى املغفرة مبا يناسب مقام النبوة. وما يف ختام السورة من تبشري الصحابة الكرام ابملغفرة 

 يضم لطافة اخرى اىل ذكل الامياء.

ه الاجعاز العرشة لالايت الكرمية الثالث يف ختام سورة الفتح، مل نبحث فهيا االّ عن وجه الاجعاز وهكذا فوجو 

خبارها الغييب بل مل نبحث الا يف س بع وجوه من الوجوه الكثرية جدًا عن هذا النوع من اال خبار.  يف ا 
#46 

م اللكمة السادسة والعرشين اخلاصة وقد اشري اىل ملعة اجعاز هممة يف اوضاع حروف هذه ال ية الاخرية يف ختا

ابلقدر واجلزء الاختياري. فهذه ال ية موهجة جبملها اىل الصحابة الكرام كام تشمل بقيودها احواهلم ايضًا، ومثلام 

تفيد ابلفاظها اوصاف الصحابة فهيي تشري حبروفها وتكرار اعدادها اىل احصاب بدر وأ حد وحنني واحصاب 

اهلم من طبقات الصحابة الكرام. كام تفيد ارسارًا كثرية حبساب احلروف الاجبدية الصفة وبيعة الرضوان وامث

 والتوافق اذلي ميثل نوعًا من عمل اجلفر ومفتاحه.

نَك أ نَت الَعلمُي احلَكمُي( اّلما عَلْمَتنا ا  بَحانََك الِعمَل لنا ا   )س ُ

*  *  * 
#47 

 ان الاخبار الغييب اذلي خترب به أ ايت ختام سورة

 ابملعىن الاشاري، خترب به كذكل هذه ال يةالفتح 

 ال تية وتشري اىل املعىن نفسه، ذلا نتطرق الهيا هنا.

 تـتــمة

)ولَهَدينامُه رصاطًا ُمس َتقاميً_ وَمن يُطع هللا والرسوَل فأ ولئَك َمع اذليَن أ نَعم هللا علهيم ِمَن النَبينَي والِصّديقنَي 

 (11-17)النساء: فيقًا( والُشهداء والصاحلني وَحُسَن أ ولئَك رَ 

 نشري اىل نكتتني فقط من بني الوف ناكت هذه ال ية الكرمية:
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 النكتة الاوىل:

ان القرأ ن الكرمي مثلام يبني احلقائق مبفاهميه ومبعناه الرصحي يفيد كذكل معاّن اشارية كثرية ابساليبه وهيئاته. 

نزل من العمل احمليط، فميكن ان تكون مجيع معانيه  فللك أ ية طبقات كثرية من املعاّن؛ والن القرأ ن الكرمي قد

رادته  مرادة، اذ معاّن القرأ ن التنحرص يف واحد او اثنني من املعاّن كام ينحرص الكم الانسان احلاصل اب 

 الشخصية وبفكره اجلزيئ احملدود.

 فبناًء عىل هذا الرس فقد بنّي املفرسون ماالحيد من احلقائق ل ايت القرأ ن.

ئق كثرية جداً مل يبيهنا املفرسون بعُد. والس امي حروف القرأ ن واشاراته ففهيا علومٌ هممة سوى معانيه وهناك حقا

 الرصحية..
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 النكتة الثانيـة:

 تبني هذه ال ية الكرمية:

 )ِمَن النَبينَي والصّديقنَي والُشهَداِء والصاحلني وَحُسَن أ ولئَك َرفيقًا(

لهية حقًا مه طائفة ال نبياء وقافةل الصديقني وجامعة الشهداء ان اهل الرصاط املس تقمي واملنعم  علهيم ابلنعم اال 

واصناف الصاحلني وانواع التابعني. فكام تبني ال ية هذه احلقيقة فهيي تفيد رصاحة امكَل َمن يف تكل الاقسام 

ذكر صفاهتم املشهورة. امخلسة يف عامل الاسالم وتدل عىل امئة تكل الاقسام امخلسة وعىل رؤساهئم املتقدمني ب

خبار غييب .  مث تعنّي جبهة بلمعة اجعاز أ مئة تكل الاقسام يف املس تقبل واوضاعهم بنوع من ا 

نعم! كام أ ن لفظ )من النبيني( ينظر رصاحة اىل الرسول الكرمي صىل هللا عليه وسمل فان فقرة )والصديقني( 

بعد الرسول الكرمي صىل هللا عليه وسمل، واول َمن تنظر اىل ايب بكر الصديق، مشرية اىل أ نه الشخص الثاّن 

خيلفه. وان امس الصّديق عنوانه اخلاص اذلي لقّب به وهو املعروف دلى ال مة مجيعًا. وانه س يكون عىل رأ س 

 الصديقني.

ة كام تشري بلكمة )والشهداء ( اىل معر وعامثن وعل ريض هللا عهنم امجعني وتفيد افادة غيبية ان هؤالء الثالث

 سينالون اخلالفة بعد الصديق ريض هللا عنه، واهنم سيستشهدون. مما يزيد فضيةل اىل فضائلهم.

وكام تشري بلكمة )والصاحلني( اىل احصاب الصفة وبدر، وبيعة الرضوان وتشّوق جبمةل )َوَحُسَن أ ولئَك َرفيقًا( 

شريًة ابملعىن اال شاري اىل احلسن ريض ومبعناه الرصحي عىل اتباعهم وتبني جامل اتباع التابعني هلم وُحس نه م 

هللا عنه انه خامس اخللفاء ال ربعة، مصدقة حمك احلديث الرشيف: اخلالفة بعدي يف اميت ثالثون س نة 
9

مفع 

 قرص مدة خالفته فهيي عظمية الشأ ن.
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--- 
 وسمل قال: عليه هللا حصيح: عن سفينة ان الرسول صىل  1

 مكل بعد ذكل( رواه امحد والرتمذي وابو يعىل يف مس نده وابن حبان يف حصيحه )اخلالفة بعدي يف اميت ثالثون س نة، مث

( ويف سلسةل الاحاديث 28/91قال احملقق: حصيح ( )الفتح الرابّن للساعايت:  8881)حصيح اجلامع الصغري برمق 

 بعدة س ياقات. 411الصحيحة 
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 احلاصل:

ال ربعة كام تنظر هذه ال ية وتشري اىل مس تقبل اوضاعهم  ان ال ية ال خرية من سورة الفتح تنظر اىل اخللفاء

 وتؤيدها بنوع من الاخبار الغييب.

فاال خبار الغييب اذلي هو احد انواع اجعاز القرأ ن هل ملعات اجعازية كثرية وكثرية التعد والحتىص، ذلا فان حرص 

انشئ من نظر ظاهري سطحي بيامن  اهل الظاهر تكل اال خبارات الغيبية يف اربعني او مخسني أ ية فقط امنا هو

خبار غيبية.  يف احلقيقة هناك ما يربو عىل ال لف مهنا بل قد تكون يف أ ية واحدة فقط اربعة او مخسة ا 

ْن نَسينَا أ و أ خطأ ان( َّنا ال تُؤاِخْذان ا   )رب

نَك أ نَت الَعلمُي احلَكمُي( اّلما عَلْمَتنا ا  بَحانََك الِعمَل لنا ا   )س ُ

% 

 اللمعة الثامنة

 س تنرش مضن مجموعة اخرى ابذن هللا
#50 

% 

 اللمعة التاسعة

اليسع لك واحد أ ن يرى نقائص وحدة الوجود 

ادلقيقة والهو حباجة الهيا، ذلا الحاجة هل لقراءة 

 هذه اللمعة.

 ابمسه س بحانه

ِبحُ  ِاالّ  يَشءٍ  ِمنْ  )َوِانْ  ْمِدِه( يُس َ  حِبَ

 السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته
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 ويف اخمللص اخلالص!ايخ العزيز ال

ان سبب عدم ارسايل رساةل مس تقةل اىل اخينا عبداجمليد
9

هو ان رسائل اليت ابعهثا اليمك تفي ابلغرض، فان  

عبداجمليد اخ قدير وطالب جمد بعد خلويص
2

، واان اذكره ابمسه يف دعايئ لك صباح ومساء مع خلويص واحيااًن 

لهيام رسائل مس تقةل. فلقد  قبهل. هذا وان صربي مث حقي افندي يس تفيدان من رسائل، فال ارى داعياً ل بعث ا 

 أ نعم اللهعليك وجعكل اخًا كبريًا مباراكً 

--- 
عبد اجمليد: هو أ صغر اخوة الاس تاذ النوريس. ترمج كثرياً من رسائهل اىل اللغة العربية الا اهنا نرشت يف وقهتا يف نطاق   1

)اشارات الاجعاز( و )املثنوي العريب(. اكن مدرساً للغة العربية مث مفتياً مث مدرسًا ضيق وترمج اىل الرتكية رسائهل العربية 

م عن ثالث ومثانني س نة من 9118للعلوم الاسالمية يف معهد الامئة واخلطباء واملعهد الاساليم يف قونيا. تويف س نة 

 العمر رمحه هللا رمحة واسعة. ـ املرتمج.
2
ني  اذلين تتلمذوا عىل الاس تاذ النوريس يف "ابرال" واكن حينئٍذ ضابطاً برتبة نقيب، هوخلويص حيىي كيل من السابق   

اكن يبعث اىل اس تاذه اس ئلته وما  يُس تفرس منه من امور اميانية. مّجعت هذه الاجوبة بتوجيه الاس تاذ نفسه ومّسيت 

 ـ املرتمج.س نة من العمر، رمحه هللا رمحة واسعة.  19عن  9171بـ )مكتوابت(. تويف س نة 
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 هلام، فراسل عبداجمليد بداًل مين، وطمئنه لئال يقلق، فاان افكر فيه بعد خلويص. .

 سؤالمك الاول

 وهو سؤال خاص يعود اىل امضاء احد اجدادمك  ابمس الس يد محمد )اي من أ ل البيت(.

 ايخ!

لكشف، ولكن كنت اقول الحصايب: انين ال امكل الاجابة عن هذا السؤال جواابً مبنياً عىل العمل والتحقيق وا

ان خلويص ال  يش به الاتراك احلاليني، وال الاكراد، فاّن ارى فيه خاصية اخرى، واكنوا يصّدقونين. فكنا نقول: 

 ان ظهور عراقة وأ صاةل يف خلويص دليل عىل نيهل عطاء احلق، مبضمون القاعدة:

9داد حق را قابليت رشط نيست
 

 رم صىل هللا عليه وسمل نوعني من ال ل:واعمل قطعًا ان للرسول الاك

يب.  الاول: أ هل النَس َ

 والاخر: أ هل من حيث خشصه املعنوي النوراّن، اي من حيث الرساةل.

مضاء  فأ نت داخل قطعاً يف هذا ال ل الثاّن، فضالً عن دخوكل يف ال ل ال ول حسب قناعيت بال دليل. فان ا 

 جّدك ابمس الس يد  ليس عبثًا وال جزافًا.
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--- 
1
لهيي ال يشرتط القابلية يف ذات الشخص.     املرتمج. -أ ي: أ ن الفضل اال 
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 خالصة سؤالمك الثاّن:

 أ يخ العزيز!

ان حمي ادلين بن عريب 
9

قد قال: )ان خملوقية الروح عبارة عن انكشافها(. انك ايأ يخ بسؤاكل هذا تضطرّن 

 الارسار حمي ادلين بن عريب. ولكن ملا كنت اىل ان اانقش واان الضعيف العاجز خارقة احلقيقة وداهية عمل

ساخوض يف البحث معمتداً عىل نصوص القرأ ن الكرمي فسوف اس تطيع ان احلق اعىل من ذكل الصقر وأ مسى 

ن كنت ذاببة!  منه وا 

 أ يخ:

اعمل ان حمي ادلين بن عريب الخيدع ولكن ينخدع، فهو همتد، ولكنه اليكون هاداي لغريه يف لك ما كتبه. مفا 

 أ ه صدق وصواب ولكن ليس هو احلقيقة.ر 

 ولقد وحضت اللكمة التاسعة والعرشون يف مبحث الروح، احلقيقة اليت يدور علهيا سؤالمك.

نعم! ان الروح من حيث املاهية قانون أ مري. ولكن ُالبست وجودًا خارجيًا، فهيي انموس ذو حياة، وقانون 

 ذو وجود خاريج.

وح من حيث ماهيهتا حفسب، ويرى الاش ياء خياال حسب مرشب وحدة فالش يخ حمي ادلين قد نظر اىل الر 

 الوجود.

وملا اكن الش يخ قد انهتج مسلاكً مس تقالً واكن صاحب مرشب همم وهل كشفيات ومشاهدات خارقة فانه يلجأ  

ابضطرار اىل تأ ويالت ضعيفة وتلكّف ومتّحل ليطبق بعض ال ايت الكرمية حسب مرشبه ومشهوداته، مما 

 احة ال ية الكرمية وجيرهحا.خيدش رص 

--- 
1
حمي ادلين بن عريب: هو محمد بن عل بن محمد ابن عريب ابو عبدهللا الطايئ الاندليس املعروف اببن العريب الشهري   

هـ، هل من التصانيف )فصوص احلمك( و  187هـ وتويف بدمشق س نة  711ابلش يخ الاكرب، ودل ابالندلس س نة 

الاعالم  2/994هدية العارفني  9219، 9287كشف الظنون  98/971اية والهناية البن كثري )الفتوحات املكية(. البد

 . ــ املرتمج.9/977الطبقات الكربى  9/997جامع كرامات الاولياء  8/917مزيان الاعتدال  1/279
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 ولقد بينا يف رسائل اخرى املهنج القرأ ّن ومهنج أ هل الس نة السنية القومي.
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ال أ نه بكشفياته اليت الضوابط لها خرق احلدود فالش يخ ابن عريب  هل مقام خاص ذلاته، وهو من املقبولني، ا 

 وجتاوزها وخالف مجهور احملققني العلامء يف كثري من املسائل.

ول جل هذا تاكد تقترص طريقته اخلاصة به لفرتة قصرية جداً يف صدر ادلين القونوي 
9

ويندر أ ن يس تفاد من  

اس تقامة، مع كونه ش يخًا عظاميً عايل القدر وقطبًا خارقًا فريد زمانه. بل الحيث كثري من  أ اثره اس تفادة ذات

 العلامء احملققني والاصفياء عىل قراءة أ اثره القمية، بل قسم مهنم مينعون قراءهتا.

 ان بيان الفرق الاساس بني مرشب الش يخ حمي ادلين بن عريب واهل التحقيق من العلامء، وبيان منابعهام

 ومصادرهام حيتاج اىل دراسة معيقة وحبث دقيق ونظر واسع رفيع.

نعم! ان الفرق دقيق جداً ومعيق جداً اىل درجة كبرية، واملصدر رفيع وسام اىل حٍد كبري، حبيث مل يؤاخذ الش يخ 

وفكراً ابن عريب عىل خطئه، وامنا ظل مقبوال دلى العلامء. اذ لو اكن الفرق واملصدر مشهودين واحضني علامً 

 وكشفًا لاكن سقوطًا مريعًا للش يخ وخطأ  جس امي هل.

ولكن ملا اكن الفرق معيقا جدا، فاننا حناول أ ن نبني خطأ  الش يخ يف تكل املسأ ةل حفسب ونوحض ذكل الفرق 

 وتكل املنابع  يف مثال ابختصار شديد:

 ان الشمس توجد فهيا من مفثال: الشمس تشاهد يف مرأ ة. فهذه املرأ ة يه مظروف الشمس، وموصوفها. مبعىن

 هجة، ومن هجة اخرى تزين املرأ ة حىت تكون صفهتا الالمعة وصبغهتا الساطعة.

--- 
1
صدر ادلين القونوي: هو محمد بن احساق بن محمد بن يوسف القونوي الرويم، صدر ادلين: من كبار تالميذ حمي ادلين   

وص يف حتقيق الطور اخملصوص( يف التصوف، وتفسري سورة بن عريب تزوج ابن العريب ُامه، وراّبه، من كتبه )النص

، تذكرة 2/918(، طبقات املفرسين لدلاوودي 1/81الفاحتة مّساه )اجعاز البيان يف تفسري ام القرأ ن(. الاعالم للزرلكي )

حلايج  كشف الظنون 418، طبقات الاولياء البن امللقن 2/981، هدية العارفني السامعيل ابشا 9419احلفاظ لذلهيب 

 . ـ املرتمج. 9/212الطبقات الكربى للشعراّن  477خليفة 
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فان اكنت تكل املرأ ة، مرأ ة أ ةل تصوير فاهنا ستنقل صورة الشمس عىل ورقة حساسة بصورة اثبتة. ففي هذه 

ك هنا صفهتا حىت غدت  -احلاةل فالشمس املشهودة يف املرأ ة وماهيهتا املرتسمة عىل الورقة وصفاهتا، وتزييهنا املرأ ة 

 يه غري الشمس احلقيقية. فهيي ليست مشسا، بل يه دخول جتل الشمس يف وجود أ خر. -

اما وجود الشمس املشهودة يف املرأ ة فهو وان مل يكن عني وجود الشمس املوجودة يف اخلارج الاانه قد ظن 

 انه عني وجودها الرتباطه هبا واشارته الهيا.
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 فبناء عىل هذا املثال:

ل بأ ن: ليس يف املرأ ة غري الشمس احلقيقية ميكن ان يكون صوااب ابعتبار املرأ ة ظرفا وان املقصود من فان القو 

اليت اخذت حمك  -الشمس اليت فهيا وجودها اخلاريج. ولكن اذا قيل ان صورة الشمس املنبسطة عىل املرأ ة 

ا خطأ ، اي ان عبارة ليس يف املرأ ة والصورة اليت انتقلت اىل الورقة احلساسة اهنا الشمس، فهذ -صفة املرأ ة 

غري الشمس تكون عبارة خطأ ، ذكل الن هناك صورة الشمس اليت تظهر عىل املرأ ة وهناك الصورة املرتسمة 

خلفها عىل الورق احلساس، فلك مهنا لها وجود خاص هبا. مفع أ ن ذينك الوجودين هام من جتل الشمس الا 

 اهنام ليسا الشمس نفسها.

 الانسان وخياهل شبهيان مبثال املرأ ة هذا. وذكل: وكذا فان ذهن

 ان املعلومات املوجودة يف مرأ ة فكر الانسان لها وهجان ايضًا: فهيي بوجه عمل، وبوجه أ خر معلوم.

 فاذا اعتربان اذلهن ظرفًا ذلكل املعلوم، اصبح ذكل املوجود املعلوم معلوما ذهنيا. فوجوده شئ أ خر.

ذكل الشئ اذلي حل فيه اصبح صفة لذلهن، وذكل الشئ يكون عندئذ علام، وهل وان اعتربان اذلهن موصوفا ب

 وجود خاريج. وحىت لو اكن ذلكل املعلوم وجود وجوهر فس يكون وجودًا خارجيًا عرضيًا.
#55 

 فبناء عىل هذين المتثيلني:

لهيي ابلق  درة ال زلية.الكون مرأ ة، وماهية لك موجود مرأ ة ايضا. هذه املرااي معرضة اىل اال جياد اال 

 يصبح مرأ ة المس من اسامء هللا يبني نقشًا من نقوشه. -من هجة  -فلك موجود 

فاذلين مه عىل مرشب الش يخ ابن عريب قد كشفوا العامل من حيث املرأ تية والظرفية واملوجود املثايل يف املرأ ة 

ال هو، دون ومن حيث منعكس صورة ذكل الشئ يف املرأ ة هو عينه. وقال -من زاوية النفي  - وا: الموجود ا 

ان يفكروا ابملراتب الاخرى، فأ خطأ وا حىت بلغ هبم الامر ان ينكروا القاعدة الاساس ية املعروفة: )حقائق 

 الاش ياء اثبتة(.

 اما اهل احلقيقة فاهنم يرون برس الوراثة النبوية وبرصاحة القرأ ن الكرمي وأ ايته البينات:

ودات بقدرة هللا وارادته امنا يه من أ اثره س بحانه وتعاىل. فلك موجود امنا ان النقوش اليت توجد يف مرااي املوج

ال هو. اذ لالش ياء وجود، وهو  هو منه تعاىل وهو اذلي يوجده، وليس لك موجود هو، حىت يقال: الموجود ا 

ال وجود اثبت اىل حد ما، وان اكن هذا الوجود وجودا ضعيفاً ك نه ومهي وخيايل ابلنس بة اىل وجوده تعا ىل، ا 

رادته وقدرته.  انه موجود ابجياد القدير ال زيل وا 

 ان للشمس املشهودة يف املرأ ة وجودًا مثاليًا عدا وجودها اخلاريج احلقيقي.
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 ولها وجود خاريج عريض أ خر يلون املرأ ة بزينته اذ تنبسط علهيا صورهتا.

املنتقشة عىل الورقة احلساسة ولها وجود خاريج عريض ايضًا، وهو وجود اثبت اىل حد ما وهو الصورة 

 خلف املرأ ة.

فكام ان للشمس وجودات هكذا يف املثال كذكل ال مر يف مرأ ة الكون ومرااي ماهية الاش ياء. فان نقوش 

لهية احلس ىن  املصنوعات الظاهرة بتجليات الاسامء اال 
#56 

لهية واختيارها وقدرهتا، لها وجود حادث غري وجود الوا جب الوجود. وقد منح ابلقدرة احلاصةل ابال رادة اال 

الالهية ثباات لهذا الوجود ولكن لو انقطع الارتباط فنيت الاش ياء وانعدمت مبارشة. فلك شئ حمتاج لبقائه يف 

 لك أ ن اىل ابقاء خالقه هل، فان حقائق الاش ياء وان اكنت اثبتة ولكن اثبتة ابثباته س بحانه لها وتثبيته اايها.

عريب: ان الروح ليست خملوقة وامنا يه حقيقة أ تية من عامل الامر وصفة الارادة وهكذا فان قول الش يخ ابن 

خمالف لظاهر نصوص كثرية، كام قد التبس عليه الامر يف ضوء التحقيقات املذكورة أ نفاً واخندع اذ مل يشاهد 

 املوجودات الضعيفة.

لهية احلس ىن مظاهر ومهية خيالية. مفا دامت تكل  فالميكن ان تكون مظاهر )اخلالق والرزاق( من الاسامء اال 

 الاسامء ذات حقيقة، فان مظاهرها ايضًا لها حقائق  خارجية.
#57 

 سؤالمك الثالث:

 تطلبون فيه درسًا يكون مفتاحًا لعمل اجلفر.

ا وهو خري لن -اجلواب: اننا اي ايخ لس نا يف هذه اخلدمة القرأ نية ابرادتنا وال بتدبريان لالمور. بل ان اختيارًا 

 فوق اختياران وخارج ارادتنا هيمين  عىل اعاملنا واختياران. -

اعمل ان عمل اجلفر يُشغل الانسان عن وظيفته احلقيقية ويرصفه عهنا، ملا فيه من ذوق وولع. حىت اكنت حتُل 

يل أ رسار ختص القرأ ن بذكل املفتاح ملرات عدة، ولكن ما ان اتوجه اليه بشوق وذوق حىت توصد الابواب 

 . فوجدت يف هذا ال مر حهمتني:دوّن

 الاوىل: احامتل الوقوع يف موضع  ينايف الادب الالئق ابلقاعدة الاساس ية ال يعمل الغيب ااّل هللا.

الثانية: ان العمل عىل ارشاد الامة اىل حقائق الاميان والقرأ ن بوساطة الرباهني ادلامغة، هل من الفضائل واملزااي 

مل ابرشادمه ابلعلوم اخلفية كعمل اجلفر. حيث ان احلجج القاطعة وادلالئل الثابتة ما يفوق مائة درجة عىل الع

ال تدع جمااًل للمداخةل يف تكل الوظيفة السامية. بيامن عمل اجلفر وامثاهل من العلوم اخلفية غري املنضبطة بقواعد 

ر اليه خلدمة احلقائق، فان هللا س بحانه حمهمة، قد يساء اس تعامهل بولوج املاكرين فيه. علامً انه مىت ما احتاج الام
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 يفتح علينا نبذة منه حسب احلاجة.

واعمل ان أ يرس مفتاح من بني مفاتيح عمل اجلفر، وانقاها، بل أ مجلها وأ حس هنا هو انواع التوافقات الناش ئة من 

ال اثر اليت نقوم امس البديع واليت اظهرت شعاعًا من نورها يف توافق لفظ اجلالةل يف القرأ ن الكرمي وزيّنت 

 بنرشها. علامً انه ُوحّض شئ مهنا يف عدة مواضع من رساةل الكرامة الغوثية. نذكر مهنا:

ان التوافق اذا ما أ ظهر شيئًا يف عدة هجات، فهو اشارة بدرجة ادلالةل، علامً أ نه قد يكون توافق واحد احيااًن 

 مع بعض القرائن مبثابة دليل وحيل حمهل.

في هذا القدر من الاجابة عن سؤاكل يف الوقت احلارض. ومىت ما اكنت احلاجة جادة اليه وعىل لك حال، يك

 ستُبلّغون به.
#58 

 سؤالمك الرابع:

 اي سؤال امام اجلامع معر أ فندي  وليس سؤالمك، وهو:

جنوّنان طبيبًا شقيًا يّدعي انه اكن لعيىس عليه السالم وادل، وزمع انه يستشهد لنفسه بأ ية كرمية بتأ ويل 
9

. 

ان ذكل العاجز قد سعى سابقًا ال حداث خط حبروف مقطعة، بل سعى سعيًا حثيثًا  يف ال مر. فعلمت 

حينذاك أ ن ذكل الرجل قد استشعر من اطوار الزاندقة وترصفاهتم اهنم س يحاولون رفع احلروف الاسالمية 

 وازالهتا. وك نه اراد ان يصّد ذكل التيار اجلارف، ولكن دون جدوى.

شعر ال ن يف هذه املسأ ةل، ويف مسأ لته الثانية، هبجوم الزاندقة العنيف عىل الاسس الاسالمية. واظن وقد 

 انه حياول فتح طريق للمصاحلة والسالم، مبثل هذه التأ ويالت السخيفة اليت ال معىن لها.

)أ ل معران:  مكثل أ دم( انه ال وادل لعيىس عليه السالم، كام تبينه يقينًا ال ية الكرمية )ان مثل عيىس عند هللا

وامثالها من النصوص القاطعة. ذلا ال يؤبه بالكم من حياول تغيري هذه احلقيقة الرصينة الراخسة، بل ال يقام   (71

لقوهل وزن وال يس تحق الاهامتم به اصاًل، حيث يعّد خمالفة قانون يف التناسل غري ممكٍن فيتشبث بتأ ويالت 

 واهية.

ن شذوذ منه، ودون نوادر هل، ودون افراد خارجة عنه، وليست هناك قاعدة لكية مل الشك انه ال قانوٍن دو 

 خُتصص ابفراد خارقة.

ذ فرد   من قانون، والخيرج منه، منذ زمن أ دم عليه السالم. -ااي اكن  -وانه ال ميكن أ اّل يُشَّ

  الففأ واًل: ان هذا القانون، قانون التناسل قد ُخرق ابعتبار املبدأ ، مببادئ مائيت

--- 
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1
من نوع البرش اىل نوع املالئكة، وترك الارض متخذاً السامء هل موطنًا..  -جبهة  -ان اذلي تراس ربع البرشية، وانتقل    

ان هذا الفرد الانساّن اخلارق، وهذه اوضاعه اخلارقة يقتيض ان تكون هل صورة خارقة من قانون التناسل. بيامن ال ينسجم 

التناسل بوجه مشكوك جمهول غري فطري، بل ابدىن وجه وطراز من وجوه قانون التناسل، كام  مضه بتأ ويل داخل قانون

 ال اضطرار اىل ذكل اصاًل.

مث ان رصاحة القرأ ن الكرمي ال تتحمل التأ ويل. واي جعباً أ هُتدم قوانني اثبتة رصينة مل خُترق يف اية هجة اكنت، وظلت خارقة 

ملالئيك وقانون رصاحة القرأ ن، يف سبيل ترممي قانون التناسل املتخرق املمزق مبائة عن قانون التناسل؛ كقانون اجلنس ا

 -املؤلف  -هجة وهجة؟ 
#59 

نوع من انواع احليواانت وخمت هبا. اي أ ن أ ابء تكل احليواانت الاولني، ومه مبثابة أ وادم لها، قد خرقوا قانون 

توا اىل الوجود من أ ب وأ م. بل ُاعطي هلم وجوٌد خارج التناسل. أ ي ان مائيت الف أ ب من اولئك ال ابء مل يأ  

 ذكل القانون.

مث اننا نشاهد اببصاران يف لك ربيع، أ ن القسم الاعظم من مائة الف نوع من الاكئنات احلية ومما ال تعد وال 

 ملتعفنة.حتىص من افرادها، خُتلق خارج ذكل القانون، قانون التناسل، خُتلق عىل وجوه الاوراق وعىل املواد ا

تُرى ان قانوانً خُيرق بشواذ، هبذه الكرثة الاكثرة، يف مبدئه، بل يف لك س نة. مث يأ يت احدمه وال يمتكن أ ن يسع 

عقهل شذوذ فرد واحد ذلكل القانون خالل الف وتسعامئة س نة، فيتشبث بتأ ويالت اتفهة جتاه النصوص 

هة! قس ذكل بنفسك. علامً ان الاش ياء اليت يطلق علهيا القرأ نية القاطعة.. اقول ترى مك يكون مرتكباً حامقة وبال

اولئك الشقاة امس القوانني الطبيعية امنا يه قوانني عادة هللا اليت يه جتٍل لكي لالمر الالهيي والارادة الالهية، 

قانون.  حبيث يغرّي س بحانه وتعاىل عاداته تكل لبعض احِلمَك؛ مظهراً همينة ارادته واختياره عىل لك شئ وعىل لك

 فيخرق العادة يف بعض الافراد اخلارقني، وقوهل تعاىل: ان مثل عيىس عند هللا مكثل أ دم يبنّي هذه احلقيقة.

 السؤال الثاّن لعمر افندي فامي خيص ذكل الطبيب.

لقاء السمع  لقد ترصف ذكل الطبيب يف تكل املسأ ةل ترصف معتوه، وارتكب حامقة بلهاء حبيث ال يس تحق ا 

 هامتم به فضاًل عن الاجابة عن سؤاهل. اذ يريد هذ البائس ان يوجد الوسط بني الكفر والاميان.هل، وال الا

 فأ ان اقول جوااًب عن اس تفسار معر أ فندي، وليس جوااًب للالكم التافه ذلكل الطبيب.

لهيي وهنيه. اما املصاحل واحِلمك فهيي مرجِّ  حات ميكن ان ان العةل يف الاوامر والنوايه الرشعية يه الامر اال 

لهيي وهنيه من زاوية امس هللا احلكمي..  تكون اس بااًب ملتعلقات الامر اال 

مفثاًل: يقرص املسافر الصالة. وهذ القرص هل عةل وحهمة، فالعةل يه السفر واحلهمة يه املشقة. فاذا وجد السفر 

 تقرص الصالة وان مل تكن مشقة. ولكن لو
#60 
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 الصالة دون سفر. اذ وجود  املشقة احياانً يف عامة السفر اكفية لتكون ُوجدت مائة مشقة يف البيت فال تقرص

 حهمًة لقرص الصالة واكفية ايضًا لتجعل السفر عةّل للقرص.

 فبناًء عىل هذه القاعدة الرشعية ال تتغري الاحاكم الرشعية حبسب احِلمك، بل حبسب العلل احلقيقية.

فيه رضر، حسب قاعدة من الك حلم اخلزنير يتصف بصفاته -كام ذكره ذكل الطبيب  -فان حلم اخلزنير 
9

ففيه  

ماال يعلمه ذكل الطبيب من ارضار وامراض. فذكل احليوان ال يش به سائر احليواانت الاهلية النافعة اليت ال 

 رضر لها. بل الك محله يورث ارضارًا اكرث من نفعه.

ثرية يف غري بالد الافرجن الباردة. بل حتقق ان هل عالوة عىل الشحم القوي املوجود يف محله هل ارضار طبية ك 

 ارضارًا كثرية معنوية وحقيقية.

مفثل هذه احِلمَك، اصبح حهمًة لتحرميه ولتعلق الهنيي الالهيي به، وال يلزم ان تكون احلهمة يف لك فرد ويف لك 

ُيعمل حسب هذه القاعدة مدى وقت. وال تتبدل العةل بتبدل تكل احلهمة. وان مل تتبدل العةل ال يتبدل احلمك. فل 

 ما يتفوه به ذكل الطبيب البائس من الكم بعيد عن روح الرشيعة.

 ذلا ال يُعبأ  بالكمه ابمس الرشيعة. فان للخالق س بحانه حيواانت ال يعقلون كثريون يف صور فالسفة!

--- 
1
حلديثة ويف العلوم الانسانية فان ضالهلم انه مع س بق بالد الافرجن يف رقهيا اخلارق وتقدهما يف املدنية ويف العلوم ا   

ضالل اخلنازير يف ظلامت الفلسفة املادية ومتاهات الطبيعة مناٍف لكيًا ذلكل الريق والتقدم والعلوم. اسائل أ ال يكون يف 

 ذكل دخل ل لك حلم اخلزنير؟

ًُ اصيب وان ادلليل عىل ان مزاج الانسان يتأ ثر مبا يتغذى به هو املثل املشهور : "من دام ع ىل الك اللحم اربعني يومًا

 املؤلف. -بقساوة القلب". 

#61 

 ذيل السؤال الوارد حول ابن عريب

 سـؤال:

ان ابن عريب يعد مسأ ةل وحدة الوجود أ رفع مرتبة اميانية، حىت ان قسامً من اولياء عظام من اهل العشق اتبعوه 

 يف مسلكه.

راتب اال ميانية، والهو مبسكل حقيقي، وامنا هو مرشب اهل بيد انك تقول: ان هذا املسكل ليس هو من أ رفع امل

 السكر والاس تغراق واحصاب الشوق والعشق.

فان اكن الامر هكذا كام تقول، فبني لنا ابختصار: ما اعىل مرتبة من مراتب التوحيد اليت بينهتا وراثة النبوة 
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 ورصاحة القرأ ن الكرمي؟.

هل وال أ مهية، أ ىّن هل ان يقتحم غامر هذه املراتب السامية الرفيعة وجيري  اجلواب: ان عاجزاً مسكيناً مثل، القمية

فهيا حماكامت عقلية بعقهل القارص، امنا هو امر فوق احلد مبائة مرة.. ولكين سأ ذكر ذكرا خمترصا جدا نكتتني فقط 

 وردات من فيض القرأ ن الكرمي اىل القلب، فلعل فهيام فائدة ونفعًا.

 النكتة الاوىل:

 هناك اس بااًب عدة لالجنذاب حنو مرشب وحدة الوجود. سأ بني ابختصار شديد س ببني مهنا: ان

السبب الاول: اهنم مل يس تطيعوا ان يس توعبوا يف اذهاهنم خالقية الربوبية يف اعظم مراتهبا، وكذا مل يس تطيعوا 

شئ يف قبضة ربوبيته، وان لك شئ ان ميكّنوا يف قلوهبم متكينا اتما انه س بحانه بأ حديته ماكل ابذلات لزمام لك 

خيلق بقدرته واختياره وارادته س بحانه. فل هنم مل يس تطيعوا ادراك ذكل فقد رأ وا انفسهم مضطرين امام القول: 

 لك شئ هو تعاىل، او: الشئ موجود، او: ان املوجود خيال، او: من التظاهر أ و من اجللوات.

صال، وتفر منه بشدة، وترتعد فرائص العاشق من الافرتاق، السبب الثاّن: ان صفة العشق التريد الفراق ا

ويرهب من التنايئ رهبته من هجمن، وينفر من الزوال نفرة شديدة، وحيب الوصال حبه لروحه ونفسه، ويرغب 

لهية يف لك شئ، جيعل  -كشوقه للجنة  -بشوق الحد هل  لهيي، ذلا يرى ان التشبث بتجىل ال قربية اال  للقرب اال 

ال هو.الفراق وا  لتنايئ ك هنام معدومان،فيظن اللقاء والوصال دامئني بقوهل:الموجود ا 
#62 

والهنم يتصورون بسكر العشق ومبقتىض شوق البقاء واللقاء والوصال، ان يف وحدة الوجود مرشاًب حاليًا يف 

 منهتيى اذلوق، ذلا جيدون ملجأ مه يف مسأ ةل وحدة الوجود ل جل التخلص من فراقات رهيبة.

 ن منشأ  السبب الاول:أ ي ا

هو عدم بلوغ العقل قسامً من حقائق الاميان الواسعة للغاية والسامية جدًا، وعدم اس تطاعته الاحاطة هبا، مع 

 عدم انكشاف العقل انكشافا اتمًا من حيث الاميان.

 أ ما منشأ  السبب الثاّن:

 اطًا خارقًا للعادة.فهو انكشاف القلب انكشافًا فوق املعتاد، بتأ ثري العشق وانبساطه انبس

أ ما مرتبة التوحيد العظمى اليت يراها برصاحة القرأ ن الاولياء العظام اعىن الاصفياء اذلين مه اهل الصحو واهل 

لهية، وتبني ان مجيع  وراثة النبوة، فاهنا مرتبة رفيعة عالية جدًا، اذ تفيد املرتبة العظمى للربوبية واخلالقية اال 

حقيقية، ويه حتافظ عىل الاسس من دون اخالل مبوازنة أ حاكم الربوبية، ل ن  الاسامء احلس ىن يه أ سامء

 اهلها يقولون:
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بلك شئ علام وخّشصه بعلمه  -من دون وساطة  -ان هللا س بحانه ابحديته اذلاتية وتزنهه عن املاكن قد أ حاط 

لقه ويدبر أ موره اكجياده ورّجحه وخّصصه ابرادته واوجده وابقاه بقدرته. فانه س بحانه يوجد مجيع الكون وخي

لشئ واحد وارادته اايه، فكام انه خيلق الزهرة بسهوةل فانه خيلق الربيع العظمي ابلسهوةل نفسها. فال مينع شئ شيئًا 

قط، فال جتزؤ يف توهجه س بحانه. فهو موجود بترصفه وبقدرته وبعلمه يف لك ماكن، يف لك أ ن. فال انقسام 

 وال توزع يف ترصفه س بحانه.

لقد وحضنا هذا الامر واثبتناه يف اللكمة السادسة عرشة، ويف املقصد الثاّن من املوقف الثاّن من اللكمة و 

 الثانية والثالثني.

 سأ ورد هنا مثاال ينطوي عىل نقص كثري )والمشاحة يف الامثال( وذكل لفهم شئ من الفرق بني املرشبني:
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و يف غاية الكرب، ومنهتيى الزينة وانه يمتكن من الطريان من لنفرض ان هناك طاووسًا خارقًا المثيل هل، وه

الرشق اىل الغرب يف حملة برص، وهل القدرة عىل بسط جناحيه املمتدين من الشامل اىل اجلنـوب، وقبضهام يف 

أ ن واحـد، وعليـه مئات أ لوف النقوش البديعة حىت ان عىل لك ريش من جناحيه ابداعًا واتقااًن يف منهتيى 

 والروعة. اجلال

ولنفرض ال ن هناك خشصان يتفرجان عىل هذا الطاووس العجيب، ويريدان التحليق جبنايح العقل والقلب 

 اىل املراتب العالية الرفيعة لهذا الطري وبلوغ زينته اخلارقة.

فطفق ال ول يتأ مل يف وضع هذا الطاووس وهيلكه ونقوش خوارق القدرة يف لك ريشة منه، فيغمره العشق 

وق واحملبة جتاه هذا الطري فيرتك شيئاً من التفكري العميق اىل جانب مس متساكً ابلعشق، ولكنه يرى أ ن والش

تكل النقوش احملبوبة تتحول وتتبدل يوما بعد يوم، وان تكل احملبوابت اليت يولهيا احلب والشغف تغيب وتزول 

لنقاش ماكل للخالقية اللكية مع احديته اذلاتية، لك يوم. فاكن ينبغي هل ان يقول: ان هذه النقوش املتقنة امنا يه 

وهل الربوبية املطلقة مع وحدانيته احلقيقية. الا انه مل يمتكن من ان يس توعب هذا ويدركه، فبدأ  يسل نفسه 

 ويقول بدال من ذكل الاعتقاد:

الروح العالية ان روح هذا الطاووس روح سامية عالية حبيث ان صانعه فيه، أ و قد أ صبح هو نفسه! وان تكل 

متحدة مع جسد الطاووس، ول ن جسده ممزتج مع صورته الظاهرة، فان كامل تكل الروح وعلو ذكل اجلسد 

هام الذلان يظهران هذه اجللوات عىل هذه الصورة البديعة، حىت يظهر يف لك دقيقة نقشًا جديدًا وحس نًا 

 جمددًا، فليس هذا اجياد ابختيار حقيقي، بل هو جلوة وتظاهر.

أ ما الشخص الاخر فيقول: ان هذه النقوش املوزونة املنظمة املتقنة تقتيض يقينا ارادة واختيارًا وقصدًا 

 ومشيئة، فال ميكن ان تكون جلوة بال ارادة والتظاهرا بال اختيار.
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 نعم! ان ماهية الطاووس مجيةل ورائعة، ولكن ماهيته ليست فاعةل قطعًا وامنا منفعةل، والميكن ان تتحد مع

 فاعهل مطلقًا. وان روحه عالية سامية ولكن ليست
#64 

موجدة والمترصفة، وامنا مظهر ومدار ليس الا. ل نه يشاهد يف لك ريش منه اتقان قد مت حبهمة مطلقة 

 ابلبداهة، ونقش زينة نقشها ابلقدرة املطلقة.

 وهذا الميكن ان يكون دون ارادة واختيار قطعًا.

 تبني كامل احلهمة يف كامل القدرة، وكامل الربوبية والرمحة يف كامل الاختيار، فهذه املصنوعات البديعة اليت

 الميكن ان تكون هذه املصنوعات نتيجة جلوة أ و ماشاهبها.

ان الاكتب اذلي كتب سطور هذا السجل املذهب الميكن أ ن يكون يف السجل نفسه، والميكن ان يتحد معه. 

ذكل الاكتب. ذلا فان زينة جامل ذكل الطاووس املثايل اذلي هو ميثل وليس ذلكل السجل االّ متاس بطرف قمل 

ال رساةل من قمل خالق ذكل الطاووس.  الاكئنات، ليس ا 

 فال ن تأ مل يف طاووس الاكئنات واقرأ  تكل الرساةل، وقل لاكتهبا:

 مـا شـاء هللا..

 تــبـارك هللا..

 س بحان هللا...

تب يف الرساةل نفسها، أ و يتومه الرساةل خياال الشك انه قد سرت عقهل فاذلي يظن الرساةل اكتهبا أ و يتخيل الاك

 بس تار العشق ومل يبرص الصورة احلقيقية للحقيقة.

ان أ مه هجة من انواع العشق اليت تسبب الانسالك اىل مرشب وحدة الوجود يه عشق ادلنيا، اذ حيامن 

 اىل وحدة الوجود. يتحول عشق ادلنيا اذلي هو عشق جمازي اىل عشق حقيقي ينقلب

ان خشصاً اذا أ حب انساانً حمبة جمازية، ما ان يشاهد فناءه اليس تطيع ان ميكّن هذا الزوال يف قلبه، تراه مينح 

معشوقه عشقاً حقيقيًا، فيتشبث حبقيقة عشقه ليسل هبا نفسه، وذكل ابضفاء البقاء عىل حمبوبه بعشق حقيقي 

 فيقول:

 ب احلقيقي.أ نه مرأ ة جامل املعبود واحملبو 
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كذكل ال مر فمين احب ادلنيا العظمية وجعل الكون برمته معشوقه، حفيامن تتحول هذه احملبة اجملازية اىل حمبة 

حقيقة بس ياط الزوال والفراق اليت تزنل ابحملبوب، يلتجئ ذكل العاشق اىل وحدة الوجود انقاذاً حملبوبه العظمي 

 من الزوال والفراق.
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رفيع راخس يكون هل هذا املرشب مرتبة ذات قمية نورانية مقبوةل كام يه دلى ابن عريب وأ مثاهل، فان اكن ذا اميان 

ال فلرمبا يسقط يف ورطات وينغمس يف املادايت ويغرق يف الاس باب.  وا 

 أ ما وحدة الشهود فال رضر فهيا، ويه مرشب عال ل هل الصحو.

 اللهم أ ران احلق حقًا وارزقنا اتباعه.

بَحانََك ال نَك أ نَت الَعلمُي احلَكمُي()س ُ اّلما عَلْمَتنا ا   ِعمَل لنا ا 
#66 

% 

 اللمعة العارشة

 رسـالـة

 لطامت الرأ فة وصفعات الرمحة

 بسم هللا الرمحن الرحمي

لَْت ِمْن ُسوٍء تََودُّ لَو لَْت ِمْن َخرْي ُمْحَُضًا وَما مَعِ ُد لُكُّ نَْفٍس ما مَعِ  )يوَم جَتِ

ُرمُكُ هللا نَْفَسه وهللا َرؤوٌف ابلِعباِد( َأنَّ بَيهَْنا وبَيْنَهُ  ّذِ  (81)أ ل معران: أ َمدًا بَعيدًا وحُيَ

هذه اللمعة تفرّس رساً من أ رسار هذه ال ية الكرمية، وذكل بذكر لطامت تأ ديب رحمية وصفعات عتاب رؤوفة 

وغفةل وقعوا فهيا تلقاها اخويت الاحبة العاملون يف خدمة القرأ ن الكرمي، وذكل من جراء أ خطاء ونس يان 

 مبقتىض جبلهتم البرشية.

وس تبني سلسةل من كرامات جيرهيا هللا س بحانه يف خدمة قرأ نه العظمي.. مع بيان نوع من كرامة الش يخ الكيالّن 

لهيي. ذن ا   اذلي ميّد هذه اخلدمة املقدسة بدعائه ومهته ويراقهبا اب 

 ثبااًت واقدامًا وجدية واخالصًا. نبني هذه الكرامات لعل العاملني يف سبيل القرأ ن يزدادون
#67 

 نعم، ان كرامة العمل للقرأ ن الكرمي، هذه اخلدمة املقدسة، ثالثة أ نواع:

 النوع الاول: هتيئة وسائل العمل واخلدمة، وَسوق العاملني فهيا اىل اخلدمة.

زال عقوابت هبم.. هناك النوع الثاّن: رد املوانع من حولها، ودفع الارضار عهنا، وتأ ديب من يعيق سريها، ابن

حوادث كثرية جداً حول هذين القسمني، ويطول احلديث عهنام  
9

ذلا نؤجل الالكم فهيام اىل وقت أ خر خش ية 

 السأ م. ونرشع يف البحث عن النوع الثالث اذلي هو أ خفها تناوال وابسطها فهامً.

يعرتهيم الفتور والاهامل يف العمل يأ تهيم النوع الثالث: هو أ ن العاملني اخمللصني يف هذه اخلدمة القرأ نية ملا 
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التحذير والتنبيه فيتلقون لطمة ذات رأ فة وعطف، وينتهبون من غفلهتم، ويرسعون جبد للخدمة مرة أ خرى. 

ال أ ننا نسوق هنا ما يقرب من عرشين حادثة جرت عىل اخواننا، عرٌش  ان حوادث هذا القسم تربو عىل املائة، ا 

 ان رؤوفة، بيامن تلقى حوايل س بعة مهنم لطمة زجر عنيفة.ونيف مهنم تلقوا لطمة حن

فاالول مهنم هو هذا املسكني.. سعيد، فلكام انشغلت مبا يعود عىل خاصة نفيس مبا يفرت معل للقرأ ن، أ و 

اهنمكت يف اموري اخلاصة، وقلت: مايل ولل خرين! أ اتّن التحذير وجاءتين اللطمة؛ ذلا بتُّ عىل يقني من أ ن 

وبة مل تزنل االّ نتيجة اهاميل وفتوري يف خدمة القرأ ن؛ ل نين كنت أ تلقى اللطمة خبالف املقصد اذلي هذه العق

ساقين اىل الغفةل.. مث بدأ ان مع الاخوة اخمللصني نتابع احلوادث ونالحظ التنبهيات الرابنية والصفعات اليت نزلت 

فوجدان أ ن اللطمة قد أ تهتم مثل حيامث أ مهلوا العمل ابخويت ال خرين.. فأ معنا النظر فهيا، وتقّصينا الًك مهنا، 

للقرأ ن وتلقوها بضد ما اكنوا يقصدونه، ذلا حصلْت دلينا القناعة التامة بأ ن تكل احلوادث والعقوابت امنا يه 

كرامة من كرامات خدمة القرأ ن. مفثاًل هذا السعيد الفقري اىل هللا تعاىل.. فعندما كنت منشغال ابلقاء دروس 

حقائق القرأ ن عىل طاليب يف مدينة وان اكنت حوادث الش يخ سعيد يف 
2

تقلق ابل املسؤولني يف ادلوةل. وعىل 

 الرمغ من ارتياهبم

--- 
1
 مفثاًل: ان اذلين ساموا طالب النور العذاب والاهانة والعنت قد انلوا جزاءمه مثلها بل ازيد مهنا. ــ املؤلف.  

2
كردي  من ش يوخ الطريقة النقشبندية، اكن جده من خلفاء موالان خادل  "نبريا"هو الش يخ سعيد املشهور بـ   

الشهرزوري، قاد ثورة يف الاقالمي الرشقية يف تركيا ضد السلطة احلامكة الجتاهها املعادي لدلين. نشبت ثورته يف 

س بعة واربعني  من وقُدم الش يخ اىل حمهمة الثورة فاصدرت عليه وعىل  97/4/9127ومت القضاء علهيا يف  9/2/9127

 . ــ املرتمج.21/1/9127مقربيه حمك الاعدام ومت تنفيذه علهيم يف دايربكر يف 
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من لك خشص، مل ميسوّن بسوء، ومل جيدوا علَّ جحة مادمت مس متراً يف خدمة القرأ ن. ولكن ما أ ن قلت يف 

ي يف مغاراته اخلربة، وأ جنو نفيس: ما يل ولل خرين! وفكرت يف نفيس حفسب، وانسحبت اىل جبل أ رك ل نزو

 بنفيس يف ال خرة، اذا هبم يأ خذوّن من تكل املغارة وينفوّن من والية رشقية اىل أ خرى غربية، اىل بوردور.

اكن املسؤولون يف هذه املدينة يراقبون املنفيني مراقبة شديدة، واكن عىل املنفيني اثبات وجودمه حبضورمه 

وطاليب اخمللصني ُأس تثنينا من هذا الامر ما دمت قامئًا خبدمة القرأ ن،  مساء لك يوم دلى الرشطة الا أ نين

فمل أ ذهب الثبات احلضور ومل أ عرف أ حداً من املسؤولني هناك. حىت أ ن الواىل شاك من معلنا هذا دلى فوزي 

ابشا 
9

رامة العمل عند قدومه اىل املدينة، فأ وصاه: احرتموه! التتعرضوا هل!. ان اذلي أ نطقه هبذا الالكم هو ك

 -القرأ ّن ليس الا، اذ حيامن اس تولت علَّ الرغبة يف انقاذ نفيس واصالح أ خريت، وفرتت عن العمل للقرأ ن 
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 جاءتين العقوبة خبالف ماكنت أ قصده وأ توقعه، أ ي نُفيُت من بوردور اىل منفى أ خر.. اىل اس بارطة. -مؤقتاً 

رور عرشين يومًا عىل اخلدمة القرأ نية كرثت علَّ توليت هناك العمل للقرأ ن العظمي كذكل.. ولكن بعد م

التنبهيات من بعض املتخوفني، حيث قالوا: رمبا ال حيبذ مسؤولو هذه البدلة معكل هذا! فهالَّ أ خذت الامر 

ابلتأ ّن والرتيث؟!.. س يطر علَّ الاهامتم خباصة نفيس ومبصريي حفسب، فأ وصيت الاصدقاء برتك مقابليت 

 العمل.. وجاء النفي مرة أ خرى.. فنفيت اىل منفى اثلث.. اىل ابرال.وانسحبت من ميدان 

وكنت فهيا لكام اصابين الفتور يف العمل للقرأ ن واس توىل علَّ التفكري خباصة نفيس واصالح أ خريت، اكن أ حد 

، وأ حد املنافقني يتعرض يل. وأ ان عىل اس تعداد ال ن أ ن أ رسد عىل مسا معمك ثعابني أ هل ادلنيا يتسلط علَّ

 مثانني حادثة من هذا النوع خالل مثاّن س نوات قضيهُتا يف ابرال ولكن خش ية امللل أ قترص عىل ما ذكرت.

--- 
1
 املقصود املارشال فوزي جامقاق اذلي اكن رئيس اراكن اجليش أ نذاك. ــ املرتمج.  
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ن، فاذا مسحمت بأ ن أ رسد ما فيا اخويت! لقد ذكرت لمك ما أ صابتين من لطامت الرأ فة وصفعات الشفقة واحلنا

تلقيمتوه أ نمت من لطامت رؤوفة أ يضًا فسأ ذكرها، وأ رجو أ ال تس تاءوا، وان اكن فيمك من اليرغب يف ذكرها فلن 

 أ رصح ابمسه.

املثال الثاّن: هو أ يخ عبد اجمليد وهو من طاليب العاملني اخمللصني املضحني.. اكن ميكل داراً أ نيقة مجيةل يف وان 

عاش ية عىل مايرام، فضالً عن أ نه اكن يزاول همنة التدريس.. فعندما اس توجبت خدمة القرأ ن ذهايب وحالته امل

اىل ماكن بعيد عن املدينة، عىل احلدود، أ ردت اس تصحابه، الا أ نه مل يوافق وك نه رأ ى أ نه من الافضل عدم 

في، وفّضل املكوث حيث ذهايب أ ان كذكل، حيث قد يشوب العمل للقرأ ن شئ من الس ياسة وقد يعّرضه للن

هو ومل يشرتك معنا. ولكن جاءته اللطمة الرحامنية مبا هو ضد مقصوده، وعىل غري توقع منه، اذ ُأخرج من 

املدينة وُأبعد عن مزنهل اجليل وُأرمغ عىل اذلهاب اىل أ رغاّن. 
9

 

اىل بدلته، تيرست هل الثالث: وهو خلويص وهو من البارزين يف خدمة القرأ ن، فعندما سافر من قضاء أ كريدر 

اس باب المتتع مبباجه ادلنيا وسعادهتا، مما دفعه اىل شئ من الفتور عن خدمة القرأ ن اخلالصة هلل. حيث التقى 

وادليه الذلين اكن قد فارقهام منذ مدة مديدة، وحل يف مدينته وهو باكمل بّزته العسكرية ورتبته العالية، فبدت 

 ادلنيا هل حلوة خُضة.

ما أ ن يُعرضوا عن ادلنيا أ و ادلنيا تعرض عهنم، يك يهنضوا ابلعمل جبد ونشاط نعم! ان ال عاملني يف خدمة القرأ ن ا 

واخالص.. وهكذا فعىل الرمغ من أ ن قلب خلويص اثبت اليزتعزع، وهو رابط اجلأ ش، فقد ساقه هذا الوضع 

دد من املنافقني طوال س نتني اجليل اذلي ابتسم هل، اىل الفتور.. جفاءته لطمة ذات رأ فة، اذ تعرض هل ع
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متواليتني، فسلبوه ذلة ادلنيا وأ فقدوه طعمها، حىت جعلوه ميتعض مهنا ويعزف عهنا، وادلنيا متتعض منه وتعزف 

 عنه، وعندها التف حول راية العمل القرأ ّن واس متسك هبا جبد ونشاط.

--- 
1
 مك غراًب. ــ املرتمج. 711قضاء يبعد عن مدينة )وان(   

#70 

 ابع: هو احلافظ أ محد املهاجر وس يقص عليمك ما وقع هل بنفسه.الر 

نعم! لقد أ خطأ ت ُ يف اجهتادي يف خدمة القرأ ن، حيث فكرت النقاذ أ خريت وحدي، مفا أ ن بدا يّف هذا النوع 

من الرغبة فرتت عن العمل للقرأ ن. فأ تتىن لطمة رؤوفة، رمغ ما فهيا من قوة وشدة، بل اكنت يف احلقيقة صفعة 

يدة وزجراً عنيفًا، أ رجو هللا تعاىل أ ن تكون كفارة عام بدر مين من غفةل عن العمل  لقرأ نه العظمي. واحلادثة شد

 اكنت اكل يت:

اكن الاس تاذ اليوافق عىل حمداثت الامور 
9

وحيث ان اجلامع اذلي أ ؤدي فيه الصالة جامعة يقع جبوار مسكن 

 مقبةل علينا، فقد حدثتين نفيس ابل يت: -رجب شعبان رمضان  -الاس تاذ، والشهور املباركة 

ان مل أ ؤد الصالة عىل الوجه البدعي، ُأمنع من معل، وان تركُت اجلامع ومل أ صّلِ فيه اماماً للجامعة، يضيع مين 

ثواب عظمي والس امي يف هذه الشهور الثالثة فضال عن أ ن أ هل احملةل س يعتادون عىل ترك اجلاعة.. فرغبت يف 

القرية ابراليغادرها مؤقتاً اىل قرية اخرى يك أ ؤدي  -وهو أ حب ايلَّ من رويح  -ادر الاس تاذ نفيس أ ن لو يغ

الصالة وفق الامور احملدثة. ولكن فاتين شئ هو أ ن لو غادر الاس تاذ هذا املاكن فسوف يفرت العمل للقرأ ن 

هيا من حنان ورأ فة.حىت انين مل أ فق ولو مؤقتًا. جفاءتين العقوبة يف هذه االثناء، واكنت لطمة قوية جداً مع ما ف

 من شدهتا منذ ثالثة شهور.

كام أ خربّن  -فأ مل عظمي يف سعة رمحته تعاىل أ ن جيعل لك دقيقة من دقائق تكل املصيبة مبثابة عبادة يوم اكمل 

ادي حيث أ ن ذكل اخلطأ  مل يكن قد بدر مين دلوافع خشصية، وامنا هو خطأ  اجهت -به الاس تاذ مبا أ هلمه هللا 

 يف التفكري، ومل ينجم الا عن تفكريي بأ خريت وحدها.

 اخلامس: هو الس يد حقي. وحيث أ نه ليس حارضًا معنا، فسأ نوب عنه كام نُبُْت عن خلويص فأ قول:

--- 
1
اي اقامة الصالة ورفع الاذان ابللغة الرتكية وامثالها من البدع اليت اس تحدثت منذ العرشينيات ودامت حىت س نة    

 ـ املرتمج..ـ9171

#71 

اكن الس يد حقي يويف حق هممته يف العمل للقرأ ن أ ميا ايفاء. ولكن عندما عنُي قامئقام سفيه للقضاء، فكَّر الس يد 
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حقي أ ن خيئب ما دليه من رسائل خش ية أ ن يصيبه واس تاذه أ ذًى منه، فرتك خدمة النور مؤقتًا، واذا بلطمة 

ى اكدت تلجئه اىل دفع  أ لف لرية يك يربأ  مهنا، فبات حتت وطأ ة ذات رمحة وحنان تواهجه، اذ فُتحت عليه دعو 

الهتديد طوال س نة اكمةل. حىت أ اتان عائداً اىل وظيفته طالباً يف خدمة القرأ ن، فأ نقذه هللا من تكل الورطة وُرفع 

 عنه احلمك، وبرئت ساحته.

خبـط مجيل وبمنط جديد، ُأعطي  مث عندما فُتــح أ مام الـطـالب ميدان معل جديد للـقرأ ن وهو اس تنسـاخه

للس يد حقي حصته من الاس تنساخ، فأ جاد القيام مبا لكف، وكتب جزءًا اكمال من القرأ ن الكرمي أ حسن 

كتابة، ولكن ل نه اكن يرى نفسه يف حاةل مضطرة من حيث رضورايت العيش، فقد جلأ  اىل القيام بواكةل 

تلقى لطمة أ خرى فيـها الرأ فة والرمحة هل، اذ انثنت اصبعه اليت ادلعاوى أ مام احملامك، من دون علمنا، واذا به ي 

اكن يكتب هبا القرأ ن الكرمي. وحيث اننا مل نكن نعمل تورطه يف هذا العمل فقد كنا حائرين أ مام ما نزل ابصبعه 

 من بأ ٍس، وجعزه عن الاس مترار يف كتابة القرأ ن.

 الاصابع الطاهرة يف أ مور ملوثة، مث علمنا أ ن اخلدمة املقدسة هذه التقبل أ ن تدخل تكل
9

فك ن الاصبع تقول 

 هبذا الانثناء: الجيوز كل أ ن تغمس ين بنور القرأ ن الكرمي مث تغرقين يف ظلمة ادلعاوى. فنهبته..

وعىل لك حال، فقد وضعت نفيس موضع خلويص، وتلكمت بداًل منه، فالس يد حقي أ يضًا مثهل متامًا. فان مل 

 كتب بنفسه اللطمة اليت تلقاها.يرض َ بواكليت عنه فلي 

السادس: هو الس يد بكر 
2

وسأ توىل هممة الالكم عنه لعدم حضوره معنا مثلام تلكمت بداًل عن أ يخ عبد 

 اجمليد، فهو مثهل أ يضًا، أ تولك عنه معمتدًا عىل

--- 
1
 املرتمج. -حيث ادلعاوى ختتلط فهيا القضااي الباطةل مع احلق.  

2
م يف اس تانبول تغمده هللا برمحته. 9174م يف ابرال وتويف يف س نة 9717الب النور، ودل س نة بكر أ فندي: من اوائل ط  

 ـ املرتمج
#72 

اخالصه ووفائه وصداقته الصممية وثباته يف اخلدمة، واستناداً اىل ما يرويه الس يد سلامين 
9

و احلافظ توفيق 

الشايم 
2

 وأ مثاهلم من ال خوة ال حبة:

ىّل القيام بطبع اللكمة العارشة يف اس تانبول، فاردان طبع رساةل املعجزات القرأ نية أ يضًا ان الس يد بكر هو اذلي تو

هناك قبل احداث احلروف الالتينية احلديثة، أ رسلت رساةل كتبت هل فهيا: سرنسل كل مثن طبع هذه الرساةل 

يعمل ما اان فيه من فقر، اراد مع مثن الرساةل السابقة. ولكنه عندما الحظ ان الطبع يلكّف اربعامئة لرية، وهو 

هو ان يدفع املبلغ من خالص ماهل وخطر بباهل أ نين الأ رىض هبذا العمل، خفدعته نفسه فمل يبارش ابلطبع، 
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فاصاب اخلدمة القرأ نية من جراء تفكريه هذا رضر ابلغ.. وبعد مرور شهرين رُسِقَت منه تسعامئة لرية، فاكنت 

العمل من فتور. نسأ ل هللا ان جيعل تكل الاموال الضائعة مبثابة صدقة لطمة رؤوفة وشديدة جتاه ما أ صاب 

 عن نفسه.

 السابع: هو احلافظ توفيق امللقب ابلشايم، وس يورد بنفسه احلادثة:

نعم! لقد مقت بأ عامل ساقتين اىل الفتور يف خدمة القرأ ن. فأ تتين لطمة من جراهئا، وتيقنت مبا اليقبل الشك ان 

  من تكل اجلهة، اذ اكنت نتيجة خطأ  مين يف التفكري وهجل مين يف التقدير.هذه اللطمة ليست الا

اللطمة الاوىل: عندما وزع الاس تاذ أ جزاء القرأ ن الكرمي علينا، اكن حظي مهنا كتابة ثالثة أ جزاء، حيث قد 

تابة كتاب هللا أ نعم هللا علَّ قدرة عىل كتابة احلروف العربية وجتويدها كخط القرأ ن الكرمي. فالشوق اىل ك 

العزيز ودلَّ يّف فتورًا عن كتابة مسودات الرسائل وتبييضها، فضال عن أ نه قد أ صابين منه شئ من الغرور، 

حيث كنت أ عّد نفيس فائقًا عىل أ قراّن يف هذا العمل، مبا أ جده يف نفيس من كفاية يف حسن اخلط العريب. 

 الكتابةحىت أ نه عندما اراد الاس تاذ ارشادي اىل أ مور ختص 

--- 
1
طوال مثاّن س نوات، اكن مثاالً للصدق والوفاء والاخالص. تويف » ابرال«وهو اذلي خدم الاس تاذ النوريس يف منفاه   

 رمحه هللا رمحة واسعة. ـ املرتمج. 9117يف س نة 
2
وابلشايم لطول  م( من اوائل طالب النور وكتاهبا، لقب ابحلافظ حلفظه القرأ ن الكرمي9117ـ  9778احلافظ توفيق: )  

بقائه ابلشام بصحبة وادله اذلي اكن ضابطاً هناك، وهو املشهود هل ابلصالح والعمل والتقوى، الزَم الاس تاذ يف ابرال ويف 

 ُسون اسيك شهر ودنزييل. تغمده هللا برمحته. ـ املرتمج.

#73 

وصية! فتلقيت لطمة عطف العربية، قلت بشئ من الغرور: هذا الامر يعود يل، أ عرف هذا فال أ حتاج اىل ت

ورأ فة نتيجة خطأ ي هذا، ويه انين جعزت عن بلوغ أ قراّن يف الكتابة، فس بقوّن يف اجلودة.. فكنت احار من 

أ مري هذا، ملاذا ختلفت عهنم رمغ متزيي علهيم؟! ولكن ال ن أ دركت أ ن ذكل اكن لطمة رحامنية، رضبتين هبا 

 كرامة خدمة القرأ ن، حيث التقبل الغرور!

 يهتا: اكنت دليَّ حالتان ختالن بصفاء العمل للقرأ ن، تلقيت عىل أ ثرهام لطمة شديدة. واحلالتان هام:اثن 

كنت أ عد نفيس غريباً عن البدل، بل غريباً حقًا، فل جل تبديد وحشة الغربة جالست أ انساً مغرورين ابدلنيا، 

حيث مل اراع دس تور الاس تاذ املهم  -كو والأ ش -فتعلمت مهنم الرايء والمتلق، عالوة عىل تعريض لفقر احلال 

مع  -يف الاقتصاد والقناعة، رمغ تنبيه الاس تاذ يل عىل هذه الامور وحتذيري، بل توبيخي أ حيااًن. فمل أ س تطع  

انقاذ نفيس من هذه الورطة.. نسأ ل هللا العفو واملغفرة.. فهااتن احلالتان اس تغلهتام ش ياطني اجلن  -الاسف 
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ل للقرأ ن الفتور، وتلقيت لطمة قوية، الا اهنا اكنت لطمة حنان ورأ فة، فأ يقنت مبا اليدع والانس فاصاب العم

 جماال للشك أ ن هذه اللطمة امنا يه من ذكل الوضع واكنت عىل الوجه ال يت:

عىل الرمغ من أ نين كنت موضع خطاب الاس تاذ واكتب مسودات رسائهل وتبييضها طوال مثاّن س نوات. فمل 

من نورها ما اكن يفيض عىل غريي يف مثانية شهور. فكنت اان والاس تاذ حائرين أ مام هذا أ نل مع الاسف 

الوضع! ونتساءل: ملاذا؟ أ ي ملاذا اليدخل نور حقائق القرأ ن شغاف قليب.. حبثنا عن الاس باب كثريًا، حىت 

امت الرايء والتصنع والزتلف علمنا ال ن علامً جازمًا، ان تكل احلقائق امنا يه نور وضياء، والجيمتع النور مع ظل

لل خرين.. ذلا ابتعدت معاّن حقائق هذه الانوار عين وغدت ك هنا غريبة عين. أ سأ هل س بحانه وتعاىل أ ن 

ويف املقدمة  -يرزقين الاخالص الاكمل الالئق للعمل، وينقذّن من الرايء والتذلل ل هل ادلنيا. وارجومك مجيعاً 

 عاء يل.ان جتهدوا يف ادل -ارجو الاس تاذ 

 العبد املقرص

 احلافظ توفيق الشايم
#74 

الثامن: هو سرياّن: هذا ال خ صنو خرسو 
9

 من املش تاقني لرسائل النور، ومن طاليب ال ذكياء اجملّدين.

اس تطلعت ذات يوم رأ ي طالب اس بارطة حول التوافق اذلي يعّد مفتاحاً همام ل رسار القرأ ن ولعمل احلروف. 

قشة جبد، عدا هذا الشخص، ومل يكتف بعدم املشاركة يف املناقشة بل أ راد أ ن يرصفين اشرتك اجليع يف املنا

مّعا أ ان اعلمه من حقائق علامً يقينًا، اذ اكن هل اهامتمات بأ مور أ خرى، مث بعث ايّل رساةل جارحة جدًا، اصابتين 

وليت توضيح ال مر هل ااّل أ ن يف الصممي. فقلت: وا أ سفاه! لقد ضيعت هذا الطالب النابه، فعىل الرمغ من حما

 شيئًا أ خر قد خالط املوضوع؛ فأ تته اللطمة الرؤوفة.. ودخل السجن زهاء سـنة.

 التاسع: هو  احلافظ زهدي الكبري.

اكن هذا الاخ يرشف عىل معل طالب النور يف قصبة أ غروس ولكن ك نه مل يكتف ابملزنةل املعنوية الرفيعة 

الب النور، التباعهم الس نة الرشيفة واجتناهبم البدع، فرغب يف العثور عىل والرشف السايم اذلي يمتتع به ط

هذه املزنةل دلى أ هل ادلنيا فتسمل وظيفة القيام بتعلمي بدعة سيئة، مرتكباً خطأ ً جس اميً منافياً ملسلكنا اذلي هو 

أ ههل، وقد مست  اتباع الس نة الرشيفة. فتلقى لطمة رهيبة جدًا. اذ تعرض حلادثة اكدت متحو رشفه ورشف

احلادثة احلافظ زهدي الصغري أ يضًا مع الاسف ابلرمغ من انه اليس تحق اللطمة. نسأ ل هللا ان تكون تكل 

احلادثة املؤملة مبثابة معلية جراحية لترصف قلبه عن ادلنيا وتدفعه لالقبال عىل العمل القرأ ّن اخلالص لوجه هللا، 

 لتنفعه يوم القيامة.

 أ محد. العاشــر: هو احلافظ
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اكن هذا الاخ يس تنسخ الرسائل ويهنل من انوارها طوال ثالث س نوات، وهو دؤوب شغوف يف معهل، مث 

 تعرض لالختالط بأ هل ادلنيا لعهل يدفع أ ذامه عنه،

--- 
1
( خسـرو: اكن يف مقدمة اذلين اس تنسخوا املئات من الرسائل ونرشوها يف احكل الظروف، وقىض معظم حياته مع   

ُسون اسيك شهر ودنزيل وأ فيون وهو اذلي كتب مصحفاً بتوجيه من الاس تاذ النوريس الظهار الاجعاز يف  اس تاذه يف

م رمحه 9188وتويف يف اس تانبول س نة  9711التوافقات اللطيفة المس اجلالةل يف الصفحة الواحدة. ودل يف اس بارطة س نة 

 هللا رمحة واسعة. ـ املرتمج.

#75 

لطيب هلم وليكسب شيئاً من املزنةل دلهيم، فضاًل عن انه اكن يرغب يف أ ن يوّسع ويمتكن من ابالغ الالكم ا

ما ضاق عليه من أ مور ادلنيا ومهوم العيش ففرت شوقُه. واس تغل اهل ادلنيا ضعفه هبذا اجلانب فأ صابه فتور 

 يف معهل القرأ ّن جراء تكل ال وضاع، فأ تته لطمتان معًا:

خاص أ خرين ابلرمغ من ضيق معيش ته، فأ صبح حقًا يف رهق شديد من اوالها: ُُضّ اىل عائلته مخسة اش

 العيش.

اثنيهتا: عىل الرمغ من أ نه اكن مرهف احلس واليتحمل شيئاً من الالكم من أ حد، فقد اصبح وس يةل دلساسني 

.. من حيث اليعمل، حىت فقد موقعه ومزنلته لكيًا، وأ صبح كثرٌي من الناس هيجرونه، ففقد صداقهتم بل عادوه

وعىل لك حال؛ نسأ ل هللا أ ن يغفر هل، ونسأ هل ان يوفقه لالفاقة من غفلته ويعي الامور ويعود اىل هممته يف 

 خدمة القرأ ن.

 احلادي عشــر: مل يسّجل رمبا اليرىض!.

الثاّن عشــــر: هو املعمل غالب  
9

لقد خدم هذا الاخ ابخالص وصدق يف تبييض الرسائل، فقام خبدمات 

 ومل يبد منه ضعٌف أ مام أ ية مشلكة من املشالك همام اكنت. جليةل كثرية،

اكن حيُض ادلرس يف أ غلب الاوقات وينصت بلك أ هامتم وشوق، ويس تنسخ الرسائل لنفسه أ يضًا، حىت 

اس تكتب لنفسه مجيع اللكامت واملكتوابت لقاء أ جرة قدرها ثالثون لرية. اكن يقصد من وراء هذا الاس تنساخ 

ينته، وارشاد اصدقائه، وبعد ذكل فرت عن العمل ومل يقم بنرش الرسائل كام هو دأ به، وذكل نرش الرسائل يف مد

بسبب ما ساوره من الهواجس، حفجب نور هذه الرسائل عن الانظار فأ صابته عىل حني غرة حادثة أ لمية جدًا، 

ظاملني بدالً من عداوة بضعة جتّرع من جراهئا العذاب غصصاً مدة س نة اكمةل، فوجد أ مامه عدداً غفرياً من أ عداء 

 موظفني لقيامه بنرش الرسائل، ففقد أ صدقاء أ عزاء عليه.

--- 
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1
، 9111( املعمل امحد غالب: من أ وائل طالب النور، خطاط وشاعر، هل ديوان شعر خمطوط، ودل يف )ايلواج( س نة   

 م رمحه هللا رمحة واسعة . ـ املرتمج.9141وتويف يف ش باط 

#76 

و احلافظ خادل  الثالث عرش: ه
9

 وس يذكر لمك احلادثة بنفسه:

عندما كنت أ معل بشوق وحامسة يف كتابة مسودات رسائل النور، اكنت هناك وظيفة شاغرة، ويه أ مامة 

ل لبس جبيت العلمية القدمية وعاممهتا فرتُت مؤقتًا عن العمل  -رغبة شديدة  -املسجد يف حملتنا. ورغبة مين 

ة القرأ ن فانسحبُت من ساحة العمل القرأ ّن هجالً مين، فاذا يب أ تلقى لطمة ذات وضعفْت مهيت وشويق يف خدم

رأ فة خبالف ما كنت أ قصده. اذ رمغ الوعود الكثرية اليت قطعها املفيت عىل نفسه بتعييين، ورمغ أ ّن كنت قد 

، فأ يقنت أ ن هذه توليت هذه الوظيفة ملا يقرب من تسعة اشهر سابقاً الا انين ُحرمت من لبس اجلبة والعاممة

اللطمة امنا يه من ذكل التقصري يف العمل للقرأ ن. اذ اكن الاس تاذ خياطبين ابذلات يف ادلرس فضالً عن قيايم 

بكتابة املسودة، فانسحايب من العمل، والس امي من كتابة املسودة ، اوقعهم يف حرج وضيق.. وعىل لك حال 

 ونعمل مدى مسو هذه اخلدمة، ونثق ابس تاذ مرشد اكلش يخ فالشكر هلل وحده اذلي جعلنا نفهم فداحة تقصريان

 الكيالّن ظهريًا لنا اكملالئكة احلفظة.

 اضعـف العباد

 احلافظ خادل

 الرابع عشـر: لطامت حنان ثالث صغرية، أ صابت ثالثة أ شخاص لك مهنم يسمى مصطفى.

أ وهلم: مصطفى جاويش  
2

مدفأ ته ابلنفط، بل حىت علبة اكن هذا الاخ يتوىل خدمة اجلامع الصغري، وتزويد 

 -الكربيت اكن يوفرها للجامع، خفدم طوال مثاّن س نوات، ويدفع لك ما حتتاجه هذه الامور من خالص ماهل 

 ومل يكن يتخلف عن اجلاعة ابدًا، والس امي يف ليايل اجلع املباركة ااّل اذا اضطر -كام علمنا بعدئٍذ 

--- 
1
يف ابرال تويف س نة  9719افندي. من اوائل طالب النور وكتاب الرسائل. ودل س نة احلافظ خادل: هو خادل معر لطفي   

. اش تغل يف التعلمي مث تركه واصبح اماماً يف احد مساجد ابرال، ارسل هل الاس تاذ رساةل -رمحه هللا  -يف اس تانبول  9141

ن معر يناهز الثامنة ودخلت هذه اثر اصابته مبرض السعال ادلييك ع 9181عزى فهيا طفهل )انور( اذلي تويف س نة 

 الرساةل مضن املكتوابت ـ املكتوب السابع عرش. ـ املرتمج.
2
، خدم الاس تاذ النوريس يف ابرال وتويف يف ش باط 9772مصطفى جاويش: امسه احلقيقي خلويص مصطفى ودل س نة   

 عن  س بعة ومخسني س نة من العمر تغمده هللا برمحته. ـ املرتمج. 9181س نة 

#77 

وهو  -ىل ذكل بعمل رضوري جدًا. أ خربه أ حد ال ايم بعض أ هل ادلنيا مس تغلني صفاء قلبه: بلّغ  احلافظ فالانً ا
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ليزنع عاممته قبل ان يتأ ذى وجيرب عىل نزعها، وبلّغ اجلاعة ان يرتكوا ال ذان رساً .  -من كتّاب رسائل النور 
9

ومل 

يل جداً عىل خشص مثل مصطفى جاويش من ذوي ال رواح يعمل هذا ادلنيوي الغافل ان تبليغ هذا الالكم ثق 

َّغ صاحَبه اخلرب، فرأ يت تكل الليةل يف املنام ان يدي مصطفى جاويش ملطختان  العالية. ولكن لصفاء رسيرته بل

وهو يسري خلف القامئقام ويدخالن معاً غرفيت..! قلت هل يف اليوم التايل ذلكل اليوم: أ يخ مصطفى! َمن قابلت 

لقد رأ يتك يف املنام وانت ملطخ اليدين سائراً خلف القامئقام. قال: وا أ سفاه، لقد أ بلغين اخملتار الكمًا اليوم؟ 

 واان بلّغته احلافظ الاكتب، ومل أ عمل ما وراءه من كيد.

مث حدث يف اليوم نفسه ان جاء بهمية من النفط للمسجد. وعىل غري املعتاد فقد ظل ابب املسجد مفتوحًا 

)صغري العزن( اىل حرم املسجد فلوث قريبًا من ُساديت، وجاء احدمه فاراد تنظيف املاكن فمل  فدخل عناق

جيد غري اانء النفط،وحس به ماًء فرّش ما يف الاانء اىل أ طراف املسجد والعجيب انه مل يشم راحئته. فك ن 

رتكبت خطأ ً جس اميً. املسجد يقول بلسان حاهل لـمصطفى جاويش: الحاجة لنا اىل نفطك بعد ال ن، لقد أ  

واشارة لهذا الالكم املعنوي مل يشعر ذكل الشخص براحئة النفط بل مل يمتكن مصطفى من الاشرتاك يف صالة 

اجلاعة يف ذكل اليوم وليةل اجلعة املباركة ابلرمغ من حماوالته. مث ندم ندماً خالصاً هلل، واس تغفر هللا كثريًا، فرجع 

 وامحلد هلل. اليه صفاء قلبه وخلوص عبادته

 الشخصان ال خران املسمى لك مهنام بـمصطفى.

 أ وهلام: مصطفى من قرية قوهل أ ونل وهو من الطالب اجملّدين، وال خر صديقه الويف هو احلافظ مصطفى.

كنت قد بلّغت طاليب ابن اليأ توا حالياً لزايريت عقب العيد لئال يفرت العمل للقرأ ن من جراء مراقبة أ هل ادلنيا 

يقاهتم. واس تثنيت من ذكل من اكن يأ يت فردًا فالبأ س به،واذا يب أ فاجأ  بثالثة اشـخاص معـًا يأ تون ومضا

فمل نتّخذ تدابـري احلـذر، ال  -اذا مسـحت احـوال اجلـو ابلـسفر  -لزايرتـي ليـاًل، ويزمعون السفر قبل الفجر 

 أ ان

--- 
 عي، اي ابلرتكية علنًا. ــ املرتمج.حيث اكنوا يرفعون الاذان الرشعي رسًا والاذان البد  1

#78 

والسلامين والمصطفى جاويش، بل نسيناها حيث أ لقى لٌك منا اختاذها عىل عاتق ال خر. وعىل لك حال 

غادروان قبل الفجر، جفاءهتم اللطمة بعاصفة شديدة مل نكن قد رأ ينا مثلها يف هذا الش تاء. اس مترت ساعتني 

، وقلنا لن ينجوا مهنا، وتأ لّمت علهيم أ ملاً ماتأ ملت عىل أ حد مثلهم. مث اردت ان ابعث متواليتني فقلقنا علهيم كثرياً 

ليتلقى اخبارمه ويبلّغنا عن سالمة وصوهلم. ولكن مصطفى جاويش قال: اذا  -لعدم أ خذه ابحلذر  -سلامين 

بد هللا جاويش ذهب سلامين فسيبقى هناك ايضًا، واليمتكن من العودة، وسأ تبعه أ ان ايضًا، وس يتبعين ع 
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 وهكذا.. ولهذا ولّكنا الامر اىل العل القدير قائلني مجيعًا: تولكنا عىل هللا. وفوضنا الامر اليه.

*  *  * 

 سؤال:

انك تعد املصائب اليت تصيب اخوانك اخلواص واصدقاءك تأ ديبًا رابنيًا ولطمة عتاب لفتورمه عن خدمة 

عادونمك يعيشون يف حببوحة من العيش ويف سالم وأ مان. فمَل يتعرض القرأ ن، بيامن اذلين يعادون خدمة القرأ ن وي

 صديق القرأ ن للّطمة واليتعرض عدوه لشئ؟

اجلواب: يقول املثل احلكمي: )الظمل اليدوم والكفر يدوم( فأ خطاء العاملني يف صفوف خدمة القرأ ن يه من 

أ ديب الرابّن، فان اكنوا واعني يرجعون اىل قبيل الظمل جتاه اخلدمة، ذلا يتعرضون برسعة للعقاب وجيازون ابلت

 صواهبم.

سواء  -أ ما العدو فان صدوده عن القرأ ن وعداءه خلدمته امنا هو ل جل الضالةل، وان جتاوزه عىل خدمة القرأ ن 

امنا هو من قبيل الكفر والزندقة، وحيث ان الكفر يدوم، فال يتلقى معظمهم الصفعات  -شعر به أ م مل يشعر 

ة، اذ كام يعاقب من يرتكب أ خطاء طفيفة يف القضاء او الناحية، بيامن يساق مرتكبو اجلرامئ الكبرية بذات الرسع

اىل حمامك اجلزاء الكربى، كذكل الاخطاء الصغرية والهفوات اليت يرتكهبا أ هُل الاميان وأ صدقاء القرأ ن يتلقون 

ثرها جزاءاً من العقاب برسعة يف ادلنيا ليكفّر عن سيئاهتم ويتطهروا مهنا، أ ما جرامئ أ هل الضالةل فهيي  عىل ا 

 كبرية وجس مية اىل حد التسع هذه احلياة ادلنيا القصرية عقاهبم، فميهّلون اىل عامل البقاء واخللود

#79 

لهية القصاص العادل، ذلا اليلقون غالبًا عقاهبم يف هذه ادلنيا.  واىل احملهمة الكربى لتقتص مهنم العداةل اال 

يف: )ادلنيا ُسن املؤمن وجنة الاكفر(  ويف احلديث الرش 
9

اشارة اىل هذه احلقيقة اليت ذكرانها، أ ي أ ن املؤمن 

ينال نتيجة تقصرياته قسامً من جزائه يف ادلنيا، فتكون حبقه ك هنا ماكن جزاء وعقاب، فضال عن أ ن ادلنيا 

دّلون يف النار، ينالون قسامً من ثواب ابلنس بة ملا أ عده هللا هل من نعمي ال خرة ُسن وعذاب. أ ما الكفار فل هنم خم

حس ناهتم يف ادلنيا، وتُمهَل سيئاهتم العظمية اىل ال خرة اخلادلة، فتكون ادلنيا ابلنس بة هلم دار نعمي ملا يالقونه 

من عذاب ال خرة. والا فاملؤمن جيد من النعمي املعنوي يف هذه ادلنيا ما اليناهل أ سعد انسان. فهو أ سعد بكثري 

فر من زاوية نظر احلقيقة وك ن اميان املؤمن مبثابة جنة معنوية يف روحه وكفر الاكفر يس تعر حجاميً يف من الاك

 ماهيته.

--- 
1
 ( ولكهم عن ايب هريرة.2/477( وامحد يف مس نده )2824( والرتمذي )4998( وابن ماجة )2171رواه مسمل )برمق  (  

57



#80 

% 

 اللمعة احلادية عرشة

 ق مرض البدعة()مرقاة الس نة وتراي

 املقام الاول لهذه ال ية عبارة عن مهناج الس نة واملقام الثاّن هو مرقاة الس نة.

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 (927)التوبة:)لَقْد َجاَءمُك َرُسوٌل من انُفِسمُك َعزيٌز عَليِه ماَعنمِت َحريٌص عليمُك ابملؤمننَي رؤوٌف َرحمي( 

يب هللا  ن تَولّوا فَُقْل َحس ْ  (921)التوبة: ال اهل ااّل هو عَليِه تَولّكُْت وهَو َربُّ الَعرِش الَعظمِي( )فا 

ببمُك هللا(   ْن ُكنمُت حُتّبون هللا فاتّبعوّن حُيْ  (.89)أ ل معران: )قُْل ا 

 س نبني احدى عرشة نكتة دقيقة، بياان مجمال، من بني

 مئات املسائل ادلقيقة اليت تتضمهنا هااتن ال يتان العظميتان.

 لنكتة الاوىل:ا

 :قال الرسول صىل هللا عليه وسمل

)من متسك بسنيت عند فساد اميت فهل اجر مائة شهيد ( . 
9

 

 اجل! ان اتباع الس نة املطهرة لهو حامت ذو قمية عالية، والس امي اتباعها عند استيالء

--- 
1
يف الرتغيب والرتهيب للبهيقي. والثابت وعزاه املنذري  949و  2/918رواه ابن عدي يف الاكمل وابن برشان يف الاماىل   

وسمل: "ان من ورائمك زمان صرب، للممتسك فيه أ جر مخسني شهيدا منمك"  عليه هللا يف احلديث الصحيح قوهل صىل

(: ورجال الزبار رجال الصحيح غري 8/272وقال الهيمثي يف اجملمع ) 9/887والزبار  91814اخرجه الطرباّن يف الكبري

( قال عن اس ناد الطرباّن: وهذا اس ناد حصيح رجاهل 414بجىل وثقه ابن حبان. ا هـ. ويف الصحيحة )سهل بن عامر ال 

 لكهم ثقات رجال مسمل.

#81 

البدع وغلبهتا، فان هل قمية أ عىل وأ مسى، وابالخص عند فساد الامة، اذ تُشعر مراعاة ابسط ال داب النبوية 

ع املبارش للس نة املطهرة يذكّر ابلرسول الاعظم صىل هللا عليه بتقوى عظمية واميان قوي راخس؛ ذكل ل ن االتبا

لهية، بل تتحول يف ادلقائق اليت  وسمل، فهذا التذكر الناشئ من ذكل االتباع ينقلب اىل اس تحضار الرقابة اال 

ها ك داب الالك والرشب والنوم وغري  -تراعى فهيا الس نة الرشيفة أ بسط املعامالت العرفية والترصفات الفطرية 

اىل معل رشعي وعبادة مثاب علهيا؛ ل ن الانسان يالحظ بذكل العمل املعتاد اتباع الرسول صىل هللا عليه  -
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وسمل، فيتصور أ نه يقوم بأ دب من أ داب الرشيعة، ويتذكر انه صىل هللا عليه وسمل صاحب الرشيعة، ومن مث 

 سكينة واطمئناان ونوعا من العبادة. يتوجه قلبه اىل الشارع احلقيقي وهو هللا س بحانه وتعاىل، فيغمن

وهكذا، يف ضوء ما تقدم فان من جيعل اتباع الس نة السنية عادته، فقد حول عاداته اىل عبادات، وميكنه ان 

 جيعل معره لكه ممثرا، ومثااب عليه.

 النكتة الثانية:

لقد قال الامام الرابّن امحد الفاروىق رمحه هللا : 
9

 

يف السري والسلوك الروحاّن، رأ يت ان أ سطع ما يف طبقات الاولياء، وارقامه وأ لطفهم بيامن كنت اقطع املراتب 

وأ مهنم واسلمهم مه اولئك اذلين اختذوا اتباع الس نة الرشيفة اساسا للطريقة، حىت اكن الاولياء العوام لتكل 

 الطبقة يظهرون اكرث هباءا واحتشاما من الاولياء اخلواص لسائر  الطبقات.

مام الرابّن جمدد الالف الثاّن ينطق ابحلق، فاذلي يمتسك ابلس نة الرشيفة ويتخذها اساساً هل، لهو نعم ان الا

 أ هل ملقام احملبوبية يف ظل حبيب هللا صىل هللا عليه وسمل.

--- 
1
، هـ( امللقب حبق جمدد الالف الثاّن برع يف علوم عرصه 9184ـ 189هو امحد بن عبد الاحد الرسهندي الفارويق )  

ومجع معها تربية الروح وهتذيب النفس والاخالص هلل وحضور القلب، رفض املناصب اليت عرضت عليه، قاوم فتنة 

"املكل اكرب" اليت اكدت ان متحق الاسالم. وفقه املوىل العزيز اىل رصف ادلوةل املغولية القوية من الاحلاد والربمهية اىل 

خوة والارشاد بني الناس، طهر معني التصوف من الاكدار، تنامت دعوته احتضان الاسالم مبا بث من نظام البيعة والا

يف القارة الهندية حىت ظهر من مثارها املكل الصاحل "اورنك زيب" فانترص املسلمون يف زمانه، وهان الكفار. انترشت 

هـ(.  9248ـ 9912الان خادل )طريقته النقشبندية يف ارجاء العامل الاساليم بوساطة العالمة خادل الشهرزوري املشهور مبو

 هل مؤلفات عديدة اشهرها "مكتوابت" ترمجها اىل العربية محمد مراد يف جمدلين. ـ املرتمج.

#82 

 النكتة الثالثة:

عندما اكن يسعى هذا السعيد الفقري اىل هللا، للخروج من حاةل )سعيد القدمي( 
9

ارجت عقل وقليب وتدحرجا 

رهيب، فقد شعرت ك هنام يتدحرجان هبوطا اترة من الرثاي اىل الرثى واترة  مضن احلقائق ازاء اعصار معنوي

 صعدا من الرثى اىل الرثاي، وذكل النعدام املرشد، ولغرور النفس الامارة.

فشاهدت حينئذ ان مسائل الس نة النبوية الرشيفة بل حىت ابسط أ داهبا، لك مهنا يف حمك مؤرش البوصةل 

 السفن. ولك مهنا يف حمك مفتاح مصباح يضئ ما الحيرص من الطرق املظلمة املُضة.اذلي يبني اجتاه احلركة يف 

وبيامن كنت ارى نفيس يف تكل الس ياحة الروحية أ رزح حتت ضغط مضايقات كثرية وحتت اعباء أ ثقال هائةل، 
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عين مجيع اذا يب أ شعر خبفة لكام تتبعت مسائل الس نة الرشيفة املتعلقة بتكل احلاالت، وك هنا اكنت حتمل 

االثقال وترفع عن اكهل تكل الاعباء. فكنت أ جنو ابستسالم اتم ابلس نة من مهوم الرتدد والوساوس مثل: هل 

يف هذا العمل مصلحة؟ ترى هل هو حق؟. وكنت ارى مىت ما كففت يدي عن الس نة تش تد موجات 

جز يف غاية العجز ونظري قصري، املضايقات وتكرث، والطرق اجملهوةل تتوعر وتغمض، والاحامل تثقل.. واان عا

والطريق مظلمة. بيامن كنت اشعر مىت ما اعتصمت ابلس نة، ومتسكت هبا، تتنور الطريق من امايم، وتظهر 

 ك هنا طريق أ منة ساملة واالثقال ختف والعقبات تزول.

 نعم، هكذا احسست يف تكل الفرتة فصدقت حمك الامام الرابّن ابملشاهدة.

 النكتة الرابعة:

حاةل روحية نبعت من التأ مل يف رابطة املوت ومن الاميان بقضية املوت حق، ومن طول  -يف فرتة ما  -رتين مغ

التفكر بزوال العامل وفنائه. فرأ يت نفيس يف عامل جعيب، اذ نظرت فاذا اان جنازة واقفة عىل رأ س ثالث جنائز 

 هممة وعظمية:

--- 
( وقبل ان 9121ذ النوريس عىل نفسه، قبل قيامه بتأ ليف رسائل النور )سعيد القدمي هو اللقب اذلي يطلقه الاس تا  1

 عىل عاتقه هممة انقاذ الاميان، ويس تلهم من فيض القرأ ن الكرمي رسائل النور. ـ املرتمج.» سعيد اجلديد«يأ خذ 
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ت ودفنت يف قرب الاوىل: اجلنازة املعنوية جملموع الاحياء اليت لها ارتباط حبيايت الشخصية، واليت ماتت ومض

 املايض.. وما أ ان الا كشاهد قربها موضوع عىل جثهتا.

الثانية: جنازة عظمية تطوي مجموع انواع الاحياء املتعلقة حبياة البرشية قاطبة، واليت ماتت ودفنت يف قرب 

هذا العرص املايض اذلي يسع الكرة الارضية.. وما أ ان الا نقطة متحى عاجال ومنةل صغرية متوت رسيعا عىل وجه 

 اذلي هو شاهد قرب تكل اجلنازة.

الثالثة: اجلنازة الضخمة اليت تطوي هذا الكون عند قيام الساعة، وحيث ان موته عندئذ امر حمقق المناص 

منه، فقد اصبح يف نظري يف حمك الواقع ال ن، فأ خذت احلرية جوانب نفيس، وهبت من هول  سكرات تكل 

ك هنا حتدث الان، فادارت مجيع املوجودات  -اليت يه ال خرى أ تية ال حمال  -اجلنازة املهوةل، وبدت وفايت 

ومجيع احملبوابت ظهرها يل ومضت، وتركتىن وحيدًا فريدًا، مثلام جاءت يف ال ية الكرمية: )فان تولوا....(. 

واكن  واحسست ك ن رويح تساق اىل املس تقبل املمتد حنو ال بد اذلي اختذ صورة حبر عظمي ال ساحل هل..

 البد من القاء النفس يف خضم ذكل البحر العظمي طوعا ً او كرها.

وبيامن اان يف هذا اذلهول الرويح، واحلزن الشديد يعرص قليب، اذا مبدد يأ تيين من القرأ ن الكرمي والاميان. 
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يب هللا ال اهل ااّل هو عَليِه تَولّكُْت وه َو َربُّ الَعرِش الَعظمِي(  حىت مفدتين ال ية الكرمية:  )فا ن تَولّوا فَُقْل َحس ْ

غدت هذه ال ية مبثابة سفينة أ مان يف منهتيى السالم والاطمئنان. فدخلت الروح أ منة مطمئنة يف محى هذه 

ال ية الكرمية.. وفهمت يف حيهنا ان هناك معىن غري املعىن الرصحي لهذه ال ية الكرمية، وهو املعىن الاشاري. فلقد 

 حيث وهب يل الاطمئنان والسكينة. وجدت فيه سلواان لرويح،

 نعم! ان املعىن الرصحي لل ية الكرمية يقول للرسول الكرمي صىل هللا عليه وسمل:

اذا توىل اهل الضالةل عن سامع القرأ ن، واعرضوا عن رشيعتك وسنتك، فال حتزن والتغمت، وقل حس يب هللا، 

ض من يتبعين بدال منمك، فعرشه العظمي حييط بلك فهو وحده اكف يل، واان اتولك عليه؛ اذ هو الكفيل بأ ن يقي

 .ىء ، فال العاصون ميكهنم ان هيربوا منه، وال املس تعينون به يظلون بغري مدد وعون منه.
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 فكام ان املعىن الرصحي لهذه ال ية الكرمية يقول هبذا، فاملعىن الاشاري لل ية الكرمية يقول:

سان وارشاده؛ لنئ ودعتك املوجودات لكها وانعدمت ومضت يف طريق اهيا الانسان، وايمن يتوىل قيادة الان 

الفناء.. وان فارقتك الاحياء وجرت اىل طريق املوت.. وان تركك الناس وسكنوا املقابر.. وان اعرض اهل 

 الغفةل والضالةل ومل يصغوا اليك وتردوا يف الظلامت.. فال تبال هبم، وال تغمت، وقل: حس يب هللا، فهو الاكيف،

فاذ هو موجود فلك شئ موجود.. وعىل هذا، فان اولئك الراحلني مل يذهبوا  اىل العدم، وامنا ينطلقون اىل 

مملكة اخرى لرب العرش العظمي، وسريسل بدال مهنم ما ال يعد وال حيىص من جنوده اجملندين.. وان اولئك 

وسيبعث بدال مهنم موظفني أ خرين يعمرون ادلنيا، اذلين سكنوا املقابر مل يفنوا ابدا، وامنا ينتقلون اىل عامل أ خر، 

ويشغلون ما خال من وظائفها.. وهو القادر عىل ان يرسل من يطيعه ويسكل الطريق املس تقمي بدال ممن وقعوا 

 يف الضالةل من اذلاهبني..

عنه، مفا دام الامر  هكذا، فهو الكفيل، وهو الوكيل، وهو البديل عن لك شئ، ولن تعّوض مجيع الاش ياء 

 ولن تكون بديال عن توجه واحد من توهجات لطفه ورمحته لعباده..

وهكذا انقلبت صور اجلنازات الثالث اليت راعتين هبذا املعىن الاشاري اىل شلك أ خر من اشاكل الانس 

 واجلال وهو:

ة دامئة، عرب ان الاكئنات تهتادى جيئة وذهااب يف مسرية كربى، اهناء خلدمات مس مترة، واشغاال لواجبات جمدد

رحةل ذات حهمة، وجوةل ذات عربة، وس ياحة ذات همام، يف ظل ادارة احلكمي الرحمي العادل القدير ذى 

 اجلالل، ومضن ربوبيته اجلليةل وحهمته البالغة ورمحته الواسعة.

 النكتة اخلامســة:
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ببمُك هللا(   ْن ُكنمُت حُتّبون هللا فاتّبعوّن حُيْ تعلن هذه ال ية العظمية اعالان قاطعًا  (89ران: )أ ل معقال تعاىل: )قُْل ا 

 عن مدى امهية اتباع الس نة النبوية ومدى رضورهتا.

نعم! ان هذه ال ية الكرمية اقوى قياس واثبته من قسم القياس الاس تثنايئ، مضن املقاييس املنطقية، اذ يرد فيه 

 عىل وجه املثال: اذا طلعت الشمس فس يكون الهنار.
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للنتيجة الاجيابية: طلعت الشمس فالهنار اذاً موجود. ويرد مثاال للنتيجة السلبية: ال هنار فالشمس  ويرد مثاال

 اثبتتان وقاطعتان يف املنطق. -الاجيابية والسلبية  -اذًا مل تطلع. فهااتن النتيجتان 

ـحبيب هللا. وان مل يكن وكذكل الامر يف ال ية الكرمية، فتقول: ان اكن دليمك حمبة هللا، فال بد من االتباع ل 

هناك اتباع، فليس دليمك اذاً حمبة هللا. اذ لو اكنت هناك حمبة حقاً فاهنا تودل حامتً اتباع الس نة الرشيفة لـحبيب 

 هللا.

مضن طرق  -أ جل! ان من يؤمن ابهلل يطعه. والريب ان اقرص طريق اليه واكرثها قبوال دليه، وأ زيدها اس تقامة 

 لهيي الطريق اليت سلكها وبيهنا حبيب هللا صىل هللا عليه وسمل. - الطاعة املؤدية اليه

ان يطلب  -بل رضوري  -نعم! ان الكرمي ذا اجلال اذلي مل  هذا الكون بنعمه وأ الئه اىل هذا املدى، بدهييي 

 الشكر من ذوي املشاعر جتاه تكل النعم.

هذا احلد، س يجعل ابلبداهة من هو اخملتار  وان احلكمي ذا اجلالل اذلي زيّن هذا الكون مبعجزات صنعته اىل

 املمتاز من ارابب الشعور خماطبا هل، وترجامان ل وامره، ومبلغًا لعباده، وامامًا هلم.

وان اجليل ذا الكامل اذلي جعل هذا الكون مظهراً مبا اليعد والحيىص لتجليات جامهل وكامهل س هيب ابلبداهة 

مكل من يظهر ما حيبه ويريد اظهاره من جامل وكامل واسامء حس ىن.. ملن هو امجع منوذج لبدائع صنعته، وا

س هيب هل امكل حاةل للعبودية جاعال منه اسوة حس نة لل خرين وحيهثم التباعه، ليظهر عندمه ما مياثل تكل 

 احلاةل اللطيفة اجليةل.

 اخلـالصة:

 ان حمبة هللا تس تلزم اتباع الس نة املطهرة وتنتجه.

 وافرًا من ذكل االتباع. فطوىب ملن اكن حظه

 وويل ملن اليقدر الس نة الرشيفة حق قدرها فيخوض يف البدع.
#86 

 النكتة السادسة:
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قال الرسول صىل هللا عليه وسمل: )لك بدعة ضالةل ولك ضالةل يف النار(، 
9

أ ي: بعد ان مكلْت قواعد الرشيعة 

 (8)املائدة: ية الكرمية )اليوَم أ مكلُت لمُك دينمَُك...( الغراء ودساتري الس نة املطهرة، واخذت متام كاملها، بدالةل ال  

 -فان عدم اس تحسان تكل ادلساتري مبحداثت الامور، او اجياد البدع اليت تشعر ك ن تكل القواعد انقصة 

 ضالل ليس هل مس تقر الا النار. -حاش هلل 

 ان للس نة املطهرة مراتب:

يعة الغراء مفصال، وهو من احملكامت اي الميكن ابية هجة قسم مهنا واجب الميكن تركه، وهو مبني يف الرش 

 اكنت ان تتبدل.

 وقسم مهنا هو من قبيل النوافل، وهذا بدوره قسامن:

 قسم منه هو السنن اليت ختص العبادات، ويه مبينة ايضا يف كتب الرشيعة. وتغيري هذه السنن بدعة.

ذكورة يف كتب السري الرشيفة، وخمالفهتا التسمى بدعة، أ ما القسم ال خر فهو اذلي يطلق عليه ال داب ويه امل

الا اهنا من نوع خمالفة ال داب النبوية، وعدم الاس تفاضة من نورها، وعدم التأ دب ابالدب احلقيقي. فهذا القسم 

 هو: اتباع افعال الرسول صىل هللا عليه وسمل املعلومة ابلتواتر يف العرف والعادات واملعامالت الفطرية، ككثري

من السنن اليت تبني قواعد ادب اخملاطبة وتظهر حاالت الالك والرشب والنوم أ و اليت تتعلق ابملعارشة. مفن 

يتحر امثال هذه السنن اليت تطلق علهيا ال داب ويتبعها فانه حيول عاداته اىل عبادات، ويس تفيض من نور ذكل 

ول الاعظم صىل هللا عليه وسمل مما يسكب ال دب النبوي، ل ن مراعاة أ بسط ال داب واصغرها تذكر ابلرس

 النور يف القلب.

ان امه ما يف الس نة املطهرة يه تكل السنن اليت يه من نوع عالمات الاسالم واملتعلقة ابلشعائر، اذ الشعائر 

 يه عبادة من نوع احلقوق العامة اليت ختص اجملمتع.

--- 
1
( 977/ 8( والنسايئ )718( ومسمل )888،887،889و 899، 8/891حديث حصيح: جزء من حديث اخرجه امحد )  

( وغريمه من عدة طرق لكهم من حديث جابر ريض هللا عنه. وزايدة 294، 8/298( والبهيقي يف السنن )47وابن ماجة )

 )ولك ضالةل يف النار( يه عند النسايئ فقط من بني هؤالء وس ندها حصيح.
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جملمتع لكه، فان تركها جيعل اجلاعة لكها مسؤوةل. مفثل هذه الشعائر يعلن فكام ان قيام فرد هبا يؤدي اىل اس تفادة ا

 عهنا ويه أ رفع من ان تنالها ايدي الرايء وامه من الفرائض الشخصية ولو اكنت من نوع النوافل.

 النكتة السابعة:

ىل ادب ونور ان الس نة النبوية املطهرة يف حقيقة امرها لهيي أ دب عظمي، فليس فهيا مسأ ةل الا وتنطوي ع
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عظمي. وصدق رسول هللا صىل هللا عليه وسمل حني قال: )أ دبين ريب فأ حسن تأ دييب(. 
9

نعم، مفن ميعن النظر 

يف السرية النبوية وحيط علامً ابلس نة املطهرة، يدرك يقينًا ان هللا س بحانه وتعاىل قد مجع اصول الاداب 

نته املطهرة وجيافهيا فقد وجر منابع الادب واصوهل، وقواعدها يف حبيبه صىل هللا عليه وسمل. فاذلي هيجر س 

فيحرم نفسه من خري عظمي، ويظل حمروماً من لطف الرب الكرمي، ويقع يف سوء ادب وبيل. ويكون مصداق 

 (2).يب ادب حمروم ابشد أ ز لطف رب القاعدة:  

 سـؤال:

ان هناك حاالت تدعو الانسان كيف نتأ دب مع عالم الغيوب، البصري العلمي، اذلي الخيفى عليه شئ، حيث 

اىل اخلجل، والميكن اخفاؤها عنه س بحانه، والالتسرت منه، بيامن سرت مثل هذه احلاالت املس تكرهة احد انواع 

 ال دب؟.

 اجلـواب:

اوال: كام ان الصانع ذا اجلالل يظهر صنعته اظهارًا مجياًل يف نظر خملوقاته، ويأ خذ الامور املس تكرهة حتت 

ويزين ِنَعمه وجيّملها حىت لتش تاقها الابصار. كذكل يطلب س بحانه من خملوقاته وعباده ان أ س تار وجحب، 

يظهروا امام ذوي الشعور بأ مجل صورمه واكرثها حس نًا؛ اذ ان ظهورمه للمخلوقات يف حاالت مزرية قبيحة، 

أ مثال: اجليل، املزين،  واوضاع مس هتجنة، يكون منافياً لل دب اجليل، ونوعاً من العصيان جتاه قدس ية اسامئه

 اللطيف، احلكمي. وهكذا فاالدب اذلي يف الس نة

--- 

(  حديث معناه حصيح، ابن السمعاّن يف ادب الامالء عن ابن مسعود )رشح املناوى عىل اجلامع الصغري( وقال ابن 9)

( 9/81ع )كشف اخلفاء  (: معناه حصيح ولكن ال يعرف هل اس ناد اثبت وايده السخاوي والس يوطي. راج97/887تميية )

 .82وسلسةل الاحاديث الضعيفة برمق  

 ط. بوميب 8/ص9( مثنوي الرويم ج2)
#88 

 النبوية الطاهرة امنا هو تأ دب ابالدب احملض اذلي هو مضن الاسامء احلس ىن للصانع اجلليل.

لطب والعالج. بل اثنيــًا: ان الطبيب هل ان ينظر اىل أ شد الاماكن حرمة ملن حيرم عليه، من زاوية نظر ا

دب، وامنا يعترب ذكل من مقتضيات  -يف حاالت الُضورة  -يكشف هل  تكل الاماكن واليعد ذكل خالفًا لل 

الطب. الا ان ذكل الطبيب نفسه ال جيوز هل ان ينظر اىل تكل الاماكن احملرمة من حيث كونه رجال او واعظًا 

 العناوين والصفات. بل يعد ذكل انعدامًا للحياء. او عاملًا، فال يسمح الادب قطعًا ابظهارها هل بتكل

 وهلل املثل الاعىل فان للصانع اجلليـل امسـاء حسـىن كثرية، ولكـل اسـم جتليه، مفثال:
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كام يقتيض امس الغفار وجود اذلنوب، وامس الس تار وجود التقصريات، فان امس اجليل اليرىض برؤية القبح. 

، امثال: اللطيف، الكرمي، احلكمي، الرحمي، تقتىض ان تكون املوجودات يف وان الاسامء اجلالية والكاملية

احسن الصور، ويف افضل الاوضاع املمكنة. فتكل الاسامء اجلالية والكاملية تقتىض اظهار جاملها؛ ابالوضاع 

 نس.اجليةل للموجودات وتأ دهبا ابالداب احلس نة، امام انظار املالئكة والعامل الروحاّن واجلن والا

 وهكذا فاالداب اليت تتضمهنا الس نة املطهرة اشارة اىل هذه الاداب السامية، ولفتة اىل دساتريها ومناذهجا.

 النكتة الثامنة:

تبني ال ية الكرمية )لـقد َجاءمُك رُسـوٌل من أ نُفِسمُك..(  كامل شفقة الرسول الكرمي صىل هللا عليه وسمل ومنهتيى 

يب هللا..(  فهيي تقول:رأ فته حنو أ مته. أ ما اليت تعق ن تَولّوا فَُقْل َحس ْ  هبا  )فا 

اهيا الناس! اهيا املسلمون! اعلموا مك هو انعدام للوجدان وفقدان للعقل اعراضمك عن سنن هذا النيب الرؤوف 

الرحمي، وعام بلغ من احاكم، حلد اناكرمك شفقته البدهيية، واهتام رأ فته املشاهدة، وهو اذلي أ رشدمك برأ فته 

 سعة وبذل لكالوا
#89 

 ما اويت الجل مصاحلمك، مداواًي جراحاتمك املعنوية ببلسم سننه الطاهرة والاحاكم اليت اىت هبا.

وانت اهيا الرسول احلبيب الرؤوف الرحمي، ان مل يعرف هؤالء شفقتك العظمية هذه، لبالههتم، ومل يقدروا 

عًا.. فال تبال والهتمت فان رب العرش العظمي اذلي رأ فتك الواسعة هذه، فأ داروا كل ظهورمه، ومل يعريوا كل مس

هل جنود السموات والارض واذلي هتمين ربوبيته من عىل العرش الاعظم احمليط بلك شئ، لهو اكف كل.. 

 وس يجمع حوكل املطيعني حقًا، وجيعلهم يصغون اليك ويرضون ابحاكمك.

الا وفهيا ِحمَكٌ عديدة، فاان هذا الفقري اىل هللا  نعم، انه ليست يف الرشيعة احملمدية والس نة الامحدية مسأ ةل

ثبات هذه ادلعوى. مفا كتبته حلد ال ن من اكرث من  ادعى هبذا، رمغ لك جعزي وقصوري. واان عىل اس تعداد ال 

س بعني رساةل من رسائل النور امنا هو مبثابة س بعني شاهدا صادقا عىل مدى احلهمة واحلقيقة اليت تنطوي علهيا 

محدية والرشيعة احملمدية، فلو قدر وكتب هذا املوضوع فال يكفي س بعون رساةل والس بعة أ الف الس نة الا

 رساةل اليفاء تكل احلمك حقها.

مث اّن قد شاهدت خشصيًا، وتذوقته بنفيس، بل يل الف جتربة وجتربة: ان دساتري املسائل الرشعية والس نة 

لية والقلبية، والس امي الاجامتعية مهنا. فاان اعلن مبشاهديت النبوية افضل دواء وانفعه لالمراض الروحية والعق 

واحسايس هذا، وقد اشعرت الاخرين بشئ مهنا يف الرسائل بأ نه: الميكن ان تسد مسد تكل املسائل اية 

 حلول فلسفية وال أ ية مسأ ةل حكمية. فاذلين يراتبون من ادعايئ هذا علهيم مراجعة اجزاء رسائل النور.
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دى الرحب العظمي يف السعي التباع س نة هذه اذلات املباركة واجلد يف طلهبا عىل قدر الاس تطاعة، فليقدر اذاً م

 ومدى السعادة للحياة الابدية ومدى النفع يف احلياة ادلنيا.

 النكتة التاسعة:

كن للك قد اليتيرس اتباع لك نوع من انواع الس نة الرشيفة اتباعًا فعليًا اكماًل ااّل ل خص اخلواص، ولكن مي

واحد االتباع عن طريق: النية والقصد والرغبة يف الالزتام والقبول. ومن املعلوم انه ينبغي الالزتام بأ قسام 

الفرض والواجب. اما السنن املس تحبة يف العبادة فرتكها واهاملها وان مل يكن فيه امث الا انه ضياع لثواب عظمي، 

 ويف
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ة يف العادات واملعامالت فاهنا تصرّي العادة عبادة رمغ ان اتركها اليالم، الا تغيريها خطأ  كبري. اما السنن النبوي

 أ ن اس تفادته تقل وتتضاءل من نور الاداب احلياتية حلبيب هللا صىل هللا عليه وسمل.

اما البدع فهيي: احداث امور يف الاحاكم العبادية، ويه مردودة حيث اهنا تنايف ال ية الكرمية: )اليوَم أ مكلُت 

اكليت يف الطرق  -لمُك دينمَُك...( غري ان تكل الامور املس تحدثة ان اكنت من قبيل الاوراد والاذاكر واملشارب 

فهيي ليست ببدعة ما دامت اصولها مس تقاة من الكتاب والس نة. اذ ان تكل الاصول والاسس  -الصوفية 

عدم خمالفهتا للس نة النبوية وبعدم تغيريها لها. املقررة رمغ اهنا ابشاكل خمتلفة وامناط متباينة الا اهنا مرشوطة ب

وعىل الرمغ من ذكل فقد ادخل قسم من اهل العمل بعضاً من هذه الامور مضن البدع، الا اهنم اطلقوا علهيا 

البدعة احلس نة. ولكن الامام الرابّن يقول: كنت ارى يف سريي عرب السلوك الروحاّن ان اللكامت املروية عن 

صىل هللا عليه وسمل منورة متأ لقة بشعاع الس نة املطهرة، يف حني كنت ارى الاوراد العظمية الرسول الاعظم 

الاخري  -واحلاالت الباهرة غري املروية عنه ليس علهيا ذكل النور والتأ لق. مفا اكن يبلغ اسطع ما يف هذا القسم 

ة لهو الاكسري النافذ، فالس نة املطهرة اىل اقل القليل ملا يف الس نة... ففهمت من هذا: ان شعاع الس نة املطهر  -

 اكفية ووافية ملن يبتغي النور، فال داعي للبحث عن نور يف خارهجا...

فهذا احلمك الصادر من هذا الرائد البطل من ابطال احلقيقة والرشيعة ليظهر لنا: ان الس نة السنية يه احلجر 

 الاساس لسعادة ادلارين ومنبع الكامل واخلري.

 ا اتباع الس نة السنية.اللهم ارزقن

 (78)أ ل معران: )ربّنا أ َمنّا مبا أ نزلَْت واتَبعنا الرُسوَل فاكُتبنا َمع الّشاهدين(  

 النكتة العارشة:

ببمُك هللا( . ْن ُكنمُت حُتّبون هللا فاتّبعوّن حُيْ  قال تعاىل:  )قُْل ا 
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 هذه اجلل الثالث: يف هذه ال ية الكرمية اجياز معجز، حيث ان معاّن كثرية قد اندرجت يف
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تقول ال ية الكرمية: ان كنمت تؤمنون ابهلل، فانمك حتبونه، مفا دممت حتبونه فس تعملون وفق ما حيبه، وما ذاك 

الاتش هبمك مبن حيبه.. وتش هبمك مبحبوبه ليس الا يف اتباعه، مفـىت ما اتبعمتوه حيبمك هللا، ومـن املعلوم انمك حتـبون 

 هللا كـي حيبمك هللا.

وهكذا فهذه اجلل مايه الا بعض املعاّن اخملترصة اجملمةل لل ية، ذلا يصح القول: ان أ مسى مقصد لالنسان 

واعاله هو ان يكون اهال حملبة هللا.. فنص هذه الاية يبني لنا ان طريق ذكل املقصد الاس ىن امنا هو يف اتباع 

 ا املقام ثالث نقاط فس تتبني احلقيقة املذكورة بوضوح.حبيب هللا والاقتداء بسنته املطهرة. فاذا ما اثبتنا يف هذ

 النقطة الاوىل:

لقد ُجبل هذا الانسان عىل حمبة غري متناهية خلالق الكون، وذكل الن الفطرة البرشية تكّن حباً للجامل، وودًا 

صل اىل اقىص للكامل، وافتتاانً ابالحسان، وتزتايد تكل احملبة حبسب درجات اجلال والكامل والاحسان حىت ت

 درجات العشق ومنهتاه.

نعم ان يف القلب الصغري لهذا الانسان الصغري يس تقر عشق بكرب الكون. اذ ان نقل حمتوايت ما يف مكتبة 

يبني ان قلب الانسان ميكنه ان  -ويه حبجم حبة عدس  -كبرية من كتب، وخزهنا يف القوة احلافظة للقلب 

 ر الكون.يضم الكون ويس تطيع ان حيمل حبًا بقد

مفا دامت الفطرة البرشية متكل اس تعداداً غري حمدود للمحبة جتاه الاحسان واجلال والكامل.. وان خلالق الكون 

جامال مقدساً غري متناه، ثبوته متحقق بداهة بأ اثره الظاهرة يف الاكئنات.. وان هل كامال قدس ياً الحدود هل، ثبوته 

ه املوجودات.. وان هل احساان غري حمدود اثبت الوجود يقينا، ميكن حمقق رضورة بنقوش صنعته الظاهرة يف هذ

ملسه ومشاهدته مضن انعامه وال ئه الظاهرة يف مجيع انواع الاحياء.. فالبد انه س بحانه يطلب حمبة الحد لها 

 من الانسان اذلي هو امجع ذوي الشعور صفة، واكرثمه حاجة، واعظمهم تفكرًا، واشدمه شوقًا اليه.
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عم، كام ان لك انسان ميكل اس تعدادا غري حمدود من احملبة جتاه ذكل اخلالق ذي اجلالل، كذكل اخلالق س بحانه ن

هو اهل ليكون حمبواب، الجل جامهل وكامهل واحسانه اكرث من اي احد اكن، حىت ان ما يف قلب الانسان 

الس امي ما يف قلبه من حب جتاه حياته املؤمن من انواع احملبة ودرجاهتا لذلين يرتبط هبم بعالقات معينة، و

وبقائه، وجتاه وجوده ودنياه، وجتاه نفسه واملوجودات بأ رسها، امنا يه ترحشات من تكل الاس تعدادات للمحبة 

لهية. بل حىت اشاكل الاحساسات العميقة  ما يه الا حتوالت ذلكل الاس تعداد، وما يه  -عند الانسان -اال 

  خمتلفة.الا رحشاته اليت اختذت اشاكال
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ومن املعلوم ان الانسان مثلام يتذلذ بسعادته اذلاتية، فهو يتذلذ ايضا بسعادة اذلين يرتبط هبم بعالقة وحمبة 

 ومثلام حيب من ينقذه من البالء، فهو حيب من ينجي حمبيه من املصائب ايضًا.

مما اليعد والحيىص من وهكذا، فاذا ما فكر الانسان وروحه مفعمة ابالمتنان هلل، يف احسان واحد فقط 

 الاحساانت العظمية اليت قد مغر هبا هللا س بحانه وتعاىل الانسان ومشهل هبا، فانه س يفكر عىل النحو ال يت:

ان خالقي اذلي انقذّن من ظلامت العدم الابدية، ومنحين منحة اخللق والوجود، ووهب يل دنيا مجيةل اس متتع 

ايضا س متتد ايّل حني حيني اجل، فينقذّن كذكل من ظلامت العدم  جباملها هنا عىل هذه الارض، فان عنايته

عاملاً ابداًي ابهرا زاهرا يف عامل البقاء يف ال خرة..  -من فضل احسانه  -الابدي والفناء الرسمدي، وس هيب يل 

عامل وسينعم عّل س بحانه حبواس ومشاعر ظاهرة وابطنة لتس متتع وتتذلذ يف تنقلها بني انواع مذلات ذكل ال

 اجليل الطاهر.

كام انه س بحانه س يجعل مجيع الاقارب، ومجيع الاحبة من بين جنيس اذلين اكن هلم حبًا معيقًا وارتبط معهم 

يعود عّل  -من هجة  -بعالقة وثيقة، س يجعلهم اهال لهذه ال الء والاحساانت غري احملدودة.. وهذا الاحسان 

هبا.. مفا دام يف لك فرد حب معيق وافتتان ابالحسان كام يف  كذكل، اذ انين اتذلذ بسعادة اولئك، واسعد

 املثل: الانسان عبد الاحسان فالبد ان الانسان امام هذا الاحسان الابدي غري احملدود س يقول:
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لهيي، واان مش تاق مللئه، ولكن  لو اكن يل قلب بسعة الكون القتىض ان ميل  حباً وعشقاً جتاه ذكل الاحسان اال 

لست عىل مس توى تكل احملبة فعال، الا انين أ هل لها ابالس تعداد والاميان، وابلنية والقبول،  رمغ انين

 وابلتقدير والاشتياق، واباللزتام والارادة.

وهكذا ينبغي قياس ما يظهره الانسان من احملبة جتاه اجلال وجتاه الكامل مبقياس ما ارشان اليه مجمال من احملبة 

 جتاه الاحسان.

فر امللحد، فانه حيمل عداء الحد هل فهو يس تخف ابملوجودات من حوهل، ويس هتني هبا، وميهتهنا، اما الاك

 ويناصهبا العداء والكراهية.

 * النقطة الثانية:

ان حمبة هللا تس تلزم اتباع الس نة الطاهرة حملمد صىل هللا عليه وسمل، الن حب هللا هو العمل مبرضياته، وان 

ها يف ذات محمد صىل هللا عليه وسمل. والتش به بذاته املباركة يف احلراكت والافعال مرضاته تتجىل ابفضل صور

 يأ يت من هجتني:

احداهام: هجة حب هللا س بحانه واطاعة اوامره، واحلركة مضن دائرة مرضاته، هذه اجلهة تقتيض ذكل االتباع، 

 مل.حيث ان امكل امام وامثل قدوة يف هذا الامر هو محمد صىل هللا عليه وس
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لهيي غري احملدود للبرشية،  واثنيهتام: هجة ذاته املباركة صىل هللا عليه وسمل اليت يه أ مسى وس يةل لالحسان اال 

 فهيي اذًا اهل حملبة غري حمدودة الجل هللا ويف سبيهل.

والانسان يرغب فطرة يف التش به ابحملبوب ما امكن، ذلا فاذلين يسعون يف سبيل حب حبيب هللا علهيم ان 

 و هجدمه للتش به به ابتباع سنته الرشيفة.يبذل

 * النقطة الثالثة:

 -كام ان هلل س بحانه وتعاىل رمحة غري متناهية، فهل س بحانه كذكل حمبة غري متناهية. وكام انه حيبب نفسه 

امي مبحاسن الاكئنات مجيعاً وجباملها وزينهتا اىل خملوقاته، فانه كذكل حيب خملوقاته، والس  -بصورة غري حمدودة 

 احصاب
#94 

الشعور مهنم اذلين يقابلون حتببه هلم ابحلب والتعظمي. ذلا فان امسى مقصد الانسان يف مرضاة ربه، واجّل 

سعيه هو ان يكون موضع نظر حمبة هللا اذلي خلق اجلنة بلطائفها وحماس هنا وذلائذها ونعمها بتجل من جتليات 

 رمحته.

بته س بحانه الا ابتباع الس نة الامحدية كام نص عليه الكمه العزيز، اذن ومبا ان احدا ال ميكنه ان يكون اهال حمل 

 فاتباع الس نة احملمدية هو اعظم مقصد انساّن وامه وظيفة برشية.

 النكتة احلادية عشـرة:

 ويه ثالث مسائل:

 * املسأ ةل الاوىل:

 أ ن لس نة الرسول الاعظم صىل هللا عليه وسمل ثالثة منابع، يه:

 ، واحواهل. وهذه الاقسام الثالثة يه كذكل ثالثة اقسام:اقواهل، وافعاهل

 الفرائض، النوافل، عاداته صىل هللا عليه وسمل.

ففي قسم الفرائض والواجب، المناص من االتباع، واملؤمن جمرب عىل هذا االتباع حبمك اميانه. واجليع بال 

 ه عذاب وعقاب.اس تثناء ملكفون بأ داء الفرض والواجب، ويرتتب عىل اهامهل او ترك

ويف قسم النوافل، فأ هل الاميان مه ملكفون به ايضا حسب الامر الاس تحبايب، ولكن ليس يف ترك النوافل 

 عذاب والعقاب. غري ان القيام هبا واتباعها فيه اجر عظمي. وتغيري النوافل وتبديلها بدعة وضالةل وخطأ  كبري.

السامية مفن الافضل واملس تحسن جدًا تقليدها واتباعها اما عاداته صىل هللا عليه وسمل وحراكته وسكناته 

حهمة ومصلحة سواء يف احلياة الشخصية او النوعية او الاجامتعية، الن هناك يف لك حركة من حراكته 
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 الاعتيادية منافع حياتية كثرية جدا فضال عن اهنا ابملتابعة تصري تكل ال داب والعادات حبمك العبادة.

متصف بأ مسى مراتب حماسن الاخالق، ابتفاق الاولياء والاعداء.وانه  -الصالة والسالم عليه  -نعم، مادام 

صىل هللا عليه وسمل هو املصطفى اخملتار من بني بين البرش، وهو اشهر خشصية فهيم ابتفاق اجليع.. وما دام 

 هو امكل انسان، بل امكل قدوة ومرشد
#95 

ساليم اذلي كونه، وبكامالته الشخصية بتصديق حقائق ما بلغه من بدالةل أ الف املعجزات، وبشهادة العامل الا

القرأ ن احلكمي.. وما دام ماليني من اهل الكامل قد مسوا يف مراتب الكامالت، وترقوا فهيا بمثرات اتباعه فوصلوا 

لالقتداء  اىل سعادة ادلارين... فالبد ان س نة هذا النيب الكرمي صىل هللا عليه وسمل وحراكته يه افضل منوذج

 وامكل مرشد لالتباع والسلوك واحمك دس تور، واعظم قانون، يتخذه املسمل اساسا يف تنظمي حياته.

 فالسعيد احملظوظ هو من هل أ وفر نصيب من هذا االتباع للس نة الرشيفة.

.. ويف ومن مل يتبع الس نة فهو يف خرسان مبني ان اكن متاكسال عهنا.. ويف جناية كربى ان اكن غري مكرتث هبا

 ضالةل عظمية ان اكن منتقدًا لها مبا يومئ التكذيب هبا.

 * املسأ ةل الثانية:

 لقد وصف هللا س بحانه وتعاىل الرسول صىل هللا عليه وسمل يف القرأ ن احلكمي بقوهل:

نَّك لَعىَل ُخلٍُق َعظمي(    (.4)القمل: )وا 

لصـديـقة عـائشـة ريض هللا عهنا قائةل: )اكن ُخلُقُه ووصـفـه الـصـحـب الكرام كام وصفـتـه الصحـابيـة اجللـيلـة ا

القرأ ن(. 
9

اي: ان محمدا صىل هللا عليه وسمل هو املثال المنوذج ملا بينه القرأ ن الكرمي من حماسن الاخالق، وهو 

افضل من متثلت فيه تكل احملاسن، بل انه خلق فطرة عىل تكل احملاسن. ففي الوقت اذلي ينبغي ان يكون لك 

فعال هذا النيب العظمي صىل هللا عليه وسمل واقواهل واحواهل، ولك من حراكته منوذج اقتداء للبرشية، مفا من ا

اتعس اولئك املؤمنني من امته اذلين غفلوا عن سنته صىل هللا عليه وسمل ممن اليبالون هبا او يريدون تغيريها 

 مفا اتعسهم وما اشقامه!

 * املسأ ةل الثالثة:

صىل هللا عليه وسمل قد خلق يف افضل وضع وأ عدهل ويف امكل صورة وامتها، حفراكته وسكناته  ملا اكن الرسول

قد سارت عىل وفق الاعتدال والاس تقامة، وسريته الرشيفة تبني هذا بياانً قاطعاً وبوضوح اتم، بأ نه قد مىض 

 وفق الاعتدال والاس تقامة يف لك حركة من حراكته متجنبًا الافراط والتفريط.

--- 
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1
والنسايئ  9842وابو داود  918، 19، 1/74وامحد  841جزء من حديث عائشة ريض هللا عهنا. اخرجه مسمل   

 وادلاريم.  211ــ  8/911
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  (992)هود: نعم ملا اكن الرسول صىل هللا عليه وسلمقد امتثل امتثاال اكمال قوهل تعاىل )فاس تقم كام ُامرت( 

  واقواهل واحواهل ظهورًا ال لبس فيه.فاالس تقامة تظهر يف مجيع افعاهل

مفثال: ان قواه العقلية قد سارت دامئاً مضن احلهمة اليت يه حمور الاس تقامة واحلد الوسط، مربأ ة عام يفسدها 

 ويكبهتا من افراط وتفريط اي الغباء واخلب.

احلد الوسط، مزنهة عام وان قواه الغضبية قد سارت دامئاً مضن الشجاعة السامية اليت يه حمور الاس تقامة و 

 يفسدها من افراط وتفريط اي اجلنب والهتور.

وان قوته الشهوية قد اختذت حمور الاس تقامة دامئا ويه العفة واس تقامت علهيا ابمسى درجات العصمة، 

 فصفت من فساد تكل القوة من افراط وتفريط اي امخلود والفجور.

س تقامة يف مجيع سننه الرشيفة الطاهرة ويف مجيع احواهل وهكذا فانه صىل هللا عليه وسمل قد اختار حد الا

الفطرية ويف مجيع احاكمه الرشعية، وجتنب لكيا من الظمل والظلامت اي الافراط والتفريط، والارساف 

 والتبذير، حىت انه قد اختذ الاقتصاد هل دليال متجنبا الارساف هنائيا، يف الكمه ويف الكه ويف رشبه.

يل هذه احلقائق أ الف اجملدلات، الا اننا اكتفينا هبذه القطرة من البحر، اذ العارف تكفيه وقد أ لفت يف تفص 

 الاشارة.

اللهم صل عىل جامع ماكرم الاخالق ومظهر سـر  )وانك لعىل خلق عظمي(  اذلي قال:) من متسك بسنيت 

 عند فساد اميت فهل اجر مائة شهيد(.

 ذا وما ُكنا لهنـَتدي لوال أ ْن هديــنا هللا لقد َجاءْت ُرُسل ربنا ابحلق( .)وقَالُوا امحلُد هلل اذلي َهديــنا لهـ

نَك أ نَت الَعلمُي احلَكمُي( اّلما عَلْمَتنا ا  بَحانََك الِعمَل لنا ا   )س ُ
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 اللمعة الثانية عشـرة

 ختص نكتتني قرأ نيتني ملناســـبة

 سؤالني جزئيني سأ هلام الاخ رأ فت

 ابمسه س بحانه

ْمِدِه()َوِاْن مِ  ّبُح حِبَ  ْن يَشٍء ِااّل يُس َ
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 السالم عليمك وعىل اخوانمك ورمحة هللا وبراكته

ايخ الصادق العزيز الس يد رأ فت ! 
9

ان اس ئلتك يف هذا الوقت العصيب اذلي حييطين، جتعلين يف وضع حمرج 

اّل انين رأ يهتام عىل جانب من الامه  -يف هذه املرة  -ل ن سؤاليمك  ن اكان جزئيني، ا  ية، ملا هلام من عالقة مع وا 

نكتتني قرأ نيتني، ول ن سؤالمك حول الكرة الارضية يتعرض للش هبات اليت ترد من علمي اجلغرافية والفكل 

حول طبقات الارض الس بع والس بع الطباق. ذلا نبني هنا بياانً علمياً ولكياً ومجمالً نكتتني قرأ نيتني بغض النظر 

 ذ حصتك منه ازاء سؤاليك اجلزئيني.عن جزئية السؤال، وانت بدورك تأ خ

--- 
1
( عسكري متقاعد من اوائل اذلين تتلمذوا عىل الاس تاذ النوريس والزمه يف ُسن 9187-9771رأ فت ابروديج )  

 املرتمج. -اسيك شهر ودنزيل. توىل اال مامة يف اس تانبول، اكن حاذقًا يف تعلمي القرأ ن.
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 النكتة الاوىل:

 ويه عبارة عن نقطتني:

 * النقطة الاوىل:

 (11)العنكبوت: قال تعاىل:  )وك يّن ِمن دابّة الحتمُل رزقَها هللا يُرزقها واايمك( 

 (77)اذلارايت:)ان هللا هو الرزاق ذو القوة املتني(  

بدالةل هاتني الايتني الكرميتني، الرزق بيد القدير اجلليل وحده، وخيرج من خزينة رمحته دون وساطة. فرزق 

اة بعهدة ربه، فيلزم االّ ميوت أ حد جوعًا. ولكن يبدو ان اذلين ميوتون جوعًا، أ و من فقدان الرزق لك ذي حي

 كثريون. ان حل هذا الرس وكشف هذه احلقيقة هو:

ان التعهد الرابّن ابلرزق وتكفّهل هل بنفسه حقيقة اثبتة. فال أ حد ميوت من عدم الرزق، الن الرزق اذلي يرسهل 

اىل جسم الاكئن احلي يّدخر قسٌم منه احتياطاً عىل هيئة حشوم ودهون داخلية. بل يّدخر احلكمي ذو اجلالل 

قسم من الرزق املرسل يف زوااي جحريات اجلسم يك يرصف منه يف واجبات اجلسم عند عدم جمئ الرزق من 

 اخلارج.

كل املوت الينجم من عدم فاذلين ميوتون اذًا، امنا ميوتون قبل نفاد هذا الرزق الاحتياطي املدخر، اي أ ن ذ

 وجود الرزق، وامنا من مرٍض انشٍئ من ترك عادة  بسوء الاختيار.

نعم! ان الرزق الفطري املدخر بصورة حشوم يف جسم الاكئن احلي، امنا يدوم ويس متر مبعدل اربعني يوماً اكماًل. 

ثر مرض أ و اس تغراق روحاّن. حىت كتبت الصحف  سع وثالثني س نة قبل ت  -بل قد يس متر ضعف ذكل، ا 
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9
 أ ن رجاًل  قد قىض لعناد س بعني يومًا يف ُسن لندن دون ان يذوق شيئًا وظل عىل حصة وعافية. -

مفا دام الرزق الفطري يدوم اربعني يوماً بل س بعني ومثانني يومًا، وان جتل امس الرزاق ظاهر عىل مّد البس يطة 

وخيرج من الاكامم. فالبد ان ذكل الامس ميّد الاكئن جبالء، وان الرزق يتدفق من حيث الحيتسب من االثداء 

 ويسعفه وحيول بينه

--- 
1
 املرتمج. -. 9121املقصود س نة   
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 وبني املوت جوعًا قبل انهتاء الرزق الفطري، مامل يتدخل البرش املتلبس ابلرش بسوء معهل.

زق قطعًا، بل من عادة انش ئة من سوء ولهذا فاذلين ميوتون جوعًا قبل اربعني يومًا، الميوتون بسبب عدم الر 

 الاختيار ومن مرض انشئ من ترك العادة، اذ: ترك العادات من املهلاكت قاعدة مطردة.

 فيصح القول اذًا: انه الموت من اجلوع.

نعم! انه مشاهد امام الانظار: ان الرزق يتناسب تناس بًا عكس يًا مع الاقتدار والاختيار، مفثاًل. ان الطفل 

يودل، وليس هل من الاختيار والاقتدار شئ، ساكن يف رمح الام، يس يل اليه رزقه دون ان حيتاج قبل ان 

حىت اىل حركة شفتيه. وحيامن يفتح عينيه لدلنيا، والميكل اقتداراً وال اختيارًا، ااّل شئ من القابليات، وحّس 

لصاق مفه ابلثدي حفسب، واذا مب  نابع الثدي تتدفق برزق هو امكل غذاء اكمن فيه، فانه الحيتاج االّ اىل حركة ا 

واسههل هضامً، وبأ لطف صورة واجعب فطرة. مث لكام منا دليه الاقتدار والاختيار احتجب عنه ذكل الرزق 

امليسور اجليل شيئًا فشيئًا، حىت ينقطع النبع ويغور، فريسل اليه رزقه من اماكن اخرى. ولكن ل ن اقتداره 

بعُد لتتبع الرزق، فان الرزاق الكرمي جيعل شفقة وادليه ورمحهتام ممدًة الختياره واختياره ليسا عىل اس تعداد 

ومسـعفة القتداره. مث ملا يتاكمل الاقتدار والاختيار، فال يعدو الرزق حنوه، وال يساق اليه، بل يسكن قائاًل: 

 تعال اطلبين، فتش عين وخذّن.

الاختيار، بل ان حيواانت الاقتدار لها والاختيار تعيش فالرزق اذًا متناسب تناس بًا عكس يًا مع الاقتدار و

 افضل واحسن من غريها كام اوحضنا ذكل يف رسائل عدة.

 * النقطة الثانية:

لالماكن انواع واقسام يه: الاماكن العقل والاماكن العريف والاماكن العادي. فان مل تكن احلادثة الواقعة 

هنا تكون معجزة، والتكون  مضن الاماكن العقل، فاهنا ترّد وترفض. وان مل تكن مضن الاماكن العريف ايضاً فا 

اّل بربهان قاطع بدرجة الشهود.  كرامًة بيرس. وان مل تكن لها نظري ُعرفًا وقاعدًة فال تقبل ا 
#100 
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9فبناءً عىل هذا، فان الاحوال اخلارقة للعادة املروية عن الس يد امحد البدوي )قدس رسه( 
ًا اذلي مل يذق طعام 

 طوال اربعني يومًا، امنا يه مضن دائرة الاماكن العريف، وتكون كرامة هل، بل رمبا يه عادة خارقة هل.

نعم! ان رواايت متواترة تنقل عن الس يد امحد البدوي )قدس رسه( أ نه اثناء اس تغراقه الروحاّن اكن يأ لك لك 

ًا، وامنا حدثت بعض الاحيان من قبيل اربعني يومًا مرة واحدة. فاحلادثة وقعت فعاًل، ولكن ليست دامئ

الكرامة. وهناك احامتل ان حالته الاس تغراقية اكنت غري حمتاجة اىل طعام، ذلا اصبحت ابلنس بة اليه يف حمك 

 العادة.

وقد رويت حوادث كثرية موثوقًة من هذا النوع من الاعامل اخلارقة عن اولياء كثريين من امثال الس يد امحد 

 .البدوي )قدس رسه(

وان الانقطاع عن الطعام طوال  -كام اثبتنا يف النقطة الاوىل -فان اكن الرزق املّدخر يدوم اكرث من اربعني يوماً 

تكل الفرتة من الامور املمكنة عادًة، وانه قد رويت تكل احلاالت رواايت موثوقة من اشخاص افذاذ، فالبد 

 ااّل تُنكر قطعًا.

 السـؤال الثاّن:

 ال نبني مسأ لتني هممتني.ملناس بة هذا السؤ 

ملا جعز احصاب علوم اجلغرافيا والفكل بقوانيهنا القارصة ودساتريها الضيقة وموازيهنا الصغرية ان يرقوا اىل مسوات 

القرأ ن وان يكشفوا عن الطبقات الس بع ملعاّن جنوم أ ايته اجلليةل، بدأ وا حياولون الاعرتاض عىل ال ية الكرمية 

 ة.واناكرها حبامقة وباله

--- 
1
م امحد بن عل بن ابراهمي احلسيين، أ بو العباس البدوي. املتصوف، 9281ـ  9211هـ / 187ـ  711الس يد البدوي:   

صاحب الشهرة يف ادلاير املرصية. أ صهل من املغرب، ودل بفاس، وطاف البالد وأ قام مبكة واملدينة، ودخل مرص يف اايم 

هـ وعظم 184وعسكره، وانزهل يف دار ضيافته، وزار سورية والعراق س نة املكل الظاهر بيربس، خفرج الس تقباهل هو 

شأ نه يف بالد مرص فانتسب اىل طريقته مجهور كبري بيهنم املكل الظاهر. وتويف ودفن يف طنطا حيث تقام يف لك س نة 

لهيا الناس من مجيع احناء القطر املرصي احتفاءاً مبودله، مل يذكر هل مرتمجوه خمطوط  -تصنيفاً غري "حزب  سوق عظمية يفد ا 

حملمد فهمي عبداللطيف. » الس يد البدوي«" و"وصااي" و"صلوات". وقد افرد بعضهم سريته يف كتب، مهنا كتاب -

 (. ـ املرتمج.9/987)الاعالم للزرلكي 
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 املسأ ةل املهمة الاولـى:

 ختص كون الارض ذات س بع طبقات اكلسموات.
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 احلديث غري ذات حقيقة، التقبلها علوهمم اليت ختص الارض والسموات. هذه املسأ ةل تبدو لفالسفة العرص

فيتخذون من هذه املسأ ةل ذريعة لالعرتاض عىل بعض احلقائق القرأ نية، ذلا نكتب بضع اشارات خمترصة ختص 

 هذه املسأ ةل.

 الاوىل:

اجلزئيات شئ أ خر. فان مل اواًل: ان معىن ال ية شئ، وأ فراد ذكل املعىن ومايش متل عليه من تكل املعاّن من 

يوجد فرد من افراٍد كثرية ذلكل املعىن اللكي فاليُنكر ذكل املعىن اللكي. علامً ان هناك س بعة افراد ظاهرة 

 مصّدقة لالفراد الكثرية للمعىن اللكي للسموات الس بع والارضني الس بع.

التذكر   (92)الطالق:الارض مثلهن..( اثنيـًا: ان رصاحة ال ية الكرمية: )هللا اذلي خلق س بع مســـوات ومن 

أ ن الارض س بع طبقات. بل ظاهرها تفيد: ان هللا خلق الارض جاعاًل مهنا مسكنًا خمللوقاته اكلسموات 

الس بع، فال تقول ال ية: خلقت الارض س بع طبقات. أ ما املثلية )للسموات( فهيي تشبيه هبا من حيث كوهنا 

 خملوقة ومسكنًا للمخلوقات.

 لثانيـة:الاشارة ا

ان الارض همام اكنت صغرية جدًا ابلنس بة للسموات، ااّل اهنا تعدلها وتوازهيا من حيث اهنا يف حمك معرض 

لهية اليت الحتد وموضع اشهارها ومركزها. فهيي هبذا تعدل السموات العظمية وتوازهيا، اذ يه  للمصنوعات اال 

 اجلسد. اكلقلب واملركز املعنوي للسموات، كام يعدل قلب الانسان

 ولهذا فقد فُهم من ال ايت الكرمية: ان الارض س بع طبقات.

 اذ الارض س بعة أ قالمي منذ القدمي مبقياس مصغر.

 مث يه س بع قارات ويه املعروفة ابمس اورواب وافريقيا واوقيانوس يا )اسرتاليا( وأ س يتني وامريكتني.
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عامل اجلديد. ويه الرشق والغرب والشامل واجلنوب مث يه س بع قطع معروفة يف هذا الوجه ويف الوجه ال خر ال

 مع البحار.

 مث يه س بع طبقات متصةل متباينة ابتداًء من مركزها اىل قرشهتا الظاهرة، كام هو اثبت علامً.

مث يه ذات عنارص س بعة مشهورة تّعرب عهنا ابلطبقات الس بع واملتضمنة لس بعني عنرصاً من العنارص اجلزئية 

 بحت يه مدار احلياة.البس يطة اليت اص 

واملواليد الثالثة  -املاء والهواء والنار والرتاب  -مث الطبقات الس بع والعوامل الس بعة املتكونة من العنارص الاربعة 

 ويه املعادن والنبااتت واحليواانت.
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اجلن مث عوامل طبقات الارض الس بع، الثابتة بشهادة كثري من اهل الكشف واحصاب الشهود واليت يه مساكن 

 والعفاريت ومقرات خملوقات خمتلفة اخرى ذوات شعور وحياة.

مث اهنا س بع طبقات اشارةً اىل وجود س بع كرات اخرى شبهية بكرتنا الارضية، يه مساكن ذوي احلياة ومقرات 

 لها، اي ان كرة الارض س بع طبقات اشارة اىل وجود س بع كرات ارضية.

يتحقق وجود س بع طبقات لالرض يف س بعة انواع من الطبقات ويف  هكذا فُهم من ال ايت هذه املعاّن. فاذاً 

 س بعة اشاكل وامناط مهنا.

 أ ما املعىن الثامن وهو ال خري فليس داخاًل يف املعاّن الس بعة املعدودة وامنا هل امهية من انحية اخرى.

 الاشارة الثالثة:

ودات امنا وجدت ذلوي الشعور، وجتد كاملها ملا اكن اخلالق احلكمي اليرسف يف شئ، والخيلق عبثًا، وان املوج

بذوي الشعور، بل تعّمر بذوي الشعور، لتنقذ من العبث. وان ذكل احلكمي املطلق والقدير اجلليل يعّمر عنرص 

الهواء وعامل املاء وطبقات الرتاب مبا الحيد من ذوي احلياة، كام هو مشاهد. وان الهواء واملاء الحيوالن دون 

 ت كام ال متنع املواد الكثيفة اكلرتاب واحلجر سريجوالن احليواان
#103 

الكهرابء واشعة رونتكن.. فالبد ان ذكل احلكمي ذا الكامل والصانع البايق اليرتك طبقات الارض الس بع اللكية 

ليت يه املتصةل ببعضها والكهوفها ومياديهنا الواسعة وعواملها خالية خاوية ابتداءً من مركزها اىل قرشهتا الظاهرة ا

 مسكننا.

فالجرم انه قد مّعر تكل العوامل وخلق لها خملوقات ذوات شعور يناس هبا ويالمئها واسكهنم فهيا، ويلزم ان تكون 

هذه اخمللوقات من اجناس املالئكة والروحانيات اليت تكون اكثف الطبقات واصلهبا ابلنس بة الهيا اكلبحر اىل 

كون نس بة النار الهائةل املرعبة يف مركز الارض اىل تكل اخمللوقات السمك والهواء اىل الطري. بل يقتيض ان ت

الشاعرة كنس بة حرارة الشمس الينا، وحيث ان الروحانيات الشاعرة خملوقات من نور، فالنار تكون اكلنور 

 هلم.

 الاشارة الرابعة:

ُل الكشف فامي خيص لقد ذكر يف املكتوب الثامن عرش مثال حول تصويرات خارجة عن نطاق العقل بيهّنا اه

 جعائب طبقات الارض، وخالصته:

ان كرة الارض بذرة يف عامل الشهادة، بيامن يه كشجرة ُضمة تضارع عظمهتا السموات يف عامل املثال والربزخ، 

مفشاهدة اهل الكشف لطبقة الارض اخلاصة ابلعفاريت يف كرة الارض مبسافة الف س نة ليست مشاهدهتم 
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  ختص عامل الشهادة، بل يه تظاهر لطبقات الارض وفروعها املمتدة يف عامل املثال.لها يف بذرة الارض اليت

من طبقات الارض قد حازت هذه الامهية العظمى يف عامل أ خر،  -ال امهية لها ظاهراً  -فان اكنت طبقة واحدة 

 ابجياز معجز، أ ال يصح ان يقال اذاً ان الارض يه س بع طبقات تقابل س بع مسوات؟. فال ايت الكرمية تشري

اىل تكل النقاط املذكورة وتنبه علهيا، وذكل ابظهارها هذه الارض الصغرية جدًا ماكفئة لطبقات السموات 

 الس بع.

#104 

 املسأ ةل املهمة الثانية:

و)مث اس توى اىل الّسامء  (44)الارساء: قوهل تعاىل:  )تس ّبح هل السمـــوات الس بع والارض ومن فهين(  

 (21)البقرة:مســـوات وهو بلك .ىٍء علمي(  فسوىـــهن س بعَ 

هااتن الايتان وامثاهلام من الاايت الكرمية تبني أ ن السموات س بع. نرى من الانسب اختصار ما ذكرانه يف 

تفسري اشارات الاجعاز اذلي ُالف يف جهبة القتال اثناء الس نة الاوىل من احلرب العاملية الاوىل، اذ جاءت 

 غاية اال جامل والاختصار الشديد بسبب ظروف احلرب.فيه هذه املسأ ةل يف 

ان احلهمة القدمية قد تصورت السموات اهنا تسُع مسوات، فزادت عىل السموات الس بع، العرش والكريس 

الواردين يف الرشع، فاكن تصويراً جعيباً لها. ولقد اس تولت عىل البرشية طوال عصور مديدة تكل التعابري الراننة 

ة القدمية وحكامهئا حىت ان مفرسين كثريين اضطروا اىل اماةل ظواهر الاايت اىل مذههبم مما ادّى لفالسفة احلهم

 اىل اسدال س تار عىل اجعاز القرأ ن، اىل حد ما.

أ ما احلهمة اجلديدة املسامة الفلسفة احلديثة فتقول مبا يفيد اناكر السموات ازاء ما اكنت تّدعيه الفلسفة القدمية 

غري قابةل لالخرتاق والالتئام. فقد فّرط هؤالء كام أ فرط اولئك. وجعز االثنان عن بيان احلقيقة من ان السموات 

 بيااًن شافيًا.

 أ ما حهمة القرأ ن الكرمي املقدسة فاهنا تدع ذكل الافراط والتفريط متخذة احلد الوسط، فهيي تقول:

هيي  تس بح وتس بّح يف السامء اكالسامك ان الصانع جل جالهل خلق س بع مسوات طباقًا، أ ما النجوم الس يارة ف 

يف البحر. وقد جاء يف احلديث الرشيف  )ان السامء موج مكفوف( 
9

اي كبحر اس تقرت امواجه. هذه احلقيقة 

 نثبهتا بس بع قواعد وبس بعة وجوه من املعاّن، وابختصار شديد:

--- 
1
( 8872( ويف حتفة الاحوذي برمق )8217( والرتمذي برمق )2/881جزء من حديث اخرجه الامام امحد يف مس نده )  

( 7/982وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. عزاه صاحب التحفة ل محد وابن ايب حامت والزبار، ويف مجمع الزوائد )
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جزء من حديث رواه الطرباّن يف الاوسط، وفيه ابو جعفر الرازي، وثقه ابو حامت وغريه وضّعفه النسايئ وغريه، وبقية 

 ( وتفسري ابن كثري سورة احلديد.8/929. وانظر فيه )رجاهل ثقات
#105 

 القاعدة الاوىل:

 انه قد ثبت علامً وفلسفة حهمة ان هذا الفضاء الوس يع مملوء مبادة تُسمى االثري، وليس خاليًا فارغًا الهناية هل.

 القاعدة الثانية:

وانرشَة القوى  -اكجلاذبية وادلافعة  -وية انه اثبت علامً وعقاًل بل مشاهدًة؛ ان رابطة قوانني الاجرام العل

 امنا يه مادة موجودة يف ذكل الفضاء مالئة هل. -اكلضياء واحلرارة والكهرابء  -املوجودة يف املادة وانقلهَتا 

 القاعدة الثالثة:

وعة كسائر لها امناط خمتلفة من الاشاكل ولها صور متن -مع بقاهئا أ ثريًا  -انه اثبت ابلتجارب ان مادة االثري 

املواد، فكام حيصل ثالثة انواع من اشاكل املواد: الغازية والسائةل والصلبة من املادة نفسها اكلبخار واملاء والثلج، 

 كذكل المانع عقاًل من أ ن تكون س بعة انواع من الطبقات من مادة اثريية، وال اعرتاض عليه.

 القاعدة الرابعة:

وية يُرى يف طبقاهتا ختالٌف، فكام ان الطبقة اليت حتوي درب التبانة املشاهد انه لو ُانعم النظر يف الاجرام العل

كسحاب، التش به طبقة النجوم الثوابت البتة، حىت ك ن جنوم طبقة الثوابت مثار انجضة مكمتةل كفواكه 

ا التش به الصيف، بيامن جنوم الحتد دلرب التبانة املشاهد كسحاب تنعقد جمدداً وتتاكمل. وطبقة الثوابت نفسه

ايضًا املنظومة الشمس ية حبدس صادق. وهكذا يُدرك ابحلدس واحلس ختالف املنظومات الس بع والطبقات 

 الس بع.

 القاعدة اخلامسة:

لقد ثبت حدساً وحّساً واس تقراءً وجتربة أ نه اذا وقع التشلك والتنظمي يف مادة تتودل مهنا مصنوعات اخرى فاهنا 

 باينة.تأ خذ اشاكاًل خمتلفة وطبقات مت 

مفثالً حيامن تبدأ  التشالكت يف معدن الاملاس يتودل منه الرماد والفحم وال ملاس. وحيامن تبدأ  النار ابلتشلك تمتزي 

 مجرًا ولهبًا ودخااًن. وعندما ميزج مودل املاء ومودل امحلوضة يتشلك مهنام املاء والثلج والبخار.
#106 

تنقسم اىل طبقات، ذلا فالقدرة الفاطرة ملا رشعت ابلتشكيل يف  يفهم من هذا أ نه اذا وقع التشلك يف مادٍة ما

مادة االثري خلقت مهنا س بعة انواع من مسوات عىل طبقات خمتلفة كام جاءت يف قوهل تعاىل:  )فسويـــهن س بع 

 مســـوات( .
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 القاعدة السادسة:

السموات اذاً متعددة قطعًا، ان هذه الامارات املذكورة تدل ابلُضورة عىل وجود السموات وعىل تعددها، ف

 وحيث أ ن اخملرب الصادق قد قال بلسان القرأ ن: يه س بعة، فهيي س بعة.

 القاعدة السابعة:

ان التعابري: س بعة، وس بعني وس بعامئة وامثالها تفيد الكرثة يف اساليب اللغة العربية، اي ميكن ان يضم تكل 

 الطبقات الس بع اللكية طبقات كثرية جدًا.

 :حاصل الالكم

ان القدير ذا اجلالل خلق س بع مسوات طباقاً من مادة االثري، وسّواها ونّظمها بنظام جعيب دقيق، وزرع فهيا 

النجوم. وملا اكن القرأ ن الكرمي خطاابً ازلياً للجن والانس بطبقاهتم اكفة، فلك طبقة من البرش تأ خذ اذاً حصهتا 

أ فهام لك طبقة من الناس، اي للك أ ية معان متنوعة متعددة من لك أ ية من القرأ ن الكرمي، ولك أ ية ايضاً تُش بع 

 مضنًا واشارة.

نعم! ان سعة خطاب القرأ ن ومشول معانيه واشاراته ومراعاته درجات افهام الطبقات عامة ومداركهم من ادىن 

 العوام اىل أ خص اخلواص تبني: ان لك أ ية لها وجه متوجه اىل لك طبقة من الناس.

مْت س بُع طبقات برشية س بَع طبقات خمتلفة من املعاّن مضن املعىن اللكي لل ية الكرمية:  ول جل هذا فقد فَه

 )س بع مســـوات( . اكل يت:

 يفهم ذوو النظر القارص والفكر احملدود من الناس اهنا: طبقات الهواء النس ميية.

 هتا دلى الناس.واذلين اغرتوا بعمل الفكل يفهموهنا: النجوم املعروفة ابلس يارات الس بع ومدارا
#107 

 ومن الناس من يفهمها: س بع كرات ساموية اخرى شبهية ابرضنا اليت يه مقر ذوي احلياة.

وتفهمها طائفة من البرش: س بع منظومات مشس ية اوالها منظومتنا هذه وانقسام املنظومة الشمس ية اىل س بع 

 طبقات.

 بع طبقات.وطائفة اخرى من البرش تفهمها: انقسام تشالكت االثري اىل س  

وطبقة اخرى واسعة الادراك والفهم، تفهم: ان السموات املرئية لكها، املرصعة ابلنجوم ليست االّ سامء واحدة 

 ويه السامء ادلنيا، وهناك ست مسوات اخرى فوقها التُرى.

دة وطبقة سامية من الناس ومه الطبقة السابعة ذوو ادراك عاٍل اليرون احنصار س بع مسوات يف عامل الشها

 فقط، بل يه س بع مسوات تسقّف وحتيط ابلعوامل الاخروية والغيبية وادلنيوية واملثالية.
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وهكذا ففي لكية هذه ال ية الكرمية معان اخرى كثرية جزئية جدًا شبهية هبذه الطبقات الس بع املذكورة من 

يض القرأ ن ويأ خذ رزقه املعاّن اليت تراعي افهام س بع طبقات من الناس. فلٌك يس تفيض بقدر اس تعداده من ف 

 من املائدة الساموية العامرة.

مفا دامت هذه ال ية الكرمية حتوي معاّن مصّدقة لها اىل هذا احلد، فان اناكر الفالسفة احلاليني احملرومني من 

العقل وحجود علامء الفكل اخملمورين، السموات، واختاذ هذا الاناكر وس يةل تعرٍض ل مثال هذه ال ية اجلليةل، 

 ن هو ااّل كريم الصبيان الفاسدي املزاج النجوَم العوايل ابحلجارة بغية اسقاط واحدة مهنا! ذكل:ا

ن اكن صدقًا فان املعىن اللكي يكون صدقًا وصوااًب،  ل ن معىن واحدًا لهذه ال ية من بني تكل املعاّن الكثرية ا 

الّ   يف أ لس نة الناس، يصح أ ن يكون داخالً مضن حىت لو ان فرداً واحداً من تكل املعاّن، الوجود هل يف الواقع ا 

 ذكل املعىن اللكي، رعايًة ل فاكر العامة. فكيف وحنن نرى كثريًا جدًا من افراده صدقًا وحقيقًة.

الا ترى هؤالء املغمورين بُسكر اجلغرافية وعمل الفكل اذلين الينصفون، كيف يقعون يف خطأ  فيغمضون عيوهنم 

حق وحقيقة وصدق، فال يرون مصّدقات ال ية الكثرية جدًا، ويتومهون معىن ال ية عن املعىن اللكي اذلي هو 

منحرصاً يف فرد خيايل جعيب. فرشقوا ال ية الكرمية ابحلجارة، فارتدت عىل رؤوسهم فكرسهتا، ففقدوا صواهبم 

 وامياهنم.
#108 

 حمصل الالكم:

ن الصعود اىل الطبقات الس بع للقرأ ن الكرمي النازل ملا جعز ارابب الافاكر املادية امللحدة اكلش ياطني واجلن، م

عىل القراءات الس بع والوجوه الس بعة واملعجزات الس بع واحلقائق الس بع والاراكن الس بعة، هجلوا ما يف 

الاايت من معان. فيخربون احاكمًا اكذبة خاطئة. فيزنل عىل رؤوسهم شهاٌب رصٌد من جنوم تكل الاايت 

 ذكورة فتحرقهم.ابلتحقيقات العلمية امل

نعم! انه الميكن الريق اىل تكل السموات القرأ نية بفلسفة فالسفة حيملون افاكرًا ش يطانية خبيثة. وامنا ميكن 

 الصعود اىل جنوم تكل ال ايت مبعراج احلهمة احلقيقية وميكن الطريان الهيا جبناح الاميان والاسالم.

 وعىل أ هل وحصبه جنوم الهدى ملن اهتدى. اللهم صل عىل مشس سامء الرساةل ومقر فكل النبوة

نَك أ نَت الَعلمُي احلَكمُي( اّلما عَلْمَتنا ا  بَحانََك الِعمَل لنا ا   )س ُ

 اللهم ايرب السموات والارضني زيّن قلوب اكتب هذه الرساةل ورفقائه بنجوم حقائق القرأ ن والاميان...  أ مني.
#109 

% 

 اللمعة الثالثة عرشة
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 حهمة الاس تعاذة

 همة اعوذ ابهلل من الش يطان الرجميختص ح

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 (17ـ 18)املؤمنون:)وقل رّبِ اعـوذ بك من مهزات الش ياطني _ واعـوذ بك رّبِ ان حيُضون( 

شارة بشلك مجمل،  هذا البحث خيّص حهمة الاس تعاذة من الشـيطان. س تكتب ثالث عرشة ا 

ة السادسة والعرشين ويف رسائل اخرى بصورة حيث أ ن قسامً منه قد ُاثبت وُوحّض يف اللكم

 متفرقة.

 الاشارة الاوىل

برمحته  -سؤال:  ان الش ياطني ليس هلم تدخل يف شؤون اخللق والاجياد يف الكون، وأ ن هللا س بحانه وتعاىل 

ظهرٌي ل هل احلق، فضاًل عن أ ن جامل احلق وُحس نه يشّوق أ ههل ويؤيدمه، بعكس الضالةل  -وعنايته 

نة بقبحها املنفّر، مفا احلهمة يف أ ن حزب الش يطان هو الغالب يف اكرث الاحوال، و ما الرس يف املس هتج 

س تعاذة اهل احلق يف لك حني ابهلل س بحانه من رّش الش يطان؟.  ا 
#110 

 اجلواب: الرّس واحلهمة هام كام يأ يت:

خال ل وختريب. أ ما الهداية واخلري ان الضالةل والرّش بأ كرثيهتا املطلقة شٌئ عديم وسليب وغري أ صيل، ويه ا 

فهيي بأ كرثيهتا املطلقة ذات وجود وشئ اجيايب واصيل ويه اعامٌر وبناء. ومن املعلوم أ نه يمتكن رجٌل واحد يف 

يوم واحد ان هيدم ما بناه عرشون رجاًل يف عرشين يومًا، وأ ن حياة الانسان اليت تبقى ابس مترار اعضائه 

اذلي هو عدٌم  -ا ختّص قدرة اخلالق جّل وعال، االّ أ هنا تتعرض اىل املوت الاساس مضن رشائط احلياة، مع أ هن

ذا ما قطع ظامل ٌ عضواً من جسم ذكل الانسان. ولهذا سار املَثل: التخريُب أ سهٌل من التعمري. -ابلنس بة لها   ا 

 ايء جدًا.فهذا هو الرّس يف أ ن اهل الضالةل بقدرهتم الضعيفة حقًا يغلبون احيااًن أ هل احلق ال قو

ولكن ل هل احلق قلعة منيعة ما ان يتحصنوا هبا ويلوذوا هبا، فالجيرؤ ان يتقرب الهيم اولئك ال عداء اخمليفون 

فالفوز والثواب ال بدي اذلي ينتظرمه يف برشى  -مؤقتاً  -والميكهنم أ ن ميسومه بسوء. ولنئ اصاهبم شئ مهنم 

 يُذهب أ ثر ذكل الُّض والقرح. (927عراف: )ال  القرأ ن الكرمي )والعاِقَبُة للُمتّقنَي( 

لهية وس نّة النيب صىل هللا عليه وسمل.  وتكل القلعة الشاخمة، وذكل احلصن املنيع يه الرشيعة اال 

 الاشارة الثانية

 ويه املسأ ةل اليت ختطر يف أ ذهان الكثريين:
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ن خلق الش ياطني ومه الرش احملض وتسليَطهم عىل اهل الاميان، وسوقهم كثرياً  من الناس اىل الكفر ودخوهلم  ا 

النار مباكيدمه، هو قبٌح ظاهر. وأ مٌر ُمرعب. فيا تُرى كيف ترىض رمحُة ذكل الرحمي املطلق، ويسمح جامل 

 ذكل اجليل املطلق وهو الرمحن ذو اجلال، هبذا الُقبح غري املتنايه واملصيبة العظمى؟!.

 اجلـواب:

زاء الشـرور اجلزئية للشـياطني، ت همن يف وجودمه كثري من املقاصد اخلرّية اللكية وكامالت، ترىق ابالنسـان انه ا 

 يف ســمل الكامل.
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نعم، كام ان هناك مراتب كثرية بدءاً من البذرة اىل الشجرة الباسقة، كذكل لالس تعدادات الفطرية الاكمنة يف 

راتب املوجودة بني اذلرة والشمس. ماهية الانسان من املراتب وادلرجات ما تفوق ذكل، بل قد تصل اىل امل

وليك تظهر هذه الاس تعدادات وتنبسط البد لها من حركة، والبد لها من تفاعل وتعامل. حفركة لولب الريّق 

وانبض السمّو يف ذكل التعامل يه بـاجملاهدة. والحتصل هذه اجملاهدة االّ بوجود الش ياطني والاش ياء املُّضة، 

مرتبة الانسان اثبتة اكملالئكة، وعندها ما اكنت لتظهر تكل الاصناف السامية  اذ لوال تكل اجملاهدة لظلّت

من الناس اليت يه حبمك ال الف من الانواع يف النوع الانساّن. وحيث انه ليس من احلهمة والعداةل بشئ ان 

الش يطان، الحيمل  يرُتك اخلرُي الكثري جداً جتنباً حلصول رّش جزيئ، فان انزالق كثري من الناس ابتباع خطوات

امهية كبرية مادام التقومي والامهية يأ خذ النوعية بنظر الاعتبار وال ينظر اىل الهمية االّ قلياًل، بل قد ال ينظر 

 الهيا.

 مثال ذكل:

خشص دليه أ لف وعرٌش من البذور، زرعها يف الرتاب، جفعلها تتعرض للتفاعالت الكميياوية. فاذا أ نبتت عرٌش 

خسارة ال لف بذرة اليت تعرضت للتلف  -بال شك  -أ ينعت، فان املنافع احلاصةل مهنا تفوق من تكل البذور و 

 والفساد.

ل ون اكلنجوم يف  وهكذا، فان املنافع واملزنةل والامهية اليت حازهتا البرشية من عرشة أ شخاٍص اكملني يتل 

بُ  ل أ ماهمم واخرجومه اىل النور مبجاهدهتم سامهئا، واذلين أ خذوا بيد الانسانية اىل مرايق الفالح، وأ ضاءوا الس ُ

للنفس والش يطان.. الشك أ هنا تزيل ما يلحق هبا من أ ثر الُضر النامج من كرثة ادلاخلني يف محأ ة الكفر من 

لهية وحهمهُتا ومسحت  الضالني اذلين يعّدون من جنس احلرشات لتفاههتم ودانءهتم. لهذا فقد رضيت العداةُل اال 

 وجود الش ياطني وتسلّطها.الرمحة الراّبنية ب

فيا معرش أ هل الاميان! ان درعمك املنيع لصد اولئك الاعداء، هو التقوى املصنوعة يف دوحة القرأ ن الكرمي. 

نّة نبيمّك عليه افضل الصالة والسالم. واما سالحمك فهو الاس تعاذة والاس تغفار  وان خنادقمك احلصينة يه س ُ
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لهيي.  والالتجاء اىل احلرز اال 
#112 

 شارة الثالثةالا

 ســؤال:

أ ين يهمن الرّس واحلهمة يف وعيد القرأ ن املرعب وهتديده ل هل الضالةل جتاه معٍل جزيئ َصَدر مهنم، مما 

اليتناسب بظاهر العقل مع بالغته اليت تتّسم ابلعداةل والانسجام وأ سلوبه املعجز الرزين. اذ ك نه حيّشد 

ه؟ اجليوش الهائةل جتاه خشص عاجز ال حظّ هل ُبه مزنةل رشيك متجاوز حدَّ  يف املكُل، فُيكس ِ

 اجلواب: ان رس ذكل وحهمته:

ان يف وسع الش ياطني وَمن تبعهم أ ن يقوموا بتخريب مدّمر حبركة بس يطة تصدر مهنم، ل هنم يسلكون طريق 

ركب  الضالةل، فيلحقون بفعل جزيئ يصدر مهنم خسائر جس مية حبقوق الكثريين، َمثلهُم يف هذا مكثل رجلٍ 

سفينة جتارية عامرة للمكل مث خرقها خرقاً بس يطًا، او ترك واجباً اكن عليه أ ن يؤديه، فأ هدر بفعهل هذا هجَد َمن 

يف السفينة، وأ فسد علهيم َجين مثار معلهم فهيا، وأ بطل نتاجئ أ عامل لك َمن هل عالقة هبا، ذلا س هيدده املكل اذلي 

رعاايه يف السفينة ومجيع املتُضرين فهيا، وس يعاقبه أ شد العقاب  ميكل السفينة هتديداٍت عنيفة، ابمس مجيع

حامتً، ال حلركته اجلزئية أ و تركه الواجب، وامنا للنتاجئ املرتتبة عىل تكل احلركة أ و الرتك البس يط، وليس لتجاوزه 

 محى املكل، وامنا لتعّديه عىل حقوق الرعية مجيعها.

اهل الضالل من حزب الش يطان اذلين يس تخفّون بنتاجئ الوظائف وكذكل سفينة الارض، ففهيا مع املؤمنني 

 -احلكمية للموجودات الرائعة بل يعدوهنا عبثاً وابطاًل، فيحقّرون بذكل مجيعها،مما تشلّك خطيئاهتم ومعاصهيم 

هو مكل جتاوزاً واحضاً وتعّدايً صارخاً عىل حقوق املوجودات اكفًة، ذلا فان هللا س بحانه و  -اجلزئية يف الظاهر

ال زل والابد حيّشد الهتديدات املرّوعة ضد ذكل التدمري الصادر من أ هل الضالةل. وهذا هو الانسجام التام 

يف اسلوب القرأ ن الكرمي والتوافق الرائع، وهو احلهمة البالغة اخلالصة املس ترتة يف روح البالغة اليت يه مطابقة 

 هة لك التزنيه عن املبالغة اليت يه الارساف يف الالكم.الالكم ملقتىض احلال، ويه بعيدة لك البعد ومزنّ 
#113 

فيا هالك واي ضياع َمن ال حيّصن نفسه حبصن منيع من اولئك الاعداء ال دلاء اذلين يقومون بتخريب مرّوع 

 وتدمري هائل حبراكهتم اجلزئية.

 لوا فيه، وانقذوا انفسمك..فيا اهل الاميان! أ ماممك احلصن الساموي املنيع.. انه القرأ ن الكرمي.. أ دخ

 الاشارة الرابعة

 لقد اتفق العلامء احملققون وأ هل الكشف عىل أ ن العدم رٌش حمض.. والوجود خرٌي حمض.
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تستند اىل الوجود وتعود الـيه، فأ ساسها اجيايب  -بأ كرثيهتا املطلقة  -نعم، ان اخلري واحملاسن والكامالت 

ن بَدَ   ت ظـاهرًا سلبية وعدمية.ووجودي، أ ي ذو اصاةل وفاعلية، وا 

وان اساس وأ صل الضالةل والرش واملصائب واملعايص والبالاي وامثالها من املاكره هو عدمٌ وسليب. ومافهيا من 

القبح والسوء فناجامن من عدميهتا، وان بدت ظاهرًا اجيابية ووجودًا، ل ن اساسها عدم ونفي اي بال اساس 

 وبال فعل اجيايب.

ء يتقرر بوجود مجيع أ جزائه كام هو اثبت ابملشاهدة، بيامن عدمه ودماره ميكن ان حيصل بهتّدم مث ان وجود البنا

 احد اراكنه وعدمه.

اي أ ّن الوجود حيتاج اىل عةّلٍ موجودة، والبد أ ن يستند اىل سبب حقيقي، بيامن العدُم ميكن أ ن يستند اىل امور 

 عدمية ويكون الامر العديم عةّلً لشئ معدوم.

 عىل هاتني القاعدتني: فبناءً 

فان ش ياطني الانس واجلن ليس هلم ولو مبقدار ذرة واحدة نصيب ٌيف اخللق والاجياد وما تكون هلم اية حصة 

لهيي، مع أ ن هلم أ اثرًا خميفة وانواعًا من الكفر والضالةل واعاماًل رشيرة ودمارًا هائاًل، اذ اليقومون  يف املكُل اال 

م اذلاتية، بل ان اغلب اعامهلم ليس فهيا فعٌل وقدرة حقيقية، وامنا يه من نوع: ترك بتكل الامور بقدراهتم وقوهت

 الفعل، وتعطيل العمل، وصد للخري، فيعملون الرّش ابلرصف عن اخلري، فتحصل الرشور.
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موجدة، اذ  ل ن الرشور واملهاكل يه من نوع الهدم والتخريب فال يلزم أ ن تكون علهُّتا اجياداً فاعاًل، والقدرةً 

ميكن التخريب الهائل بأ مر عديم، وابفساد رشط. ولعدم وضوح هذا الرّس عند اجملوس فقد اعتقدوا بوجود 

خالق للخري وأ مسوه يزدان وخالق للرش وأ مسوه أ هرميان بيامن ال يعدو هذا الاهل املوهوم سوى الش يطان اذلي 

 سب، دون الاجياد.يكون سببًا للرشور ووس يةل لها، ابالرادة اجلزئية وابلك 

فيا اهل الاميان! ان امىض سالحمك ضد هذه املهاكل املفزعة للش ياطني وامه وس يلتمك للبناء والتعمري هو: 

الاس تغفار والالتجاء اىل هللا س بحانه وتعاىل بقولمك: أ عوذ ابهلل. واعلموا ان قلعتمك يه س نة رسولمك عليه 

 افضل الصالة والسالم.

 الاشارة اخلامسة

ىل الرمغ من توفر اس باب الهداية والاس تقامة ووسائل الارشاد امام اهل الاميان مبا بيّنه هللا س بحانه انه ع

هلم يف كتبه املقدسة اكفة من مثوبة ويه نعمي اجلنّة ومن عقاب أ لمي وهو انر هجمن، ومع ما كّرره س بحانه من 

س ادلنيئة والضعيفة التافهة الصادرة عن حزب توجيه وتنبيه وترغيب وحتذير.. يُغلُب اهل الاميان امام ادلسائ
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 الش يطان!!.

ذ كيف الهيمت صاحب الاميان بذكل الوعيد اخمليف من رّب العاملني؟.  اكن هذا يأ خذ قسطاً كبرياً من تفكريي، ا 

نَّ كَ  َّه ُمتَّبعًا خطوات الش يطان وماكيده الضعيفة كام يف قوهل تعاىل:  )ا  يَد وكيف اليزول اميانه وهو يعيص رب

يطان اكَن َضعيفًا(   ؟ حىت ان بعضًا من أ صدقايئ املقّربني بعد أ ن مسع ميّن مائًة من دروس  (81)النساء:الش ّ

ق هبا تصديقًا قلبيًا، ومع شدة عالقته وحسن ظنّه يب فقد ِاجنرف لثناٍء اتفٍه ورخيص  احلقائق الاميانية وصدَّ

ليكون يف الصف املعادي يل. فقلُت يف نفيس: اي س بحان من رجٍل فاسد ميّت القلب، فاجنذب اليه، مما دفعه 

هللا!! هل ميكن لالنسان أ ن هيوي اىل هذا ادَلرك؟. مك اكن هذا الرجل ذا معدن رخيص؟ فأ ثِمُت من اغتياب 

 هذا املسكني.

: ان مث انكشفت وهلل امحلد حقائق الاشارات السابقة فأ انرت كثرياً من الامور الغامضة.. فعلمت ُ بذكل النور

تكرار الرتغيب واحلث يف القرأ ن الكرمي رضوري جدًا، ومناسب ومالمئ للحال.. وان اخنداع اهل الاميان 

 مباكيد الش يطان ال ينجم عن عدم الاميان، والمن ضعفه.. وانه اليكفَّر َمن ارتكب الكبائر. فاملعزتةل وقسٌم من
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علوه يف مزنةٍل بني املزنلتني.. وان صديقي املسكني، اذلي اخلوارج قد أ خطأ وا حني كّفروا ُمرتكب الكبائر او ج

كام  -حّضى بتكل ادلروس الاميانية لثناء خشٍص اتفه، مل يسقط يف الهاوية كثريًا، ومل ينحط اىل احلضيض لكياً 

 فشكرُت هللا س بحانه اذلي أ نقذّن من تكل الورطة. -تصّورت 

سليب جزيئ منه يورد الانسان املهاكل اخلطرية.. وأ ن النفس اليت بأ مر  ٍ -كام قلنا سابقاً  -ذكل ل ن الش يطان 

بني َجنيّب الانسان دامئة الانصات اىل الش يطان.. وان قوته الشهوانية والغضبية هام مبثابة هجاز القط وهجاز 

 توصيل ملاكيد الش يطان. وذلكل فقد خصص هللا س بحانه وتعاىل امسني من اسامئه احلس ىن )الغفور، الرحمي(

نبياء علهيم  ليتجلّيا ابلتجّل الاعظم ويتوهجا اىل اهل الاميان، واوحض يف القرأ ن الكرمي ان أ عظم ِاحساٍن هل لل 

السالم هو: املغفرة.. فدعامه اىل: الاس تغفار. وانه س بحانه بتكراره بسم هللا الرمحن الرحمي وجعلها بدءاً للك 

لك شئ يه املالذ وامللجأ  ل هل الاميان، ويه الامان سورة وللك أ مٍر ذي ابل، جعل رمحَته اليت وسعت 

والنجاة هلم من الش يطان. وجعل احلاجز املانع هلم من الش يطان ودسائسه هو يف: أ عوذ ابهلل من الش يطان 

 (.17)النحل:الرجمي وذكل بأ مره:  )فاس تَِعْذ ابهلل( 

 الاشارة السادسة

القلوب الصافية واحلس املرهف: ختّيَل الكفر  ان اخطر دسائس الش يطان هو أ نه يُلبس عىل بعض ذوي

بتصديق الكفر، ويُظهر هلم تصّوَر الضالةل تصديقاً للضالةل نفسها، وجيلب اىل خياهلم خواطر قبيحة يف حق 

الاشخاص والامور املزّنهة املقدسة، ويومههم ابلشك يف بعض يقينيات الاميان جبعل الاماكن اذلايت يف 
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وعندئذ يظّن هذا املسكني املرهف احلّس أ نه قد هوى يف الكفر والضالةل، ويتومه أ نه صورة الاماكن العقل. 

قد زال يقينه الامياّن، فيقع يف اليأ س والقنوط. ويكون بيأ سه هذا احضوكة للش يطان اذلي ينفث يف يأ سه 

صابه وعقهل، أ و يدفعه القاتل، ويُضب دوماً عىل وتره احلّساس، وينفخ يف ِالتباساته ويثريها، فاما أ ن خيّل بأ ع

 اىل هاوية الضالةل.
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وقد حبثنا يف بعض الرسائل مدى تفاهة هذه اهلمزات والوساوس، وكيف أ هنا الس ند لها والاساس، أ ما هنا 

 فس نجملها مبا يأ يت:

ا كام ان صورة احلّية يف املرأ ة التدلغ، وِانعاكس النار فهيا الحيرق، وظل النََجس فهيا ال ينّجس، كذكل م

ينعكس عىل مرأ ِة اخليال او الفكر من صوِر الكفر والرشك، وظالل الضالةل، وخياالت اللكامت النابية 

والش مت، التفسد العقيدة واليقني والتغري الاميان، والتثمل أ دب التوقري والاحرتام. ذكل النه من القواعد املقررة: 

 الضالةل ليس ضالةًل. ختّيل الش مت ليس ش امتً، وختيل الكفر ليس كفرًا، وتصّورَ 

أ ما مسأ ةل الشك يف الاميان، فان الاحامتالت الناش ئة من الاماكن اذلايت الينايف اليقني والخيّل به. اذ من 

 القواعد املقررة يف عمل اصول ادلين : أ ن الاماكن اذلايت الينايف اليقني العلمي.

قرةٌ يف ماكهنا،االّ انه ميكن أ ن ختسف يف هذه اللحظة. مفثاًل: حنن عىل يقني من أ ن حبرية ابرال مملوءة ابملاء ومس ت

فهذا ِاماكن ذايت واحامتٌل، وهو من املمكنات. ولكن ل نه مل ينشأ  من أ مارة، او دليل، فال يكون ِاماكاًن ذهنيًا 

: حىت يوجب الشك. ل ن القاعدة املقررة يف عمل اصول ادلين أ نه: العربة لالحامتل غري الناشئ عن دليل مبعىن

اليكون الاحامتل اذلايت اذلي مل ينشأ  عن  أ مارة ِاماكاًن ذهنيًا، فال أ مهية هل يك يوجب الشك. فمبثل هذه 

الاماكانت والاحامتالت اذلاتية يظن املسكني املبتىل انه قد فقد يقينَه ابحلقائق الاميانية. فيخطر بباهل مثاًل 

ل صىل هللا عليه وسمل، والشك أ هنا ال ختّل بيقينه خواطر كثرية من الاماكن اذلايت من هجة برشية الرسو 

 وجزمه الامياّن، ولكن ظنه أ ن هذا يُّض هو اذلي يسبب هل الُضر.

الكمًا اليليق جبالل هللا س بحانه وتعاىل. فيظن  -اليت يه عىل القلب  -واحيااًن اخرى تُلقي ملَُة الش يطان 

، فيضطرب ويتأ مل. واحلال أ ن اضطرابه وخوفه وعدم صاحبه أ ن قلبه هو اذلي فََسد فصدر عنه هذا الالكم

رضاه دليٌل عىل أ ن تكل اللكامت مل تكن صادرةً من قلبه، وامنا يه من اللّمة الش يطانية، او أ ن الش يطان خييّلها 

 اليه ويذكّره هبا.
#117 

الرادة ما ال ترخض ل -ويه بضع لطائف مل اس تطع تشخيصها  -وكذكل فان من بني اللطائف الانسانية 

فتتحمك احياانً وتس يطر دون أ ن تنصت لنداء احلق، وتلج يف  -والاختيار، وال تدخل حتت وطأ ة املسؤولية 
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أ مور خاطئة، وعندئذ يُلقي الش يطان يف َروع هذا الانسان املبتىل: ِان فطرتَك فاسدة ال تنسجم مع الاميان 

باطةل؟ اذن فقد حمك عليك قََدرك ابلتعاسة وقىض واحلق، أ ال ترى أ هنا تلج بال ِارادة يف مثل هذه الامور ال 

 عليك ابلشقاء!!. فهيكل ذكل املسكني يف هذا اليأ س املدّمر.

وهكذا فان حصن املؤمن احلصني من ادلسائس الش يطانية املتقّدمة يه املُحكامت القرأ نية واحلقائق الاميانية 

صاحلني. أ ما ادلسائس الاخرية فاهنا تُردّ ابالس تعاذة ابهلل املرسومُة حدوُدها بدساتري العلامء احملققني والاصفياء ال

نّة احملمدية  س بحانه وتعاىل وابهاملها، ل ن من طبيعة الوساوس أ هنا تكرب وتتضخم لكام زاد الاهامتم هبا. فالس ُ

 للمؤمن يه البلسم الشايف ملثل هذه اجلراحات الروحية.

 الاشارة السابعة

 سؤال:

اعتربوا أ ن اجياد الرش رٌش، مل يرّدوا اىل هللا س بحانه خلُق الكفر والضالةل، فك هنم هبذا  ان أ مئة املعزتةل عندما

يزّنهونه س بحانه ويقدسونه، فقالوا: ان البرَش هو خالُق ل فعاهل فضلّوا بذكل. وكذكل قالوا: يزول اميان من 

طااي واذلنوب، حيث أ ن الانسان ارتكب الكبائر ل ن صدَق العقيدة يف هللا اليتالءم وِارتاكب مثل هذه اخل

اذلي حيذر خمالفة القوانني يف ادلنيا رهبًة من السجن الوقيت، ِان ارتكب الكبائر دون أ ن يبايل لغضب اخلالق 

 العظمي، واللعذاب هجمن ال بدي، البد أ ن يكون ذكل دليل عدم اميانه.

 وهو: جواب الّشــق الاول من الســؤال : هو ما أ وحضناه يف رساةل القدر

ان خلق الرّش ليس رّشًا، وامنا كسب ُ الرّش رٌش، ل ن اخللق والاجياد يُنظر اليه من حيث النتاجئ العامة. 

فوجود رش ٍ واحد، ِان اكن مقدمًة لنتاجئ خرّية كثرية، فان اجياده يصبح خرياً ابعتبار نتاجئه، اي يدخل يف حمك 

 اخلري.
#118 

رية جدًا، فالحيق ل حد أ ن يقول: ان اجياد النار رّش اذا ما أ ساء اس تعاملها ابختياره مفثاًل: النار لها فوائد ومنافع كث

 وجعلها رّشًا وواباًل عىل نفسه.

وكذكل خلُق الش ياطني واجيادمه فيه نتاجئ كثرية ذات حهمة لالنسان، كسمّوه يف سمل الكامل والريق. فال يس يغ 

ان يقول: ان خلق الش يطان رٌش. اذ قد معل الرش لنفسه  - ابختياره وكس به اخلاطئ - ملن استسمل للش يطان

 بكس به اذلايت.

أ ما الكسب اذلي هو مبارشةٌ جزئيٌة لالمر، فانه يصبح رشاً ل نه وس يةٌل تُفيض اىل رّش خاٍص معني، فيكون 

رتتبة فال يكون كسُب الرّش بذكل رّشًا، بيامن اليكون الاجياد رشًا، بل يكون خريًا، ل نه يرتبط جبميع النتاجئ امل
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 اذن خلق الرّش رّشًا.

ن خلق الرش رٌش واجياد الُقبح قبٌح. فمل يرّدوا الرش  وهكذا ولعدم ادراك املعزتةل هذا الرّس ضلّوا، ِاذ قالوا: ا 

 اىل هللا س بحانه وتعاىل تقديسًا وتزنهيًا هل، وتأ ولوا الركن الامياّن: وابلقدر خريه ورّشه من هللا تعاىل.

 لثاّن: وهو كيف يبقى مؤمنًا من ارتكب الكبائر؟أ ما الشق ا

 جفوابه:

 اواًل: لقد اوحضت الاشارات السابقة أ خطاءمه بصورة قاطعة فال حاجة لالعادة.

ن النفس الانسانية تُفّضل درهامً من الذلة احلارضة املعّجةل عىل رطل من الذلة الغائبة املؤّجةل، ويه  اثنيًا: ا 

ن حتاش هيا س نة  من عذاب يف املس تقبل. وعندما هتيج أ حاسيُس الانسان تتحا.ى صفعًة حارضة اكرث م

الترخض ملوازين العقل، بل الهوى هو اذلي يتحمك، فريحج عندئذ ذلًة حارضًة ضئيةل جداً عىل ثواب عظمي يف 

انية الترى العقىب، ويتجنب ضيقًا جزئىًا حارضًا اكرث من جتنبه عذااًب أ لاميً مؤجاًل. وملا اكنت ادلوافع النفس

املس تقبل بل قد تنكره، وان اكن هناك حثّاً لها من النفس وعواًن، فان القلب والعقل الذلين هام حمل الاميان، 

يسكتان، فُيغلبان عىل أ مرهام. فال يكون عندئذ ارتاكب الكبائر انجتًا من عدم الاميان، بل من غلبة الهوى 

 القلب وغَلَبة لك اولئك علهيام.وس يطرة الومه واحلّس املادي، واهنزام العقل و 
#119 

ولقد فُهم من الاشارات السابقة بأ ن طريق الفساد والهوى سهةلجداً ل هنا ختريب وهدم، ذلا يسوق ش يطاُن 

 الانس واجلن الانساَن الهيا بلك سهوةل ويرس.

مبقدار جناح  - زائةل وانه حملرّي جداً أ ن ترى قسامً من الناس الضعفاء يتبعون خطوات الش يطان لتفضيلهم ذّلة

يف هذه ادلنيا الفانية، عىل ذلائذ ذكل النعمي اخلادل. يف حني يفوق نوٌر أ بدي مبقدار جناح بعوضة من  - بعوضة

ذكل العامل الرسمدي اخلادل مجيع الذلات والنَِعم اليت اكتس هبا الانسان طوال حياته، كام هو اثبت يف احلديث 

الرشيف . 
9

مَك والارسار، كرر القرأ ن الكرمي الرتغيب والرتهيب واعادهام لزيجر املؤمن وهكذا من اجل هذه احلِ 

 وجينبه اذلنوب وال اثم وحيثه عىل اخلري والصالح.

ولقد جال يف ذهين يوماً سؤاٌل حول هذا التكرار يف التوجيه والارشاد القرأ ّن وهو: أ التكون هذه التنبهيات 

ثباهتم وأ صالهتم واظهارمه يف موقف اليليق بكرامة الانسان؟. ل ن املس مترة مدعاة جلرح شعور املؤمنني يف 

تكرار الامر الواحد عىل املوظف من أ مره جيعهل يف موقف يظن ك نه مهّتم يف اخالصه ووالئه! بيامن القرأ ن 

 الكرمي يكّرر أ وامره ابرصار عىل املؤمنني اخمللصني.

الاصدقاء اخمللصني فكنت أ ذكّرمه وانهّبهم ابس مترار يك  وحيامن اكن هذا السؤال يعرص ذهين اكن معي مجٌع من

نك تهّتمنا يف  التغّرمه دسائس ش ياطني الانس، فمل أ َر امتعاضًا أ و اعرتاضًا مهنم قط، ومل يقل أ حٌد مهنم: ا 
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اخالصنا. ولكين كنت اخاطب نفيس وأ قول: أ خىش انين قد أ خسطهتم بتوجهيايت املتكررة هلم وك ّن أ هتمهتم يف 

م وثباهتم! وبيامن أ ان يف هذه احلاةل انكشفت احلقائق املثبتة واملوحضة يف الاشارات السابقة، فعلمت ان وفاهئ

رساف  اسلوب القرأ ن احلكمي يف تكرار التنبيه مطابٌق ملقتىض احلال، ورضوري جدًا، وليس فيه أ ية مبالغة وال ا 

غة حمضة. وعلمت كذكل ِلَم مْل ميتعض قط، وال اهتام للمخاطبني، حاش هلل، بل هو حهمٌة خالصة، وبال

 ويتكّدر اولئك الاصدقاء الاعزاء من ترديدي النصح هلم؟

 وخالصة تكل احلقيقة يه:

--- 
1
حديث حصيح: ». لو وزنت ادلنيا عند هللا جناح بعوضة، ما رشب الاكفر مهنا جرعة ماء«اشارة اىل احلديث الرشيف:  

حصيح غريب من هذا الوجه. والضياء يف اخملتار عن سهل بن سعد )انظر )حتفة( وقال: حديث  2422رواه الرتمذي 

 (.148قال احملقق: حصيح وفصل عليه القول يف الصحيحة  7917حصيح اجلامع الصغري 

#120 

ان الفعل اجلزيئ القليل اذلي يصدر عن الش ياطني يكون سبباً حلصول رشور كثرية، ل نه ختريب وهدم، ذلا 

ين يسلكون طريق احلق والهداية أ ن جُينّبوا ويُنهَبوا كثريًا، ويأ خذوا حذرمه ويَُمّد هلم يُد اكن البد الولئك اذل

العون دامئاً لكرثة حاجهتم الهيا. لهذا يقّدم هللا س بحانه وتعاىل يف ذكل التكرار عواًن وتأ ييداً هلم بعدد أ لف امس 

س نادمه وامدادمه، فال يقدح به كرامة َ املؤمن من اسامئه احلس ىن، وميّدمه بأ الف من اايدي الرمحة والشفقة ال

 بل يقيه وحيفظه، وال هيّون شأ ن الانسان بل يظهر ُضامة رش الش يطان.

فيا اهل احلق واهل الهداية! دونمك سبيل النجاة واخلالص من ماكيد ش يطان اجلن والانس املذكورة 

جلاعة.. وادخلوا القلعة احلصينة حملكامت فاسلكوها.. اجعلوا مس تقرمك طريق احلق وهو طريق اهل الس نّة وا

 القرأ ن املعجز البيان.. واجعلوا رائدمك الس نّة النبوية الرشيفة تَسلموا وتنجوا ابذن هللا..

 الاشارة الثامنة

 سؤال:

لقد اثبّت يف الاشارات السابقة أ ن طريق الضالةل جتاوٌز وتعٍدّ وختريب، وسلوكها سهل وميسور للكثريين، بيامن 

دت يف رسائل أ خرى دالئل قطعية عىل أ ن طريق الكفر والضالةل فهيا من الصعوبة واملشالكت ما الميكن أ ور

 ان يسلكها أ حد، وطريق الاميان والهداية فهيا من السهوةل والوضوح حبيث ينبغي ان يسلكها اجليع؟!.

 اجلواب: ان الكفر والضالةل قسامن:

حاكم الاميانية نفياً  عدُم "معليًا وفرعيًا، فهذا الطراز من الضالةل سهٌل سلوكه وقبوهل ل نه  الاول: هو نفٌي لل 

 احلق، فهو ترٌك وعدٌم ليس ااّل، وهذا القسم هو اذلي ورد بيان سهوةل قبوهل يف الرسائل. "قبول
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أ ما القسم الثاّن: فهو حمكٌ اعتقادي وفكري وليس بعمل وال فرعي، وال نفٌي لالميان وحده بل سلوك لطريق 

 "بعدم قبولٍ "مضاٍد لالميان، وقبول للباطل واثباُت نقيض احلق. فهذا هو خالف الاميان وضده، ذلا فهو ليس 

 يك يكون سهاًل وامنا هو
#121 

قاعدة اساس ية، فليس من  "العدم اليثبت". وحيث انه اليمت االّ بعد االثبات، أ ي اثبات العدم. و"قبوٌل للعدم"

 السهل اذن اثباته وقبوهل.

كذا فان ما بنَُي يف سائر الرسائل هو هذا القسم من طريق الكفر والضالةل اليت يه عسرية وذات ِاشاكل وه

 بل ممتنع سلوكها حبيث اليسلكها من هل ادىن شعور.

وكذكل ُأثبتت يف الرسائل اثبااًت قاطعًا أ ن يف هذه الطريق من ال الم اخمليفة والظلامت اخلانقة ما ال ميكن ان 

 ن عنده ذرة من العقل والادراك.يطلهبا مَ 

 * واذا قيل:

 ان اكنت هذه الطريق امللتوية مظلمٌة ومؤملة وعويصة اىل هذا احلد فمِلَ يسلكها الكثريون؟.

فاجلواب: اهنم ساقطون فهيا، فال ميكهنم اخلروج مهنا، وال يرغبون يف اخلروج مما مه فيه، فيتسلّون بذلة حارضة 

 لنباتية واحليوانية التفكر يف العاقبة والتراها، وأ هنا تتغلب عىل لطائفه الانسانية.مؤقتة، ل ن قوى الانسان ا

 سؤال:

حريٌص عىل  -ابعتباره انساانً  -واذا قيل: ملا اكن يف الكفر هذا الامل الشديد وهذا اخلوف ادلامه، وان الاكفر 

وفراٌق أ بدي. ويرى دوماً بعينه ان  حياته ومش تاق اىل ما الحيىص من الاش ياء وهو يرى بكفره: أ ن موته عدمٌ 

اذن اىل زوال،  -هبذا الكفر  -املوجودات ومجيع احبّائه سائرون اىل العدم والفراق ال بدي. فلك شئ أ مامه 

فاذلي يرى ابلكفر هذا، كيف اليتفّطر قلبه والينسحق حتت ضغط هذا ال مل؟ بل كيف يسمح هل كفره ان يمتتع 

 ابحلياة ويتذوقَها؟.

ب: انه خيادع نفسه مبغالطة ش يطانية جعيبة، ويعيش مع الظن بتذلذ ظاهري، وسنشري اىل ماهيهتا مبثال اجلوا

 متداول:

: ملاذا التطريين؟ فانك متلكني اجلناح، فقبضْت وطوْت جناحهيا قائةًل: أ ان "ابل الطري"حيىك انه قيل للنعامة 

بل، فأ دخلت رأ سها يف الرمل اتركًة جسدها الضخم للصياد فاس هتدفها. مث قالوا لها: فامحل  لست بطائر بل ا 

 لنا اذن هذا امحلل ان
#122 

كنِت اباًل كام تّدعني، فعندها صفّت جناحهيا ونرشهتام قائةل: أ ان طائر. وتفلتت من تعب امحلل. فظلت فريدة 
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 وحيدة دون غذاء وال حامية من أ حد وهدفًا للصيادين.

ئل:  وهكذا الاكفر، بعد أ ن تزحزح من كفره املطلق أ مام الُنذر الساموية القرأ نية ترّدى يف كفر مشكوك. فاذا س ُ

كيف تس تطيع العيش وامامك املوت والزوال الذلان تدعي أ هنام ِانعدام أ بدي؟ فهل يمتكن من احلياة ويمتتع هبا 

بعَده، ذكل بعدما  َمن اكن يسري خبطاه اىل حبل املش نقة؟ جييب: ال، ليس املوت عََدمًا، بل هناك احامتل للبقاء

أ خذ َحَظه من مشول نور القرأ ن للعاملني ورمحته هلم فبدأ  يتشكك يف كفره املطلق، او انه يدّس رأ سه يف رمل 

 الغفةل اكلنعامة، يك اليراه ال جل والينظر اليه القرب، واليرميه الزوال بسهم!.

ال عََدماً حياول أ ن ينقذ نفسه من تكل ال الم واخلالصة: ان الاكفر شأ نه شأ ن النعامة فهو حيامن يرى املوت والزو

واذلي  "الاميان ابل خرة"ابلمتسك والتشبث مبا أ خرب به القرأ ن الكرمي والكتب الساموية مجيعها اخباراً قاطعاً من 

 ودّل عنده احامتاًل للحياة بعد املوت.

اجبات اليت يفرضها عليك هذا الاميان يك تسعد واذا ماقيل هل: مفا دام املصري اىل عامل البقاء، فمِلَ اذاً التؤدي الو 

 يف ذكل العامل؟.

جييب من زاوية كفره املشكوك: رمبا ليس هناك عامل أ خر، فمِلَ اذن أ رهق نفيس؟!. .مبعىن انه ينقذ نفسه من 

، يرتاجع أ الم الاعدام ال بدي يف املوت مبا وعَد القرأ ن ابحلياة الباقية، فعندما تواهجه مشقّة التاكليف ادلينية

 ويتشبث ابحامتالت كفره املشكوك ويتخلص من تكل التاكليف.

يظن أ نه يمتتع اكرث من املؤمن يف حياته ادلنيا، ل نه يفلت من عناء التاكليف  - من هذه الزاوية - أ ي ان الاكفر

. ولكن هذا يف ادلينية ابحامتالت كفره، ويف الوقت نفسه اليدخل حتت قساوة الاالم الابدية ابحامتهل ال مياّن

 واقع احلال مغالطة ش يطانية مؤقتة اتفهة بال فائدة.

ومن هنا يتضح كيف أ ن هناك جانباً من الرمحة الشامةل للقرأ ن الكرمي حىت عىل الكفار، وذكل بتشكيكه اايمه 

 من حياة - اىل َحّد ما - يف كفرمه املطلق. فنّجامه
#123 

ال اكنوا يقاسون أ المًا اكجلحمي وجعلهم يس تطيعون العيش يف احلياة  ادلنيا بنوعٍ من الشك يف كفرمه املطلق، وا 

 معنوية تذكّر بعذاب اجلحمي وقد تدفعهم اىل الانتحار.

فيا اهل الاميان! احمتوا حبامية القرأ ن الكرمي اذلي انقذمك من العدم املطلق ومن حجمي ادلنيا وال خرة بلك يقني 

نة احملمدية بلك استسالم واجعاب.. وانقذوا وثقة واطمئنان، وادخلوا ابلتسلمي الاك مل يف الظالل الوارفة للس ّ

 انفسمك من شقاء ادلنيا وعذاب ال خرة..

 الاشارة التاسعة
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 سؤال:

ِلَم غُِلَب اهل الهداية ومه حزب هللا يف كثري من الاحيان امام اهل الضالةل اذلين مه حزب الش يطان؟ برمغ 

لهية ورمحة  راّبنية، ويتقدم صفوفهم الانبياء الكرام علهيم السالم ويقود اجليع خفر الاكئنات أ هنم حماطون بعناية ا 

 محمد عليه الصالة والسالم؟

وما ابل قسم من اهل املدينة املنورة َمَردوا عىل النفاق وأ رصوا عىل الضالةل ومل يسلكوا الرصاط السوي رمغ 

اذلي تسطع نبّوته ورسالُته اكلشمس وهو يُذكّرمه  وسمل عليه هللا اهنم اكنوا جياورون الرسول الاعظم صىل

ابلقرأ ن املعجز اذلي يؤثر يف النفوس اكل كسري الاعظم ويرشدمه حبقائقه اليت تشّد اجليع بقوة اعظم من جاذبية 

 الكون؟

 اجلواب: لالجابة عن شقّي هذا السؤال احملرّي علينا أ واًل أ ن نبني أ ساسًا راخسًا متينًا وهو:

لكون جّل وعال هل من الاسامء احلس ىن اسامء جاللية وأ سامءٌ جاملية. وحيث أ ن الكً مهنا يُظهر ُحهمَه ان خالق ا

بتجليات خمتلفة عن الاخرى، ذلا فان اخلالق س بحانه وتعاىل قد َمَزَج ال ضداد ببعضها وجعل يقابل لٌك مهنا 

رزًة حكمية ذات منافع، مبا أ وجد من ال خَر، واعطى الًك مهنا صفَة التدافع والتجاوز، فأ وجد بذكل مبا

 الاختالفات والتغرّيات الناش ئة من جتاوز تكل ال ضداد حدود بعضها البعض ال خر.
#124 

فاقتضت حهمته س بحانه أ ن يسري هذا الكون مضن دس تور السمّو والكامل وحسب قانون التغرّي والتحول؛ 

 َ تَبع ذكل القانون، أ ي قانون التدافع واملبارزة، اتباعًا ذلا جعل الانسان وهو المثرة اجلامعة لشجرة اخلليقة ي

اليت يدور علهيا ريّق مجيع الكامالت الانسانية وتاكملها. مفن أ جل  "اجملاهدة"شديد الغرابة حيث فَتح أ ماَمه ابَب 

هذا فقد اعطى س بحانه وتعاىل حزَب الش يطان شيئًا من الاهجزة والوسائل ليمتكن من مواهجة حزب هللا 

قابهل يف ميدان املعركة. وهذا هو السبب، يف متكّن اهل الضالةل ومه يف اشد الضعف والوهن والعجز، من وي

 مقاومة أ هل احلق ال قوايء معنواًي اذلين يتقدهمم الانبياء علهيم السالم والتغلب علهيم تغلبًا مؤقتًا.

ر عََدمًا وتراكً، وهو سهٌل الحيتاج اىل دفع ِ أ ما رّس احلهمة يف هذه املقاومة الغريبة فهيي: ان يف الضالةل والكف

وال اىل حتريك.. وفهيا ختريٌب كذكل، وهو سهٌل وهنّي ايضًا، اذ تكفيه حركة قليةل.. وفهيا جتاوٌز وتعٍد، فعمل 

قليل ويسري منه يؤدي اىل رضر ابلكثريين فيومه ال خرين أ هنم عىل شئ فيس تخّفون هبم ويس تعلون علهيم 

رهاهبم وفرعو  نيهتم.. مث ان يف الانسان حواَس مادية وقوى نباتية وحيوانية الترى العاقبة والتفكر فهيا ويه اب 

مفتونة ابلتذوق ال ّن والتذلذ احلارض. فتذلذ هذه القوى، واش باع هنمها وانطالقها من عقالها وحتررها جيعل 

شاعر الانسانية السامية الساعية اللطائف الانسانية اكلعقل والقلب تْعِدل عن وظائفها الاساس اليت يه امل 

 للعقىب.
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أ ما طريق أ هل الهداية واملسكل السايم لالنبياء )علهيم السالم ( ويف املقدمة حبيب رّب العاملني، الرسول 

وسمل فهيي: وجودية واجيابيٌة وتعمري، كام أ هنا حركة واس تقامة عىل الطريق واحلدود، ويه  عليه هللا الاكرم صىل

وعبودية خالصة هلل، كام أ هنا حسٌق لفرعونية النفس ال ّمارة ابلسوء وكبح جلاهحا؛ ذلا أ صبح منافقو تفكر ابلعقىب، 

املدينة املنورة يف ذكل الوقت أ مام هذه الاسس الاجيابية املتينة وامثالها اكخلفافيش أ مام تكل الشمس 

ادلافعة الش يطانية، وظلوا يف الضالةل  الساطعة والرساج املنري فأ مغضوا أ عيهنم عهنا، فارمتوا يف احضان القوة

 ومل ينجذبوا جباذبية القرأ ن العظمى وحقائقه اخلادلة.
#125 

 * واذا قيل:

الّ احلقيقة، وقد  عليه هللا ملا اكن الرسول الاكرم صىل الّ ابحلّق وال ميكل ا  وسمل حبيُب رب العاملني والينطق ا 

وارتوى جيش اكمل من غرفة من ماء تفّجر من بني أ صابعه،  أ مّده هللا يف غزواته مبالئكٍة جنودًا مسّومني،

َبَع أ لف من الناس بشاٍة مطبوخة وحفناٍت من مقح، وهزم الكفار بقبضة من تراب رماها عىل عيوهنم  وش َ

ودخلت تكل القبضة من الرتاب يف عني لك اكفر.. ان قائدًا رابنيًا ميكل امثال هذه املعجزات الباهرة وكثريًا 

 يف يُغلب يف هناية ُاُحد وبداية ُحننَي؟.غريها، ك 

وسمل قد ُارسل اىل البرشية اكفة، قدوًة واماماً ورائدًا، يك تتعمل منه مناجه  عليه هللا اجلواب: ان الرسول صىل

لهية احلكمية وتنسجم مع  احلياة الاجامتعية والشخصية ودساترَيها، وتَتعود عىل الانقياد لقوانني الارادة اال 

وسمل مستنداً اىل املعجزات وخوارق العادات يف مجيع أ فعاهل  عليه هللا الرابنية. فلو اكن الرسول صىل دساتريها

ماما ًمطلقًا وال قدوًة اكمةل حس نة للبرشية قاطبًة.  الشخصية مهنا والاجامتعية ملا تس ىّن هل ان يكون ا 

عواه، بشلك متفرق، عند احلاجة، لكرس وسمل املعجزات االّ تصديقاً دل عليه هللا ولهذا السبب مل يُظهر صىل

وسمل مراعيًا بلك دقة لقوانني عادة هللا ولسننه  عليه هللا عناد املنكرين. أ ما يف سائر ال وقات فقد اكن صىل

وامر  لهية، كطاعته ومراعاته لل  اجلارية، ومطيعاً طاعة اكمةل لنواميسه املؤسّسة عىل احلهمة الرابنية واملشيئة اال 

لهية،  وسمل يلبس ادلرع يف احلروب، ويأ مر اجلنود ابلترّتس ابملوانع ضد الاعداء،  عليه هللا ذلا اكن صىلاال 

لهية احلكمية،  وجُيَرح ويتأ ذى ويتحمل املشقّات.. لك ذكل ليك يُبنّي مدى طاعته الاكمةل ومراعاته للقوانني اال 

 وانقياده التام لرشيعة الفطرة الكونية ونواميسها.

 رشةالاشارة العا

ان ل بليس دسيسة كربى يه أ نه جيعل اذلين اتّبعوه يُنكرون وجوَده. س نذكر شيئاً حول هذه املسأ ةل البدهيية، 

 وجود الش ياطني. حيث يرتدد يف عرصان هذا يف قبولها اولئك اذلين تلوثت أ فاكرمه ابلفلسفة املادية، فنقول:

واحٍ خبيثة يف اجساد برشية يف عامل الانسان، تنجز اواًل: مثلام هو اثبت ابملشاهدة ثبواًت قطعيًا وجود ار 
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 وظيفة الش يطان واعامهل. كذكل اثبت ثبواًت قطعيًا وجود
#126 

ارواح خبيثة بال اجساد يف عامل اجلن، فلو ان هؤالء ُالبسوا أ جساداً مادية ل صبحوا متامًا مثل اولئك البرش 

من نزع اجسادمه ل صبحوا أ ابلسة  - صور برشية اذلين مه عىل -الارشار. وكذكل لو متكن ش ياطني الانس 

 اجلن.

أ ن الارواح اخلبيثة الرشيرة "فبناء عىل هذه العالقة الوطيدة ذهب أ حد املذاهب الباطةل الفاسدة اىل 

 !."املتجسدة بصورة ُاانيس تتحول اىل ش ياطني بعد موهتا

فساد الشئ الرخيص، كام هو يف فساد اللنب  ومن املعلوم انه اذا ما فسد الشُئ المثني يكون فسادُه أ شدَّ من

ذ قد يكون اكلسّم. وهكذا الانسان  او احلليب حيث ميكن ان يؤالك، أ ما اذا فسَد ادلهُن فال ميكن أ لُكه، ا 

اذلي هو اكرم اخمللوقات بل ذروهتا ومّقهتا، اذا فسد فانه يكون أ فسد وأ حط من احليوان الفاسد نفسه. فيكون 

ابلعفونة وترحيها الرواحئ الكرهية، واكحلّيات اليت تلتذ بدلغ ال خرين. بل يتباىه بتذلذه  اكحلرشات اليت تأ نس

ابل خالق ادلنيئة النابتة يف مستنقع الضالةل، ويس مترئ الارضار واجلرامئ النامجة يف ظلامت الظمل. فيكون اذن 

 قرينًا للش يطان ومتقمصًا ملاهيته..

 اطني اجلّن هو وجود ش ياطني الانس.نعم، ان ادلليل القاطع عىل وجود ش ي

الثبات وجود املالئكة والعامل الروحاّن، يه  "اللكمة التاسعة والعرشين"اثنيًا: ان مئات ادلالئل القطعية يف 

لهيا.  بدورها دالئل الثبات وجود الش ياطني ايضًا. حنيل ا 

أ مور اخلري املوجودة يف الكون من قوانني  اثلثًا: ان وجود املالئكة اذلين مه حبمك املمثلني واملرشفني عىل ما يف

كام أ نه اثبت ابتفاق الاداين، كذكل وجود الش ياطني والارواح اخلبيثة اذلين مه ممثلو الامور الرشيرة 

واملبارشون لها وتدور حوهلم قوانيهنا، فانه قطعي الثبوت حهمًة وحقيقة. بل قد يكون وجود سبٍب وس تاٍر 

ممارسة الامور الرشيرة اكرث رضورًة، وذكل لعجز لك خشص أ ن يرى احلُسَن مس ترت من اكئن ذي شعور يف 

. فل جل االّ حتّدثه نفُسه ابعرتاٍض عىل "اللكمة الثانية والعرشين"احلقيقي جليع الامور، كام ذكران يف مس هتل 

يشكو بغري حٍق،  اموِر اخلالق س بحانه مبا يُتومه من نقٍص او رّش ظاهريني، ويهتم رمحته او ينتقد حهمته او

 جعل اخلالق الكرمي
#127 

احلكمي العلمي وسائط واس باابً ظاهرية مادية س تاراً ل مور قََدره، وُحُجباً لتتوجه الهيا الاعرتاضات والانتقادات 

جل، ليك  والشاكوى، وال تتوجه اليه س بحانه وتعاىل. فقد جعل الامراض واملصائب مثاًل أ س بااًب وس تاراً لل 

. وجعل َمكَلَ املوت نفسه جحااًب لقبض "عزرائيل عليه السالم"عرتاضات وتصل اىل َمكَل املوت التتوجه الا
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ليه س بحانه وتعاىل..  الارواح، لئال تتوجه الشاكوى والانتقادات الناجتة من ال مور اليت يُتومه أ هنا بغري رمحة ا 

الهيم الاعرتاضات الناش ئة من الرشور وهكذا وبقطعية اكرث اقتضت احلهمة الّرابنية وجود الش ياطني لتتوجه 

 وال رضار والفساد.

رابعًا: كام ان الانسان عاملٌ صغري، كذكل العامل انساٌن كبري، فهذا الانسان ميثّل خالصة الانسان الكبري 

 وفهرسه، فالامنذج املصغّرة يف الانسان البد أ ن أ صولها الكبرية املعظمة موجودٌة يف الانسان ال كرب ابلُضورة.

مفثاًل: ان وجود القوة احلافظة يف الانسان دليل قطعي عىل وجود اللوح احملفوظ يف العامل. وكذكل يشعر لٌك 

منا وحيّس أ ن يف قرارة نفسه ويف زاوية من زوااي قلبه أ ةلً وعضواً للوسوسة ويه اللّمة الش يطانية اليت يه لساُن 

حتولت بفسادها اىل ش يطان مصغر، ل هنا التتحرك االّ ضَد  ش يطان ٍيتلكم بتلقينات القوة الوامهة، هذه القوة قد

اختيار الانسان وِارادته وخالف رغباته احلقيقية. ان هذا اذلي يشعر به لُك انسان حسًا وَحْدسًا يف نفسه 

دليٌل قطعي عىل وجود الش ياطني الكبرية يف العامل الكبري. مث ان هذه اللّمة الش يطانية وتكل القوة الوامهة 

 شعران بوجود نفٍس رشيرٍة خارجية تنفث يف ااُلوىل وتستنطق الثانية وتس تخدهما اكالذن واللسان.تُ 

 الاشارة احلادية عرشة

يعرّب القرأ ن الكرمي ابسلوب معجز عن غضب الاكئنات وتغّيظ عنارص الكون مجيعها وهتّيج املوجودات اكفة 

يف  "نوح عليه السالم"ابلهجوم عىل قوم  من رش اهل الضالةل، عندما يصف ِاشرتاك السامء والارض

، وهيجان املاء عىل قوم فرعون، ونقمة الارض عىل "مثود"والصيحة عىل  "عاد"الطوفان، وعصف الرايح بقوم 

. وهكذا يبني القرأ ن الكرمي غََضَب (7)املكل: قارون.. عند رفضهم الاميان حىت أ ن هجمن  )تاكدُ متزّيُ من الغيظ(  

 هتا عىل اهل الضالةل والعصيان ويزجرمه هبذا الاسلوب الاجعازي الفريد.املوجودات وحدّ 
#128 

 سؤال:

 ِلَم جتلب هذه ال عامل التافهة الصادرة عن أ شخاص الوزن هلم ابقرتافهم ذنوابً خشصية، خَسَطَ الكون وغضبه؟

 اجلواب: لقد أ ثبتنا يف الاشارات السابقة ويف رسائل متفرقة أ خرى:

ةل جتاوٌز شنيع وتعّد رهيب، وجرمية تتعلق جبميع املوجودات. ذكل ل ن اهل الكفر والضالةل أ ن الكفر والضال

يرفضون الغاية السامية خللق الاكئنات اليت نتيجهتا العظمى عبودية الانسان وتوهّجه ابالميان والطاعة والانقياد 

لهية. فاناكرمه هذه النتيجة العظمى للكون ـــ اليت يه ال عةّل الغائية وسبب بقاء املوجودات ـــ نوٌع للربوبية اال 

 من تعٍد عىل حقوق مجيع اخمللوقات.

لهية احلس ىن وك ن لّكِ جزء مهنا مرأ ة تعكس جتليات أ نوار  وحيث ان املوجودات قاطبة تتجىل فهيا الاسامء اال 
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لتكل الاسامء احلس ىن تكل الاسامء املقدسة، فيكتسب ذكل اجلزء امهيًة هبا ويرتفع مزنةًل، فان اناكر الاكفر 

ولتكل املزنةل الرفيعة للموجودات وامهيهتا هو ِاهانٌة عظمية وحتقري شديد فوق كونه تشوهياً ومسخاً وحتريفاً ازاء 

 تكل الاسامء.

وكذكل فان لك خملوق يف هذا الكون قد أ ولك اليه وظيفة، ولك جزء ُأنيط به أ مر، أ ي أ ن للك شئ ٍ يف 

و اذن مبثابة مأ موٍر وموظف راّبّن. فالاكفر بكفره يسلبه تكل الوظيفة املهمة وجيعهل الوجود همامًا معينة، فه

جامدًا المعىن هل، وفانيًا الغاية هل، فهيينه بذكل وحيقّره. وهكذا يظهر تعّدي الكفر ويتبني جتاوزه عىل حقوق 

 املوجودات مجيعها.

تنكر احلهمة الّرابنية يف خلق الاكئنات، وترفض  - لٌك حسب درجهتا - وملا اكنت الضالةل بأ نواعها اخملتلفة

لهية يف بقاء العامل، فان املـوجــودات بدورها تهتّيج، واخمللوقـات تثـور، والاكئنات تغضب عىل الكفر  املقاصد اال 

 وأ ههل.

#129 

يف النجاة  فيا اهيا الانسان العاجز املسكني!. وايَمن جسُمه صغري وذنبه جس مي وظلمه عظمي!. ِان كنت راغباً 

من غضبة العامل ونفور اخمللوقات وثورة املوجودات فدونك سبيل النجاة: ادلخول يف دائرة القرأ ن احلكمي 

 وسمل يف سنّته املطهّرة. ادخل.. واتبع. عليه هللا املقدسة.. واتّباع املبلّغ الامني صىل

 الاشارة الثانية عرشة

 جواب عن اربعة اس ئةل:

 السؤال الاول:

 العداةل يف عذاب مقمي يف هجمن ذلنوٍب حمدودة يف حياة حمدودة؟أ ين وجه 

اجلواب: لقد فُهم بشلك واحض من الاشارات السابقة والس امي الاشارة احلادية عرشة، أ ن جرمية الكفر 

 والضالةل ليست حمدودة، وامنا يه جناية الهناية لها واعتداء عىل حقوٍق الحّد لها.

 السؤال الثاّن:

لهيي؟..ما رّس احلهم ن هجمَن جزاء معٍل أ ما اجلنّة فهيي فضٌل ا   ة فامي جاء يف الرشع: ا 

اجلواب: لقد تبني يف الاشارات السابقة: أ ن الانسان يكون سبباً لتدمري هائل ورشور كثرية ابرادة جزئية بال 

اه مييالن اىل اجياد، وبكسٍب جزيئ، وبتشكيهل أ مرًا عدميًا او اعتباراًي واعطاء الثبوت هل. ول ن نفَسه وهو 

ال رضار والرشور دامئًا، ذلا يتحمل هو مسؤولية السيئات الناجتة من ذكل الكسب اجلزيئ اليسري. ذكل ل ن 

نفَسه يه اليت أ رادت، وكس َبه اذلايت هو املسبّب، ول ن ذكل الرّش عديٌم اصبح العبُد فاعالً هل، وهللا س بحانه 
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 ة تكل اجلرمية غري احملدودة بعذاب غري حمدود.َخلََقه فصار الانسان مس تحقًا لتحمل مسؤولي

أ ما احلس نات مفا دامت وجودية أ صيةل، ال يكون الكسب الانساّن والارادة اجلزئية عةّل موجدة لها، فاالنسان 

لهية يه اليت  ليس فاعاًلحقيقيًا لها.ل ن نفس الانسان ال ّمارة ابلسوء المتيل اىل احلس نات، بل الرمحة اال 

 تُه س بحانه يهتريدها، وقدر 
#130 

اليت ختلقها. ِاالّ أ ن الانسان ميكن أ ن يكون مالاكً لتكل احلس نات ابالميان وابلرغبة وابلنّية. وأ ما بعد متلكها فان 

لهية غري احملدودة اليت أ س بغها هللا س بحانه وتعاىل عىل الانسان، ويف  تكل احلس نات يه بذاهتا شكٌر للنعم اال 

ة الاميان. أ ي أ ن تكل احلس نات شكٌر للنعم السابقة، ذلا فاجلنّة اليت وعََدها هللا مقدمهتا نعمة الوجود ونعم

لعباده تُوَهب بفضٍل رحامّن خالص، فهيي وان اكنت ظاهراً ماكفأ ة للمؤمن االّ أ هنا يف حقيقهتا تفّضٌل منه س بحانه 

 وتعاىل.

ذن فالنفس الانسانية لكوهنا املسببة للسيئات فهيي اليت تس تحق اجلز  اء. أ ما يف احلس نات فلام اكن السبب ا 

من هللا س بحانه وكذكل العةّل منه وامتلكها الانسان ابالميان وحَده فال ميكنه أ ن يطالب بثواهبا، بل يرجو 

 الفضل منه س بحانه.

 السؤال الثالث:

ئٍة بأ لٍف، أ ما ملا اكنت السيئات تتعدد ابلتجاوز والانتشار كام تبنّي فامي س بق، اكن املفروض ان تُكتب لُك سي 

احلس نات فل هنا اجيابية ووجودية فال تتعدد ماداًي، حيث أ هنا الحتصل ابجياد العبد والبرغبة النفس، فاكن 

 جيب أ الّ تُكتب، او تُكتَب حس نة واحدة. فمِلَ تُكتب السيئُة مبثلها واحلس نة ُ بعرِش امثالها او أ حيااًن بأ لف؟.

 كامَل رمحته وسعهَتا وجامَل كونه رحاميً بعباده. - هبذه الصورة - اجلواب: ان هللا جّل وعال يبنّي لنا

 السؤال الرابع:

ان الانتصارات اليت حيرزها اهل الضالةل والقوة والصالبة اليت يظهروهنا، وتغلهّبم عىل اهل الهداية تُظهر لنا 

لهداية، أ و أ ن يف هؤالء أ هنم يستندون اىل حقيقة ويركنون اىل قوة، فاما أ ن هناك ضعفًا ووهنًا يف أ هل ا

 الضالنّي حقيقة وأ صاةل!.

اجلواب: الك مث الك.. فليس يف أ هل الهداية ضعف وال يف أ هل الضالةل حقيقة، ولكن مع الاسف يُبتىل مجٌع 

ابلرتدد والاهنزام، فيصيب عقيدهَتم اخللُل بقوهلم:  - من السذج  اذلين ال ميلكون موازين -من قصريي النظر 

 احلق لو أ ن ّ اهل
#131 

عىل صدق وصواب لاكن ينبغي االّ يُغلَبوا وال يَُذلّوا اىل هذا احلد. اذ احلقيقة قوية وان القاعدة الاساس ية يه: 
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احلق يعلو وال يُعىل عليه  "
9

ولو مل يكن اهل الباطل ـ اذلين يصّدون ويغلبون اهل احلق ـ عىل قوة حقيقية 

 وا يَغلبون اهل احلق ويتفوقون علهيم اىل هذه ادلرجة.وقاعدة رصينة ونقطة استناد متني، ملا اكن

لقد اثبتنا يف الاشارات السابقة اثبااتً قاطعًا: ان اهنزام اهل احلق أ مام أ هل الباطل اليتأ ىت من  - وجواب ذكل:

أ هنم ليسوا عىل حقيقة و المن أ هنم ضعفاء، وان انتصار أ هل الضالةل وتغلهّبم ليس انش ئًا من قوهتم وال من 

وجود مستنٍد هلم. مفضمون تكل الاشارات السابقة بأ مجعها هو جواب هذا السؤال، ولكننا نكتفي هنا ابالشارة 

 اىل دسائسهم وشئ من اسلحهتم املس تعمةل.

لقد شاهدُت مراراً بنفيس ان عرشةً يف املائة من أ هل الفساد يَغِلبون تسعني يف املائة من أ هل الصالح. فكنت 

، مث ابمعان النظر فيه، فهمت يقينًا ان ذكل التغلب والس يطرة مل يك انجتًا من قوة ذاتية أ حار يف هذا الامر

والمن قدرة اصيةل ميتلكها أ هل الباطل، وامنا من طريقهتم الفاسدة، وسفالهتم ودانءهتم، ومعلهم التخرييب، 

نقاط الضعف عندمه والنفث  واغتناهمم اختالف أ هل احلق وِالقاء اخلالفات واحلزازات فامي بيهنم، واس تغالل

فهيا، وااثرة الغرائز احليوانية والنفسانية والاغراض الشخصية عندمه، واس تخداهمم الاس تعدادات املُّضة اليت 

يه اكملعادن الفاسدة الاكمنة يف سبيكة فطرة الانسان، والرتبيت عىل فرعونية النفس ابمس الشهرة والرتبة 

م الظاملة املدّمرة... وامثال هذه ادلسائس الش يطانية يتغلبون هبا عىل أ هل والنفوذ.. وخوف الناس من ختريباهت

احلق تغلباً مؤقتًا. ولكن هذا الانتصار الوقيت هلم ال قمية هل وال أ مهية أ مام برشى هللا تعاىل:  )والعاِقَبُة للُمَتقني( 

سببًا دلخوهلم النار وفوز أ هل احلق والرس الاكمن يف )احلُق يعلو وال يُعىل عليه(. اذ يصبح  (927)ال عراف:

 ابجلنّة.

ان ظهور الضعيف الهزيل يف الضالةل مبظهر القوة واكتساب التافهني فهيا شهرة وصيتًا، يسلكها لك أ انّن ُمراٍء 

مولَع ابلُشهرة فيقوم ابرهاب ال خرين والاعتداء علهيم وارضارمه، للحصول عىل مزنةٍل وكسِب شهرة، فيقف يف 

 ن ل هل احلقصف املعادي

--- 
1
)الاسالم يعلو واليعىل(: رواه ادلارقطين والضياء يف اخملتارة والروايّن عن عائد بن معر واملزّن رفعه، والطرباّن   

والبهيقي عن معاذ رفعه، وعلقه البخاري يف حصيحه. واملشهور عىل ال لس نة زايدة )عىل( أ خرًا، بل يه رواية امحد. 

 (.9/928نة: احلق يعلو واليعىل عليه )كشف اخلفاء واملشهور ايضًا عىل ال لس  

#132 

ليسرتعي انتباه الناس وجيلب انظارمه، وليذكروه ابس نادمه اعامل التخريب اليه تكل اليت مل تنشأ  من قوة وقدرة 

 ذاتية هل بل من تركه اخلري وتعطيهل هل. حىت سار مثالً أ ن احد املغرمني ابلشهرة قد لّوث املسجد الطاهر حىت

 يذكره الناس، وقد ذكروه فعاًل.. ولكن ابللعنة، االّ أ ن حبّه الشديد للشهرة زيّن هل هذا اذلكر اللعني فرأ ه حس نًا.
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فيا أ هيا الانسان املسكني اخمللوق لعامل اخللود واملبتىل هبذه ادلنيا الفانية! أ معن النظر يف ال ية الكرمية وانصت 

َماء وانظر ماذا تفيد.. اهنا تعلن رصاحة ان السموات  (21)ادلخان:وال رض(   الهيا:  )فاَم بَكْت عَلهيم السَّ

والارض اليت لها عالقة ابالنسان التبيك عىل جنازة أ هل الضالةل عند موهتم.. اي اهنا راضية لفراقهم مراتحٌة 

 مبوهتم.

ن واهنا تشري مضنًا ان السموات والارض تبيك عىل جنازة أ هل الهداية عند موهتم، فال تت ذ ا  حمل فراقَهم، ا 

الاكئنات مجيعًا مرتبطة مع أ هل الاميان، وذات عالقة هبم، واهنا راضيٌة عهنم، ول هنم يعرفون ابالميان رب 

العاملني فيحملون حبّاً للموجودات ويقدرون قميهتا، وليسوا اكولئك الضالني اذلين يضمرون الَعداء للموجودات 

 وحيقّروهنا.

يف عاقبتك، وفكّر يف مصريك، فأ نت الحماةل صائر اىل املوت، فان كنت ممن جعل هواه فيا اهيا الانسان! تأ مل 

تبعًا للش يطان، فان مجيع اذلين حوكل من اجلريان حىت ال قارب سيرُّسون بنجاهتم من رشورك، وان كنت 

وسمل  عليه هللا صىلمس تعيذاً ابهلل من الش يطان الرجمي ومتّبعاً ل وامر القرأ ن الكرمي وس نّة حبيب رب العاملني 

فس تحزن عليك السموات والارض، وتبىك معىًن لفراقك املوجوداُت مجيعها فيش يعونك هبذا املأ مت العلوي 

 والنعي الشامل اىل ابب القرب معرّبين بذكل عام ُاعّد كل من حسن الاس تقبال حسب درجتك يف عامل البقاء.

 الاشارة الثالثة عرشة

 تتضمن ثالث نقاط:

 وىل:النقطة الا

ان اعظم كيٍد للش يطان هو خداعه لضّيقي الصدر، وقارصي الفكر من الناس، من هجة عظمة احلقائق الاميانية 

بقوهل: كيف ميكن تصديق مايقال: أ ن واحدًا أ حدًا هو اذلي يدبّر مضن ربوبيته شؤون مجيع اذلرات والنجوم 

 والس يارات وسائراملوجودات
#133 

؟ فكيف تُصّدق وتَقرُّ يف القلب هذه املسأ ةل العجيبة العظمية؟ وكيف يقنع هبا ويدير أ مورها بأ حوالها اكفة

ناكراًي من نقطة جعز الانسان وضعفه.  الفكر؟.. مثريًا بذكل حّسًا ا 

 هو اجلواب احلقيقي املُلِجم لهذه ادلسيسة الش يطانية وهو املُسكت لها. "هللا اكرب"اجلواب: 

اعادهتا يف مجيع الشعائر الاسالمية، ُمزيةٌل لهذا الكيد الش يطاّن، ل ن و  "هللا اكرب"نعم، ان كرثة تكرار 

الانسان بقوته العاجزة وقدرته الضعيفة وفكره احملدود يرى تكل احلقائق الاميانية غري احملدودة ويصّدقُها بنور 

خاطب قلبه املبتىل في "هللا اكرب"وتس تقر عنده مضن دائرة  "هللا اكرب"وحيمل تكل احلقائق بقوة  "هللا اكرب"
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ابلوسوسة قائاًل: ان تدبري شؤون هذه الاكئنات وادارهتا هبذا النظام الرائع اذلي يراه لك ذي برص التُفرّس ااّل 

 بطريقتني:

الاوىل: ويه املمكنة، ولكهنا معجزة ٌخارقة. ل ن أ ثراً كهذا ال ثر املُعجز الشك أ نه انجت من معٍل خارٍق وبطريقٍة 

هذه الطريقة يه ان املوجودات قاطبة مل خُتلق االّ بربوبية ال حد الصمد وبأ رادته وقدرته، ويه معجزة ايضًا. و 

 شاهدة عىل وجوده س بحانه بعدد ذراهتا.

الثانية: ويه طريق الكفر والرشك، املمتنعة والصعبة من مجيع النوايح، وغري املعقوةل اىل درجة الاس تحاةل؛ 

الكون، بل يف لك ذّرة فيه، أ لوهيٌة مطلقة وعمٌل حميط واسٌع، وقدرةٌ شامةل ل نه يلزم أ ن يكون للك موجود يف 

غري متناهية يك تظهر اىل الوجود نقوُش الصنعة البديعة املتاكمةل هبذا النظام واالتقان الرائعني املشاهدين، 

املكتوب "دالئل قاطعة كام يف وهبذا التقدير والمتزّي ادلقيقني.. وتكل يه ما بيّنا امتناعها واس تحالهتا واثبتناها ب

 ويف رسائل اخرى كثرية. "اللكمة الثانية والعرشين"و "العرشين

 واخلالصة:

لو مل تكن  ربوبية ذات عظمة وكربايء الئقة لتدبري الشؤون لَوجَب حينئٍذ سلوك طريق ممتنع وغري معقول من 

 مجيع اجلهات. حفىت الش يطان نفسه لن يلكّف أ حداً 
#134 

 هذا احملال املمتـنع برتك تلـك العظمة والكربيـاء الالئقة املس تحـقة الُضورية. ادلخول فـي

 النقطة الثانية:

ان دسيسة هممة للش يطان يه: دفع الانسان اىل عدم الاعرتاف بتقصريه. يك يسّد عليه طريق الاس تغفار 

 عن لك نقص.والاس تعاذة، مثريًا فيه أ اننية النفس لتدافع اكحملايم عن ذاهتا، وتزّنهها 

ن نفسًا تصغي اىل الش يطان الترغب يف أ ن تنظر اىل تقصريها وعيوهبا، حىت اذا رأ هتا فاهنا تؤّولها  نعم، ا 

وعنُي الرضا عن لك عيٍب لكيةلٌ  "بتأ ويالت عديدة. فتنظر اىل ذاهتا واعاملها بعني الرضا، كام قال الشاعر: 
9

فال 

ال تس تغفر هللا وال تس تعيذ به فتكون احضوكة للش يطان. وكيف ترى عيبًا، ذلا التعرتف بتقصريها، ومن مث ف

يوثق هبذه النفس الامارة ابلسوء ويعمتد علهيا، وقد ذكرها القرأ ن الكرمي بلسان نيّب عظمي، يوسف عليه 

الّ ما رِحَم َريّب(  َن النفَس ل مارةٌ ابلسوِء ا  ه يرى عيوهبا مَفن يهَّتم نفسَ  (78)يوسف:السالم: )َوَما ُأبَّرىُء نَفيس ا 

َّه، وَمن يس تغفر ربَُه يس َتعْذ به من الش يطان الرجمي وعندها  وتقصريها، وَمن اعرتَف بتقصري نفسه يس تغفر رب

ينجو من رشوره.. وانه لتقصري اكرب أ اّليرى الانساُن تقصريه، وانه لنقٌص اعظم كذكل ااّليعرتف بنقصه. ومن 

 ىت اذا ما اعرتف يصبح مس تحقًا للعفو.يرى عيبه وتقصريه فقد ِانتفى عنه العيب، ح
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 النقطة الثالثة:

 ان ما يُفسد احلياة الاجامتعية لالنسان يه ادلسيسة الش يطانية ال تية:

انه حيجب بسيئةٍ واحدة للمؤمن مجيَع حس ناته. فاذلين يلقون السمع اىل هذا الكيد الش يطاّن من غري املنصفني 

اىل عندما يزن اعامل امللكّفني مبزيانه ال كرب وبعدالته املطلقة يوم احلرش فانه يعادون املؤمن. بيامن هللا س بحانه وتع

حيمك من حيث رحجان احلس نات او السيئات. وقد ميحو حبس نة واحدة ويُذهب ذنوابً كثرية. حيث أ ن ارتاكب 

ثل مزيان العدل السيئات وال اثم سهل ويسري ووسائلها كثرية. فينبغي اذًا التعامل يف هذه ادلنيا والقياس مب 

لهيي، فان اكنت حس ناُت خشٍص اكرث من سيئاته مكيًة او نوعيًة فانه يس تحق احملبة والاحرتام. ورمبا يُنظر  اال 

 اىل كثري من سيئاته بعني العفو واملغفرة والتجاوز حلس نة واحدة ذات نوعية خاصة.

--- 
1
 املرتمج. -ملساواي. البيت منسوب لالمام الشافعي. وجعزه: ولكن عني السخط تبدي ا  

#135 

غري ان الانسان ينىس، بتلقني من الش يطان، ومبا يهمن من الظمل يف جبلّته، مئاٍت من حس نات أ خيه املؤمن 

ل جل سيئة واحدة بدرت منه فيبدأ  مبعاداته، ويدخل يف ال اثم. فكام ان وضع جناح بعوضة أ مام العني مبارشة 

حتجب رؤية حس ناٍت  -اليت يه حبجم جناح بعوضة  -ل السيئة حيجب رؤية جبل شاهق، فاحلقد كذكل جيع

اكجلبل الشامخ، فينىس الانساُن حينذاك ذكر احلس نات ويبدأ  بعداء اخيه املؤمن، ويصبح عضواً فاسداً وأ ةل 

 تدمري يف حياة املؤمنني الاجامتعية.

والاخالل ابس تقامهتا وبصحة وهناك دسيسة اخرى مشاهبة لهذه ومماثةل لها يف افساد سالمة تفكري املؤمن 

بش هبة تدل  - حول حقيقة اميانية - النظرة اىل احلقائق الاميانية ويه انه حياول ِابطال حمك مئات ادلالئل الثبوتية

عىل نفهيا. علامً ان القاعدة يه: ان دليالً واحداً ثبوتياً يرّجح عىل كثري من النفي، وان حكامً لشاهٍد ثبويت واحد 

 به ويُرّجح عىل مائة من املنكرين النافني.دلعوى، يؤخذ 

 ولنوحض هذه احلقيقة يف ضوء هذا املثال:

بناية عظمية لها مئات من الابواب املقفةل، ميكن ادلخول فهيا بفتح ابب واحد مهنا، وعندها تفتح بقية ال بواب، 

ة يه كتكل البناية العظمية، ولك والمينع بقاء قسم من الابواب مقفةل من ادلخول يف البناية. فاحلقائق الامياني

دليل ثبويت هو مفتاح يفتح اباًب معينًا، فال ميكن اناكر تكل احلقيقة الاميانية او العدول عهنا مبجرد بقاء ابب 

بناًء عىل  -واحد مسدود من بني تكل املئات من الابواب املفتوحة. ولكن الش يطان يقنع جامعة من الناس 

بقوهل هلم: ال ميكن ادلخول اىل هذه البناية مشرياً اىل أ حد تكل ال بواب املسدودة  -اس باب اكجلهل او الغفةل 

ليُسقط من الاعتبار مجيع الادةل الثبوتية، فيغرهيم بقوهل: ان هذا القرص الميكن ادلخول فيه ابدًا، فانت حتس به 
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 قرصًا وهو ليس بقرص، وليس فيه شئ !.

سائس الش يطان وكيده!. ان كنت ترجو سالمة حياتك ادلينية وحياتك فيا أ هيا الانسان املسكني!. املبتىل بد

الشخصية وحياتك الاجامتعية وتطلب حصة الفكر واس تقامة الرؤية وسالمة القلب، فَِزْن أ عامكل وخواطرك 

فة. مبوازين القرأ ن احملهمة والس نّة احملمدية الرشيفة، واجعل رائدك القرأ ن الكرمي ومرشدك الس نّة النبوية الرشي

 ."أ عوذ ابهلل من الش يطان الرجمي"وتََُضّع اىل هللا العل القدير بقوكل: 
#136 

فتكل ثالث عرشة اشارة، ويه ثالثة عرش مفتاحًا لتفتح هبا القلعة املتينة واحلصن احلصني ل خر سورة من 

ورشٌح مفصل لها..  القرأ ن املعجز البيان يف املصحف الرشيف. ويه كزُن الاس تعاذة ابهلل من الش يطان الرجمي

 فافتحها هبذه املفاتيح.. وادخل فهيا جتد السالمة والاطمئنان والامان  .

جمي يطاِن الرَّ  َاُعوُذ ابهلل مَن الش َّ

حميِ  محِن الرَّ  بسم هللا الرَّ

)قل اعوذ برب الناس _  مكل الناس _  ِاهل الناس _ من رش الوسواس اخلناس_  اذلي يوسوس يف صدور 

 جِلنِة والناس(الناس _ من ا

نَك أ نَت الَعلمُي احلَكمُي( اّلما عَلْمَتنا ا  بَحانََك الِعمَل لنا ا   )س ُ

 )وقل رب أ عوذ بك من مهزات الش ياطني _ واعوذ بك رب ان حيُضون(
#137 

% 

 اللمعة الرابعة عرشة

 عبارة عن مقامني

 املقام الاول

 جواب عن سؤالني

 ابمسه س بحانه

ْمِدِه()َوِاْن ِمْن يَشٍء ِااّل يُس َ   ِبُح حِبَ

 السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته،

 ايخ العزيز الصادق الويف الس يد رأ فت!

الغصن الثالث "قد ورد جوابه يف بعض الرسائل. وقد بينت يف  "الثور واحلوت"ان ما سأ لمتوه من سؤال حول 
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هذا النوع من الاس ئةل، تكل اثنتا عرشة قاعدة هممة مضن اثنـي عرش أ صال حول  "من اللكمة الرابعة والعرشين

القواعد متثل اسساً هممة دلفع الش هبات والاوهام الواردة عىل الاحاديث الرشيفة، فلك قاعدة مهنا حمّك جيد 

 لبيان التأ ويالت اخملتلفة حول الاحاديث النبوية.

دون  -الاسف  مع -ايخ! انين الانشغل الا ابلسواحن القلبية، فهناك حاالت طارئة يف الوقت احلارض حتول 

ن وفق هللا وفتح علينا سواحن  اش تغايل ابملسائل العلمية؛ ذلكل الاس تطيع الاجابة عن سؤالمك جبواب شاف، وا 

قلبية اضطر اىل الانشغال هبا. ورمبا جياب عن أ س ئةل لتوافقها مع السواحن، فال تتضايقوا، اذ ال اس تطيع 

جب هذ  ه املرة عن سؤالمك.الاجابة عن لّك من اس ئلتمك اجابة وافية. فل 
#138 

 تذكرون ايايخ يف سؤالمك:

ان علامء ادلين يقولون: الارض تقوم عىل احلوت والثور، علامً ان اجلغرافية تراها كوكباً معلقاً يدور يف السامء ك ي 

 كوكب أ خر، فال ثور والحوت!.

ئل  وسمل:  عليه هللا الرسول صىلاجلواب: هناك رواية حصيحة تُس ند اىل ابن عباس ريض هللا عهنام، تقول: س ُ

عىل أ ي شئ تقوم الارض؟. أ جاب: عىل الثور واحلوت. ويف رواية اخرى، قال مرة: عىل الثور ومرة: عىل 

احلوت. ولكن عدداً من احملدثني طبقوا هذه الرواية عىل حاكايت خرافية وقدمية وردت عن الارسائيليات، 

فهؤالء غريوا معىن احلديث وحولوه اىل معىن جعيب غريب جدا،  وال س امي من علامء بين ارسائيل اذلين اسلموا

 حيث طبقوا احلديث عىل ما شاهدوه من حاكايت حول الثور واحلوت يف الكتب السابقة.

 دلى الاجابة عن سؤالمك: "ثالثةوجوه"و "ثالثة اسس"وحنن هنا نشري ابختصار شديد اىل 

 الاساس الاول:

يل بعد اسالهمم معلوماهتم السابقة معهم اىل الاسالم، فاصبحت مكل لقد محل قسم من علامء بين ارسائ 

الاسالم اي مضن املعارف الاسالمية . علامً أ ن معلوماهتم السابقة حتوي اخطاء. فتكل الاخطاء بال شك تعود 

 الهيم الاىل الاسالم.

 الاساس الثاّن:

ي لكام رست من يد العمل اىل يد اجلهل عُّدت ان التشبهيات والمتثيالت لكام انتقلت من اخلواص اىل العوام، ا

 حقائق ملموسة مبرور الزمن، اي ك هنا حقائق واقعة وليست تشبهيات.

مفثال: حيامن كنت صبياً خسف القمر، فسأ لت وادليت: ما هذا اذلي حدث للقمر؟. قالت: ابتلعته احلية!. قلت: 

تشف عام يف بطهنا. كنت اتذكر هذه احلادثة كثريًا ولكنه يتبني! قالت: ان احليات يف السامء شفافة اكلزجاج 
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واسائل نفيس: كيف تدور خرافة بعيدة عن احلقيقة اىل هذه ادلرجة عىل لسان وادليت احلصيفة اجلادة يف 

 الكهما؟.
#139 

ولكن حيامن طالعت عمل الفكل رأ يت ان اذلين يقولون كام تقول وادليت، قد تلقوا التشبيه حقيقة واقعية؛ الن 

لفلكيني ش هبوا القوسني الناش ئني من تداخل دائرة الشمس، ويه منطقة الربوج ومدار درجاهتا، مع دائرة ا

القمر ويه ميل القمر ومدار منازهل، ش هبوهام تشبهيًا لطيفًا حبيتني ُضمتني، ومسوهام تنينني، واطلقوا عىل 

يبلغ القمر الراس والشمس اذلنب حتصل  . حفيامن"اذلنب"والاخرى  "الرأ س"احدى نقطيت تقاطع تكل ادلائرتني 

اي: تقع الارض بيهنام متامًا، وعندها خيسف القمر. أ ي ك ن القمر  -كام يصطلح علهيا الفلكيون -حيلوةل الارض 

 يدخل يف مف التنني، حسب التشبيه السابق.

يه تنيناً عظاميً جمسامً يبتلع وهكذا عندما رسى هذا التشبيه العلمي الرايق مبرور الزمن اىل الكم العوام غدا التشب 

 القمر!.

وكذكل املَلاَكن العظامين املسميان ابلثور واحلوت، قد اطلق علهيام هذان الاسامن يف تشبيه لطيف سام، ويف 

اشارة ذات مغزى. ولكن ملا انتقل التشبيه اللطيف، من لسان النبوة البليغ السايم اىل لسان العوام، مبرور 

 ه اىل حقيقة واقعة، فاختذ امللاكن صورة ثور ُضم وحوت هائل.الزمن، انقلب التشبي

 الاساس الثالث:

كام ان للقرأ ن الكرمي متشاهبات، يرشد املسائل ادلقيقة العميقة للعوام ابلتشبيه والمتثيل، كذكل للحديث 

ه يف رسائل الرشيف متشاهبات يعرّب عن احلقائق الواسعة بتشبهيات مأ نوسة دلى العوام. مثال ذكل ما ذكران

 اخرى:

وسمل قال: هذا جحر يتدحرج منذ س بعني س نة يف هجمن  عليه هللا أ نه عندما مسع دوي يف جملس الرسول صىل

 فال ن حني وصل اىل قعرها.

 وبعد ميض دقائق جاء أ حدمه وقال: ان املنافق الفالّن املعلوم اذلي يبلغ س بعني س نة من العمر قد مات.

 وسمل. عليه هللا للتشبيه البليغ اذلي ذكره الرسول صىلفأ علن عن احلقيقة الواقعة 

 أ ما عن سؤاكل ايأ يخ فس نذكر هل ثالثة وجوه:
#140 

 الوجه الاول:

ان هللا س بحانه قد عني اربعًا من املالئكة العظام يف العرش والسموات لالرشاف عىل سلطنة ربوبيته. امس 

الثور . "وامس أ خر  "النرس"واحد مهنم 
9

ليت يه شقيقة صغرية للسموات ورفيقة أ مينة للس يارات أ ما الارض ا
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. واحلهمة يف تسميهتام "احلوت"وعىل ال خر  "الثور"فقد عنُي لها ملاكن مرشفان حيمالهنا، يطلق عىل احدهام:

هبذين الامسني يه ان الارض قسامن: الرب والبحر اي اليابسة واملاء. فاذلي يعمر البحر او املاء هو احلوت 

، أ ما اذلي يعمر الرب والرتاب فهو الثور، حيث أ ن مدار حياة الانسان عىل الزراعة احملموةل عىل او السمك

 اكهل الثور.

مع  -من هجة  -فامللاكن املوالكن ابالرض اذن هام قائدان لها ومرشفان علهيا،ذلا هلام تعلق وارتباط ومناس بة 

متثالن يف عامل امللكوت ويف عامل املثال عىل صورة احلوت ي  - والعمل عند هللا - طائفة احلوت ونوع الثور. ولرمبا

والثور . 
2

فاشارة اىل هذه املناس بة والعالقة، وامياءاً اىل ذينك النوعني من خملوقات الارض، قال اذلي اويت 

فأ فاد جبمةل واحدة وجزية بليغة عن حقيقة  "الارض عىل الثور واحلوت"وسمل:  عليه هللا جوامع اللكم صىل

 ة معيقة قد اليعرب عهنا يف حصيفة اكمةل.عظمي

--- 
1
عن ماكل يف قوهل عز وجل )وسع كرس يه السموات والارض( قال: ان الصخرة اليت حتت الارض السابعة، ومنهتيى   

اخللق، عىل ارجاهئا اربعة من املالئكة، للك مكل مهنم اربعة وجوه: وجه انسان ووجه اسد، ووجه نرس، ووجه ثور، 

هيا قد احاطو ابالرض والسموات ورؤسهم حتت الكريس والكريس )حتت( العرش. قال: وهو واضع رجليه فهم قيام عل

 تبارك وتعاىل عىل الكريس.

يف اس ناده جمهول واملدى معروف ابلومه وبقية رجاهل  9/8:8، 771أ خرجه عبدهللا بن الامام امحد يف كتاب )الس نة( برمق 

لعبد بن محيد وابو الش يخ يف العظمة واخرجه ايضًا البهيقي يف الاسامء  9/821ر ثقات. وعزاه الس يوطي يف ادلر املنثو 

 1/219وقد اخرجه عبد الرزاق وعبد بن محيد وابن املنذر كام يف ادلر املنثور ابختالف يف الس ياق  418والصفات ص/

 .(4/872من الكم وهب بن منبه وهو ثقة كثري النقل من كتب الارسائيليات)انظر املزيان 
2
نعم: ان الكرة الارضية امنا يه كسفينة متخر عباب حبر الفضاء فاذلي جيري هذه السفينة الضخمة اليت الشعور لها   

لهيي، أ ي ان قائد تكل السفينة ورابهنا امنا هو املكل اذلي يطلق عليه امس  ابنتظام دقيق  ويسوقها حلهمة معينة ابالمر اال 

ـ مك». احلوت« ـ اي الارض  زرعة لل خرة كام هو اثبت يف احلديث الرشيف، فاذلي يرشف عىل تكل املزرعة، ويه ايضاً 

لهيي هو املكل اذلي يطلق عليه امس  والخيفى ما لهذا الاطالق اجليل من انسجام ». الثور«من املالئكة ـ ابالذن اال 

 لطيف.ـ املولف.

#141 

 الوجه الثاّن:

ف والقمل: اي تستند اىل قوة س يف اجليش وجشاعته واقدامه لو قيل: مبَ تقوم هذه ادلوةل؟ فاجلواب: عىل الس ي

 وعىل دراية قمل املوظفني  وعدالهتم.

وحيث أ ن الارض مسكن ال حياء، وس يد الاحياء الانسان، والقسم الاعظم من الناس يقطنون السواحل 
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ور جتارهتم عىل ومعيش هتم عىل السمك، والباقون تدور معيش هتم عىل الزراعة اليت يه عىل عاتق الثور وحم

السمك. مفثلام ميكن القول: أ ن ادلوةل تقوم عىل الس يف والقمل ميكن كذكل القول: ان الارض تقوم عىل الثور 

واحلوت؛ ل نه مىت ما اجحم الثور عن العمل ومل يلق السمك ماليني البيوض دفعة واحدة، فال عيش لالنسان 

 ض.وتهنار احلياة، ويدمر اخلالق احلكمي س بحانه الار 

وسمل عن السؤال حبهمة سامية وببالغة معجزة وبلكمتني اثنتني  عليه هللا وهكذا اجاب الرسول الكرمي صىل

 ."الارض عىل الثور واحلوت"مبينًا حقيقة واسعة تتعلق مبدى ارتباط حياة الانسان ابحليوان فقال: 

 الوجه الثالث:

. وعربوا عن لك ثالثني درجة من درجات الشمس ان الشمس يف نظر علامء الفكل القدمي تدور والارض اثبتة

فلو مدت خطوط افرتاضية بني جنوم تكل الربوج حلصل ما يش به صورة الاسد احيااًن، او صورة  "الربج"بـ

 املزيان، او صورة الثور، او صورة احلوت، ذلا بينوا تكل الربوج بتكل الاسامء.

رض، بل الارض تدور حولها. أ ي يعطل العمل يف أ ما عمل الفكل احلارض فريى أ ن الشمس التدور حول الا

تكل الربوج، فالبد ان لتكل الربوج العاطةل عن العمل وادلوائر الهائةل دوائر مبقياس أ صغر يف مدارالارض 

الس نوي، اي اصبحت الربوج الساموية تمتثل يف مدار الارض الس نوي، وعندئذ تدخل الارض لك شهر 

نعاكسه، فك ن مدار الارض الس نوي مرأ ة تمتثل فهيا صورة الربوج يف ظل احد الربوج وتكون مضن ا

 الساموية.

عىل "وسمل كام ذكران سابقاً  عليه هللا فقد قال الرسول الاعظم صىل -من املسأ ةل  -وهكذا بناء عىل هذا الوجه 

 مرة اخرى. "عىل احلوت"مرة و "الثور
#142 

مشريًا به اىل حقيقة معيقة التدرك  "عىل الثور"يقول مرة: نعم انه حري بلسان ذكل النيب الكرمي املعجز ان 

اكنت يف الصورة املثالية لربج الثور،  -اي فرتة السؤال  -الا بعد قرون عديدة. حيث أ ن الارض يف تكل الفرتة 

ل ن الارض اكنت يف ظل  "عىل احلوت"وسمل السؤال نفسه بعد شهر قال:  عليه هللا بيامن عندما س ئل صىل

 وت.برج احل

اىل هذه احلقيقة العظمية اليت س تظهر يف  "عىل الثور واحلوت"وسمل بقوهل:  عليه هللا وهكذا اشار صىل

املس تقبل وتتوحض.. وأ شار به اىل حركة الارض وس ياحهتا.. ورمز به اىل أ ن الربوج الساموية احلقيقية والعامةل 

ة والس ياحة يف تكل الربوج، بيامن اليت ابلنس بة يه اليت يف مدار الارض الس نوي، والارض يه القامئة ابلوظيف

 للشمس عاطةل دون اجرام س يارة فهيا. وهللا اعمل ابلصواب.

واما ما جاء من حاكايت خارجة عن طور العقل يف بعض الكتب الاسالمية حول الثور واحلوت. فاما اهنا من 
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اة، حس هبا اذلين اليتحرون ادلقة أ هنا الارسائيليات، أ و يه تشبهيات ومتثيالت، أ و أ هنا تأ ويالت بعض الرو

 وسمل. عليه هللا من احلديث نفسه واس ندوها اىل الكم الرسول صىل

 )ربنا ال تؤاخذان ان نسينا أ و أ خطأ ان(

نَك أ نَت الَعلمُي احلَكمُي( اّلما عَلْمَتنا ا  بَحانََك الِعمَل لنا ا   )س ُ
#143 

السـؤال الثاّن: خيص اهل العباء  
9

 

 أ يخ!

اذلي ظل بال  "أ هل العباء"ة واحدة فقط من احلمك الكثرية اليت ينطوي علهيا سؤالمك حول س نذكر حهم

لقاء الرسول صىل وسمل عباءه )مالءته( املباركة اليت اكن  عليه هللا جواب، ويه: ان ارساراً وحكامً كثرية يف ا 

 يلبسها عىل عل وفاطمة واحلسن واحلسني ريض هللا عهنم امجعني، مث دعاؤه هلم
2

يف هذا الوضع وهبذه ال ية 

. ولكننا الخنوض يف ارساره، والنذكر (88)الاحزاب:الكرمية )لُيذِهَب َعنمُك الرجَس أ هَل البيِت ويَُطهِّرمُك تطهريًا( 

 ااّل حهمة من حهمه اليت تتعلق مبهمة الرساةل ويه:

، النافذ اىل املس تقبل، أ نه بعد حنو وسمل قد رأ ى بنظر النبوة الانيس ابلغيب عليه هللا ان الرسول الكرمي صىل

ثالثني أ و أ ربعني س نة س تقع فنت عظمية يف صفوف الصحابة والتابعني، وسرتاق ادلماء الزكية. فشاهد ان ابرز 

من فهيا مه الاشخاص الثالثة اذلين سرتمه حتت عباءته. فل جل الاعالن عن تربئة عل يف نظر ال مة.. 

مة برفعه فتنة كبرية ابلصلح..  وتسلية احلسني وعزائه.. وهتنئة احلسن واظهار رشفه وماكنته وعظمي نفعه لل 

وطهارة نسل فاطمة ورشافهتم واهليهتم بلقب أ هل البيت، ذكل العنوان الرشيف الرفيع.. ل جل لك ذكل سرت 

لعباء وسمل اولئك الاربعة مع نفسه حتت ذكل العباء واهبًا هلم ذكل العنوان املرشف: أ ل ا عليه هللا صىل

 امخلسة.

نعم! ان س يدان علياً ريض هللا عنه اكن خليفة للمسلمني حبٍق، ولكن ل ن ادلماء الزكية اليت اريقت جليةل فان 

 براءته مهنا وتربئته يف نظر الامة لها امهيهتا من حيث

--- 
1
 بياء..":قال البوصريي صاحب بردة املدحي يف القصيدة اهلمزية اليت مطلعها " كيف ترىق رقيك الان   

 املرتمج. -كذا عٌل مع ابنيه واهمام        اهل ُالعباء كام قد جاءان اخلرب ُ              
2
، 1/212، 918، 47حديث حصيح ذكره الاس تاذ النـوريس ابملعىن خمتـرصًا، وللـحديث طرق كثـرية. انـظر املس ند   

والرتمذي وامحد يف فضائل الصحابة برمق  8/948 واحلامك 9/2/11والبخاري يف التارخي الكبري  814، 217، 211

هل طرقاً كثرية  7/917والس يوطي يف ادلر املنثور  1/911وذكر الهيمثي يف اجملمع  9812، 9981، 9414، 178،9941
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 هللا مع خمرجهيا عن عدد من الصحابة ريض هللا عهنم. اخرج الطرباّن يف الاوسط عن عٍل أ نه دخل عىل النيب صىل

مل وقد بسط مشهًل جفلس علهيا هو وعل وفاطمة واحلسن واحلسني، مث اخذ النيب مبجامعه فعقد علهيم مث وس عليه

(: رجاهل رجال الصحيح غري عبيد بن طفيل وهو ثقة، كنيته 1/911قال الهيمثي )» اللهم ارَض عهنم كام اان عهنم راٍض «قال:

 .4/917ابو س يدان ا هـ.  حياة الصحابة 
#144 

وسمل ساحته بتكل الصورة. فيدعو اىل السكوت حبقه  عليه هللا ساةل. ذلا يربئ الرسول الكرمي صىلوظيفة الر 

 لكَّ من ينتقده وخيطئه ويضلهل من اخلوارج واملوالني لالمويني املتجاوزين عليه.

نه وتضليلهم هل نـعـم ان اخلـوارج واتــبـاع الامـويــني املغالـني بتفريطـهم فــي حــق سيـدان عل ريض هللا ع 

فراط الش يعة وغلومه وبدعهم وترّبهيم من الش يخني مع وقوع الفاجعة الالمية عىل احلسني ريض هللا عنه، قد  وا 

وسمل ينجي هبذا ادلعاء والعباء علياً واحلسني من  عليه هللا ارّض اهل الاسالم اميّا رضر. فالرسول الكرمي صىل

احلسن اذلي أ حسن  - من حيث هممة الرساةل - لظن يف حقهام كام هيئناملسؤولية والهتم، وينقذ امته من سوء ا

اىل الامة ابلصلح اذلي قام به، ويعلن ان النسل املبارك اذلي يتسلسل من فاطمة سينالون رشفاً رفيعًا، وان 

 فاطمة س تكون كرمية من حيث ذريهتا كام قالت ام مرمي يف قوهل تعاىل:

 (81)أ ل معران:لش يطان الرجمي( )واّن اعيذها بَك وُذريهتا من ا

اللهم صّل عىل س يدان محمد وعىل أ هل الطيبني الطاهرين الابرار وعىل احصابه اجملاهدين املكرمني الاخيار. 

 أ مني....
#145 

 املقام الثاّن

 يضم هذا املقام س تًة من ُالوف ارسار

حميِ  مْحِن  الرَّ  بِْسِم هللا الرَّ

 تنبيه:

امد نوٌر ساطع أ رشق من ُافق رمحة  هللا يف البسمةل. فاردُت لقد ظهر عن بُعد لعقل اخل

تسجيهل يف صورة مالحظات ومذِكّرات خاصة يّب، ومقت مبحاوةل اقتناص ذكل النور 

الباهر ابحاطته بسور من أ رساره البالغة حنو ثالثني رسًا، يك يسهل حرصه ويتيرس 

اّل أ نين مع الاسف مل اوفَّق متامًا ال ن يف  مسعاي، فاحنرست ال رسار اىل س تة تدوينه، ا 

 فقط.

 أ عين به نفيس. "أ هيا الانسان!"واخلطاب يف هذا املقام موّجه اىل نفيس ابذلات. حفيامن اقول: 
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املقام الثاّن من اللمعة "فهذا ادلرس مع كونه خاصاً يب االّ انين اعرضه لالنظار الصائبة ل خويت املدققني ليكون 

 ن موضع فائدة ملن ارتبط يب برابط رويح، واذلي نفُسه اكرث  يقظة مين وانتباهًا.وعهّل يكو "الرابعة عرشة

 هذا ادلرس متوّجه اىل القلب اكرث منه اىل العقل ومتطلّع اىل اذلوق الرويح اكرث منه اىل ادلليل املنطقي.
#146 

حميِ  مْحِن  الرَّ  بِْسِم  هللا الرَّ

 يلَّ كـِتاٌب َكرمي_)قَالْت: اي اهُيا املَلؤا ِاّن ُالِقَي اِ 

 (81ــ 21)المنل:ِانّه ِمْن ُسلَْيمــَن وِانه بِْسِم هللا الَرمْحَن الّرحمي( 

 س نذكر يف هذا املقام بـضعًة من ال رسار:

 الرس ال ول:

 عىل الصورة ال تية: "بِْسِم هللا الَرمْحن الّرحمي"اثناء تأ مل يف البسمةل رأ يت نورًا من أ نوار 

مات نرّية ساطعة للربوبية عىل س اميء الاكئنات، وعىل قسامت وجه ال رض، وعىل مالمح ان هناك ثالث عال

وجه الانسان. هذه العالمات الزاهرة وال ايت الساطعة متداخل بعُضها يف البعض ال خر، حىت ان الًك مهنا 

 يبني منوذَج ال خر ومثاهل.

 فالعالمة الاوىل:

الساطعة من التعاون والتساند والتعانق والتجاوب اجلـاري يف اجزاء  يه عالمة ااُللوهية، تكل ال ية الكربى،

 الـهيا ويدل علهيا. "بسـِم هللا"الكون لكـه؛ حبـيث يتـوجه 

 العالمة الثانية:

يه عالمة الرحامنية، تكل ال ية العظمى، الزاهرة من التشابه والتناسب والانتظام والانسجام واللطف والرمحة 

 الهيا ويدل علهيا. "بْسِم هللا الَرمحن"لنبااتت واحليواانت؛ حبيث يتوّجه الساري يف تربية ا

 مث  العالمة الثالثة:

لهية ودقائق شفقهتا وأ شعة رمحهتا  ويه عالمة الرحميية، تكل العالمة السامية، الظاهرة من لطائف الرأ فة اال 

 "بْسِم هللا الَرمحن الّرحمي"اذلي يف  "حميالر "املنطبعة عىل س اميء املاهية اجلامعة لالنسان، حبيث يتوّجه امس 

 الهيا ويدل علهيا.
#147 

عنوان قديس لثالث أ ايت من أ ايت ال حدية، حىت أ نه يشلّك سطراً نورانيًا  "بْسم هللا الَرمحن الرحمي"أ ي أ ن 

بْسِم "أ ي أ ن يف كتاب الوجود، وخيط خطًا ساطعًا يف حصيفة العامل، وميثل حباًل متينًا بني اخلالق واخمللوق. 
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نزوالً من العرش ال عظم يرتبط طرفه وهنايته ابالنسان اذلي هو مثرة الاكئنات ونسخة العامل  "هللا الَرمحن الرحمي

 املصغرة، فريبط الفرش ابلعرش ال عظم، ويكون سبياًل مَمهدًا لعروج الانسان اىل عرش كامالته.

 الرس الثاّن:

ليحول دون غرق العقول وتشتهتا يف تكل  "الواحدية"مضن جتل  "ل حديةا"ان القرأ ن الكرمي يبني دوماً جتل 

 الظاهرة يف خملوقات كثرية ال حيرصها الّعد. "الواحدية"

 ولنوحض ذكل مبثال:

جل مالحظة ذات الشمس يف مجموع ضياهئا يلزم ان يكون  الشمس حتيط بـضياهئا مبا ال حيّد من الاش ياء. فل 

شامل. ذلا تُظهُِر الشمُس ذاهتا بوساطة انعاكس ضوهئا يف لك شئ شفاف، اي  هناك تصوٌر واسع جداً ونظر

يُظهِر لُك ملاعٍ حسب قابليته جلوَة الشمس اذلاتية مع خواصها اكلـضياء واحلرارة، وذكل لئال تُنىس ذاُت 

ات الشمس الشمس. ومثلام يُظهِر لُك ملاع الشمَس جبميع صفاهتا حسب قابليته، حتيط ايضاً لك صفٍة من صف

 اكحلرارة والـضياء والوانه الس بعة بلك ما يقابلها من اش ياء.

ٍُ يف لك شئ جبميع اسامئه  وال مشاحة يف الامثال )وهلل املثل ال عىل( فكام ان هلل س بحانه ال حد الصمد جتليًا

 املتعلقة احلس ىن، وال س امي يف ال حياء، وخباصٍة يف مرأ ة ماهية الانسان. كذكل لك امس من اسامئه احلس ىن

 ابملوجودات حييط ابملوجودات مجيعًا من حيث الوحدة والواحدية.

فيضع س بحانه وتعاىل طابَع ال حدية يف الواحدية نصَب عني الانسان وامام نظره كيال تغرق العقوُل وتغيب يف 

لهية املقدسة.  سعة الواحدية ولئال تنىس القلوُب وتذهل عن اذلات اال 

 يدل عىل ثالٍث من العقد املهمة ذلكل الطابع املمزي ويبيهنا. "لرحميبْسِم هللا الرمحن ا"فـ
#148 

 الرس الثالث:

لهية يه اليت أ هبجت الاكئنات اليت الحيدها حدود..  انه بدهييي، بل مشاَهد ان الرمحة اال 

 وان الرمحة نفسها يه اليت أ انرت هذه املوجودات املغش ية ابلظلامت..

 َّ  ت يف أ حضاهنا هذه اخمللوقات املتقلبة يف حاجات ال حد لها..وأ ن الرمحة أ يضًا يه اليت رب

وان الرمحة ايضاً يه اليت وهّجت الاكئنات من لك َصوب وَحدب وساقهتا حنو الانسان وخسَّرهْتا هل، بل جعلهتا 

 تتطلع اىل معاونته وتسعى ال مداده، كام تتوجه أ جزاء الشجرة اىل مثرهتا..

َّنت هذا العامل اخلايل..وان الرمحة ايضًا يه اليت معَّ   رت هذا الفضاء الواسع وزي

لته لتلقّي خطاب رب العاملني  وان الرمحة نفسها يه اليت جعلت هذا الانسان الفاّن مرحشاً للخلود والبقاء، وأ هَّ
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 وَمنََحْته فضل واليته س بحانه.

 فيا أ هيا الانسان!

بِْسم "مداد اىل هذا احلد، فاس تعصم بتكل احلقيقة بقوكل ما دامت الرمحة حمبوبة، ولها من القوة واجلاذبية واال  

وانقذ نفسك من هول الوحشة املطلقة، وخلّصها من أ الم حاجات الهناية لها، وتقّرب اىل  "هللا الَرمحن الّرحمي

 ذي العرش اجمليد، وكن خماطبًا أ مينًا وخلياًل صادقًا هل، بأ نوار تكل الرمحة ورأ فهتا.

ات ومجَعها حول الانسان مضن حهمٍة مقّدرة، وجعَل لٍك مهنا ميد يد العون اليه دلفع نعم! ان حشَد الاكئن

ما أ ن لك نوع من أ نواع الاكئنات يعرف الانسان  حاجاته املزتايدة، انبع بالشك من احدى حالتني اثنتني: فا 

طان مطلق!! )وهذا ويعمل به فيطيعه ويسعى خلدمته، أ ي أ ن هذا الانسان الغارق يف جعز مطلق ميكل قدرة سل

بعيد لك البعد عن منطق العقل فضاًل عام فيه من حماالت ال حتد(.. أ و أ ن هذا التعاون والامداد امنا يمت بعمٍل 

 حميط لقادر مطلق حمتجب وراء الاكئنات.. أ ي أ ن أ نواع
#149 

الانسان ويرمحه، ويعمل  الاكئنات ال تعرف هذا الانسان لمتُد هل يَد العون، وامنا يه دالئل عىل َمن يعرف هذا

 حباهل.. وهو اخلالق الرحمي.

 فيا أ هيا الانسان!

عُْد اىل رشدك! أ َو ميكن أ الّ يعمل بك وأ الّ يراك هذا الرب الرحمي، وهو اذلي دفع اخمللوقات ملعاونتك ملبية مجيع 

 حاجاتك؟

الا بذل اجلهد ملعرفته، والسعي  مفا دام س بحانه يَعمُل بك ويُعلُمك بعلمِه هذا ابس باغ رمحته عليك، مفا عليك

 الظهار معرفتك هل بتوقري أ وامره.

لهية قد خسَّرْت كل هذه  - اليت تسع احلهمة والعناية والعمل والقدرة - واعمل يقيناً انه ليست الا حقيقة الرمحة اال 

 الاكئنات، وَجَعلهَتا طوع ارادتك، وأ نت اخمللوق الـضعيف الصغري العاجز الفقري الفاّن.

رمحٌة عظمية اىل هذا احلد، واسعةٌ اىل هذا القدر.. الشك أ هنا تطلب منك شكراً لكياً خالصًا، وتعظاميً ال يشوبه ف

 شئ.

. فقهل، واختذه وس يةل "بْسم هللا الَرمحن الّرحمي"فاعمل انه اليرتمج كل ذكل الشكر اللكي والتعظمي اخلالص ااّل 

 كل دلى الرمحن الّرحمي. لبلوغك تكل الرمحة الواسعة، واجعهل شفيعاً 

حقًا! ان وجود الرمحة وظهورها أ ظهر من الشمس يف كبد السامء؛ اذ كام حيصل نسُج نقٍش مجيل يف املركز 

من تناسق محلته وُسداه ومن انتظام اوضاع خيوٍط متتد من لك هجة حنو املركز.. فان خيوط شعاع النور النابع 
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، واملمتدة اىل هذا الكون الشاسع تنسج عىل س اميئه نس يجاً يف من جتل أ لف امس وامس من الاسامء احلس ىن

خامتً واحضًا  -أ وحَض من الشمس للعيون  -غاية الروعة واجلال مضن اطار الرمحة السابغة، حىت يُظهِر للعقول 

 للرحميية، ونقشًا رائعًا للشفقة والرأ فة، وشعارًا بديعًا للعناية.

والعنارص واملعادن والنبااتت واحليواانت، وينسقها مجيعاً بأ شعة أ لف امس  نعم، ان اذلي ينّظم الشمس والقمر

 وامس، ك هنا محلُة نقٍش بديعٍ وُسداه، وخيوطه
#150 

النورانية، ويسّخرها مجيعًا يف خدمة احلياة.. واذلي يُظهر رأ فته وشفقته عىل اخللق امجعني مبا اودع يف 

احللوة الذليذة جتاه صغارها.. واذلي أ ظهر أ سطع جتليات رمحته، تكل الشفقة  - من نبات وحيوان - الوادلات

وأ مجل نقوش ربوبيته س بحانه، بتسخريه ال حياء حلياة الانسان، مبينًا به مزنةل الانسان دليه وأ مهيته عنده.. 

ذوو هو الرمحن ذو اجلال اذلي جعل رمحته الواسعة هذه شفيعة مقبوةل مأ نوسة دلى غناه املطلق، يتشّفع هبا 

 احلياة والانسان املفتقر فقرًا مطلقًا اىل تكل الرمحة.

 فيا أ هيا الانسان!

 لتظفر بذكل الشفيع. "بسم هللا الرمحن الرحمي"ان كنت انسااًن حقًا، فقل: 

انه بدهييي، بل مشاَهد ان الرمحة يه اليت تريب طوائف النبااتت واحليواانت اليت تربو عىل أ ربعامئة أ لف طائفة، 

يهنا وتنوعها.. ويه اليت تدير أ مورها مجيعاً بال التباس وال نس يان وال اختالط، ويف أ نسب وقت وأ مكل رمغ تبا

 نظام وأ مت حهمة وأ وفق عناية، حىت وَضَعْت هبذه الادارة والرتبية طابَع الاحدية وخمتها عىل س اميء الارض.

ىل الارض، كام أ ن دالئل حتققها بعدد نعم، ان وجود تكل الرمحة اثبت وقطعي كوجود املوجودات املبثوثة ع

 تكل املوجودات.

ومثلام نشاهد عىل وجه الارض أ ية الاحدية ومسهتا وخمت الرمحة وطابعها، فان عىل س اميء املاهية املعنوية 

الانسانية أ يضاً طابع الرمحة.. هذا الطابع واخلمت ليس بأ قل وضوحاً من ذكل اذلي عىل وجه الارض، وال من 

ىل وجه الاكئنات.. بل ان مسة هذه الرمحة لها من اجلامعية والشمول حىت ك هنا بؤرة الّمة ل نوار ذكل اذلي ع

 جتليات الاسامء احلس ىن.

 فيا أ هيا الانسان!

ان اذلي وهب كل هذه الس اميء املعنوية، ووضع علهيا الرمحة وَختَمها خبمت الاحدية، أ من املمكن أ ن يرتكك 

 وال يراقب أ عامكل وحراكتك؟ أ َو من املمكن أ ن جيعل حركة مجيع الاكئنات سدًى، وال يكرتث بك وال هيمت

 املتوهجة اليك عبثًا ال طائل من وراهئا؟ أ و جيعل جشرة اخللقة العظمية جشرة اتفهة، ومثرهتا مثرة
#151 
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همته ويضع ح  - واليت ال حتمتل شاكً وال ريباً  - فاسدة؟ أ م هل ميكن أ ن يضع رمحته الظاهرة ظهور الشمس

 الواحضة وضوح النور، موضَع الاناكر واجلحود؟ الك.. مث الك.. تعاىل هللا عن ذكل علوًا كبريًا.

 فيا أ هيا الانسان!

 ."بْسم هللا الَرمحن الّرحمي"اعمل ان لبلوغ عرش تكل الرمحة معراجًا.. ذكل املعراج هو: 

نظر اىل مس هتل سور القرأ ن الكرمي فان شئت أ ن تعرف مدى أ مهية هذا املعراج ومدى عظمته وماكنته فا

البالغة مائة واربع عرشة سورة، وانظر بداايت لك كتاب قيـّم، والحظ بدء لك أ مر ذي ابل.حىت يُعّد جحة 

قاطعة عىل عظمة البسمةل وعلو قدرها ما قاهل الامام الشافعي رىض هللا عنه وأ مثاهل من اجملهتدين العظام: ان 

 فاهنا نزلت يف القرأ ن مائة وأ ربع عرشة مرة. البسمةل رمغ أ هنا أ ية واحدة

 الرس الرابع:

ان جتل الواحدية يف خملوقاٍت ال حّد لها، الحييط به لُك َمن يقول: اايك نعبد. حيث يتشتت الفكر ويتيه يف 

تكل الكرثة، اذ يلزم ملالحظة ذات هللا ال حد من خالل مجموع اخمللوقات دلى خطاب )اايك نعبُد واايك 

 ( وجود قلٍب واسعٍ يسع الارَض لكها .نس تعني

ن هللا س بحانه يبنّي جبالء طابَع ال حدية يف لك جزٍء مثلام يُظهره يف لك نوعٍ،  فبناًء عىل هذا الرس ادلقيق فا 

من التوّجه املبارش يف خطابه  - همام بلغْت مرتبته - وذكل لتَُشد الانظاُر اىل ذات هللا ال حد، وليمتكن لُك خشص

 عبد واايك نس تعني( اىل ذات هللا ال قدس س بحانه من دون تلكّف أ و صعوبة.)اايك ن 

فتبيااًن لهذا الرس العظمي فان القرأ ن الكرمي عندما يبحث يف أ ايت هللا يف اجواء ال فاق ويف اوسع ادلوائر اذا 

 حدية بوضوح يف لك شئ.به يذُكر أ صَغر دائرٍة من دوائر اخمللوقات وأ دق جزئيٍة من جزئياهتا، اظهاراً لطابع ال  

 مثال ذكل:

 عندما يبني القرأ ن الكرمي أ ايت خلق الساموات وال رض يعقهبا بأ ايت خلق
#152 

الانسان وبيان دقائق النعمة يف صوته وبدائع احلهمة يف مالحمه، يك اليتشتت الفكُر يف أ فاق شاسعة، وال 

 حلق دون وساطة.يغرق القلُب يف كرثة غري متناهية، ولتبلغ الروُح معبودها ا

فال ية الكرمية ال تية تبني احلقيقة السابقة بياانً معجزًا: )وِمْن أ ايتِه َخلُْق الّسمــواِت وال رِض واختالُف أ لِْسنَِتمُك 

 .(22)الروم: وأ لواِنمُك( 

وسع الاختام وكذا فان أ ايت الوحدانية واختاَمها مع اهنا قد ُوضعت يف اخمللوقات بكرثة غري متناهية، ابتداءً من أ  

واكرثها لكية اىل اصغرها جزئية، يف دوائر متداخةل ويف مراتب متنوعة وانواع ش ىت، ااّل أ ن وضوح هذه 
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فهو وضوٌح مضن كرثٍة من اخمللوقات اليُويف حقَّ الوفاء حقيقة اخلطاب  - همام بلغ من الظهور - الاختام للوحدانية

يف ثنااي خمت الوحدانية، يك يفتح الطريق امام القلب للوصول اىل يف )اايك نعبد(. ذلا يلزم وجود طابع ال حدية 

 ذات هللا  ال قدس من دون ان يذكّره ابلكرثة.

حدية نقٌش  مث، ل جل لفت الانظار اىل طابع ال حدية، وجلب القلوب حنوها، فقد ُوضع فوق تكل السمة لل 

ٌة ذليذة يف منهتيى اذلوق، وجامٌل حمبوب يف بديٌع يف منهتيى اجلاذبية، ونوٌر ابهر يف منهتيى السطوع، وحالو 

 منهتيى احلُسن، وحقيقة رصينة يف منهتيى القوة، تكل يه مسة الرمحة وخمت الرحميية.

نعم! ان قوة تكل الرمحة يه اليت جتلب انظار ذوي الشعور حنوها فُتوصلها اىل طابع ال حدية وجتعلها تالحظ 

 خلطاب احلقيقي يف )اايك نعبد واايك نس تعني( .ذات ال حد ال قدس حىت جتعل الانسان حيظى اب

من حيث انه فهرس لفاحتة الكتاب  املبني وخالصة مجمةل هل، قد اصبح  "بْسِم هللا الَرمحن الّرحمي"وهكذا فـ 

عنوااًن لهذا الرس العظمي املذكور، وترجاماًن هل، فاذلي يمتكن من أ ن ينال هذا العنوان يس تطيع ان جيول يف 

محة، واذلي يستنطق هذا الرتجامن يتعرف عىل ارسار الرمحة ويتعلمها ويشاهد أ نوار الرحميية طبقات الر 

 والرأ فة.
#153 

 الرس اخلامس:

 ( الرحـمن صـورة عىل أ دمَ  خلق هللا ان)لقد ورد يف حديث رشيف 
1

 وسمل. عليه هللا صىل قال كام أ و

َ قسٌم من اهل الطرق الصوفية هذا احلديث الرشيف تف  سريًا جعيبًا اليليق ابلعقائد الاميانية، والينسجم فرسَّ

معها. بل بلغ ببعٍض من أ هل العشق ان نظروا اىل الس اميء املعنوي لالنسان نظرهتم اىل صورة الرمحن! وملا اكن 

يف اغلب اهل العشق حاةل اس تغراقية ذاهةل والتباس يف الامور، فلرمبا يُعَذرون يف تلقّياهتم اخملالفة للحقيقة. 

ااّل أ ن اهل الصحو، واهل الوعي والرشاد يرفضون رفضًا اباًت تكل املعاّن املنافية السس عقائد الاميان، وال 

 يقبلوهنا قطعًا. ولو ريض هبا أ حٌد فقد سقط يف خطأ  وجانََب الصواب.

لنجوم نعم، ان اذلي يدبر امور الكون وهيمين عىل شؤونه بسهوةل ويرس اكدارة قرص أ و بيت.. واذلي حيرك ا

 واجرام السامء اكذلرات مبنهتيى احلهمة والسهوةل.. واذلي تنقاد اليه اذلرات وتأ متر بأ مره وختضع  حلهمه..

نعم، ان اذلي يفعل هذا لكه هو هللا القدوس س بحانه.. فكام انه مزّنه ومقّدس عن الرشك؛ فال رشيَك هل، وال 

ٌل وال شبيهٌ والصورةٌ ايضًا، وذكل بنص ال ية الكرمية )ليس نظرَي، وال ضّد وال نّد، فليس هل قطعاً مثيٌل وال مثا

ميُع الَبصرُي(  االّ أ ن شؤونه احلكمية وصفاته اجلليةل واسامءه احلس ىن يُنظر الهيا  (99)الشورى: مَكِثهِْل شٌئ وهو السَّ

ت وال رض وهو العزيُز مبنظار المتثيل واملَثَل حسب مضمون ال ية الكرمية: )وهَل املَثَُل ال عىل يف الّسمـــوا

 . أ ي ان املَثَل والمتثيل وارٌد يف النظر اىل شؤونه احلكمية س بحانه.(28)الروم: احلكمُي( 
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 "الرمحن"ولهذا احلديث الرشيف مقاصد جليةل كثرية، مهنا: ان الانسان خملوق عىل صورة تُظهر جتل امس هللا 

 اظهارًا اتمًا.

--- 
1
 2/897وامحد  2749ومسمل برمق  1228رته..( حديث حصيح اخرجه البخاري برمق )خلق هللا عز وجل أ دم عىل صو   

البن  7/978. أ ما حديث )ان هللا خلق أ دم عىل صورة الرمحن( فقد عزاه احلافظ يف الفتح 21وابن خزمية يف التوحيد ص

 اهل ثقات.ايب عامص يف الس نة والطرباّن من حديث ابن معر ريض هللا عهنام، وقال احلافظ ابس ناد رج
#154 

من شعاعات مظاهر أ لف امسٍ وامس من ال سامء  "الرمحن"نعم، لقد بينا يف ال رسار السابقة انه مثلام يتجىل امُس 

بتجليات الحتد للربوبية املطلقة عىل س اميء ال رض،  "الرمحن"احلس ىن عىل وجه الكون، ومثلام يُْعَرض امس 

نسان، يُظهِره مبقياس مصغر مبِثِل  "الرمحن"مس كذكل يُظهِر س بحانه التجل ال مت ذلكل ال   يف الصورة اجلامعة لل 

 ما يُظهره يف س اميء ال رض وس اميء الكون مبقياس اوسع واكرب.

ما  "الرمحن الرحمي"ويف احلديث الرشيف اشارة كذكل اىل ان يف الانسان والاحياء من املظاهر ادلاةل عىل 

نه، فدالةل الانسان عليه س بحانه ظاهرة قاطعة جلية، تش به يف قطعيهتا هو مبثابة مرااي عاكسة لتجلياته س بحا

وجالهئا دالةل املرأ ة الساطعة بصورة الشمس وانعاكسها عىل الشمس نفسها. فكام ميكن ان يقال لتكل املرأ ة: 

 - وقد قيل يف احلديث - اهنا الشمس، اشارًة اىل مدى سطوعها ووضوح داللهتا علهيا، كذكل يصح أ ن يقال

وكامل مناسبته معه ووثوق عالقته  "الرمحن"، اشارة اىل وضوح داللته عىل امس "الرمحن"ان يف الانسان صورة 

بناء عىل هذا الرس من وضوح  "ال موجود ااّل هو"به. هذا وان املعتدلني من اهل وحدة الوجود قد قالوا: 

 ادلالةل، وعنوااًن عىل كامل املناس بة.

رمحنا كام يليق برحمييتك، وفهّمنا أ رسار  "بْسم هللا الَرمحن الّرحمي"مي حبق اللهَم اي َرمحن اي ّرحِ  بْسم هللا الَرمحن "ا 

 كام يليق برحامنيتك أ مني. "الّرحمي

 الرس السادس:

أ هيا الانسان املتقلب يف خضم جعز الهناية هل وفقر الحد هل، اذا أ ردت أ ن تفهم كيف أ ن الرمحة أ عظم وس يةل 

 مل:وأ رىج شفيع، فاع

أ ن الرمحة أ قوى وس يةل للوصول اىل سلطان عظمي ذي جالل، تنقاد هل النجوم واذلرات معًا جنودًا مطيعني 

طاعة اتمة يف انتظام اتم.. ذكل السلطان ذو اجلالل والاكرام رب العاملني املس تغين عن اخللق أ مجعني، الكبري 

بل لك شئ قد تواضع لعظمته واستسمل لقدرته  املتعايل عن املوجودات، فال حاجة هل أ صاًل اىل املوجودات،
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وذل لعزته وخضع لهيبة جالهل.. فالرمحة أ هيا الانسان ترفعك اىل ديوان حضور ذكل الغين املطلق، وجتعكل 

خلياًل ذلكل السلطان الرسمدي الاعظم، بل تعرج بك اىل مقام خطابه اجلليل، وجتعكل عبداً مكرماً حمبواًب 

 عنده.
#155 

انك ال تصل اىل الشمس لُبعدك عهنا، بل ال ميكنك التقرب الهيا حبال، فان ضوءها يُسمِلّ اليك جتلهيا ولكن، كام 

وصورهتا بواسطة مرأ ة.. )وهلل املثُل ال عىل( فنحن عىل الرمغ من بُعدان املطلق عن هللا س بحانه وتعاىل، فان 

 نور رمحته يقربه الينا.

 رمحة فقد ظفر بكزن عظمي اليفىن، كزٍن ملؤه النور..فيا أ هيا الانسان! ان من يظفر هبذه ال

أ ما طريق الوصول اىل ذكل الكزن العظمي فاعمل: ان اسطع مثاٍل للرمحة، وأ فضل َمن ميثلها، وأ بلَغ لساٍن انطٍق 

. وسمل عليه هللا هبا، وأ كرم داعٍ الهيا، هو اذلي مسي يف القرأ ن الكرمي )رمحة للعاملني( وهو رسولنا احلبيب صىل

 فالطريق الامثل لبلوغ تكل اخلزينة الابدية هو اتباع سنته املطهرة.

 وسمل، وما الوس يةل اليه؟ عليه هللا ولكن كيف الوصول اىل الرسول احلبيب صىل

 فاعمل ان الوس يةل يه الصالة عليه.

 وس يةل الوصول اىل نعم! الصالة عليه تعين الرمحة، فالصالة عليه دعاء ابلرمحة لتكل الرمحة اجملسمة احلية، ويه

 َمن هو رمحة للعاملني.

فيا أ هيا الانسان! اجعل الصالة عليه وس يةل الوصول اليه، مث اس متسك به ليبلغك رمحة الرمحن الرحمي. فان 

وسمل امنا تثبت بوضوح مدى قمية هذه الرمحة  عليه هللا الامة مجيعها بدعاهئا وصلواهتا عىل الرسول الكرمي صىل

لهية، ومدى سعهتا وعظمهتا. ومدى أ مهية هذه  الهدية اال 

 اخلالصة:

لهية وأ كرم داع الهيا هو الرسول الكرمي صىل وسمل كام أ ن أ مسى مفتاح لتكل  عليه هللا ان حاجب خزينة الرمحة اال 

 عليه هللا واسلس ما يفتحها هو الصلوات عىل الرسول احلبيب صىل "بسم هللا الرمحن الرحمي"اخلزينة هو 

 وسمل.

حبق ارسار بسم هللا الرمحن الرحمي صِلّ عىل َمن أ رسلته رمحة للعاملني كام يليق برمحتك وحبرمته وعىل أ هل  اللهم

 وأ حصابه أ مجعني، وارمحنا رمحة تغنينا هبا عن رمحة من سواك من خلقك.. أ مني.

ََّك َانَْت الَْعلمُي الَْحكمي َّْمَتنا ِان ْبَحانََك اَل ِعمْلَ لَنَا ِااّل ما عَل  ()س ُ
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 اللمعة اخلامسة عرشة

وحيث أ ن لك  -اىل اللمعة الرابعة عرشة  -ويه فهارس لكيات رسائل النور: اللكامت، املكتوابت، واللمعات 

 مجموعة خّصت بفهرس هتا ذلا مل تدرج هنا.

% 

 اللمعة السادسة عرشة

 ابمسه س بحانه

ْمِدِه( ّبُح حِبَ  )َوِاْن ِمْن يَشٍء ِااّل يُس َ

 مك ورمحة هللا وبراكته!السالم علي

اخويت ال عزاء الصّديقني: العامل صربي، احلافظ عل، مسعود، املصطفون، خرسو، رأ فت، بكر بك، رشدي، 

 لطفيون، احلافظ امحد، الش يخ مصطفى وأ خرون.

لقد احسست احساساً قلبياً أ ن أ بنّي لمك ابختصار أ ربع مسائل صغرية ولكهنا هممة، تكل اليت اصبحت موضع 

 ؤل.. ابيهّنا لمك للعمل والاطالع.تسا

 السؤال الاول املثري:

أ خرب احد اخواننا وهو الس يد عبد هللا جابرازادة كام اخرب أ انس أ خرون ايضاً عن أ ن اهل الكشف قد قالوا 

حبدوث بشارات وفتوح الهل الس نة واجلاعة وتكشف عهنم الغمة يف رمضان املايض، ولكن مل يظهر شئ من 

 هذا القبيل!
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 فسأ لوّن: كيف خيرب امثال هؤالء من اهل الوالية والكشف عام هو خالف الواقع؟

 وخالصة ما اجبهتم مبارشة ً، وهو من سواحن القلب، يه:

لقد ورد يف احلديث الرشيف مامعناه: ان البالء يزنل وتقابهل الصدقة فرتّده . 
9

 

الغيب للوقوع، تأ يت مرتبطة ببعض الرشوط. يتبني من هذا احلديث الرشيف: ان املقدرات عندما تأ يت من 

فتتأ خر عن الوقوع بتأ خر الرشوط. فتتأ خر ايضًا املقّدرات اليت اطلع علهيا الاولياء من احصاب الكشف اذ 

ذ تكل  ليست مقدرات مطلقة، بل مقيدة ببعض الرشوط، فلعدم حدوث تكل الرشوط التقع تكل احلادثة. ا 

 لوح احملو واالثبات، اذلي هو نوع من انواع ُسل اللوح الازيل. فالكشف احلادثة اكل جل املعلق، قدكتبت يف

 قلاّم يرىق اىل اللوح الازيل، بل ال يس تطيع معظم الكشوف الريق اىل هناك. فبناًء عىل هذا:
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ان الاخـبار اليت ُاخبـرت عهنا يف شـهـر رمضان الفـائت وعيـد الاحضـى وفـي اوقات اخرى، وبـنـاء عىل 

باط أ و بنـوع من الكـشفـيـات، لـم جتـد شـروطـها املعلقة هبا، ذلا مل تأ ت اىل ميدان الواقع. فاخملربون الاس تن 

عهنا ال يُكّذبون، ل ن تكل احلوادث اكنت مقّدرة، االّ اهنا التقع االّ مبجئ رشوطها، واذ مل تأ ت الرشوط فال تقع 

 احلادثة.

الس نة واجلاعة يف رمضان املبارك دفعاً للبدع، اكن رشطاً وسببًا  نعم! ان ادلعاء اخلالص اذلي يرفعه معظم اهل

همامً هل، ولكن دخول البدع يف اجلوامع يف الشهر املبارك مع الاسف جحبت الاس تجابة والقبول، فمل تفرج 

كرثين فادلعاء اخلالص من الا -بدالةل احلديث الرشيف  -الكربة ومل تكشف الغمة؛ اذ كام تدفع الصدقُة البالَء 

 جيذب الفرج العام الشامل. ولكن ل ن القوة اجلاذبة مل تأ ِت اىل الوجود، فمل توهب الفرج والفتح.

--- 
1
وسمل قال: "اليغين حذر من قدر، وادلعاء ينفع مما  عليه هللا اصل احلديث: عن عائشة ريض هللا عهنا ان النيب صىل  

عاء فيعتلجان اىل يوم القيامة" حديث حسن اخرجه احلامك. وحديث "اليرّد نزل ومما مل يزنل، وان البالء ليزنل، فيتلقاه ادل

 القضاء ااّل ادلعاء" قال الرتمذي: حسن غريب )متيزي الطيب البن ادليبع الشيباّن(. ـ املرتمج.
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 السؤال الثاّن املثري:

ذ اكنت بيامن اكن ينبغي القيام مبحاوةل، والرشوع بتدبري، ازاء وضع س يايس هميج، يف غ ضون هذين الشهرين، ا 

اىل ما يفرحين ويدخل الهبجة يف قلوب الكثريين من اخويت املقربني؛ مل أ عبأ   -ابحامتل قوي  -تؤدي تكل احملاوةل 

بذكل الوضع، بل مقت خالفًا هل امحل فكرًا يف صاحل اهل ادلنيا اذلين يضايقونين! فظّل البعض يف حرية 

لس ياسة اليت يتبعها ضدك هذا املبتدع وثةل من املنافقني الرؤساء، كيف مضاعفة من امري، اذ قالوا: ان ا

 جتدها حىت الهتامجها؟

 وخالصة جوايب:

ان اعظم خطر عىل املسلمني يف هذا الزمان هو فساد القلوب وتزعزع الاميان بضالل قادم من الفلسفة 

لنور واراءة النور. فلو مُعل هبراوة الس ياسة والعلوم. وان العالج الوحيد ال صالح القلب وانقاذ الاميان امنا هو ا

أ شد خطرًا من  -كام هو معلوم  -وصوجلاهنا وُاحرز النرص، تدىن اولئك الكفار اىل درك املنافقني. واملنافق 

الاكفر وأ فسد منه. فصوجلان الس ياسة اذًا اليصلح القلب يف مثل هذا الوقت، حيث يزُنل الكفر اىل اعامق 

 وينقلب نفاقًا. القلب ويتسرت هناك

مث ان خشصاً عاجزاً مثل، الميكنه ان يس تعمل النور والهراوة معاً يف هذا الوقت، ذلا فاان مضطر اىل الاعتصام 

ابلنور مبا امكل من قوة، فيلزم عدم الالتفات اىل هراوة الس ياسة ااًي اكن نوعها. أ ما ما يقتضيه اجلهاد املادي، 
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ليًا. نعم! ان الهراوة يه لوقف جتاوز الاكفر أ و املرتد عند حّده، ولكن المنكل فتكل الوظيفة ليست مناطة بنا حا

 سوى يدين، بل لو اكنت لنا مائة من الايدي ما اكنت تكفي ااّل للنور فال يد لنا متسك هبراوة الس ياسة.

 السؤال الثالث املثري:

اثرة امحلية الاسالمية ويه عىل هذه احلكومة يف ال ونة  (9)ان وجوم الاجانب اكنلكرتا وايطاليا ال خرية يؤدي اىل ا 

ركزية حقيقية ومنبع قوة معنوية حلكومات خلت يف هذا الوطن منذ أ مد بعيد وس تصبح وس يةل ال حياء الشعائر 

 ودلفع شئ من البدع.. فمِل عارضَت هذه احلرب بشدة وسأ لت هللا أ ن حتل القضية -اىل حٍد ما  -الاسالمية 

 املرتمج -حيث أ علن موسوليين مسأ ةل البحر املتوسط. 9181( وذكل يف س نة 9)
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 بسالم وأ مان. فقد اصبحت منحازًا حلكومة املبتدعني، وهذا بذاته وبنتاجئه موالاة للبدع!؟

اجلواب: حنن نسأ ل هللا الفرج والبشارة والرسور والفتح، ولكن ليس بس يف الكفار.. فسحقاً لس يوفهم ولتكن 

نا حباجة والنرجو الفائدة من س يوفهم، ل ن اولئك الاجانب املمتردين مه اذلين سلطوا واباًل علهيم. حنن لس  

 املنافقني عىل أ هل الاميان، ومه اذلين ربّوا الزاندقة يف احضاهنم.

أ ما مصيبة احلرب وبالؤها، فهيي رضر ابلغ خلدمتنا القرأ نية، ل ن معظم اخواننا العاملني املضحني الفضالء 

 امخلس والاربعني س نة، فيضطرون اىل اذلهاب للحرب اتركني اخلدمة القرأ نية املقدسة. ولو التتجاوز اعامرمه

ل جل انقاذ هؤالء الاخوة الااكرم، حىت لو اكن البدل  -بلك رضاي  -أ ن يل مبلغًا من املال، لكنت ادفعه 

جلهاد املادي خسارة فادحة النقدي أ لف لرية! ان اخنراط مئات من اخواننا العاملني يف اجلندية، ومزاولهتم ا

اىل اجلندية خالل الس نتني املاضيتني،  "ذاكيئ"خلدمتنا، أ شعر أ هنا تعدل اكرث من مائة أ لف لرية. بل ان ذهاب 

 أ فقدان اكرث من أ لف لرية من الفوائد املعنوية.

لساطعة يف وجه وعىل لك حال فان القدير ذا اجلالل اذلي يطهّر وجه السامء امللّبد ابلغيوم ويربز الشمس ا

السامء الالمع خالل دقيقة واحدة، هو القادر ايضاً عىل ان يزيل هذه الغيوم السوداء املظلمة الفاقدة للرمحة، 

 ويُظهر حقائق الرشيعة اكلشمس املنرية بلك يرس وسهوةل وبغري خسارة.

. وان مينح رؤوس الرؤساء العقل اننا نرجو هذا من رمحته الواسعة، ونسأ هل س بحانه ااّل يلّكفنا ذكل مثنًا غالياً 

 وهيب لقلوهبم الاميان. وهذا حسبنا، وحيهنا تتعدل الامور بنفسها وتس تقمي.

 السؤال الرابع املثري:

يقولون: ما دام اذلي يف ايديمك نور، وليس هراوة وصوجلااًن، فالنور اليُعارض والهُيرب منه، وال ينجم من 

ظهاره رضر. فمِلَ اذًا توصون اصدقاء  مك بأ خذ احلذر ومتنعوهنم من ابراز رسائل نرّية كثرية للناس اكفة؟.ا 
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 مضمون جواب هذا السؤال ابختصار هو:

ان رؤوس كثري من الرؤساء مخمورة، اليقرأ ون، واذا قرأ وا اليفهمون، فيؤولونه اىل معىن خطأ ، مث يعرتضون 

 ر هلم حلني افاقهتم واسرتجاع رشدمه.وهيامجون. ولسد الطريق يف وجه وجوهمم ينبغي عدم اظهار النو 

مث ان هناك غري منصفني كثريين، ينكرون النور، أ و يغمضون اعيهنم دونه، الغراض خشصية خاصة، أ و خوفًا 

 أ و طمعًا..

مر، وعلهيم االّ يعطوا احلقائق احداً من غري اهلها،  ول جل هذا اوىص اخويت ايضاً ليأ خذوا حذرمه وحيتاطوا لل 

بعمل يثري اوهام اهل ادلنيا وش هباهتم علهيم .  وااّل يقوموا
9

 

--- 
1
 حادثة لطيفة ميكن ان تكون وس يةل ملسأ ةل جادة:  

جاءّن اول امس الس يد محمد وهو صهر أ حد اصدقايئ، وقال مرسوراً ومبرشًا: لقد طبعوا يف اس بارطة كتااًب من كتبك. 

هو ما أ خذ من النسخ، فال تعرتض عليه ادلوةل. وقلت هل  وكثري من الناس يقرأ ونه. قلت: ذكل ليس طبع حمظور، وامنا

 ايضًا: اايك أ ن حتدث هبذا اخلرب صديقيك املنافقني، اذ هام يتحراين امثال هذه الامور ليجعلوها وس يةل للهجوم.

مك همنته وهكذا فيا اخويت! عىل الرمغ من ان هذا الشخص صهر احد اصدقايئ، فيعّد من احبايب هبذه العالقة، االّ انه حب

احلالقة صديق للمعمل الفاقد للوجدان وللمدير املنافق. وقد اخربه هبذا اخلرب احد اخواننا هناك دون عمل منه. وحس ناً فعل 

أ ن اخربّن ل ول مرة فنهبته. وبدوري نهبت الاخوة ايضًا. وسّد بذكل الفساد. ونرشت أ ةل الرونيو الوف النسخ حتت هذا 

 الس تار. ــ املؤلف.
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 خامتة

تسلمت اليوم رساةل من الس يد رأ فت، وملناس بة سؤاهل عن اللحية النبوية الرشيفة اقول: انه اثبت يف احلديث 

وسمل حمدود، وهو عدد قليل،  عليه هللا الرشيف: ان عدد الشعرات اليت سقطت من حليته الرشيفة صىل

الشعرات، ولكن وجود الشعرات يف الوف  يرتاوح بني ثالثني اىل اربعني، أ و ال يتجاوز امخلسني والس تني من

 الاماكن، اس توقفين ودفعين اىل التأ مل والتفكر يف حينه، فورد اىل خاطري يف ذكل الوقت:

ليست يه شعرات اللحية الرشيفة وحدها، بل رمبا  -يف لك ماكن  -ان شعرات اللحية الرشيفة املوجودة ال ن 

 هللا اذ الصحابة الكرام اذلين ما اكنوا ليضيعوا شيئاً منه صىل وسمل، عليه هللا شعرات من رأ سه املبارك صىل

واليت تبقى دامئًا، فتكل الشعرات تربو  -لكام حلق  -وسمل قد حافظوا عىل تكل الشعرات املنورة املباركة  عليه

 عىل ال لوف وهذا ميكن ان يكون ماكفئًا  للموجود احلارض.

 وجود يف لك جامع بس ند حصيح هو اثبت ايضاً انه من شعره صىلوورد ايضاً اىل خاطري: تُرى هل الشعر امل
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 وسمل حىت تكون زايرتنا هل معقوةل؟ عليه هللا

فس نح ببايل جفأ ة: ان زايرة تكل الشعرات امنا يه وس يةل، ويه سبب لقراءة الصلوات عىل الرسول الكرمي 

الوس يةل، وامنا اىل هجة كوهنا وس يةل، ذلا وسمل، ويه مدار حمبته وتوقريه. فال تُنظر اىل ذات  عليه هللا صىل

ن مل تكن يه شعرة حقيقية من شعراته صىل وسمل فهيي تؤدي وظيفة تكل الوس يةل ما دامت  عليه هللا فا 

وسمل. فتكون تكل الشعرة  عليه هللا هكذا، وتلقاها الناس شعرة من شعراته صىل -يف الظاهر  -حتسب 

بته واداء الصلوات عليه، فال يلزم الس ند القطعي لتشخيص ذات وسمل وحم  عليه هللا وس يةل لتوقريه صىل

الشعر وتعيينه بل يكفي ااّل يكون هناك دليل قاطع خبالفه، ل ن مايتلقاه الناس وما قبلته الامة ورضيت به 

يكون يف حمك نوع من احلجة. وحىت لو اعرتض بعض اهل التقوى عىل مثل هذه الامور سواءً من هجة التقوى 

خذ ابالحوط أ و العمل ابلعزمية فامنا يعرتضون عىل شعرات خاصة، ولو قيل اهنا بدعة، فاهنا داخةل مضن أ و ال  

 وسمل. عليه هللا البدعة احلس نة، ل هنا الوس يةل للصلوات عىل الرسول الكرمي صىل

اخواّن:  . فاويص"ان هذه املسأ ةل قد اصبحت مثار املناقشة بني الاخوان"ويقول الس يد رأ فت يف رسالته: 

االّ يناقشوا فامي ميكن ان ينجم عنه الانشقاق والافرتاق، وامنا علهيم أ ن يتعلموا تباحث الامور من دون نزاع، 

 وعىل منط التداول يف الافاكر.
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 ابمسه س بحانه

ْمِدِه( ّبُح حِبَ  )َوِاْن ِمْن يَشٍء ِااّل يُس َ

 السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته

سرنكنت "اخويت الاعزاء من 
9

 السادة: ابراهمي، شكري، احلافظ بكر، احلافظ حسني، احلافظ رجب.

 ان املسائل الثالث اليت ارسلمتوها بيد احلافظ توفيق، يعرتض علهيا امللحدون منذ أ مد بعيد:

 اوالها: ان املعىن الظاهري لقوهل تعاىل:

. هو: انه رأ ى غروب الشمس يف ماء (71)الكهف:ئٍة(  )حىت اذا بَلَغَ َمْغرَب الَشْمِس َوَجَدها تَْغُرُب يف عنٍَي مَح 

 عنٍي ذي طني وحرارة.

 اثنيهتا: اين يقع سد ذي القرنني؟

 اثلثهتا: نزول س يدان عيىس عليه السالم وقتهل ادلجال يف أ خر الزمان.

 ان اجوبة هذه الاس ئةل طويةل، ااّل اننا نشري الهيا ابختصار فنقول:

عىل اساليب اللغة العربية، وبوجه يفهمه معوم الناس بظاهر النظر، ذلا كثرياً ما  ان أ ايت القرأ ن الكرمي مبنية
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 بينت املسائل ابلتشبيه والمتثيل.

 فقوهل تعاىل: )تغرب يف عني محئٍة(

يعين: ان ذا القرنني قد شاهد الشمس تغرب يف ما يش به عينًا موحةل وحامية، عند ساحل البحر احمليط 

 يف عني جبل براكّن ذي لهيب ودخان. الغريب، أ و شاهد غروهبا

--- 
1
 قصبة قريبة لبارال منفى الاس تاذ النوريس. ــ املرتمج.  

#163 

أ ي انه شاهد يف ظاهر النظر غروهبا يف سواحل البحر احمليط الغريب، ويف جزء منه اذلي تراءى هل من بعيد 

ة الكثيفة املتصاعدة من مياه ك نه بُركة او حوض عنٍي واسعة، فشاهد غروهبا الظاهري خلف الاخبر 

املستنقعات الواقعة عند سواحل البحر احمليط الغريب، لشدة حرارة مشس الصيف.. او شاهد اختفاء الشمس 

اليت يه عني السامء ـ  -
9

يف عني ملهتبة انفلقت حديثًا عىل مقة جبل براكّن تقذف حبممها مازجة الرتاب 

 والصخور واملعادن السائةل.

  القرأ ن الكرمي البليغة املعجزة ترشد هبذه اجلةل اىل مسائل كثرية:نعم ان تعابري

فاواًل ان س ياحة ذي القرنني اكنت اىل هجة الغرب.. ويف وقت عّز احلر.. وحنو املستنقعات.. وموافقهتا أ وان 

مهنا غروب الشمس.. وحني انفالق جبل براكّن.. لك هذا تشري به ال ية الكرمية اىل مسائل مليئة ابلعرب 

 استيالء ذي القرنني عىل افريقيا استيالًء اتمًا.

غري  -ومن املعلوم ان احلركة املشهودة للشمس امنا يه حركة ظاهرية، ويه دليل عىل حركة الارض اخلفية 

ويه خترب عن تكل احلركة. وليس املراد حقيقة الغروب  -احملسوس هبا 
2

 

لعظمي يُرى من بعيد كحوض صغري، فتشبيه البحر املشاهد من امنا يه للتشبيه، اذ البحر ا "عني"مث ان لكمة 

أ ي عني تنبع من طني، وكذا  "عني محئة"خلف الضباب والاخبرة املتودلة من املستنقعات والربك بلفح احلرارة بـ

اليت تعين يف اللغة العربية: الينبوع والشمس والبرص، ينطوي عىل رّس بالغي دقيق  "عني"اس تعامل لكمة 

وثيقة .  وعالقة
8

 

فكام بدا الغروب لنظر ذي القرنني من بُعد هكذا. فان اخلطاب القرأ ّن النازل من العرش الاعظم املهمين عىل 

 الاجرام الساموية، حرّى هبذا اخلطاب الساموي

--- 
1
عت والعني: عني الشمس، وعني الشمس: شعاعها اذلي التثبت عليه العني. وقيل: العني الشمس نفسها، يقال: طل  

 العني، وغابت العني. )لسان العرب البن منظور(. ـ املرتمج.
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2
جاء يف تفسري البيضاوي: ولعهل بلغ ساحل احمليط فرأ ها كذكل اذ مل يكن يف مطمح برصه غري املاء وذلكل قال )وجدها   

 تغرب( ومل يقل: اكنت تغرب. ـ املرتمج.
3
ر برمٍز اىل معىن لطيف ورس دقيق من ارسار البالغة، وهو ان يذكّ » عني محئة«يف قوهل تعاىل » عني«ان التعبري بـ  

وجه السامء بعد مشاهدته بعني الشمس جامل رمحته تعاىل عىل وجه الارض، وان وجه الارض عقب رؤيته بعني البحر 

تذكر بلكمة  عظمته تعاىل يف السامء، تُطبق العينان احداهام يف الاخرى، فتطبق العيون عىل وجه الارض.. فال ية الكرمية

 واحدة وابجعاز مجيل هذا املعىن اللطيف مشرية اىل ما يهنيى وظيفة العيون. ـ املؤلف.
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رابنية ويه  "عني"ومنسجم مع عظمته ورفعته قوهل بأ ن الشمس املسخرة رساجاً يف مضيف رحامّن، ختتفي يف 

 نعم هكذا يبدو البحر للعيون الساموية.حامية.  "عني"البحر احمليط الغريب، معربًا ابسلوبه املعجز ان البحر 

 حاصل الالكم:

للبحر احمليط الغريب امنا يه ابلنس بة ذلي القرنني اذلي رأ ى من بُعد ذكل البحر العظمي  "عني محئة"ان التعبري بـ

ك نه عني ماء. أ ما النظر القرأ ّن اذلي هو قريب اىل لك شئ، فال ينظر نظر ذي القرنني من بعيد اذلي يداخهل 

خداع البرص، بل ل نه نزل من السامء مطلعاً علهيا، ول نه يرى الارض ميداانً او قرصاً واحياانً همداً او حصيفة، 

للبحر العظمي وهو احمليط الاطليس الغريب املغطى ابلضباب والاخبرة امنا يبني علوه ورفعته  "عني"فان تعبريه بـ

 ومسوه وعظمته.

 سؤالمك الثاّن:

 رنني؟ وَمن يأ جوج ومأ جوج؟اين يقع سد ذي الق

الّ انين ال ن ال امكل  اجلواب: لقد كتبت سابقاً رساةل حول هذه املسأ ةل، فأ لزمت احلجة مالحدة ذكل الوقت. ا 

تكل الرساةل، فضالً عن ان حافظيت ال متدّن بشئ فقد أ صاهبا شئ من الُعطل. عالوة عىل أ ن هذه املسأ ةل قد 

لهذا نشري اشارة يف غاية الاختصار اىل نكتتني او  "مة الرابعة والعرشينالغصن الثالث من اللك"تطرق الهيا 

 ثالث حفسب تعود اىل هذه املسأ ةل ويه:

وما يشري  -كذي يزن  - "ذي"انه بناءً عىل ما بيّنه اهل العمل احملققون، وابتداء اسامء عدد من ملوك المين بلكمة 

س هو الاسكندر الرويم )املقدوّن( وامنا هو احد ملوك المين فان ذا القرنني هذا لي "ذي القرنني"اليه عنوان 

اذلي عارص س يدان ابراهمي عليه السالم وتلقى ادلرس من س يدان اخلُض عليه السالم. بيامن جاء الاسكندر 

 الرويم قبل امليالد حبوايل ثالمثائة س نة ودرس عىل يد ارسطو.

حد ما قبل ثالثة أ الف عام. ذلا فان نظر هذا التارخي ان التارخي اذلي دّونه الانسان يضبط احلوادث اىل 

ما يذكرها  الناقص القارص اليس تطيع ان حيمك بصواب عىل حوادث ما قبل زمن س يدان ابراهمي عليه السالم، فا 
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 مشوبة ابخلرافات، أ و ينكرها  او يوردها ابختصار شديد.
#165 

 ابالسكندر، فيعود اىل:الاميّن هذا يف التفاسري  "ذي القرنني"أ ما سبب اش هتار 

أ ن احد اسامء ذي القرنني هو الاسكندر، فهو الاسكندر الكبري، والاسكندر القدمي. او نظرًا ل ن القرأ ن 

الكرمي دلى ذكره حلادثة جزئية يذكرها لكوهنا طرفاً حلوادث لكية، فان الاسكندر الكبري اذلي هو ذو القرنني؛ 

النبوية بني الاقوام الظاملة واملظلومة وليصّد عهنم غاراهتم فان قوادًا  مثلام اسس سّد الصني الشهري ابرشاداته

وان قسامً من الانبياء  -يف اجلهة املادية  -عظاماً عديدين اكالسكندر الرويم وملواكً اقوايء اقتدوا بذي القرنني 

ية والارشاد.. فهؤالء ومه ملوك معنويون لالنسانية، ساروا عىل اثره يف اجلهة املعنو  -والاقطاب الاولياء 

اسسوا السدود بني اجلبال 
9

نقاذ املظلومني من رش الظاملني. مث بنوا القالع يف  اليت يه من الوسائل املهمة ال 

ما بقوهتم املادية اذلاتية أ و ابرشاداهتم وتوجهياهتم وتدابريمه. حىت بنوا الاسوار  مقم اجلبال، فش ّيدوا تكل املوانع ا 

اواسطها، اىل ان بلغ الامر اىل اس تعامل وس يةل أ خرية يه املدافع الثقيةل واملدرعات حول املدن واحلصون يف 

 الشبهية ابلقالع الس يارة.

فذكل السد اذلي بناه ذو القرنني وهو اشهر سد يف العامل ويبلغ طوهل مسرية اايم امنا بناه ليصد به وجامت اقوام 

ويعرب عهنم التارخي بقبائل املاجنور واملغول اذلين دّمروا  رشيرة اطلق علهيم القرأ ن الكرمي امس يأ جوج ومأ جوج

احلضارة البرشية مرات ومرات. وظهروا من وراء جبال مهالاي فأ هلكوا العباد وخّربوا البالد رشقاً وغراًب. فصار 

دون  ذكل السد املبين بني جبلني قريبني من سلسةل مهالاي مانعًا امام وجامت هؤالء الاقوام اهلمجية،وحائالً 

غاراهتم العديدة عىل املظلومني يف الصني والهند.. ومثلام اسس ذو القرنني هذا السد فقد بنيت سدود كثرية 

اخرى هبمة ملوك ايران القدماء يف جبال القفقاس يف منطقة املضيق صداً للهنب والسلب والغارات اليت امهتنهتا 

 اقوام الترت. وهناك سدود كثرية من هذا النوع.

 أ ن الكرمي ل نه خياطب البرشية اكفًة، فانه يذكر ظاهرًا حادثة جزئية ويذكّر هبا احدااًث مشاهبة لها.فالقر 

--- 
1
هناك سدود اصطناعية عىل وجه الارض حتولت مبرور الزمن اىل هيئة جبال حىت ال تعرف اهنا اكنت سدودًا. ــ   

 املؤلف.

#166 

 املفرسين حول السد ويأ جوج ومأ جوج.مفن زاوية النظر هذه ختتلف الرواايت واقوال 

مث ان القرأ ن احلكمي قد ينتقل من حادثة اىل اخرى بعيدة عهنا وذكل من حيث املناس بات الالكمية وعالقاهتا. 

خبار القرأ ن عن قيام الساعة عقب  فاذلي اليعرف هذه العالقات يظن ان زماَّن احلادثتني قريبان. وهكذا فا 
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مان، وامنا ل جل نكتتني من حيث املناس بات الالكمية، اي: كام ان هذا السد خراب السد، ليس هو لقرب الز 

 س ُيدمر فس تدّمر ادلنيا كذكل.

لهية راخسة وقوية ال تُنسف االّ بقيام الساعة، فهذا السد ايضاً قوي اكجلبال  مث ان اجلبال اليت يه سدود فطرية ا 

ىت لو معلت فيه عوامل التغيري عىل مدى الزمان من ال يدّك ااّل بقيام الساعة، وسيبقى الكثري منه ويدوم ح

 خراب وهدم.

نعم! ان سد الصني اذلي هو فرد من لكية سد ذي القرنني ما زال ابقيًا مشاهدًا عىل الرمغ من مرور الوف 

الس نني، وانه يُقرأ  كسطر طويل ُكتب بيد الانسان عىل حصيفة الارض، يُقرأ  سطراً جمسامً متحجراً ذا مغزى 

 لتارخي القدمي.من ا

 سؤالمك الثالث:

جواب شاٍف لمك وهام يف  "املكتوب الاول واخلامس عرش"وهو حول قتل عيىس عليه السالم لدلجال. ففي 

 غاية الاختصار.
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 ابمسه س بحانه

ْمِدِه( ّبُح حِبَ  )َوِاْن ِمْن يَشٍء ِااّل يُس َ

 السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته

 املضحيني العزيزين: العامل صربي، واحلافظ عل.اخوّى الوفيني الصّديقني 

ان سؤالكام املهم حول املغيبات امخلسة املوجودة يف ختام سورة لقامن، حيتاج اىل جواب يف غاية الامهية، ااّل 

اعاّن من حاةل روحية واحوال مادية.. حتول بيين وبني اجلواب الشايف. ومع هذا سأ شري  -مع الاسف  -أ نين 

 يف غاية الاجامل اىل بضع نقاط يتعلق هبا سؤالكام: اشارة حفسب،

ان حفوى سؤالكام هذا هو ان امللحدين يعرتضون عىل كون وقت نزول الغيث ونوعية اجلنني يف الرمح من 

املغيبات امخلسة فينتقدون قائلني: ان وقت نزوهل يُكشف عنه يف املراصد اجلوية، فاذن يعلمه كذكل غرُي هللا، 

 يف رمح الام ميكن معرفته، ذكراً اكن أ م ان ى ابشعة رونتكن. مبعىن انه ميكن الاطالع عىل وان جنس اجلنني

 املغيبات امخلسة!

لهية اخلاصة، ويتبع  اجلواب: ملا اكن وقت نزول الغيث غري مرتبط بقاعدة مطردة، فانه يرتبط مبارشة ابملشيئة اال 

لهية اخلاصة، فيزنل من خزينة رمحته تعاىل ن رّس حهمته هو ال يت:الارادة اال    دون وساطة. وا 

ان امه حقيقة يف الكون وامثن ماهية فيه يه الوجود، احلياة، النور، الرمحة وان هذه الاربعة متوهجة مبارشة 
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لهية ومش يئهتا اخلاصة، بيامن حتجب الاس باب الظاهرة يف املصنوعات  ودون وسائط وجحب اىل القدرة اال 

لهية الاخرى ترّصف القدر  لهية، وتسرت القوانني املطردة والقواعد الثابتة اال  لهية  -اىل حٍد ما  -ة اال  الارادة اال 

ومش يئهتا، االّ ان تكل احلجب والاس تار مل توضع امام احلياة والنور والرمحة؛ لعدم جراين حهمة وجودها يف 

 تكل الامور.
#168 

شأ  احلياة ومدار الرمحة بل هو عني الرمحة، وحيث ان الرمحة واحلياة امه حقيقتني يف الوجود، وان الغيث من 

لهية اخلاصة هبا، وذكل ليضطر  فالبد االّ تكون الوسائط جحباً أ ماهما، والبد االّ تسرت القاعدة املطردة املشيئة اال 

لك فرد يف لك وقت، ويف لك امر اىل الشكر واظهار العبودية واىل السؤال والتُضع وادلعاء؛ اذ لو اكنت تكل 

عىل وفق قاعدة معينة النسّد ابب الشكر والرجاء منه تعاىل استنادًا اىل القاعدة املطردة. فطلوع الامور 

الشمس مع ما فيه من منافع معلومة، النه مرتبط بقاعدة معينة، فال يُسأ ل هللا س بحانه عن طلوعها وال يشكر 

مل اذلي توصلوا اليه وبوساطة تكل عليه شكرًا خاصًا وال يعّد ذكل من امور الغيب، ل ن البرش يعرفون ابلع

 القاعدة موعد رشوق الشمس غدًا.

ولكن جزئيات الغيث ليست مرتبطة بقاعدة معينة، ذلا يضطر الناس يف لك وقت اىل التُضع والتوسل اىل 

رمحته تعاىل. وملا اكن عمل البرش، اليس تطيع ان حيدد وقت نزول الغيث، فقد تلقاه الناس نعمة خاصة التصدر 

لهية، فيشكرون رهبم شكراً حقيقياً علهيا. وهكذا فهذه ال ية الكرمية تُدخل وقت نزول  االّ  من خزينة الرمحة اال 

الغيث بني املغيبات امخلسة من هذه الزاوية اليت ذكرانها. أ ما الاحساس ابالهجزة يف املراصد عن مقدمات 

عمل ابالطالع عىل بعض مقدمات نزوهل حيامن وقت نزوهل، ومن مث تعيني وقته فهذا ليس علامً ابلغيب، بل هو 

يقرتب اىل عامل الشهادة بعد صدوره من الغيب، مثلام يُعمل بنوع من احساس مس بق أ خفى الامور الغيبية حيامن 

حتصل، أ و بعد قرهبا من احلصول وال يعّد ذكل معرفة ابلغيب، وامنا هو معرفة بذكل املوجود، او ابملقّرب اىل 

 الوجود.

 اشعر احياانً بشعور مرهف يف اعصايب، مبا س يأ يت من الغيث قبل جميئه ابربع وعرشين ساعة. مبعىن حىت انين

ان للغيث مقدمات ومبادئ، فتكل املبادئ تبدي نفسها عىل صورة رطوبة تُشعر مبا وراءها من الغيث، 

الغيب وخرجت منه  فيكون هذا احلال وس يةل لوصول عمل البرش اكلقاعدة املطردة، اىل امور قد صدرت عن

 وملّا دخلت بعُد اىل عامل الشهادة.

لهية اخلاصة مبش يئهتا اخلاصة،  اما معرفة نزول الغيث اذلي مل يطأ  قدمه عاملَ الشهادة، ومل خيرج بعُد من الرمحة اال 

 فامنا هو خاص بعمل عالم الغيوب.
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 بقيت املسأ ةل الثانية اليت يه:
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شعة رونتكن، هذه املعرفة التنايف قطعاً ما تفيده ال ية الكرمية  )ويَْعمَلُ َما يف معرفة جنس اجلنني يف رمح الام اب

من معىن الغيب. ل ن املراد من العمل املذكور فهيا الينحرص يف ذكورة اجلنني وانوثته وامنا  (84)لقامن:ال رَحام( 

ئ املقدرات احلياتية، ويه مدار املراد منه معرفة الاس تعدادات البديعة اخلاصة بذكل الطفل واليت يه مباد

ما س يكس به يف املس تقبل من اوضاع. وحىت معرفة خمت الصمدية وسكهتا الرائعة البادية عىل س اميه.. لكها مرادة 

يف ذكل املعىن حبيث ان العمل ابلطفل وهبذه الوجوه من الامور خاص بعمل عالم الغيوب وحده، فلو احتدت 

افذة ك شعة رونتكن ملا كشفت ايضًا عن مالمح الطفل احلقيقية يف وهجه مئات الالوف من افاكر البرش الن

وحده تكل املالمح اليت حتمل من العالمات اليت تفرقها ومتزيها عن لك فرد من افراد البرشية قاطبة، فكيف 

مالمح  اذن ميكن كشف الس اميء املعنوية يف اس تعداداته وقابلياته اليت يه خارقة مبئات الالوف من املرات عن

 الوجه!

ولقد قلنا يف املقدمة: ان الوجود واحلياة والرمحة من امه حقائق الكون ولها اعىل مقام ومرتبة فيه. ذلا تتوجه تكل 

 احلقيقة احلياتية اجلامعة جبميع دقائقها ولطائفها اىل ارادة هللا اخلاصة ورمحته اخلاصة ومش يئته اخلاصة.

اهجزهتا منشأ  للشكر، ومدار للعبادة والتسبيح، وذلكل مل توضع دوهنا واحد ارسار ذكل هو ان احلياة جبميع 

لهية اخلاصة وال الوسائط الظاهرية اليت تسرت رمحته اخلاصة  القاعدة املطردة اليت حتجب رؤية الارادة اال 

 س بحانه.

 ان هلل س بحانه وتعاىل جتليني اثنني يف س اميء اجلنني املادي واملعنوي.

 الاول:

ه س بحانه وأ حديته ومصديته، اذ اجلنني يشهد عىل وحدانية خالقه وصانعه بتطابق اعضائه يدل عىل وحدت

الاساس وتوافق اهجزته الانسانية مع سائر البرش. فذكل اجلنني ينادي برصاحة هذا اللسان قائاًل: من اذلي 

 يف أ ساسات وهب يل هذه الس اميء يف الاعضاء هو ذكل الصانع اذلي وهب جليع البرش اذلين يش هبونين

 الاعضاء. وهو س بحانه صانع مجيع ذوي احلياة.
#170 

فهذا اللسان اذلي يدل به اجلنني عىل الصانع اجلليل ليس لسااًن غيبيًا، بل هو معلوم ميكن معرفته والوصول 

طق اليه، حيث انه يتبع قاعدة مطردة ويسري عىل وفق نظام معني ويستند اىل نوعية اجلنني، فهذا العمل لسان ان

 وغصن قد تدىل من عامل الغيب اىل عامل الشهادة.

 اجلهة الثانية:

ويه ان اجلنني ينادي بلسان س اميء اس تعداداته اخلاصة وس اميء وهجه الشخصية فيدل عىل اختيار صانعه 

ومش يئته املطلقة وارادته اخلاصة ورمحته اخلاصة. فهذا اللسان لسان غييب أ ت من هناك، فال يس تطيع ان يراه 
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حد قبل وجوده غري العمل الازيل، والميكن ان حييط به سواه. فمبشاهدة هجاز من الف هجاز من س اميء اجلنني ا

 يف الرمح، ال يُعمل هذا الانسان  .

 احلاصل:

لهية.  ان س اميء الاس تعدادات يف اجلنني، وس اميء وهجه دليل الوحدانية وجحة الاختيار والارادة اال 

ن وفق هللا تعاىل  بضع ناكت حول املغيبات امخلسة. اذ ال يسمح الوقت احلارض وال حاليت ابكرث وس تكتب ا 

 من هذا. واخمت الكيم.

 البايق هوالبايق

 سعيد النوريس
#171 

 ابمسه س بحانه

ِبُح حِبَْمِدِه(  )َوِاْن ِمْن يَشٍ ِااّل يُس َ

 السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته أ بدًا دامئاً 

 أ فت بك !ايخ العزيز الصّديق املتلهف ر 

أ نك تسأ ل يف رسالتك عن اللطائف العرش، وحيث أ نين لست يف حاةل تدريس الطريقة الصوفية، ولعلامء 

الطريقة النفشبندية مؤلفات ختص اللطائف العرش وان وظيفتنا يف الوقت احلارض يه اس تخراج الارسار 

تعض من عدم اس تطاعيت تقدمي القرأ نية واس تنباطها، ال نقل املسائل املوجودة يف بطون الكتب! فال مت 

الَّ انين اقول:
ِ
 التفاصيل. ا

ان الامام الرابّن قد عرّب عن اللطائف العرش ابلقلب والروح والرس واخلفي وال خفى. وذكر ان للك عنرص 

من العنارص الاربعة يف الانسان لطيفة انسانية مالمئة ومنسجمة معه. وذكر اجامالً عن ريق لك طيفة من تكل 

واحوالها يف لك مرتبة اثناء السري والسلوك. وابلنس بة يل ارى أ ن لطائف كثرية مندرجة يف ماهية  اللطائف

الانسان اجلامعة ويف اس تعداده للحياة االّ ان عرشاً مهنا قد اش هترت حىت أ ن احلكامء والعلامء الظاهريني ايضًا 

الوا: أ ن احلواس امخلس الظاهرة نوافذ قد جعلوا تكل اللطائف العرش اساساً حلهمهتم يف صورة اخرى، حيث ق

أ و مناذج حلواس مخس ابطنة. حىت ان ما اش هتر دلى العوام واخلواص من لطائف الانسان العرش منسجمة 

مع اللطائف العرش دلى ارابب الطرق الصوفية. مفثاًل: الوجدان والاعصاب واحلس والعقل والهوى والقوة 

ذه اللطائف ابلقلب والروح والرس، تُظهر اللطائف العرش يف صورة الشهوية والقوة الغضبية، اذا احلقت ه

 اخرى. وهناك لطائف اخرى كثرية غري هذه اللطائف، امثال: السائقة، الشائقة، احلس قبل الوقوع.

 فلو كتبت حقيقة هذه املسأ ةل لطالت كثريًا، ذلا اضطر اىل قطع التفاصيل نظرًا لضيق وقيت.
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علق ببحث املعىن الامسي واملعىن احلريف، مفثلام اشارت كتب النحو عامة اليه يف اما سؤاكل الثاّن اذلي يت

 بداايهتا، فقد وحضته توضيحًا اكفيًا ابالمثةل كتب
#172 

عمل احلقيقة اكللكامت واملكتوابت ويّعد من الارساف الاسهاب يف الايضاح ملن ميكل ذاكًء ودقة مالحظة 

 مثكل.

حيث اهنا زجاجة، ترى مادهتا الزجاجية، وتكون الصورة املمتثةل فهيا شئ اثنوي،  فانك اذا نظرت اىل املرأ ة من

بيامن ان اكن القصد من النظر اىل املرأ ة رؤية الصورة املمتثةل فهيا، فالصورة تتوحض امامك حىت تدفعك اىل القول 

 نواًي.بيامن تبقى زجاجة املرأ ة أ مرًا اث (94)املؤمنون:)فتبارك هللا احسن اخلالقني(  

النظرة ال وىل متثل )املعىن الامسي( اي: زجاجة املرأ ة معىن مقصود، وصورة الشخص املمتثةل فهيا )معىن 

 حريف( غري مقصود.

مسي( أ ما الزجاج مفعىن )حريف(.  أ ما النظرة الثانية فصورة الشخص يه املقصودة، فهيي اذن معىن )ا 

معىن يف نسفه. أ ما احلرف فهو: ما دّل عىل معىن يف  وهكذا ورد يف كتب النحو تعريف الامس أ نه: دّل عىل

 غريه.

فالنظرة القرأ نية اىل املوجودات جتعل املوجودات مجيعها حروفًا، اي اهنا تعرّب عن معىن يف غريها، مبعىن اهنا 

 تعرّب عن جتليات الاسامء احلس ىن والصفات اجلليةل للخالق العظمي املتجلية عىل املوجودات.

لسفة امليتة فهيي تنظر عىل الاغلب ابلنظر الامسي اىل املوجودات، فزتل قدهما اىل مستنقع اما نظرة الف 

 الطبيعة.

وعىل لك حال فال متسع يل من الوقت يك اتلكم كثريًا، حىت أ نين ال اس تطيع ان اكتب القسم ال خري املهم من 

و، بكر، رشدي، لطفي، الفهرس اذلي هو سهل يسري. بلّغ ساليم اىل رفقائك يف ادلرس وخباصة خرس 

الش يخ مصطفى، احلافظ امحد، زسايئ، احملمدون والعلامء، واّن الدعو لالطفال الابرايء املباركني يف بيتمك 

 املبارك.

 البايق هو البايق

 اخومك

 سعيد النوريس
#173 

% 

 اللمعة السابعة عرشة

هرة(  )عبارة عن س بع عرشة مذكِّرة تأ لقت من الزُّ

129



مْح  حميِ بِْسِم هللا الرَّ  ِن الرَّ

 املقدمة

قبل اثنيت عرشة س نة 
9

من تأ ليف هذه اللمعة وفقين املوىل الكرمي ومشلين بعنايته ولطفه، فكتبُت بعض ما  

تأ لق من مسائل التوحيد وبعض ما تظاهر مهنا اثناء تأ مٍل فكري، وجتواٍل قليب، وانكشاٍف رويح عرب العروج 

لهية، كتبهُتا ابلل  "شعةل"و "ُزهرة"غة العربية عىل صورة مذكّرات يف رسائل موسومة بـيف مراتب املعرفة اال 

 وامثالها. "قطرة"و "ذرة"و "مّشة"و "حبّة"و

وحيث ان تكل املذكِّرات قد كتبْت الجل اراءة بداية حقيقة عظمية واسعة، وابراز مقدمهتا حفسب، ول جل 

ملحوظات وتنبهيات. ُسلهتا لنفيس اظهار شعاع من اشعة نور ساطع ابهر، فقد جاءت عىل شلك خواطر و 

وحدها، ال مر اذلي جعل الاس تفادة مهنا حمدودة، وخباصة أ ن القسم الاعظم من اخلص اخواّن وخالصهتم 

رصارمه واحلاهحم اىل كتابة ايضاحات ابللغة الرتكية لقسم من تكل  مل يدرسوا اللغة العربية، فاضطررُت أ زاء ا 

القسم الاخر مهنا  املذكرات واللمعات. واكتفي برتمجة
2

. 

--- 
1
 م(. ـ املرتمج.9188هـ) 9872م( حيث ان اترخي تأ ليف هذه الرساةل 9129هـ ) 9841اي يف س نة   

2
وحيامن ترمجهتا اىل العربية اعتربت النص الرتيك املوحّض هو الاساس، الا انين أ ثرت اس تعامل عبارات الاس تاذ    

  -مىت ما اكنت مطابقة مع النص الرتيك.  -ملذكورة  )من املثنوي العريب النوري( يف الرسائل العربية ا -النوريس البليغة 

 املرتمج.

#174 

هذه اخلواطر الواردة يف الرسائل  "لسعيد اجلديد"ولقد جاءت الرتمجة اىل الرتكية نصاً دون تغيري حيث تراءت 

.. ول جل هذا فقد "احلقيقة"ل عمل العربية رؤية أ ش به ما يكون ابلشهود، وذكل حيامن رشع ابالغرتاف من مهن

ُذكر بعض اجلل ابلرمغ من أ نه مذكور يف رسائل اخرى بيامن ُذكر البعض ال خر يف غاية الاجامل ومل يوحّض 

 التوضيح املطلوب وذكل لئال يفقد لطافته الاصلية.

 سعيد النوريس

 املذكرة الاوىل

! انه اليليق بك ان تربط قلبك وتعلّقه مبا ال يرافقك بعد كنت قد خاطبُت نفيس قائاًل: اعمل اهيا السعيد الغافل

 فنــاِء هذا العامل، بل يُفارقُك خبراب ادلنيا! فليس من العقل يف شـئ ربطُ القلب بأ شــياَء فانية!

 فكيف مبا يرتكك ابنقراض عرصك ويدير ظهره كل؟
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 بل فكيف مبا ال يصاحبك يف َسفر الربزخ؟

 ابب القرب؟ بل فكيف مبا ال يش ّيعك اىل

تَك، محماًل خطاايه عىل ظهرك؟  بل فكيف مبا يفارقك خالل سـنة او سـنتني فراقًا ابداًي، ُموّراًث ِامثَه ذمَّ

 بل فكيف مبا يرتكك عىل رمغك يف أ ن رِسورك حبصوهل؟

يضمحل  فان كنت فطنًا عاقاًل فال هتمت  وال تغمت، واترك ما ال يقتدر ان يرافقك يف سفر الابد واخللود، بل

 ويفىن حتت مصادمات ادلنيا وانقالابهتا، وحتت تطورات الربزخ، وحتت انفالقات ال خرة.

أ ال ترى ان فيك لطيفًة الترىض االّ ابل بد وال بدي، والتتوجه االّ اىل ذكل اخلادل، والتتزنل ملا سواه؟ حىت اذا 

كل يه سلطان لطائفك ومشاعرك.. فأ طع سلطان ما ُاعطيت لها ادلنيا لُكها، فال تَُطمأ ن تكل احلاجة الفطرية.. ت

 لطائفك املطيع ل مر فاطره احلكمي جّل جالهل، واجُن بنفسك..
#175 

 987ص:  -اللمعة السابعة عرشة 

 املذكِّرة الثانية

 لقد رأ يت يف رؤاي صادقٍة ذات حقيقة، أ نين أ خاطب الناس:

تة: أ ن الحتسنبَّ ما سوى هللا تعاىل اعظَم منك فرتفَعه اهيا الانسان! ان من دساتري القرأ ن الكرمي واحاكمه الثاب 

اىل مرتبة العبادة، والحتَسنبَّ انك اعظم من شئ من الاش ياء حبيث تتكرّب عليه. اذ يتساوى ما سواه تعاىل 

 ويف نس بة اخمللوقية. "املعبودية"يف البعد عن 

 املذكِّرة الثالثة

زائةل رسيعًا، ك هنا دامئة ال متوت، فعندما تنظر ما حوكل من ال فاق اعمل اهيا السعيد الغافل! انك ترى ادلنيا ال

نوعاً ومجةًل، ومن مث ترجع ابملنظار نفسه فتنظر اىل نفسك الفانية، تظهّنا اثبتًة  -اىل حٍد ما  -وتراها اثبتًة مس مترةً 

 ايضًا. وعندها ال تندهش ااّل من َهول القيامة، وك نك تدوم اىل أ ن تقوم الساعة!.

عُْد اىل رشدك، فانت ودنياك اخلاصة بك معّرضان يف لّك أ ن اىل رضابت الزوال والفناء.. ان َمثكََلَ يف خطأ  

ك هذا، يش به َمن يف يده مرأ ة تواجه قرصًا او بدلًا او حديقًة، وترتسم الصورة املثاليُة  شعورك وغَلَط حّسِ

أ دىن حركة، وتغريت اقّل تغرّي، فس يحدث الهرج واملرج للقرص او البدل او احلديقة فهيا، فاذا ما حتركت املرأ ة 

يف تكل الصورة املثالية، فال يفيدك بعُد البقاُء وادلوام اخلارجيان يف نفس القرص او البدل او احلديقة، اذ ليس 

 كل مهنا ااّل ما تعطيك مرأ تُك مبقياسها ومزياهنا.

ماكن موهتا، فاعمل ان حياتك ومعرك مرأ ة! واهنا عامد دنياك وس ندها و  مرأ هتا ومركزها. فتأ مل يف مرأ تك، وا 
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 وخراب ِما فهيا يف لك دقيقة، فهيي يف وضع ك ن قيامتك س تقوم يف لك دقيقة.

 مفا دام الامر هكذا فال حتّمل حياتك ودنياك ما ال طاقة هلام به.
#176 

 981ص:  -اللمعة السابعة عرشة 

 املذكِّرة الرابعة

ومن عاداته اجلارية اعادة ما هل امهية وقمية غالية بعينه ال مبثهل.  -يف الاكرث  -مي اعمل ان من س نّة الفاطر احلك

فعندما جيدد اكرث الاش ياء مبثلها  عند تبدل الفصول وتغرّي العصور، يُعيد تكل الاش ياء المثينة بعيهنا. فانظر 

رش العرصي، تَر هذه القاعدة واىل احلرش الس نوي، واىل احل  -اي اذلي يمت يف لك يوم  -اىل احلرش اليويم 

 املطّردة واحضة جلية يف اللك. وبناء عىل هذه القاعدة الثابتة نقول:

قد اتفقت الفنون وشهدت العلوم عىل أ ن الانسان هو أ مكل مثرٍة يف جشرة اخلليقة، وانه أ مه خملوق بني 

الاحياء، ذلا حُيمك ابحلدس القطعي  اخمللوقات، وأ غىل موجود بني املوجودات، وأ ن فرداً منه مبثابة نوع من سائر

 عىل أ ن لّك فرٍد من أ فراد البرش س ُيعاد يف احلرش الاعظم والنرش الاكرب بعينِه وجسمِه وامسِه ورمسِه.

 املذكِّرة اخلامسة

يف طريق التأ مل والتفكر، انقلبت تكل العلوم الاوروبية الفلسفية وفنوهنا اليت اكنت  "سعيد اجلديد"حيامن سار 

اىل أ مراض قلبية، نشأ ت مهنا مصاعب ومعضالٌت كثرية يف تكل  "سعيد القدمي"رة  اىل حّدٍ ما  يف افاكرمس تق

ااّل القيام بمتخيض فكره والعمل عىل نفضه من أ دران الفلسفة  "سعيد اجلديد"الس ياحة القلبية. مفا اكن من 

اورة ال تية مع الشخصية املعنوية ل ورواب املزخرفة ولواثت احلضارة السفهية. فرأ ى نفسه مضطراً اىل اجراء احمل

لكبح جامح ما يف روحه من احاسيس نفسانية منحازة لصاحل اورواب، فهيي حماورة مقتضبة من انحية وُمسهبٌة 

 من انحية اخرى.

 ولئال يُساء الفهُم البد أ ن ننبه: ان اورواب اثنتان.

انية احلقة، وأ ّدت خدماٍت حلياة الانسان احداها: يه اوراب النافعة للبرشية، مبا اس تفاضت من النرص 

 -يف هذه احملاورة  -الاجامتعية، مبا توصلت اليه من صناعاٍت وعلوٍم ختدم العدل والانصاف ، فال أ خاطب 

هذا القسم من اوراب. وامنا أ خاطب اوراب الثانية تكل اليت تعفّنت بظلامت الفلسفة الطبيعية وفسدت ابملادية 

 اجلاس ية،
#177 

 988ص:  -عة السابعة عرشة اللم

وَحسِبْت سيئات احلضارة حس ناٍت لها، وتومّهت مساوءها فضائل. فساقت البرشية اىل السفاهة وأ ردهتا 
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 الضالةل والتعاسة.

ولقد خاطبُت يف تكل الس ياحة الروحية الشخصية املعنوية الاوربية بعد أ ن اس تثنيت حماسن احلضارة وفوائد 

طايب اىل تكل الشخصية اليت اخذت بيدها الفلسفة املُّضة التافهة واحلضارة الفاسدة العلوم النافعة، فوهّجت خ

 السفهية.. وخاطبهتا قائاًل:

اي اورواب الثانية! اعلمي جيداً أ نك ِقد اخذت ِبميينِك الفلسفة املضةّل السقمية، وبشامكل املدنية املُّضة السفهية، 

 ت يداِك، وبئست الهدية هديتِك، ولتكن واباًل عليِك، وس تكون.مث تّدعني ان سعادة الانسان هبام. أ ال ُشلّ 

ايهتا الروح اخلبيثة اليت تنرش الكفر وتبث اجلحود! تُرى هل ميكن ان يسعد انساٌن مبجرد متلّكه ثروة طائةل، 

وترفهّل يف زينة ظاهرة خادعة، وهو املصاب يف روحه ويف وجدانه ويف عقهل ويف قلبه مبصائب هائةل؟ وهل 

ميكن ان نطلق عليه أ نه سعيد؟! أ ال ترين أ ّن َمن يَِئس من امٍر جزيئ، وانقطع رجاؤه من أ مٍل ومهي، وخاب َ 

ظنُّه من معٍل اتفه، كيف يتحول خياهُل العذُب ُمراً علقامً، وكيف يتعّذب مما حوهل من اوضاع لطيفة، فتضيق 

ابت الضالةل يف امعق اعامق قلبه، ويف أ غوار عليه ادلنيا اكلسجن مبا رُحبت!. فكيف مبن ُأصيب بشؤمك بُض

مجيُع أ ماهِل، فانشقت عهنا مجيُع أ المه، فايُّ سعادٍة ميكنك ان تضَمين  -بتكل الضالةل  -روحه، حىت انقطعت 

ملثل هذا املسكني الشقي؟ وهل ميكن ان يُطلَق ملن روحه وقلُبه يُعذابن يف هجمن، وجسمه فقط يف جنٍة اكذبة 

 سعيد؟..زائةل.. أ نه 

البرشيَة حىت طاشت بتعالميك، فتقايس منك العذاب املرير، ابذاقتك ِاايها  -ايهتا الروح اخلبيثة  -لقد أ فسدِت 

 عذاَب اجلحمي يف نعمي جنة اكذبة.

 ايهتا النفس الامارة للبرشية! تأ مل يف هذا املثال وافهمي منه اىل اين تسوقني البرشية:

احدهام، واذا بنا نرى يف لك خطوة خنطوها يف الطريق الاول، مساكني جَعَزة هب أ ن امامنا طريقني، فسلكنا 

 هيجم علهيم الظاملون، يغصبون امواهلم ومتاعهم،
#178 

 987ص:  -اللمعة السابعة عرشة 

 خيّربون بيوهتم واكواخهم، بل قد جيرحوهنم جرحًا بليغًا تاكد السامء تبيك عىل حالهتم املفجعة. فايامن يُمد النظر

تُرى احلاةل نفسها فال يُسمع يف هذا الطريق االّ ضوضاء الظاملني وََصهَبم، وأ ننُي املظلومني ونُواهحم، فك ن مأ متًا 

 عامًا قد خمّي عىل الطريق.

يتأ مل بأ مل ال خرين، فال يس تطيع ان يتحمل ما يراه يف هذا الطريق من  -مبقتىض انسانيته  -وملا اكن الانسان 

ذ الوجدان ال يطيق أ ملاً اىل هذا احلد، ذلا يضطر ساكل هذا الطريق اىل أ حد أ مرين: ِاما ان أ مل غري حمدود، ا

يتجرد من انسانيته، وحيمل قلبًا قاس يًا غارقًا يف منهتيى الوحشة ال يتأ مل هبالك اجليع طاملا هو سامل معاىًف، او 
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 يُبطل ما يقتضيه القلب ُ والعقُل!.

انية وابتعدت عهنا، وانغمست يف السفاهة والضالةل! لقد اهديِت بدهائك الاعور فيا اوراب اليت نأ ْت عن النرص 

ذ هيوى ابالنسان من ذروة  اكدلجال لروح البرش حاةل هجمنية، مث ادركِت ان هذه احلاةل داٌء عضال الدواَء هل. ا 

م هذا ادلاء أ عىل عليني اىل درك اسفل سافلني، واىل أ دىن درجات احليوان وحضيضها، وال عالج كل اما

الوبيل ااّل مالهيِك اجلذابة اليت تدفع اىل ِابطال احلّس وختدير الشعور مؤقتًا، وكاملياتِك املزخرفة واهواؤك 

مة... فتعسًا كِل ودلوائِك اذلي يكون هو القايض عليك.. نعم، ان ما فتحتيه امام البرشية من طريق،  املنّوِ

 يش به هذا املثال املذكور.

 اّن فهو ما أ هداه القرأ ن الكرمي من هديٍة اىل البرشية، فهدامه اىل الرصاط السوي، فنحن نرى:اما الطريق الث

يف لك مزنٍل من منازل هذا الطريق، ويف لك موضع من مواضعه، ويف لك مدينة تقع عليه، جنود مطيعون 

أ يت قسٌم من مأ موري ُأمناء لسلطاٍن عادل، يتجولون يف لك هجة ينترشون يف لك انحية، وبني فينة واخرى ي

ذكل املكل العادل وموظفيه فُيعفي بعض اولئك اجلنود من وظائفهم بأ مر السلطان نفسه ويتسمل مهنم اسلحهتم 

من زاوية  -ودواهّبم ومعّداهتم اخلاصة ابدلوةل ويسمّل الهيم بطاقة الاعفاء. وهؤالء املعفون يبهتجون ويفرحون 

لرجوعهم اىل السلطان وعودهتم اىل دار قرار سلطنته، واملثول بزايرته عىل اعفاهئم فرحًا عظاميً  -احلقيقة 

 الكرمية، مع اهنم حيزنون يف ظاهر

#179 

 981ص:  -اللمعة السابعة عرشة 

الامر عىل ما ُأخذ مهنم من دابة ومعدات أ ِلفوها.. ونرى ايضاً أ نه قد يلتقي اولئك املأ مورون َمن ال يعرفهم من 

ونه: أ ن سمّل سالحك! يرّد علهيم اجلندي: اان جندي دلى السلطان العظمي وحتت امره اجلنود، فعندما خياطب

ويف خدمته، واليه مصريي ومرجعي، مفن انمت حىت تسلبوا مين ما وهبين السلطان العظمي؟ فان كنمت قد جئمت 

قاتلنمّك ول وا عين فل  و كنت وحدي وانمت ُألوف، ابذنه ورضاه فعىل العني والرأ س فأ روّن أ مره الكرمي، واالّ تنحَّ

اذ ال اقاتل لنفيس الهنا ليست يل، بل اقاتل حفاظاً ل مانة ماليك وموالي وصيانًة لعزته وعظمته. فاان ال ارخض 

 لمك!!.

فدونك مثاالً واحداً من الوف الامثةل عىل ما يف هذا الطريق الثاّن من مصدر فرح ومدار سعادة. فانسج عىل 

 منواهل.

ق الثاّن، وطوال مدة السفرة لكها نرى َسوقاً اىل اجلندية، يمت يف فرح وابهتاج ورسور.. تكل وعىل طول الطري

. وهناك اعفاءات وُرَخص من اجلندية، تمت يف فرح وحبور ايضًا، وسط هتليل "املواليد"يه اليت تسمى بـ
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 ."الوفيات"وتكبري.. تكل يه اليت تسمى بـ

 -الثاّن  -ية، مفن اهتدى به فقد سعد يف ادلارين ومييض يف طريقه هذا هو اذلي اهداه القرأ ن الكرمي للبرش 

عىل هذه الصورة اللطيفة بال حزن وكَدٍر عىل ما فات منه، وبال خوف ووجل مما س يأ يت عليه، حىت تنطبق 

 .(212)البقرة: عليه ال ية الكرمية  )الَخوٌف عَلهِيم وال مُهْ حَيَزنون(  

 انِك تستندين اىل اسس واهية خنرة، فزتمعني:اي اورواب الثانية الفاسدة! 

أ ن لّك اكئن يح ماكل ٌ لنفسه، ابتداًء من اعظم َمكَل وانهتاء اىل اصغر مسك. لٌك يعمل ذلاته فقط، ول جل 

نفسه حفسب، واليسعى أ حٌد االّ لذلته اخلاصة، ول جل هذا هل حق احلياة. فغاية مهته وهدف قصده هو ضامن 

جاراًي فامي بني اخمللوقات امتثاالً ل مر اخلالق الكرمي اذلي  "قانون التعاون "ه. مث انك ترين بقائه واس مترار حيات

هو واحض جل يف أ رجاء الكون لكه اكمداد النبااتت للحيواانت واحليواانت لالنسان، مث حتس بني هذا القانون 

لهية وتكل التجليات الكرمية الرحمية  والس نّة اال 
#180 

 971ص:  -عرشة اللمعة السابعة 

 املنبعثة من ذكل التعاون العام جدااًل وخصامًا ورصاعًا، حىت حهمِت ببالهة ان احلياة جدال ورصاع!

فيا س بحان هللا!! كيف يكون ِامداُد ذرات الطعام امداداً بكامل الشوق لتغذية خالاي اجلسم جداالً وخصامًا؟ 

 حكمي كرمي! بل ما هو ااّل س نّة التعاون، واليمت ااّل بأ مر رّب 

واحض البطالن. وأ وحض دليل عليه هو ان ارشف  "أ ن لك شئ ماكل لنفسه"وان ما تستندين اليه من 

الاس باب واوسعها ارادة واختياراً هو الانسان. واحلال ليس يف يد اختياره وال يف دائرة اقتداره من أ ظهر افعاهل 

ٌم من بني املائة. فاذلي ال ميكل واحداً من املائة من مثل الاختيارية اكاللك والالكم والتفكر، االّ جزء ٌواحد ُمهبَ 

هذا الفعل الظاهر، كيف يكون مالاكً لنفسه؟! واذا اكن الارشف والاوسع اختياراً مغلوَل الايدي عن المتكل 

بأ ن احليوان ماكل "احلقيقي والترصف التام فكيف بسائر احليواانت واجلادات؟ أ ليس اذلي يطلق هذا احلمك 

 أ ضلُّ من الانعام وأ فقُد للشعور من اجلادات؟ "مام نفسهلز 

فيا اورواب! ما ورطِك يف هذا اخلطأ  املشني ااّل دهاؤك ال عور، أ ي ذاكؤك املنحوس اخلارق، فلقد نسيت 

بذاكئك هذا ربَّ لك شئ وخالقه، اذ أ س ندِت أ اثره البديعة اىل الاس باب والطبيعة املوهومة! وقّسمِت ُمكل 

ق الكرمي عىل الطواغيت اليت تُعَبد من دون هللا.. فانطالقاً من هذه الزاوية اليت ينظر مهنا دهاؤك ذكل اخلال

الاعور يضطر لكُّ ذي حياة ولك انسان ان يصارع وحده ما ال يعد من الاعداء، وحيصل بنفسه عىل ما الحيد 

تزول، وحياة كشعةل تنطفي، ومعٍر  من احلاجات، مبا ميكل من اقتدار ٍكذرة، واختياٍر كشعرة، وشعوٍر لكمعة

مبصيبة ال يرجو ادلواء  -مثالً  -كدقيقة تنقيض، مع أ نه ال يكفي لُك ما يف يده لواحٍد من مطالبه. فعندما يصاب 
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اّل يف ضالٍل(  . (94)الرعد: دلائه ااّل من اس باٍب مص، حىت يكون مصداق ال ية الكرمية )وما ُدعاُء الاكفرين ا 

قد قَلب هناَر البرشية لياًل، ذكل الليل الهبمي ابجلور واملظامل، مث تريدين ان تنوري ذكل ان دهاءك املظمل 

الظالم اخمليف مبصابيح اكذبة مؤقتة!.. هذه املصابيح ال تبتسم لوجه الانسان، بل تس هتزى به، وتس تخف من 

 حضاكته اليت يطلقها ببالهة وهو ممترغ يف اوحال اوضاع مؤملة ُمبكية! فلك ذي
#181 

 979ص:  -اللمعة السابعة عرشة 

حياة يف نظر تالميذك، مسكـنٌي مبتىًل مبصـائب انمجـة من وجـوم الظـلمة. وادلنيـا مأ مٌت معويم، والاصوات 

 اليت تنطلق مهنا نعّيات املوت، وأ انُت ال الم، ونياحات اليتاىم.

ذ يعبد أ خس  طاغية.. "فرعوانً "ان اذلي يتلقى ادلرس منك ويسرتشد هبْديك يصبح  ولكنه فرعون ذليل، ا 

 الاش ياء، ويتخذ لك شئ ينتفع منه راًب هل.

ذ ل جل ذلٍة اتفهة يقبّل قَدَم الش يطان، ول جل منفعة  "ممتردٌ "وتلميذك هذا  ايضًا.. ولكنه ممترد مسكني، ا 

 خسيسة يرىض مبنهتيى اذلل والهوان.

 ًا يف قلبه يأ وي اليه.ولكنه جبار عاجز يف ذاته ل نه ال جيد مرتكز  "جبّار"وهو 

ان غاية ما يصبو اليه تلميذك وذروة مّهته: تطمنُي رغبات النفس واش باعُ هواها، حىت انه دّساس يبحث حتت 

ذ ال  س تار امحلية والتضحية والفداء عن منافعه اذلاتية، فيطمنئ بدسيس ته وخبثه حرَصه ويُش بع هَنَم غروره، ا 

 يف سبيلها.حيب حقًا ااّل نفسه، بل يضحي بلك شئ 

 "عبٌد عزيزٌ "ولكنه اليتزنل لعبادِة اعظم خملوق، فهو  "عبدٌ "اما التلميذ اخمللص اخلالص للقرأ ن الكرمي فهو 

 اليرىض حىت ابجلنة، تـكل النعمة العظـمى غاية لعبوديته هلل.

ذنه، فهو صاحب مهة عليا  "لنّي هنّي "وهو   وعزمية صادقة.ولكنه اليتذلل لغري فاطره اجلليل، ولغري أ مره وا 

 ولكنه مس تغن عن لك شئ مبا اّدخر هل مالُكه الكرمي من الثواب اجلزيل. "فقري"وهو 

ولكنه يستند اىل قوة س ّيده املطلقة. فال يرىض تلميذ القرأ ن الكرمي اخلالص حىت ابجلنة اخلادلة  "ضعيف"وهو 

التفاوت الكبري والبون الشاسع بني مّهة مقِصدًا وغاية هل، فكيف به هبذه ادلنيا الزائةل؟ فافهم من هذا مدى 

 هذين التلميذين!.

وكذكل ميكنمك ان تقيسوا مدى الفرق الهائل بني تالميذ الفلسفة السقمية وتالميذ القرأ ن احلكمي من حيث 

 مدى التضحية والفداء يف لك مهنام مبا يأ يت:
#182 

 972ص:  -اللمعة السابعة عرشة 
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ن تلميذ الفلسفة يفّر من أ خيه يثارًا  لنفسه، ويقمي عليه ادلعوى. اما تلميذ القرأ ن فانه يرى مجيع عباد هللا  ا  ا 

الصاحلني يف الارض والسموات اخوااًن هل، ويشعر من اعامق روحه ابوارص شوق تشّده حنومه، فيدعو هلم 

 انه يرى ما هو دعاًء خالصًا انبعًا من مصمي قلبه )اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات( فهو يسعد بسعادهتم. حىت

رًا مثهل.  اعظم الاش ياء اكلعرش الاعظم والشمس الضخمة مأ مورًا مسخَّ

 مث ميكنك قياس مسّو الروح وانبساطها دلى التلميذين مبا يأ يت:

ان القرأ ن الكرمي مينح تالميذه مناءاً سامياً للروح وانبساطاً واسعاً لها، اذ يسمّل اىل ايدهيم بدالً من تسع وتسعني 

من حبّات املس بحة، سلسةل مركبة من ذراٍت تسع وتسعني عاملًا من عوامل الكون اليت يتجىل فهيا تسٌع حبٍة 

وتسعون اسامً من الاسامء احلس ىن، وخياطهبم: هاؤم اقرأ وا أ ورادمك هبذه السلسةل، ومه بدورمه يقرأ ون اورادمه 

 ودة.بتكل املس بحة العجيبة، ويذكرون رهّبم الكرمي ابعدادها غري احملد

فان شئت فانظر اىل تالميذ القرأ ن من الاولياء الصاحلني امثال الش يخ الكيالّن والش يخ الرفاعي والش يخ 

الشاذيل )ريض هللا عهنم(
9

، وانصت الهيم حيامن يقرأ ون اورادمه، وانظر كيف أ خذوا يف اايدهيم سالسل 

ونه ويقّدسونه.. تأ مل كيف يتعاىل ذكل اذلرات، وعدد القطرات، وانفاس اخمللوقات فيذكرون هللا هبا ويس ّبح

الانسان الهزيل الصغري اذلي يصارعه اصغر ميكروب ويرصعه أ دىن َكْرب! وكيف يتساىم يف الرتبية القرأ نية 

رشادات القرأ ن حىت انه يس تصغر اُضَم موجودات ادلنيا من ان يكون  اخلارقة فتنبسط لطائُفه وتسطع بفيض ا 

 نةمس بحًة ل وراده، بل يس تقل اجل 

--- 
1
هـ( امحد بن عل بن حيىي الرفاعي، ابو العباس، الامام الزاهد مؤسس الطريقة الرفاعية. ودل  787ــ  792الرفاعي: )   

ـ وتفقه وتأ دب يف واسط. واكن يسكن قرية ام عبيدة ابلبطاحئ )بني واسط  792يف قرية حسن يف واسط ابلعراق س نة  ه

 9/984الاعالم  221نور الابصار  9/941الطبقات الكربى  9/77ات الاعيان هـ. وفي 787والبرصة( وتويف هبا س نة 

 .9/411جامع كرامات الاولياء 

ـ  719«الشاذيل:  هـ" هو عل بن عبدهللا بن عبد اجلبار الشاذيل، والشاذةل قرية من افريقيا، الُضير الزاهد نزيل  171ـ

الاعالم  2/4حزب الشاذيل". الطبقات الكربى «سامة الاسكندرية وش يخ الطائفة الشاذلية، صاحب الاوراد امل 

 ـ املرتمج2/849جامع كرامات الاولياء  284نور الابصار  4/817

#183 

 978ص:  -اللمعة السابعة عرشة 

العظمى ان تكون غاية ذكره هلل س بحانه، مع انه اليرى لنفسه فضاًل عىل أ دىن شئ من خلق هللا.. انه جيمع 

 يى العزة.. ومن هنا ميكنك ان تقّدر مدى احنطاط تالميذ الفلسفة ومدى دانءهتم.منهتيى التواضع يف منهت 
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وهكذا فاحلقائق اليت تراها الفلسفة السقمية الاوربية بدهاهئا الاعور مشوهًة زائفًة يراها الهدُي القرأ ّن واحضًة 

الغيب، ويشري بلكتا يديه اىل  جلية، ذكل النور اذلي ينظر اىل الك العاملني معًا بعينني براقتني انفذتني اىل

 السعادتني، وخياطب البرشية:

ن ما متلكه من نفٍس ومال ليس ملاكً كل، بل هو أ مانٌة دليك، مفاكُل تكل الامانة قديٌر عىل لك  اهيا الانسان! ا 

شئ، علمي بلك شئ، رحميٌ كرمي، يشرتي منك ملكه اذلي عندك ليحَفَظه كل، لئال يضيع يف يدك، وس ياكفؤك 

مثنًا عظاميً، فانت لست ااّل جنداًي ملكفًا بوظيفة، فامعل ل جهل واسَع ابمسه، فهو اذلي يرسل اليك رزقَك  به

 اذلي حتتاجه، وحيفظك مما ال تقدر عليه.

ان غاية حياتك هذه ونتيجهتا يه أ ن تكون مظهراً لتجليات اسامء ذكل املاكل، ومعكساً لشؤونه احلكمية.. واذا 

اّن اليِه َراجُعون(   ما اصابتك مصيبةٌ  اّن هلل وا  . اي أ ان طوُع أ مر موالي، فان كنِت قادمًة (971)البقرة:فقل:)ا 

ايهتا املصيبة ابذنه وابمسه، فأ هالً ومرحباً بِك، فنحن ال حماةل راجعون اليه المناص من ذكل. وس نحظى ابملثول 

تاكليف احلياة فليكن ذكل عىل يديك ايهتا بني يديه، فنحن حقًا مش تاقون اليه.. مفا دام س ُيعتقنا يومًا من 

ن اكن الامر والارادة قد صدر اليك منه س بحانه ل جل الابتالء  املصيبة.. اان مستسمٌل راٍض. ولكن ا 

والاختبار ملدى حمافظيت عىل الامانة وملدى قيايم بواجبايت، فال أ سمّل ما اس تطعت امانة ماليك ل يٍد غري 

 ه ورضاه س بحانه.أ مينة. وال استسمل لغري أ مر 

فدونك مثاالً واحداً من بني الالوف منه عىل معرفة قمية ما يلقّنه دهاُء الفلسفة، ومرتبة ما يرشده هدي القرأ ن 

 من دروس.

نعم ان الوضع احلقيقي لالك الطرفني هو عىل هذا املنوال، بيد أ ن درجات الناس متفاوتٌة يف الهداية والضالةل 

 اينة، فال يشعر لكُّ واحد هبذهومراتب الغفةل خمتلفة متب
#184 

 974ص:  -اللمعة السابعة عرشة 

ذ الغفةل تُبطل احلس والشعور وختّدرهام، وقد أ بطلْت يف هذا الزمان احلَس والشعوَر  احلقيقة يف لك مرتبة، ا 

. ولكن س تار اىل حٍد مل يَُعد يَشعر بأ مل ومرارة هذا العذاب الالمي اولئك السائرون يف راكب املدنية احلارضة

 الغفةل يمتزق بزتايد الاحساس العلمي، عالوة ً عىل نذير املوت اذلي يعرض جنازة ثالثني أ لف خشص يوميًا.

فيا اسفى! واي ويل من ضّل بطواغيت الاجانب وعلوهمم  املادية الطبيعية، واي خسارة َاولئك اذلين يقدّلوهنم 

 راع.تقليدًا امعى، ويتبعوهنم شربًا بشرب وذراعًا بذ

فيا ابناء هذا الوطن! ال حتاولوا تقليد الافرجن! وهل بعد لك ما رأ يمت من ظمل اورواب الشنيع وعداوهتم الدلودة، 

تتبعوهنم يف سفاههتم، وتسريون يف راكب أ فاكرمه الباطةل؟ وتلتحقون بصفوفهم، وتنضّمون حتت لواهئم بال 
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ابالعدام الابدي.. كونوا راشدين فطنني! انمك لكام شعور؟ فانمت هبذا حتهمون عىل انفسمك، وعىل اخوانمك 

اتبعمتومه يف سفاههتم وضالهلم ازددمت كذاًب وافرتاًء يف دعوى امحلية والتضحية، ل ن هذا االتباع اس تخفاٌف 

 بأ متمك واس هتزاء مبلّتمك.

 هداان هللا واايمك اىل الرصاط املس تقمي.

 املذكِّرة السادسة

ناكر بعض حقائق الاميان، اعمل اهيا  ايَمن يضطرب ويقلق من كرثة عدد الكفار، وايَمن يزتلزل ابتفاقهم عىل ا 

 املسكني!

 اواًل:

ن مل يكن انساانً حقاً انقلب حيواانً ش يطااًن،  ان القمية والامهية ليس تا يف وفرِة الهمية وكرثة العدد، اذ الانسان ا 

توغل يف النوازع احليوانية، كبعض الاجانب او  ل ن الانسان يكسب حيوانية يه أ شدُّ من احليوان نفسه لكام

ذا بك تراه قد أ صبح سلطااًن  السائرين يف راكهبم. فبيامن ترى قةل عدد الانسان قياساً اىل كرثة عدد احليواانت ا 

 وس يدًا عىل مجيع انواعها، وصار خليفًة يف الارض.
#185 

 977ص:  -اللمعة السابعة عرشة 

 ّ بعون خطواهتم يف السفاهة، مه نوعٌ خبيث من انواع احليواانت اليت خلََقها الفاطر فالكفار املنكرون واذلين يت

ملعرفة درجات النعمة اليت اس بغها عىل عباده املؤمنني،  "واحدًا قياس ياً "احلكمي س بحانه لعامرة ادلنيا. وجعلهم 

 علهيا.وسوف يسلّمهم اىل هجمن وبئس املصري اليت يس تحقوهنا، حيامن يرُث الارَض وَمن 

 اثنيًا:

ناكر الكفار والضالني حلقيقة من احلقائق الاميانية قوة، واليف نفهيم لها س نٌد، وال يف اتفاقهم امهية ٌ،  ليس يف ا 

 النه نفٌي. فالٌف من النافني مه يف حمك انٍف واحد فقط. مثال ذكل:

ثبات اثنني من الشهود، يُسقط  اذا نَفى اهل اس تانبول مجيعهم رؤيهتم للهالل يف بداية رمضان املبارك، فان ا 

تفاق لك ذكل اجلع الغفري. فال قمية اذن يف اتفاق الكفار الكثريين ما دامت ماهيُة الكفر والضالةل نفيًا،  قمية ا 

واناكرًا، وهجاًل، وعدمًا. ومن هنا يُرّجح ُحمُك مؤمنني اثنني يستندان اىل الشهود يف املسائل الاميانية الثابتة 

تفاق ما ال حُيد من اهل الضالةل والاناكر ويتغلب علهيم.اثبااًت قاط  عًا عىل ا 

 ورّس هذه احلقيقة هو ما يأ يت:

ذ اليتحد بعضها مع البعض ال خر يك يعززه  ان دعاوى النافني متعددة، برمغ اهنا تبدو واحدة يف الظاهر، ا 

139



ال خر ويقّويه ويدمعه، فاذلي ال يرى ويشّد من عضده. بيامن دعاوى املثبتني تتحد وتتساند وميّد بعضها البعض 

هالل رمضان يف السامء يقول: ان الهالل يف نظري غري موجود، وعندي غري موجود.. وال خر يقول مثهل، فلٌك 

مهنم ينفي من زاوية نظره، وليس من واقع احلال، ومن الامر بذاته، ذلا فاختالُف نظرمه وتنوُع الاس باب 

دد موانع النظر دلى الاشخاص، جيعل دعاوامه متباينة وخمتلفة ال تس ند احداها ادلاعية اىل َحجب الرؤية، وتع

 الاخرى.

اما املثبتون فال يقول احدمه: الهالل موجود يف نظري، او عندي، بل يقول: ان الهالل موجود فعاًل، وهو 

ه قائلني: الهالل موجود يف السامء بذاته.. واملشاهدون مجيعاً يصّدقونه يف دعواه هذه، ويؤيدونه يف الامر نفس

 يف واقع احلال.. اي ان مجيع ادلعاوى واحدة.
#186 

 971ص:  -اللمعة السابعة عرشة 

وملا اكن نظر النافني خمتلفًا، فقد اصبحت دعاوامه كذكل خمتلفة، فال يرسي ُحهمهم عىل الامر بذاته، ل نه ال 

ذ يلزم الاحاطُة. ومن هنا  الَعَدم املطلق ال "صارت من القواعد الاصولية أ ن ميكن اثبات النفي يف احلقيقة، ا 

اّل مبُشالكت عظمية  ."يُثبَُت ا 

راءته فقط. ولكن ان قلت َ: انه معدوٌم، غري موجود  ن شيئاً ما موجود يف ادلنيا، فيكفي الثباته ا  نعم! اذ قلت: ا 

ثبات هذا النفي او العدم ان تبحث عنه راءهتا  يف ادلنيا. اي اذا نفيت وجوده، فينبغي ال  يف اطراف ادلنيا اكفة وا 

 واشهادها.

وبناء عىل هذا الرس: يتساوى يف اناكر الكفار حلقيقة واحدة الواحد مع الالف، لعدم وجود التساند فيه. يش به 

 ذكل، حل مسأ ةل ذهنية، أ و املرور من ثقب، او القفز من فوق اخلندق، اليت التساند فهيا.

هنم ينظرون اىل الا مر نفسه، اي اىل واقع احلال، فان دعاوامه تتحد وتتعاون وميدُّ بعضها البعض اما املثبتون فل 

ال خر قوًة، مبثل التعاون احلاصل يف رفع َصرٍة عظمية، فلكام تاكثرت الايدي علهيا، سهُل رفُعها اكرث، حيث 

 يس متد لٌك مهنم القوة من ال خر.

 املذكرة السابعة

طام ادلنيا ويسوقهم قرساً اىل صنائع الاجانب والمتسك بأ ذايل رقهّيم. واي ايمن حيّث املسلمني ويشّوقهم عىل حُ 

نقطاع ُعرى ادلين لبعض أ فراد هذه الامة وانفصام  مّدعي امحلية،اهيا الشقي!. متهّل، وتأ ّمل! واحذر من ا 

روابطهم معه، النه اذا انقطعت تكل الروابط دلى البعض حتت سطوة مطارق التقليد الامعى والسلوك 

الارعن، فس يكونون ُملحدين مُّضين ابجملمتع، ُمفسدين للحياة الاجامتعية اكلّسم القاتل، اذ املرتد مٌس زعاف 

املرتد ال حّق َهل يف "للمجمتع، حيث قد فسد وجدانه وتعفنت طويته لكيًا، ومن هنا ورد يف عمل الاصول: 
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وأ ن شهادة الاكفر من اهل اذلمة مقبوةل ٌ عند  "ياةاحلياة، خالفًا للاكفر اذليّم او املعاِهد فان هل حقًا يف احل 

 الاحناف بيامن الفاسق ُمردود الشهادة النه خائن.
#187 

 978ص:  -اللمعة السابعة عرشة 

اهيا الفاسق الشقي! ال تغرت بكرثة الفّساق، وال تقل ان افاكر اكرثية الناس تساندّن وتؤيدّن، ذكل النه مل 

ذ ما من فاسٍق يدخل الفسَق فاسٌق برغبٍة  فيه وطلبًا بذات الفسق، بل وقع فيه وال يس تطيع اخلروج منه،ا 

 -ااّل ويمتىن ان يكون تقيًا صاحلًا، وان يكون رئيسه وأ مُره ذا ديٍن وصالح، اللهّم  ااّل من ُارشَب قلُبه ابلردة 

يذاهئم اكحلّية. -والعياذ ابهلل   ففسد وجدانه هبا، واصبح يلتذ بدلغ ال خرين وا 

هيا العقل الابهل والقلب الفاسد! أ تظنُّ ان املسلمني ال يرغبون يف ادلنيا، وال يفكرون فهيا، حىت اصبحوا فقراَء ا

 ُمْعَدمني، فرتامه حباجة اىل َمن يُوقظهم من رقدهتم كيال ينسوا نصيهبم من ادلنيا؟

حلرمان نتيجة احلرص، اذ الك.. ان ظنك خطأ .. بل لقد اش تّد احلرص، فهم يقعون يف قبضة الفقر وش باك ا

 احلرص للمؤمن سبُب اخليبة وقائد احلرمان والسفاةل. وقد ذهب مثاًل: احلريص خائب خارس  .

نعم، ان الاس باب ادلاعية اىل ادلنيا كثرية، والوسائل السائقة الهيا وفرية، ويف مقدمهتا ما حيمهل لكُّ انسان من 

اجة وحواس ومشاعر وش يطاٍن عدو، فضالً عن اقران السوء نفس أ ّمارة ابلسوء، وما يهمن فيه من هوًى وح

وحالوة العاجةل وذّلهتا... وغريها من ادلعاة الهيا كثري، بيامن ادلعاة اىل ال خرة ويه اخلادلة  -من امثاكل  -

 واملرشدون اىل احلياة الابدية قليلون.

صادقًا يف دعواك اىل التضحية والفداء  فان اكن دليك ذرٌة من احلَمّية والّشهامة جتاه هذه الامة، وان كنت

والايثار، فعليك مبّد يد املساعدة اىل اولئك القةّل من ادلاعني اىل احلياة الباقية. واالّ فان عاونت الكرثة، ومكمت 

 أ فواه اولئك ادلعاة القةل، فقد اصبحت للش يطان قرينًا. فساء قرينًا.

كسٍل انشئ من ترك ادلنيا؟ انك خمطئ يف ظنك أ شدَّ اخلطأ .. أ ال أ َو تظن أ ن فقران انمجٌ من ُزهد ادلين او من 

ترى ان اجملوس والربامهة يف الصني والهند والزنوج يف افريقيا وامثاهلم من الشعوب املغلوبة عىل أ مرها والواقعة 

 حتت سطوة اورواب، مه أ فقر منّا حااًل.
#188 

 977ص:  -اللمعة السابعة عرشة 

قى بأ يدي املسلمني سوى ما يسّد َرَمَقهم ويقمي أ َوَدمه حيث يغصبه كفار اوراب الظـاملون مهنـم أ َو ال ترى انه ال يب

 او يسـرقه منافقو أ سيـا مبـا حييـكون من دسائس خبيثة.

ان اكنت غايتمك من َسوق املؤمنني قرسًا اىل املدنية اليت يه ادلنّية )اي بال ممي( تسهياًل الدارة دفة النظام 
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ن  يف ربوع اململكة، فاعلموا جيداً انمك عىل خطأ  جس مي، اذ تسوقون الامة اىل هاوية طريق فاسد. وبسط الام

مياهنم، وجعل الامن والنظام يسود فامي  عتقادمه وا  الن ادارة مائة من الفاسقني الفاسدين اخالقياً واملراتبني يف ا 

 رش الامن فامي بيهنم.بيهنم لهو أ صعُب بكثري من ادارة ُالوف من الصاحلني املتقني ون 

وبناء عىل ما تقدم من الاسس فليس املسلمون حباجة اىل ترغيهبم وحهّثم عىل حب ادلنيا واحلرص علهيا، فال 

حيصل الريق والتقدم والينرش الامن والنظام يف ربوع البالد هبذا الاسلوب، بل مه حباجة اىل تنظمي مساعهيم، 

لتعاون فامي بيهنم، والتمت هذه الامور ااّل ابتباع الاوامر املقدسة يف وبث الثقة فامي بيهنم، وتسهيل وسائط ا

 ادلين، والثبات علهيا، مع الزتام التقوى من هللا س بحانه وابتغاء مرضاته.

 املذكِّرة الثامنة

ايَمن اليدرك مدى الذلة والسعادة يف السعي والعمل.. اهيا الكسالن! اعمل، ان احلق تبارك وتعاىل قد ادرج 

 كامل كرمه جزاَء اخلدمة يف اخلدمة نفسها، وادمج ثواَب العمل يف العمل نفسه.ل

متتثل ال وامر الرابنية بشوق  -من زاوية نظر معينة  -ول جل هذا اكنت املوجودات قاطبة مبا فهيا اجلادات 

. فلك شئ ابتداًء "وينيةالاوامر التك"اكمل، وبنوع من الذلة، عند اداهئا لوظائفها اخلاصة هبا واليت تطلق علهيا 

نهتاء اىل الشمس والقمر، لكٌّ مهنا يسعى بذلة اتمة يف اداء همامهتا. أ ي: الذلة اكمنة  من النحل والمنل والطري.. وا 

يف ثنااي وظائف املوجودات، حيث اهنا تقوم هبا عىل وجه من االتقان التام، برمغ أ هنا ال تعقل ما تفعل وال تدرك 

 نتاجئ ما تعمل.
#189 

 971ص:  -اللمعة السابعة عرشة 

 * فان قلت: ان وجود الذلة يف الاحياء ممكٌن، ولكن كيف يكون الشوُق والذلة ُ موجودين يف اجلادات؟

فاً ومقاماً وكامالً وجامالً وانتظامًا، بل تبحث عن لك ذكل وتفتش عنه ل جل  فاجلواب: ان اجلادات تطلب رَشَ

لهية املتجلية ظهار الاسامء اال  متثالها تكل الوظيفة الفطرية،  ا  فهيا، ال ذلاهتا، ذلا فهيي تتنور وترتىق وتعلو اثناء ا 

 ."نور الانوار"حيث أ هنا تكون مبثابة مرااي ومعاكس لتجليات اسامء

ذا ما توهجت بقلهبا الصايف اىل  -وقطعة من الزجاج  -مفثاًل: قطرٌة من املاء  رمغ أ هنا اتفهٌة وقامتة يف ذاهتا، فا 

 ، تتحول اىل نوع من عرٍش لتكل الشمس، فتلقاك بوجه مضئ!الشمس

من حيث قياهما بوظيفة مرااي عاكسة لتجليات الاسامء  -عىل غرار هذا املثال  -وكذكل اذلرات واملوجودات 

احلس ىن ذلي اجلالل واجلال والكامل املطلق، فاهنا تسمو وتعلو اىل مرتبة من الظهور واجلالء والتنّور يه غاية 

ذ ترتفع تكل القطرة وتكل القطعة من حضيض امخلود والظلمة اىل ذروة الظهور والتنور.  يف العلو والسمو، ا 
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ذلا ميكن القول: بأ ن املوجودات تقوم ابداء وظائفها يف غاية الذلة واملتعة ما دامت تكتسب هبا مرتبة نورانية 

وأ ظهر دليل عىل ان الذلة اكمنة يف ثنااي الوظيفة سامية، والذلة ممكنة ان اكنت للموجود حصة من احلياة العامة. 

 نفسها هو ما يأ يت:

يف سبيل بقاء  -تأ مل يف وظائف اعضائك وحواّسك، تَر أ ن الًك مهنا جيد ذلائذ متنوعة اثناء قيامه مبهامه 

ا، بل فاخلدمة نفسها، والوظيفة ُعيهنا تكون مبثابة رضٍب من التذلذ واملتعة ابلنس بة له -الشخص او النوع 

 يكون ترك الوظيفة والعمل عذااًب مؤملًا ذلكل العضو.

يؤثر ادلجاجات عىل نفسه، فيرتك ما يلتقطه من حبوب رزقه  -مثالً  -وهناك دليل ظاهر أ خر هو: ان ادليك 

لهين دون ان يأ لك مهنا. ويُشاهد انه يقوم هبذه املهمة وهو يف غاية الشوق وعّز الافتخار وذروة الذلة.. فهناك  ا 

ذن ذلٌة يف تكل اخلدمة اعظم من ذلة الالك نفسه. وكذا احلال مع ادلجاجة   -الراعية ل فراخها  -ا 
#190 

 911ص:  -اللمعة السابعة عرشة 

ذ تدع نفَسها جائعًة يف سبيل اش باع الصغار، بل تضحي بنفسها يف سبيل الافراخ،  فهيي تُْؤثرها عىل نفسها، ا 

 احلفاظ عىل الصغار.فهتامج اللكب املُغري علهيا ل جل 

ففي اخلدمة اذن ذلة تفوق لك شئ، حىت اهنا تفوق مرارة اجلوع وترّجح عىل أ مل املوت. فالوادلات من احليواانت 

ن يكرب الصغري حىت تنهتيي هممة ال م فتذهب  جتد منهتيى الذلة يف حاميهتا لصغارها طاملا يه صغرية. ولكن ما ا 

لهية جارية ٌيف احليواانت الذلة ايضًا. وتبدأ  ال م بُضب اذلي اك نة اال  نت ترعاه، بل تأ خذ احلَب منه.. هذه الس ّ

ذ تس متر هممة الام نوعًا ما، ل ن شيئًا من الطفوةل يظل يف الانسان حيث الضعف والعجز  االّ يف الانسان ا 

 يالزمانه طوال حياته، فهو حباجة اىل الشفقة والرأ فة لك حني.

احليواانت اكدليك، ومجيع الوادلات مهنا اكدلجاج، وافهم كيف اهنا ال تقوم وهكذا، تأ مل يف مجيع اذلكور من 

بتكل الوظيفة وال تنجز اي شئ ل جل نفسها واللكاملها ابذلات حيث تفدي نفسها اذا احتاج الامر. بل اهنا 

ها يف تكل الوظيفة تقوم بتكل املهمة يف سبيل املُنعم الكرمي اذلي انعم علهيا، ويف سبيل الفاطر اجلليل اذلي وّظف 

 فأ درج برمحته الواسعة ذلًة مضن وظيفهتا، ومتعًة مضن خدمهتا.

وهناك دليل أ خر عىل ان الاجرة داخةلٌ يف العمل نفسه وهو ان النبااتت والاجشار متتثل اوامر فاطرها اجلليل 

فاخرة تس هتوي الانظار، مبا يُشعر ان فهيا شوقًا وذلة، ل ن ما تنرشه من رواحئ طيبة، وما تزتين به من زينة 

 وما تقدمه من تضحيات وفداء حىت الَرَمق الاخري ل جل س نابلها ومثارها.. لك ذكل يعلن ل هل الفطنة:

متثالها الاوامر مبا يفوق اية ذلة اخرى، حىت اهنا متحو نفسها وهتلكها ل جل تكل  ان النبااتت جتد ذلةً فائقة يف ا 

لهية بلسان الذلة.. أ ال ترى جشرة جوز الهند، وجش رة التني كيف تُطعم مثرهتا لبناً خالصاً تطلبه من خزينة الرمحة اال 
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ا،  حالها وتتسلمه مهنا وتظل يه ال تُطعم نفسها غري الطني. وجشرة الرمان تسقي مثرهتا رشاابً صافيًا، َوههَبا لها رهبُّ

تُظهر شوقاً هائالً للتسنبل،  ويه ترىض قانعًة برشاب ماٍء عكر. حىت انك ترى ذكل يف احلبوب كذكل، فهيي

 مبثل اشتياق السجني اىل رحب احلياة.
#191 

 919ص:  -اللمعة السابعة عرشة 

نّة هللا"ومن هذا الرّس اجلاري يف الاكئنات املسمى بـ ومن هذا ادلس تور العظمي، يكون العاطل الكسالن  "س ُ

ّد، ذكل ل ن العاطل يكون شاكياً من معره، الطرحي عىل فراش الراحة أ شقى حاالً وأ ضيق صدراً من الساعي اجمل

يريد ان مييض برسعة يف اللهو واملرح. بيامن الساعي اجملّد شاكٌر هلل وحامٌد هل، اليريد ان مييض معَره سدًى. ذلا 

الراحُة ". وذهب مثاًل: "املسرتحي العاطل شاٍك من معره والساعي اجملّد شاكرٌ "اصبح دس توراً عاماً يف احلياة: 

 ."جمة يف الزمحة والزمحة مندجمة يف الراحةمند

لهية املذكورة تظهر بوضوح؛ فاجلادات اليت مل تتكشف  نعم اذا ما ُأمعن النظر يف اجلادات فان الس نة اال 

اس تعداداهُتا وابتت انقصًة من هذه الناحية، تراها تسعى بشدة، وتبذل هجدًا عظاميً ليك تنبسط وتنتقل من 

. وعندها يشاهد علهيا ما يشري اىل أ ن يف تكل الوظيفة الفطرية شوقًا، "الفعل"اىل طور  الاكمنة "القوة"طور 

ويف ذكل التحول ذلًة، جرايً بدس تور س نّة هللا، فان اكنت ذلكل اجلامد حصة يف احلياة العامة، فالشوق يعود 

بناء عىل هذا الرس: ان املاء اليه، واالّ فهو يعود اىل اذلي ميثل ذكل اجلامد ويرشف عليه، بل ميكن أ ن يقال 

اللطيف الرقراق ما ان يتسمل امرًا ابالجنامد، حىت ميتثل ذكل الامر بشدة وشوق اىل حّد انه يكرس احلديد 

وحيّطمه. فاذن عندما تبلّغ الربودة ُودرجاُت الاجنامد أ مرًا رابنيًا ابلتوسع، اىل املاء املوجود داخل كرة حديٍد 

 الامر بشدة وشوق حبيث حيّطم كرة احلديد تكل، وينجمد. مقفةل، فان املاء ميتثل

وعىل هذا فقس مجيع ما يف الكون من سعي وحركة، ابتداءً من دوران الشموس يف افالكها وانهتاءً اىل دوران 

لهيي، ويظهر -اكملولوي العاشق  -اذلرات   ودوراهتا واهزتازاهتا.. فال جتد أ حداً االّ وجيري عىل قانون الَقَدر اال 

لهيي وأ مره وارادته.. حىت ان لك  لهية واملتضمن العمل اال  اىل الوجود ابالمر التكويين الصادر من يد القدرة اال 

ذرة، ولك موجود، ولك ذي حياة، امنا هو اكجلندي يف اجليش، هل عالقات متباينة ووظائف خمتلفة، 

لها عالقة مع خالاي العني، ومع  -مثالً  - وارتباطات متنوعة مع لك دائرة من دوائره. فاذلرة املوجودة يف عينيك

 اعصاب العني يف الوجه، ومع
#192 

 912ص:  -اللمعة السابعة عرشة 

ُ لها وظيفة، وعىل ضوهئا تنتج فوائد  الرشايني والاوردة يف اجلسم، وعىل اساس هذه العالقات والروابط تَُعنيَّ
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 ومصاحل وهكذا..

 فقس عىل هذا املنوال لك شئ يف الوجود.

 وعىل هذا الاساس فان لك شئ يف الوجود يشهد عىل وجوب وجود القدير املطلق من هجتني:

ذن  الاوىل: قيامه بوظائف تفوق طاقته احملدودة بأ الف املرات، مع أ نه عاجٌز عن ذكل، فيشهد بلسان جعزه ا 

 عىل وجود ذكل القدير املطلق.

امل، وانسجام معهل مع القوانني اليت تدمي توازن الثانية: توافق حركته مع ادلساتري اليت تكّون نظام الع

 عىل وجود ذكل العلمي القدير. -هبذا الانسجام والتوافق  -املوجودات، فيشهد 

ال تس تطيع ان تعرف النظام واملوازنة الذلين هام من املسائل ادلقيقة  -او حرشة اكلنحل  -ذكل الن جامداً اكذلرة 

ذ اين اذلرة والنحةل من قراءة ذكل الكتاب اذلي هو يف يِد َمن يقول: )يوم املهمة املسطورة يف الكتاب املبني .. ا 

فال جيرؤ أ حد أ ن يرّد هذه الشهادة لذلرة االّ َمن يتومه   (914)الانبياء: نطوي السامء كطّي الِسجل للكتب( 

 املبني؟.حبامقة متناهية اهنا متكل عينًا بصرية تمتكن هبا قراءة احلروف ادلقيقة ذلكل الكتاب 

نعم، ان الفاطر احلكمي يدرج دساترَي الكتاب املبني واحاكمه َدرجاً يف غاية اجلال، وجيُملها يف غاية الاختصار، 

مضن ذلٍة خاصٍة ذلكل الشئ، ويف ثنااي حاجٍة خمصوصة هل. فاذا ما معل الشئ وفق تكل الذلة اخلاصة واحلاجة 

 حاكم ذكل الكتاب املبني.ا -من حيث ال يشعر  -اخملصوصة، فانه ميتثل 

مفثاًل: ان البعوضة يف حني مودلها وجميهئا اىل ادلنيا تنطلق من بيهتا وهتامج وجه الانسان وتُضبه بعصاها 

الطويةل وخرطوهما ادلقيق وتفّجر به السائل احليوي، ومتّصه مصًا، ويه يف هذا الهجوم تُظهر براعة عسكرية 

 فائقة..
#193 

 918ص:  -اللمعة السابعة عرشة 

تُرى َمن عمّل هذا اخمللوق الصغري اذلي اىت حديثاً اىل ادلنيا وليس هل من جتربة سابقة، هذه املهارة البارعة، وهذه 

الفنون احلربية ادلقيقة، وهذا االتقان يف التفجري، مفن اين اكتسب هذه املعرفة؟.. فاان هذا السعيد املسكني 

ت أ تعمل تكل املهارة، وتكل الفنون العسكرية من كّر وفّر، وتكل الامور اعرتف بأ ّن لو كنت بداًل منه، ملا كن

 ادلقيقة يف اس تخراج السائل احليوي ااّل بعد جتارب طويةل، ودروس عديدة، ومدة مديدة.

فقس عىل البعوضة النحل امللهمة والعنكبوت والبلبل الناجس لعشه نسجاً بديعًا، بل ميكنك قياس النبااتت عىل 

 ت ايضًا.احليواان

مكتوبًة مبداد الذلة وحرب  "بطاقة تذكرة"نعم ان اجلواد املطلق جل جالهل قد سمّل بيد لك فرٍد من الاحياء 
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الاحتياج، فاودع س بحانه فهيا مهناج اوامره التكوينية، وفهرس ما يقوم به الفردُ من وظائف.. فس بحانه من 

الصغرية وسطَرها  "التذكرة"تاب املبني يف تكل حكمي ذي جالل، كيف أ درج ما خيص النحل من دساتري الك 

املودعة يف دماغها وتقرأ  مهناج  "التذكرة"يف رأ س النحةل، وجعل مفتاهحا ذلةً خاصة ابلنحةل ادلائبة،لتفتح به تكل 

ُّك  معلها فهيا وتدرك وظيفهتا، وتسعى وجتّد وفقها، وتربز حهمًة من احلمك املكنونة يف ال ية الكرمية: )وأ وىح رب

 (.17)النحل:  اىل النحل(

ذن رسًا من ارسار:   فيا َمن يقرأ  او يسمع هذه املذكِّرة الثامنة! ان كنت قد فهمهتا حقَّ الفهم فقد فهمت ا 

 (.971)الاعراف:)ورمحيت وسعت لَك شئ(  

ْمِدِه(  ّبُح حِبَ  (44)الارساء: وأ دركت حقيقًة من حقائق:  )َوِاْن ِمْن يَشٍء ِااّل يُس َ

 (72)يس: ىل دس تور من دساتري:  )امنا أ مره اذا اراَد شيئًا ان يقول هل ُكن فيكون(  وتوصلت ا

ليه تُرجعون(    (.78)يس: وتعلمت مسأ ةل لطيفة من مسائل:  )فس بحان اذلي بيده ملكوت لّك يشٍء وا 
#194 

 914ص:  -اللمعة السابعة عرشة 

 املذكِّرة التاسعة

ري وخالصة الكامل واساسه. وأ ن ادلين احلق فهرس السعادة. وأ ن الاميان اعمل ان النبوة يف البرشية فذلكة اخل

ُحسٌن مزنَّه وجامل جمّرد. وحيث ان حس ناً ساطعًا، وفيضاً واسعاً ساميًا، وحقاً ظاهرًا، وكامالً فائقاً مشاَهٌد يف 

السالم، وتكون الضالةل هذا العامل، فبالبداهة يكون احلُق واحلقيقة يف جانب النبوة، ويف يد الانبياء علهيم 

 والرش واخلسارة يف خمالفهيم.

فان شئت فانظر اىل مثال واحد من بني الوف الامثةل عىل حماسن العبودية اليت جاء هبا النيب عليه السالم 

 وهو:

د ابلعبادة قلوَب املوحدين يف صالة العيد واجلعة واجلاعة، وجيمع أ لسنهتم مجيعاً  عىل  ان النيب عليه السالم يوّحِ

لكمة واحدة. حىت يقابل هذا الانساُن عظمة اخلطاب الصادر من املعبود احلق س بحانه بأ صوات قلوٍب وأ لس نٍة 

ال حتد وبدعواهتا، متعاواًن متساندًا، حبيث يُظهر اجليع عبوديًة واسعًة جدًا ازاء عظمة ُألوهية املعبود احلق 

هتا يه اليت تنطق بذكل اذلك ر، وتدعو بذكل ادلعاء، وتصىّل هلل ابقطارها ومتتثل ابرجاهئا فك ن كرة الارض برمَّ

 الامر النازل ابلعزة والعظمة من فوق السموات الس بع:  )وأ قميوا الصالة( .

وهبذا الاحتاد صار الانسان وهو اخمللوق الضعيف الصغري اذلي هو اكذلرة يف هذه العوامل، عبداً حمبواًب دلى 

وعظمة عبوديته هل، واصبح خليفة الارض وسلطاهنا، وس يد احليواانت خالق السموات والارض من هجة 
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 -كام هو يف عامل الغيب  -ورئيسها، وغاية خلق الاكئنات ونتيجهتا. أ رأ يت لو اجمتعت يف عامل الشهادة ايضًا 

يد، عقب الصلوات وال س امي صالة الع  "هللا اكرب"اصوات املكربين البالغني مئات املاليني من املؤمنني بـ 

تطلقها كرُة الارض ومتناس بًة مع  "هللا اكرب"واحتدت مجيعها يف أ ن واحد أ ما اكنت متساوية لصوت تكبرية 

ذ ابحتاد تكبريات اولئك املوّحدين يف أ ن واحد يكون هناك  نسان ُضم، ا  ُضامهتا واليت اصبحت ك هنا ا 

ا يف صالة العيد. اذ تكرّب هللا بتكبري العامل تكبرية ٌعظمية جداً ك ن الارض تطلقها، بل ك ن الارض تزتلزل زلزاله

 الاساليم ابقطاره  واواتده  وتس ّبحه بتسبيحهم واذاكرمه فتنوي من
#195 

 917ص:  -اللمعة السابعة عرشة 

بلسان َعَرفة من مف مكة املكرمة. فيمتّوج صدى  "هللا اكرب"مصمي قلب كعبهتا املرّشفة اليت يه ِقبلهتا، وتكرّب بـ

ممتثاًل يف هواء كهوف أ فواه مجيع املؤمنني املنترشين يف العامل مبثل متوج ما ال حيد من الصدى يف  "ربهللا اك"

. بل تمتوج تكل التكبريات والاذاكر يف اقطار السموات وعوامل الربزخ. فامحلد هلل "هللا اكرب"لكمة واحدة من 

لعباده وهمدًا خمللوقاته. فنحمده س بحانه اذلي جعل هذه الارض ساجدًة عابدًة  هل وهيأ ها لتكون مسجدًا 

وسمل  عليه هللا ونس ّبحه ونكرّبه بعدد ذرات الارض ونرفع اليه محداً بعدد موجوداته أ ن جعلنا من أ مة محمد صىل

 اذلي علّمنا هذا النوع من العبادة.

 املذكِّرة العارشة

معرفة احلق س بحانه، واىل مشاهدة جتلياته اهيا السعيد الغافل املتخبط بسوء حاهل! اعمل، ان الوصول اىل نور 

يف مرااي ال ايت والشواهد والنظر اليه من مسامات الرباهني وادلالئل يقتيض االّ تتجّسس بأ صابع التنقيد عىل 

لك نوٍر جرى عليك، ووَرد اىل قلبك، وتظاهر اىل عقكل، واالّ تنقده بيد الرتدد. فال متّدن يدك ل خذ نوٍر اضاء 

د من اس باب الغفةل، وتعّرض ذلكل النور، وتوّجه اليه، فاّن قد شاهدت أ ن شواهد معرفة هللا كل. بل جترّ 

 وبراهيهنا ثالثة اقسام:

قسم مهنا: اكملاء، يُرى وحُيّس، ولكن ال يُمسك ابالصابع. ففي هذا القسم عليك ابلتجّرد عن اخلياالت، 

يس يل ويذهب، اذ ال يرىض ماُء احلياة ذكل ، والانغامس فيه بلكيتك، فال تتجسس ابصبع التنقيد، فانه 

 ابالصبع حماًل.

القسم الثاّن: اكلهواء، حُيّس ولكن ال يُرى، وال يُتخذ وال يُس متسك، فتوجه لنفحات تكل الرمحة، وتعّرض لها، 

ن وقابلها بوهجك ومفك وروحك، فان نظرت اىل هذا القسم بيد الرتدد والريب ومددت اليه يد التنقيد، بدالً م

ذ ال يتخذ يدك مسكنًا هل وال يرىض هبا مزناًل.  الانتعاش روحيًا، فانه ينطلق، ا 

القسم الثالث: فهو اكلنور، يُرى ولكن الحُيس، واليؤخذ وال يس متسك، فتعّرض هل وقابهل ببصرية قلبك ونظر 
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 روحك، وتوّجه اليه ببرصك، مث انتظر، فلرمبا يأ يت بذاته
#196 

 911: ص -اللمعة السابعة عرشة 

ومن نفسه. الن النور ال يؤخذ ابليد، وال يُصاد ابالصابع، بل بنور البصرية يُصاد. فاذا مددت اليه يداً مادية 

ن مل ينطفئ، الن نوراً كهذا مثلام انه ال يرىض ابملادّي حبسًا، وال  حريصًة، ووزنته مبوازين مادية، فانه خيتفي وا 

 مالاكً وس يدًا عليه. يدخل ابلقيد ابدًا،فانه ال يرىض ابلكثيف

 املذكرة احلادية عرشة

انظر اىل درجة رمحة القرأ ن الواسعة وشفقته العظمية عىل مجهور العوام ومراعاته لبساطة افاكرمه ونظرمه غري 

الثاقب اىل امور دقيقة، انظر كيف يكرر ويُكرث ال ايت الواحضة املسطورة يف جباه السموات والارض، 

ة اليت تُقرأ  بكامل السهوةل، كخلق السموات والارض وانزال املاء من السامء، واحياء فيقرهئم احلروف الكبري 

الارض.. وامثالها من ال ايت. واليوّجه الانظار اىل احلروف ادلقيقة املكتوبة يف احلروف الكبرية االّ اندرًا، كيال 

 يصعب علهيم الامر.

لهية يف مث انظر اىل جزاةل بيان القرأ ن وسالسة اسلوبه وفطريت ه، كيف يتلو عىل الانسان ما كتبْتُه القدرة اال 

حصائف الاكئنات من أ ايت حىت ك ن القرأ ن قراءةٌ ملا يف كتاب الاكئنات وانظمهتا، وتالوةٌ لشؤون ابرهئا املّصور 

)أ ل   وافعاهل احلكمية. فان شئت اس متع بقلٍب شهيد لقوهل تعاىل  )مَعّ يتساَءلون(  و  )قل اللهُم ماكل املكل(

 وأ مثاهلام من ال ايت الكرمية. (21معران:

 املذكِّرة الثانية عرشة

 اي احبايئ املس متعني لهذه املذكِّرات، اعلموا!

اّن قد اكتب تُضّع قليب اىل ريّب مع ان من شأ نه ان يُسرَت واليُسَطر، رجاًء من رمحته تعاىل ان يقبل نُطق 

ذا أ سكت املوت لساّن.. نع م، ال تسع توبة لساّن يف معري القصري كفارة ذلنويب الكثرية. كتايب، بداًل عين ا 

 فنطُق الكتاب الثابت ادلامئ أ وىف لها. فقبل ثالث عرشة س نة واثناء اضطراب رويح عارم ويف مغرة حتول
#197 
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املشيب فسطرت هذه أ فقت من ليل الش باب عىل صبح  "سعيد اجلديد"اىل باكء  "سعيد القدمي"حضاكت 

 املناجاة ابللغة العربية، اوردها كام يه:

لهيي الكرمي!  ايريب الرحمي واي ا 

قد ضاع بسوء اختياري معري وش بايب، وما بقي من مثراته يف يدي ااّل أ اثم مؤملة ُمذةّل، وأ الم مُّضة ُمضةّل، 
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بكامل  -ابملشاهدة  -اخلجيل متقرٌب ووساوٌس مزجعة معجزة، واان هبذا امحلل الثقيل، والقلب العليل، والوجه 

الرسعة، بال احنراف وبال اختيار ك ابيئ واحبايب واقاريب واقراّن اىل ابب القرب، بيت الوحدة والانفراد يف 

طريق ابد ال ابد، للفراق الابدي من هذه ادلار الفانية الهالكة ابليقني، وال فةل الراحةل ابملشاهدة، وال س امي 

 ملثل ذي النفس الامارة.الغدارة املاكرة 

 فيا ريب الرحمي واي ريب الكرمي!

أ راّن عن قريب لِبسُت كفين وركبت اتبويت، وودعت أ حبايب، وتوهجت اىل ابب قربي، فأ اندي يف ابب 

 رمحتك: ال مان ال مان ايحنان ايمنّان، جنين من جخاةل العصيان.

يس اىل ابب رمحتك ُااندي: ال مان ال مان  ايرمحن  اي أ ٍه.. كفين عىل عنقي، واان قامئ عند رأ س قربي، أ رفع رأ  

 حنّان، خلصين من ثقل محل العصيان.

أ ٍه.. اان ملتف بكفين وساكن يف قربي وتركين املش يعون، واان منتظر لعفوك ورمحتك.. ومشاهٌد بأ ن ال ملجأ  

ن، ومن قبح وجه ال اثم. وال منجأ  ااّل اليك، وُأاندي: ال مان ال ماَن من ضيق املاكن، ومن وحشة العصيا

 ايرمحن اي حنان.. اي منّان.. واي داّين جنين من رفاقة اذلنوب والعصيان..

 الهيي! رمحتك ملجيئ ووس يليت، واليك ارفع بيث وحزّن وشاكييت.

اي خالقي الكرمي، واي ريب الرحمي، وايس يدي، وايموالي.. خملوقك، ومصنوعك وعبدك العايص العاجز، 

لعليل اذلليل املسئ املسن الشقي ال بق، قد عاد بعد اربعني س نة اىل اببك ملتجأ ً اىل رمحتك، الغافل، اجلاهل ا

معرتفاً ابذلنوب واخلطيئات مبتىل ابالوهام والاسقام، متُضعاً اليك.. فان تقبل وتغفر وترمح فانت ذلاك اهٌل 

 وانت
#198 
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ٍب يُقصد غري اببك.. وانت الّرُب املقصود واحلق املعبود. وال اهل االّ انت وحدك ال ارمح الرامحني، واالّ فاّي اب

هل ااّل هللا وأ شهد أ ن محمدًا  رشيك كل.. أ خر الالكم يف ادلنيا واول الالكم يف ال خرة ويف القرب: اشهد ان ال ا 

 وسمل. عليه هللا رسول هللا  صىل

 املذكِّرة الثالثة عرشة

 ئل قد صارت مدار الالتباس.عبارة عن مخِس مسا

 * اوالهـا:

ان اذلين يعملون يف طريق احلق وجياهدون يف سبيهل، يف الوقت اذلي ينبغي هلم أ ن يفكروا يف واجهبم ومعلهم 
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 فاهنم يفكرون فامي خيص شؤون هللا س بحانه وتدبريه، ويبنون اعامهلم عليه فيخطئون.

بليس  "ادب ادلنيا وادلين"ورد يف كتاب  حني ظهر لعيىس بن مرمي عليه السالم قال:  -لعنة هللا عليه  -أ ن ا 

ن  نه لن يُصيبك االّ ما كتبه هللا عليك؟ قال: نعم. قال: فارِم نفسك من ذروة هذا اجلبل فانه ا  أ لسَت تقول: ا 

ن هلل أ ن خيترب عبَده وليس للعبد أ ن خيترب ربّه. ر كل السالمة تسمل، فقال هل: اي ملعون! ا   يقّدِ

ذا معلت هكذا سأ وافيك بكذا، أ رأ يتك تس تطيع القيام أ ي: ان  هللا س بحانه هو اذلي خيترب عبده ويقول هل: ا 

به؟. خيتربه.. ولكن العبد ليس هل احلق وال يف طوقه اصاًل أ ن خيترب ربّه ويقول: اذا مقُت ابلعمل هكذا فهل 

جتاه الربوبية، وهو مناٍف للعبودية.  تعمل يل كذا؟. فهذا الاسلوب من الالكم اذلي يومئ ابالختبار سوُء ادٍب 

 مفا دام الامر هكذا، فعىل املرء أ ن يؤدي واجبه وال يتدخل بتدبري هللا س بحانه وقََدره.

اكن جالل ادلين خوارزم شاه  
9

 وهو احد ابطال الاسالم اذلي انترص عىل

--- 
جنكزيخان، وشتت جيش احد قواده، ويف هو احلامك السابع وال خري المرباطورية خوارزم، تصدى ل ول مرة جليش   1

 9224شتت ايضاً جيشاً كبرياً للمغول، ولكن اضطر اىل الانسحاب اىل الهند لتواىل وجوم املغول. ويف س نة  9229س نة 

احيا امرباطورية خوارزم يف ايران ادت انتصاراته اىل توجس السالجقة وادلوةل الايوبية منه. فمل جيد مهنا عواًن. ويف س نة 

 اضطر اىل الانسحاب امام املغول اىل جبال طوروس واغتيل هناك. ــ املرتمج. 9289
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جيش جنكزيخان انتصارات عديدة. اكن يتقدم جيشه اىل احلرب، خفاطبه وزراؤه ومقّربوه: س ُيظهرك هللا عىل 

 عدوك، وتنترص علهيم!.

تباعاً ل مره س بحانه وال حق يل فامي مل ُألكف به من شؤونه، فالنرص والهزمية علَّ اجلهاد يف سبيل هللا"فاجاهبم:   ا 

ولبلوغ هذا البطل العظمي ادراك هذا الرس ادلقيق يف الاستسالم اىل امر هللا والانقياد  "من تقديره س بحانه

 اليه، اكن النرص ُ حليفه يف اغلب الاحيان نرصًا خارقًا.

 ابلنتاجئ اليت يتواّلها هللا س بحانه. -مبا دليه من اجلزء الاختياري  -الانسان نعم انه ينبغي ااّل يفكر 

مفثاًل: يزداد حامس بعض الاخوة وشوقهم اىل رسائل النور ابس تجابة الناس لها، فينشطون اكرث.. ولكن عندما 

 الرسول الاعظم ال يس تجيب لها الناس، تفرُت قوة الضعفاء املعنوية وتنطفئ جذوة شوقهم. واحلال ان س يدان

لهيي:  )وما عىل  عليه هللا صىل وسمل وهو الاس تاذ الاعظم ومقتدى اللك والرائد الاعىل قد اختذ الامر اال 

دلياًل ومرشداً هل، فلكام أ عرض الناس عن الاصغاء وتولّوا عنه ازداد  (74)النور: الرسول ااّل البالُغ املبنُي(  

عمَِل يقيناً ان جعل الناس يصغون وهيتدون امنا هو من شؤون هللا س بحانه، هجاداً وسعياً يف سبيل التبليغ. النه 
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نك الهتدي َمن أ حببَت ولكَن هللا هَيدي َمن يشاُء(   . مفا اكن يتدخل صىل(71)القصص: وفق ال ية الكرمية  )ا 

 وسمل يف شؤونه س بحانه. عليه هللا

وال تبنوا علهيا اعاملمك وال تتخذوا طور الاختبار جتاه  ذلا فيا اخويت! ال تتدخلوا يف اعامل وشؤون ال تعود اليمك

 خالقمك.

 * املسأ ةل الثانية:

لهيي، ونتيجهتا نيُل رضاه س بحانه.  ان غاية العبادة امتثال ُ امر هللا ونيل ُرضاه، فادلاعي اىل العبادة هو الامر اال 

مثراٌت تعود فائدهتا اىل ادلنيا، برشط االّ تكون اما مثرهتا وفوائدها فأ خروية. االّ انه ال تنايف العبادة اذا ُمنحت 

علهّتا الغائية، وأ الّ يُقصد يف طلهبا. فالفوائد اليت تعود اىل ادلنيا والمثرات اليت ترتتب علهيا من نفسها وتُمنح من 

 للضعفاء. ولكن اذا "وترجيح"دون طلب ال تنايف العبادة، بل تكون مبثابة حث 
#200 

 211ص:  -اللمعة السابعة عرشة 

صارت الفوائد ادلنيوية او منافعها عةًل، او جزءاً من العةل لتكل العبادة او ذلكل الِورد او اذلكر فاهنا تُبطل قسامً 

 من تكل العبادة. بل جتعل ذكل الورد اذلي هل خصائص عدة عقاميً دون نتيجة.

مثاًل اليت لها مئات من املزااي  "دالاوراد القدس ية للشاه النقشبن"فاذلين ال يفهمون هذا الرس، ويقرأ ون 

اذلي هل أ لٌف من املزااي والفضائل ومه يقصدون بعض تكل الفوائد  "اجلوشن الكبري"واخلواص، او يقرأ ون 

ابذلات، ال جيدون تكل الفوائد، بل لن جيدوها ولن يشاهدوها، وليس هلم احلق ملشاهدهتا البتة؛ ل نه ال ميكن 

تكل الاوراد، فال تُطلب مهنا تكل الفوائد قصدًا، الن تكل الفوائد ترتتب بصورة ان تكون تكل الفوائد عةّل ل 

لهيي عىل ذكل الِورد اذلي يُقرأ  قراءًة خالصًة دون طلب شئ. فأ ما اذا نواها القارئ فان نيهّتا تُفسد  فضل ا 

 اخالصه جزئيًا، بل خُترهجا من كوهنا عبادة ً، فتسقط قميهتا.

هو أ ن اشخاصًا ضعفاء حباجة دامئة اىل مشّوق ومرّجح فاذا ما قرأ  الاوراد قراءة بيد ان هناك امرًا أ خر، 

 خالصة هلل متذكرًا تكل الفوائد فال بأ س يف ذكل، بل هو مقبول.

ولعدم ادراك هذه احلهمة، يقع الكثريون فريسة الريب والشك عند عدم وجداهنم تكل الفوائد اليت ُرويت عن 

 بل قد ينكروهنا.الاقطاب والسلف الصاحلني، 

 * املسأ ةل الثالثة:

 ."ُطوىب ِلَمْن َعَرف حّده ومل يتجاوز َطوره"

ان هناك جتليات للشمس عىل لك شئ. ابتداًء من اصغر ذرة وبلورة زجاج وقطرة ماء ومن  احلوض الكبري 

151



اكس الشمس والبحر العظمي، وانهتاًء ابلقمر والكواكب الس يارة. لك مهنا يعرف حّده ويطبع عىل نفسه انع

وصورهتا حسب قابليته. فتس تطيع قطرة ماٍء أ ن تقول: عندي انعاكٌس للشمس، وذكل حسب قابليهتا. ولكن 

 ال جترؤ عىل القول: اان مرأ ة للشمس اكلبحر.

لهية احلس ىن، فلُك امس  كذكل الامر يف مقامات الاولياء، ففهيا مراتٌب عّدة، حسب تنوّع جتليات الاسامء اال 

 -اكلشمس يف املثال  -حلس ىن هل جتلياٌت من الاسامء ا
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. ومن هنا "أ ان اكلعرش الاعظم"ابتداًء من القلب وانهتاًء ابلعرش. فالقلب عرٌش، ولكن ال يس تطيع ان يقول: 

اًي للعرش اكن الساكل يف سبيل الفخر والغرور يلتبس عليه الامر فيجعل قلبه الصغري جدًا اكذلرة مساو

الاعظم، ويعترب مقامه اذلي هو اكلقطرة كفواً مع مقام الاولياء العظام اذلي هو اكلبحر. فبدالً من أ ن يرصف 

مّهه ملعرفة اساس العبادة اذلي هو العجز والفقر وادراك تقصريه ونقصه امام ابرئه القدير والتُضع امام عتبة 

تراه يبدر منه التصنّع والتلكف ل جل أ ن يالمئ نفسه أ لوهيته س بحانه والسجود عندها بلك ذل وخضوع، 

وحيافظ علهيا مع مس توى تكل املقامات السامية، فيقع فامي ال طائل وراءه من الغرور والااننية واملشالك 

 العويصة.

 اخلالصة:

ون ااّل َهكَل الناس ااّل العاملون وهكل العاملون ااّل العاملون وهكل العامل"لقد ورد يف احلديث الرشيف: 

.  "اخمللصون واخمللصون عىل خطٍر عظمي
9

أ ي ان حمور النجاة ومدارها الاخالص، فالفوز به اذن امر يف غاية 

الامهية ل ن ذرة من معل خالص أ فضل عند هللا من أ طناٍن من الاعامل املشوبة. فاذلي جيعل الانسان حيرز 

هيي الغري، ونتيجته كسب رضاه وحده، مث عدم الاخالص هو تفكّره يف ان ادلافع اىل العمل هو الامر اال ل 

لهية.  تدخهل يف الشؤون اال 

ان هناك اخالصاً يف لك شئ. حىت أ ن ذرةً من ُحٍب خالص تفضل عىل اطنان من احلب الصوري الشلكي. 

 وقد عرّب احدمه شعرًا عن هذا النوع من احلب:

 واُب وما اان ابلباغي عىل احلُب رشوًة     ضعيٌف هوًى يُبغى عليه ث

أ ي ال أ طلب عىل احلب رشوة وال أ جرة وال عوضًا وال ماكفأ ة، ل ن احلب اذلي يطلب ثوااًب وماكفأ ة حٌب 

ضعيف ال يدوم. فهذا احلب اخلالص قد أ ودعه هللا س بحانه يف فطرة الانسان والس امي الوادلات عامة، فشفقة 

 الوادلة مثال ابرز لهذا احلب اخلالص.
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--- 
1
(: قال الصغاّن: وهذا حديث مفرتًى ملحون، والصواب يف الاعراب العاملني والعاملني 2811يف كشف اخلفاء )  

واخمللصني ا هـ. واقول فيه: ان الس يوطي نقل يف النكت عن ايب حيان أ ن الابدال يف الاس تثناء املوجب لغًة لبعض 

 وما بعده بدل مما قبهل. العرب، وخرج علهيا قوهل تعاىل )فرشبوا منه االّ قليل( ا هـ وعليه فالعاملون
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وادلليل عىل ان الوادلات ال يطلنب جتاه حمبهتن ل والدهن ماكفأ ة وال رشوة قط هو ُجوُدهن ابنفسهن ل جل 

كام  -اوالدهن، بل فداؤهن حىت ابخراهن ل جلهم. حىت ترى ادلجاج هتامج اللكب انقاذًا ل فراخها من مفه 

 علامً أ ن حياهتا يه لك ما دلهيا من رأ سامل. -ا خرسو شاهده

 * املسأ ةل الرابعة:

ينبغي أ اّل تؤخذ النِعم اليت تَرُِد بأ س باب ووسائل ظاهرية عىل حساب تكل الاس باب والوسائل، ل ن ذكل 

ما هل اختيار او ال اختيار هل. فان مل يكن هل اختيار  فال ريب  -اكحليوان والنبات  -السبب وتكل الوس يةل، ا 

انه يعطيك حبساب هللا وابمسه. وحيث أ نه يذكر هللا بلسان حاهل، اي يقول: بسم هللا، ويسلّمك النعمة، 

 خفذها ابمس هللا ولُكها.

ن اكن ذكل السبب هل اختيار، فعليه أ ن يذكر هللا ويقول: بسم هللا، فال تأ خذ منه ااّل بعد ذكره امس  ولكن ا 

لل ية الكرمية:  )وال تأ لكوا مما مل يُذكر امُس هللا عليه(   -فضاًل عن املعىن الرصحي  -هللا، ل ن املعىن الاشاري 

 يرمز اىل: التأ لكوا من نعمٍة مل يُذكر امس مالكها احلقيقي علهيا وهو هللا، ومل يسمّل اليك ابمسه. (929)الانعام:

. فان اكن املعطي ال يذكر امس هللا، وعىل هذا فعىل املعطي ان يذكر امس هللا، وعىل ال خذ ان يذكر امس هللا

وانت يف حاجة اىل ال خذ، فاذكر انت امس هللا، ولكن ارفع برصك عالياً فوق رأ س املعطي وانظر اىل يد الرمحة 

نعام من خالل النعمة،  لهية اليت انعمت عليه وعليك معًا، وقبّلها ابلشكر، وتسمّل مهنا النعمة. اي انظر اىل اال  اال 

نعام، فهذا النظر والتذكر شكٌر. ومن مث ارجع برصك وتذكّر املن وانظر  -ان شئت  -عم احلقيقي من خالل اال 

 اىل السبب او الوس يةل، وادع هل ابخلري واثِن عليه، لورود النعمة عىل يديه.

جودهام ان اذلي يومه َعَبدة الاس باب وخيدعهم هو: اعتباُر احد الش يئني عةلً لل خر عند جميهئام معًا، او عند و 

 ."الاقرتان"معًا. وهذا هو اذلي يسمى بـ
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وحيث ان عدم وجود شئ ما، يصبح عةلً لعدم وجود نعمة، ذلا يتومه املرء ان وجود ذكل الشئ هو عةل لوجود 
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ُب عىل مقدمات كثرية تكل النعمة، فيبدأ  بتقدمي شكره وامتنانه اىل ذكل الشئ فيخطئ؛ ل ن وجوَد نعمة ما يرتت

نعداُم تكل النعمة حيدث مبجرد انعدام رشط واحد فقط.  ورشائط عديدة، بيامن ا 

مثاًل: ان اذلي ال يفتح جمرى الساقية املؤدية اىل احلديقة يصبح سببًا وعةًل جلفاف احلديقة ووس يةًل ملوهتا، 

حلديقة ال يتوقف عىل معل ذكل الشخص وحده، وابلتايل اىل انعدام النعم اليت فهيا. ولكن وجود النِعم يف تكل ا

بل يتوقف ايضاً عىل مئاٍت من الرشائط الاخرى، بل الحتصل تكل النعم لكها االّ ابلعةّل احلقيقية اليت يه القدرُة 

لهية.  الرابنية والارادة اال 

 فافهم من هذا مدى اخلطأ  يف هذه املغالطة، واعمل فداحة خطأ  عبدة ِالاس باب.

قرتان شٌئ والعةل شئ أ خر. فالنعمة اليت تأ تيك وقد اقرتنت بنيّة احساٍن من أ حدمه اليك، علهّتا نعم! ان الا

لهية. وليس ذلاك الشخص ااّل الاقرتان دون العةل.  الرمحة اال 

نعم، لو مل ينو ذكل الشخص تكل النّية يف الاحسان اليك ملا اكنت تأ تيك تكل النعمة، اي ان عدم نيته اكن 

ئ النعمة، ولكن ذكل امليل لالحسان اليكون عةًل لوجود النعمة ابدًا، بل رمبا يكون جمرد رشٍط عةل ًلعدم جم

واحد من بني مئات الرشوط الاخرى. ولقد التبس الامر عىل بعض طالب رسائل النور، ممن افاض هللا 

ن الرىض ابس تاذمه ويثنون علهيم من نَعمه )امثال خرسو ورأ فت..( فالتبس علهيم الاقرتان ابلعةّل، فاكنوا يبدو 

عليه ثناًء مفرطًا. واحلال ان هللا س بحانه قد قَرَن نعمَة اس تفادهتم من ادلروس القرأ نية مع احسانه اىل اس تاذمه 

 من نعمة الافادة، فاالمر اقرتاٌن ليس ااّل.

ن يه عةّلٌ الس تفادتنا فهم يقولون: لو مل يقدم اس تاذان اىل هنا، ما كنا لنأ خذ هذا ادلرس الامياّن، فافادته اذ

حنن. واان اقول: اي اخويت الاحبة، ان احلق س بحانه وتعاىل قد قََرن النعمة اليت انعمها عّل ابليت انعمها عليمك، 

لهية.  فالعةّل يف لكتا النعمتني يه الرمحة اال 
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قلامً س ياالً  مثلمك ويسعون اىل خدمة النور. فالتبس عّل وقد كنت يوماً اشعر ابمتنان ابلغ حنو طالب ميلكون 

الاقرتان ابلعةّل، فكنت اقول: تُرى كيف اكن يهنض يف أ داء خدمة القرأ ن الكرمي َمن اكن مثل يف رداءة اخلط، 

لوال هؤالء الطلبة؟. ولكن فَهمُت بعدئذ ان احلق س بحانه وتعاىل بعد ما أ نعم عليمك النعمة املقدسة جبودة 

الكتابة، َمّن عّل ابلتوفيق يف السري يف هذه اخلدمة القرأ نية، فاقرتن الامران معًا، فال يكون احدهام عةّل لل خر 

قط، ذلا فال أ قدم شكري وامتناّن لمك، بل ابرّشمك واهنئمك. وعليمك انمت كذكل ان تدعوا يل ابلتوفيق والربكة 

 بداًل من الرىض والثناء.
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 دقيٌق تُعرف به درجات الغفةل والرشك اخلفي. ففي هذه املسأ ةل مزيانٌ 

 املسأ ةل اخلامسة:

كام انه ظمٌل عظمي اذا ما أ عطي اىل خشص واحد ما متلكه اجلاعة، ويكون الشخص مرتكبًا ظلامً قبيحًا اذا ما 

ةل غصَب ما هو وقٌف للجامعة، كذكل الامر يف النتاجئ اليت تتحصل مبساعي اجلاعة ومعلهم، والرشف واملزن

املرتتبة عىل حماسن اجلاعة وفضائلها، اذا ما ُأس ند اىل رئيسها او اس تاذها او مرشدها يكون ظلامً واحضاً حبق 

اجلاعة، كام هو ظمل بنّي حبق الاس تاذ او الرئيس نفسه، ل ن ذكل يداعب أ اننيته املس ترتة فيه ويسوقه اىل 

ذا به يزتاي  بزّي السلطان ويُومه الاخرين بزيّه، فيظمل نفسه. بل رمبا الغرور. فبيامن هو حارٌس بواٌب للجامعة، ا 

يفتح هل هذا طريقاً اىل نوع من رشك خفي.   نعم، انه ال حيق ان يأ خذ أ مُر طابورٍ الغنامئ اليت حصل علهيا اجلنود 

نتصارمه اىل نفسه.  من فتحهم قلعة ًحصينة، وال ميكنه أ ن يُس ند ا 

تاذ او املرشد عىل انه املنبع او املصدر بل ينبغي اعتباره والنظر اليه عىل ل جل هذا جيب االّ يُنظر اىل الاس  

انه َمعَكس ومظهٌر حفسب. اكملرأ ة اليت تعكس اليك حرارة الشمس وضوءها، مفن البالهة ان تتلقى املرأ ة ك هنا 

 .مصدٌر هلام فتنىس الشمس نفسها، ومن مث تُوىل اهامتمك ورضاك اىل املرأ ة بداًل عن الشمس!

نعم، انه البد من احلفاظ عىل املرأ ة الهنا َمظهٌر يظهر تكل الصفات. فروح املرشد وقلبه مرأ ٌة، تصبح َمعَكسًا 

 للفيوضات الرابنية اليت يفيضها احلق س بحانه علهيا، فيصبح املرشد وس يةل النعاكس تكل الفيوضات اىل مريده.
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بل حُيمتل االّ يكون ذكل الاس تاذ  -من حيث الفيوضات  -ند اليه مقام اكرث من مقام الوس يةل ذلا جيب االّ يُس  

يراها  -يف طريق أ خر  -اذلي ينظر اليه ك نه مصدر َمظهراً وال مصدرًا. وامنا يرى مريده ما أ خذه من فيوضات 

ودنو صلته به وحرص نظره يف مرأ ة روح ش يخه، وذكل ملا حيمل من صفاء الاخالص حنوه وشدة العالقة به 

معانه النظر يف املرأ ة،  ذ ينفتح  يف خياهل انفذًة اىل عامل املثال بعد ا  فيه. َمثهَُل يف هذا مكثل املنّوم مغناطيس يًا ا 

فيشاهد فهيا مناظر غريبة جعيبة، علامً ان تكل املناظر ليست يف املرأ ة وامنا فامي وراء املرأ ة مما يرتاءى هل من انفذة 

معان النظر يف املرأ ة. خيالية  اليت انفتحت نتيجة ا 

لهذا ميكن ان يكون مريٌد خملٌص لش يخ غري اكمل أ مكل من ش يخه، فينربى اىل ارشاد ش يخه، ويصبح ش يخًا 

 لش يخه.

 املذكِّرة الرابعة عرشة

 تتضمن اربعة رموز صغرية ختّص التوحيد:
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 الرمز الاول:

نك   "رَضم وتستسمن ذا ورم تنفخ من غريِ "ايمن يس متد ّمن الاس باب، ا 
9

اذا رأ يت قرصًا جعيبًا يُبىن من  

جواهر غريبة، ال يوجد وقت البناء بعُض تكل اجلواهر االّ يف الصني، وبعضها االّ يف الاندلس، وبعضها االّ يف 

رمية المين، وبعضها االّ يف س يرباي. واذا شاهدت ان البناء يمت عىل أ حسن ما يكون، وجُتلب هل تكل الاجحار الك

من الرشق والغرب والشامل واجلنوب ابرسع وقت وبسهوةل اتمة ويف اليوم نفسه.. فهل يبقى دليك ريب يف 

 ان بنّاء ذكل القرص ابسط همينته عىل الكرة الارضية؟.

لهيي، والس امي الانسان. فهو من امجل تكل القصور ومن اجعهبا، ل ن قسامً من  وهكذا لُك اكئٍن، بناٌء، وقرص ا 

الكرمية لهذا القرص البديع من عامل الارواح، وقسم مهنا من عامل املثال واللوح احملفوظ، وقسم أ خر من  الاجحار

عامل الهواء، ومن عامل النور، ومن عامل العنارص. كام امتدت حاجاته اىل الابد، وانترشت أ ماهل يف اقطار 

 ة.السموات والارض، ورّشعت روابطه وعالقاته يف طبقات ادلنيا وال خر 

--- 
1
( نفخت يف غري رضم... مثل يُضب ملن يصنع الشئ يف غري موضعه. والُضم: النار أ و احلطب الرسيع الالهتاب، ونفخ   

 املرتمج. -يف غري رضم اي يف ماكن ال انر فيه. 
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رة غريبة جدًا. مفا دامت ماهيُتك فيا هذا الانسان اذلي حيسب نفسُه انسااًن، انت قرص جعيب جدًا، وعام

هكذا، فال يكون خالقك اذًا ااّل ذكل اذلي يترصف يف ادلنيا وال خرة بيرس الترصف يف مزنلني اثنني، 

ويترصف يف الارض والسامء كترصفه يف حصيفتني، ويترصف يف الازل والابد ك هنام الامس والغُد، فال معبود 

 ذكل اذلي حيمك عىل الارض والسامء وميكل أ زمة ادلنيا والعقىب. يليق بك، والملجأ  كل، وال منقذ االّ 

 الرمز الثاّن:

هناك بعُض امحلقى يتوجه ُ حببه اىل املرأ ة اذا ما رأ ى الشمس فهيا. وذكل لعدم معرفته الشمس نفسها، فيحافظ 

ت مبوت املرأ ة، عىل املرأ ة حبرٍص شديد الستبقاء الشمس، ولكيال تضيع! ولكن اذا تفّطن أ ن الشمس ال متو 

نكسارها توّجه مبحبته لكها اىل الشمس اليت يف السامء. وعندئٍذ يُدرك أ ن الشمس اليت تشاَهد يف  والتفىن اب 

منا هو ببقاء جتليات  ل ها ا  املرأ ة ليست اتبعة للمرأ ة، واليتوقف بقاؤها ببقاء املرأ ة، بل ان بقاء حيوية املرأ ة وتل 

 بٌع لبقاء الشمس.الشمس ومقابلهتا. فبقاء املرأ ة ات

فيا اهيا الانسان! ان قلبك وهويتك وماهيَتك مرأ ٌة، وما يف فطرتك من حّب البقاء ليس ل جلها، بل ل جل 

ما فهيا من جتٍل ل مس البايق ذي اجلالل، اذلي يتجىّل فهيا حسب اس تعداد لك انسان. ولكن رُصَف وجُه تكل 

156



ل مر هكذا فقل: ايابيق انت البايق. فاذ انت موجود وابٍق، فليفعل احملبة اىل هجة اخرى نتيجة البالهة. مفا دام ا

 الفناء بنا ما شاء فال نبايل مبا ناليق.

 الرمز الثالث:

ن من غرائب ما أ ودع الفاطر احلكمي يف ماهيتك انه: بيامن التسعك ادلنيا احيااًن فتقول: أ ّف!  اهيا الانسان! ا 

ماكن اوسَع منه، اذا بك تسعك خردةل من معل، من خاطرة، أ ّف! جضرًا اكملسجون اخملنوق، وتبحث عن 

من دقيقة، حىت تفىن فهيا. فقلبك وفكُرك الذلان التَسعهام ادلنيا الضخمة، تَسعهام اذلرة الصغرية، فتجول بأ شد 

 احاسيسك ومشاعرك يف تكل اخلاطرة ادلقيقة الصغرية.
#207 

 218ص:  -اللمعة السابعة عرشة 

حانه يف ماهيتك أ هجزًة ولطائف معنوية دقيقة، اذا ابتلع بعضها ادلنيا فال يش بع، ويضيق وقد اودع البارئ س ب

اكلعني اليت التتحمل شعرة والرأ س اذلي يتحمل اثقااًل هائةل. فتكل  -بعضها ذرعًا عن ذرة واليتحمل ُشعرية 

الضالةل وجنمت من الغفةل. اللطيفة ال تتحمل ثقاًل اكلشعرة ادلقيقة، اي التتحمل حاةل هينة جداً نشأ ت من 

 بل قد تنطفئ جذوهتا ومتوت.

فاحذر! وخفف الوطء، وَخْف من الَغرق، فيغرق معك أ لطف لطائفك اليت تبتلع ادلنيا يف أ لكة، او لكمة، او 

ان تس توعب ما هو ُضم جدًا.  -يف هجة  -ملعة،او اشارة، او بقةل، او قبةل. فهناك اش ياء صغرية جداً تمتكن 

شئت كيف تغرق السامء بنجوهما يف مرأ ة صغرية، وكيف كتب احلق س بحانه يف خردةل حافظتك اكرث فانظر ان 

 ما يف حصيفة اعامكل واغلب ما يف حصائف اعامرك. فس بحانه من قادر قيوم!.

 الرمز الرابع:

ن مرأ ٍة تتعاكس ايعابد ادلنيا! ان دنياك اليت تتصورها واسعًة فس يحًة ما يه ااّلاكلقرب الضّيق، ولكن جدرانه م

فهيا الصور، فرتاه فس يحاً رحباً واسعاً مّد البرص، فبيامن مزنكل هذا هو اكلقرب تراه اكملدينة الشاسعة، ذكل ل ن 

 -رمغ اهنام معدومان وغري موجودين  -اجلدار ال مين والايرس لتكل ادلنيا والذلين ميثالن املايض واملس تقبل 

ضهام البعض ال خر فتوّسعان وتبسطان اجنحة زمان احلال احلارضة اذلي هو فاهنام اكملرأ ة تعكسان الصور يف بع 

قصري جداً وضيق جدًا. فتختلط احلقيقة ابخليال، فرتى ادلنيا املعدومة موجودًة. فكام ان خطاً مس تقاميً وهو يف 

ذا ما حترك برسعة يظهر واسعاً ك نه سطح كبري، كذكل دنياك انت، يه يف  حقيقهتا ضيقّة حقيقته رفيع ٌ جدًا، ا 

جدًا، جدراهنا قد توسعت وُمّدت بغفلتك وتومه خياكل، حىت اذا ما حترك رأ سك من جراء مصيبة 

اصابتك،تراه يَصدم ذكل اجلدار اذلي كنت تتصوره بعيدًا جدًا. فيطرّي ما حتمهل من خيال، ويطرد نومك. 

يض ارسع من الربق، وتنظر اىل حياتك وعندئذ جتد دنياك الواسعة أ ضيَق من القرب، وترى زمانك ومعرك مي
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 تراها تس يل ارسع من الهنر.
#208 

 217ص:  -اللمعة السابعة عرشة 

مفا دامت احلياة ادلنيا والعيش املادي واحلياة احليوانية هكذا، فانسْل اذن من احليوانية، ودع املادية، وادخل 

 مما كنت تتومهه من تكل ادلنيا الواسعة.مدارج حياة القلب.. جتد ميدان حياٍة أ رحب، وعامل نوٍر اوسع 

وما مفتاح ذكل العامل ال رحب االّ معرفُة هللا، وانطاُق اللسان وحتريك القلب، وتشغيل الروح مبا تفيده اللكمة 

هل ااّل هللا( من معاٍن وارسار  .  املقدسة )ال ا 

 املذكِّرة اخلامسة عرشة

 ويه ثالث مسائل.

املسأ ةل الاوىل : 
9

د ان يرى دلياًل عىل حقيقة ال يتني الكرميتني:  )مَفن يعمل مثقاَل ذرٍة خرياً يَره _ اي َمن يري

 ."احلفيظ"اللتني تشريان اىل التجل ال مت المس هللا  (7 - 8)الزلزال:وَمن يعمل مثقال ذرٍة رشًا يَره(  

ٌث يف الارجاء اكفة، ميكنك أ ن ان التجل الاعظم المس هللا احلفيظ ونظري احلقيقة الكربى لهاتني ال يتني مبثو 

جتده ابلنظر والتأ مل يف حصائف كتاب الاكئنات، ذكل الكتاب املكتوب عىل ِمسطر الكتاب املبني وعىل 

 موازينه ومقاييسه.

غَرفًة بقبضتك من اش تات بذور الازهار والاجشار، تكل البذيرات اخملتلطة واحلّبات اخملتلفة  -مثاًل  -خذ 

يه املتشاهبة يف الاشاكل والاجرام، أ دفن هذه الُبذيرات يف ظلامت تراب بس يط الاجناس والانواع و

جامد،مث اسقها ابملاء اذلي المزيان هل والميزي بني الاش ياء فايامن توهجه يس يل ويذهب. مث عُْد اليه عند الربيع 

الربيع كنفخ ارسافيل، اذلي هو ميدان احلرش الس نوي، وانظر وتأ مل كيف ان َمكَل الرعّد ينفُخ يف ُصوره يف 

ُمنادايً املطر وُمبرشاً البذيرات املدفونة حتت الارض ابلبعث بعد املوت. فانت ترى ان تكل البذيرات اليت يه 

 يف منهتيى الاختالط والامزتاج مع غاية

--- 
1
ؤلف مضن هذه الرساةل بل اما املسأ ةل الثانية والثالثة من هذه املذكرة،وكذكل املذكرات الباقية، فمل يدرهجا الاس تاذ امل  

ويه: الاخالص، واحلجاب، والطبيعة، والاشارات الثالث.. وغريها. ــ » اللمعات«جعل الًك مهنا يف رساةل خاصة يف 

 املرتمج.

#209 

 211ص:  -اللمعة السابعة عرشة 

متثااًل اتمًا بال خطأ  ال وامر التكوينية "احلفيظ"التشابه متتثل حتت انوار جتّل امس  ال تية الهيا من ابرهئا ، ا 
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احلكمي. فتالمئ اعاملها وتوافق حراكهتا مع تكل الاوامر حبيث تستشف مهنا ملعان كامل احلهمة والعمل والارادة 

 والقصد والشعور.

الا ترى كيف تامتيز تكل البذيرات املامتثةل، ويفرتق بعضها عن البعض ال خر. فهذه الُبذيرة قد صارت جشرة َ 

م الفاطر احلكمي فوق رؤوسها وتنرثها علهيا ومتّدها الينا ابيدي اغصاهنا. وهااتن الُبذيراتن تني ٍتنرش ِنع

املتشاهبتان هبا قد صارات زهرة الشمس وزهرة البنفسج.. وامثالها كثري من الازهار اجليةل اليت تزتين ل جلنا 

رت فواكه طيبة نش هتهيا، وس نابل وتواهجنا بوجه طليق مبتسم متوددًة الينا.. وهناك بذيراٌت اخرى قد صا

ى، واجشارًا ايفعة، تثري شهيتنا بطعوهما الطيبة، ورواحئها الزكية، واشاكلها البديعة فتدعوان اىل انفسها،  مل 

وتُفدهيا الينا، يك تصعد من مرتبة احلياة النباتية اىل مرتبة احلياة احليوانية. حىت منت تكل البذيرات منواً واسعًا 

حديقة غنّاء وجنًة فيحاء مزدهرة ابالزهار املتنوعة والاجشار  -ابذن خالقها  -تكل الغرفة مهنا  اىل حد صارت

 (.8)املكُل: اخملتلفة، فانظر هل ترى خطأ ً او فطورًا  )فارجع البرص هل ترى من فطور(  

  نقصان وبال التباس.لقد اظهرت لُك بذرة بتجل امس هللا احلفيظ واحسانه ما ورثَته من مرياث ابهيا واصلها بال

ظهار التجل الاكرب للحفيظية يوم احلرش الاكرب والقيامة  فاحلفيظ اذلي يفعل هذا احلفظ املعِجز يشري به اىل ا 

 العظمى.

نعم، ان اظهار كامل احلفظ والعناية يف مثل هذه الامور الزائةل التافهة بال قصور، لهو جحٌة ابلغة عىل حمافظة 

عظمية وتأ ثري ابدي ك فعال خلفاء الارض وأ اثرمه، واعامل محةل الامانة واقواهلم، وحس نات وحماس بة ما هل امهية 

 عبدة الواحد الاحد وسيئاهتم..

نه ملبعوٌث اىل الابد، ومرّّشٌ للسعادة الابدية او  (81)القيامة: )أ حيَسُب الانساُن أ ْن يرَُتَك ُسدًى..(  بىل ا 

َبد و  ََّبد الشقاء ادلامئ، فيحاَسُب عىل الس َ الل
9

 فاما الثواب واما العقاب.

--- 
1
َبد: مجع أ س باد: القليل من الشعر، يقال:    أ ي ال شعر والصوف، يقال: ملن ال شئ هل )انظر » ما هل س بٌد وال لََبد«الس َ

 مجمع الامثال للميداّن(. ــ املرتمج.

#210 

 291ص:  -اللمعة السابعة عرشة 

 الئل التجل ال مس هللا احلفيظ، وشواهد حقيقة ال ية املذكورة.وهكذا فهناك ما ال حيد وال يُعد من د

فهذا املثال اذلي تنسج عىل منواهل ليس ااّل قبضة من ُصربة ، 
9

او غرفة من حبر، او حبة من رمال ادلهناء، 

ونقطة من تالل الفيفاء ، 
2

 وقطرة من زالل السامء، فس بحانه من حفيظ رقيب وشهيد حسيب.

بَحانََك ال ِعملَ  نَك أ نَت الَعلمُي احلَكمي()س ُ اّل ما عَلمَتنا ا    لَنا ا 
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% 

 اللمعة الثامنة عرشة

 س تدرج ابذن هللا مضن مجموعة اخرى.

--- 
1
 الُصربة: ما مُجع من الطعام بال كيل وال وزن. ـ املرتمج.  

2
 الفيفاء: الصحراء امللساء، واجلع: الفيايف. ـ املرتمج.  

#211 

% 

 اللمعة التاسعة عرشة

 "ساةل الاقتصادر "

 )هذه الرساةل حتّض عىل الاقتصاد والقناعة وحتّذر من مغبة الارساف والتبذير(.

حمي محِن الرَّ  بِْسِم هللا الرَّ

 (89)الاعراف: )ولُكوا وارشبُوا َوال ترُسِفُوا(  

رشادًا حكاميً بليغًا بصيغة ال مر ا ىل )هذه ال ية الكرمية تلقّن درسًا يف غاية الامهية وترشد ا 

 الاقتصاد، وهنيي رصحٍي عن الارساف. تتضمن هذه املساةل س بع ناكت(.
#212 

 النكتة الاوىل

زاء ما اغدق علهيا من النعم وال الء، ااّل ان  ان اخلالق الرحمي س بحانه يطلب من البرشية شكرًا ومحدًا ا 

 مرحب ازاء النعمة.الارساف مناٍف للشكر واس تخفاف خارس وخمي جتاه النعمة، بيامن الاقتصاد توقرٌي 

لهية الاكمنة يف النعم والاحسان.. وهو سبب  ن الاقتصاد كام هو شكر معنوي، فهو توقري للرمحة اال  اجل! ا 

حامس للربكة والاس تكثار.. وهو مدار حصة اجلسداكحِلمية.. وهو سبيل اىل العزة ابالبتعاد عن ذّل الاس تجداء 

م وال الء من ذلة.. وهو سبب متني لتذوق الذلائذ اخملبأ ة يف املعنوي.. وهو وس يةل قوية ال حساس ما يف النع

 ثنااي نعٍم تبدو غري ذليذة.. ولكون الارساف خيالف احِلمَك املذكورة أ نفًا ابتت عواقبه وخمية.

 النكتة الثانية

وجعل  لقد خلق الفاطر احلكمي جسم الانسان مبا يش به قرصاً اكمل التقومي ومبا مياثل مدينة منتظمة الاجزاء،

حاسة اذلوق املغروزة يف مفه اكلّبواب احلارس، والاعصاب والاوعية مبثابة اسالك هاتف وتلغراف )تمت 
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خاللها دورة اخملابرة احلساسة بني القوة اذلائقة واملعدة اليت يه يف مركز كيان الانسان( حبيث تقوم حاسة 

بالغ ما حّل يف الفم من املواد، وحتجز عن البدن  واملعدة الاش ياء الضارة اليت الحاجة للجسم لها اذلوق تكل ا 

انبذًة اايها، بل التلبث أ ن تدفع وتبصق ابس هتجان يف وجه لك ما هو غري انفع للبدن  "ممنوع ادلخول"قائةل: 

 فضاًل عن رضره ومرارته.

الادارة،  وملا اكنت القوة اذلائقة يف الفم تؤدي دور احلارس. وان املعدة يه س يدة اجلسد وحامكته من حيث

م اىل حامك القرص مائة درجة فان مخساً مهنا فقط جيوز أ ن يعطى هبًة للحارس ال اكرث،  فلو بلغت قمية هديٍة تُقدَّ

 كيال خيتال احلارس وينىس وظيفته ويقحم يف القرص لك خمّل عابث يرشوه قرشًا اكرث.
#213 

 -اكجلنب والبيض مثاًل  -مهنا من مادة مغّذية  وهكذا، بناًء عىل هذا الرّس، نفرتض ال ن امامنا لقمتان، لقمة

يُقّدر مثهنا بقرش واحد، واللقمة الاخرى حلوى من نوع فاخر يُقّدر مثهنا بعرشة قروش، فهااتن اللقمتان 

مناء اجلسم وتغذيته بعد دخوهلام  متساويتان قبل دخوهلام الفم وال فرق بيهنام، وهام متساويتان كذكل من حيث ا 

تغذية افضل وتمنية أ قوى من اللقمة  -اذلي هو بقرش واحد  - عرب البلعوم. بل قد يغّذي اجلنب الفم ونزوهلام

الاخرى. اذن ليس هناك من فرق االّ مالطفة القوة اذلائقة يف الفم اليت التس تغرق سوى نصف دقيقة. فليقدر 

ذن مدى رضر الارساف ويوازن مدى التفاهة يف رصف عرشة قروش بداًل عن قرش و  احد يف سبيل ا 

 احلصول عىل ذلة تس تغرق نصف دقيقة!

وهكذا فان ااثبة احلارس تسعة اضعاف ما يُقّدم اىل حامك القرص من هدااي تُفيض به ال حماةل اىل الغرور واجلشع 

خالل الن ظام وتدفعه ابلتاىل اىل القول: امنا اان احلامك. مفن اكفأ ه هببة اكرث وذلة أ زيد دفعه اىل ادلاخل، مسبّبًا ا 

القامئ هناك، مُضماً فيه انراً مس تعرة وملزماً صاحبه الاس تغاثة صارخًا: هّيا ارسعوا اىّل ابلطبيب حاالً ليخفف 

 شدة حراريت ويطفئ لظى انرها.

لهية، اذ يتعامالن مع القوة اذلائقة معامةل احلارس،  فاالقتصاد والقناعة منسجامن انسجامًا اتمًا مع احلهمة اال 

نه يسكل سلواكً خمالفًا لتكل احلهمة، ويقفاهنا عند  حّدها وياكفئاهنا حسب تكل الوظيفة. اما الارساف فل 

فرسعان ما يتلقّى املرسف صفعات موِجعة، اذ حتدث الاختالطات املؤملة يف املعدة اليت تؤدي اىل فقدان 

 عرسًا يف الهضم.الشهية احلقيقية حنو الالك، فيأ لك بشهية اكذبة مصطنعة بتنويع الاطعمة مما يسبب 

 النكتة الثالثة

قلنا يف النكتة الثانية أ نفًا: ان القوة اذلائقة تؤدي دور احلارس. نعم، يه كذكل عند الغافلني اذلين مل يَسُموا بعُد 

نه ال ينبغي اللجوء اىل الارساف  كرصف  -روحياً واذلين مل يتقدموا يف مضامر الشكر والعروج يف مدارجه. نعم ا 

 المثن، ل جل تذلذ تكل احلاسة احلارسة. ولكن القوة اذلائقة دلى الشاكرينعرشة أ ضعاف 
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#214 

لهية )كام  حقًا ودلى اهل احلقيقة واهل القلوب واويل الابصار مبثابة راصدة وانظرة مفتشة ملطاخب الرمحة اال 

من معلية تقدير قمية النعم وحض ذكل يف املقارنة املعقودة يف اللكمة السادسة(. وان ما يمت يف تكل القوة اذلائقة 

ااَللهية ومن التّعرف علهيا بأ نواعها اخملتلفة مبا فهيا من موازين دقيقة حساسة عديدة بعدد الاطعمة، امنا هو 

 ال بالغ اجلسد واملعدة، مبا يمّن عن شكر معنوي.

حكامً من وظيفة املعدة  فال تقترص وظيفة القوة اذلائقة عىل رعاية اجلسد رعاية مادية وحدها، بل يه ايضاً أ رىق

وأ رفع مزنةل مهنا، ملا لها من رعاية للقلب والروح والعقل ومن عناية للك مهنا، علامً أ هنا تس تطيع ان متيض يف 

اجنازًا ملهمة الشكر اخلالص املقدرة لها، وبنيّة التعرف  -برشط عدم الارساف  -سبيل احلصول عىل ذلهتا 

لهية بتذوقها والشعور هبا برشط مرشوعيهتاوعدم كوهنا وس يةل للتذلل  والاطالع عىل انواع النعم اال 

والاس تجداء، اي اننا نس تطيع ان نس تعمل ذكل اللسان احلامل للقوة اذلائقة يف الشكر  الجل التفضيل بني 

 الاطعمة الذليذة.

: اكن لعجوز "هقُدس رس "واليمك هذه احلادثة اشارة اىل هذه احلقيقة، ويه كرامة من كرامات الش يخ الكيالّن 

رقيقة لطيفة ابٌن وحيد يرتىّب عىل يد الش يخ، دخلت تكل العجوز املوقرة ذات يوم عىل ابهنا ورأ ت انه يأ لك 

من كرسة خزب ايبس أ مسر مزاواًل رايضة روحية حىت ضعف وحنل جسمه. أ اثرت هذه احلاةل شفقة وادلته 

واذا هبا ترى الش يخ يأ لك دجاجاً مشواًي. ولشدة الرؤوم ورقّت حلاهل فذهبت لتش تكيه اىل الش يخ الكيالّن 

رقهتا ولطافهتا قالت: اهيا الش يخ ان ابين ياكد ميوت جوعاً وها انت ذا تأ لك ادلجاج؟! خفاطب الش يخ ادلجاج 

فوثب ذكل ادلجاج املطبوخ اىل خارج الوعاء بعد ان اكمتل دجاجاً حياً ابلتئام عظامه. لقد  "مق ابذن هللا"قائاًل: 

هذا اخلرب ابلتواتر املعنوي ثقاٍت كثريون نقل 
9

اظهاراً لكرامة واحدة من صاحب الكرامات املشهورة يف العامل، 

بنك هذه ادلرجة.. فليأ لك ادلجاج هو  الش يخ الكيالّن قُدس رّسه. ومما قاهل الش يخ لتكل العجوز : مىت ما بلغ ا 

 ال خر.

--- 
1
صل اىل الش يخ القطب عبدالقادر اجليالّن رمحه هللا تعاىل: أ ن أ م شاب وقال اليافعي رىض هللا عنه: حص ابلس ند املت  

طعامه ابهنا أ رذل الطعام، فقال لها: اذا صار ابنك حبيث  عنده دخلت عليه وهو يأ لك يف دجاجة، فانكرت أ لكه ادلجاجة وا 

اج.  )الفتاوى احلديثية البن يقول ملثل هذه ادلجاجة قويم بأ ذن هللا فقامت ولها اجنحة وطارت هبا حق هل ان يأ لك ادلج

 املرتمج . -( 71جحر ص 

#215 

مفغزى هذا الامر الصادر من الش يخ الكيالّن هو: مىت َحهمت روُح ابنك َجَسَدُه وهمين قلُبه عىل نفسه، 

 وساَد عقهُل معدته، والمتس الذلَة الجل الشكر.. عندئذ ميكنه أ ن يتناول ما ذّل وطاب من الاطعمة.
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 ةالنكتة الرابع

ال يعول من اقتصد . "ان املقتصد ال يعاّن فاقة العائةل وعوزها كام هو مفهوم احلديث الرشيف 
9

اجل هناك من 

ادلالئل القاطعة اليت ال حيرصها العّد بأ ن الاقتصاد سبب جازم ال نزال الربكة، واساس متني للعيش الافضل. 

 يت وصادقوّن ابخالص فأ قول:أ ذكر مهنا ما رأ يته يف نفيس وبشهادة اذلين عاونوّن يف خدم

لقد حصلُت احيااًن وحصل اصدقايئ عىل عرشة اضعاف من الربكة بسبب الاقتصاد. حىت انه قبل تسع 

س نوات  
2

عىل قبول زاكهتم يك حيولوا   "بوردور"عندما أ رّص  عّل قسم من رؤساء العشائر املنفيني معي اىل 

ت عندي من النقود، فقلت الولئك الرؤساء الاثرايء: برمغ أ ن بيين وبني وقوعي يف اذلةل واحلاجة لقةل ما اكن

نقودي قليةل جدًا االّ انين امكل الاقتصاد، وقد تعودت عىل القناعة، فاان أ غىن منمك بكثري. فرفضُت تلكيفهم 

ين بع د س نتني، املتكرر امللح.. ومن اجلدير ابملالحظة ان قسامً من اولئك اذلين عرضوا عّل زاكهتم قد غلهبم ادلَّ

بربكة الاقتصاد اىل ما بعد س بع  -وهلل امحلد  -لعدم الزتاهمم ابالقتصاد، ااّل أ ن تكل النقود الضئيةل قد كفتين 

س نوات، فمل بَُرق مين ماء الوجه، ومل بدفعين لعرض حاجيت اىل الناس، ومل يفسد عّل ما اختذته دس تورًا 

 ."الاس تغناء عن الناس"حليايت وهو 

  يقتصد، مدعّو للسقوط يف هماوي اذلةّل، ومعرض لالنزالق اىل الاس تجداء والهوان معىًن.نعم ان من ال

ان املال اذلي يس تعمل يف الارساف يف زماننا هذا لهو مال غاٍل وابهظ جدًا، حيث تدفع احيااًن الكرامة 

 والرشف مثنًا ورشوة هل، بل قد تُسلب املقدسات ادلينية،

--- 
1
 ايضًا. 9/977( وانظر 2/971رواه امحد عن ابن مسعود )كشف اخلفاء،  )ما عال من اقتصد(  

2
 م. ــ املرتمج.9121املقصود س نة   

#216 

مث يُعطى نقودًا منحوسة مشؤومة، اي يقبض بضعة قروش من نقود مادية، عىل حساب مئات اللريات من 

 النقود املعنوية.

رصها وحرص مّهه فهيا، فس يجد رزقًا يكفل عيشه من بيامن لو اقترص الانسان عىل احلاجات الُضورية واخت

 حيث ال حيتسب وذكل مبضمون ال ية الكرمية:

 وأ ن رصاحة ال ية الكرمية: (77)اذلارايت:  )ان هللا هو الرزاق ذو القوة املتني( 

 تتعهد بذكل تعهدًا قاطعًا. (1)هود:)وما من دابة يف الارض ااّل عىل هللا رزقها(  

 سامن:نعم، ان الرزق ق 
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القسم الاول: وهو الرزق احلقيقي اذلي تتوقف عليه حياة املرء، وهو حتت التعهد الرابّن حبمك هذه ال ية 

الكرمية، يس تطيع املرء احلصول عىل ذكل الرزق الُضوري همام اكنت الاحوال، ان مل يتدخل سوء اختياره، 

 دون ان يضطر اىل فداء دينه وال التضحية برشفه وعزته.

لثاّن: هو الرزق اجملازي، فاذلي يسئ اس تعامهل ال يس تطيع ان يتخىّل عن احلاجات غري الُضورية، اليت القسم ا

غدت رضورية عنده نتيجة الابتالء ببالء التقليد. ومثن احلصول عىل هذا الرزق ابهظ جداً والس امي يف هذا 

اء تضحيته بعزته سلفاً راضياً ابذلل، الزمان، حيث ال يدخل مضن التعهد الرابّن، اذ قد يتقاىض ذكل املال لق

بل قد يصل به حد السقوط يف هاوية الاس تجداء املعنوي، والتنازل اىل تقبيل اقدام أ انس منحطني وضيعني، 

ال بل قد حيصل عىل ذكل املال املنحوس املمحوق ابلتضحية مبقدساته ادلينية اليت يه نور حياته اخلادلة. مث 

مبا يرونه من أ الم يقاس هيا احملتاجون  -الوجدان من حيث العاطفة الانسانية ان ال مل اذلي ينتاب ذوي 

يشّوب ذلهَتم اليت حيصلوهنا بأ موال غري مرشوعة،  -البائسون يف هذا الزمان اذلي خمّي عليه الفقر واحلاجة 

ة يف الاموال املريبة، وتزداد مرارهتا ان اكنت هلم ضامئر. انه ينبغي يف هذا الزمان العجيب الاكتفاء حبّد الُضور 

ميكن ان يؤخذ ابضطراٍر من املال احلرام حدَّ الُضورة وليس اكرث  "الُضورة تقدر بقدرها"النه حسب قاعدة 

من ذكل. وليس للمضطر ان يأ لك من امليتة اىل حّد الش بع، بل هل ان يأ لك مبقدار ما حيول بينه وبني املوت. 

 من اجلائعني.وكذا ال يؤلك الطعام برشاهة امام مائة 
#217 

 نورد هنا حادثة واقعية لدلالةل عىل كون الاقتصاد سبب العزة والكامل:

املشهور بكرمه وخسائه ضيافة عظمية ذات يوم واغدق هدااي مثينة عىل ضيوفه. مث خرج  "حامت الطايئ"اقام 

للك  والشوك وادلم يس يل للتجوال يف الصحراء، فرأ ى ش يخاً فقرياً حيمل عىل ظهره محالً ثقيالً من احلطب وا

 من بعض جسمه.. خفاطبه قائاًل:

اهيا الش يخ، ان حامتاً الطايئ يقمي اليوم ضيافة كرمية ويوزع هدااي مثينة، ابدْر اليه لعكل تنال منه امواالً اضعاف  -

 أ ضعاف ما تناهل من هذا امحلل!!.

، وال أ رىض ان أ قع حتت طائل منّة قال هل ذكل الش يخ املقتصد: سأ محل محل هذا بعزة نفيس وعرق جبيين

 حامت الطايئ.

ئل حامت الطايئ يومًا:  وملا س ُ

 َمن من الناس وجدهَتم اعزَّ منك واكرم؟. -

 قال: ذكل الش يخ املقتصد اذلي لقيته يف املفازة ذات يوم، لقد رأ يته حقًا اعّز مين واكرم.
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 النكتة اخلامسة

ذيُق ذّلة ِنعمه ل فقر الناس، كام يذيقها أ غنامه، فالفقري يستشعر الذلة ان من كامل كرم هللا س بحانه وتعاىل، أ نه يُ 

 ويتذوقها اكلسلطان.

نعم ان الذلة اليت ينالها فقري من كرسة خزب اسود ايبس بسبب اجلوع والاقتصاد تفوق ما يناهل السلطان او 

 الرثي من الكه احللوى الفاخرة ابمللل وعدم الشهية النابعني من الارساف.

من العجب حقًا ان جيرؤ بعض املرسفني واملبّذرين عىل اهتام املقتصدين ابخلّسة.. حاَش هلل، بل الاقتصاد و 

 هو العزة والكرم بعينه، بيامن اخلسة واذلةل هام حقيقة ما يقوم به املرسفون واملبذرون من خساء ظاهري.
#218 

هيا تأ ليف هذه الرساةل، تؤيد هذه احلقيقة يف الس نة اليت مت ف "اس بارطة"وهناك حادثة جرت يف غرفيت يف 

 ويه:

ارّص احد طاليب ارصارًا شديدًا عىل ان أ قبل هديته اليت تزن اوقيتني ونصف الاوقية  
9

من العسل،خرقًا 

دلس تور حيايت ، 
2

وهمام حاولت يف بيان رضورة المتسك بقاعديت مل يقنع، فاضطررت اىل قبولها مرغامً عىل نية 

اخوٍة معي يف الغرفة فهيا ويأ لكوا منه ابقتصاد طوال اربعني يوماً من شهري شعبان ورمضان ان يشرتك ثالثُة 

املبارك، ليكسب صاحبه املُهدي ثوااًب، وال يبقوا دون حالوة. ذلا أ وصيهتم بقبول الهدية هلم علامً اّّن اكنت 

 عندي أ وقية من العسل..

عىل لك حال  -وممن يقّدرون الاقتصاد حق قدره، االّ اهنم  وبرمغ ان اصدقايئ الثالثة اكنوا عىل اس تقامة حقاً 

نَسوه نتيجة قياهمم ابكرام بعضهم بعضًا ومراعاهتم شعور ال خرين والايثار فامي بيهنم، وامثالها من اخلصال  -

 امحليدة، فانفدوا ماعندمه من العسل يف ثالث لياٍل فقط، فقلت مبتسامً:

ون طعم العسل ثالثني يومًا او اكرث، ولكنمك انفدمتوه يف ثالثة اايم فقط.. لقد اكنت نييت ان اجعلمك تتذوق -

فهنيئًا لمك!. يف حني انين بت ارصف ما كنُت املكه من العسل ابالقتصاد، فتناولته طوال شهري شعبان 

ورمضان، فضاًل عن انه اصبح وهلل امحلد سببًا لثواب عظمي، حيث اعطيُت لك واحد من اولئك الاخوة 

عقة واحدة منه مل
8

 وقت الافطار.

ولرمبا َحِسب اذلين شاهدوا حايل تكل اهنا خّسة، واعتربوا اوضاع اولئك الاخوة يف الليايل الثالث حاةل عزيزة 

من الكرم! ولكن شاَهدان حتت تكل اخلسة الظاهرية عزًة عاليًة وبركة واسعة وثوااًب عظاميً من زاوية احلقيقة. 

اس تجداًء وترقباً ملا يف ايدي ال خرين بطمع وامثالها من  -ان مل يكن قد تُرك  -ف وحتت ذكل الكرم والارسا

 احلاالت اليت يه أ دىن بكثري من اخلسة.
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--- 
 كيلو. ـ املرتمج. 9.271الاوقية تساوي   1
2
 وهو ان الاس تاذ النوريس ما اكن ليقبل الهدااي بال مقابل. ـ املرتمج.  

3
 كوب(. ـ املؤلف. اي ملعقة شاي كبرية )ملعقة  

#219 

 النكتة السادسة

هناك بون شاسع وفرق هائل بني الاقتصاد واخلسة، اذ كام أ ن التواضع اذلي هو من الاخالق احملمودة خيالف 

معىًن التذلَل اذلي هو من الاخالق املذمومة مع أ نه يشاهبه صورة. وكام ان الوقار اذلي هو من اخلصال امحليدة 

 اذلي هو من الاخالق السيئة مع أ نه يشاهبه صورة. خيالف معىًن التكرّب 

فكذا احلال يف الاقتصاد اذلي هو من الاخالق النبوية السامية بل هو من احملاور اليت يدور علهيا نظام احلهمة 

لهية املهمين عىل الكون، ال عالقة هل أ بدًا ابخلسة اليت يه مزجي من السفاةل والبخل واجلشع واحلرص. بل  اال 

 هناك من رابطة بيهنام قطعًا، ااّل ذكل التشابه الظاهري. واليمك هذا احلدث املؤيد لهذه احلقيقة:ليست 

دخل عبد هللا بن معر بن اخلطاب ريض هللا عهنام وهو اكرب ابناء الفاروق الاعظم خليفة رسول هللا ص وأ حد 

دخل هذا الصحايب اجلليل يومًا يف العبادةل الس بعة املشهورين ومن البارزين بني علامء الصحابة ال جالء، 

مانة  مناقشة حادة دلى تعامهل يف السوق عىل شئ اليساوي قرشًا واحدًا، حفاظًا عىل الاقتصاد وصواًن لل 

والاس تقامة اللتني تدور علهيام التجارة. يف هذه االثناء رأ ه حصايب أ خر، فظّن فيه شيئاً من خّسة فاس تعظمها 

من ابن أ مري املؤمنني وخليفة الارض. فتبعه اىل بيته ليفهم شيئاً من احواهل،  منه، اذ كيف يصدر هذا الامر

فوجد أ نه قىض بعض الوقت مع فقري عند الباب وتبادال حديثًا يف لطف ومودة، مث خرج من الباب الثاّن 

وجتاذب اطراف احلديث مع فقري أ خر هناك. أ اثر هذا الامر لهفة ذكل الصحايب فأ رسع اىل الفقريين 

 لالس تفسار مهنام:

 هاّل تفهامّن ماذا فعل ابن معر حيامن وقف معكام؟. -

 لقد اعطى الًك منا قطعة ذهب. -

فراعه الامر وقال شدهًا: اي س بحان هللا.. ما أ جعب هذا الامر، انه خيوض يف السوق يف نقاش شديد ل جل 

ني عن رىًض دون ان يشعر به أ حد، قرش واحد، مث ها هو ذا يغدق يف بيته مبئات أ ضعافه عىل حمتاَجني اثن

 فسار حنو ابن معر ريض هللا عهنام ليسأ هل:
#220 

 اهيا اال مام: أ ال حتل يل معضليت هذه؟ لقد فعلَت يف السوق كذا وكذا ويف البيت كذا وكذا؟! فردّ عليه قائاًل: -
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للصدق الذلين هام اساس  ان ما حدث يف السوق هو نتيجة الاقتصاد واحلصافة، فعلُته صوانً لالمانة وحفظاً  -

املبايعة وروهحا وهوليس خبّسةٍ والببخل، وان ما بدر مين يف البيت انبع من رأ فة القلب ورقّته ومن مسو الروح 

 واكامتلها.. فال ذاك خّسة وال هذا ارساف.

ري كام ال خري ال ارساف يف اخل"ريض هللا عنه: "ابو حنيفة النعامن"واشارًة اىل هذا الرّس قال الامام الاعظم 

 أ ي كام ال ارساف يف اخلري والاحسان ملن يس تحقه كذكل ال خري يف الارساف قط. "يف الارساف

 النكتة السابعة

 ان الارساف ينتج احلرص، واحلرص يَودل ثالث نتاجئ:

 اوالها: عدم القناعة.

ن الشكوى بداًل من وعدم القناعة هذا يُثىن الشوَق عن السعي وعن العمل، مبا يبّث يف نفس احلريص م

الشكر، قاذفاً به اىل احضان الكسل، فيرتك املال الزهيد النابع من الكسب احلالل  
9

ويبادر ابلبحث عام ال 

 مشقة وال تلكيف فيه من مال غري مرشوع، فهيدر يف هذه السبيل عزتَه بل كرامته.

 النتيجة الثانية للحرص: اخليبة واخلرسان.

رض لالستثقال وحُيرم من التيسري واملعاونة حىت يكون مصداق القول املشهور: اذ يفوت مقصود احلريص ويتع

 ."احلريُص خائب خارس"

 ان تأ ثري احلرص والقناعة جيري يف عامل الاحياء عىل وفق دس تور شامل وس نّة مطردة مفثاًل:

--- 
1
يع يشدون نظرمه اىل ابب احلكومة، وحيهنا اذ بسبب الابتعاد عن الاقتصاد، يكرث املس هتلكون، ويقل املس تحصلون، ويبدأ  اجل   

ًا. تنتكس وتتناقص الصناعة والتجارة والزراعة اليت يه حمور احلياة الاجامتعية ومدارها، ويهنار اجملمتع ويتدىن بدوره ويغدو فقرياً معدم

 ــ املؤلف.

#221 

ي احليواانت بنفسها ابحلرص وراء ان وصول ارزاق النبااتت املضطرة اىل الرزق الهيا هو لقناعهتا الفطرية، وسع

احلصول عىل رزقها يف عناء ونقص، يبداين مدى الُضر اجلس مي الاكمن يف احلرص، ومدى النفع العظمي الاكمن 

 يف القناعة.

اىل أ فواه الصغار الضعفاء عامة ومن حيث ال حيتس بون مبا يبدونه  -ذكل الغذاء اللطيف  -وان س يالن احلليب 

لسان حاهلم، وانقضاض الوحوش حبرص وجشع عىل ارزاقها الناقصة امللّوثة، يثبت ما  من قناعة ينطق هبا

 نّدعيه اثبااًت ساطعًا.

وان اوضاع الاسامك البدينة البليدة اليت تمن عن القناعة الباعثة لوصول ارزاقها الهيا اكمةل وجعز احليواانت اذلكية 
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ا سعياً وراءها وبقاءها هزيةل حنيفة، ليبنّي كذكل مدى ما اكلثعالب والقردة عن حتصيل غذاهئا اكمالً مع حرصه

 يسببه احلرص من املشقة والعناء ومدى ما تسببه القناعة من الراحة والهناء.

كام ان حصول الهيود عىل ارزاقهم كفافًا بطرق غري مرشوعة ممزوجًا ابذلل واملسكنة بسبب حرصهم وتعاملهم 

داع، وحصول البدويني املتحلني ابلقناعة عىل رزقهم الاكيف وعيشهم العيش ابلراب واتباعهم اساليب املكر واخل

 الكرمي العزيز يؤيد دعواان ايضًا تأ ييدًا اكماًل.

كام أ ن ترّدي كثري من العلامء  
9

والادابء  
2

مبا مينحهم ذاكؤمه ودهاؤمه من احلرص يف فقر مدقع وعيش كفاف، 

ا هلم من حاةل فطرية قنوعة ليثبت اثبااًت قاطعًا: ان الرزق احلالل يأ يت وغناء اكرث الاغبياء العاجزين واثراهئم مل

حسب العجز والافتقار ال ابالقتدار والاختيار. بل هو يتناسب تناس باً عكس ياً مع الاقتدار والاختيار. ذكل 

 .ان ارزاق الاطفال تتضائل وتبتعد ويصعب الوصول الهيا لكام ازدادوا اختيارًا وارادًة واقتداراً 

--- 
1
سأ ل انوشريوان حامك ايران العادل احلكمي بزرمجهر: ملاذا يشاهد العلامء اببواب الامراء واليُشاهد الامراء اببواب العلامء   

 والعمل يفوق اال مارة؟

 فأ جاب: ذكل من عمل العلامء، وهجل الامراء.

 العلامء يعلمون قدره، فيطلبون قميته اببواب اي: ان الامراء اليعلمون قدر العمل، فال يأ تون ابواب العلامء لطلبه بيامن

 الامراء!

 فهذا اجلواب اللطيف تأ ويل ظريف حلرص العلامء النابع من ذاكهئم املؤدي هبم اىل اذلل والفقر.

 ـ خرسو.
2
 هناك حادثة تؤيد هذا احلمك؛ أ ن الادابء يف فرنسا يُمنحون وثيقة التسول ال جادهتم هل.  

 ـ سلامين رشدي.
#222 

م، ان القناعة كزن للعيش الهئن الرغيد ومبعث الراحة يف احلياة، بيامن احلرص معدن اخلرسان والســـفاةل كام نع

9يتبني ذكل من احلديث الرشيف: )القناعة كزن اليفىن( . 
النتيجة الثالثة: ان احلرص يتلف الاخالص ويفسد 

الناس واقباهلم اليه، ومن يرقب توجه العمل الاخروي؛ النه لو ُوجد حرص يف مؤمن تقي لرغب يف توجه 

الناس وينتظره ال يبلغ الاخالص التام قطعًا وال ميكنه احلصول عليه. فهذه النتيجة ذات امهية عظمى جديرة 

 ابدلقة واملالحظة.

حمصل الالكم: ان الارساف ينتج عدم القناعة اي الطمع، اما الطمع فُيخبت وجه الشوق والتطلع اىل العمل 

النسان اىل التقاعس والكسل، ويفتح امامه ابواب الشكوى واحلرسة يف حياته حىت ليجعهل ينئ ويقذف اب
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. كام انه يفسد اخالصه ويفتح دونه اباًب للرايء والتصنع فيكرس عزته (2)دومًا حتت مضض الشكوى والسأ م 

 ويريه طريق الاس تجداء والاس تخذاء.

تج العزة، استناداً اىل احلديث الرشيف: )عّز َمن قنع وذّل َمن طمع(. اما الاقتصاد فانه يمثر القناعة، والقناعة تن 

كام انه يشحذ الشوق ابلسعي والعمل وحيث علهيام ويسوق سوقاً اىل الكّد وبذل اجلهد فهيام؛ النه اذا ما سعى 

اما املرسف فانه  املرء يف يوم ما وتقاىض اجره مساءً فسيسعى يف اليوم التايل هل برس القناعة اليت توافرت دليه.

 اليسعى يف يومه الثاّن لعدم قناعته وحىت اذا سعى فانه يسعى دون شوق.

وهكذا فان القناعة املس تفيضة من الاقتصاد تفتح ابب الشكر وتوصد ابب الشكوى، فيظل الانسان يف 

مامه ابب شكر ومحٍد مدى حياته. وابلقناعة ال يتلفت اىل توجه الناس اليه ال س تغنائه عهنم، فينفتح ا

 الاخالص وينغلق ابب الرايء.

ولقد شاهدت الارضار اجلس مية واخلسائر الفادحة اليت تسفر عن الارساف وعدم الاقتصاد شاهدهتا 

 متجسدة يف نطاق واسع ممتد ويه كام يأ يت:

--- 
ور )القناعة كزن حديث ) القناعة مال الينفد وكزن اليفىن( رواه الطرباّن يف الاوسط والعسكري عن جابر، واملشه  1

 .997ومتيزي الطيب ص  9/912اليفىن( ويف القناعة احاديث كثرية. انظر كشف اخلفاء 

( نعم، اذا قابلت مرسفًا فستسمع منه حامتً الشاكوي العريضة، وهمام اكن غنيًا فلسانه يشكو ال حماةل، بيامن اذا قابلت 2)

 ـ املؤلف.فقريًا قانعًا فال تسمع منه ااّل امحلد والشكر هلل. 

#223 

اكن املومس ش تاًء فمل امتكن من رؤية  منابع الرثوة وجوانب  -قبل تسع س نوات  -جئت اىل مدينة مباركة 

الانتاج يف تكل املدينة، قال يل ُمفتهيا رمحه هللا: ان أ هالينا فقراء مساكني. أ عاد قوهل هذا مرارًا. أ ثّر يّف هذا 

فبت اسرتمح وأ تأ مل ل هايل تكل املدينة فامي يقرب من ست س نوات. وبعد القول تأ ثرياً ابلغًا مما أ جاش عطفي، 

مثاّن س نوات عدُت الهيا ويه يف اجواء الصيف، وأ جلت نظري يف بساتيهنا فتذكرت قول املفيت رمحه هللا 

 فقلت متعجبًا:

حراًي بأ هالهيا ان س بحان هللا! ان حماصيل هذه البساتني وغالهتا تفوق حاجة املدينة بأ رسها كثريًا، واكن  -

يكونوا أ ثرايء جدًا! بقيت يف حرية من هذا الامر.. ولكن ادركت حبقيقة مل ختدعين عهنا املظاهر، فهيي حقيقة 

اسرتشد هبا يف ادراك احلقائق، ويه: ان الربكة قد رفعت من هذه املدينة بسبب الارساف وعدم الاقتصاد. 

الينا فقراء ومساكني، برمغ هذا القدر الواسع من منابع الرثوة وكنوز مما حدا  ابملفيت رمحه هللا اىل القول: ان اه

 املوارد.

169



نعم، انه اثبت ابلتجربة وابلرجوع اىل وقائع ال حتد بأ ن دفَع الزاكة، وال خذ ابالقتصاد سببان للربكة والاسزتادة. 

 بيامن الارساف ومنع الزاكة يرفعان الربكة.

فالسفة املسلمني وش يخ الاطباء واس تاذ الفالسفة فرّس هذه ال ية وهو افالطون  "ابن سينا"ولقد فرّس 

 الكرمية:  )ولكوا وارشبوا وال ترُسفوا( . من زاوية نظر الطب فقط ابالبيات ال تية:

 مجعُت الطبَّ يف بيتني مَجعــــــــًا          وُحسن القول ِيف ِقرَص الالكم

ن اكـلـَت وبـعــد أ كـل           جَتنّب، والشفاُء يف اال هنضام فـقـلـّـل ا 

دخـال الطعام عىل الطعام.  وليس عىل النفوس أ شـــــدُّ حـااًل          من ا 
9 

 واليمك هذا التوافق الغريب الباعث عىل احلرية واجلالب للعربة:

 رساةل"ابس تنساخ  -ثالثة مهنم ال يتقنون الكتابة -انه مع قيام مخسة وس تة من املس تنسخني اخملتلفني 

ولك )ثالثة  -خالية من ادلعاء  -فقد توافق لك )واحد ومخسني( أ لفًا من أ لفات لك نسخة  "الاقتصاد

 رمغ -مع دعاء  -ومخسني( أ لفًا 

--- 
1
اي ان أ رض شئ للجسم هو عدم اعطاء همةل بني وجبات الطعام ترتاوح بني اربع او مخس ساعات، او امالء املعدة   

 ل التذلذ. ــ املؤلف.ابدخال الطعام ابلتعاقب ل ج

#224 

اختالف امكنة اولئك املس تنسخني واختالف النسخ اليت اكنوا ينقلون مهنا واختالف خطهم يف الكتابة ومع 

طالقًا!.  عدم التفكر يف تلمك ال لفات ا 

واس تنساخها وهو ابلتارخي الرويم واحدة ومخسون  "رساةل الاقتصاد"فان توافق عدد ال لفات مع اترخي تأ ليف 

( الميكن ان حيال ذكل اىل الصدفة دون ريب، بل هو 9878( وابلتارخي الهجري ثالث ومخسون )9879)

عام "اشارة اىل صعود الربكة الاكمنة يف )الاقتصاد( اىل درجة الكرامة. وانه حلّري حقاً ان يطلق عىل هذا العام 

 ."الاقتصاد

 عندما شهدت البرشية بعد عامني احلرب العاملية نعم لقد اثبت الزمان فعاًل هذه الكرامة الاقتصادية وذكل

الثانية... تكل احلرب اليت بثت اجلوع والتخريب ورضوب الارساف املقيت يف لك احناء العامل مما أ رمغ البرشية 

 عىل التشبث ابالقتصاد والالتفاف حوهل عنوًة.

اّل َما عَلمَتنا ِانَك َانَت الَعلمُي احلَ  بحانك الِعمَل لَنا ا   كمُي ()س ُ
#225 

% 
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 اللمعة العرشون

 "ختص اال خـالص"
9

 

بعد ان اكن النقطة الاوىل من  "اللمعة العرشين"احرز هذا البحث امهية خاصة اّهلته ليكون "

مخس نقاط من املسأ ةل الثانية من املسائل الســبع للمذكّرة الســابعة عرشة من اللمعة السابعة 

 ."عرشة

 بسم هللا الرمحن الرحمي

يُن اخلالص( ُ )ااّن  ين _ َاال هلل ادّلِ  (8 -2)الزمر: أ نَزلنا اليَك الكتاب ابحلّق فاعبد هللا ُمخِلصًا هل ادّلِ

الَّ الَعاِملُوَن َوَهكَلَ  الَّ الَْعاِلُموَن َوَهكَلَ الَْعاِلموَن ا   وقال الرسول الاعظم صىل هللا عليه وسمل: )َهكَلَ النَّاُس ا 

الَّ الُْمـخْ   ِلُصوَن َوالُْمـْخِلُصوَن عىَل َخَطٍر َعظمٍي( او كام قال.الَْعاِملُوَن ا 

تدلنا هذه ال ية الكرمية واحلديث النبوي الرشيف معاً عىل مدى امهية الاخالص يف الاسالم، ومدى عظمته 

نبني ابختصار مخس نقاط  "الاخالص"اساساً تستند اليه امور ادلين. مفن بني النكت اليت الحرص لها ملبحث 

 فقط.

--- 
ان قد أ اتها هللا حظاً عظاميً ، فال يبدو بني من فهيا » اس بارطة«تنبيه : ان ما يوجب الشكر عىل هذه البدلة الطيبة   1

من املتقني والصاحلني واهل الطرق الصوفية والعلامء اختالف مشوب ابحلسد ، حىت لو ظهر فهو اخف بكثري مما هو 

ان احملبة اخلالصة واالتفاق التام غري موجودين كام ينبغي فان الاختالف املُض عليه يف سائر املناطق . وعىل الرمغ من 

 واحلسد املمقوت مفقودان ايضًا ابلنس بة للمناطق الاخرى. ـ املؤلف.

#226 

 النقطة الاوىل:

 سؤال همم ومثري لدلهشة:

ابلتنافس والزتامح يف  ملاذا خيتلف احصاب ادلين والعلامء وارابب الطرق الصوفية ومه اهل حق ووفاق ووئام

حني يتفق اهل ادلنيا والغفةل بل اهل الضالةل والنفاق من دون مزامحة وال حسد فامي بيهنم. مع ان االتفاق هو 

من شأ ن اهل الوفاق والوئام، واخلالف مالزم الهل النفاق والشقاق. فكيف استبدل احلق والباطل ماكهنام، 

 اولئك؟ فأ صبح احلق جبانب هؤالء والباطل جبانب

 اجلواب: س نبني س بعة من الاس باب العديدة لهذه احلاةل املؤملة اليت تقض مضجع الغيارى الشهمني.

 السبب الاول:
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ان اختالف اهل احلق غري انبع مـن فقدان احلقيقة، كام ان اتفاق اهل الغفةل ليس انبعاً من ركوهنم اىل احلقيقة، 

وامثاهلم من طبقات اجملمتع قد تعّينت ومتزيت. فللك طائفة  بل ان وظائف اهل ادلنيا والس ياسة واملثقفني

يه  -لقاء خدماهتم وال دامة معيش هتم  -وجامعة ومجعية هممة خاصة تنشغل هبا، وما ينالونه من اجرة مادية 

كذكل ممتزية ومتعينة، كام ان ما يكس بونه من اجرة معنوية كحب اجلاه وذيوع الصيت والشهرة، يه الاخرى 

خمصصة وممتزية . متعينة و 
9

فليس هناك اذن ما يودل منافسة او مزامحة او حسدًا فامي بيهنم. وليس هناك ما 

 يوجب املناقشة واجلدال، ذلا ترامه يمتكنون من االتفاق همام سلكوا من طرق الفساد.

--- 
1
ما اراتح املرء لتوجه الناس  حتذير: ان اقبال الناس وتوهجهم اليطلب، بل يوهب، ولو حصل الاقبال فال يرُّس به. واذا  

 اليه فقد ضيع الاخالص ووقع يف الرايء.

اما التطلع اىل نيل الشهرة والصيت اليت تتضمن توجه الناس والرغبة يف اقباهلم فهو ليس بأ جرة وال ثواب، بل عتاب 

 وعقاب انبعان من فقدان الاخالص.

جزئية تُض ابالخالص اذلي هو روح الاعامل الصاحلة، مث انه  نعم ، ان توجه الناس واقباهلم اليراد، الن ما فيه من ذلة

اليس متر الا اىل حد ابب القرب. فضال عن انه يكتسب ما وراء القرب صورة المية من عذاب القرب، فال يُرغب يف توجه 

رىض الناس ـ  الناس ونيل رضامه اذن، بل يلزم الفرار والهتيب منه. فليصغ اىل هذا عباد الشهرة واملتلهفون عىل كسب

 املؤلف.

#227 

أ ما اهل ادلين واحصاب العمل وارابب الطرق الصوفية فان وظيفة لك مهنم متوهجة اىل اجليع، وأ ن اجرهتم 

العاجةل غري متعينة وغري متخصصة، كام ان حظهم من املقام الاجامتعي وتوجه الناس الهيم والرىض عهنم مل 

 يتخصص ايضًا.

ومن هنا  -مادية اكنت او معنوية  -م واحد، وقد متتد أ يد كثرية جداً اىل اية اجرة فهناك مرحشون كثريون ملقا

 تنشأ  املزامحة واملنافسة واحلسد والغرية. فيتبدل الوفاق نفاقًا واالتفاق اختالفًا وتفرقًا.

 فال يشفى هذا املرض العضال الا مرمه الاخالص الناجع، اي:

الَّ عىََل هللا(  ان ينال املرء رشف امتثال ال ية الكر  ْن َاجرَِى ا  ابيثار احلق والهدى عىل اتباع   (82)يونـس: مية:  )ا 

ُسوِل  النفس والهوى، وبرتجيح احلق عىل أ ثرة النفس.. وان يـحـصــل لـه امـتــثـال ابل يـة الكرميــة:  )َوَما عىَل الرَّ

الَّ الَْبالُغ الُْمبنُي(    -املقبلني من الناس   -ر املادي واملعنوي :ابس تغـنـائـه عـن الاج(74)النور: ا 
9

مدراكً ان 

اس تحسان الناس الكمه وحسن تأ ثريه فهيم ونيل توهجهم اليه هو مما يتواله هللا س بحانه وتعاىل ومن احسانه 

وفضهل وحده، وليس داخالً مضن وظيفته اليت يه منحرصة يف التبليغ حفسب. بل ال يلزمه ذكل وال هو ملكف 
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 به اصال.

اّل يفوته اخلري الكثري.مف  ن وفّقه هللا اىل ما ُذكر أ نفًا جيد ذلة الاخالص، وا 

--- 
1
البد من جعل ش مية "الايثار" اليت حتىل هبا الصحابة الكرام رضوان هللا تعاىل علهيم وانلوا هبا ثناء   

 القرأ ن الكرمي نصب العني، واختاذها دليال ومرشدًا، وهذا يعين:

نفس عند قبول الهدااي والصدقات، وعدم قبول شئ مقابل ما يقوم به املرء تفضيل الاخرين عىل ال 

من خدمات يف سبيل ادلين، بل ال يطلبه قلبا. واذا حصل شئ من هذا القبيل فليعده احساانً الهيًا 

حمضًا، من دون البقاء حتت منة الناس. اذ ما ينبغي ان يسأ ل شئ يف ادلنيا لقاء خدمات يف سبيل 

يضيع الاخالص. فاالمة وان اكن علهيا ان تضمن معاش هؤالء، كام اهنم يس تحقون  ادلين، لئال

الزاكة، الا ان هؤالء العاملني ال يسأ لون الناس شيئًا ورمبا يوهب هلم، حىت لو وهب هلم شئ فال 

يأ خذونه لقياهمم يف خدمة ادلين فاالفضل ايثار من مه اهل لها عىل النفس، والرىض مبا قسم هللا من 

زق والقناعة به، يك حيظى املرء ابلثناء القرأ ّن العظمي  )ويؤثرون عىل انفسهم ولو اكن هبم خصاصة(  ر 

ـ املؤلف.1)احلرش:   (، وعندئذ يكون ظافراً ابالخالص ومنقذا نفسه من رشور هذه الهتلكة اخلطرة. 
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 السبب الثاّن:

الهداية انبع من عزهتم، اذ ملا اكن اهل ادلنيا والضالةل ان اتفاق اهل الضالةل انبع من ذلهتم، بيامن اختالف اهل 

الغافلون ال يستندون اىل احلق واحلقيقة فهم ضعفاء واذالء، يشعرون حباجة ماسة اىل اكتساب القوة 

ويتشبثون بشدة اىل معاونة ال خرين واالتفاق معهم، وحيرصون عىل هذا االتفاق ولو اكن مسلكهم ضالةل، 

حلادمه،  فك هنم يعملون حقاً  يف تساندمه عىل الباطل، وخيلصون يف ضالهلم، ويبدون ثبااًت وارصارًا عىل ا 

ويتفقون يف نفاقهم، فالجل هذا يوفّقون يف معلهم، الن الاخالص التام ولو اكن يف الرش ال يذهب سدى، 

وال يكون دون نتيجة. مفا من سائل يسأ ل ابخالص امراً الا قضاه هللا هل . 
9

اية وادلين واحصاب اما اهل الهد

العمل والطريقة فالهنم يستندون اىل احلق واحلقيقة، والن الكً مهنم اثناء سريه يف طريق احلق ال يرجو الا رىض 

ربه الكرمي ويطمنئ اليه لك الاطمئنان، وينال عزة معنوية يف مسلكه نفسه، اذ حاملا يشعر بضعف ينيب اىل 

زد عىل ذكل يرى امامه اختالف املشارب مع ما هو عليه، ذلا تراه ربه دون الناس،ويس متد منه وحده القوة، 

ال يستشعر بدواعي التعاون مع ال خرين بل ال يمتكن من رؤية جدوى االتفاق مع خمالفيه ظاهرًا وال جيد يف 

 نفسه احلاجة اليه.
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يقع الاختالف واملنافسة بدل واذا ما اكن مثة غرور وااننية يف النفس يتومه املرء نفسه حمقاً وخمالفيه عىل ابطل ف 

 االتفاق واحملبة، وعندها يفوته الاخالص وحيبط معهل ويكون اثرًا بعد عني.

 والعالج الوحيد لهذه احلاةل واحليلوةل دون رؤية نتيجهتا الوخمية هو يف تسعة امور أ تية:

ان يرد اىل تفكريه، او العمل الاجيايب البنّاء، وهو معل املرء مبقتىض حمبته ملسلكه حفسب، من دون  - 9

 يتدخل يف علمه عداء ال خرين او الهتوين من شأ هنم، أ ي ال ينشغل هبم اصاًل.

--- 
1
 نعم ان "من طلب َوَجّد َوَجَد" دس تور من دساتري احلقيقة هل من السعة والشمول ما يشمل مسلكنا ايضاً .ـ املؤلف.  
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همام اكن  - تربط املشارب املعروضة يف ساحة الاسالم بل عليه ان يتحرى روابط الوحدة الكثرية اليت - 2

 واليت س تكون منابع حمبة ووسائل اخوة واتفاق فامي بيهنا فيتفق معها. -نوعها 

ان مسليك "واختاذ دس تور الانصاف دلياًل ومرشدًا، وهو ان صاحب لك مسكل حق يس تطيع القول:  -8

احلق هو "كل ال خرين، ولكن ال جيوز هل ان يقول: من دون ان يتدخل يف امر مسا "حق وهو افضل وامجل

اذلي يقيض عىل بطالن املساكل الاخرى  "ان احلسن واجلال يف مسليك وحده"او  "مسليك حفسب

 وفسادها.

 العمل ابن االتفاق  مع اهل احلق هو احد وسائل التوفيق الالهيي وأ حد منابع العزة الاسالمية. -4

جياد خشص معنوي، وذكل ابالتفاق مع اهل احلق للوقوف جتاه اهل الضالةل احلفاظ عىل احلق والعدل اب - 7

مبا يمتتعون به من  -والباطل اذلين اخذوا يغريون بدهاء خشص معنوي قوي يف صورة جامعة عىل اهل احلق 

خص مغلوبة عىل امرها جتاه ذكل الش -همام اكنت قوية  -مث الادراك ابن اية مقاومة فردية  -تساند واتفاق 

 املعنوي للضالةل.

 والجل انقاذ احلق من صوةل الباطل: - 1

 ترك غرور النفس وحظوظها. - 8

 وترك ما يُتصور خطأ  ً انه من العزة والكرامة. - 7

 وترك دواعي احلسد واملنافسة والاحاسيس النفسانية التافهة. - 1

ويؤدهيا عىل الوجه املطلوب .    هبذه النقاط التسع يُظفر ابالخالص ويويف الانسان وظيفته حق الوفاء
9

 

--- 
1
لقد ثبت يف احلديث الصحيح ان املتدينني احلقيقيني من النصارى سيتفقون يف أ خر الزمان مستندين اىل اهل القرأ ن   
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امي للوقوف معًا جتاه عدومه املشرتك الزندقة، ذلا فاهل الاميان واحلقيقة يف زماننا هذا ليسوا حباجة اىل االتفاق اخلالص ف

بيهنم وحده، بل مدعوون ايضاً اىل االتفاق حىت مع الروحانيني املتدينني احلقيقيني من النصارى، فيرتكوا مؤقتا لك ما يثري 

 اخلالفات واملناقشات دفعًا لعدومه املشرتك امللحد املتعدي. ــ املؤلف.
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 السبب الثالث:

مة، كام ان اتفاق اهل الضالةل ليس انش ئاً عن علو ان اختالف اهل احلق ليس انش ئاً عن الوضاعة وفقدان اهل

اهلمة، بل ان اختالف اهل الهداية انبع من سوء اس تعامل علو اهلمة والافراط فيه، واتفاق اهل الضالةل مرّده 

 الضعف والعجز احلاصالن من انعدام اهلمة.

ف والغرية واحلسد، امنا هو املبالغة واذلي يسوق اهل الهداية اىل سوء اس تعامل علو اهلمة وابلتايل اىل الاختال

وطلب الاسزتادة مهنا دون قناعة   -اذلي هو يف حد ذاته خصةل ممدوحة  -يف احلرص عىل الثواب الاخروي 

وحرصها عىل النفس. وهذا يس تدرج احلريص شيئًا فشيئًا حىت يصل به الامر ان يتخذ وضعًا منافسًا ازاء 

ل غمن اان هبذا  -مثالً  -اىل حمبته ومعاونته واخوته والاخذ بيده، ك ن يقول  اخيه احلقيقي اذلي هو بأ مس احلاجة

الثواب، ول رشد أ ان هؤالء الناس وليسمعوا مين وحدي الالكم، وامثالها من طلب املزيد من الثواب لنفسه. 

؟ فتجد روح او يقول: ملاذا يذهب تالميذي اىل فالن وعالن؟ وملاذا ال يبلغ تالميذي عدد تالميذه وزايدة

الفرصة ساحنة لرتفع رأ سها وتربز، فتسوقه تدرجييًا اىل التلوث بصفة  -هبذا احلوار ادلاخل  -الااننية دليه 

مذمومة، تكل يه التطلع اىل حب اجلاه، فيفوته الاخالص وينسد دونه اببه، بيامن ينفتح ابب الرايء هل عىل 

 مرصاعيه.

 يغ واملرض الرويح العضال هو:ان عالج هذا اخلطأ  اجلس مي واجلرح البل 

العمل ابن رىض هللا  ال ينال الا ابالخالص، فرضاه س بحانه ليس بكرثة التابعني وال ابطراد النجاح والتوفيق 

يف الاعامل، ذكل الن تكثري التابعني والتوفيق يف الاعامل هو مما يتواله هللا س بحانه بفضهل وكرمه، فال يُسأ ل 

 س بحانه من يشاء.وال يطلب بل يؤتيه هللا 

نعم، ُرّب لكمة واحدة تكون سبباً للنجاة من النار وتصبح موضع رىض هللا س بحانه، وُرّب ارشاد خشص واحد 

 يكون موضع رىض هللا س بحانه بقدر ارشاد الف من الناس. فال ينبغي أ ن تُؤخذ الهمية كثرياً بنظر الاعتبار.

يُعرف بصدق الرغبة يف افادة املسلمني عامًة اايً اكن مصدر مث ان الاخالص يف العمل ونشدان احلق فيه امنا 

ال حفرص النظر ابن  الاس تفادة ومن اي خشص صدر. وا 
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 يؤخذ ادلرس والارشاد مين فقط ل فوز ابلثواب الاخروي هو حيةل النفس وخديعة الااننية.
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اعمل ان هللا س بحانه قد بعث انبياء  فيامن حيرص عىل املزيد من الثواب وال يقنع مبا قام به من اعامل لل خرة!

اّل قليل. ومع ذكل انلوا ثواب النبوة العظمي اكماًل غري منقوص. فليس الس بق والفضل  كرامًا، وما أ من معهم ا 

اذن يف كرثة التابعني املؤمنني، وامنا يف نيل رشف رىض هللا س بحانه. مفن انت اهيا احلريص حىت ترغب ان 

فل عن واجبك وحتاول ان تتدخل يف تدبري هللا وتقديره؟ اعمل واجبك، وال حتاول يسمعك الناس لكهم، وتتغا

ان تتدخل يف تدبري هللا وتقديره. اعمل ان تصديق الناس الكمك وقبوهلم دعوتك وجتمعهم حوكل امنا هو من 

القيام مبا  فضل هللا يؤتيه من يشاء، فال تُشغل نفسك فامي خيصه س بحانه من تقدير وتدبري، بل امجع مهك يف

 انيط بك من واجب.

مث ان الاصغاء اىل احلق واحلقيقة، ونوال املتلكم هبام الثواب ليس منحرصاً عىل اجلنس البرشي وحده، بل هلل 

وا اراكن الكون ومعروها. فان كنت تريد مزيداً من  عباد من ذوي الشعور ومن الروحانيني واملالئكة قد مل 

ص واختذه اساسًا لعمكل واجعل مرضاة هللا وحدها الهدف والغاية يف الثواب الاخروي فاس متسك ابالخال

معكل، يك حتيا افراد تكل اللكامت الطيبة املنطوقة من شفتيك منترشة يف جو السامء ابالخالص وابلنية 

مي اخلالصة لتصل اىل اسامع خملوقات من ذوي املشاعر اذلين ال حيرصمه العد، فتنّورمه، وتنال هبا الثواب العظ

مثال فس ُتكتب بأ مر هللا عىل اثر نطقـك هبـذه اللكمة  "الَْحْمُد هلل"اضعافًا مضاعفة. ذكل النك اذا قلت: 

صغرية وكبرية يف الفضاء. فلقد خلق س بحانه ما ال يعد من ال ذان والاسامع  "الَْحْمد هلل"ماليني املاليني مـن 

وال ارساف يف معل البارئ احلكمي. فاذا ما بعث تصغي اىل تكل اللكامت الكثرية الطيبة،  حيث ال عبث 

الاخالُص والنية الصادقة احلياةَ يف تكل اللكامت املنترشة يف ذرات الهواء فس تدخل اسامع اولئك الروحانيني 

ذليذة طيبة لكذة الفاكهة الطيبة، ولكن اذا مل يبعث رىض هللا والاخالص احلياة يف تكل اللكامت، فال 

 هنا الاسامع، ويبقى ثوابه منحرصًا فامي تفّوه به الفم.تستساغ، بل تنبو ع

فليصغ اىل هذا قراء القرأ ن الكرمي اذلين يتضايقون من افتقار اصواهتم اىل اجلودة والاحسان فيشكون من قةل 

 السامعني هلم!.
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 السبب الرابع:

من قرص نظرمه، كام ان االتفاق  ان اختالف اهل الهداية وحتاسدمه ليس اكئناً من عدم التفكر يف مصريمه وال

اجلاد بني اهل الضالةل ليس اكئنًا من القلق عىل املصري وال من مسو نظرمه ومعق رؤيهتم. بل ان جعز اهل 

الهداية عن الثبات عىل الاس تقامة يف السري، وتقصريمه عن الاخالص يف العمل حيرهمم من المتتع مبزااي ذكل 

الاختالف رمغ كوهنم يسرتشدون ابلعقل والقلب البصريين للعاقبة  املس توى الرفيع، فيسقطون يف هوة

 ويس تفيضون من احلق واحلقيقة وال مييلون مع شهوات النفس مبقتىض أ حاسيسهم اللكيةل عن رؤية العقىب.
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اما اهل الضالةل فباغراء النفس والهوى ومبقتىض املشاعر الشهوية والاحاسيس النفسانية اللكيةل عن رؤية 

واليت تفضل درهام من ذلة عاجةل عىل ارطال من ال جةل، ترامه يتفقون فامي بيهنم اتفاقًا جادًا وجيمتعون  العقىب

 حول احلصول عىل منفعة عاجةل وذلة حارضة.

نعم، ان عبيد النفس السفةل من ذوي القلوب امليتة والهامئني عىل الشهوات ادلنيئة يتحدون ويتفقون فامي بيهنم 

ة عاجةل.. بيامن ينبغي ل هل الهداية االتفاق اجلاد والاحتاد الاكمل والتضحية املمثرة والاس تقامة عىل منافع دنيوي

الرصينة فامي بيهنم، حيث اهنم يتوهجون بنور العقل وضياء القلب اىل جين كامالت ومثرات اخروية خادلة أ جةل، 

نبعاً عظاميً ثراً ميُدمه ابلقوة، أ ال هو االتفاق. ولكن لعدم جتّردمه من الغرور والكرب والافراط والتفريط يضّيعون م 

فيضيع بدوره الاخالص ويتحطم، وتتضعضع الاعامل الاخروية وتذهب سدى، ويصعب الوصول اىل نيل 

 رىض هللا س بحانه.

 وعالج هذا املرض الوبيل ودواؤه هو:

 "احلب يف هللا"يث الرشيف: الافتخار بصحبة السالكني يف مهنج احلق، وربط عرى احملبة معهم تطبيقاً للحد
9

مث السري من خلفهم وترك رشف الامامة هلم وترك الاجعاب ابلنفس والغرور، بناء عىل احامتل كون ساكل  

 احلق ااًي اكن هو خرياً 

--- 
1
 واحلب يف هللا والبغض يف هللا من الاميان.  البخاري ـ كتاب الاميان.  
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مث العمل بأ ن درهامً من معل خالص لوجه هللا اوىل وارحج من ارطال  منه وافضل، وذكل ليسهل نيل الاخالص.

من اعامل مشوبة ال اخالص فهيا. مث ايثار البقاء يف مس توى التابع دون التطلع اىل تسمل املسؤولية اليت قلام 

 تسمل من الاخطار.

ن ممن ادى اعامهل الاخروية هبذه الامور يعاجل هذا املرض الوبيل ويعاىف منه، ويظفر ابالخالص، ويكون املؤم

 حق ال داء.

 السبب اخلامس:

ان اختالف اهل الهداية وعدم اتفاقهم ليس انبعًا من ضعفهم، كام أ ن االتفاق الصارم بني اهل الضالةل ليس 

انبعًا من قوهتم. بل ان عدم اتفاق اهل الهداية انمج عن عدم شعورمه ابحلاجة اىل القوة،  ملا ميدمه به امياهنم 

اكمل من مرتكز قوي. وان اتفاق اهل الغفةل والضالةل انمج عن الضعف والعجز، حيث الجيدون يف وجداهنم ال

مرتكزًا يستندون اىل قوته. فلفرط احتياج الضعفاء اىل االتفاق جتدمه يتفقون اتفاقًا قواًي، ولضعف شعور 

ثل الاُسود والثعالب اليت ال تشعر ابحلاجة الاقوايء ابحلاجة اىل االتفاق يكون اتفاقهم ضعيفًا. مثلهم يف هذا مك 
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اىل االتفاق فرتاها تعيش فرادى، بيامن الوعل واملاعز الوحيش تعيش قطعااًن خوفًا من اذلئاب. أ ي ان مجعية 

الضعفاء والشخص املعنوي املمثل هلم قوي كام ان مجعية الاقوايء والشخص املعنوي املمثل هلم ضعيف . 
9

بصيغة الـمذكر اىل  "قَـالَ " هذا الرس يف نكتة قرأ نية ظريفة ويه: انه اسنـد الفـعل وهناك اشارة لطيفة اىل

، بيامن (81)يوسف:جامعة اال انث مع كوهنا مؤنثة مضاعفة، وذلـك فـي قوهل تعـالـى:  )َوقَاَل ِنْسَوةٌ يف الَْمدينَة( ِ 

، ومه جامعة من (94)احلجرات:ااَلْعَراُب(   بـصيغة املـؤنث يف قوهل تعالـى:  )قَـالـَـتِ  "قـالـت"جاء الفعل 

اذلكور، مما تشري اشارة لطيفة اىل ان جامعة النساء الضعيفات اللطيفات تتخاشن وتتقوى وتكسب نوعًا من 

مناس بًا ويف غاية اجلال. أ ما الرجال الاقوايء فالهنم  "قال"الرجوةل، فاقتضت احلال صيغة املذكر، جفاء فعل 

 يعمتدون عىل

--- 
1
ان ما يؤيد دعواان هذه هو: ان اقوى  املنظامت الاوربية واكرثها تأ ثريًا يف اجملمتع واشدها ـ من انحية ـ يه منظامت   

يف امرياك اليت تطالب حبقوق املرأ ة وحريهتا.. وكذكل منظامت الارمن اذلين مه اقلية  -وهن اجلنس اللطيف  -النساء 

 .املؤلف -وبساةل فائقة.  وضعفاء بني الامم، فرتامه يبدون تضحية

#234 

قوهتم وال س امي الاعراب البدويون فتكون جامعهتم ضعيفة ك هنا تكسب نوعًا من خاصية الانوثة من توجس 

 وحذر ولطف ولني جفاءت صيغة التأ نيث للفعل مالمئة جدًا يف قوهل تعاىل: )قَالَِت ااَلْعَراُب(.

اىل معاونة ال خرين ملا حيملون يف قلوهبم من اميان قوي ميدمه  نعم ان اذلين ينشدون احلق اليرون وجه احلاجة

بس ند عظمي ويبعث فهيم التولك والتسلمي، حىت لو احتاجوا اىل ال خرين فال يتشبثون هبم بقوة . اما اذلين 

ز جعلوا ادلنيا مّههم، فلغفلهتم عن قوة استنادمه ومرتكزمه احلقيقي جيدون يف انفسهم الضعف والعجز يف اجنا

امور ادلنيا، فيشعرون حباجة ملحة اىل من ميد هلم يد التعاون فيتفقون معهم اتفاقًا جادًا ال خيلو من تضحية 

 وفداء.

وهكذا فل ن طالب احلق ال يقدرون قوة احلق الاكمنة يف االتفاق وال يبالون هبا ينساقون اىل نتيجة ابطةل 

مبا يف  -بسبب جعزمه وضعفهم  - فل هنم يشعرون وخمية تكل يه الاختالف، بيامن اهل الباطل والضالةل

 االتفاق من قوة عظمية فقد انلوا امىض وس يةل توصلهم اىل اهدافهم، تكل يه االتفاق.

وطريق النجاة من هذا الواقع الباطل الالمي، والتخلص من هذا املرض الفتاك، مرض الاختالف اذلي املّ بأ هل 

 ة الكرمية:احلق هو اختاذ الهنيي الالهيي يف ال ي

فَشلُوا َوتَْذَهَب رحُيمُك(  ُْ واختاذ الامر الرابّن يف ال ية الكرمية:  )َوتََعاَونُوا عىََل  (41)الانفال:)َواَل تَنَاَزُعوا فََت

ِ َوالتَّْقوى(   دس تورين للعمل يف احلياة الاجامتعية.. مث العمل مبدى مايسببه الاختالف من رضر  (2)املائدة:الرِبّ
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سالم واملسلمني ومبدى ما ييرس السبيل امام اهل الضالةل ليبسطوا ايدهيم عىل اهل احلق.. مث بليغ يف الا

الالتحاق بقافةل الاميان اليت تنشد احلق والاخنراط يف صفوفها بتضحية وفداء وبشعور انبع من جعز اكمل 

 الاخالص. وضعف اتم، وذكل مع نكران اذلات والنجاة من الرايء ابتغاء الوصول اىل نيل رشف

 السبب السادس:

ان اختالف اهل احلق ليس انش ئاً من فقدان الشهامة والرجوةل وال من احنطاط اهلمة وانعدام امحلية، كام ان 

االتفاق اجلاد بني الغافلني الضالني اذلين يبغون ادلنيا يف امورمه ليس انش ئاً من الشهامة والرجوةل وال من امحلية 

 وعلو اهلمة. بل ان اهل
#235 

فتوزع ما دلهيم من محية ومهة وشهامة اىل تكل املسائل  -عىل الاكرث  -احلق وهّجوا نظرمه اىل ثواب ال خرة 

اىل مسأ ةل معينة واحدة،  -اذلي هو رأ س ماهلم احلقيقي  -املهمة والكثرية، ونظراً لكوهنم اليرصفون اكرث وقهتم 

 ج احلق، حيث ان املسائل كثرية وامليدان واسع جدًا.فال ينعقد اتفاقهم عقدًا حمكامً  مع السالكني يف هن

ترامه  -فهيي اكرب مههم ومبلغ علمهم  -اما ادلنيويون الغافلون، فلكوهنم حيرصون نظرمه حرصاً يف احلياة ادلنيا 

يرتبطون معها بأ وثق رابط وبلك ما دلهيم من مشاعر وروح وقلب. فأ ميا خشص ميد هلم يد املساعدة 

وة، فهم حيرصون وقهتم المثني جدًا يف قضااي دنيوية ال تساوي شيئًا يف احلقيقة دلى اهل يس متسكون هبا بق

احلق. مثلهم يف هذا مكثل ذكل الصائغ الهيودي اجملنون اذلي اشرتى قطعاً زجاجية اتفهة بأ مثان الاجحار الكرمية 

اىل النجاح والتوفيق ولو اكن يف  الباهظة. فابتياع اليشء بأ مثان ابهظة، ورصف املشاعر لكها حنوه يؤدي حامتً 

طريق ابطل، الن فيه اخالصًا جادًا. ومن هنا يتغلب اهل الباطل عىل اهل احلق، فيفقد اهل احلق 

الاخالص ويسقطون يف هماوي اذلل والتصنع والرايء، ويضطرون اىل المتلق والزتلف اىل ارابب ادلنيا 

 .احملرومني من لك معاّن الشهامة واهلمة والغرية

فيا اهل احلق! واي اهل الرشيعة واحلقيقة والطريقة! واي من تنشدون احلق الجل احلق! اسعوا يف دفع هذا 

وا ِكَرامًا(   َّْغِو َمرُّ وا اِبلل املرض الرهيب، مرض الاختالف بتأ دبمك ابالدب الفرقاّن العظمي، الا وهو:  )َوِاَذا َمرُّ

صفحوا عن تقصرياهتم، وغضوا ابصارمك عن عيوب بعضمك البعض ، فاعفوا عن هفوات اخوانمك وا(82)الفرقان: 

ال خر، ودعوا املناقشات ادلاخلية جانبًا. فاالعداء اخلارجيون يغريون عليمك من لك صوب، واجعلوا انقاذ اهل 

الكرمية احلق من السقوط واذلةل من امه واجباتمك الاخروية واوالها ابالهامتم، وامتثلوا مبا تأ مرمك به مئات ال ايت 

والاحاديث الرشيفة من التأ يخ والتحابب والتعاون، واس متسكوا بلك مشاعرمك بعرى االتفاق والوفاق مع 

اخوانمك يف ادلين وهنج احلق املبني ابشد مما يس متسك به ادلنيويون الغافلون، واحذروا دامئًا من الوقوع يف 

قراءة الاوراد والاذاكر والتأ مل، بدالً من ان سأ رصف وقيت المثني يف "ش باك الاختالف. وال يقولن احدمك: 
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 أ رصفه يف
#236 

فينسحب من امليدان ويصبح وس يةل يف توهني االتفاق والاحتاد وسبباً يف اضعاف  "مثل هذه الامور اجلزئية

اجلاعة املسلمة، ذكل الن املسائل اليت تظنوهنا جزئية وبس يطة رمبا يه عىل جانب عظمي من الامهية يف هذا 

لساعة من  -مضن رشائط خاصة هممة  -هاد املعنوي. فكام ان مرابطة جندي يف ثغر من الثغور الاسالمية اجل 

الوقت قد تكون مبثابة س نة من العبادة، فان يومك المثني هذا اذلي ترصفه يف مسأ ةل جزئية من مسائل اجلهاد 

أ مرمه، اقول ان يومك هذا رمبا يأ خذ املعنوي وال س امي يف هذا الوقت العصيب اذلي غُلب اهل احلق فيه عىل 

حمك ساعة من مرابطة ذكل اجلندي، اي يكون ثوابه عظاميً، بل رمبا يكون يومك هذا ك لف يوم. اذ ما دام 

العمل لوجه هللا ويف سبيهل فال يُنظر اىل صغره وكربه وال اىل مسوه وتفاهته، فاذلرة يف سبيل رضاه س بحانه 

لئ ة، فال تؤخذ ماهية الوس يةل بنظر الاعتبار وامنا العربة يف النتيجة والغاية، مع الاخالص تصبح جنمة متل 

وحيث اهنا رىض هللا س بحانه، وأ ن اساس العمل هو الاخالص، فلن تكون تكل املسأ ةل اذن مسأ ةل صغرية، 

 بل يه كبرية وعظمية.

 السبب السابع:

ة فامي بيهنم وال من احلرص عىل حطام ادلنيا، ان اختالف اهل احلق واحلقيقة ومنافس هتم ليس انش ئاً من الغري 

كام ان اتفاق ادلنيويني الغافلني ليس من كرامهتم وشهامهتم. بل ان اهل احلقيقة مل يمتكنوا من احلفاظ عىل 

الفضائل واملاكرم اليت حيصلون علهيا من متسكهم ابحلقيقة ومل يس تطيعوا البقاء والثبات مضن منافسة رشيفة 

اىل تكل الصفات  -بعض الاساءة  -احلق بتسلل القارصين مهنم يف هذا امليدان؛ ذلا فقد اساءوا نزهية يف سبيل 

 احملمودة، وسقطوا يف الاختالف واخلالف نتيجة التحاسد فأ رضوا انفسهم وجامعة املسلمني اميا رضر.

ايدهيم واحتدوا احتاداً صادقاً مع اما الضالون والغافلون فنظراً لفقداهنم املروءة وامحلية لعجزمه وذللهتم فقد مدوا 

اانس اايً اكنوا، بل مع ادلنيئني الوضيعني من الناس كيال تفوهتم منافع يلهثون وراءها، وال يُسخطوا اصدقاءمه 

ورؤساءمه اذلين يأ مترون بأ وامرمه اىل حد العبادة الجلها، ذلا اتفقوا مع من يشاركهم يف الامر اتفاقًا جادًا 

متع حول تكل املنافع بأ ي شلك من اشاكل الاجامتع،  فبلغوا اىل ما يصبون اليه من جراء واجمتعوا مع من جي 

 هذا اجلد واحلزم يف الامر.
#237 

فيا اهل احلق واحصاب احلقيقة واي من ابتليمت ببلوى الاختالف! لقد ضيعمت الاخالص يف هذا الظرف 

سقاط اهل احلق مغلوبني عىل امرمه، وجرعمتومه العصيب ومل جتعلوا رىض هللا غاية مسعامك مفهدمت الس بل ال

 مرارة اذلل والهوان.
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اعلموا انه ما ينبغي ان يكون حسد وال منافسة والغرية يف امور ادلين وال خرة، فليس فهيا يف نظر احلقيقة 

رص امثال هذه الامور. ذكل الن منشأ  احلسد واملنافسة امنا هو من تطاول الايدي الكثرية عىل شئ واحد وح

الانظار اىل مقام واحد وشهية املعدات الكثرية اىل طعام واحد، فتؤول املناقشة واملسابقة واملزامحة اىل الغبطة 

واحلسد. وملا اكنت ادلنيا ضيقة ومؤقتة وال تش بع رغبات الانسان ومطاليبه الكثرية، وحيث ان هناك الكثريين 

وية احلسد واملنافسة. اما يف ال خرة الفس يحة فللك يهتالكون عىل يشء واحد، فالنتيجة اذن السقوط يف ها

مؤمن جنة عرضها السموات والارض متتد اىل مسافة مخسمـائـة سنــة، 
9

وللك مهنم س بعون الفًا من احلور 

والقصور، فال موجب هناك اذن اىل احلسد واملنافسة قط، فيدلنا هذا عىل انه الحسد والمشاحنة يف اعامل 

رة، اي الجمال للمنافسة والتحاسد فهيا، مَفن حتاسد فهو الشك مراء اي انه يتحرى مغامن صاحلة تفيض اىل ال خ

 دنيوية حتت س تار

--- 
سؤال همم وارد من جانب عظمي الامهية: كيف تس توعب عقولنا ادلنيوية القارصة حقيقة ماروي ان املؤمن ميُنح جنة   1

 عرضها مخسامئة س نة ؟

ه ادلنيا دنيا مؤقتة خاصة به، قواهما حياته يس متتع مهنا مبا يشاء حبواسه الظاهرة والباطنة، اجلواب: كام ان للك خشص يف هذ

حىت ميكنه ان يقول: الشمس مصباح يل والنجوم قناديل يل، فال ينازعه يف ملكيته هذه وجود سائر اخمللوقات وذوي 

 الارواح، بل يعمرون دنياه اخلاصة وجُيّملوهنا.

ـ مع فارق عظمي ـ فللك مؤمن ـ فضال عن روضته اخلاصة اليت تضم الوف القصور واحلور العني كذكل الامر يف اجلنة 

ـ هل جنة خاصة بسعة مخسامئة س نة من اجلنة العامة، يس متتع هبا املؤمن اس متتاعًا يليق ابجلنة واخللود مبا تنكشف هل من 

ين معه ومشاركهتم هل شيئا من تنعمه حواسه وتنبسط من مشاعره حسب درجة لك مؤمن، فال ينقص وجود الاخر 

وتذلذه ومتلكه بل يعمرون جنته اخلاصة وجنته الواسعة ويزينوهنا. نعم، فكام يمتتع الانسان يف ادلنيا بفمه واذنه وعينه 

واذواقه الاخرى ومشاعره وحواسه لكها يف مسافة ساعة يقضهيا يف حديقة، او يف مسافة يوم ميضيه يف س ياحة، او يف 

شهر اكمل يف مملكة، او يف س نة من معره يس تجم هبا يف رحةل وسفرة.. كذكل الامر هناك يف اجلنة ولكن تمتتع مسرية 

حاسة اذلوق والشم يف تكل اململكة اخلادلة يف مسافة س نة اكمةل ما اكنت تمتتع به يف هذه احلياة الفانية يف ساعة من حديقة 

ملكة الابدية الزاهية من اقصاها اىل اقصاها مضن رحةل امدها مخسامئة غناء، وتمتتع حاسة الابصار والسمع يف تكل امل

س نة متتعا يالمئ خلودها ما تمتتع به من س ياحة وجتوال ورحالت ميضهيا الانسان يف س نة يف هذه ادلنيا. فللك مؤمن 

ناته تنكشف حسب درجته وحسب ما يناهل من ثواب عىل اعامهل اليت قام هبا يف ادلنيا وحسب نس بة ونوعية حس  

 مشاعره وتنبسط حواسه، فتس متتع تكل املشاعر واحلواس هناك يف اجلنة مبا يالمئ خلودها. ـ املؤلف.

#238 

ادلين ويبحث عن منافع ابمس العمل الصاحل. او انه جاهل صادق ال يعمل اين وهجة الاعامل الصاحلة ومل يدرك 

سعة الرمحة الالهية ك هنا ال تسعه، ويبدأ  ابحلسد بعد ان الاخالص روح الاعامل الصاحلة واساسها، فيهتم 
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 واملنافسة واملزامحة منطواًي يف قرارة نفسه عىل نوع من العداء مع اولياء هللا الصاحلني الصادقني.

وسأ ذكر هنا حادثة تؤيد هذه احلقيقة: اكن احد اصدقائنا السابقني حيمل يف قلبه ضغينة وعداء حنو خشص 

 "انه رجل صاحل، انه ويل من اولياء هللا" هذا الشخص امامه يف جملس وقيل يف حقه: معني. وعندما ُأثين عىل

انه قوي "رأ ينا ان هذا الالكم مل يرث فيه شيئًا فمل يبد ضيقًا من الثناء عىل عدوه. ولكن عندما قال احدمه: 

والية والتقوى من اعظم املراتب اي هذا ان مرتبة ال"رأ يناه قد انتفض عرق احلسد والغرية دليه. فقلنا هل:  "وجشاع

يف ال خرة فال يقاس علهيا شئ أ خر، فأ ين الرثى من الرثاي؟!. لقد شاهدان ان ذكر هذه املرتبة مل حيرك فيك 

ساكنا بيامن ذكر القوة العضلية اليت متلكها حىت الثريان والشجاعة اليت متلكها الس باع قد ااثرات فيك نوازع 

نا الكان هدفاً ومقاماً معيناً يف هذه ادلنيا، فالقوة والشجاعة وامثاهلام يه من وسائل لقد اس هتدف ". اجاب: "احلسد

الوصول اىل ما اس هتدفناه من مرتبة دنيوية، فالجل هذا شعرت بدواعي املنافسة واحلسد. اما منازل ال خرة 

 ومراتهبا فال حتد حبدود، ورمبا يصبح هناك من اكن عدوًا يل احب صديق واعزه.

اهل احلقيقة والطريقة! ان خدمة احلق ليس شيئاً هينًا، بل هو اش به ما يكون حبمل كزن عظمي ثقيل والقيام فيا 

ابحملافظة عليه، فاذلين حيملون ذكل الكزن عىل اكتافهم يس تبرشون بأ يدي الاقوايء املمتدة الهيم ابلعون 

قبلون مبحبة خالصة، وان يُنظر اىل قوهتم واملساعدة ويفرحون هبا اكرث. فالواجب حيمّت ان يُس تقبل اولئك امل 

وتأ ثريمه ومعاونهتم اكرث من ذواهتم وان يُتلقوا ابالفتخار الالئق هبم، فهم اخوة حقيقيون ومؤازرون مضّحون. 

ولنئ اكن الواجب حيمت هذا، فمِلَ اذن ينظر الهيم نظر احلسد انهيك عن املنافسة والغرية، حىت يفسد 

اةل، وتكون اعاملمك وهممتمك موضع هتم الضالني. فيضعونمك يف مس توى اقل منمك واوطأ  الاخالص نتيجة هذه احل

من مسلكمك بكثري، بل يقرنونمك مع اولئك اذلين يأ لكون ادلنيا ابدلين ويضمنون عيشهم حتت س تار عمل احلقيقة 

 ة؟!وجيعلونمك من املتنافسني احلريصني عىل حطام ادلنيا، وامثالها من االهتامات الظامل
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ان العالج الوحيد لهذا املرض هو: اهتام املرء نفسه، والاحنياز اىل هجة رفيقه يف هنج احلق اذلي ازاءه وعدم 

اذا "الاحنراف عن دس تور الانصاف وابتغاء احلق، اذلي ارتضاه علامء فن ال داب واملناظرة واذلي يتضمن: 

وانرّس ذلكل واطمأ ن ان يكون خصمه عىل  -ناظرة معينة يف م  -اراد املرء ان يظهر احلق عىل لسانه دون غريه 

من تكل املناظرة  -فضالً عن انه يتُضر نتيجة ذكل النه مل يتعمل شيئاً جديداً  "ابطل وخطأ  فهو ظامل غري منصف

بظهور احلق عىل لسانه، بل قد يسوقه ذكل اىل الغرور فيتُضر، بيامن اذا ظهر احلق عىل لسان خصمه فال  -

وال يبعث فيه الغرور بل ينتفع بتعلمه شيئاً جديدًا. اي ان طالب احلق املنصف يسخط نفسه الجل  يُضه شئ

 احلق، واذا ما رأ ى احلق دلى خصمه رىض به واراتح اليه.

فلو اختذ اهل ادلين واحلقيقة والطريقة والعمل هذا ادلس تور دلياًل هلم يف حياهتم ومعلهم فاهنم يظفرون 
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ويفلحون يف اعامهلم الاخروية، وينجون برمحة منه س بحانه وفضهل من هذه املصيبة  ابالخالص بأ ذن هللا

 الكربى اليت املّت هبم واحاطهتم من لك جانب.

ََّك َانَْت الَْعلمُي احلَكمُي ( ن َّْمَتنَا ا  اّل َما عَل ْبَحانََك ال ِعمْلَ لَنَأ  ا   )س ُ
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% 

 اللمعة احلادية والعرشون

 "ختص اال خالص"

ذه اللمعة املسأ ةل الرابعة للمسائل الس بع للمذكرة السابعة عرشة من اللمعة اكنت ه"

السابعة عرشة الا اهنا اصبحت النقطة الثانية من اللمعة العرشين. ملناس بة موضوعها 

وبناء عىل نورانيهتا صارت اللمعة احلادية والعرشين، فدخلت يف كتاب  -الاخالص  -

 .")اللمعات(

  مخسة عرش يومًا يف الاقل ]تُقرأ  هذه اللمعة لك
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 بسم  هللا الرمحن الرحمي

 )  (41)الانفال:  )َواَل تَنَاَزُعوا فَتَْفَشلُوا َوتَْذَهَب رحُيمُكْ

 (287)البقرة: )َوقُوُموا هلل قَانتنَِي(  

 (91، 1)الشمس:)قَْد َافْلََح َمْن َزاّكها_ َوقَد َخاَب َمْن َدّساها(  

 (49)البقرة: يت ثََمنًَا قَلياًل(  )َوال تَْشرَتُوا ِبأ اي

ان الاخالص يف الاعامل وال س امي  -وانمت تعلمون  -اي اخوة ال خرة! واي احصايب يف خدمة القرأ ن! اعلموا 

الاخروية مهنا، هو امه اساس، واعظم قوة، وارىج شفيع، واثبت مرتكز، واقرص طريق للحقيقة، وأ بّر دعاء 

 وامسى خصةل، واصفى عبودية. معنوي، واكرم وس يةل للمقاصد،

لهيي قد القى  مفا دام يف الاخالص انوار مشعة، وقوى رصينة كثرية امثال هذه اخلواص.. ومادام الاحسان اال 

عىل اكهلنا هممة مقدسة ثقيةل، وخدمة عامة جليةل، تكل يه وظيفة الاميان وخدمة القرأ ن.. وحنن يف غاية القةل 

اء ومضايقات شديدة، وحتيط بنا البدع والضالالت اليت تصول وجتول يف والضعف والفقر، ونواجه اعداء أ دلّ 

اّل بذل لك ما يف وسعنا من هجد وطاقة يك نظفر ابالخالص.. فنحن  هذا العرص العصيب.. فال مناص لنا ا 

مضطرون اليه، بل ملكفون به تلكيفًا، واحوج ما نكون اىل ترس يخ رس الاخالص يف ذواتنا، اذ لو مل نفز 

وملَا دامت وال اس مترت خدمتنا، مث حناسب علهيا  -حلد ال ن  -لضاع منا بعض ما كسبناه من اخلدمة املقدسة به 
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حساابً عسريًا، حيث نكون ممن يشملهم الهنيي الالهيي وهتديده الشديد يف قوهل تعاىل:  )َوالَ تَْشرَتُوا ِبأ اييت ثََمنًَا 

دة الابدية، الجل مطامع دنيوية دنيئة، مقيتة، مُضة، مكدرة، قَلياًل(  مبا اخللنا ابالخالص فأ فسدان السعا

الطائل من وراهئا وال فائدة، ارضاء ملنافع خشصية جزئية اتفهة، امثال الاجعاب ابلنفس والرايء، ونكون ايضًا 

 من املتجاوزين حقوق اخواننا يف هذه اخلدمة ومن املتعدين
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 ءوا الادب فمل يقدروا قدس ية احلقائق الاميانية ومسوها حق قدرها.عىل هنج اخلدمة القرأ نية، ومن اذلين اسا

فيا اخويت! ان الامور املهمة للخري وادلروب العظمية للصالح، تعرتضها موانع وعقبات مُضة كثرية. فالش ياطني 

اليه، يكدون انفسهم وجيهدوهنا مع خدام تكل ادلعوة املقدسة، ذلا ينبغي الاستناد اىل الاخالص والاطمئنان 

الاس باب اليت تقدح ابالخالص وتثلمه كام   -اي اخويت  -دلفع تكل املوانع وصد تكل الش ياطني. فاجتنبوا 

جتتنبون العقارب واحليات. فال وثوق ابلنفس الامارة وال اعامتد علهيا قط، كام جاء يف القرأ ن الكرمي عىل لسان 

ىُء نَْفيس وِء ِاالّ َما َرِحَم َرىّب(   س يدان يوسف عليه السالم:  )َوَمأ  ُابَـِرّ اَرةٌ  اِبلسُّ فال  (78)يوسف:ِانَّ النَّْفَس اَلمَّ

ختدعنمك الااننية والغرور وال النفس الامارة ابلسوء ابدًا. والجل الوصول اىل الظفر ابالخالص وللحفاظ 

 عليه، ودلفع املوانع وازالهتا اجعلوا ادلساتري ال تية رائدمك:

 دس تورمك الاول:

اء مرضاة هللا يف معلمك. فاذا رىض هو س بحانه فال قمية ال عراض العامل امجع وال امهية هل. واذا ما قبل هو ابتغ

س بحانه فال تأ ثري لرّد الناس امجعني. واذا اراد هو س بحانه واقتضته حهمته بعد ما رىض وقبل العمل ، جعل 

رىض هللا وحده دون سواه القصد الاساس  الناس يقبلونه ويرضون به، وان مل تطلبوه انمت، ذلا ينبغي جعل

 يف هذه اخلدمة.. خدمة الاميان والقرأ ن.

 دس تورمك الثاّن:

هو عدم انتقاد اخوانمك العاملني يف هذه اخلدمة القرأ نية، وعدم ااثرة نوازع الغبطة ابلتفاخر والاس تعالء. النه 

ني، وال يعرتض اللسان عىل الاذن، وال يرى كام ال حتاسد يف جسم الانسان بني اليدين، وال انتقاد بني العين

القلب عيب الروح، بل يهمّل لّك منه نقَص ال خر ويسرت تقصريه ويسعى حلاجته، ويعاونه يف خدمته.. والا 

 انطفأ ت حياة ذكل اجلسد، ولغادرته الروح ومتزق اجلسم.

واليدفع احدها ال خر اىل  وكام الحسد بني تروس املعمل ودواليبه، واليتقدم بعضها عىل بعض واليتحمك،

التعطل ابلنقد والتجرحي وتتبع العورات والنقائص، وال يثبط شوقه اىل السعي، بل يعاون لك مهنا ال خر بلك 

 ما دليه من طاقة موهجًا حراكت الرتوس وادلواليب اىل غايهتا املرجوة، فيسري اجليع اىل ما وجدوا الجهل،
#243 

184



الختل املعمل  -ولو مبقدار ذرة  -مل. فلو تدخل شئ غريب او حتمك يف الامر ابلتساند التام واالتفاق الاك

 واصابه العطب ويقوم صاحبه بدوره بتش تيت اجزائه وتقويضه من الاساس.

فيا طالب رسائل النور واي خدام القرأ ن! حنن مجيعاً اجزاء واعضاء يف خشصية معنوية جديرة بأ ن يطلق علهيا: 

مجيعاً مبثابة تروس ودواليب معمل ينسج السعادة الابدية يف حياة خادلة. فنحن خدام الانسان الاكمل.. وحنن 

 عاملون يف سفينة رابنية تسري ابالمة احملمدية اىل شاطئ السالمة ويه دار السالم.

اذلي هييئ قوة  "الاخالص"حنن اذن حباجة ماسة بل مضطرون اىل الاحتاد والتساند التام واىل الفوز برس 

فستبقى  "الفات"انجتة من اربعة افراد. نعم.. ان مل تتحد ثالث  "9999"مبقدار الف ومائة واحد عشـر معنوية 

، وكذا "999"قميهتا ثالاًث فقط، اما اذا احتدت وتسـاندت برس العددية، فاهنا تكسب قمية مائة واحد عرش 

اما اذا احتدت هذه الارقام  "91"عها منفردة عن البقية فان مجمو  "4"عندما تكتب لك  "اربعات"احلال يف اربع 

واتفقت برس الاخوة ووحدة الهدف واملهمة الواحدة عىل سطر واحد فعندها تكسب قمية اربعة أ الف واربعامئة 

وقوهتا. هناك شواهد ووقائع اترخيية كثرية جداً اثبتت ان س تة عرش خشصاً من املتأ خني  "4444"واربع واربعني 

 خالص التام تزيد قوهتم املعنوية وقميهتم عىل اربعة أ الف خشص.املتحدين املضحني برس الا

اما حهمة هذا الرس فهيي: ان لك فرد من عرشة اشخاص متفقني حقيقة ميكنه ان يرى بعيون سائر اخوانه 

ول ويسمع بأ ذاهنم. اي ان الكً مهنم يكون هل من القوة املعنوية والقمية ما ك نه ينظر بعرشين عيناً ويفكر بعرشة عق

ويسمع بعرشين اذاًن ويعمل بعرشين يدًا. 
9

 

--- 
1
هو حمور تدور عليه منافع ال تنهتيي، كذكل فهو ترس » الاخالص«نعم! كام اّن تساندا حقيقيا، واحتادا اتما، انبعا من   

اذلي  عظمي، ومرتكز قوي للوقوف جتاه اخملاوف العديدة ، بل امام املوت، الن املوت اليسلب الا روحا واحدة، ل ن

ارتبط ابخوانه برس الاخوة اخلالصة يف الامور املتعلقة ابالخرة ويف سبيل مرضاة هللا، حيمل ارواحاً بعدد اخوانه، فيلقى 

املوت مبتسام وقائال: لتَسمَل اروايح ااُلخرى.. ولتبق معافاة، فاهنا تدمي يل حياة معنوية بكس هبا الثواب يل دامئا . فاان مل 

وحه وهو قرير العني. ولسان حاهل يقول: اان اعيش بتكل الارواح من حيث الثواب وال اموت الا امت اذن. ويُسمّل ر 

 من حيث اذلنوب وال اثم.ـ املؤلف.
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 دس تورمك الثالث:

 اعلموا ان قوتمك مجيعًا يف الاخالص واحلق.

 ثبات واخالص يفنعم! ان القوة يف احلق والاخالص، حىت ان اهل الباطل حيرزون القوة ملا يبدون من 

 ابطلهم.

185



نعم! ان خدمتنا هذه يف سبيل الاميان والقرأ ن يه دليل بذاهتا عىل ان القوة يف احلق والاخالص. فشئ يسري 

من الاخالص يف سبيل هذه اخلدمة يثبت دعواان هذه ويكون دلياًل عليه. ذكل: الن ما مقنا به يف ازيد من 

عرشين س نة يف مدينيت  
9

دمة يف سبيل ادلين والعلوم الرشعية، قد مقنا معمك ابضعافه ويف اس تانبول من خ

مائة مرة هنا 
2

يف غضون مثاّن س نوات. علامً بأ ن اذلين اكنوا يعاونونين هناك مه اكرث مائة مرة بل الف مرة ممن 

يعاونونين هنا. ان خدماتنا هنا يف مثاّن س نوات مع انين وحيد غريب ش به ايم   
8

وحتت رقابة موظفني ال 

نصاف هلم وحتت مضايقاهتم قد اكس بتنا بفضل هللا قوة معنوية اظهرت التوفيق والفالح مبائة ضعف مما اكن ا

 عليه سابقًا، ذلا حصلت دلي قناعة اتمة من ان هذا التوفيق الالهيي ليس الا من مصمي اخالصمك.

دلاء الوبيل اذلي يداعب النفس من الرايء، ذكل ا -اىل حد ما  -وانين اعرتف ابنمك انقذمتوّن ابخالصمك التام 

 حتت س تار الشهرة والصيت.

 نسأ ل هللا ان يوفقمك مجيعًا اىل الاخالص الاكمل وتقحموّن فيه معمك.

تعلمون ان الامام عليًا رىض هللا عنه والش يخ الكيالّن قدس هللا رسه، قد توهجا اليمك ونظرا بعني اللطف 

ويباراكن خدماتمك معىًن. فال يساورنمّك الشك يف ان ذكل التوجه  والاهامتم والتسلية يف كراماهتام اخلارقة،

والالتفات والتسلية ليس الا مبا تمتتعون به من اخالص. فان افسدمت هذا الاخالص متعمدين، تس تحقون 

 . ولو"اللمعة العارشة"اليت يه يف  "لطامت الرأ فة والرمحة"اذن لطامهتم. تذكروا دامئًا 

--- 
 "وان" الواقعة جنوب رشيق تركيا . ـ املرتمج. املقصود مدينة  1
2
 املقصود قرية ابرال. ـ املرتمج.  

3
 املقصود رداءة اخلط . ـ املرتمج.  
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أ ردمت ان يظل هذان الفاضالن اس تاذين وظهريين معنويني لمك فاظفروا ابالخالص الامت ابمتثالمك ال ية الكرمية:  

 .(1)احلرش: )َويُْؤِثرُوَن عىَل َانُْفِسهِْم( 

أ ي عليمك ان تفضلوا اخوانمك عىل انفسمك يف املراتب واملناصب والتكرمي والتوجه، حىت يف املنافع املادية اليت 

هتش لها النفس وتراتح الهيا. بل يف تكل املنافع اليت يه خالصة زكية كتعلمي حقائق الاميان اىل ال خرين، فال 

، بل ارضوا واطمئنوا ان يمت ذكل بيد غريمك لئال يترسب الاجعاب اىل تتطلعوا ما اس تطعمت ان يمت ذكل بأ يديمك

 انفسمك.

ورمبا يكون دلى احدمك التطلع للفوز ابلثواب وحده، فيحاول ان يبني امراً همامً يف الاميان بنفسه، فرمغ ان هذا 

 ال امث فيه والرضر فقد يعكر صفو الاخالص فامي بينمك.
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 دس تورمك الرابع:

 شاكرين مبزااي اخوانمك، وتصورها يف انفسمك، وعد فضائلهم يف ذواتمك.هو الافتخار 

فهناك اصطالحات تدور بني املتصوفة أ مثال: الفناء يف الش يخ، الفناء يف الرسول. واان لست صوفيًا، ولكن 

 دس تور مجيٌل يناسب مسلكنا ومهنجنا متامًا. اي ان يفىن لك يف الاخر، اي ان ينىس "الفناء يف الاخوان"

لك اخ حس ياته النفسانية، ويعيش فكرًا مع مزااي اخوانه وفضائلهم. حيث ان اساس مسلكنا ومهنجنا هو 

يف هللا، وان العالقات اليت تربطنا يه الاخوة احلقيقية، وليست عالقة الاب مع الابن وال عالقة  "الاخوة"

. "اخلةل"مفرشبنا اذًا  "اخلليلية"سلكنا هو الش يخ مع املريد. وان اكن البد مفجرد العالقة ابالس تاذ. وما دام م 

الاخالص "واخلةل تقتيض صديقًا صدوقًا، ورفيقًا مضحيًا، وأ خًا شهامً غيورًا.. وأ س الاساس لهذه اخلةل هو 

. مفن يقرّص منمك فيه فقد هوى من عىل برج اخلةل العاىل، ولرمبا يرتدى يف واد حسيق، اذ ال موضع يف "التام

 املنتصف.

فرمبا  -وهو اجلادة الكربى للقرأ ن الكرمي  -ن الطريق طريقان، مفن يفارقنا ال ن يف مسكل الاخالص التام نعم! ا

 يكون من اذلين خيدمون الاحلاد اعداء القرأ ن دون ان يشعر.
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ذن هللا يف مثل تكل  فاذلين دخلوا ميدان خدمة القرأ ن الكرمي املقدسة بوساطة رسائل النور ال هيوون اب 

 اوية، بل س ميدون النور والاخالص والاميان قوة.اله

 فيا اخويت يف خدمة القرأ ن!

 :"رابطة املوت"واعظم وس يةل مؤثرة للمحافظة عليه هو:  "الاخالص"ان امه سبب لكسب 

 "رابطة املوت"فكام ان طول الامل يثمل الاخالص ويفسده ويسوق الناس اىل حب ادلنيا واىل الرايء، فان 

ء، وجتعل املرابط معه حيرز الاخالص. اذ ختلصه من دسائس النفس ال مارة، وذكل بتذكر موته تنفّر من الراي

اساسًا يف مهنج  "رابطة املوت"ومبالحظة فناء ادلنيا وزوالها. هذا ولقد اختذ املتصوفة واهل احلقيقة العلمية 

 سلوكهم، وذكل مبا تعلموه من ال ية الكرمية:

هُْم َمـيّـُتون(   (977)أ ل معران: َمْوِت(  )لُكُّ نَْفٍس َذأ ئَِقُة الْ  َـّ ََّك َمـيّـٌت َوِان فازالوا بتكل الرابطة تومه  (81)الزمر:)ِان

البقاء وحمل الابدية اذلي يودل طول الامل، حيث افرتضوا خيااًل وتصوروا انفسهم اموااًت.. فاالن يُغسلون.. 

رة تتأ ثر النفس الامارة هبذا التخيل اكرث فتتخىل شيئًا وال ن يوضعون يف القرب.. وحيامن يتفكرون هبذه الصو 

فشيئاً عن أ مالها العريضة. فلهذه الرابطة اذن فوائد مجة ومنافع ش ىت. ويكفى ان احلديث الرشيف يرشدان الهيا 

اِت(.  َّذلَّ بقوهل صىل هللا عليه وسمل: )اَْكرِثُوا ِذْكَر َهاِذِم ال
9

طريقة وحيث ان مسلكنا حقيقة علمية وليست 

صوفية، فال نرى انفس نا مضطرين مثلهم اىل مبارشة تكل الرابطة ابالفرتاض واخليال. فضاًل عن ان هذا 
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الاسلوب اليالمئ مهنج احلقيقة. اذ التفكر ابلعقىب ليس هو جبلب املس تقبل اىل احلارض خيااًل، بل اذلهاب 

 الواقع كام هو احلقيقة، فال حاجة اىل فكرًا من احلارض اىل املس تقبل، ومشاهدة املسقبل من خالل احلارض

اخليال، وال يلزم الافرتاض، اذ الانسان ميكنه مشاهدة جنازته ويه مثرة محموةل عىل جشرة معره القصري، واذا 

 ما حول نظره قلياًل ال يرى موته

--- 
1
يب سلمة عن ايب هريرة به اكرثوا ذكر هاذم الذلات يعين املوت: رواه امحد والرتمذي وحس نه. والنسايئ من حديث ا  

مرفوعًا. وحصحه ابن حبان واحلامك. واعهّل ادلارقطين ابالرتباك. )متيزي الطيب البن ادليبع الشيباّن( ومعىن هاذم: قاطع. ــ 

 املرتمج.
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وحده، بل يرى ايضاً موت عرصه، حىت اذا جال بنظره اكرث يرى موت ادلنيا ودمارها، وعندها ينفتح امامه 

 ."الاخالص التام"اىل  الطريق

والسبب الثاّن يف احراز الاخالص هو: ان يكسب املرء حضوراً وسكينة ابالميان التحقيقي وابللمعات الواردة 

 عن التفكر الامياّن يف اخمللوقات.

وهذا التأ مل يسوق صاحبه اىل معرفة اخلالق س بحانه، فتنسكب الطمأ نينة والسكينة يف القلب. حقاً ان تلمع 

لنوع من التأ مل يف فكر الانسان جيعهل يفكر دامئاً يف حضور اخلالق الرحمي س بحانه ورؤيته هل، اي انه هذا ا

حارض وانظر اليه دامئًا. فال يلتفت عندئٍذ اىل غريه، وال يس متد من سواه. حيث ان النظر والالتفات اىل 

ء ويتخلص منه، فيظفر ابالخالص ماسواه خيل بأ دب احلضور وسكينة القلب. وهبذا ينجو الانسان من الراي

 ابذن هللا.

درجات كثرية ومراتب عدة. حفظ لك خشص ما يكس به، ورحبه ما يس تفيد  "التأ مل"وعىل لك حال فان يف هذا 

 منه حسب قابلياته وقدراته.

نكتفي هبذا القدر وحنيل اىل رسائل النور حيث ذكرت كثريًا من احلقائق حول النجاة من الرايء واحراز 

 خالص.الا

 س نبني ابختصار بعضًا من الاس باب العديدة اليت ختل ابالخالص ومتنعه، وتسوق اىل الرايء وتدفع اليه:

 "املانع الاول لالخالص"

احلسد الناشئ من املنافع املادية. هذا احلسد يفسد الاخالص تدرجييًا، بل يشوه نتاجئ العمل، بل يفّوت حىت 

 تكل املنافع املادية ايضًا.

قد محلت هذه الامة دامئاً التوقري والقدر للعاملني جبد للحقيقة وال خرة، ومدت هلم يد العون فعاًل، وذكل نعم، ل
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بنية مشاركهتم يف تكل الاعامل واخلدمات الصادقة اخلالصة لوجه هللا. فقدمت هلم هدااي وصدقات دلفع 

ذكل ما يكنونه من احرتام للعاملني يف سبيل حاجاهتم املادية ولئال ينشغلوا هبا عن خدماهتم اجلليةل، فأ ظهروا ب

هللا. الا ان هذه املساعدات واملنافع جيب أ ال تُطلب قط، بل تُوهب. فال يُسأ ل حىت بلسان احلال مكن 

اّل اختّل اخـالص املـرء وانتقـض، واكد ان يدخـل ضـمـن  ينتظرها قلبًا. وامنا تُعطى من حيث ال حيتسب وا 

لهـي فـي قـ  ـوهل تـعــاىل:  )َواَل تَْشرَتُوا ِبأ اييت ثََمنًَا قَلياًل(  فيحبط قسم من اعامهل.النــهـي اال 
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فالرغبة يف هذه املنافع املادية وترقهبا بدافع من اثرة النفس الامارة وحرصها عىل كسب املنافع ذلاهتا، تثري عرق 

ميانية، فيفسد اخالصه ويفقد قدس ية احلسد وحترك نوازعه جتاه اخيه احلقيقي وصاحبه اخمللص يف اخلدمة الا

 دعوته هلل، ويتخذ طوراً منفراً دلى اهل احلقيقة، بل يفقد املنافع املادية ايضًا.. وعىل لك حال فاملسأ ةل طويةل.

 وسأ ذكر ما يزيد رّس الاخالص ويدمي الوفاق الصادق بني اخويت الصادقني. اذكره مضن مثالني:

 :"ال دامة الاخالص"املثال الاول 

قاعدة يسرتشدون هبا الجل احلصول عىل ثروة طائةل او قوة  "الاشرتاك يف الاموال"لقد اختذ ارابب ادلنيا 

هذه القاعدة  -من اشخاص او جامعات وبعض الساسة  -شديدة، بل اختذ من هلم التأ ثري يف احلياة الاجامتعية 

وانتفعوا مهنا نفعًا عظاميً، رمغ ما فهيا من ارضار رائدًا هلم. ولقد كس بوا نتيجة اتباعهم هذه القاعدة قوة هائةل 

وفق  -واس تعامالت سيئة، ذكل الن ماهية الاشرتاك ال تتغري ابملساوئ والارضار اليت فهيا، ل ن لك خشص 

حيسب نفسه مبثابة املاكل جليع الاموال، وذكل من زاوية مشاركته يف املال ومن هجة مراقبته  -هذه القاعدة 

، برمغ انه ال ميكنه ان ينتفع من مجيع الاموال.. وعىل لك حال فان هذه القاعدة اذا دخلت يف وارشافه عليه

الاعامل الاخروية فس تكون حموراً ملنافع جليةل بال مساوئ وال رضر. الن مجيع تكل الاموال الاخروية حتمل 

 ، دون نقصان او جتزئة.رس ادلخول بتـاممـها يف حـوزة كـل فـرد مـن اولئك الافـراد املشرتكني فهيا

 ولنفهم هذا مبثال:

اشرتك مخسة اشخاص يف اشعال مصباح زييت. فوقع عىل احدمه احضار النفط، وعىل ال خر الفتيةل، وعىل 

الثالث زجاجة املصباح، وعىل الرابع املصباح نفسه وعىل الاخري علبة الكربيت.. فعندما اشعلوا املصباح اصبح 

مل. فلو اكن للك من اولئك املشرتكني مرأ ة كبرية معلقة حبائط، اذن الصبح منعكسًا لك مهنم مالاكً ملصباح اك

 من دون جتزؤ او نقص.. -مع ما يف الغرفة  -يف مرأ ته مصباح اكمل 
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وهكذا الامر يف الاشرتاك يف الامور الاخروية برس الاخالص، والتساند برس الاخوة، وُض املساعي برس 

وع اعامل املشرتكني، ومجيع النور النابع مهنا، س يدخل بامتمه يف دفرت اعامل لك مهنم.. الاحتاد، اذ س يدخل مجم
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 وهذا امر مشهود وواقع بني اهل احلقيقة، وهو من مقتضيات سعة رمحة هللا س بحانه وكرمه املطلق.

الا انمك قد تنخدعون كام  فيا اخويت..! أ مل َاالّ تسوقمك املنافع املادية اىل احلسد فامي بينمك ان شاء هللا تعاىل.

اخندع قسم من اهل الطرق الصوفية، من ابب املنافع الاخروية. ولكن تذكروا.. اين الثواب الشخيص واجلزيئ 

من ذكل الثواب العظمي الناشئ يف افق الاشرتاك يف الاعامل املذكورة يف املثال، واين النور اجلزيئ من ذكل 

 النور الباهر.

 :"ة الاخالصال دام"املثال الثاّن 

املشاركة يف الصنعة "حيصل الصناعيون واهل احلرف عىل الانتاج الوفري وعىل ثروة هائةل نتيجة اتباعهم قاعدة 

 . واليك املثال:"واملهارة

قام عرشة من صناعي ابر اخلياطة بعملهم، لك عىل انفراد، فاكنت النتيجة ثالث ابر فقط للك مهنم يف اليوم 

فأ ىت احدمه ابحلديد  "توحيد املساعي وتوزيع الاعامل"ء الاشخاص حسب قاعدة الواحد.. مث اتفق هؤال

والاخر ابلنار، وقام الثالث بثقب الابرة والاخر ادخالها النار والاخر بدأ  حيدها.. وهكذا. فمل يذهب وقت 

به احد سدى، حيث انرصف لك مهنم اىل معل معني واجنزه برسعة، النه معل جزيئ بس يط اواًل والكتسا

اخلربة واملهارة فيه اثنيًا. وحيامن وزعوا حصيةل هجودمه رأ وا ان نصيب لك مهنم يف يوم واحد ثالمثائة ابرة بدالً من 

ثالث ابر.. فذهبت هذه احلادثة انشودة يرتمن هبا اهل الصناعة واحلرف، اذلين يدعون اىل توحيد املساعي 

 وتوزيع الاعامل.

الفوائد العظمية نتيجة الاحتاد واالتفاق يف امور دنيوية ويف مواد كثيفة،  فيا اخويت! ما دامت حتصل مثل هذه

فمك يكون اي ترى ثواب اعامل اخروية ونورانية! ومك يكون الثواب املنعكس من اعامل اجلاعة لكها ابلفضل 

لهيي يف مرأ ة لك فرد مهنا!  اال 
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ن مثل هذا الربـح العظمي  تكل الاعامل اليت ال حتتاج اىل جتزئة وال انقسام. فلمك ان تقدروا ذكل الرحب العظمي.. فا 

 ال يُفّوت ابحلـسد وعدم الاخالص..!

 :"املانع الثاّن لالخالص"

هو اعطاء ما يداعب ااننية النفس الامارة ابلسوء وما تسترشفه من مزنةل وماكنة، تتوجه الهيا الانظار، وحب 

ذايع الصيت الناشئ من التطلع اىل اجلاه وحبه... فكام ان اقبال الناس وطلب توهجهم بدافع من حب الشهرة و 

 اذلي هو الرايء والاجعاب ابلنفس املاحق لالخالص. "الرشك اخلفي"هذا داء رويح وبيل، فهو ابب اىل 

اي اخويت! ملا اكن مسلكنا يف خدمة القرأ ن الكرمي مبنياً عىل احلقيقة وعىل الاخوة، وان رس الاخوة هو يف افناء 

9خشصيته يف خشصية اخوانه   الفرد
وايثارمه عىل نفسه، مفا ينبغى ان يؤثر فينا مثل هذا احلسد النامج من حب 
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اجلاه، حيث هو مناف لكيًا ملسلكنا، اذ مادامت كرامة مجيع الاخوان ورشفهم تعود اىل لك اخ يف اجلاعة، 

ملعنوي السايم للجامعة، الجل شهرة جزئية فال ميكن ان تُضحى بتكل املزنةل الرفيعة والكرامة الفائقة والرشف ا

 وعزة خشصية انمجة من الااننية واحلسد.. فأ ان عىل ثقة وامل ان ذكل بعيد لك البعد عن طالب النور.

نعم، ان قلوب طالب النور وعقوهلم وارواهحم ال تنحدر اىل مثل هذه الامور السافةل، الا انه ما من احد الا 

فقد ترسي اموٌر ونوازع نفسانية يف العروق وتتعلق ابالعصاب وجتري احاكماً برمغ حيمل نفساً امارة ابلسوء، 

العقل والقلب والروح. فاعامتدًا عىل ما ترتكه رسائل النور فيمك من أ اثر، فال اهتم قلوبمك وعقولمك وارواحمك. 

بشدة وعنف. فتكل الشدة  الا ان النفس والهوى واحلس والومه قد خُيدع؛ ذلا يأ تيمك التحذير والتنبيه احياانً 

 موهجة اىل النفس والهوى واحلس والومه، فكونوا عىل حذر دامئًا.

نعم لو اكن مسلكنا طريقة خاصة ومش يخة، لاكن هناك اذًا مقام واحد، او عدد حمدود منه، ولاكن هناك 

لكن مسلكنا هو مرحشون كثريون ذلكل املقام. وعندها اكن ميكن ان حتدث الغبطة والااننية يف النفوس. و 

 الاخوة، ال غري. فال يدعي

--- 
1
نعم، ان السعيد هو َمن يريم خشصيته، ويذيب ااننيته اليت يه كقطعة ثلج يف احلوض العظمي الذليذ املرتّش من كوثر   

 القرأ ن الكرمي يك يغمن ذكل احلوض. ـ املؤلف.

#251 

نا يف الاخوة فس يح واسع، ال جمال فيه للمـزامحة الاخ عىل اخيه الابوة، وال يزتاي بزي املرشد هل. فاملقام ه 

 ابلغبطـة، وان كـان البد فاالخ معـاون الخيه مهمّل لعـمهل، وظهري هل.

ومما يدل عىل ان يف املساكل اليت فهيا مقام الابوة والارشاد والاس تاذية نتاجئ خطرة هملكة تنجم من املنافسة 

اهلمة، اقول ان ادلليل عىل ذكل هو تكل الاختالفات واملشاحنات واحلسد حرصاً عىل الثواب وتطلعاً اىل علو 

ادلائرة يف ثنااي املزااي اجلليةل واملنافع العظمية اليت يمتتع هبا اهل الطرق الصوفية، واليت اّدت هبم اىل نتاجئ وخمية 

 جعلت قوامه السامية الهائةل ال تثبت امام اعاصري البدع.

 :"املانع الثالث لالخالص"

الهجامت الست "اخلوف والطمع. حنيل اىل رساةل هو 
9

 حيث رشحت هذا املانع مع موانع اخرى بوضوح اتم. 

 نسأ ل هللا الرمحن الرحمي س بحانه مشفّعني مجيع اسامئه احلس ىن أ ن يوفقنا اىل الاخالص التام. أ مني.

 صنَي الْـُمخلَصنَي.َاللّهُمَّ حِبَِقّ ُسَوَرِة ااِلخالِص ِاجَعلْنَا ِمْن ِعَباِدَك الْـُمْخلِ 

 أ منْي.. أ مني.
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َّْمَتنَا ِاِنَّك َانَْت الَعلمُي احلَكمُي( ْبَحانََك ال ِعمْلَ لَنأ  ِاالَّ َما عَل  )س ُ

--- 
1
ويه القسم السادس من املكتوب التاسع والعرشين اذلي كتب تنبهياً لتالميذ القرأ ن عن ست من دسائس الش يطان   

 املرتمج. -
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  قسم من اخواّنرساةل خاصة اىل

سأ ذكر نكتة لطيفة حلديثني رشيفني الولئك الاخوة اذلين ميلّون من كتابة رسائل النور، واذلين يفّضلون قراءة 

الاوراد يف الشهور الثالثة ويه شهور العبادات عىل كتابة رسائل النور اليت تعّد عبادة خبمس هجات . 
9

هداء(  احلديث الاول: )يُوزن مداد العلامء بدماء الش 
2

او كام قال. اي ان ما يرصفه علامء احلقيقة من حرب يوزن 

 يوم القيامة مع دماء الشهداء ويعادلها.

احلديث الثاّن: )َمن متسك بسنيت عند فساد أ ميت فهل أ جر مائة شهيد( او كام قال، اي ان من يمتسك ابلس نة 

 لب الضالةل ، فهل أ جر مائة شهيد.الرشيفة واحلقائق القرأ نية ومعل ل جلها عند استيالء البدع وتغ

فياَمن ميّل تاكساًل عن الكتابة واي اهيا الاخوة اذلين ينحون منحى التصوف! ان حصيةل مفهويم احلديثني 

الرشيفني يه ان درهامً مما يقطر من نور اسود وماء ابعث للحياة من الاقالم املباركة الزكية الولئك اذلين 

الرشيعة والس نة النبوية الرشيفة يف مثل هذه الظروف ميكن ان يفيد كامئة  خيدمون حقائق الاميان وارسار

 درمه من

--- 
 لقد سأ لنا اس تاذان عن الانواع امخلسة من العبادة اشار الهيا يف هذه الرساةل القمية، ندرج ايضاحه ادانه:  1

 ـ اهنا هجاد معنوي جتاه اهل الضالةل، ذكل اجلهاد الامه.9

 اذه ومعاونة هل عىل نرش احلقيقة.ـ اهنا خدمة الس ت2

 ـ اهنا خدمة للمسلمني اكفة من حيث الاميان.8

 ـ اهنا حتصيل للعمل ابلكتابة.4

 ـ اهنا عبادة فكرية اليت قد تكون ساعة مهنا مبثابة س نة من العبادة.7

 ».رشدي، خرسو، رأ فت«
2
مداد العلامء عىل دم الشهداء( رواه الشريازي  ( نص احلديث: )يوزن يوم القيامة مداد العلامء ودم الشهداء، فريحج  

يف كتاب الالقاب عن أ نس واملوهيب يف فضل العمل عن معران بن حصني وابن اجلوزي يف كتاب العلل عن النعامن بن 

( اسانيده ضعيفة لكن يقوي بعضها بعضًا وذكرُه العجلوّن يف كشف اخلفاء 1/411بشري . قال املناوي يف فيض القدير )
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( واورده الغزايل يف اال حياء يف كتاب العمل قال العرايق، س نده ضعيف. وانظر الس يوطي يف اجلامع الصغري 2/719)
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 دم الشهداء يوم احلرش الاكرب.

 فاسعوا اي اخويت لتظفروا هبذا الثواب العظمي.

 احلديث هو العامل بيامن قسم منا كتّاب حفسب؟ فان قلمت: ان ما ورد يف

اجلواب: ان اذلي يقرأ  هذه الرسائل، وهذه ادلروس يف غضون س نة واحدة ويفهمها ويقبل هبا، ميكن ان يكون 

عاملاً همامً ذا حقيقة يف هذا الزمان. واذا ما قرأ ها ومل يفهمها، فان طالب النور اذلين هلم خشصية معنوية، الشك 

علامء هذا الزمان. أ ما اقالممك فهيي اصابع تكل الشخصية احلقيقية، وهب انمك قد ارتبطمت هبذا الفقري اهنا احد 

ومنحمتوه حُبسن ظنمك ماكنة عامل واس تاٍذ يف نظرمك وان كنت ارى انين ال اس تحقها ولكن ملا كنت امياً ال اجيد 

  يف احلديث الرشيف.الكتابة، فان اقالممك تعّد اقاليم اان. فتثابون ابالجر املبنّي 

 ســعيد النورسـي

#254 

% 

 اللمعة الثانية والعرشون

 ابمسه س بحانه

التابعة لوالية  "ابرال"هذه الرساةل الصغرية اليت كتبهتا قبل اثنتني  وعرشين س نة، واان نزيل انحية 

ن. ولكن اس بارطة، يه رساةل خاصة ل خلص اخويت واخّصهم. وقد كتبهتا يف غاية الرسية ومنهتيى الكامت

واملسؤولني فهيا، فاّن اقّدهما اىل والهّيا العادل واىل مسؤويل  "اس بارطة"ملا اكنت ذات عالقة بأ هايل 

دوائر العدل والامن والانضباط فهيا. واذا ما ارتؤي اهنا تس تحق الطبع، فلُتطبع مهنا نسخ معدودة 

صدون الباحثون عن ارساري منذ اكرث ابحلروف القدمية او احلديثة بأ ةل الطابعة يك يعرف اولئك املرت 

 من مخس وعرشين س نة، أ نه ال رّس لنا يف اخلفاء، وان اخفى ارساران هو هذه الرساةل.

 سـعيد النوريس

 الاشارات الثـالث

اكنت هذه الرساةل املسأ ةل الثالثة من املذكرة السابعة عرشة للمعة السابعة عرشة، ااّل ان قوة اس ئلهتا ومشولها 

وبهتا وسدادها جعلهتا اللمعة الثانية والعرشين من املكتوب احلادي والثالثني، فدخلت مضن وسطوع اج
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ان تفسح لها موضعاً بيهنا، فهيي رساةل رسية خاصة ل خص اخواننا  "اللمعات"وامزتجت هبا. وعىل  "اللمعات"

 واخلصهم واصدقهم.
#255 

حميِ  محِن الرَّ  بِسِم هللا الرَّ

ن هللا ابلُغ أ ْمره قَْد َجَعل هللا للّك شئ قْدرًا( )الطالق:)َوَمن يَتولّك عىل هللا ُبه ا   (8 فهو َحس ْ

 هذه املسأ ةل ثالث اشارات

 الاشارة الاوىل:

 سؤال همم خيّصين ابذلات وخيص رسائل النور. يقول كثريون:

علامً انه ال ميّس ِلم يتدخل اهل ادلنيا ابمور أ خرتك لكام وجدوا هلم فرصة، مع أ نك التتدخل يف شؤون دنيامه؟ 

 قانون اية حكومة اكنت شـؤون اتريك ادلنيا املعزتلني الناس!

لهيي. ومع  "سعيد اجلديد"اجلواب: ان جواب  عن هذا السؤال هو: السكوت؛ اذ يقول: لُيجب عين القدر اال 

حمافظة اذلي اضطر اىل اس تعارته: ان اذلي جييب عن هذا السؤال هو حكومة  "سعيد القدمي"هذا يقول بعقل 

اكرث عالقة مين ابملعىن اذلي ينطوي  -املسؤولني والناس اكفة  -اس بارطة واهايل هذه احملافظة؛ الن هؤالء 

 عليه السؤال.

وما دامت حكومة افرادها يربون عىل الالوف، واهلون يزيدون عىل مئات الالوف مضطرين اىل التفكري 

 املّدعني دفاعًا عن نفيس؟. -دون جدوى  -وادلفاع عوضًا عين، فمِلَ اذًا احاور 

فها أ نذا منذ تسع س نوات يف هذه احملافظة، ولكام مّر الزمان ادرت ظهري اىل دنيامه. ومل تبق يل حال من 

احوايل خمفية عهنم مس تورة علهيم، بل حىت اخص رسائل واكرثها رسية يتداولها املسؤولون يف ادلوةل ويه 

شئ من تدخٍل او حماوةل ما لتعكري صفو دنيامه والاخالل هبا، او حىت  يف متناول عدد من النواب. فلو اكن يل

التفكري يف هذا الامر، ملا أ ثر املسؤولون يف هذه احملافظة والاقضية السكوت جتايه وعدم الاعرتاض عّل 

 عىل الرمغ من مراقبهتم اايي وترصدمه يل وجتسسهم علّ 
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 ابـوح دون تـردد بأ سـراري اىل من يـزورنـي. طـوال تسـع سنـوات، وعىل الـرمغ من انين

فان اكن يل معل خمل بسعادة الامة وسالمة الوطن ويلحق الُضر مبس تقبلها، فاملسؤول عنه مجيع افراد 

 احلكومة طوال تسع س نوات ابتداًء من احملافظ اىل اصغر موظف يف خمفر القرية.

روا ما اس هتوهل واس تعظمه ال خرون، وذكل لينجوا من فعىل هؤالء مجيعاً يقع ادلفاع عين، وعلهيم ان يس تصغ

 تبعات املسؤولية. والجل هذا احيل جواب هذا السؤال الهيم.
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 أ ما ما يدفع مواطين هذه احملافظة عامة لدلفاع عين اكرث من نفيس فهو:

صديق ان هذه تسع س نوات، ومئات الرسائل اليت نسعى لنرشها، قد اثبتت تأ ثريها يف هذا الشعب الاخ ال

املبارك الطيب، واظهرت مفعولها الفعل واملادي يف حياته الابدية ويف دمع قوة اميانه وسعادة حياته، ومن غري 

ان متّس احداً  بسوء  أ و تودل اي اضطراب او قلق اكن، اذ مل يشاهد مهنا ما يومئ اىل غرض س يايس ونفع 

بت وهلل امحلد بوساطة رسائل النور مقام الربكة دنيوي همام اكن، حىت ان هذه احملافظة، اس بارطة، قد اكتس 

من حيث قوة الاميان والصالبة يف ادلين، من نوع الربكة اليت انلهتا الشام الطيبة يف السابق ومن نوع بركة 

 اجلامع الازهر  اذلي هو مدرسة العامل الاساليم عامة.

بت من رسائل النور المتسك ابذايل فهذه احملافظة لها فضل ومزيّة عىل احملافظات الاخرى، حيث قد كس 

ادلين، فهتمين فهيا قوة الاميان ازاء الاهامل، وتس يطر فهيا الرغبة يف العبادة جتاه السفه والغي؛ والجل هذا لكه 

 فالناس لكهم يف هذه احملافظة، حىت لو اكن فهيم ملحد )فرضًا( مضطرون اىل ادلفاع عين وعن رسائل النور.

جلزيئ اذلي ال امهية هل مضن حقوق دفاع ذات أ مهية اىل هذا احلد، ان ادافع عن نفيس وهكذا اليسوقين حقي ا

والس امي انين قد اهنيت خدمايت وهلل امحلد ويسعى لها  الوف من الطالب عوضاً عن هذا العاجز. مفن اكن هل 

 والكء دعوى وحمامون يربون عىل الالوف، اليدافع عن دعواه بنفسه.
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 ة:الاشارة الثاني

 جواب عن سؤال يتسم ابلنقد.

 يقال من جانب اهل ادلنيا:

. فنحن "انمت تظلمونين"ِلَم اس تأ ت منّا وسكّت فال تراجعنا ولو ملرة واحدة. مث تشكو منا شاكية شديدة قائاًل: 

احصاب مبدأ ، لنا دساتريان اخلاصة نسري يف ضوهئا عىل وفق ما يتطلبه هذا العرص بيامن انت ال تنفذ هذه 

ساتري عىل نفسك وترفضها، علامً أ ن من ينفذ القانون ال يكون ظاملًا، بيامن الرافض هل يكون عاصيًا. ففي ادل

ويف عهد اجلهورايت اليت بدأ ان به حديثاً جيري دس تور رفع الاكراه والتسلط  -مثالً  -عرصان هذا، عرص احلرية 

كسب اقبال الناس حنوك وتلفت انظارمه اليك اترة عىل الاخرين. اذ املساواة قانون اساس دلينا، بيامن انت ت 

 بزّي العمل واخرى ابلزتهد، فتحاول تكوين قوٍة وكسب مقاٍم خارج نطاق نفوذ ادلوةل.

هكذا يُفهم من ظاهر حاكل وهكذا يدلنا جمرى حياتك السابقة. فهذه احلاةل رمبا تُس تصوب يف نطاق حتمّك 

ن حصوة طبقة العوام وتغلهبا جعلت مجيع دساتري الاشرتاكية والبلشفية ااّل ا -ابلتعبري احلديث  -الربجوازيني 

تس يطر وهتمين، ويه اليت تالمئ اموران اكرث من غريها. فنحن يف الوقت اذلي رضينا بدساتري الاشرتاكية نشمزئ 

 من اوضاعك، اذ يه ختالف مبادئنا. ذلا الحق كل يف الاستياء منا وال الشكوى من مضايقاتنا كل.
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واب: ان من يشق طريقاً يف احلياة الاجامتعية ويؤسس حركة، اليستمثر مساعيه ولن يكون النجاح حليفه اجل

يف امور اخلري والريق ما مل تكن احلركة منسجمة مع القوانني الفطرية اليت حتمك الكون، بل تكون مجيع اعامهل 

 يف سبيل التخريب والرش.

اًي، فان تنفيذ قانون املساواة املطلقة ال ميكن ااّل بتغيري فطرة البرش مفا دام الانسجام مع قانون الفطرة رضور

 ورفع احلهمة الاساس ية يف خلق النوع البرشي.

نعم! انين من حيث النسب ومنط معيشة احلياة من طبقة العوام، ومن الراضني ابملساواة يف احلقوق فكرًا 

 ومرشاًب، ومن العاملني عىل رفض س يطرة طبقة اخلواص
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 املسمني ابلربجوازيني واستبدادمه منذ السابق وذكل مبقتىض الرمحة ومبوجب العداةل الناش ئة من الاسالم.

 ذلا فاان بلك ما اوتيت من قوة جبانب  العداةل التامة، وضد الظمل والس يطرة والتحمك والاستبداد.

ة، اذ الفاطر احلكمي س بحانه كام بيد ان فطرة النوع البرشي وحهمة خلقه ختالفان قانون املساواة املطلق

يس تحصل من شئ قليل حماصيل كثرية، ويكتب يف حصيفة واحدة كتبًا كثرية، وجُيري بشئ واحد وظائف 

 مجة، كذكل يُنجز بنوع البرش وظائف الوف الانواع، وذكل اظهارًا لقدرته الاكمةل وحهمته التامة.

 فطرة جامعة، لها من القدرة ما يمثر الوف س نابل فالجل تكل احلهمة العظمية، خلق س بحانه الانسان عىل

د س بحانه قوى الانسان ولطائفه  الانواع، وما يعطى طبقات كثرية بعدد انواع سائر احليواانت؛ اذ مل حيّدِ

ومشاعره كام هو احلال يف احليواانت، بل اطلقها واهبًا هل اس تعدادًا يمتكن به من الس ياحة واجلوالن مضن 

 فهو يف حمك الوف الانواع، وان اكن نوعًا واحدًا.مقامات الحتد، 

ومن هنا اصبح الانسان يف حمك خليفة الارض.. ونتيجة الكون.. وسلطان الاحياء.. وهكذا فان اجّل مخرية 

لتنوع النوع البرشي وامه انبض حمرك هل هو التسابق ال حراز الفضيةل املتسمة ابالميان احلقيقي. فال ميكن رفع 

 بتبديل املاهية البرشية واخامد العقل وقتل القلب وافناء الروح. الفضيةل االّ 

 الميكن ابلظمل واجلور حمو احلرية"

 "ارفع الادراك ان كنت مقتدرًا من الانسانية!

هذا الالكم الرصني ُاثري خطأ ً يف وجه رجل ذي شأ ن ما اكن يليق به مثل هذه الصفعة، بل جدير هبذا الالكم 

 دار لهذا العرص احلامل الستبداد رهيب يتسرت هبذه احلرية.أ ن يصفع به الوجه الغ

 فاان اقول بداًل من هذا الالكم:

 الميكن ابلظمل واجلور حمو احلقيقة
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رفع القلب ان كنت مقتدرًا من الانسانية!  ا 
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 او اقول:

 الميكن ابلظمل واجلور حمو الفضيةل

رفع الوجدان ان كنت مقتدرًا من الانسانية!  ا 

الفضيةل املتسمة ابالميان، كام ال تكون وس يةل لالكراه، ال تكون سببًا لالستبداد قطعًا. اذ الاكراه نعم! ان 

والقرس والتسلط عىل ال خرين، رذيةل ليس ااّل، بل ان امه مرشب دلى اهل الفضيةل هو الاندماج يف اجملمتع 

 متيض عىل وفق هذا املرشب. فاان ال ابلعجز والفقر والتواضع. ولقد مضت حياتنا وهلل امحلد وما زالت كذكل

أ دعي متفاخراً انين صاحب فضيةل، ولكن اقول حتداًث بنعمة هللا عّل وبنية الشكر هل س بحانه: قد احسن ايّل 

هلل  -جّل وعال بفضهل وكرمه فوفقين اىل العمل للعلوم الاميانية والقرأ نية وادراكها وفهمها. فرصفت طوال حيايت 

لهيي بتوفيق منه تعاىل، يف مصاحل هذه الامة املسلمة وبذلته يف سبيل سعادهتا، ومل هذا الاح  -امحلد  سان اال 

أ نفر من اقبال الناس  -بناء عىل رّس همم  -يك يف اي وقت اكن وس يةل لالكراه والتسلط عىل ال خرين. كام انين 

معري السابق، فلهذا اعّدهام  وجلب اس تحساهنم املرغوبني دلى اهل الغفةل؛ اذ قد ضّيعا عّل عرشين س نة من

 مُضَّين يل. ااّل انين اراهام أ مارة عىل اقبال الناس عىل رسائل النور فال ُأخسطهم.

 فيا اهل ادلنيا!

يف الوقت اذلي ال اتدخل يف دنيامك قط؛ وال عالقة يل بأ ية هجة اكنت مببادئمك. ولست عازماً عىل التدخل جمددًا 

اصاًل كام تشهد بذكل حيايت، هذه اليت قضيهتا اسري املنفى طوال تسع س نوات.  ابدلنيا، بل وال يل رغبة فهيا

فلامذا تنظرون ايّل وك نين متجرّب سابق، يضمر التسلط عىل ال خرين ويتحني الفرص ذلكل.  بأ ي قانون جُيرى 

 وعىل اية مصلحة يُبىن هذا املدى من الرتصد واملراقبة والعنت؟

ومة تعمل فوق القانون، وتسمح هبذه املعامةل القاس ية اليت اعامل هبا واليت ال فال توجد يف العامل لكه، حك

 يرىض هبا فرد همام اكن.

ن ادرك  -فهذه املعامالت السيئة اليت تعاملونين هبا التودل خسطي وحده، بل خسط نوع الانسان  بل  خسط  -ا 

 الاكئنات.
#260 

 الاشارة الثالثة:

 نون وينطوي عىل مغالطة.سؤال يرد عىل وجه البالهة واجل 

 يقول قسم من افراد ادلوةل واهل احلمك:
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ما دمت قامئًا يف هذه البالد، فعليك الانقياد لقوانني اجلهورية الصادرة فهيا، فلامذا تنجي نفسك من تكل 

 القوانني حتت س تار العزةل عن الناس.

ًا فضيةل ومزية لنفسه ينايِف قانون احلكومة مفثاًل: ان من جيرِي نفوذه عىل ال خرين خارج وظيفة ادلوةل متقدل

احلارضة ودس تور اجلهورية املبين عىل اساس املساواة. فلامذا تتقدل صفة من يريد جلب الاجعاب بنفسه وك ن 

 عىل الناس الانقياد هل وطاعته. وجتعلهم يقبّلون يدك مع أ نك ال وظيفة كل يف ادلوةل؟

ه عىل انفسهم اوالً مث ميكهنم اجراؤه عىل الاخرين. فاجراء دس تور عىل اجلواب: ان عىل منفّذي القانون تنفيذ

ال خرين دون انفسمك يعين مناقضتمك دلس تورمك وقانونمك قبل لك احد النمك تطلبون اجراء قانون املساواة 

 املطلقة هذا عىّل بيامن مل تطبقوه انمت عىل انفسمك.

املشري الاجامتعي، وشارك املشري فامي يوليه الناس من احرتام واان اقول: مىت ما صعد جندي اعتيادي اىل مقام 

واجالل، وانل مثهل ذكل الاقبال والاحرتام.. او مىت ما صار املشري جنداًي اعتياداًي وتقدل احواهل اخلامدة، 

 وفقد امهيته لكها خارج وظيفته.. وايضًا مىت ما تساوى رئيس ذيك الراكن اجليش قادمه اىل النرص مع جندي

بليد يف اقبال الناس عامة والاحرتام واحملبة هل، فلمك ان تقولوا حينذاك، حسب قانونمك، قانون املساواة: التسم 

خدم خادمك، رافق املتسولني.  نفسك عاملًا. ارفض احرتام الناس كل، انكر فضيلتك، ا 

ملوظفني واثناء مزاولهتم همنهتم، فان قلمت: ان هذا الاحرتام واملقام والاقبال اذلي يوليه الناس، امنا هو خاص اب

 بيامن انت انسان ال وظيفة كل، فليس كل ان تقبل احرتام الامة اكملوظفني.

فاجلواب: لو اصبح الانسان جمرد جسد فقط.. وظل يف ادلنيا خادلاً خمدلًا.. وُاغلق ابب القرب.. وقُتل املوت.. 

 فاحنرصت الوظائف يف العسكرية واملوظفني
#261 

.. فالكممك اذًا يعين شيئًا. ولكن ملا اكن الانسان ليس جمرد جسد، وال جُيرد من القلب واللسان الاداريني

والعقل ليعطى غذاءً للجسد، فال ميكن افناء تكل اجلوارح. فلك مهنا يطلب التغذية والعناية. وملا اكن ابب القرب 

رب. ذلا التنحرص الوظائف اليت تستند اىل ال يغلق، بل ان اجّل مسأ ةل دلى لك فرد هو قلقه عىل ما وراء الق

احرتام الناس وطاعهتم يف وظائف اجامتعية وس ياس ية وعسكرية ختص حياة الامة ادلنيوية. اذ كام ان تزويد 

املسافرين بتذاكر سفر وجواز مرور وظيفة، فان منح وثيقة سفر للمسافرين اىل داير الابد ومناولهتم نورًا 

فة جليةل، حبيث ال ترىق اية وظيفة اخرى اىل امهيهتا. فاناكر وظيفة جليةل كهذه لتبديد ظلامت الطريق وظي

 الميكن ااّل ابناكر املوت، وبـتـكـذيب شهـادة ثـالثـني الف جـنـازة يوميًا تُصـدق دعــوى: أ ن املـوت حق.

الاميان  مفا دامت هناك وظائف معنوية تستند اىل حاجات رضورية معنوية، وان امه تكل الوظائف يه

وتقويته والارشاد اليه، اذ هو جواز سفر يف طريق الابدية ومصباح القلب يف ظلامت الربزخ ومفتاح دار 
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السعادة الابدية. فال شك ان اذلي يؤدي تكل الوظيفة، وظيفة الاميان، من اهل املعرفة اليبخس قمية النعمة 

ميان اليت منحها هللا اايه، وال يرتدى اىل درك السفهاء اليت انعم هللا عليه كفرااًن هبا، والهيّون من فضيةل الا

والفسقة، وال يلوث نفسه بسفاهة السافلني وبدعهم. فاالنزواء واعزتال الناس اذلي اليروق لمك وحسبمتوه 

 خمالفًا للمساواة امنا هو الجل هذا.

ذيهبم اايي، من امثالمك اولئك اذلين يذيقونين العنت بتع -بالكيم هذا  -ومع هذه احلقيقة، فال اخاطب 

املتكربين املغرتين بنفوسهم كثريًا حىت بلغوا الفرعونية يف نقض هذا القانون، قانون املساواة. اذ ينبغي عدم 

 التواضع امام املتكربين ملا يُظن تذلاًل هلم.. وامنا اخاطب املنصفني املتواضعني العادلني من اهل احلمك فاقول:

ة بقصوري وجعزي، فال اّدعى مس تعلياً عىل احد من الناس مقاماً لالحرتام فضالً عن انين وهلل امحلد عىل معرف

ان اّدعيه عىل املسلمني! بل ابرص بفضل هللا تقصريايت اليت الحتد، واعمل يقيناً اّن لست عىل شئ يُذكر، فأ جد 

واعتقد ان سلويك هذا السلوان والعزاء يف الاس تغفار ورجاء ادلعاء من الناس، الالامتس الاحرتام مهنم. 

 معروف دلى اصدقايئ لكهم. الا ان هناك امرًا وهو انين، اتقدل  مؤقتًا وضعًا عزيزاً 
#262 

يتطلبه مقام عزة العمل ووقاره، وذكل اثناء القيام خبدمة القرأ ن ودرس حقائق الاميان، اتقدله موقتًا يف سبيل 

الضالةل. اعتقد أ نه ليس يف طوق قوانني أ هل ادلنيا  تكل احلقائق ورشف القرأ ن ول جل االّ أ حين رأ يس ل هل

 معارضة هذه النقاط.

 معامةل جتلب احلرية:

يزنون الامور مبزيان العمل واملعرفة. فايامن وجدوا معرفة ويف  -كام هو معلوم  -ان اهل العمل واملعرفة يف لك ماكن 

 -عتبار مسكل العمل. بل حىت لو قدم عامل اي خشص تلمسوا علامً يولون هل الاحرتام ويعقدون معه الصداقة اب

دلوةل عدوة لنا، اىل هذه البالد، لزاره اهل املعرفة واحصاب العلوم، وقدروه واحرتموه لعلمه  -بروفسور 

 ومعرفته.

واحلال أ نه عندما طلب أ عىل جملس علمي َكنيَس انلكزيي من املش يخة الاسالمية الاجابة عن س تة اس ئةل  

ابالجابة عن تكل الاس ئةل  -اذلي تلقى عدم الاحرتام من اهل هذه البالد  -ام احد اهل العمل بس امتئة لكمة،  ق

 بست لكامت حىت انلت اجابته التقدير والاجعاب.

 وهو اذلي قاوم ابلعمل احلقيقي واملعرفة الصائبة امه دساتري الاجانب واسس حكامهئم وتغلب علهيم.

 اىل ما اس تلهمه من القرأ ن الكرمي من قوة املعرفة والعمل. وهو اذلي حتدى فالسفة اورواب استناداً 

اىل املناظرة  -قبل اعالن احلرية بس تة شهور  -وهو اذلي دعا العلامء واهل املدارس احلديثة يف اس تانبول 
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واملناقشة، والاجابة عن اس ئلهتم دون ان يسأ ل احدًا شيئًا. فاجاب عن مجيع اس تفساراهتم اجابة شافية 

صائبة .
9

 

 وهو اذلي وقف حياته ال سعاد هذه الامة. فنرش مئات الرسائل بلغهتا، اللغة الرتكية، ونوّرمه هبا.

--- 
1
يقول سعيد اجلديد: اان ال اشارك سعيداً القدمي يف اقواهل هذه اليت يقولها يف هذا املقام مفتخرًا. بيد أ ّن ال اس تطيع أ ن    

رساةل. بل اوثر جانب الصمت حنوه يك يبدي شيئاً من خفره امام املتكربين. اسكته الّن قد اعطيته حق الالكم يف هذه ال

 ـ املؤلف.

#263 

هذا اذلي قام هبذه الاعامل، وهو ابن هذا الوطن، والصديق ل ههل، والاخ يف ادلين، قابهل قسم من املنسوبني 

 ء حنوه، بل اهني.اىل العمل واملعرفة مع عدد من علامء ادلين الرمسيني ابالضطهاد واضامر العدا

 فتعال، وتأ مل هذه احلاةل! ماذا تسمهيا؟

أ يه مدنية وحضارة؟ أ م يه حمبة للعمل واملعرفة؟ أ م يه وطنية؟ أ م يه قومية؟ أ م يه دعوة اىل المتسك 

 ابهداف اجلهورية؟..

 حاش هلل والك الشئ من هذا قط!

لهيي عادل أ ظهر من اهل العمل العداء ذلكل الشخص فامي  اكن يتوقع الصداقة مهنم لكيال يدخـل بل يه قدر ا 

 فـي علمه الرايء بسـبب توقع الاحرتام، وليفوز ابالخالص.

 اخلـامتـة

 اعتداء حمرّي يل يوجب الشكران!

ان اهل ادلنيا املتكربين املغرورين غروراً فوق املعتاد، هلم حساس ية شديدة يف معرفة الااننية والغرور، حبيث 

 شعور مهنم لاكنت تعّد كرامة او دهاء عظاميً. ويه اكل يت:لو اكنت تكل املعامةل ب 

ان ماال تشعر به نفيس وعقل من حاةل غرور جزئية متلبسة ابلرايء، ك هنم يشعرون هبا مبزيان غرورمه وتكربمه 

 احلساس فيجاهبون غروري اذلي ال اشعر به.

ب، حىت انين عقب معاملهتم اجلائرة ففي غضون هذه الس نني التسع تقريبًا يل ما يقارب التسع من التجار 

لهيي هؤالء عّل؟ فاحترى هبذا السؤال عن  لهيي واقول: ملاذا سلّط القدر اال  حنوي، كنت افكر يف القدر اال 

 دسائس نفيس.

ما اهنا مالت فطرايً اىل الغرور والتكرب من غري شعور مين. او اهنا غّرتين  ففي لك مرة، كنت افهم: ان نفيس، ا 
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 عىل عمل.
#264 

لهيي قد عدل يف حقي من خالل ظمل اولئك الظاملني. مفهنا:  فكنت اقول حينذاك: ان القدر اال 

يف هذا الصيف، اركبين اصدقايئ حصاانً مجياًل، فذهبت به اىل متزنه، وما ان تنهبت رغبة يف نفيس حنو اذواق 

شدة حبيث قطعوا دابرها بل دنيوية مشوبة ابلغرور من غري شعور مين حىت تعّرض اهل ادلنيا لتكل الرغبة ب 

 دابر كثري من رغبات اخرى يف النفس.

ويف هذه املرة، بعد شهر رمضان املبارك ويف جو من اخالص الاخوة الكرام وتقوامه واحرتام الزائرين وحسن 

مام عظمي سامٍ من السابقني حنوان بكرامة غيبية، رغبت نفيس يف ان تتقدل  ظهنم، عقب الالتفات اذلي اواله ا 

حاةل غرور ممزوج ابلرايء، فأ بدت رغَبهتا مفتخرة حتت س تار الشكر، ويف هذه االثناء  -دون شعور مين  -

 تعّرض يَل جفأ ة اهل ادلنيا حبساس ية شديدة، حىت ك هنا تتحسس ذرات الرايء.

ذ اصبح ظمل هؤالء وس يةل لالخالص.  فاىل املوىل القدير ابهتل شاكرًا ل نعمه، ا 

 من مَهزات ِ الش ياطني _ وأ عوُذ بك رِب أ ن حيُُضون( )وقُل رِب أ عوُذ بكَ 

اللّهم اي حافظ ايحفيظ اي خري احلافظني، احفظين واحفظ رفقايئ من رش النفس والش يطان ومن رش اجلن 

 والانسان ومن رش اهل الضالةل واهل الطغيان. أ ميـن.. أ ميـن.. أ ميـن.

نَك أ نَت  ال ما عَلمتنا ا  بحانََك ال ِعمَل لنا ا   الَعلمُي احلَكمُي()س ُ
#265 

% 

 اللمعة الثالثة والعرشون

 "رساةل الطبيعة  "

اكنت هذه الرساةل يه املذكّرة السادسة عرشة من اللمعة السابعة عرشة ااّل أ ن امهيهتا 

 "الطبيعة"فهيي تُبيد تيار الكفر النابع من مفهوم  "اللمعة الثالثة والعرشين"الفائقة جعلهتا 

ابدة اتمة وتُفتّت   جحر زاوية الكفر وحتّطم ركزيته الاساس.ا 
#266 

 تنبيه

لقد بيَّنت هذه املذكرة ماهية املذهب اذلي يسلكه اجلاحدون من الطبيعيني، واوحضت مدى بُعد مسلكهم عن 

موازين العقل، ومدى سامجته وخرافيته، وذكل من خالل تسعة حماالت مس تخلصة من تسعني حمااًل يف 

تكل احملاالت قدوحّض يف رسائل اخرى فقد جاء هنا مدرجاً مضن حماالت اخرى، او الاقل، وملا اكن قسم من 
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 جاء خمترصًا بعَض الشئ.

 والسؤال اذلي يرد للخاطر هو:

 كيف ارتىض فالسفة مشهورون وعلامء معروفون هبذه اخلرافة الفاحضة وسلّموا لها زمام عقوهلم؟!

واجلواب: ان اولئك مل يتبينوا حقيقة مسلكهم  
9

وال ابطن مذههبم، ومل يدركوا ما يقتضيه مسلكهم من  ،

وما يس تلزمه مذههبم من امور فاسدة وممتنعة عقاًل، واليت ذكرت يف بداية لك حمال يرد يف هذه  "حماالت"

 الرساةل.

ثبات ذكل للك َمن يساوره  واان عىل اس تعداد اكمل ال قامة الرباهني ادلامغة ونصب احلجج البدهيية الواحضة ال 

 شك، وابيهنا هلم ابسهاب وتفصيل.ال 

--- 
1
ان ادلاعي الاشد احلاحاً اىل تأ ليف هذه الرساةل هو ما ملس ته من وجوم صارخ عىل القرأ ن الكرمي، والتجاوز الشنيع عىل   

ة عىل لك ماال تدركه عقوهلم القارص » اخلرافة«احلقائق الاميانية بزتييفها، وربط اوارص الاحلاد ابلطبيعة، والصاق نعت 

العفنة... وقد ااثر هذا الهجوم غيظًا شديدًا يف القلب ففجر فيه محامً رست اىل اسلوب الرساةل، فانزلت هذه امحلم 

االّ » رسائل النور«والصفعات عىل اولئك امللحدين وذوي املذاهب الباطةل املعرضني عن احلق، وااّل فليس من دأ ب 

 املؤلف. القول اللنّي يف اخلطاب والرفق يف الالكم. ـ

#267 

حميِ  محِن الرَّ  بِسِم هللا الرَّ

 .(91)ابراهمي:  )قَالْت ُرُسلُهم أ يف هللا شٌك فاِطِر الَسمواِت والارض( 

ناكري تدل دالةل قاطعة عىل وجود هللا ووحدانيته بوضوح وجالء بدرجة  هذه ال ية الكرمية مبا فهيا من اس تفهام ا 

 البداهة.

 ان ننبه اىل ما يأ يت:وقبل ان نوحض هذا الرّس نوّد 

م( وشاهدت فرح املؤمنني وابهتاهجم ابندحار اليوانن امام اجليش 9122)9887س نة  "انقرة"دعيُت لزايرة 

زندقة رهيبة تدب خببث ومكر، وتتسلل مبفاهميها  -خالل موجة الفرح هذه  -الاساليم، ااّل أ نين ابرصُت 

ادها وتسمميها.. فتأ سفُت من اعامق رويح، ورصخُت الفاسدة اىل عقائد اهل الاميان الراخسة بغية افس

مس تغيثًا ابهلل العل القدير ومعتصامً بسور هذه ال ية الكرمية، من هذا الغول الرهيب اذلي يريد ان يتعرض 

ل راكن الاميان، فكتبت برهااًن قواًي حادًا يقطع رأ س تكل الزندقة، يف رساةل ابللغة العربية واس تقيت معانهيا 

ها من نور هذه ال ية الكرمية الثبات بداهة وجود هللا س بحانه ووضوح وحدانيته، وقد طبعهتا يف وافاكر 

يقاف زحفها اىل أ ذهان  "ييَن كون"مطبعة يف انقرة.. االّ انين مل أ ملس أ اثر الربهان الرصني يف مقاومة الزندقة وا 
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يُتقنون العربية يف تركيا وندرة املهمتني هبا الناس. وسبب ذكل كونه خمترصًا ومجماًل جدًا، فضاًل عن قةل اذلين 

أ نذاك، ذلا فقد انترشت اوهام ذكل الاحلاد واسترشت يف صفوف الناس مع الاسف الشديد، مما اضطرّن 

 اىل اعادة كتابة تكل الرساةل برباهيهنا ابلرتكية، مع شئ من البيان والتوضيح فاكنت هذه الرساةل.

فس نذكرها هنا مجمةل، كام  "رسائل النور" قد وحضت توضيحاً اكفياً يف بعض وملا اكن بعض اقسام تكل الرباهني

ان البعض من الرباهني الاخرى املبثوثة يف ثنااي رسائل اخرى تبدو مندرجة يف هذه الرساةل، وك ن لك برهان 

 مهنا جزء من هذه الرساةل.
#268 

 املـقـدمـة

 أ هيا الانسان!

ا راحئة الكفر النتنة، خترج من افواه الناس، وترددها أ لس نة اهل الاميان اعمل ان هناك لكامت رهيبة تفوح مهن

 دون علمهم خبطورة معىن ما يقولون، وس نبني ثالاًث مهنا يه الغاية يف اخلطورة:

 اي أ ن الاس باب يه اليت توجد الشئ املعني. "أ وجدته الاس باب"اوالها: قوهلم عن الشئ: 

اي أ ن الشئ يتشلك من تلقاء نفسه، ويوِجد نفَسُه، بنفسه، وينهتيي  "فسهتشلّك بن "اثنهيا: قوهلم عن الشئ: 

 اىل صورته اليت انهتيى الهيا كام يه.

 اي أ ن الشئ طبيعي، والطبيعة يه اليت اوجدته واقتضته. "اقتضته الطبيعة"اثلثهتا: قوهلم عن الشئ: 

ناكرها  مطلقًا، وان لك موجود يأ يت اىل الوجود يف نعم! مادامت املوجودات موجودة وقامئة امامنا مبا ال ميكن ا 

 غاية االتقان واحلهمة، وهو ليس بقدمي أ زيل، بل هو حمدث جديد.

ما انك تقول ان هذا املوجود  توجده أ س باُب العامل، اي أ نه  -وليكن هذا احليوان مثاًل  -فيا اهيا امللحد! ا 

نفسه، او أ نه يرد اىل الوجود مبقتىض الطبيعة يكتسب الوجود نتيجة اجامتع الاس باب املادية، او أ نه تشلك ب 

 ويظهر بتأ ثريها! او عليك ان تقول:

 ان قدرة اخلالق القدير ذي اجلالل يه اليت توجده.

ان  -اثبااًت قاطعًا  -ل نه السبيل اىل حدوثه غري هذه الطرق الاربعة، حسب موازين العقل، فاذا ما أ ثبت 

تنعة، غري ممكنة، فبالُضورة والبداهة يثبت الطريق الرابع، وهو طريق الطرق الثالثة الاوىل حماةل، ابطةل مم 

 وحدانية اخلالق بيقني جازم الريب فيه.
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 اما الطريق الاول:
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نذكر منه  "اجامتع اس باب العامل خيلق املوجودات ويوجدها، ويؤدي اىل تشكيل الاش ياء"وهو القول بأ ن: 

 ثرية جدًا.ثالثة حماالت فقط، من بني حماالته الك 

 * احملال الاول:

 -ولنوحضه هبذا املثال: حتوي الصيدلية مئات ادلوارق والقناّن اململوءة مبوادَّ كميياوية متنوعة، وقد احتجنا 

اىل معجون حيوي من تكل الادوية واملواد لرتكيب مادة حيوية خارقة مضادة للسموم.. فلام دخلنا  -لسبب ما 

هائةل من انواع ذكل املعجون احليوي، ومن تكل املادة احليوية املضادة للسموم،  الصيدلية وجدان فهيا اعداداً 

وعندما بدأ ان بتحليل لك معجون رأ يناه مركباً مس تحُضاً بدقة متناهية من موادَّ خمتلفة طبق موازين حمسوبة، 

رامات من فقد اخذ من تكل القناّن: درمه )غرام واحد( من هذه.. وثالثة غرامات من تكل.. وعرشة غ

الاخرى.. وهكذا فقد أ ِخَذ من لك مهنا مقادير خمتلفة، حبيث لو اكن ما أ ِخَذ من هذه املقادير اقل مهنا جبزء 

 من الغرام، او ازيد، لفقد املعجون خواصه احليوية...

قادير معينة ُاخذت ودققنا فهيا نظراً كميياواًي، فرأ يناها قد ركبت مب "املادة احليوية املضادة للسموم"وال ن جئنا اىل 

من تكل القناّن عىل وفْق موازين حساسة حبيث أ هنا تفقد خاصيهتا لو غلطنا يف احلساب فزادت املواد املركبة 

 مهنا او نقصت مبقدار ذرة واحدة. خنلص من هذا:

ذكل  ان املواد املتنوعة قد اس تحُضت مبقادير خمتلفة، عىل وفق موازين دقيقة. فهل ميكن او يُعقل ان يتكون

املعجون احملسوب لك جزء من اجزائه حسااًب دقيقًا من جّراء مصادفة غريبة، او من نتيجة تصادم القناّن 

حبدوث زلزاٍل عاصف يف الصيدلية يؤدي اىل س يالن تكل املقادير مبوازيهنا املعينة، واحتادها بعضها ابلبعض 

واكرث بعداً عن العقل واملنطق؟! وهل هناك  ال خر مكواًن معجواًن حيواًي؟!. فهل هناك حمال أ غرب من هذا

خرافة اخرق مهنا؟! وهل هناك ابطل اوحض بطالانً من هذا؟! وامحلار نفسه لو تضاعفت حامقته ونطق لقال: 

 اي محلاقة من يقول هبذا القول!
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 ويف ضوء هذا املثال  نقول:

ذ ان لك اكئن يح هو مركب حيوي، ومعجون ذو حياة. وان لك نبات شبي ه برتايق حيوي مضاد للسموم ا 

ركّب من اجزاء خمتلفة ومن مواد متباينة، عىل وفق موازين دقيقة يف منهتيى احلساس ية.. فال ريب ان اس ناد 

ابطل وحمال وبعيد  "الاس باب اوجدته"خلق هذا الاكئن البديع اىل الاس باب املادية والعنارص، والقول ابن 

 وحمالية تكون املعجون احليوي بنفسه من س يالن تكل املواد من القناّن. عن موازين العقل مبثل بُعِد وبطالن

 وحصيةل اذلي قلناه أ نفًا:

ان املواد احليوية املس تحُضة مبزيان القضاء والقدر للحكمي العلمي يف هذا العامل الكبري اذلي هو صيدلية ُضمة 
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، وابرادة تشمل لك شئ وحتيط بلك شئ، وااّل رائعة ال ميكن ان توجد ااّل حبهمة ال حّد لها، وبعمل الهناية هل

ويه العمياء الصامء يف جرايهنا  "ان هذه املوجودات يه نتاج عنارص الكون اللكية"مفا أ شقاه من يتومه

 !."من معل الاس باب املادية"او  "من شؤون طبائع املواد"وتدفقها، او يه 

م حامقة، واشّد هذاياًن من هذاين  مخمور فاقد الشك ان صاحب هذا الومه هو اشقى اشقياء العامل، واعظمه

للوعي عندما خيطر بباهل ان ذكل الرتايق العجيب قد أ وجد نفسه بنفسه من جراء تصادم القناّن وس يالن ما 

 فهيا!

 نعم، ان ذكل الكفر هذاين امحق وجنون سكران.

 * احملال الثاّن:

ن مل يُس ند خلق لك شئ اىل الواحد الاحد القدير ذي اجل الل، وأ س ند اىل الاس باب املادية، يلزم عندئذ ا 

 ان يكون الغلب عنارص العامل واس بابه دخٌل وتأ ثري يف وجود لك ذي حياة.

واحلال ان اجامتع الاس باب املتضاّدة واملتباينة فامي بيهنا، ابنتظام اتم، ومبزيان دقيق وابتفاق اكمل يف جسم 

اىل حد يرفضه َمن هل عقل مبقدار جناح ذاببة، ويُرّده قائاًل: هذا  هو حمال ظاهر -اكذلابب مثالً  -خملوق صغري 

 حمال.. هذا ابطل.. هذا غري ممكن..!
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ذكل الن جسم اذلابب الصغري ذو عالقة مع اغلب عنارص الاكئنات، ومع مظاهرها واس باهبا املادية، بل هو 

لهي ة املطلقة، يلزم ان تكون تكل الاس باب املادية خالصة مس تخلصة مهنا، فان مل يُس ند اجياُده اىل القدرة اال 

حارضة وحمتشدة َجنَب ذكل اجلسم مبارشة عند اجياده، بل يلزم ان تدخل يف جسمه الضئيل، بل جيب 

دخولها يف جحرية العني اليت متثل منوذج اجلسم، ذكل الن الاس باب ان اكنت مادية يلزم ان تكون قرب 

بب وداخةل فيه، وعندئٍذ يقت يض قبول دخول مجيع العنارص يف مجيع اراكن العامل مع طبائعها املتباينة يف ذكل املسَّ

املسبّب دخوالً ماداًي، ومعلها يف تكل احلجرية املتناهية يف الصغر مبهارة واتقان! أ فال خيجل ويس تحي من هذا 

 القول حىت اشد السوفسطائيني بالهًة؟

 * احملال الثالث:

ن اكنت هل وحدة واحدة، فالبّد ان يكون صادراً من مؤثر واحد، ومن يٍد واحدة، حسب مضمون  ان املوجود ا 

القاعدة البدهيية املقررة: )الواحد ال يصدر االّ عن الواحد(. فا ن اكن ذكل املوجود يف غاية الانتظام واملزيان، 

اليت يه  -متعددة قط  ويف منهتيى ادلقة واالتقان، واكن مالاكً حلياة جامعة، مفن البداهة انه مل يصدر من أ يد

بل البد أ نه صادر من يد واحدة لواحد أ حد قدير حكمي؛ ذلا فان اس ناد املوجود،  -مدعاة الاختالف واملنازعة 

املنتظم، املتناسق، املوزون، الواحد، اىل ايدي الاس باب الطبيعية العمياء الصّماء اجلامدة غري املنضبطة، 

205



الط شديد يزيد من عامها ومصمها، مث الادعاء بأ ن تكل الاس باب يه واليت الشعور لها والعقل، ويه يف اخت

اليت تقوم خبلق ذكل املوجود البديع واختياره من بني اماكانت واحامتالت ال حّد لها، اقول ان قبول هذا 

 قبول ملائة حمال وحمال، اذ هو بعيد لك البعد عن مجيع مقاييس العقل -يف احلقيقة  -الاس ناد والادعاء هو 

 وموازينه..

اذلي يمت ابلامتس واملبارشة. فبيامن نرى  "الاس باب املادية"دعنا نرتك هذا احملال ونتجاوزه مؤقتًا، لننظر اىل تأ ثري 

ان متاس تكل الاس باب الطبيعية هو متاس بظاهر الاكئن احلي حفسب، ونرى ان ابطن ذكل الاكئن اذلي 

هنا ان متّسه بشئ، هو ادق نظامًا، واكرث انسجامًا، من الظاهر، التصل اليه ايدي تكل الاس باب املادية وال ميك

 بل
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أ لطف منه خلقاً وامكل اتقااًن. بل الاحياء الصغرية واخمللوقات ادلقيقة اليت الميكن ان تس توعب تكل الاس باب 

تقااًن من اُضم اخمللوقات وابدع   خلقًا مهنا.املادية قطعًا والتصل الهيا ايدهيا وال وسائلها يه اجعب ا 

ذن اس ناد خلقها اىل تكل الاس باب العمياء الصامء اجلامدة اجلاهةل الغليظة املتباعدة املتضاّدة ااّل  فال يكون ا 

 معى ما بعدها معى، ومصم ليس وراءه مصم.

 اما املسأ ةل الثانية:

ليهتا من نواح . فهيي تنطوي عىل حماالت كثرية، ويتضح بطالهنا وحما"تشلّك بنفسه"ويه قوهلم عن الشئ: 

 كثرية جدًا ااّل اننا نتناول هنا ثالثة حماالت مهنا كامنذج ليس ااّل:

 احملال الاول:

اهيا اجلاحد العنيد! ان طغيان غرورك،جعكل ترتدى يف احضان حامقة متناهية، فتقدم عىل قبول مائة حمال 

 وحمال!

وجامدة تأ ىب التغري، بل انت معمل  انك اهيا اجلاحد العنيد موجود بال شك، وانك لست من مادة بس يطة

عظمي متقن الصنع، اهجزته دامئة التجدد. وانت اكلقرص املنيف، احناؤه دامئة التحول.. فذرات وجودك انت 

تعمل دومًا وتسعى دون توقف، وترتبط بوشاجئ واوارص مع مظاهر الوجود يف الكون من حوكل، فهيي يف 

 لرزق، ومن حيث بقاء النوع.اخذ وعطاء مع الاكئنات، وخباصة من حيث ا

ان اذلرات العامةل يف جسدك حتتاط من ان ختل بتكل الروابط، وتتحا.ى ان تنفصم تكل العالقات، فهيي 

حذرة يف ترصفها هذا، وتتخذ موقفًا مالمئًا لها عىل وفق تكل العالقات ك هنا تنظر اىل مجيع الاكئنات 

ك تس تفيد حسب ذكل الوضع اخلارق لتكل اذلرات وتشاهدها، مث تراقب موقعك انت مهنا، وانت بدور
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 وتنتفع وتمتتع مبشاعرك وحواسك الظاهرة والباطنة.

فان مل تعتقد ان تكل اذلرات موظفات صغريات دلى القدير الازيل، ومأ مورات مسخرات منقادات لقوانينه 

 س بحانه، او يه جنود جمندة يف جيشه املنظم، او يه
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له  لهية.. لزمك ان تقول ان للك ذرة عامةل هناايت قمل القدر اال  يف عينك  -يي، او يه نقاط ينقطها قمل القدرة اال 

عيناً واسعة بصرية، ترى مجيع اجزاء جسدك ونواحيه، وتشاهد مجيع الاكئنات اليت ترتبط هبا، وتعمل  -مثاًل 

عنارصك، وكنوز مجيع ماضيك ومس تقبكل، وتعرف اصكل وأ ابءك واجدادك مع نسكل واحفادك وتدرك منابع 

 رزقك.. فهيي اذن ذات عقل جبار!!

فيا معطل عقهل يف مثل هذه املسائل! أ ليس يف اس ناد هذا العمل والشعور والعقل اذلي يسع أ لفًا من مثل 

 اىل ذرة يف عقل َمن الميلكه مثكل، خرافة خرقاء، وبالهة بلهاء؟!. "افالطون"

 احملال الثاّن:

خفامً عامرًا، هل من القباب الف قبة وقبة، ولك قبة من قبابه معلقة فهيا   ان جسمك اهيا الانسان يش به قرصاً 

هو اجعب  -لو فكرت  -الاجحار، ومرصوصة بعضها اىل البعض ال خر يف بناء حممك دون معد. بل ان وجودك 

 من هذا القرص ابلوف املرات، الن قرص جسمك انت يف جتدد مس متر يبلغ الكامل يف الانتظام والروعة.

فلو رصفنا النظر عام حتمهل من روح ومن قلب ومن لطائف معنوية ويه معجزة بذاهتا، واخذان بنظر الاعتبار 

والتفكر عضواً واحداً فقط من اي عضو اكن من بني اعضاء جسدك نراه شبهياً مبزنٍل ذي قباب. فاذلرات اليت 

 -اكالجحار يف تكل القباب  -وازنة اكمةل فيه قد تعاونت وتعانقت بعضها مع البعض ال خر، يف انتظام اتم، وم

لهية  اكلعني "وكونت بناًء خارقًا، وصنعة رائعة بديعة، فاظهرت للعيان معجزة جعيبة من معجزات القدرة اال 

 مثاًل. "واللسان

فلو مل تكن هذه اذلرات مأ مورة منقادة المر الصانع القدير، فان لك ذرة مهنا اذن البد ان تكون حامكة حكامً 

من  -لقاً عىل بقية ذرات اجلسد وحمكومة لها حكامً مطلقاً كذكل، وان تكون مثل لٍك مهنا، وضّد لك مهنا مط

يف الوقت نفسه! وان تكون مناط اغلب الصفات اجلليةل اليت ال يتصف هبا االّ هللا س بحانه  -حيث احلامكية 

 وتعاىل، وان تكون مقيدة لكيًا، وطليقة لكيًا يف الوقت نفسه...!
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االّ أ ثراً من أ اثر الواحد الاحد حمال  -برس الوحدانية  -فاملصنوع الواحد املنتظم واملنسق اذلي ال ميكن ان يكون 

 ان يس ند اىل تكل اذلرات غري احملدودة بل هو مائة حمال يف حمال...! يدرك ذكل لك من هل مسكة من عقل!

 احملال الثالث:
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لواحد الاحد القدير ال زيل، واكن مطبوعاً مبطابع الطبيعة والاس باب، ان مل يكن وجودك هذا قد كتب بقمل ا

فيلزم عندئٍذ وجود قوالب طبيعية بعدد الوف الالوف من املركبات املنتظمة العامةل يف جسمك، واليت ال 

 حيرصها العد، ابتداًء من اصغر اخلالاي العامةل بدقة متناهية وانهتاًء بأ وسع الاهجزة العامةل فيه.

 فهم هذا احملال نأ خذ الكتاب اذلي بني ايدينا مثااًل، فنقول:ول 

ن اعتقدت ان هذا الكتاب مس تنسخ ابليد، فيكفي اذن الس تنساخه قمل واحد، حيركه عمُل اكتبه ليدّون به  ا 

ن مل يُعتقد انه مس تنسخ ابليد ومل يُس ند اىل قمل الاكتب، وُافرُتِض انه قد تشلّك بنفسه، او  ما يشاء، ولكن ا 

اس ندت كتابته اىل الطبيعة، فيلزم عندئٍذ ان يكون للك حرف من حروفه قمل معدّن خاص به، ويكون عدد 

اي  -مبثل وجود احلروف املعدنية يف املطبعة واليت يه بعدد احلروف وامناطها  -الاقالم بعدد تكل احلروف 

هناك يف تكل احلروف، حروٌف يلزم وجود اقالم بعدد احلروف بدالً من قمل واحد لالس تنساخ، وقد يكون 

كبرية مكتوب فهيا خبط دقيق ما يف حصيفة اكمةل، فيلزم اذن لكتابة مثل هذه احلروف الكبرية الوف الاقالم 

 ادلقيقة!

والان ماذا تقول لو اكنت تكل احلروف متداخةل بعضها ابلبعض ال خر ابنتظام اكمل متخذًة هيأ ة جسدك 

 جزء من اجزاء لك دائرة من دوائره املذكورة قوالب عديدة بعدد تكل وشلكه؟! فيلزم عندئٍذ ان يكون للك

 املركبات اليت ال حيرصها العّد!

عىل فرض  -َهْب انك تقول لهذه احلاةل املتضمنة ملائة حمال يف حمال، اهنا ممكنة احلدوث! حفىت يف هذه احلاةل 

ماكهنا  روف املعدنية اقالمًا وقوالب وحروفًا بعددها افال يلزم لصنع تكل الاقالم ومعل تكل القوالب واحل -ا 

ْن مل يُس ند صنعها مجيعًا اىل قمل واحد؟ ذكل الن مجيعها مصنوعة وحمدثة منتظمة،  لتصّب وتسكب فهيا ا 

 ومفتقرة اىل صانع ليصنعها، وُمحدٍث ليحدهثا، وهكذا الامر يتسلسل لكام اوغلت
#275 

 يتضمن حماالت وخرافات بعدد ذرات جسمك!فيه. فافهم من هذا مدى سقم هذا الفكر اذلي 

 فيا اهيا اجلاحد... عُد اىل عقكل وانبذ هذه الضالةل املشينة!

 اللكمة الثالثة:

. فهذا احلمك هل حماالت كثرية جدًا، نذكر ثالثة مهنا عىل سبيل "اقتضته الطبيعة"واليت يه قوهلم عن الشئ:

 املثال:

 احملال الاول:

َّسَمني ابلبصرية واحلهمة الظاهرين يف املوجودات ظهورًا جليًا، وال س امي يف الاحياء، ان االتقان والاجياد امل  ت
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ن مل يُس ندا اىل قمل  لهيي"ا  العمياء الصامء اجلاهةل واىل  "الطبيعة"واىل قدرته املطلقة، واس ندا اىل  "القدر اال 

حد لها يف لك شئ او تدرج يف لك  مطابع وماكئن معنوية ال -من اجل اخللق  -يلزم ان توجد الطبيعة  "القوة"

 شئ قدرة قادرة عىل خلق الكون لكه، وحهمة مدبرة الدارة شؤونه لكها.

 مثال ذكل:

لئة، او عىل  ان جتليات الشمس وانعاكساهتا الضوئية، وبريق ملعاهنا املشاهد عىل قطرات املاء الرقراقة املتل 

مما خييل للناظر السطحي النظر اهنا صوٌر لشميسات  القطع الزجاجية املتناثرة هنا وهناك عىل سطح الارض،

مثالية. فان مل تنسب هذه الانعاكسات واللمعات اىل الشمس احلقيقية اليت تطالعنا بشعاعها الغامر يلزم 

الاعتقاد بشمس طبيعية فطرية صغرية ظاهرية متكل صفات الشمس نفسها وتتصف خبصائصها، موجودة 

اي يلزم الاعتقاد بوجود مشوس بعدد  -اليت ال تسع ل دىن شئ  -الزجاجية الصغرية  وجوداً فعلياً يف تكل القطعة

 ذرات القطع الزجاجية.

 ويف ضوء هذا املثال نقول:

ان مل يُس ند خلق املوجودات والاحياء اس ناداً مبارشاً اىل جتليات اسامء هللا احلس ىن اذلي هو نور السموات 

عة  وقوة متلاكن قدرة مطلقة وارادة مطلقة مع عمل مطلق وحهمة مطلقة والارض يلزم الاعتقاد اذن بوجود طبي

 يف لك موجود من املوجودات، والس امي الاحياء، اي يلزم قبول أ لوهية وربوبية يف لك موجود!
#276 

فهذا المنط من التفكري املعوج لهو اشد بطالاًن من اي حمال أ خر، واكرث خرافة منه، فاذلي يُس ند ما ابدعه 

لق العظمي من صنعة رائعة دقيقة، ظاهرة جلية حىت يف اصغر خملوق اىل يد الطبيعة املوهومة، التافهة اليت اخلا

 ال متكل شعورًا الشك انه يرتدى بفكره اىل درك أ ضل من احليوان.

 احملال الثاّن:

قان، وكامل احلهمة ان هذه املوجودات اليت يه يف غاية الانتظام، ويف منهتيى الروعة واملزيان، ويف متام االت

والاتّزان؛ ان مل تس ند اىل من هو قدير مطلق القدرة، وحكمي مطلق احلهمة، واس ندت اىل الطبيعة، يلزم 

الطبيعة ان حتُض يف لك حفنة تراب، معامل ومطابع بعدد معامل اوراب ومطابعها، يك تمتكن تكل احلفنة من 

ن تكل احلفنة من الرتاب اليت تقوم مبهمة مش تل صغري ان تكون منشأ  الازهار والامثار اجليةل اللطيفة؛ ال

لالزهار تظهر قابلية فعلية الس تنبات وتصوير ما يلقى فهيا ابلتناوب من بذور مجيع ازهار العامل ومثاره، 

ن مل تس ند هذه القابلية اىل قدرة الفاطر اجلليل القادر عىل لك  وبأ شاكلها، وهيئاهتا املتنوعة، والواهنا الزاهية. فا 

شئ.. فالبد اذن ان توجد يف تكل احلفنة ماكنة معنوية طبيعية خاصة للك زهرة من ازهار العامل واالّ ال ميكن 

موادها  -اكلنطف والبيوض ايضًا  -ان يظهر ما نشاهده من انواع الازهار والامثر اىل الوجود! اذ البذور 
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ء ومودل امحلوضة والكربون وال زوت. علامً متشاهبة اختلط وجعن بعضها ببعض بال شلك معني ويه مودل املا

ان الكً من الهواء واملاء واحلرارة والضوء اش ياء بس يطة ال متكل عقالً او شعورًا، ويه تتدفق اكلس يل يف لك 

شئ دومنا ضابط. فتشكيل تكل الازهار اليت ال حتد من تكل احلفنة من الرتاب بصورها املتنوعة البديعة 

اهية وهبيئاهتا املتباينة الرائعة ويه يف منهتيى الانتظام واالتقان تقتيض ابلبداهة وابلُضورة واشاكلها اخملتلفة الز 

ان توجد يف تكل احلفنة من الرتاب مصانع ومطابع معنوية مبقاييس صغرية جدًا اكرث مما يف اورواب من مصانع 

النقوش الزاهية املتنوعة اليت ومطابع، يك تمتكن ان تنسج تكل املنسوجات احلية اليت ال تعد، وتطرز تكل 

 الحتىص!

حلادي عن جادة العقل السلمي! اعمل هذا، وقس مدى بُعد اولئك اذلين  فيا لبعد ما حيمهل الطبيعيون من فكر ا 

 يّدعون اهنم عقالء وعلميون عن موازين العقل والعمل
#277 

ة وغري ممكنة اطالقًا، مسلاكً هلم، فاخسر بتومههم ان الطبيعة موجدةٌ لالش ياء.. اولئك اذلين اختذوا خرافة ممتنع

 مهنم، واحتقرمه.

 ولسائل ان يسأ ل:

حصيح ان حماالت كثرية، ومعضالت عظمية تنجم عندما يُس ند خلق املوجودات اىل الطبيعة، ولكن كيف 

تزول هذه املشالكت، وتنحل هذه املعضالت عندما نس ند معلية اخللق برمهتا اىل الواحد الاحد الفرد 

 د؟  وكيف ينقلب ذكل الامتناع الصعب اىل الوجوب السهل؟الصم

أ ظهرت نفسها بلك سهوةل، ومن دون  -كام ُذكَر يف احملال الاول  -اجلواب: ان جتليات الشمس وانعاكساهتا 

اىل اوسع  -كقطع الزجاج  -تلكف او صعوبة يف مجيع املواد ابتداًء من اجلامد الصغري املتنايه يف الصغر 

حار واحمليطات، فأ ظهرت عىل اللك فيضها وأ ثرها يف منهتيى السهوةل، وك ن الًك مهنا مشيسات السطوح للب

مثالية. فلو قُطعت نس بة تكل الانعاكسات اىل الشمس احلقيقية، فال بد من الاعتقاد بوجود مشس طبيعية 

 حمال.يف لك ذرة من اذلرات وجودًا ذاتيًا خارجيًا. وهذا ما ال يقبهل عقل، بل هو ممتنع و 

فكام ان الامر يف املثال هو هكذا، كذكل اس ناد خلق لك موجود اس نادًا مبارشًا اىل الواحد الاحد الفرد 

الصمد فيه من السهوةل املتناهية بدرجة الوجوب، اذ ميكن ايصال مايلزم اّي موجود اليه، بلك سهوةل ويرس، 

وانقلب الاس تخدام والتوظيف والطاعة اىل وذكل ابالنتساب وابلتجل. بيامن اذا ما قطع ذكل الانتساب، 

الانفالت من الاوامر والعصيان، وترك لك موجود طليقًا يرسح كيفام يشاء، او اس ند الامر اىل الطبيعة، 

فس تظهر مئات الالوف من املشالكت واملعضالت بدرجة الامتناع، حىت نرى ان خلق ذاببة صغرية يقتيض 

مع ذكل  -مالكة لقدرة مطلقة تمتكن هبا من خلق الكون لكه، وان تكون  ان تكون الطبيعة العمياء اليت فهيا
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بديعة الصنع، تنطوي عىل أ غلب  -رمغ صغرها  -ذات حهمة ابلغة تمتكن هبا من ادارته، حيث ان اذلاببة  -

 مكوانت الاكئنات وك هنا فهرس خمترص لها..

 وهذا ليس مبحال واحد حفسب بل الف حمال وحمال..!
#278 

 صة:اخلال

كام انه حماٌل وممتنعٌ وجود نظري او رشيك هلل س بحانه وتعاىل يف أ لوهيته، كذكل ممتنع وحمال مثهل ان تكون هناك 

 مداخةل من غريه يف ربوبيته، او مشاركة هل من احد يف اجياده الاش ياء وخلقها..

يي: انه اذا ما نُِسَب خلق مجيع اليت اثبتناها يف عديد من الرسائل؛ فه  "احملال الثاّن"أ ما املشالكت اليت يف 

الاش ياء اىل الواحد الاحد، يسهل ذكل اخللق كام يسهل خلق شئ واحد. بيامن اذا ما نُِسَب اخللق اىل 

الاس باب واىل الطبيعة يصبح خلق الشئ الواحد واجياده مشالكً وصعبًا، كخلق اجليع. وحيث اننا س بق ان 

 ص برهان واحد فقط:اثبتنا هذا برباهني دامغة، نورد هنا ملخ

اذا انتسب احٌد اىل السلطان ابجلندية او ابلوظيفة احلكومية، فانه يمتكن ان ينجز من الامور والاعامل 

اضعاف اضعاف ما ميكنه اجنازه بقدرته الشخصية، وذكل بقوة ذكل الانتساب السلطاّن. مفثاًل يس تطيع ان 

حتمل خزائن السلطان وقطعات اجليش الاهجزة والاعتدة  يأ رس قائداً كبرياً ابمس سلطانه، مع انه جندي. حيث

نتسابه اىل  ملا يقوم به من اعامل، فال حيملها هو وحده، كام انه ليس مضطرًا اىل محلها. لك ذكل بفضل ا 

وك هنا  -فوق ماتبدو منه عادةً  -السلطان، ذلا تظهر منه اعامٌل خارقة ك هنا اعامل سلطان عظمي، وتبدو هل أ اثر 

تمتكن من تدمري قرص فرعون طاغٍ، والبعوضة  -من حيث تكل الوظيفة  -جيش كبري رمغ انه فرد. فالمنةل أ اثر 

تس تطيع ان هتكل منرودًا جبارا بقوة ذكل الانتساب.. والبذرة الصغرية للصنوبر الشبهية حببة احلنطة تنشئ 

بذكل الانتساب مجيع اهجزة جشرة الصنوبر الضخمة . 
9

 فلو انقطع ذكل

--- 
1
لهيي، وتنال رشف الهنوض بتكل الاعامل اخلارقة،    نعم، اذا حصل الانتساب، فان تكل البذرة تتسمل امراً من القدر اال 

ولكن اذا انقطع ذكل الانتساب فان خلق تكل البذرة يقتيض اهجزة وقدرًة وهمارة يه اكرث بكثري مما حيتاج خلق جشرة 

الصنوبر اليت تكسو اجلبال وتضفي علهيا اجلال والروعة واليت متثل اثرًا  الصنوبر الضخمة، وذكل الن مجيع اعضاء جشرة

لهية،يلزم ان تكون موجودة يف الشجرة املعنوية اليت يه اثر القدر واملندجمة يف تكل البذرة، الن  جمسامً واحضًا للقدرة اال 

لهية يف اخلارج   مصنع تكل الشجرة الضخمة يهمن يف تكل البذرة، وان ما يف تكل البذرة من جشرة قدرية تتظاهر ابلقدرة اال 

 ـ خارج البذرة ـ وتتشلك جشرة صنوبر جمسمة. ـ املؤلف.
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الانتساب، واعفي املوجـود من تكل الوظيـفة، فعـليـه ان حيمل عىل كتفه قوة ما ينجزه من اعامل وينوء اكههل 

تتناسب مع تكل القوة الضئيةل احملدودة احملموةل عىل بلوازهما ومعداهتا. وبذكل ال ميكنه القيام بأ عامل سوى اعامل 

ذراعه، مبا يناسب مكية املعدات واللوازم البس يطة اليت حيملها عىل ظهره، فلو طلب منه ان يقوم بأ عامل اكن 

يقوم هبا بسهوةل ويرس يف احلاةل الاوىل ل ظهر جعزه، االّ اذا اس تطاع ان حُيّمل ذراعه قوة جيش اكمل، ويردف 

 ظهره معامل اعتدة ادلوةل احلربية!!عىل 

ن صاحب هذا اخليال الساحب يف فضاء الومه واخلرافة يتوارى جخاًل مما يقول.  ا 

خنلص من لك ما تقدم اىل ان تسلمي أ مر لك موجود وتنسيبه اىل واجب الوجود س بحانه فيه السهوةل التامة 

 بدرجة الوجوب.

 ىل حد الامتنـاع وخـارج عن دائرة العـقل.اما اس ناد اجياده اىل الطـبيعة فهـو معضل ا

 احملال الثالث:

 نوحض هذا احملال مبثالني قد بيّناهام يف بعض الرسائل؛ هام:

 املثال الاول:

يدخل انسان بدايئ ساذج التفكري، مل يكن ميكل اّي تصور حضاري مس بٍق؛ يدخل هذا الشخص قرصاً خفامً 

ل  بأ ضوائه يف عمتة بديعًا، يزهو بزينته، وخيتال بأ رىق ما و  صلت اليه احلضارة من وسائل الاهبَّة والراحة، ويتل 

تقانه..  فالٍة خاليٍة موحشة، فيدلف اليه، ويدور يف ارجائه، فتشدُهه براعة بنائه، ونقوش جدرانه، وروعة ا 

يةل، وبلك سذاجة تصوره وبالهته مينح القرص حياًة، ويعطيه قدرة تشييد نفسه بغرفه واهبائه، وصوره اجل 

ويف هذه الفالة ميكنه  -خارج هذا القرص  -ونقوشه الاّخاذة، ال لشئ االّ لكونه قارصاً عن تصور وجود احد 

داخل القرص لعهل يعرث عليه بني اش ياء  "الباّن"ان ينسب اليه بناء هذا القرص، ذلا فقد طفق يتحرى عن 

ونه قادراً عىل اجياد مثل هذا القرص اذلي ميل  اقطار القرص، مفا من شئ وقع عليه برصه االّ وتردد فيه وشّك يف ك

 النفس والعقل بروعة صنعه، وجامل بنائه. وتقوده قدماه اىل زاوية من
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زوااي القرص ويعرث فهيا جفأ ةً عىل دفرت مالحظات اكن قد دونت فيه خطة مفصةل لعملية بناء القرص، وُخطّ فيه 

تلاكته. ورمغ ان ذكل ادلفرت مكحتوايته، ليس من شأ نه تشييد القرص ايضًا فهرس موجوداته وقوانني ادارة مم 

وتزيينه، اذ ال ميكل يداً يعمل هبا، وال بصريًة يبرص هبا، االّ انه تعلق به اذ وجده متطابقاً مبحتوايته، مع جماميع 

ن هذا ادلفرت "مضطرًا:  ذلا قال -اذ هو عنوان قوانني هللا العلمية  -اش ياء القرص، ومنسجامً مع سري العمل فيه  ا 

هو اذلي ش ّيد هذا القرص ونّظمه وزينه، وهو اذلي اوجد الاش ياء فيه ورتهبا هذا الرتتيب ونسقها هذا 

 ... فكشف هبذا الالكم عن مدى معق هجهل، وتأ صل حامقته."التنس يق
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تقااًن، وامجل صنعًا، اذلي هو ادق نظامًا وا -وعىل غرار هذا املثال متامًا، يدلف اىل قرص العامل العظمي  مكل ا 

وازىه جاماًل، من ذكل القرص الصغري احملدود املذكور أ نفاً يف املثال، حيث ال يقبل املقايسة واملوازنة معه، فلك 

يدلف واحد مّمن يدينون بفكرة الطبيعة وينكرون عظمة  -انحية من نواحيه تشع معجزاٍت بديعًة وحكامً ساميًة 

اال عراض عام هو مبثوث امامه من أ اثر صنعة هللا س بحانه  -مس بقاً  -واضعاً يف ذهنه  الالوهية اىل هذا القرص،

مضن املمكنات  "املوجد"املزنه عن اخمللوقات، املتعايل عن املمكنات.. ويبدأ  ابلبحث والتحري عن السبب 

لهية، وفهارس الصنعة الرابنية. واليت يطلق علهيا خ امس  -وخطأ  جس اميً  -طأ  واخمللوقات! فريى قوانني السنن اال 

لهية،  "التغيري والتبديل"الطبيعة اليت ميكن ان تكون شبهية بصفحة من كراسة  لقوانني اجراءات القدرة اال 

لهيي، ولكنه ينربي اىل القول: "احملو واالثبات"ومبثابة لوحة   للقدر اال 

فاّن أ خلُص من  "الكراسة"ا، من هذه مادامت هذه الاش ياء مفتقرة اىل عةّلٍ موجدٍة، وال شئ اعظُم ارتباطاً هب

يه اليت اوجدت الاش ياء، مادام ال  -مبا تتضمنه من قوانني احملو واالثبات  - "الكراسة"ذكل اىل ان هذه 

مضن منطقه  -يطيُب يل الاعتقاد والاميان ابلصانع اجلليل س بحانه. برمغ ان العقل املزنه عن الهوى يرفض لكياً 

 العمياء الصامء العاجزة. "الكراسة"اىل هذه  -واليت تقتيض قدرًة مطلقًة  -ة املطلقة ان ينسب شؤون الربوبي -
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 وحنن نقول:

! . "َهَبنَّقة "اي أ محق من 
9

 

أ طلَّ برأ سك من حتت مستنقع الطبيعة.. لرتى الصانع اجلليل اذلي تشهد هل مجيع املوجودات، من اذلرات اىل 

يه اشارات خمتلفة.. وشاهد جتليات ذكل املصور اجلليل اذلي ش ّيد قرص اجملرات، بأ لس نة متنوعة، وتشري ال 

 العامل الباذخ، ودّون خطته وبرانجمه وقوانـينه يف تكل الكراسة.. وانـقذ نفسك من ذكل الهـذاين ال مث الرخيص!

 املثال الثاّن:

اهد من تدريبات متنوعة يدخل انساٌن معزوٌل عن عامل املدنية واحلضارة، وسط معسكر هميب، فيهبره ما يش

جنود هذا املعسكر، فيالحظ حراكهتم املنسقة  -بغاية الانتظام واالتقان ومنهتيى الطاعة والانقياد  -يؤدهيا 

حبركة فرد واحد مهنم، ويسكن اجليع بسكونه، يطلق  -فوجاً ولواًء وفرقًة  -وك هنا حركة واحدة يتحرك اجليع 

ثر  امر يصدره ذكل الفرد.. حفاَر يف أ مره، ومل يكن عقهل الساذج ليدرك ان قيادة قائد اجليع النار اطالقاً واحداً ا 

عظمي هو اذلي ينفذ اوامره بأ نظمة ادلوةل واوامر السطان، فتخيل حباًل يربط اولئك اجلنود بعضهم ابلبعض 

 اكه. مث مييض اىل شأ نه.ال خر.. مث بدأ  يتأ مل خيااًل، مدى اجعوبة هذا احلبل املوهوم. فزادت حريته واش تّد ارتب

العـظمي، يوم اجلعة ويشاهد مجوع املصلنّي خلف رجل واحد ميتثلون لندائه يف قياهمم  "أ ايصوفيا"ويدخل جامع 

لهية، وادلساتري املعنوية ل وامر صاحب  وقعودمه وُسودمه وركوعهم، وملّا مل يكن يعرف شيئًا عن الرشيعة اال 
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 الرشيعة، فانه

--- 
1
 املرتمج. -( .9/77واملس تقىص للزخمرشي  9/877دة الغباء وامحلاقة )مجهرة الامثال للعسكري مثل يُضب لش  
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يتـصـور، بـأ ن هـذه اجلـامعة مرتبطة ببعـضها البعـض حببال مادية، وان هـذه احلبال قد قيدت حركة اجلاعة 

 وارسهتم، ويه اليت حتركهم وتوقفهم عن احلركة.

قد امتل  ذهنه بأ خطاء تصوراته، اليت تاكد تثري الهزء والسخرية حىت دلى أ شد وهكذا مييض اىل سبيهل و 

 الناس وحش ية ومهجية.

 ففي ضوء هذا املثال:

يأ يت ملحٌد اىل هذا العامل اذلي هو معسكر هميب رائع جلنود السلطان اجلليل، وهو مسجد عظمي ابرع يعّظم 

 اجلاحدة ذكل اجلهل املطبق.. "الطبيعة"كرة فيه ذكل املعبود الازيل ويقّدس؛ يأ تيه وهو حيمل ف

البالغة للبارئ  "احلهمة"اليت يشاهد أ اثرها يف ربط انظمة الكون البديع، والنابعة من  "القوانني املعنوية"فيتصور 

 املصور س بحانه، يتصورها ك هنا قوانني مادية، فيتعامل معها يف احباثه كام يتعامل مع املواد، والاش ياء اجلامدة..

ويتخيل احاكم قوانني الربوبية اليت يه قوانني اعتبارية ودساتري الرشيعة الفطرية الكونية للمعبود الازيل، واليت 

يه مبجموعها معنوية حبتة، وليس لها وجود سوى وجود علمي، يتخيلها وك هنا موجودات خارجية ومواد 

 مادية..

لهيي والالكم  لهية، ويقمي تكل القوانني الصادرة من العمل اال  الرابّن اليت لها وجود علمي فقط مقام القدرة اال 

، متصوراً القوة اليت يه جتٍل من جتليات القدرة الرابنية، "الطبيعة"وميلّكها اخللق والاجياد، ويطلق علهيا امس 

 اهنا صاحب قدرة فاعةل، وقديرًا مس تقاًل بذاته:

 ف ما يف املثال؟!أ فبعد هذا هجاةل وغباء؟ َاَو ليس هذا هجاًل ابضعاف اضعا
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 اخلالصة:

ن اكن والبد أ هنا مالكة لوجود  ان الطبيعة اليت يتعلق هبا الطبيعيون ذكل ال مر املوهوم اذلي ليس هل حقيقة، ا 

 امنا هو: "الوجود"حقيقي خاريج فان هذا 

ورشيعة فطرية صنعة صانع ولن يكون صانعًا، وهو نقٌش ولن يكون نقاشًا، ومجموعة احاكم ولن يكون حاكامً، 

ولن يكون شارعًا، وس تار خملوق للعزة، ولن يكون خالقًا، وفطرة منفعةل ولن يكون فاطرًا فاعاًل، ومجموعة 

 قوانني ولن يكون قادرًا، وِمسَطر ولن يكون مصدراً 
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 وحاصل الالكم:

وث املوجود مادامت املوجودات موجودةً فعاًل، والعقل يعجز عن تصور اكرث من اربعة طرق للوصول اىل حد

ثبااًت قاطعاً بطالن ثالثة من تكل الطرق الاربعة، وذكل ببيان ثالثة  -كام ذكران ذكل يف املقدمة  - وقد اثبَت ا 

حماالت ظاهرة جلية يف لك مهنا، فالبد وابلُضورة والبداهة ان يثبت بيقني السبيل مطلـقًا اىل الشـك فيه 

لطــريق الـذي تنـيـره ال ية الكـرمية:  )أ ىف هللِا َشــٌك فاطِر الطريق الرابع، وهـو طـريق الوحـدانية ذكل ا

 .(91)ابراهمي: السمواِت والارض ِ..(  

واليت تدل بداهًة ويقيناً عىل وجود واجب الوجود، وعىل أ لوهيته املهمينة، وعىل صدور لك شئ من يد قدرته، 

 وعىل ان مقاليد السموات والارض بيده س بحانه وتعاىل.

 د الاس باب!فيا عاب

 اهيا املسكني املفتون ابلطبيعة!

وعلهيا عالمة الصنعة واالتقان،  -غري قدمي  -ما دامت طبيعة لك شئ خملوقة اكلشئ نفسه، ل ن تكوهنا حمدٌث 

وان سبب وجود هذا الشئ الظاهري هو ايضًا مصنوع حادٌث. وملا اكن وجود اي شئ مفتقرًا اىل وسائل 

 وأ الت وأ هجزة كثرية جدًا..
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هذا  -فالبُّد من قدير مطلق القدرة ليخلق تكل الطبيعة يف الشئ، ويُوِجد ذكل السبب هل، وال بد ان يكون 

مس تغنيًا غناًء مطلقًا، فال يرشك الوسائط العاجزة يف اجياده للشئ ويف همينة ربوبيته  -القدير املطلق القدرة 

 عليه.

عال، بل هو س بحانه وتعاىل خيلق املسبّب والسبب معاً من علوه حفاش هلل ان يكون سواه القدير املس تغين املت

خلقًا مبارشًا، ويوجد بيهنام س ببية ظاهرية وصورية، ويقرن بيهنام من خالل ترتيب وتنظمي، جاعاًل من 

، الاس باب والطبيعة س تاراً ليد قدرته اجلليةل، وجحاابً لعظمته وكربايئه، ولتبقى عزتُه مزنهًة مقدسة يف علياهئا

 وجيعل تكل الاس باب موضع الشكوى ملا يرتاءى من نقائص، وملا يتصور من ظمل ظاهري يف الاش ياء.

يصنع تروس الساعة ومعداهتا، مث ينظمها  "ساعايت"اهيام اسهل عىل الفهم، واقرب معقوليًة اىل اذلهن: تصور 

تصور الساعايت يصنع يف تروس عىل وفق ترتيب تروسها، ويوازن بني حراكت عقارهبا بدقة متناهية، ام ان ن 

الساعة وعقارهبا ودقيق أ الهتا ماكنة خارقة الِفعال يُسمّلُ صنع الساعة اىل جامدية ايدهيا؟! قل معي: أ ليس هذا 

 الكمًا فارغًا وحمااًل وخارجًا عن حدود الاماكن؟ فهيا خاطب انت عقكل اجملحف وكن انت القايض واحلمك.

يف منطق العقل: تصور اكتب خيط كتاابً بنفسه بعد ان حيُض لوازم الكتابة؛ من  واهيام يكون مستساغاً ومقبوالً 
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مداد وقمل وورق، ام تصور اجياد ذكل الاكتب مطبعة خاصة بذكل الكتاب ويه اعقد وادق من الكتاب نفسه 

 يرتك لها امر كتابة هذا الكتاب فيخاطهبا قائاًل:

 من قبهل؟هيا ارشعي انت بكتابة الكتاب.. من دون تدخل 

 أ ليس مثل هذا التصور السقمي معضاًل عقاًل؟ ومشالًك ابضعاف امر الكتابة نفسها؟!

اّل أ ّن ماكنة املطبعة،قادرة عىل  واذا قلت: ان اجياد مطبعة لطبع الكتاب اعقد واصعب من الكتاب نفسه، ا 

 اصدار ال ف النسخ من الكتاب يف مدة قصرية. وهذا وس يةل التيسري.
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ان البارىء املصور س بحانه قد خلق بقدرته املطلقة، بتجديد جتليات اسامئه احلس ىن  واظهارها عىل اجلواب: 

اشاكل خمتلفة، تشخصات الاش ياء ومالحمها، اخلاصة هبا، حبيث ال يش به خملوق خملوقًا أ خر تشاهبًا اتمًا 

 ومتطابقًا قط، وهو كتاٌب مصداّن، ومكتوٌب رابّن.

خملوق مبعاّن وجوده، البّد ان ميكل س اميًء يعرف هبا وخيالف هبا ال خرين، ومالمح  نعم، انه الجل ان يفي لك

تباين مالمح غريه. فانظر ودقق النظر يف وجه الانسان تَر ان عالمات فارقة قد احتشدت يف هذا الوجه 

ه السالم حىت الصغري، حبيث متزي هذه العالمات صاحهبا عن مجيع الوجوه الاخرى املتتابعة منذ زمن أ دم علي

اليوم، واىل الابد، رمغ التشابه واالتفاق يف املاهية الانسانية، والكينونة البرشية، وهذا واحض جل واثبت 

 قطعًا.

خراج هذا الكتاب  مفالمح لّك وجٍه كتاٌب خاص ابلوجه نفسه، وهو كتاٌب مس تقٌل بذاته عن غريه.. فالجل ا 

وجود مجموعة اجبدية اكمةل من احلروف، واملناس بة جحامً هل،  اخلاص، واتقان صنعه وتنظميه، يس توجب الامر

ويتطلب تنضيد هذه احلروف يف مواضعها من لوحة التنضيد، ليمت بعد ذكل مؤلف خاص هبذا الوجه خيالف 

 تأ ليف الاخرين.

دراج لك مايلزم وجود  ويلزم هذا الامر جلب مواد صنعه اخلاصة به، مث وضعها يف اماكهنا اخملصصة لها، مّث ا 

من عنارص البناء. وهذا لكه الشك حيتاج اىل مصنع مس تقل خاص به اي اىل  -يف الوجه نفسه  -هذا الوجه 

 مطبعة خاصة يف لك اش ياهئا للك وجه من الوجوه!!

اىل تنظمي معني، وتنس يق خمصوص، فأ مر الطبع  -عىل فرض وجودها  -مث الا حتتاج هذه املطبعة اخلاصة 

 هو ايضًا حباجة اىل تنظمي؟.. -احلروف وترتيهبا وتنظميها  دع عنك تنس يق -نفسه 

فاملواد املوجودة يف جسم لك اكئن يح يه اكرث تعقيداً وادق تنظاميً من مواد املطبعة وتنظميها مبئات الاضعاف، 

 جفلب هذه املواد من اقطار العامل، مضن
#286 

216



اجة الهيا، واخريًا وضعها حتت يد تكل حساابت معينة، وموازين دقيقة، مث تنضيدها حسب مقتضيات احل

اىل موجد يوجد تكل املطبعة  -اواًل وقبل لك شئ  -املطبعة... هذه السلسةل الطويةل من الاجراءات حتتاج 

 املفرتضة، وليس هو ااّل القدرة الفاطرة للخالق القدير وارادته النافذة.

 عىن لها عىل الاطالق..!!اذن فاحامتل كون الطبيعة ك هنا مطبعة، خرافة فاحضة ال م

: ان الصانع ذا اجلالل وهو القادر عىل لك شئ، هو "الساعة والكتاب"وهكذا عىل غرار ما شاهدانه يف مثال 

نفسه خالق الاس باب، وخالق املسبّبات، وهو اذلي يربط املسبّبات ابالس باب حبهمته س بحانه، وقد عني 

رادته طبيعة الاش ياء، وجعلها مرأ ة عاكسة لت جليات الرشيعة الفطرية الكربى اليت فطر علهيا الكون، واليت اب 

اليت يقوم علهيا  "الطبيعة"يه قوانني هللا وسننه اجلارية اليت ختص تنظمي شؤون الكون، وقد اوجد بقدرته وجه 

 عامل الشهادة اخلاريج الوجود، مث خلق الاش ياء وانشأ ها عىل تكل الطبيعة ومازج بيهنام بامتم احلهمة.

ل ن حنيل الامر اىل انصاف عقكل اجملحف لريى: اهيام يستس يغه عقكل ويسهل عليه الاعتقاد به؟ أ هذه وا

أ م اعطاء ما يلزم لالش ياء  -ويه ُملزمة اىل حّد الوجوب  -احلقيقة املعقوةل النابعة من براهني دامغة غري حمدودة 

ة اىل الشئ نفسه؟! او تنسيهبا اىل ما تسمونه من اهجزة واعضاء ال حتد، واس ناد اعامٍل تتسم ابحلهمة والبصري 

والاس باب اليت يه مواد جامدة خالية من الشعور ويه خملوقة مصنوعة؟ أ ليست هذه خرافة  "الطبيعة"بـ

 ممتنعة وخارجة عن نطاق الاماكن؟

من طريق  قائاًل: ما دمت تدعوّن اىل الانصاف فاان اعرتف: ان ما سلكناه -ذكل اجلاحد  -جييب عابد الطبيعة 

نَّ َمن اكن هل مسكة  مضّل اىل ال ن مثلام انه حمال مبائة حمال فهو مُض اميا رضر، وهو يف منهتيى القبح والفساد. ا 

من عقل يدرك من حماكامتمك العقلية، وحتقيقاتمك العلمية املس ندة ابلرباهني واملذكورة أ نفًا، ان اس ناد الاجياد 

 نع عقاًل وحمال قطعًا، بل الواجبواخللق اىل الاس باب واىل الطبيعة ممت 
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والُضوري امللزم للعقل هو اس ناد لك شئ مبارشة اىل واجب الوجود س بحانه، فامحد هللا اذلي هداّن اىل 

 هذا الاميان .

 ولكن بقيْت دلّى ش هبة واحدة فقط ويه: انين أ ؤمن ابهلل راّبً وانه خالق لك شئ، ولكين أ تساءل:

وماذا يُض سلطانه جّل وعال، ان نتوجه ببعض املدح والثناء اىل بعض الاس باب  ماذا يُض عظمته س بحانه،

 اجلزئية يف اجيادها الاش ياء الصغرية التافهة، فهل ينقص ذكل شيئًا من سلطانه س بحانه وتعاىل؟!

ثبااًت قاطعًا:  واجلواب: كام اثبتنا يف قسم من الرسائل ا 

ن أ دىن حامك، او اي موظف بس يط اليقبل تدخالً حىت من ورفضها لكي "رّد املداخةل"ان شأ ن احلامكية  ًا، بل ا 

ابنه مضن حدود حامكيته، بل ان تومه التدخل يف احلامكية قد دفع بعض السالطني اىل قتل اوالدمه الابرايء 
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يف  -قانون رّد املداخةل  -رمغ اهنم اكنوا عىل شئ من التقوى والصالح، مّما يظهر مدى اصاةل هذا القانون 

دارة انحية صغرية اىل سلطانني يتنازعان للتفرد ا حلامكية، فهو ساٍر يف لك يشء ابتداءً من متخامصني يف تس من ا 

منع "ما يقتضيه اس تقالل احلامكية من قانون  -مبا اليقبل الشك  -ابلسلطة يف البالد، وكذكل فقد اظهر 

ادى اليه من اضطراب وقتل وترشيد واهنار  ، واوحض نفوذه وقوته خالل اترخي البرشية الطويل، وما"الاشرتاك

 من ادلماء املهراقة.

تأ مل يف الانسان اذلي هو عاجز عن ادارة نفسه ومفتقر اىل التعاون مع ال خرين، والميكل من احلامكية 

الّ ِظالً ابهتًا، فهو يردُّ املداخةل اىل هذه ادلرجة، ومينع تدخل ال خرين اىل هذا احلد، ويرفض م  شاركة وال مرية ا 

ال خرين يف حامكيته، ويسعى مبا دليه من قوة للتشبث ابس تقاللية مقامه، تأ مل يف هذا، مث انظر اىل احلامك 

املطلق وهو مس تو ٍعىل عرش الربوبية، وال مر املطلق وهو املهمين اباللوهية، واملس تقل املطلق ابلفردية 

 ربنا ذو اجلالل.. والاحدية، وهو املس تغين املطلق بقادرية مطلقة، ذلمك هللا
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هذه ابلنس بة اليه، ومنع الاشرتاك وطرد الرشيك يف حامكيته املطلقة،  "ردّ املداخةل"فمك يكون الزماً ورضورايً 

 ومك هو من لوازم هذه احلامكية ومن اوجب وجائهبا؟

هللا املطلقة الغنية املهمينة فقايْس ال ن ووازن بني حامكية الانسان احملدودة الضيقة املفتقرة اىل ال خرين وحامكية 

 الشامةل.

 أ ما الشق الثاّن من ش هبتك واذلي هو:

ببعض العبادة من بعض الامور اجلزئية، فهل ينقص ذكل شيئًا من عبادة  "بعض الاس باب"اذا قُِصَد 

 اخمللوقات املتوهجة مجيعًا اىل هللا القدير، ابتداًء من اذلرات وانهتاًء ابلس يارات واجملّرات؟!

واب: ان اخلالق احلكمي العلمي س بحانه، قد خلق هذا الكون مبثابة جشرة، وجعل ارابب الشعور مثارها اجل

الاكمةل، وكّرم الانسان ابعتباره امجع مثرة ل رابب املشاعر، وجعل الشكر والعبادة افضل ما تمثره حياة 

 اته.نتيجة خلقه وغاية فطرته ومثرة حي -الشكر والعبادة  -الانسان، بل هام 

فهل ميكن عقاًل لهذا احلامك املطلق وال مر الفرد، وهو الواحد الاحد، أ ن يسمّل امر الانسان اذلي هو مثرة 

اىل ال خرين، بعدما خلق  -ويه الشكر والعبادة  -ويسمل مثرة حياته  "الاس باب"الكون لكه اىل غريه من 

عل نتيجة اخللق، ومثرة الكون تسقط بني اشداق الكون لكه ملعرفة أ لوهيته، وحملبة ربوبيته، فهل ميكن ان جي

 عفونة العبث؟! حاش هلل والك، س بحان هللا مّعا يرشكون.

مث هل ميكن ان يرىض س بحانه مبا خيالف حهمته وربوبيته جبعل بعض الاس باب مقصودَة عبادِة اخمللوقات؟ 

 ه يف هذا العامل.علامً بأ نه س بحانه وتعاىل قد اشهر نفسه وعّرفها وحبهبا ابفعاهل وأ لطاف
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 ان يدع حتّبب افضل خملوقاته وامكلهم -بعد هذا لكه  -فكيف يرىض س بحانه 
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عبودية وشكرًا ومحدًا اىل غريه من اخمللوقات، وكيف يسمح خمللوقاته ان تنساه بعد أ ن اظهر ابفعاهل مقاصده 

 يقولون علوًا كبريًا. السامية يف الكون: ويه معرفته، مث عبادته؟ حاش والك، فس بحان هللا عام

 ماذا تقول اهيا الصديق ابذلي مسعته أ نفًا؟

ذا به جييب فيقول:  وا 

امحلد هلل اذلي سهل يل حل هاتني الش هبتني، فقد اظهرت يل يف وحدانية هللا، املعبود احلق واملس تحق للعبادة 

 اّل ماكبر معاند؟!وحده، دليلني قويني ساطعني ال ميكن اناكرهام، وهل ينكر ضوء الشمس والهنار ا  
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 اخلامتة

 بفكر امياّن جديد: "حظرية الاميان"وقد ترك وراءه فكره وتصوراته، ودخل  "رجل الطبيعة"يقول 

امحلد هلل.. اشهد أ ّن ش هبايت قد زالت لكها، ولكن مازال يف النفس ما حيريّن ويثري املزيد من هواجيس، ممايرد 

 هنا.عىل خاطري من اس ئةل ال اعرف جوااًب ع

 السؤال الاول:

 نسمع من  كثري من الكساىل املتقاعسني عن العبادات، ومن اتريك الصالة خباصة، اهنم يقولون:

اىل عبادتنا حىت يزجران يف حممك كتابه الكرمي، ويتوعدان بأ شد  -الغين بذاته  -ما حاجة الرب س بحانه وتعاىل 

 -ديدي الصاعق يف مثل هذا اخلطأ  اجلزيئ التافه الهت -العذاب يف انر هجمن، فكيف يتساوق هذا الاسلوب 

 مع اسلوبه الاجعازي اللني الهاديء الرقيق يف املواضع الاخرى؟

بل هو  -اهيا الانسان  -ال حاجة هل قط اىل عبادتك انت  -الغين بذاته  -اجلواب: حقاً ان هللا س بحانه وتعاىل 

 لعبادة، وانت املفتقر الهيا.س بحانه الحاجة هل لشئ قط، ولكنك انت احملتاج اىل ا

فأ نت مريض معىن، والعبادة يه البلسم الشايف جلراحات روحك، واوجاع ذاتك، وقد اثبتنا هذا الالكم يف 

 عديد من الرسائل.

ترى لو خاطب مريٌض طبيبًا رحاميً يشفق عليه ويرص عليه ليتناول دواًء شافيًا خيص مرضه، لو خاطبه جتاه 

ما حاجتك انت اىل هذا ادلواء حىت تلح عّل هذا الاحلاح الشديد بتناول ادلواء؟ الا يفهم ارصاره عليه قائاًل: 

 من الكمه مدى تفاهته  وخسفه وغباء منطقه؟
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 اما نذير القرأ ن الكرمي فامي خيص ترك العبادة وهتديده اخمليف بعقاب المي، فاليك تفسريه:
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رميًة متس حقوق ال خرين بعقاب صارم الجل احلفاظ عىل فكام ان سلطااًن يعاقب خشصًا سافاًل يرتكب ج

حقوق رعاايه، كذكل سلطان الازل والابد يعاقب اترك العبادة والصالة عقااًب صارمًا، النه يتجاوز جتاوزًا 

صارخًا عىل حقوق املوجودات ويظلمها ظلامً معنواًي بشعًا وهيضم حقوقها هضامً جمحفًا، تكل املوجودات اليت 

ه وخلقه. وذكل الن كامالهتا تتظاهر عىل صورة تسبيح وعبادة يف وهجها املتوجه اىل البارئ احلكمي يه رعااي

س بحانه. فتارك العبادة ال يرى عبادة املوجودات ولن يراها، بل ينكرها ويف هذا خبس عظمي لقمية املوجودات 

و متوجه بأ ايته وتسبيحه حنو املوجد اليت لّك مهنا مكتوب ساٍم مصداّن، قد خطّ بأ ايت العبادة والتسبيح وه

 -مرأ ة لتجل الاسامء الرابنية املشعة ابالنوار.. فيزنل هذه املوجودات  -ايضًا  -اخلالق جّل وعال.. ولك مهنا 

من مقاهما الرفيع السايم، واليرى يف وجودها سوى العبث اخلايل من املعىن، وجيردها من  -هبذا الاناكر 

ا شيئًا هامدًا ضائعاً ال امهية هل، فيكون بذكل قد اس هتان ابملوجودات واس تخف هبا، وظائفها اخللقية، ويظهن

 واهان كرامهتا وانكر كامالهتا، وتعدى عىل مصداقية وجودها.

نعم، ان لك انسان امنا ينظر اىل الكون مبنظاره اخلاص وعىل وفق ما تصوره هل مرأ ته اخلاصة، فلقد خلقه البارئ 

صورة يس تطيع قياس الكون علهيا، ويزنه مبزياهنا. مفنحه عاملاً خاصاً به من هذا العامل العظمي  املصور س بحانه عىل

 فيصطبغ عامله اخلاص حبسب ما يعتقده الانسان من عقيدة يف قلبه.

فاالنسان احلزين اليائس البايك يرى املوجودات ابكية ابئسة، بيامن السعيد اجلذالن يراها مبتسمة ضاحكة 

 ومرسورة.

كذكل اذلي يؤدي العبادة والاذاكر بصورة جاّدة وبشعور اتم وبتفكر وتأ مل، فانه يكشف شيئًا من عبادة 

املوجودات وتسابيحها بل قد يراها ويه حقيقة موجودة اثبتة، اما اذلي يرتك العبادة غافاًل او منكرًا لها فأ نه 

 يتومه املوجودات توهامً خاطئًا جداً 
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 الفًا خمالفة اتمة حلـقيـقة كامالهتا، فـيـكون مـتـعداًي عىل حقوقها معىًن.ومنافيًا لكيًا وخم

اي  -زد عىل ذكل، فان اترك الصالة يظمل نفسه كذكل برتكه الصالة، حيث انه غري ماكل ذلات نفسه، فهيي 

وهيدده بعنف  عبد مملوك دلى مالكها وموالها وخالقها وفاطرها، ذلا ينذره مواله احلق انذاراً شديداً  -النفس 

ليأ خذ حّق عبده ذاك من نفسه الامارة ابلسوء، فضالً عن انه عندما ترك العبادة اليت يه نتيجة خلقته وغاية 

لهية واملشيئة الرابنية، ذلا يعاقب عىل هذا عقااًب شديدًا.  فطرته يكون متجاوزًا حّده جتاه احلهمة اال 

 حنصل مما تقدم:

نفسه، والنفس مملوك احلق س بحانه وعبده فهو يتعدى عىل حقوق كامالت ان اترك العبادة مثلام انه يظمل 

الاكئنات ويظلمها ايضًا. نعم، فكام ان الكفر اس هتانة ابملوجودات واس تخفاف هبا، فرتك العبادة اناكر لكامالت 
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لهية، ذلا يس تحق اتركها هتديدًا عنيفًا، وعقااًب صارمًا.  الاكئنات، وجتاوٌز عىل احلهمة اال 

هنا خيتار القرأ ن الكرمي اسلوب الهتديد والانذار ليعرب عن هذا الاس تحقاق وعن هذه احلقيقة املذكورة  ومن

 أ نفًا، فيكون الاسلوب حقًا ومطابقًا متامًا ملقتىض احلال اذلي هو البالغة بعيهنا.

 السؤال الثاّن:

َف ابالميان اب "الطبيعة"يقول صاحبنا اذلي نبذ فكرة   هلل:وتربأ  مهنا، ورَشُ

ن انقياد لك موجود، يف لك شأ ن من شؤونه، ويف لك جزء من جزئياته، ويف لك ما يقوم به وينجزه، انقيادًا  ا 

لهية، والقدرة الرابنية، هو حقيقة عظمية جليةل، فهيي لعظمهتا وسعهتا التس توعهبا اذهاننا  مطلقًا للمشيئة اال 

اهيًة من املوجودات، وسهوةل مطلقة يف خلق الاش ياء، وقد اللكيةل القارصة، علامً اننا نطالع عيااًن وفرًة متن

مبا امقمتوه من براهني وجحج قاطعة، فضاًل  "الوحدانية"اليت يه من مس تلزمات  "السهوةل يف الاجياد"حتققت 

 عن أ ن القرأ ن الكرمي قد قرر السهوةل املطلقة رصاحة يف أ ايت كرمية كثرية امثال:
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 (27)لقامن: مْك ااّل كنَفٍس واحدٍة( )َما َخلُقمْك وال بَعثُ 

اّل لكمحِ الَبرص ِاو هَو اقَرُب(    (.88)النحل: )وَما َامُر الساعَِة ا 

مسأ ةل مقبوةل جداً ومستساغة عقاًل، فأ ين يهمن رسُّ هذه  "سهوةل الاجياد"لك ذكل جيعل تكل احلقيقة العظمية 

 السهوةل ايترى وما احلهمة من وراهئا؟

عند رشحه ال ية الكرمية: )َوُهَو عىل  "املكتوب العرشين" ذكل الرّس وضوحاً اتّماً ومقنعاً يف اجلواب: لقد وحض

لُكِ يَشٍء قَديٌر( مبا يفي ابلغرض، وخباصة يف ذيهل، حيث جاء التوضيح وافيًا وشافيًا جدًا، ومقنعًا ابدلليل 

 والربهان واالثبات القاطع، وخالصته:

مجيعها اىل الصانع الواحد، يسهل الامر كسهوةل اجياد خملوق واحد، بيامن اذا  عندما يس ند اجياد املوجودات

امر اجياد خملوق واحد بقدر صعوبة اجياد مجيع املوجودات.. فيكون  -عىل هذه الكرثة  -اس ند للكرثة يصعُب 

ه، يسهل اىل صانعه احلق س بحان "الاجياد"خلق بذرة واحدة صعبًا ومشالًك كخلق جشرة.. ولكن اذا اس ند 

الامر حىت يصبح اجياد الاكئنات لكها اكجياد جشرة واحدة، والشجرة اكلبذرة، واجلنة اكلربيع، والربيع اكلزهرة، 

 فاالمر يسهل ويكون هينًا.

وسنشري هنا اشارة خمترصة اىل دليل او دليلني من بني مئات الادةل اليت اوحضناها ابلتفصيل يف رسائل 

 ما يدور من الارسار واحلمك الاكمنة فامي نشاهده من وفرة املوجودات اليت اخرى، تكل الادةل اليت تبني

 الحرص لها ورخصها، وكرثة افراد لك نوع مهنا، وورودها اىل الوجود منتظمًة، متقنًة، وبلك سهوةل ويرس.
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م مرة ضابط واحد، اسهل مبائة ضعف من ادارة جندي واحد حتت ا  ن ادارة مائة جندي حتت ا  رة مثال هذا: ا 

 مائة ضابط.

وعندما يُوَدُع أ مُر جتهزي جيش اكمل ابللوازم العسكرية، من مركز واحد، وبقانون واحد، ومن مصنع واحد، 

 اىل امٍر يصدره قائد واحد، فان ذكل يكون سهالً وهيناً من حيث الهمية والوفرة، بسهوةل جتهزي جندي واحد.

العسكرية الاكمةل من مراكز متعددة ومصانع متعددة، اىل قواد بيامن يكون ايداع أ مر جتهزي جندي واحد ابللوازم 

 عديدين مشالًك وصعبًا من حيث الهمية والوفرة
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ايضًا بصعوبة جتهزي جيش اكمل. اذ ينبغي عندئذ وجود مصانع كثرية للتجهزيات بعدد ما يلزم جيشًا اكماًل، 

 الجل جتهزي اجلندي الواحد.

حدة، اليت تزتود ابملواد الُضورية لها من جذر واحد، ومن مركز واحد، وعىل ويشاهد ايضًا ان الشجرة الوا

وفق قانون واحد، تمثر الوف المثرات، ويمت ذكل بسهوةل ويرس ك ن للشجرة مثرة واحدة. بيامن اذا استبدلت 

للحياة من الكرثة ابلوحدة، وُسكَل طريق الكرثة عوضًا عن طريق الوحدة، فزّودت لك مثرة ابملواد الُضورية 

مراكز خمتلفة، وجذور متباينة، يكون اجياد مثرة واحدة مشالك وصعباً اكجياد الشجرة نفسها، بل قد يكون اجياد 

صعباً ومعضاًل اكجياد الشجرة نفسها. الن مايلزم حياة الشجرة من  -البذرة اليت يه أ منوذج الشجرة وفهرس هتا 

 مواد رضورية يلزم البذرة ايضًا.

يف  -من امثال هذه الامثةل، ولكها تبني: ان ورود الوف املوجودات بسهوةل مطلقة اىل الوجود  فهناك املئات

 اسهل من ورود موجود واحد اىل الوجود ابلتعدد والكرثة. -الوحدة 

وملا كنا قد اثبتنا هذه احلقيقة يف رسائل اخرى بيقني قاطع حنيل الهيا، ولكننا نبني هنا فقط رساً عظاميً يتعلق 

لهيي، والقدرة الرابنية، وهذا الرس هو:هب لهيي، والقدر اال   ذه السهوةل واليرس من زاوية نظر العمل اال 

انت موجود من املوجودات فاذا سلّمَت نفسك اىل يد القدير املطلق القدرة، فانه خيـلـقك بأ مـر واحـد وبقدرته 

 "الطبيعة"نفسك اليه، بل اس ندهتا اىل املـطـلقة بلمـح البـرص من العدم، من غري شـئ. ولكـن ان مل تسمل 

جلع مجيع املواد اليت يف وجودك  -واسلمهتا اىل الاس باب املادية، فيلزم عندئذ الجيادك انت، معلية حبث دقيق 

يف اقطار العامل لكه، والتفتيش عهنا يف زوااي الكون لكه، وامرارها يف مصاٍف واختبارات دقيقة جدًا، ووزهنا  -

، ذكل النك خالصة منتظمة للكون، ومثرته اليانعة، وفهرس ته املصغرة، وحمفظته املنطوية عىل مبوازين حساسة

 مواد الكون لكه.

 ل ن الاس باب املادية ليس لها ااّل الرتكيب واجلع، اذ هو اثبت دلى ارابب العقول
#295 
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س باب املادية اجياد ما ال يوجد فهيا، من العدم ومن غري شئ، ذل ا فهيي مضطرة اىل مجع املواد انه ال ميكن لل 

 الالزمة جلسم اكئن يح صغري من اقطار العامل لكه.

 فافهم من هذا مدى السهوةل املطلقة يف الوحدة والتوحيد. ومدى الصعوابت واملشالكت يف الرشك والضالةل.

 اثنهيا:

لهيي"ان هناك سهوةل مطلقة يف اخللق والاجياد تنبع من زاوية نظر   ها اكل يت:وتفصيل  "العمل اال 

لهيي، يعنّي مقدار لك شئ ك نه قالب معنوي هل وخاص به، فيكون ذكل  لهيي هو نوع من العمل اال  ان القدر اال 

لهية"امنوذج هل، فعندما توجده  "موديل"املقدار الَقَدري مبثابة خّطة ذلكل الشئ، وحبمك  توجده عىل  "القدرة اال 

 ذكل املقدار القدري بلك سهوةل ويرس.

نسب اجياد ذكل الشئ اىل َمن هل عمل حميط مطلق ازيل وهو هللا القدير ذو اجلالل الحتصل الوف فان مل يُ 

ن مل يكن هناك ذكل املقدار القدري،  -كام ذكر أ نفًا  -املشالكت حفسب، بل تقع مئات احملاالت ايضًا  النه ا 

 صغري للحيوان!واملقدار العلمي، يلزم اس تعامل أ لوف القوالب املادية واخلارجية للجسم ال

فافهم من هذا رساً من ارسار السهوةل املطلقة يف الوحدة والتوحيد وكرثة املشالكت غري املتناهية يف التعدد 

 والكرثة والرشك.

اّل لكمح البرَص او هَو  واعمل مدى احلقيقة السامية الصائبة اليت تعرب عهنا ال ية الكرمية:  )وَما أ مُر الَساعَِة ا 

 أ قَرُب( .

 ل الثالث:السؤا

 يقول اذلي اكن يعادي سابقًا وُوفّق اىل الاميان ال ن واهتدى:

ال يُس تحدث شئ من العدم واليفىن شئ من "ماابل بعض الفالسفة املغالني يف عرصان هذا يطلقون مقوةل: 

 وان ما يدير هذا الكون، امنا هو تركيب املادة وحتليلها ليس ااّل! "الوجود
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 اجلواب:

لفالسفة اذلين مل يتسّن هلم النظر اىل املوجودات بنور القرأ ن املبني، عندما نظروا الهيا مبنظار ان هؤالء ا

 "الطبيعة"توصلوا اىل ان وجود هذه املوجودات، وافرتاض تشلكها بعوامل  "الاس باب"و "الطبيعة"

ن الاحامتالت عىل غرار ما ذكرانه يف بيا -مسأ ةل تطرح مشالكت عويصة بدرجة الامتناع  "الاس باب"و

زاء هذه العقبة الك داء اىل قسمني: -وحماالهتا   فانقسم هؤالء الفالسفة ا 

قسم مهنم صاروا سوفسطائيني وعافوا العقل اذلي هو خاصة الانسان وسقطوا اىل درك أ دىن من احليواانت، 
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وا ان هذا الاناكر اذ وصل هبم امر فكرمه اىل اناكر الوجود معومًا، بل حىت اناكر وجودمه، وذكل عندما رأ  

مالكة لزمام الاجياد، فانكروا وجود  "الاس باب"و "الطبيعة"اجدى عىل العقل وايرس عليه واسمل من تصور 

 انفسهم ووجود املوجودات مجيعًا، فسقطوا يف هاوية اجلهل املطلق.

كام هو شأ ن اهل  "بيعةالط "و "الاس باب"اما القسم الثاّن: فقد نظروا اىل املوجودات اهنا لو سمّل اجيادها اىل 

الضالةل فان اجياد شئ صغري جدًا اكلبعوضة او البذرة فيه من املشالكت ماال حيد، ويقتيض قدرة عظمية ال 

اليس تحدث شئ من العدم "نفسه، فقالوا:  "الاجياد"يبلغ مداها العقل، فوجدوا انفسهم مضطرين اىل اناكر 

. وختيلوا مجةل من الاوضاع الاعتبارية ساريًة "اليفىن املوجود" ورأ وا ان اعدام الشئ حمال ايضاً فقرروا انه "

 ما بني حتليل وتركيب وتفريق وجتميع، انجتة عن حراكت اذلرات، وس يل املصادفات!

فتأ مل يف هؤالء اذلين يظنون انفسهم يف ذروة العقل، قد سقطوا يف حضيض من امحلاقة واجلهل، واعمل من 

 موضع خسرية وازدراء من لك احد.. -حني يلغي اميانه  -نسان املكّرم هذا كيف تضع الضالةل هذا الا

 وبدوران نسأ ل هؤالء:

ترى كيف ميكن استبعاد اجياد شئ ما من  القدرة املطلقة اليت توجُد عىل سطح الارض يف لك س نة اربعامئة 

 الف نوع من الاحياء؟ واليت خلقت السموات والارض
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 لك ربيع  حتت برص الانسان ومسعه، عىل سطح الارض كواًن حياً من النبات يف س تة اايم؟ واليت تنشئ يف

واحليوان هو اظهر اتقاانً واجىل حهمًة من الكون لكه، يف س تة اسابيع؟ كيف يستبعد مهنا ان ختلق املوجودات 

 اظهار الكتابة فتخلقها بسهوةل مطلقة سهوةل -اليت تعينت خططها ومقاديرها مضن دائرة العمل الازيل  -العلمية 

ضفاء الوجود اخلاريج عىل املوجودات العلمية  مرار مادة كميياوية علهيا. فاستبعاد ا  واليت يه  -غري املنظورة اب 

من تكل القدرة الازلية، مث اناكر الاجياد نفسه لهو حامقة وهجاةل اشد من حامقة  -معدومات خارجيًا 

 السوفسطائيني املعروفني وهجالهتم!

الّ جزءاً يسرياً من الاختيار غري وحيث ان نف وس هؤالء التعساء املتفرعنة العاجزة جعزاً مطلقاً واليت ال متكل ا 

فناء اي شئ اكن واعدامه، واجياد اية ذرة اكنت او مادة من غري شئ ومن العدم.. وملا اكنت الطبيعة  قادرة عىل ا 

مـن غيـر  "الاجيـاد"ى وليــس يف طـوقها امر والاس باب اليت يفخرون بعـبوديتـهـم لهـا عـاجـزة هـي الاخـر 

وحياولون ان يعمموا حمك هذه القاعدة  "ان املادة التفىن وال تس تحدث"شئ.. نرامه يصدرون حكامً عامًا: 

 البـاطةل اخلاطئة حىت عىل قدرة القدير املطلق القدرة س بحانه.

 نعم، ان القدير املطلق ذا اجلالل هل طرازان من الاجياد:

 ل:الاو 
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بداعاً من غري شئ، ويوِجُد لك ما يلزم  هذا  -هو ابالخرتاع والابداع، اي انه س بحانه يْبدع الوجود من العدم ا 

 من اش ياء من العدم ويسلّمها اايه. -الوجود 

 الاخر:

ظهاراً لكامل حهمته،  هو ابالنشاء والصنعة واالتقان. اي ينشئ قسامً من املوجودات من عنارص الكون نفسه، ا 

 بيااًن لتجليات اسامئه احلس ىن.. وامثالها من احلمكوت 
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ادلقيقة، فريسل اىل تكل املوجودات اذلرات واملواد املنقادة اىل اوامره مضن سنن الرزاقية الكونية، ويسخرها 

 لها ليهمل انشاء هذا الوجود، وهكذا فالقدير املطلق القدرة هل اسلوابن من الاجياد وصورهام:

 نشاء..الابداع.. والا

فناء املوجود، واجياد املعدوم، امر سهل جدًا دليه، وهنّيٌ جدًا بل هو قانونه ادلامئ العام.  فا 

فاذلي يستبعد من القدرة الفاطرة اليت ختلق من العدم ثالث مائة الف نوع من اخمللوقات والاحياء، ومتنحها 

البد ان هيوي يف  "هنا لن تقدر عىل اجياد املعدوما"اشاكلها وصفاهتا وكيفياهتا واحوالها مما سوى ذراهتا. ويقول:

 ظلمة العدم.

 ونفذ اىل طريق احلقيقة: "الطبيعة"يقول اذلي نََبَذ 

امحلد هلل محداً كثرياً بعدد اذلرات، اذلي وفقين للفوز بكامل الاميان، وانقذّن من الاوهام والضالالت، فزالت 

 بفضهل مجيع ما دلّي من ش هبات وريب.

 عىل دين الاسالم وكامل الاميان امحلد هلل

نَك أ نَت الَعلمُي احلَكمُي( ال ما عَلمتنا ا  بحانََك ال ِعمَل لنا ا   )س ُ
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% 

 اللمعة الرابعة والعرشون

 رساةل احلجاب

الا ان امهيهتا جعلهتا  "املذكرة اخلامسة عرشة"اكنت هذه يه املسأ ةل الثانية والثالثة من 

 ."اللمعة الرابعة والعرشين"

حميِ بِ محِن الرَّ  سِم هللا الرَّ

 (71)الاحزاب: )اي أ هُيا النيَبُّ قُل ل زواِجَك وبَنَاتَك ونَساء املؤمننَي يُدننَي عَلهِيَن من َجالبيهبن( 
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هذه ال ية الكرمية تأ مر ابحلجاب، بيامن تذهب املدنية الزائفة اىل خالف هذا احلمك الرابّن، فال ترى احلجاب 

، بل تعده ارسًا وقيدًا لهن . أ مرًا فطراًي للنساء
9

 

--- 
1
 هذه فقرة من الالحئة املرفوعة اىل حمهمة المتيزي، القيت امام احملهمة، فأ سكتهتا، واصبحت حاش ية لهذا املقام:  

 واان اقول حملهمة العدل!«

لهيي وهو احلق بعينه، وحيتمك اليه ثالث مائة ومخسون مليواًن من  املسلمني يف لك ان ادانة من يفرس اقدس دس تور ا 

عرص يف حياهتم الاجامتعية، خالل الف وثالث مائة ومخسني عامًا. هذا املفرس استند يف تفسريه اىل ما اتفق عليه 

وصدق به ثالث مائة ومخسون أ لف مفرس، واقتدى ابلعقائد اليت دان هبا اجدادان السابقون يف الف وثالث مائة 

، قرار ظامل، البد ان ترفضه العداةل، ان اكنت هناك عداةل عىل وجه الارض، ومخسني س نة.. اقول: ان ادانة هذا املفرس

 ــ املؤلف.» . والبد ان ترد ذكل احلمك الصادر حبقه وتنقضه
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وس نبني جوااًب اربعًا من احلمك فقط من بني حمك غزيرة داةل عىل كون هذا احلمك القرأ ّن تقتضيه فطرة النساء 

 وخالفه غري فطري.

 الاوىل:احلهمة 

ان احلجاب امر فطري للنساء، تقتضيه فطرهتن، الن النساء ُجبلْن عىل الرقة والضعف، فيجدن يف انفسهن 

حاجة اىل رجل يقوم حباميهتن وحامية اوالدهن اذلين يؤثرهنم عىل انفسهن، فهن مسوقات فطراًي حنو حتبيب 

 انفسهن لالخرين وعدم جلب نفرهتم وجتنب جفاهئم واستثقاهلم.

، ان ما يقرب من س بعة اعشار النساء: اما متقدمات يف العمر، او دماميت ال يرغنب يف اظهار شيهبن او مث

دمامهتن، او أ هنن حيملن غرية شديدة يف ذواهتن خيشني ان تفضل علهين ذوات احلسن واجلال، او أ هنن 

يف احلجاب حذراً من التعرض يتوجسن خيفة من التجاوز علهين وتعرضهن للهتم.. فهؤالء النساء يرغنب فطرة 

والتجاوز علهين وجتنبًا من ان يكن موضع هتمة يف نظر أ زواهجن، بل جند ان املس نات احرص عىل احلجاب 

 من غريهن.

ورمبا اليتجاوز االثنتني او الثالث من لك عرش من النساء هن: شاابت وحس ناوات اليتضايقن من ابداء 

تضايق من نظرات من الحيبه. وحىت لو فرضنا ان حس ناء مجيةل ترغب مفاتهنن! اذ من املعلوم ان الانسان ي 

يف ان يراها اثنان او ثالثة من غري احملارم فهيي حامت تستثقل وتزنجع من نظرات س بعة او مثانية مهنم، بل تنفر 

 مهنا.

رات خبيثة تصوب الهيا من نظ -ما مل تفسد اخالقها وتتبّذل  -فاملرأ ة لكوهنا رقيقة الطبع رسيعة التأ ثر تنفر حامتً 
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حىت اننا نسمع: أ ن كثريا من نساء اوراب ويه موطن التكشف  -كام هو جمرب  -واليت لها تأ ثري مادي اكلسم 

 والتربج،يشكني اىل الرشطة من مالحقة النظرات الهين قائالت: ان هؤالء السفةل يزجوننا يف ُسن نظراهتم!

 خنلص مما تقدم:

جاب وافساهحا اجملال للتربج يناقض الفطرة الانسانية. وان امر القرأ ن الكرمي ان رفع املدنية السفهية احل

يصون النساء من املهانة والسقوط، ومن اذلةل والارس املعنوي ومن الرذيةل  -فضالً عن كونه فطرايً  -ابحلجاب 

 والسفاةل، وهن معدن الرأ فة والشفقة والرفيقات العزيزات الزواهجن يف ال بد.
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حيملن يف فطرهتن ختوفًا من الرجال الاجانب وهذا التخوف يقتيض فطرة  -فضاًل عام ذكرانه  -ساء والن 

التحجب وعدم التكشف، حيث تتنغص ذلة غري مرشوعة لتسع دقائق بتحمل اذى محل جنني لتسعة اشهر، 

كرثة تتخوف النساء ومن بعده القيام برتبية ودل ال حايم هل زهاء تسع س نني! ولوقوع مثل هذه الاحامتالت ب

فطرة خوفاً حقيقياً من غري احملارم. وتتجنهبم جبةل، فتنهبها خلقهتا الضعيفة تنبهيا جادا، اىل التحفظ وتدفعها اىل 

التسرت، ليحول دون ااثرة شهوة غري احملارم، ولمينع التجاوز علهيا، وتدلها فطرهتا عىل ان جحاهبا هو قلعهتا 

 احلصينة وخندقها الامني.

د طرق مسعنا: ان صباغ أ حذية قد تعرض لزوجة رجل ذي منصب دنيوي كبري، اكنت مكشوفة املفاتن، ولق

! أ ليس هذا الفعل الشنيع صفعة قوية عىل وجوه اولئك اذلين ال "انقرة"وراودها هنارًا هجارًا يف قلب العامصة 

 يعرفون معىن احلياء من اعداء العفة واحلجاب؟

 احلهمة الثانية:

ن العالق ة الوثيقة واحلب العميق بني الرجل واملرأ ة ليسا انش ئني عام تتطلبه احلياة ادلنيا من احلاجات حفسب، ا 

 فاملرأ ة ليست صاحبة زوهجا يف حياة دنيوية وحدها، بل يه رفيقته ايضًا يف حياة ابدية خادلة.

ي وصديقها اخلادل اىل مفاتهنا، مفا دامت يه صاحبته يف حياة ابقية فينبغي لها أ الّ تلفت نظر غري رفيقها الابد

 وأ ال تزجعه، وال حتمهل عىل الغضب والغرية.

وحيث ان زوهجا املؤمن، حبمك اميانه ال حيرص حمبته لها يف حياة دنيوية فقط وال يولهيا حمبة حيوانية قارصة عىل 

 وقت ش باهبا وجاملها وقت جاملها وزمن حس هنا، وامنا يكّن لها حبًا واحرتامًا خالصني دامئني ال يقترصان عىل

زاء هذا البد للمرأ ة ايضًا  بل يدومان اىل وقت ش يخوخهتا وزوال حس هنا، ل هنا رفيقته يف حياة ابدية خادلة.. فا 

اّل س تفقد الكثري وال  أ ن ختص زوهجا وحده جباملها ومفاتهنا وتقرص حمبهتا به، كام هو مقتىض الانسانية، وا 

 تكسب الا القليل.
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ب رشعًا: ان يكون الزوج كفوءا للمرأ ة، وهذا يعين مالءمة الواحد لل خر ومماثلهتام، وامه مث ان ما هو مطلو 

 مايف الكفاءة هذه يه كفاءة ادلين كام هو معلوم.
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مفا اسعد ذكل الزوج اذلي يالحظ تدين زوجته ويقوم بتقليدها، ويصبح ذا دين، لئال يفقد صاحبته الوفية 

 يف حياة ابدية خادلة!

 حمظوظة تكل املرأ ة اليت تالحظ تدين زوهجا وختىش ان تفرط برفيق حياهتا الامني يف حياة خادلة، ومك يه

 فتمتسك ابالميان والتقوى.

 والويل مث الويل ذلكل الرجل اذلي ينغمس يف سفاهة تفقده زوجته الطيبة الصاحلة.

 الكرمي الابدي السعيد. واي لتعاسة تكل املرأ ة اليت التقدل زوهجا التقي الورع، فتخرس رفيقها

والويل والثبور ذلينك الزوجني الشقيني الذلين يقدلان بعضهام البعض ال خر يف الفسوق والفحشاء، فيتسابقان 

 يف دفع احدهام ال خر يف النار.

 احلهمة الثالثة:

لالئق والود الصادق ان سعادة العائةل يف احلياة واس مترارها امنا يه ابلثقة املتبادةل بني الزوجني، والاحرتام ا

بيهنام، الا أ ن التربج والتكشف خيل بتكل الثقة ويفسد ذكل الاحرتام واحملبة املتبادةل.  حيث تاليق تسعة من 

عرشة متربجات اماهمن رجاالً يفوقون ازواهجن جاماًل، بيامن الترى غري واحدة مهنن َمن هو اقل جامالً من زوهجا 

كذكل يف الرجـال فال يـرى االّ واحٌد من لك عشـرين مهنـم َمن يه اقل جامال  وال حتبـب نفسهـا الـيه. والامـر

من زوجته، بيامن الباقون يرون اماهمم من يفقن زوجاهتن حس نا ومجـاال. فهـذه احلاةل قـد تؤدي اىل انبعاث 

ن ذكل احساس دئن وشـعور سافـل قبـيـح يف النفس فضاًل عام تسببه من زوال ذكل احلب اخلالص وفقدا

 الاحرتام، وذكل:

الن س اميء احملارم تشعر ابلرأ فة  -اكالخت  -ان الانسان الميكنه ان حيمل فطرة شعوراً دنيئاً حيوانياً جتاه احملارم 

واحملبة املرشوعة النابعني من صةل القرىب. فهذا الشعور النبيل حيّد من ميول النفس الشهوية، الا أ ن كشف 

 ما الجيوز كشفه اكلساق، قد
#303 

يثري دلى النفوس ادلنيئة حسًا سافاًل خبيثًا لزوال الشعور ابحلرمة، حيث ان مالمح احملارم تشعر بصةل 

القرابة، وكوهنا حمرمًا  وتمتزي عن غريمه، ذلا فكشُف تكل املواضع من اجلسد يتساوى فيه احملرم وغريه، لعدم 

نظر احملّرم، ولرمبا هييج دلى بعض احملارم السافلني وجود تكل العالمات الفارقة اليت تس توجب الامتناع عن ال 

 هوى النظرة احليوانية! مفثل هذه النظرة سقوط مريع لالنسانية تقشعر من بشاعهتا اجللود.
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 احلهمة الرابعة:

من املعلوم أ ن كرثة النسل مرغوبة فهيا دلى اجليع،، فليس هناك امة وال دوةل التدعو اىل كرثة النسل، وقد 

وسمل: )تناكحوا تكرثوا فاّن أ ابيه بمك الامم يوم القيامة( .  عليه هللا سول الكرمي صىلقال الر 
9

بيد ان رفع 

احلجاب وافساح اجملال امام التربج والتكشف حيد من الزواج، بل يقلل من التاكثر كثريًا، الن الشاب همام بلغ 

فيفة، واليريدها ان تكون مبتذةل متكشفة فسوقه وحتلهل، فانه يرغب يف ان تكون صاحبته يف احلياة مصونة ع 

مثهل، ذلا جتده يفضل العزوبة عىل الزواج. ورمبا ينساق اىل الفساد. اما املرأ ة فهيي ليست اكلرجل حيث 

 التمتكن من ان حتدد اختيار زوهجا.

لك ما واملرأ ة من حيث كوهنا مدبرة لشؤون البيت ادلاخلية، ومأ مورة ابحلفاظ عىل اوالد زوهجا وامواهل و 

خيصه، فان اعظم خصالها يه: الوفاء والثقة. الا ان تربهجا وتكشفها يفسد هذا الوفاء ويزعزع ثقة الزوج هبا، 

 فتجرع الزوج أ المًا معنوية وعذااًب وجدانيًا.

حىت ان الشجاعة والسخاء وهام خصلتان محموداتن دلى الرجال اذا ماوجدات يف النساء عدات من الاخالق 

 خالهلام بتكل الثقة والوفاء، اذ تفضيان اىلاملذمومة، ال

--- 
1
ّن أ ابيه بمك الامم يوم القيامة   رواه عبدالرزاق والبهيقي عن سعيد بن ايب هالل مرسال بلفظ: » تناكحوا تناسلوا فا 

ج ابو داود )تناكحوا تكرثوا فاّن اابيه بمك الامم يوم القيامة( قال يف املقاصد: جاء معناه عن جامعة من الصحابة، فأ خر 

والنسايئ والبهيقي وغريمه عن معقل بن يسار مرفوعًا: تزوجوا الولود الودود فاىن ماكثر بمك الامم يوم القيامة، ول محد 

وسمل يأ مر ابلباءة  عليه هللا وسعيد بن منصور والطرباّن يف الاوسط والبهيقي وأ خرين عن أ نس قال اكن رسول هللا صىل

اً ويقول: تزوجوا الولود الودود فاىن ماكثر بمك الامم يوم القيامة، وحصحه ابن حبان واحلامك.. ويهنيى عن التبتل هنيا شديد

 (.8811( والس يوطي يف اجلامع الصغري )9129ا،خ ) ابختصار عن كشف اخلفاء للعجلوّن 

#304 

باط هبا بل الوقاحة والارساف. وحيث ان وظيفة الزوج غري قارصة عىل االئامتن عىل اموالها، وعىل الارت 

تشمل حاميهتا والرمحة هبا والاحرتام لها فال يلزمه ما يلزم الزوجة، اي ال يقيد اختياره بزوجة واحدة، وميكنه 

 ان ينكح غريها من النساء.

عىل الرشف والعفاف يف وسط  -اىل حد ما  -ان بالدان التقاس ببدلان اوراب، فهناك وسائل صارمة للحفاظ 

بارزة وامثالها، فاذلي ينظر خببث اىل زوجة احد الرشفاء عليه ان يعلق كفنه يف عنقه متربج متكشف، مهنا امل 

مقدمًا. هذا فضالً عن ان طبائع الاوربيني ابردة جامدة مكناخهم. اما هنا يف بالد العامل الاساليم خاصة فهيي 

ن. ففي تكل الاصقاع الباردة، من البدلان احلارة قياسا اىل اورواب، ومعلوم مدى تأ ثري البيئة يف اخالق الانسا
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ودلى أ انس ابردين قد اليؤدي التربج اذلي يثري الهوى احليواّن وهييج الرغبات الشهوانية اىل جتاوز احلدود 

 مثلام يؤدي اىل الافراط والارساف يف اانس حساسني يثارون برسعة يف املناطق احلارة.

ن التربج وعدم احلجاب اذلي يثري هوى النفس، ويطلق  الشهوات من عقالها يؤدي حامتً اىل الافراط وجتاوز ا 

احلدود واىل ضعف النسل واهنيار القوى. حيث ان الرجل اذلي ميكنه أ ن يقيض وطره الفطري يف شهر أ و 

جتنبه  -اكحليض  -يف عرشين يوماً يظن نفسه مضطراً اىل دفعه لك بضعة اايم. وحيث ان هناك عوارض فطرية 

 عرش يوما، تراه ينساق اىل الفحش ان اكن مغلواب لنفسه. عن اههل وقد تطول مخسة

مث ان اهل املدن ال ينبغي هلم اّن يقدّلوا اهل القرى والارايف يف حياهتم الاجامتعية ويرفعوا احلجاب فامي بيهنم، 

ل ن اهل القرى يشغلهم شاغل العيش ومه مضطرون اىل رصف هجود بدنية قوية لكسب معيش هتم، وكثريًا 

ك النساء يف اشغال متعبة، ذلا ال هييج ما قد ينكشف من اجزاء اجساهمن اخلش نة شهوات حيوانية ما تشرت 

دلى ال خرين، فضالً عن انه ال يوجد يف القرى سفهاء عاطلون بقدر ما هو موجود يف املدن. فال تبلغ مفاسدها 

 اىل عرش ما يف املدينة، لهذا ال تقاس املدن عىل القرى والارايف.
#305 

 مسأ ةل هممة اخطرت عىل القلب جفأ ة ]

 تنبيه:

ان دأ ب رسائل النور يف اخلطاب هو الرمحة والشفقة والرأ فة، ذلا يرتبط معها النساء الاليت 

يمتزين ابلشفقة واحلنان اكرث من الرجال. اما هذا البحث فانه موجه اىل الالىت يقدلن 

م، وليس ذكل الا لتنبيه الغافالت الاجنبيات تقليدًا امعى، ذلا تبدو فيه الشدة يف الالك

 وايقاظهن. أ ما اخواتنا رائدات الشفقة واحلنان فرنجو ااّل تزجعهن شدته يف الالكم.

 يُفهم من رواايت الاحاديث النبوية ان النساء وفتنهتن س تؤدى أ خطر دور وأ رهبه يف فتنة أ خر الزمان.

وىل طائفة من النساء اش هترن ابلشجاعة ومحل السالح نعم، كام تنقل لنا كتب التارخي: انه اكنت يف القرون الا

ـ )نساء الامازون( حىت تشلكت مهنن فرقة عسكرية اقتحمت حروابً ضارية، كذكل يف عرصان هذا،  يعرفن بـ

دلى تصدى ضالةل الزندقة لالسالم وحرهبا معه فان أ رهب فرقة من الفرق املغرية عىل الاسالم والىت تسري 

ارة ابلسوء، وسلمت قيادها وامرهتا اىل الش يطان، ىه طائفة من النساء الاكس يات وفق خمطط النفس الام

العارايت الالىئ يكشفن عن س يقاهنن وجيعلهنا سالحًا قاس يًا جارحًا يزنل بطعناته عىل أ هل الاميان! فيغلقن 

غائرة يف قلوهبم بذكل ابب الناكح ويفتحن أ بواب السفاح، اذ يأ رسن بغتة نفوَس الكثريين وجيرحهنم جروحًا 

 وأ رواهحم ابرتاكهبم الكبائر، بل رمبا يرصعن قسامً من تكل القلوب ويقضني علهيا.

وانه لعقاب عادل لهن، أ ن تصبح تكل الس يقاُن املدججة بسالح الفتنة اجلارح حطب هجمن وحترق يف انرها 
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 أ ول ما حيرق، ملا كن يكشفهنا لبضع س نوات أ مام من حيرم علهين.

 فاهنن يفقدن الزوج املناسب لهن، بل ال يس تطعن احلصول عليه وهن يف أ مس احلاجة اليه فضاًل عن ذكل

حبمك الفطرة واخللقة، ملا كن قد ضّيعن الثقة والوفاء يف ادلنيا، بل يصبحن يف حاةل من الابتذال وفقدان الرعاية 

نتيجة عدم الرغبة -والامهية   
#306 

كون رجل واحد قياّمً عىل أ ربعني من النساء، كام ورد ذكل يف احلديث أ ن ي -يف الناكح وعدم الرعاية حلقوقه 

 .(9)الرشيف

مفا دامت احلقيقة هكذا.. وما دام لكُّ مجيل حيب جامهل، وحياول هجده احملافظة عليه، وال يريد أ ن يَُمّس بسوء.. 

ن مُحدت علهيا زادت وان قوبلت ابلنكران ت غرّيت.. فال شك ان املرأ ة وما دام اجلال نعمة همداة، والنعمة ا 

املالكة لرشدها س هترب بشدة وبلك مادلهيا من قوة من ان جتعل جاملها وس يةل لكسب اخلطااي واذلنوب  

وسوق ال خرين علهيا.. وس تفر حامتً من ان جتعل جاملها يتحول اىل قبح دممي وجامل منحوس مسموم.. وستهنزم 

 داة مدار عذاب وعقاب.بالشك من ان جتعل ابلنكران تكل النعمة امله

ذلا ينبغى للمرأ ة احلس ناء اس تعامل جاملها عىل الوجه املرشوع ليظل ذكل اجلال الفاىن خادلاً دامئاً بدالً من جامل 

ال يدوم سوى بضع س نني، فتكون عندئذ قد أ دت شكر تكل النعمة. واالّ ستتجرع ال الم والعذاب يف وقت 

 ئسة اندمة لشدة ما ترى من استثقال ال خرين لها واعراضهم عهنا.ش يخوخهتا، وستبىك وتندب عىل نفسها اي

أ ما اذا ُزين ذكل اجلال بزينة أ داب القرأ ن الكرمي وروعي الرعاية الالئقة مضن نطاق الرتبية الاسالمية، 

ـ وس متنح املرأ ة جامالً هو أ مجل وأ هبيى وأ حىل من جامل احلور  ـ معىًن  العني يف فس يظل ذكل اجلال الفاىن ابقياً 

. فلنئ اكنت لتكل املرأ ة مسكة من عقل، فلن تدع هذه (2)اجلنة اخلادلة كام هو اثبت يف احلديث الرشيف

 النتيجة الباهرة اخلادلة قطعًا ان تضيع مهنا.

 ــــــــــــــ
من ارشاط ( عن أ نس قال: الحدثنمك حديثاً ال حيدثمك احد بعدى، مسعت رسول هللا)صىل هللا عليه وسمل( يقول: )9)

ـ كتاب العمل  الساعة ان يقل العمل ويظهر الزان وتكرث النساء ويقل الرجال حىت يكون مخلسني امرأ ة القمّيُ الواحد( البخارى 

 ـ ابب رفع العمل وظهور اجلهل.

ت: ( يف الباب احاديث كثرية نذكر مهنا: عن ام سلمة زوج النيب )صىل هللا عليه وسمل( قالت: )يف حديث طويل( قل2)

اي رسول هللا أ نساء ادلنيا أ فضل أ م احلور العني؟ قال: نساء ادلنيا افضل من احلور العني كفضل الظهارة عىل البطانة. 

قلت: ايرسول هللا. ومَب ذكل؟ قال: بصالهتن وصياهمن وعبادهتن هلل عز وجل أ لبس هللا عز وجل وجوههن النور 

ر احلل... ا،خ احلديث.. رواه الطرباىن يف الكبري والاوسط وهذا واجسادهن احلرير، بيض الالوان، خُض الثياب، صف

(.4/788لفظه )عن الرتغيب والرتهيب للمنذري   
#307 
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 حوار مع املؤمنات، اخوايت يف ال خرة

 ابمسه س بحانه

ىل حيامن كنت اشاهد يف عدد من الوالايت اهامتم النساء برسائل النور اهامتماً حاراً خالصاً وعلمت اعامتدهن ع

دوريس اليت ختص النور مبا يفوق حدي بكثري، جئت مرة اثلثة اىل مدرسة الزهراء املعنوية، هذه املدينة 

، فسمعت ان اولئك النساء الطيبات املباراكت، اخوايت يف ال خرة، ينتظرن مين ان القي "اس بارطة"املباركة 

اد. بيد أ ّن اعاّن امراضًا عدة، مع علهين درسا، عىل غرار ما يلقى يف املساجد من دروس الوعظ والارش

ضعف واهناك شديدين حىت ال اس تطيع الالكم وال التفكر. ومع ذكل فقد س نحت بقليب هذه الليةل خاطرة 

 قوية، يه:

انك قد كتبت قبل مخس عرشة س نة رساةل )مرشد الش باب( بطلب من الش باب انفسهم، وقد اس تفاد مهنا 

 يف هذا الزمان. "املرشد" مثل هذا الكثريون، بيامن النساء هن احوج اىل

فازاء هذه اخلاطرة وعىل الرمغ مما اعانيه من اضطراب ومن جعز وضعف كتبت يف غاية الاختصار ل خوايت 

 املباراكت ولبنايت املعنوايت الشاابت بعض ما يلزهمن من مسائل، مضن ناكت ثالث.

 النكتة الاوىل:

وان النساء هن رائدات الشفقة وبطالت احلنان، فقد  "الشفقة"ملا اكن امه اساس من اسس رسائل النور هو 

 اصبحن اكرث ارتباطاً برسائل النور فطرة. فهذه العالقة الفطرية حُتس هبا يف كثري من الاماكن وهلل امحلد واملنة.

ن ولقد غدت التضحية اليت تنطوي علهيا الشفقة واحلنان ذات امهية عظمى يف زماننا هذا، اذ اهنا تعرب ع

 اخالص حقيقي وفداء دون عوض ومقابل.
#308 

نعم! ان فداء الام بروهحا انقاذاً لودلها من الهالك من دون انتظار ل جر، وتضحيهتا بنفسها ابخالص حقيقي 

الوالدها ابعتبار وظيفهتا الفطرية، تدالن عىل وجود بطوةل سامية رفيعة يف النساء، حبيث يس تطعن ان ينقذن 

ال ان تيارات فاسدة حتول دون حياهتن ادلنيوية و الاخروية ابنكشاف هذه البطوةل واجنالهئا يف انفسهن، ا 

ظهور تكل السجية القمية القومية ومتنع انكشافها، او ترصف تكل التيارات هذه السجية الطيبة اىل غري حمالها 

 فتسئ اس تعاملها.

 نورد هنا مثاال واحدا من مئات امثلهتا:

نصب عيهنا لك فداء وتضحية لمتنع عن ودلها املصائب والهالك، لتجعهل سلاميً معاىًف ان الوادلة احلنون تضع 

يف ادلنيا. فرتيب ودلها عىل هذا الاساس، فتنفق مجيع اموالها ليكون ابهنا عظاميً وس يداً أ مرًا. فرتاها تأ خذ ودلها 
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ودلها الابدية اليت تصبح همددة من املدارس العلمية ادلينية وترسهل اىل اورواب، من دون ان تفكر يف حياة 

 ابخلطر.

فهيي اذ تسعى لتنقذه من ُسن دنيوي، ال هتمت بوقوعه يف ُسن هجمن الابدي، فتترصف ترصفا خمالفا لفطرهتا 

خمالفة لكية، اذ بدال من ان جتعل ودلها الربئ شفيعا لها يوم القيامة جتعهل مدعياً علهيا، اذ سيشكو ذكل الودل 

 ."ِلَم مل تقوى امياّن حىت س ببت يف هاليك هذا؟!"هناك قائال لها: 

وحيث انه مل يأ خذ قسطاً وافراً من الرتبية الاسالمية، فال يبايل بشفقة وادلته اخلارقة، بل قد يقرص يف حقها 

 كثريًا.

ولكن اذا ما سعت تكل الوادلة اىل انقاذ ودلها الضعيف من السجن الابدي اذلي هو هجمن، ومن الاعدام 

اذلي هو املوت يف الضالةل، بشفقهتا احلقيقية املوهوبة دون الاساءة يف اس تعاملها، فان ودلها س يوصل  الابدي

الانوار دوما اىل روهحا بعد وفاهتا، اذ يسجل يف حصيفة اعاملها مثل مجيع احلس نات اليت يعملها الودل. كام 

لها عند هللا ما وسعته الشفاعة، ال شاكيا مهنا  س يكون لها ودلا طيبا مباراكً ينعامن معًا يف حياة خادلة، شفيعاً 

 والمدعيا علهيا.

 نعم! ان اول اس تاذ الانسان واكرث من يؤثر فيه تعلاميً، امنا هو وادلته.
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 سأ بني هبذه املناس بة هذا املعىن اذلي احتسسه دامئًا احساسا قاطعا يف خشيص، وهو:

ّل، امنا هو تلقينات وادليت رمحها هللا ودروسها املعنوية، حىت اقسم ابهلل ان ارخس درس اخذته، وك نه يتجدد ع

اس تقرت يف اعامق فطريت واصبحت اكلبذور يف جسدي، يف غضون معري اذلي يناهز الامثنني رمغ اّن قد 

 اخذت دروسًا من مثانني الف خشص، بل ارى يقينا ان سائر ادلروس امنا تبىن عىل تكل البذور.

وتلقيناهتا لفطريت ورويح واان يف الس نة الاوىل من معري، بذور  -رمحها هللا  -وادليت مبعىن اّن اشاهد درس 

 اساس مضن احلقائق العظمية اليت اراها ال ن واان يف الامثنني من معري.

 مثال ذكل:

 اليت "الرأ فة والرمحة"اليت يه امه اساس من الاسس الاربعة يف مسليك ومرشيب يف احلياة.. وان  "الشفقة"ان 

يه حقيقة عظمى ايضاً من حقائق رسائل النور، اشاهدهام يقينا ابهنام انبعتان من افعال تكل الوادلة الرؤوف 

 ومن احوالها الشفيقة ومن دروسها املعنوية.

نعم! ان الشفقة واحلنان الاكمنني يف الامومة واليت حتملها ابخالص حقيقي وتضحية وفداء قد أ سئ اس تعاملها 

، اذ ال تفكر الام مبا سينال ودلها يف ال خرة من كنوز يه امثن من الاملاس، بل ترصف وهجه يف الوقت احلارض
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اىل هذه ادلنيا اليت التعدل قطعاً زجاجية فانية، مث تشفق عىل ودلها وحتنو عليه يف هذا اجلانب من احلياة. وما 

 هذا الا اساءة يف اس تعامل تكل الشفقة.

تضحيهتن العظمية دون انتظار ل جر والعوض، من دون فائدة جينيهنا النفسهن ان مما تثبت بطوةل النساء يف 

ومن دون رايء واظهار ل نفسهن، يه اس تعدادهن للفداء بأ رواهحن ل جل الودل، اقول ان مما يثبت ذكل هو 

د، وتفدي ما نراه يف ادلجاجة اليت حتمل مثاال مصغراً من تكل الشفقة، شفقة الامومة وحناهنا، فهيي هتامج الاس

 بروهحا، حفاظا عىل فراخها الصغار.

مفثل  "الاخالص"ويف الوقت احلارض، ان أ لزم شئ وامه اساس يف الرتبية الاسالمية واعامل ال خرة، امنا هو 

 هذه البطوةل الفائقة يف الشفقة تضم بني جواحنها الاخالص احلقيقي.
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كة، طائفة النساء، فاهنام س يكوانن مدار سعادة عظمى يف فاذا ما بدت هااتن النقطتان يف تكل الطائفة املبار 

 احمليط الاساليم.

اما تضحية ال ابء فال تكون دون عوض قطعًا، وامنا تطلب الاجر واملقابل من هجات كثرية تبلغ املائة، ويف 

خر وبنوع الاقل تطلب الفخر والسمعة. ولكن مع الاسف فان النساء املباراكت يدخلن الرايء والمتلق بطراز أ  

 أ خر نتيجة ضعفهن وجعزهن، وذكل خالصا من رش ازواهجن الظلمة وتسلطهم علهين.

 النكتة الثانية:

ملا كنت يف هذه الس نة معزتال الناس مبتعدًا عن احلياة الاجامتعية، نظرت اىل ادلنيا نزوال عند رغبة اخوة 

وى عن حياهتم الارسية. فتأ سفت واخوات من النوريني، فسمعت من اغلب من قابلين من الاصدقاء، شاك

اَو َدّب الفساُد يف هذه احلياة ايضًا؟ ان احلياة الارسية يه قلعة الانسان احلصينة، "من الاعامق وقلت:

 ."والس امي املسمل، فهيي كجنته املصغرة ودنياه الصغرية

ب فتشت عن السبب اذلي ادى اىل فسادها. وعلمت ان هناك منظامت رسية تسعى الضالل الش با

وافسادمه بتذليل س بل الشهوات اماهمم وسوقهم اىل السفاهة والغواية الفساد اجملمتع الاساليم والارضار 

ابدلين الاساليم، كام احسست ان منظامت ايضاً تعمل يف اخلفاء وتسعى سعياً جاداً مؤثراً دلفع الغافالت من 

ىل هذه الامة الاسالمية تأ يت من تكل النساء اللطيفات اىل طرق خاطئة أ مثة. وادركت ان رضبة قامصة ع

 اجلهة.

 فاان ابني بياان قاطعا، اي اخوايت واي بنايت املعنوايت الشاابت!

ان العالج الناجع النقاذ سعادة النساء من الافساد يف دنياهن واخراهن معا، وان الوس يةل الوحيدة لصون 
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 ربيهتن تربية دينية مضن نطاق الاسالم الشامل.ُساايهن الراقية الاليت يف فطرهتن من الفساد، ليس الا يف ت

 انكن تسمعن ما أ لت اليه حال تكل الطائفة املباركة يف روس يا!

 وقد قيل يف جزء من رسائل النور:

ان الزوج الرش يد ال يبين حمبته لزوجته عىل جامل ظاهري زائل اليدوم عرش س نوات، بل عليه ان يبين مودته 

امجل حماسن النساء وادومه، ويوثقها حبسن سريهتا اخلاصة ابنوثهتا، يك تدوم حمبته لها لها عىل شفقهتا اليت يه 

 لكام شابت
#311 

تكل الزوجة الضعيفة، اذ يه ليست صاحبته ورفيقته يف حياة دنيوية مؤقتة، وامنا يه رفيقته احملبوبة يف حياة 

تقدما يف العمر. اما حياة الارسة اليت ترتىب يف ابدية خادلة. فيلزم ان يتحااب ابحرتام ازيد ورمحة أ وسع، لكام 

احضان املدنية احلديثة فهيي معرضة لالهنيار والفساد، حيث تبىن العالقة فهيا عىل حصبة مؤقتة يعقهبا فراق 

 ابدي.

 وكذكل قيل يف جزء من رسائل النور:

يفقد رفيقته يف حياة ابدية ان السعيد هو ذكل الزوج اذلي يقدل زوجته الصاحلة، فيكون صاحلا مثلها، لئال 

 خادلة.

ومك يه سعيدة تكل الزوجة اليت ترى زوهجا متدينا فتمتسك بأ هداب ادلين لئال تفقد رفيقها الابدي، فتفوز 

 بسعادة أ خرهتا مضن سعادة دنياها!

 ومك هو شقي ذكل الزوج اذلي يتبع زوجته اليت ارمتت يف احضان السفاهة فيشاركها وال يسعى النقاذها!

 ما اشقاها تكل الزوجة اليت تنظر اىل جفور زوهجا وفسقه وتقدله بصورة اخرى!و 

والويل مث الويل ذلينك الزوجني الذلين يعني لك مهنام ال خر يف دفعه اىل النار، اي يغري لك مهنام ال خر 

 لالنغامس يف زخارف املدنية.

 وحفوى هذه اجلل اليت وردت هبذا املعىن يف رسائل النور هو:

تنّعم حبياة عائلية وبلوغ لسعادة ادلنيا وال خرة وانكشاف لسجااي راقية  -يف هذا الزمان  -ه الميكن ان يكون ان

 يف النساء الا ابلتأ دب ابل داب الاسالمية اليت حتددها الرشيعة الغراء.

 ان امه نقطة وجانب يف حياة الارس يف الوقت احلارض يه:

برتك وظيفهتا  -عنادا هل  -زوهجا وخيانة منه وعدم وفاء، فقامت يه كذكل انه اذا ما شاهدت الزوجة فسادا يف 

الارسية ويه الوفاء والثقة فتفسدهام، خيتل عندئٍذ نظام تكل الارسة لكيا ويذهب هباء منثورًا، اكالخالل 
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 ابلنظام يف اجليش.

الابدي، والا فهيي خترس فالبد للزوجة ان تسعى جادة ال كامل نقص زوهجا واصالح تقصريه يك تنقذ صاحهبا 

وتتُضر يف لك جانب اذا ما حاولت اظهار نفسها وحتبيهبا لل خرين ابلتكشف والتربج، الن اذلي يتخىل عن 

 الوفاء جيد جزاءه يف
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ادلنيا ايضًا. الن فطرهتا تتجنب غري احملارم وتشمزئ مهنم. فهيي حترتز من مثانية عرشة خشصًا من لك عرشين 

 بيامن الرجل قد ال يشمزئ من النظر اىل امرأ ة واحدة من لك مائة اجنبية.خشصًا اجنبيًا، 

فكام ان الزوجة تعاّن من العذاب من هذه اجلهة فهيي تضع نفسها موضع اهتام ايضا بعدم الوفاء وفقدان الثقة 

 والوفاء فالتس تطيع احلفاظ عىل حقوقها فضال عن ضعفها.

 حاصل الالكم:

يف التضحية وال يف الاخالص، وان الرجال ال  -من حيث الشفقة واحلنان  -جال كام ان النساء اليش هبن الر 

يبلغون شأ وهن يف التضحية والفداء. كذكل التدرك املرأ ة الرجل يف السفاهة والغي بأ ي وجه من الوجوه، ذلا 

حلجاب. ذكل الن فهيي ختاف كثرياً بفطرهتا وخلقهتا الضعيفة من غري احملارم وجتد نفسها مضطرة اىل الاحامتء اب

الرجل اذا غوى الجل تذلذ مثاّن دقائق ال يتُضر الا بضع لريات، بيامن املرأ ة جتازى عىل مثاّن دقائق من الذلة 

بثقل مثانية اشهر وتتحمل تاكليف تربية طفل ال حايم هل طوال مثاّن س نوات. مبعىن ان املرأ ة التبلغ مبلغ الرجال 

 ضعاف عقاب الرجل.يف السفاهة، وتعاقب علهيا اضعاف ا

ان هذه احلوادث ليست اندرة ويه تدل عىل ان النساء خملوقات مباراكت ُخلقن ليكّن منشأ  لالخالق 

الفاضةل، اذ تاكد تنعدم فهين قابلية يف الفسق والفجور للمتتع ابذواق ادلنيا. مبعىن ان النساء نوع من خملوقات 

 ة مضن نطاق الرتبية الاسالمية.طيبات مباراكت، خلقن الجل قضاء حياة ارسية سعيد

 فتبًا وحسقًا لتكل املنظامت اليت تسعى الفساد هؤالء الطيبات.

 واسأ هل تعاىل ان حيفظ اخوايت من رشور هؤالء السفهاء الفاسدين.. أ مني..

 اخوايت! اقول لُكّن هذا الالكم بشلك خاص:

ات واكتفني ابالقتصاد والقناعة املغروزتني امعلن عىل كسب نفقاتكن بعمل ايديكن كام تفعل نساء القرى الطيب

مهتان انفسكن  يف فطرتكن. وهذا اوىل من ا 
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بسبب مهوم العيش ابلرضوخ لس يطرة زوج فاسد، سئ اخللق، متفرجن. واذا ما اكن حظ احداكن  وقسمهتا 

الّ سرتاجع احملامك الجل زوجا ال يالمئها، فلرتض بقسمهتا ولتقنع، فعىس هللا ان يصلح زوهجا برضاها وقناعهتا. وا
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 وهذا ال يليق قطعًا بعزة الاسالم ورشف الامة. -كام امسع يف الوقت احلارض  -الطالق 

 النكتة الثالثة:

 اخوايت العزيزات!

اعلمن قطعًا! ان الاذواق واملتع اخلارجة عن حدود الرشع فهيا من ال الم واملتاعب اضعاف اضعاف ذلائذها. 

هذه احلقيقة مبئات من ادلالئل القوية واحلوادث القاطعة. وميكنكن ان جتدن تفاصيلها  وقد اثبتت رسائل النور

 يف رسائل النور.

تبني لكن هذه احلقيقة  "مرشد الش باب"و "اللكامت الصغرية"مفثاًل: اللكمة السادسة والسابعة والثامنة من 

مبا يف حدود الرشع من اذواق وذلائذ، بوضوح اتم نيابة عين. فعليكن اذًا القناعة والاطمئنان والاكتفاء 

 مفالطفة اوالدكن الابرايء ومداعبهتم وجمالس هتم يف بيوتكن متعة نزهية تفضل مئات املرات متعة السيامن.

واعلمن يقينًا! ان الذلة احلقيقية يف هذه ادلنيا امنا يه يف الاميان ويف حدود الاميان. وان يف لك معل صاحل ذلة 

الضالةل والغي أ الما منغصة يف هذه ادلنيا ايضًا. هذه احلقيقة اثبتهتا رسائل النور مبئات من معنوية، بيامن يف 

الادةل القاطعة. فاان خشصياً شاهدت بعني اليقني عرب جتارب كثرية وحوادث عديدة: ان يف الاميان بذرة جنة، 

نور حىت جعز اعىت املعاندين واخلرباء ويف الضالةل والسفه بذرة هجمن. وقد كتبت هذه احلقيقة مرارا يف رسائل ال 

 الرمسيون واحملامك عن جرح هذه احلقيقة.

انئبة عين يف القاء ادلرس  "اللكامت الصغرية"و "مرشد الش باب"يف املقدمة و "رساةل احلجاب"فلتكن ال ن 

 يف ان القي عليكن اي اخوايت الطيبات املباراكت واي من هن مبثابة بنايت الصغريات. فلقد مسعت انكن ترغنب

عليكن درساً يف اجلامع، ولكن مريض الشديد، فضالً عن ضعفي الشديد، واس باب اخرى، حتول دون ذكل. 

ذلا فقد قررت ان اجعلكن اي اخوايت الاليت تقرأ ن دريس هذا اذلي كتبته لكّن مشاراكت يل يف مجيع ماكس يب 

 املعنوية ويف دعوايت، كطالب النور.
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ول عىل رسائل النور وقرأ تهنا او اس متعنت الهيا، نيابة عين، فانكن تصبحن مشاراكت واذا اس تطعنت احلص

 ال خوانكن طالب النور يف مجيع ماكس هبم املعنوية وادعيهتم حسب قاعدتنا املقررة.

كنت ارغب ان اكتب اليكن اكرث من هذا ولكن اكتفيت هبذا القدر ملريض الشديد وضعفي الشديد 

 بات كثرية تنتظرّن كتصحيح الرسائل.وش يخوخيت وهريم، وواج 

 البايق هو البايق

 اخومك احملتاج اىل دعائكن
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 سعيد النوريس
#315 

% 

 اللمعة اخلامسة والعرشون

 ويه مخسة وعرشون دواء

يه عيادة للمريض، وبلسم للمرىض، ومرمه تسلية هلم، ووصفة معنوية، وقد كتبت مبثابة القول 

 ."عىل السالمةذهب البأ س ومحدًا هلل "املأ ثور: 

 تنبيه و اعتـذار

مت تأ ليف هذه الوصفة املعنوية برسعة تفوق مجيع ما كتبناه  
9

خبالف  -ولضيق الوقت اكن تصحيحها وتدقيقها 

بنظرة خاطفة يف غاية الرسعة كتأ ليفها، فظلت مشوشة اكملسودة الاوىل، ومل نََر حاجة للقيام بتدقيقات  -اجليع 

يت ترد القلب فطرايً ينبغي عدم افسادها بزخرف القول والتفنن والتدقيق، فالرجاء جديدة، حيث ان اخلواطر ال

من القراء وخباصة املرىض مهنم ااّل يضجروا من العبارات غري املأ نوسة واجلل الصعبة وان يدعوا يل بظهر 

 الغيب.

 سـعيد النورسـي

--- 
1
 نصف الساعة.نعم نشهد ان تأ ليف هذه الرساةل قد مت خالل اربع ساعات و   

 ) رشدي، رأ فت، خرسو، سعيد(. ـ املؤلف.
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حميِ  محِن الرَّ  بِسِم هللا الرَّ

ليِه راجعون(   ان ا  ان هلل وا   (971)البقرة: )اذليَن اذا أ صابهَتُم ُمصيَبة ٌ قالوا ا 

 (71 - 81)الشعراء: )واذلي ُهَو يُطِعُمين َويسقني _ واذا َمرِضُت فهَو يَشفني( 

نبني مخسة وعرشين دواًء بيااًن مجماًل تكل الادوية اليت ميكن ان تكون تسلية حقيقية ومرهامً  يف هذه اللمعة"

 ."انفعًا الهل البالء واملصائب وللمرىض العليلني اذلين مه ُعرش اقسام البرشية

 ادلواء الاول

الن العمر رأ س مال  اهيا املريض العاجز! التقلق، اصرب! فان مرضك ليس عةّل كل بل هو نوع من ادلواء؛ ذكل

يتال.ى، فان مل يُستمثر فس يضيع لك شئ، وخباصة اذا انقىض ابلراحة والغفةل وهو حيث اخلطى اىل هنايته، 

فاملرض يكسب رأ س ماكل املذكور أ رابحًا طائةل، واليسمح مبضّيه رسيعًا، فهو يُبطئ خطوات العمر، 
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أ ال ما "وقد ذهب طول العمر ابالمراض مثاًل، فقيل: وميسكه، ويطّوهل، حىت يؤىت مثاره، مث يغدو اىل شأ نه. 

 ."أ طول زمن النوائب وما اقرص زمن الهناء!

 ادلواء الثاّن

اهيا املريض النافد الصرب! جتّمل ابلصرب! بل جتّمل ابلشكر، فان مرضك هذا ميكنه ان جيعل من دقائق معرك 

 يف حمك ساعات من العبادة، ذكل الن العبادة قسامن:

 العبادة الاجيابية املتجّسدة يف اقامة الصالة وادلعاء وامثالها.الاوىل: 

الثانية: العبادة السلبية اليت يتُضع فهيا املصاب ملتجأ ً اىل خالقه الرحمي مس تجرياً به متوساًل اليه، منطلقاً من 

عنوية خالصة احاسيسه اليت تُشعره بعجزه وضعفه امام تكل الامراض واملصائب. فينال بذكل التُضع عبادةً م 

 متجردة من لك انواع الرايء.
#317 

نعم، هناك رواايت حصيحة عىل ان العمر املمزوج ابملرض والسقم يعّد للمؤمن عبادة  
9

عىل رشط عدم 

الشكوى من هللا س بحانه. بل هو اثبت بعدة رواايت حصيحة وكشفيات صادقة كون دقيقة واحدة من مرض 

ساعة عبادة اكمةل هلم، وكون دقيقة منه لقسم من الاكملني يه مبثابة يوم قسم من الشاكرين الصابرين يه حبمك 

من مرض جيعل من دقيقة عصيبة عليك الف دقيقة وميدك بعمر طويل  -اي ايخ  -عبادة اكمةل هلم. فال تشُك 

 مديد! بل كن شاكرًا هل.

 ادلواء الثالث

ا للمتتع والتذلذ. والشاهد عىل ذكل: رحيل لك أ ت، اهيا املريض اذلي اليطيق! ان الانسان مل يأ ت اىل هذه ادلني

وتشيّب الش باب، وتدحرج اجليع يف دّوامة الزوال والفراق. وبينا ترى الانسان امكل الاحياء واسامها واغناها 

اهجزة بل هو الس يد علهيا مجيعًا، اذا به ابلتفكر يف ذلات املايض وبالاي املس تقبل، يقيض حياته يف كدر ومشقة 

  بنفسه اىل دراكٍت ادىن من احليوان.هاوايً 

فاالنسان اذًا مل يأ ت اىل هذه ادلنيا لقضاء عيش انمع مجيل مغمور بنسامت الراحة والصفاء، بل جاء اىل هنا 

ليغمن سعادة حياٍة ابدية دامئة مبا يرُّس هل من س بل التجارة برأ س ماهل العظمي اذلي هو العمر. فاذا انعدم املرُض، 

ن يف الغفةل نتيجة الصحة والعافية، وبدت ادلنيا يف عينيه حلوة خُضة ذليذة، فيصيبه عندئذ مرُض وقع الانسا

نس يان ال خرة، فريغب عن ذكر املوت والقرب، وهيدر رأ س مال معره المثني هباًء منثورا.. يف حني ان املرض 

بل انت مسّخر لوظيفة، دع عنك  انت لست خادلاً ولست سائبًا،"رسعان ما يوقظه مفتحاً عينيه، قائالً هل: 

 ."الغرور، اذكر خالقك.. واعمل ابنك ماض اىل القرب، وهئي نفسك وهّجزها هكذا
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فاملرض اذاً يقوم بدور مرشد انحص امني موقظ، فال داعي بعُد اىل الشكوى منه، بل جيب التفيّؤ يف ظالل 

 طلب الصرب منه تعاىل.واذا ما اش تدت وطأ ته كثريًا فعليك ب -من هذه الناحية  -الشكر 

--- 
1
وسمل: " اذا ابتىل هللا العبد املسمل ببالء يف جسده، قال هللا عّز وجل: اكتب هل صاحل  عليه هللا قال رسول هللا صىل  

ن شفاه غّسهل وطهّره، وان قبضه غفر هل ورمحه" حديث حسن: رواه امحد )حصيح اجلامع الصغري وزايدته  ( 271معهل، فا 

 .778الارواء 

#318 

 ادلواء الرابع

اهيا املريض الشايك! اعمل انه ليس كل حق يف الشكوى، بل عليك الشكر، عليك الصرب؛ الن وجودك 

واعضاءك واهجزتك ليست مبلكك انت، فانت مل تصنعها بنفسك، وانت مل تبتعها من اية رشكة او مصنع 

كيف يشاء، كام ورد ذكل يف مثال يف ابتياعًا، فهيي اذن مكٌل ل خر. وماكل تكل الاش ياء يترصف يف ملكه 

 وهو: "اللكمة السادسة والعرشين اخلاصة ابلَقَدر"

المنوذج. فالجل  "املوديل"أ ن صانعًا ثراًي ماهرًا يلكّف رجاًل فقريًا لقاء اجرة معينة ليقوم هل ملدة ساعة بدور 

حلةل القشيبة املرصعة اليت نسجها اظهار صنعته اجليةل وثروته القمية يُلبسه القميص املزركش اذلي حاكه، وا

يف غاية اجلال والصنعة، وينجز عليه اعاماًل ويظهر اوضاعًا واشاكاًل ش ىت لبيان خوارق صنعته وبدائع همارته، 

 فيقّص ويبدل، ويطّول، ويقرص، وهكذا..

ق عّل بطلبك مين انك تتعبين وترهقين وتضيّ "فيا تُرى أ حيق ذلكل الفقري الاجري ان يقول ذلكل الصانع املاهر: 

الاحنناء مرة والاعتدال اخرى.. وانك تشّوه اجلال املتأ لق عىل هذا القميص اذلي جيّمل هندايم ويزيّن قاميت 

نك تظلمين وال تنصفين؟  "بقّصك وتقصريك هل.. ا 

مقيص اذلي البسك اهيا املريض  -وهلل املثل الاعىل  -وكذكل احلال ابلنس بة للصانع اجلليل س بحانه وتعاىل 

جل اظهار نقوش اسامئه احلس ىن،  اجلسد، واودع فيه احلواس النورانية املرصعة اكلعني والاذن والعقل، فل 

بتجرعك مرارة  "الرزاق"يبّدكل مضن حاالت متنوعة ويضعك يف اوضاع خمتلفة. فكام انك تتعرف عىل امسه 

 مبرضك. "الشايف"اجلوع، تتعرف عىل امسه 

م اسامئه احلس ىن ابل الم وانكشافه ابملصائب، ففهيا ملعات احلهمة وشعاعات الرمحة ونظراً لظهور قسم من احاك

وأ نوار اجلال. فاذا ما ُرفع احلجاب فس تجد فامي وراء مرضك اذلي تس توحش منه وتنفر، معاّن معيقة مجيةل 

 حمببة تراتح الهيا، تكل اليت اكنت تزنوي خلف جحاب املرض.
#319 
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 ادلواء اخلامس

بتىل ابملرض! لقد توافرت دلّي القناعة التامة خالل جتربيت يف هذا الزمان، ابن املرض نوع من الاحسان اهيا امل 

لهيي والهدية الرحامنية  لقسم من الناس .  اال 
9

فقد التقاّن بعُض الش باب يف هذه الس نوات الامثّن او التسع، 

ًُ هو ملعاانهتم املرض، ابتغاء دعايئ هلم، رمغ اّن لست اهاًل ذلكل. ف الحظت أ ن َمن اكن مهنم يعاّن مرضًا

حتت اوجاع  -اىل حّد ما  -اكرث تفكرًا يف ال خرة وتذكرًا لها، وليس مثاًل بغفةل الش باب، بل اكن يقي نفسه 

املرض وأ وصابه وحيافظ علهيا من الشهوات احليوانية. وكنت اذكّرمه بأ ّن ارى أ ن أ مراضهم هذه، مضن قابليهتم 

لهيي وهبة منه س بحانه. وكنت اقول: عىل التحّمل امنا  ايايخ! اان لست ضد مرضك هذا "يه احسان ا 

والعليه، فال اشعر بشفقة عليك ورأ فة الجل مرضك، يك اقوم ابدلعاء كل، حفاول التجمل ابلصرب والثبات 

ذ بعد أ ن يهنيي املرض همامه سيشفيك اخلالق الرحمي  ان امام هذا املرض، حىت تتحقق كل الافاقة والصحوة؛ ا 

ان قسامً من امثاكل يزعزعون حياهتم الابدية بل هيدموهنا مقابل متاع ظاهري ". وكنت اقول ايضًا: "شاء

لساعة من حياة دنيوية، وذكل ملضهّيم سادرين يف الغفةل الناش ئة من بالء الصحة، هاجرين الصالة انسني 

اذلي هو مزنكل اذلي ال مناص من اذلهاب املوت وغافلني عن هللا عز وجل. اما انت فرتى بعني املرض القرَب 

اليه، وترى كذكل ما وراءه من املنازل الاخروية الاخرى، ومن مث تتحرك وتترصف عىل وفق ذكل. مفرضك 

 ."اذًا امنا هو مبثابة حصٍة كل، والصحة اليت يمتتع هبا قسم من امثاكل امنا يه مبثابة مرٍض هلم

 ادلواء السادس

الامل! أ سأ كل أ ن تعيد يف نفسك ما مىض من معرك وان تتذكر الاايم الهانئة الذليذة اهيا املريض الشايك من 

 السابقة من ذكل العمر والاوقات العصـيبة والاليـمة اليت فـيـه.

ما بـ امحلد هلل والشكر ".  اي اما س تتنفس الصعداء وتقول: "أ ه"او  "أ وه"فال جرم انك ستنطق لساانً أ و قلبًا: ا 

 ."واحرساته!. وا اسفاه!"معيقًا قائاًل: او س تتهند  "هل

--- 
1
وسمل قال: "َمن يرد هللا به خريًا يُصب منه"رواه البخاري  عليه هللا عن ايب هريرة ريض هللا عنه ان النيب صىل  

 املرتمج-وماكل.

#320 

وية، حىت هاج فانظر كيف ان ال الم والنوائب اليت عانيت مهنا سابقًا عندما َخَطرْت بذهنك مغرتك بذلة معن

؛ ذكل الن زوال الامل يودّل ذلة وشعوراً ابلفرح. والن تكل ال الم واملصائب قد "امحلد هلل والشكر هل"قلبك بـ

غَرست بزوالها ذلةً اكمنة يف الروح سالت بتخطرها عىل البال وخروهجا من مهمهنا حالوة ً ورسوراً وتقطرت 

واأ سفاه، "قضيهتا واليت تنفث علهيا ال ن دخان الامل بقوكل:  محدًا وشكرًا. اما حاالت الذلة والصفاء اليت
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فاهنا بزوالها غَرست يف روحك أ ملًا مضمراً دامئيًا، وها هو ذا الامل تتجّدد غّصاتُه ال ن بأ قل تفكٍر  "واحرساته

نسان يف غياب تكل الذلات، فتهنمر دموع الاسف واحلرسة. مفا دامت الذلة غري املرشوعة ليوم واحد تذيق الا

أ ملاً معنوايً طوال س نة اكمةل، وان الامل الناجت من يوم مرض موقت يوفر ذلة معنوية لثواب اايم عدة   -احياانً  -

فضالً عن الذلة املعنوية النابعة من اخلالص منه، فتذكر جيداً نتيجة املرض املوقت اذلي تعانيه وفكّر يف الثواب 

 ."ايهذا.. لك حاٍل يزول.."كر وترفّع عن الشكوى وقل: املرجو املنترش يف ثناايه، وتشبث ابلش

ادلواء السادس 
9

 

اهيا الاخ املضطرب من املرض بتذكر اذواق ادلنيا وذلائذها! لو اكنت هذه ادلنيا دامئة فعاًل، ولو انزاح املوت 

بل العاصف عن طريقنا فعاًل، ولو انقطعت اعاصري الفراق والزوال عن الهبوب بعد ال ن، ولو تفرغ املس تق 

ابلنوائب عن موامس الش تاء املعنوية، الخنرطُت يف صفك ولرثيتك ابكياً حلاكل. ولكن ما دامت ادلنيا س تخرجنا 

صاّمة اذاهنا عن رصاخنا واستنجادان. فعلينا حنن قبل ان تطردان يه انبذة لنا، ان  "هيا اخرجوا..!."مهنا قائةل: 

اظات الامراض والسعي الجل التخل عن ادلنيا قلباً ووجداانً قبل هنجر عشقها والاخالد الهيا من ال ن، ابيق

 ان تتخىل يه عنّا.

 نعم، ان املرض بتذكريه اايان هذا املعىن اللطيف والعميق، هيمس يف رسائر قلوبنا قائاًل:

--- 
1
جحامًا عن الاحقام يف نظرًا لورود هذه اللمعة فطراًي دون تلكف وتعّمد، فقد ُكتبت يف املرتبة السادسة دواءان، وا  

 املؤلف.-فطريهتا، فقد تركناها كام يه ومل جنرؤ عىل تبديل شئ مهنا خوفًا من وجود رّس يف املسأ ةل.

#321 

بنيتك ليست من الصلب واحلديد بل من مواد متباينة مركبة فيك، مالمئة لك التالؤم للتحلل والتفسخ "

ف عىل مالكك، وافهم ما وظيفتك وتعمّل ما احلهمة والغاية والتفرق حااًل، دع عنك الغرور وادرك جعزك وتعرّ 

 ."من جميئك اىل ادلنيا؟

مث ما دامت ان اذواق ادلنيا وذلاهتا التدوم، وخباصة اذا اكنت غري مرشوعة، بل تبعث يف النفس الامل 

املعنوية اليت وتكس به ذنبًا وجريرة، فال تبك عىل فقدك ذكل اذلوق حبجة املرض، بل تفكّر يف معىن العبادة 

 يتضمهنا مرضك والثواب الاخروي اذلي خيفيه كل، واسع لتنال ذكل اذلوق اخلالص الزيك.

 ادلواء السابع

لهية يف الصحة بل عىل العكس، انه يذيقك  اهيا املريض الفاقد لنعمة الصحة! ان مرضك اليذهب بذلة النعمة اال 

دام واس متر عىل حاهل يفقد طعمه وتأ ثريه. حىت اتفق أ هل احلق ااّيها ويطّيهبا ويزيدها ذلة، ذكل ان شيئاً ما اذا 

مفثاًل: لوال الظلمة ملا ُعرف النور ولظل دون ذلة، ولوال الربودة  "امنا الاش ياء تُعرف بأ ضدادها.."عىل القول:

242



ة ملا ملا ُعرفت احلرارة ولبقيت دون استساغة، ولوال اجلوع ملا اعطى الالك ذلته وطعمه، ولوال حرارة املعد

 َوَهبنا احتساء املاء ذوقًا، ولوال العةّل لاكنت العافية بال ذوق، ولوال املرض لباتت الصحة عدمية الذلة.

ان الفاطر احلكمي ملّا اراد اشعار الانسان وجعهل حيس مبختلف احساانته واذاقته انواع ِنَعمه سوقًا منه اىل 

ل عىل تذوق تكل ال الف املؤلفة من انواع النعم اخملتلفة، ذلا الشكر ادلامئ، هّجزه بأ هجزة يف غاية الكرثة لُتقب

 فالبد من انه س ُيزنل الامراَض والاسقام والعلل ايضًا مثلام يُلطف ويرزق ابلصحة والعافية.

لو مل  يكن هذا املرض اذلي اصاب رأ سك او يدك او معدتك.. هل اكن مبقدورك ان تتحسس "واسـأ كل : 

اليت اكنت ابسطة ظاللها عىل رأ سك او يدك او معدتك؟ وهل كنت تمتكن ان تتذوق  الذلة الاكمنة يف الصحة

لهية اليت جّسدهتا تكل النعمة؟ بل اكن الغالب عليك النس يان بدالً من الشكر، او لكنت  وتشكر النعمة اال 

 "ترصف تكل الصحة بطغيان الغفةل اىل سفاهة دون شعور!
#322 

 ادلواء الثامن

ر ل خرته! ان مرضك مكفعول الصابون، يطهّر ادرانك، وميسح عنك ذنوبك، وينقيك من اهيا املريض اذلاك

 خطاايك. فقد ثبت أ ن الامراض كفّارات لذلنوب واملعايص،  وورد يف احلديث الصحيح:

)ما من مسمل يصيبه اذًى ااّل حاّت هللا عنه خطاايه كام حتاّت ورق الشجر( 
9

واذلنوب يه امراض دامئة يف 

بدية.  ويه يف هذه احلياة ادلنيا امراٌض معنوية يف القلب والوجدان والروح. فاذا كنت صابرًا ال احلياة الا

تشكو جنوت بنفسك اذاً هبذا املرض العابر من امراض دامئة كثرية جدًا. واذا كنت الهيًا عن ذنوبك، انس يًا 

تك واكرب مبليون مرة من هذه أ خرتك غافاًل عن ربك، فاّن أ ؤكد معاانتك من داٍء خطري، هو أ خطر وأ ف 

الامراض املوقتة، ففّر منه وارصخ..! الن قلبك وروحك ونفسك لكها مرتبطة مبوجودات ادلنيا قاطبة، وان 

تكل الاوارص تنقطع دومًا بس يوف الفراق والزوال فاحتة فيك جروحًا معيقة، وخباصة انك تتخيل املوت 

 كيااًن مريضًا ذا جروح ورشوخ حبجم ادلنيا، مما حيمت عليك قبل اعدامًا ابداًي لعدم معرفتك ابل خرة. فك ن كل

لك شئ ان تبحث عن العالج التام والشفاء احلقيقي لكيانك املعنوي الكبري اذلي تفّسخه العلل غري احملدودة 

غ ذكل واللكوم غري املعدودة، مفا اظنك جتدها االّ يف عالج الاميان وبلسمه الشايف، واعمل ان اقرص طريق لبلو 

اللتني تتفتحان بمتزيق املرض املادي حلجاب الغفةل واللتني  "العجز والفقر"العالج هو الاطالل من انفذيت 

 ُجبَل الانسان علهيام، وابلتايل تبلغ معرفة قدرة القادر ذي اجلالل ورمحته الواسعة.

ا، ولكن اذلي عرف ربه متتلئ دنياه نعم ان اذلي ال يعرف هللا حيمل فوق رأ سه مهوماً وبالاي بسعة ادلنيا وما فهي

نعم ان أ مل الامراض  -لك حسب درجته  -نورًا ورسورًا معنواًي، وهو يشعر بذكل مبا دليه من قوة الاميان 

 املادية اجلزئية يذوب وينسحق حتت وابل الرسور املعنوي والشفاء الذليذ القادمني من الاميان.
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--- 
1
 طب ـ املرتمج.رواه البخاري ـ كتاب املرىض وال  

#323 

 ادلواء التاسع

اهيا املريض املؤمن خبالقه! ان سبب التأ مل من الامراض واخلوف والفزع مهنا ينبع من كون املرض احياانً وس يةل 

مرعباً خميفاً ظاهرًا، فان الامراض اليت ميكن ان تكون وسائل  -بنظر الغفةل  -للموت والهالك، ولكون املوت 

 والاضطراب. فاعمل:هل، تبعث عىل القلق 

 اواًل: أ من قطعًا:

ان الاجل مقّدر ال يتغرّي. فقد حدث ان مات اولئك الباكون عند احملتُضين يف مرضهم. مع اهنم اكنوا يمتتعون 

 بصحة وعافية، وشفي اولئك املرىض اذلين اكنت حالهتم خطرة وعاشوا بعد ذكل احياًء يرزقون.

 اثنيًا:

دون  -، كام يبدو لنا يف صورته الظاهرية، وقد اثبتنا يف رسائل كثرية اثبااتً قاطعاً ان املوت ليس خميفاً يف ذاته

 مبوحيات نور القرأ ن الكرمي: -ان يرتك شاكً وال ش هبة 

أ ن املوت للمؤمن اعفاء واهناء من لكفة وظيفة احلياة ومشقهتا.. وهو ترسحي من العبودية اليت يه تعلمي وتدريب 

ا.. وهو ابب وصال اللتقاء تسعة وتسعني من الاحبة واخلاّلن الراحلني اىل العامل ال خر.. يف ميدان ابتالء ادلني

وهو وس يةل لدلخول يف رحاب الوطن احلقيقي واملقام الابدي للسعادة اخلادلة.. وهو دعوة لالنتقال من زنزانة 

اخلدمة املؤداة، تكل الاجرة اليت ادلنيا اىل بساتني اجلنة وحدائقها.. وهو الفرصة الواجبة لتسمل الاجرة ازاء 

 تغدق خسية من خزينة فضل اخلالق الرحمي.

فال ينبغي ان يُنظر اليه ك نه شئ خميف، بل جيب اعتباره  -من زاوية احلقيقة  -مفا دامت هذه يه ماهية املوت 

ملوت مل يكن خوفهم من املوت بسبب وحشة ا "اهل هللا"تباشري الرمحة والسعادة. حىت أ ن قسامً من 

 ودهش ته، وامنا بسبب رغبهتم يف كسب املزيد من اخلري واحلس نات ابدامة وظيفة احلياة.

 نعم ان املوت الهل الاميان ابب الرمحة. وهو الهل الضالةل برئ مظلمة ظالمًا ابداًي.
#324 

 ادلواء العارش

يزيد ثقل املرض عليك. فاذا اهيا املريض القلق دون داع للقلق! انت قلٌق من وطأ ة املرض وشدته، فقلقك هذا 

كنت تريد ان ختفف املرض عنك، فاسع جاهداً لالبتعاد عن القلق. اي: تفكّر يف فوائد املرض، ويف ثوابه، 

 ويف حثه اخلطى اىل الشفاء. فاجتث جذور القلق من نفسك لتجتث املرض من جذوره.
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حتت وطأ ة املرض  -يبث يف القلب  نعم، ان القلق )او الوسوسة( يضاعف مرضك وجيعهل مرضني. الن القلق

مرضاً معنواًي، فيدوم املرض املادي مستنداً اليه، فاذا ما أ ذهبَت عنك القلق والهواجس بتسلمي الامر  -املادي 

هلل والرضا بقضائه، وابس تحضار حهمة املرض، فان مرضك املادي س يفقد فرعًا همامً من جذوره فُيخفف،  

ت املرض املادي اوهام وهواجس فقد يكرب عرش معشار تكل الاوهام بوساطة وقسٌم منه يزول، واذا ما رافق

القلق اىل معشار، ولكن ابنقطاع القلق يزول تسٌع من عرشة من مفعول ذكل املرض، وكام ان القلق يزيد 

لهية ويشكو من خالقه الرحمي، ذلا لهية وينتقد الرمحة اال  ب  املرض، كذكل جيعل املريض ك نه يهتم احلهمة اال  يؤدَّ

مما يزيد مرضه. اذ كام ان الشكر يزيد النعم فالشكوى كذكل  -خبالف ما يقصده هو  -املريض بلطامت التأ ديب 

تزيد املرض واملصيبة. هذا وان القلق يف حد ذاته مرض، وعالجه امنا هو يف معرفة حهمة املرض. واذا ما 

امحلد هلل عىل لك ": "واأ سفاه"وقل بدالً من عرفت حهمته وفائدته، فامسح قلقك بذكل املرمه واجن بنفسك 

 ."حال

 ادلواء احلادي عرش

اهيا الاخ املريض النافد صربه! مع ان املرض يعطيك أ ملاً حارضاً فهو مينحك يف الوقت نفسه ذلة معنوية مس تدرة 

قابل بعد من زوال مرضك السابق، مع ذلٍة روحية انبعة من الثواب احلاصل من جراء ذكل املرض. فالزمان ال

اليوم، بل بعد هذه الساعة ال حيمل مرضًا. والشك أ ن ال أ مل من غري شئ، وما مل يكن هناك أ ملٌ فال توّجع 

والشكوى. ولكن النك تتومه توهامً خطأ ً فان اجلزع ينتابك، اذ مع زوال فرتة املرض املادي قد ذاب أ مل تكل 

البالهة بل من اجلنون ان تتذكر بعد ال ن املرض السابق  الفرتة ايضاً وثبت ثواب املرض وبقيت ذلة زواهل.. مفن

 وتتأ مل منه، فتفقد صربك
#325 

وينفد منك، يف حني يلزمك الانرشاح بذهابه والارتياح  بثوابه. اما الاايم القابةل فاهنا مل تأ ت بعد. أ ليس من 

شغال النفس من ال ن ابلتفكر يف يوم مل يودل بعد، ويف مرض مل يزنل بعد ويف امل مل يقع بعد؟. فهذا  البالهة ا 

ًُ  -النوع من التومه  يدفع اىل فقدان الصرب ويُصبغ ثالثة انواعٍ  -نتيجة التفكر املرير وحتميل النفس أ ملاً موجعًا

من العدم بثالث مراتب من الوجود. أ ليس هذا جنواًن؟. مفا دامت أ زمنة املرض اليت س بقت هذه الساعة 

 وما دام الزمان القابل بعد هذه الساعة معدومًا، فاملرض معدوم والامل معدوم.تبعث عىل النشوة واحلبور، 

فال تبّذر اي ايخ ما وهب كل احلق س بحانه وتعاىل من قوة الصرب مييناً وشاماًل. بل احشدها مجيعاً مقابل الامل 

 وحتمل صابرًا حمتس بًا!... "ايصبور"اذلي يعرتيك يف هذه الساعة وقل: 

 عرشادلواء الثاّن 

اهيا املريض احملروم من العبادة واورادها بسبب املرض! واي اهيا ال سف عىل ذكل احلرمان! اعمل انه اثبت يف 
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احلديث الرشيف  
9

ما معناه: ان املؤمن  التقي يأ تيه ثواب ما اكن يؤديه من العبادة حىت يف اثناء مرضه، فاملرض 

س ينيب املرض عن سائر السنن وحيل حملّها  -در اس تطاعته عىل ق -المينع ثوابه. فان املريض املؤدي للفرائض 

انبة خالصة، ملا يتجمل ذكل املريض ابلصرب والتولك والقيام ابلفرائض، وكذا يشعر املرُض  اثناء شدة املرض ا 

الانسان بعجزه وضعفه، فيتُضع املريض بذكل العجز وذكل الضعف ابدلعاء حاالً وقواًل. وما اودع هللا س بحانه 

لهية ابدلعاء سائاًل راجيًا، وتعا ىل يف الانسان جعزاً غري حمدود وضعفاً غري متناه الا ليلتجئ دامئاً اىل احلُضة اال 

 حيث ان احلهمة من خلق الانسان والسبب الاساس ل مهيته هو ادلعاء اخلالص مبضمون ال ية الكرمية:

ولكون املرض سبباً لدلعاء اخلالص، فال تصح الشكوى منه،   (88)الفرقان:  )قُل َما يَعَبؤا ِبمُك َريّب لَوال ُدعاؤمُك( 

 بل جيب الشكر هلل؛ اذ ال ينبغي ان جُتَفّف ينابيع ادلعاء اليت جّفرها املرض عند كسب العافية.

--- 
1
وسمل قال: " اذا مرض العبد او سافر، كتب هللا تعاىل هل من الاجر مثل ما  عليه هللا عن ايب موىس ان النيب صىل  

 اكن يعمل حصيحًا مقاميً " اخرجه امحد والبخاري.
#326 

 ادلواء الثالث عرش

لهية مثينة هلم. وابس تطاعة  اهيا املسكني الشايك من املرض! ان املرض يغدو كزناً عظاميً لبعض الناس، وهدية ا 

لهية اقتضت ان يكون الاجُل جمهوالً  وقته،  لك مريض ان يتصور مرضه من هذا النوع، حيث ان احلهمة اال 

انقاذاً لالنسان من اليأ س املطلق ومن الغفةل املطلقة، وابقاءاً هل بني اخلوف والرجاء، حفظاً دلنياه وأ خرته من 

ن متكّن من الانسان وهو سادر يف غفلته  السقوط يف هاوية اخلرسان.. اي أ ن الاجل متوقع جميئه لك حني، فا 

فاملرض يبدد تكل الغفةل ويشتهتا، وابلتايل يذكّر ابل خرة  يكّبده خسائر فادحة يف حياته الاخروية الابدية.

ويس تحُض املوت يف اذلهن فيتأ هب هل. بل حيدث ان يرحّبه رحبًا عظاميً، فيفوز خالل عرشين يومًا مبا قد 

 يس تعيص اس تحصاهل خالل عرشين س نة اكمةل. فعىل سبيل املثال:

يالما"من قرية  "ربيص"احدهام يدعى  -يرمحهام هللا  -اكن هناك فَتَيان  من  "مصطفى وزير زاده"وال خر  "ا 

ورمغ كوهنام ُاميني من بني طاليب، فقد كنُت أ حلظُ ابجعاب موقَعهام يف الصف الاول يف الوفاء  "اسالم كوي"

والصدق ويف خدمة الاميان، فمل ادرك حهمة ذكل يف حيهنا، ولكن بعد وفاهتام علمت اهنام اكان يـعـانـيـان من 

ن عـضالـني، وابرشــاد مـن ذلـك املــرض اصـبحـا علـى تـقوى عظمية يسعيان يف خدمة راقية، ويف وضع داءيـ

انفع ل خرهتام، عىل خالف سائر الش باب الغافلني الساهني حىت عـن فرائضهـم. فنسأ ل هللا أ ن تـكون سنتا 

 يني الس نني من سعادة احلياة الابدية.املرض واملعاانة اللتان قضيـاهام يف احلياة ادلنيا قد حتولتا اىل مال

وال ن فقط أ فهم أ ّن دعايئ هلام ابلشفاء قد اصبح دعاء علهيام من زاوية ادلنيا، ولكن ارجو هللا ان يكون دعايئ 
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 مس تجااًب لصحهتام الاخروية.

احلصول عىل رحب يساوي الكسب اذلي حيققه   -حسب اعتقادي  -وهكذا اس تطاع هذان الشخصان 

ابلسعي والتقوى لعرش س نني يف الاقل ، الانسان 
9

فلو اكان متباهينَي بصحهتام كبعض الش باب وسائقني 

 لنفس هيام اىل رشاك الغفةل والسفاهة حىت يأ تهيام املوت املرتصد، وهام يتخبطان يف اوحال اخلطااي وظلامهتا،

--- 
لرجل ليكون هل عند هللا املزنةُل، مفا يبلغها بعمل، وسمل قال: "ان ا عليه هللا عن ايب هريرة ريض هللا عنه ان النيب صىل  1

ايها" حديث حسن: اخرجه ابو يعىل يف مس نده  وابن حبان يف حصيحه  4/9448مفا يزاُل هللا يبتليه مبا يكره حىت يُبلغه ا 

 (.9711وانظر )الاحاديث الصحيحة  9/844واحلامك  118
#327 

 اعـي بـداًل من كونـهـام ال ن دفائن النـور وكـنوز البـهجة.لاكن قرباهام الان جــحـور العـقـارب والافــ

مفا دامت الامراض حتمل يف مضاميهنا هذه املنافع الكبرية فال جيوز الشكوى مهنا، بل جيب الاعامتد عىل 

لهية ابلتولك والصرب بل ابمحلد والشكر.  الرمحة اال 

 ادلواء الرابع عشــر

ادركت ان هناك نورًا، واي نور! وعيناً معنوية حتت ذكل احلجاب املسدل اهيا املريض املسدل عىل عينيه! اذا 

. وتوضيحًا لهذا املرمه سأ ورد احلادثة "شكرًا والف شكر لريب الرحمي "عىل أ عني أ هل الاميان، فس تقول: 

 ال تية:

مين بشئ   اذلي ظل خيدمين دون أ ن ميليّن يوماً او ايضايق بشئ "ابرال"وهو من  "سلامين"لقد اصيبت معة 

طوال مثاّن س نوات خدمة مقرونة بكامل الوفاء والاحرتام... اصيبت هذه املسكينة ابلعمى فانطفأ  نور عيهنا، 

ابهلل "ولفرط حسن ظن تكل املرأ ة الصاحلة يب اكرث مما اس تحق بكثري تش بثت يب واان اغادر املسجد قائةل: 

ح تكل املرأ ة املباركة املؤمنة قريناً وشفيعاً دلعايئ ، واان بدوري جعلت صال"عليك ادع هللا يل من اجل عيين

. ويف اليوم التايل جاء "اللّهم اي ربنا حبرمة صالهحا اكشف عن برصها"فدعوت هللا بتُضع وتوسل قائاًل: 

القريبة، وهو خمتص ابلعيون، فعاجلها، فرّد هللا علهيا برصها، وبعد اربعني يومًا  "بوردور"طبيب من والية 

هنا اىل حالهتا الاوىل، فتأ ملت ذلكل كثرياً ودعوت دعاءً كثريًا، وارجــو ان يكون دعايئ مســتجاابً عىل عادت عي

دعاءً علهيا، حيث قد بقيت لتس تويف اجلها اربعني يومًا  -خطأ   -حســاب أ خرهتا واالّ فان دعايئ ذكل س يصبح 

 فقط؛ اذ بعد اربعني يومًا مضت اىل رمحة  هللا.

رمان هذه املرأ ة املرجوة لها الرمحة من نعمة النظر ببرص الش يخوخة العطوف والاس متتاع جبامل وهكذا، فان ح

واسدال احلجاب بيهنا وبني املروج اللطيفة خالل اربعني يومًا، قد عوض عهنا ال ن  "ابرال"احلدائق احلزينة لـ
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طاللها عىل اجلنة ومشاهدة أ لفاف حدائقها اخلُضاء الربعة أ ال ف يوم ويوم.. ذكل الن امياهنا اكن يف قربها، ا 

. ًُ  راخسًا معيقًا وصالهحا اكن مشعًا عظاميً
#328 

حسب  -نعم ان املؤمن اذا ما ُاسدل عىل عينيه جحاب ودخل القرب هكذا، فانه يس تطيع ان يشاهد عامل النور 

ه ادلنيا، واملؤمنون العميان بنظر اوسع من نظر اهل القبور. اذ كام اننا نرى بعيوننا اكرث الاش ياء يف هذ -درجته 

اكرث مما  -ان اكنوا احصاب اميان  -بتكل ادلرجة  -ال يس تطيعون رؤيهتا، ففي القرب ايضاً سريى اولئك العميان 

تلتقط مناظر  -لك حسب درجته  -يراه اهل القبور، وسيشاهدون بساتني اجلنة ونعميها ك هنم مزّودون مبراصد 

 شة السيامنئية امام اعني اولئك املكفوفني اذلين حرموا من نور ابصارمه يف ادلنيا.اجلنة الرائعة وتعرضها اكلشا

فباماكنك اهيا الاخ احلصول عىل هذه العني النورانية اليت تكشف عن اجلنة فامي فوق السموات العىل وانت 

مي اخملتص ابلعني بعُد حتت الرثى، وذكل ابلصرب والشكر عىل ذكل احلجاب املسدل عىل عينيك، واعمل ان احلك

 والقادر عىل رفع ذكل احلجاب عن عينيك لرتى بتكل العني النورانية، امنا هو القرأ ن احلكمي.

 ادلواء اخلامس عرش

اهيا املريض املتأ وه ابالنني! التتأ وه ابدًا وال تنئ انظرًا اىل صورة املرض القبيحة املذمومة، بل انظر اىل معناه 

 د هلل.وحفواه وانبسط قائاًل: امحل

فلو مل يكن معىن املرض شيئاً مجياًل ملا اكن اخلالق الرحمي يبتل احّب احبائه من عباده ابالمراض والاسقام، 

فقد جاء يف احلديث الرشيف: )أ شّد الناس بالًء الانبياء مث الاولياء، مث الامثل فاالمثل( 
9

او كام قال. ويقف 

سالم، مث الانبياء الباقون علهيم السالم، مث الاولياء مث الصاحلون. يف مقدمة املبتلني النيب الصابر ايوب عليه ال 

وقد تلقوا مجيعًا تكل الامراض اليت قاسوها عبادة خالصة وهدية رحامنية، فأ دوا الشكر من خالل الصرب، 

 واكنوا يروهنا نوعًا من العمليات اجلراحية متنح هلم من دلن الرمحن الرحمي.

ن كنت تروم الالتحاق هبذه القافةل النورانية، فأ ّد الشكر يف ثنااي الصرب، وااّل  فانت اهيا املريض املتأ وه املتأ مل! ا 

فان شكواك س تجعلهم حيجمون عن مّضك اىل قافلهتم، وس هتوي بنفسك يف هوة الغافلني! وستسكل درابً ختمي 

 عليه الظلامت.

--- 
1
 هنا: عن أ خت حذيفة ريض هللا عهنام: ان رسول هللا صىلهناك عدة احاديث هبذا املعىن لكها حصيحة خنتار واحداً م  

وسمل قال: )اشد الناس بالًء الانبياء مث الصاحلون، مث الامثل فاالمثل( رواه الطرباّن يف الكبري )انظر حصيح  عليه هللا
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جتعهل  حيرز مقام الوالية هلل، ويه تكل  نعم، هناك امراض اذا اعقبهتا املنية، يلكل صاحهبا بشهادة معنوية

الامراض اليت تمتخض عن الوالدة  
9

وغصص البطن، والغرق واحلرق والطاعون، فهذه الامراض اذا مات 

هبا صاحهبا فانه سريتفع اىل درجة الشهيد املعنوي، فهناك امراض كثرية ذات بركة تكسب صاحهبا درجة 

ن املرض خيفف من شدة حب ادلنيا وغلواهئا ومن عشقها والعالقة الوالية ابملوت اذلي تنهتيي به، وملا اك

 الشديدة هبا فهو خيفف كذكل الفراق الالمي واملّر الهل ادلنيا ومه يغادروهنا ابملوت بل قد حيببه الهيم.

 ادلواء السادس عرش

نسانية وامجل اوارصها اهيا املريض الشايك من الضجر! ان املرض يلقّن صاحبه امه عرى احلياة الاجامتعية والا

وهام الاحرتام واحملبة، النه ينقذ الانسان من الاس تغناء عن ال خرين، ذكل الاس تغناء اذلي يسوق اىل 

َن الانساَن ليطغى_ أ ن رأ ُه اس تغىن(   الوحشة وجيرد الانسان من الرمحة، النه كام يتبنّي من ال ية الكرمية  )ا 

لن تشعر ابالحرتام  -النامج عن الصحة والعافية  -يف ش باك الاس تغناء  ( ان النفس الامارة الواقعة8 -1)العلق:

الالئق جتاه العالقات الاخوية، ولن حتس ابلرمحة والرأ فة ابملبتلني ابملصائب والامراض اجلديرين ابلرمحة 

والعطف، ولكن مىت ما انتاب الانسان املرض وادرك مدى جعزه، ومدى فقره، حتت ضغوط املرض وأ المه 

ثقاهل فانه يشعر ابالحرتام ل شقائه املؤمنني الالئقني ابالحرتام اذلين يقومون برعايته، او اذلين يأ تون لعيادته، وا

فتفيض  -قياساً عىل نفسه  -ويشعر كذكل ابلرأ فة الانسانية ويه خصةل اسالمية جتاه اهل املصائب والبالاي 

عنده الشفقة حارة ازاءمه، واذا اس تطاع قّدم هلم يد من قلبه الرمحة والرأ فة بلك معناهام جتاههم، وتضطرم 

العون، وان مل يقدر عليه رشع ابدلعاء هلم، او بزايرهتم والاس تفسار عن راحهتم واحواهلم مؤداًي بذكل س نًة 

 مرشوعة اكس بًا ثواهبا العظمي.

--- 
 عون يومًا.ـ املؤلف.ان كسب هذا املرض للشهادة املعنوية ميتد لغاية انهتاء فرتة النفاس ويه ارب  1

#330 

 ادلواء السابع عرش

اهيا املريض الشايك من العجز عن القيام ابعامل الرب! كن شاكرًا! فاّن ابرشك: ابن اذلي يفتح ابواب اخلص 

اخلريات، امنا هو املرض نفسه، فاملرض فضالً عن انه يورث ثواابً مس متراً للمريض ولذلين يرعونه هلل، فهو ميثل 

 لقبول ادلعاء.امه وس يةل 

نعم، ان رعاية املرىض جتلب الهل الاميان ثواابً عظاميً، وان زايرهتم والسؤال عن حصهتم وراحهتم برشط عدم 

9تنغيصهم لهيي من الس نة الرشيفة ، 
ويه كفارة لذلنوب يف الوقت نفسه. وقد ورد حديث هبذا املعىن: اطلبوا 

دعاء املريض فدعاؤه مس تجاب ، 
2

ملريض من الاقربني، وخباصة اذا اكن وادلاً او وادلة، فان وخباصة اذا اكن ا
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خدمهتام يه عبادة هممة ويه مثوبة كربى ايضًا. وان تطمني افئدة املرىض وبث السلوان يف قلوهبم، يعترب حبمك 

 َصَدقة هممة. مفا أ سعد اولئك الابناء اذلين يقومون برعاية أ ابهئم او أ هماهتم عند مرضهم ويدخلون الهبجة يف

 قلوهبم الرقيقة املرهفة فيفوزون بدعاء الوادلين هلم.

نعم، ان احلقيقة اليت تس تحق احرتامًا اكرث وماكنة امسى يف احلياة الاجامتعية يه شفقة الوادلين، وتعويض 

ويه الابناء الطيبني لتكل الشفقة، بتوجيه الاحرتام الالئق والعاطفة الباّرة الزكية الهيام حيامن يعانون من مرض. 

لوحة وفية تظهر الوضع اجليد لالبناء ومسو الانسانية حبيث تثري اجعاب لك اخمللوقات حىت املالئكة، فيحّيوهنا 

 ."ماشاء هللا، ابرك هللا"همللني مكربين وهاتفني: 

 نعم ان العواطف والرأ فة والرمحة احمللقة حوايل املريض لتذيب أ مل املريض وحتوهل اىل ذلاٍت حلوة مفرحة.

قبول دعاء املريض والاس تجابة هل مسأ ةل هممة جديرة ابالهامتم. مفنذ حوايل اربعني س نة كنت ادعو للشفاء ان 

 من مرض يف ظهري، مث ادركُت ان املرض امنا يُمنح

--- 
1
وسمل: )افضل العيادة اجرًا رسعة القيام من عند املريض(. فيض القدير  عليه هللا عن جابر  قال رسول هللا صىل  

 .9/882ومجع الفوائد  9/9277
2
 9449. وابن ماجه برمق 9/888مجع الفوائد  9/271دعاء املريض مس تجاب وذنبه مغفور. مس ند الفردوس   
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زاةل نفسه فان نتيجته ُاخروية .  الجل ادلعاء، وكام ان ادلعاء اليرفع دعاء، اي ان ادلعاء لعدم متكنه من ا 
9

وادلعاء 

لهيي عند ادراكه لعجزه.بذاته نوع من العبادة، اذ ي   لتجئ املريض اىل املالذ اال 

ولهذا فان عدم القبول الظاهري دلعويت ابلشفاء من مريض طوال ثالثني س نة مل يرصفين ابدًا من ان افكر 

يف يوم من الاايم برتكه والتخل عنه، ذكل الن املرض أ وان ادلعاء ووقته، والشفاء ليس نتيجة ادلعاء بل اذا 

الشفاء فانه هيبه من فضهل وكرمه، وان عدم قبول ادلعاء ابلشلك  -وهو احلكمي الرحمي  -انه وهب هللا س بح

اذلي نريده ال يقودان اىل القول بأ ن ادلعاء مل يُس َتجب، فاخلالق احلكمي يعمل افضل منا وحنن جنهل، وانه س بحانه 

ياان احيااًن لتنفعنا يف ُأخراان، وهكذا يقبل يسوق الينا ما هو خري لنا وانفع، وانه يّدخر لنا الادعية اخلاصة بدن 

ادلعاء. وهمام يكن فان ادلعاء اذلي اكتسب الاخالص والنابع من رّس املرض وال يت من الضعف والعجز 

والتذلل والاحتياج، قريٌب جداً من القبول. واملرض اساس ملثل هذا ادلعاء اخلالص ومداره. فاملريض واذلين 

 ؤمنني ينبغي ان يس تفيدوا من هذا ادلعاء.يقومون برعايته من امل

 ادلواء الثامن عرش

 اهيا املريض التارك للشكر واملستسمل للشكوى!
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ان الشكوى تكون انبعة من وجود حق يعود اليك، وانت مل يذهب َحقَّك سدًى حىت تشكو، بل عليك 

م ابلشكوى ابلباطل وك نك عىل حقوق ٌكثرية مل تؤّد بعُد شكرها، انك مل تؤّد حق هللا عليك، وفوق ذكل تقو 

من زاوية الصحة  -حق، فليس كل ان تشكو انظراً اىل َمن هو اعىل منك مرتبة من الاحصاء، بل عليك النظر 

 اىل اولئك العاجزين من املرىض اذلين مه ادىن منك درجة. -

--- 
1
عاء سبباً لعدم املرض، فك ن ادلعاء يصبح ان قسامً من الامراض مع أ نه يشلك عةّل لوجود ادلعاء، الا انه اذا اصبح ادل  

 سببًا لعدم نفسه وهذا ال ميكن.ـ املؤلف.
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فانت ملكف اذاً ابلشكر اجلزيل. فاذا اكنت يُدك مكسورًة فتأ مل الايدي املبتورة، واذا كنت ذا عني واحدة 

 فتأ مل الفاقدين للكتا العينني.. حىت تشكر هللا س بحانه.

ية النعمة حق مبّد البرص اىل َمن هو فوقه، لتتأ جج انر الشكوى احملرقة عنده، االّ انه نعم، فليس ل حد يف زاو 

عند املصيبة يتحمت عىل املرء من زاوية املصيبة النظر اىل من هو اشد منه مصيبة واعظم مرضاً  ليشكر بعد 

 ذكل قانعًا مبا هو فيه. وقد وحض هذا الرّس يف بعض الرسائل مبثال مقتضاه اكل يت:

خشص يأ خذ بيد مسكني لُيصعدُه اىل مقة منارة، وهيدي اليه يف لك درجة من درجات املنارة هدية. واخريًا "

خيمت تكل الهدااي بأ عظم هدية هيهبا هل عند مقة املنارة. واذ اكن املفروض عىل هذا املسكني ان يقدم الشكر 

 اليت اخذها عند تكل ادلرجات، او يعّدها غري ذات والامتنان ازاء الهدااي املتنوعة، تراه يتناىس لك تكل الهدااي

ابل، فال يشكر، رافعًا ببرصه اىل َمن هو اعىل منه شاكيًا قائاًل: لو اكنت هذه املنارة اعىل مما يه عليه، ل بلغ 

 "اعىل درجة من هذه ادلرجات! ِلَم مل تصبح مثل ذكل اجلبل الشاهق ارتفاعًا او املنارة اجملاورة؟..

ا قام هذا الرجل هبذه الشكوى، مفا اعظم ما يرتكبه من كفران ابلنعمة وما اعظم ما يقرتف من جتاوز وهكذا اذ

 عىل احلق!

وكذا حال الانسان اذلي اىت اىل الوجود من العدم ومل يصبح جحراً والجشراً والحيوااًن، بل اكن انسااًن مسلامً 

مة سامية... مع هذا يأ يت هذا الانسان ويُظهر الشكوى من وقد متتع كثرياً ابلصحة والعافية، وانل درجة من النع

عدم متتعه ابلصحة والعافية نتيجة بعض العوارض، او الضاعته النَِعم بسوء اختياره، او من سوء الاس تعامل، 

بية ، انطقاً مبا ييش ابنتقاٍد للربو "اي ويلتا ماذا جنيت حىت حّل يب ما حلّ "او لعجزه عن الوصول الهيا، مث يقول: 

لهية. فهذه احلاةل يه مرض معنوي ومصيبة اكرب من املرض املادي واملصيبة اليت هو فهيا، فهو يزيد مرضه  اال 

اّن هلل  ذا اصابهَتم مصيبٌة قالوا ا  ابلشكوى مكن يتصارع ويده مرضوضة. لكن العاقل يمتثل قوهل تعاىل:  )اذلين ا 

اّن اليه راجعون(  فيسمّل الامر هلل صابرًا حىت ي   نهتيي ذكل املرض من اداء وظيفته ومييض اىل شأ نه.وا 
#333 
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 ادلواء التاسع عرش

عىل مجيع اسامء هللا اجليل ذي اجلالل يدل عىل ان تكل  "الاسامء احلس ىن"ان التعبري الصمداّن ابطالق 

رأ ة اجليل الاسامء مجيةل لكّها. وحيث ان احلياة يه امجل مرأ ة مصدانية وأ لطفها وامجعهايف املوجودات، وان م

مجيةل ايضًا، وان املرأ ة اليت تعكس حماسن اجليل تصبح مجيةل ايضًا، وان لك شئ يصيب تكل املرأ ة من ذكل 

اجليل هو مجيل كذكل، فلك ما يصيب احلياة مجيل ايضًا من زاوية احلقيقة؛ ذكل النه يُظهر النقوش اجليةل 

 اجليةل. "الاسامء احلس ىن"لتكل 

ابلعدم  -يف هجة ما  -لصحة والعافية عىل نسق واحد، الصبحت مرأ ة انقصة، بل قد تُشعر فلو مضت احلياة اب

والعبث، فتذيق العذاب والضيق، وهتبط قمية احلياة، وتنقلب ذلة العمر وهناؤه اىل أ مل وغّصة، فيلقي الانسان 

ما اىل اوحال السفاهة او اىل اواكر اللهو والعربدة ليقيض وقته رسيعًا،  َمثهَل مكثل املسجون اذلي يعادي بنفسه ا 

معره المثني ويقتهل برسعة، بغية اهناء مدة السجن. ولكن احلياة اليت متيض ابلتحوالت واحلركة وتقيض اطوارًا 

للعمر امهية وتُكس به ذلة، حىت ان الانسان اليرغب  -هذه احلياة  -ش ىت فاهنا تُشعر ان لها قمية ووزانً وتنتج 

أ ىّن للشمس ان "ما يعانيه من اصناف املشاق واملصائب وال يتأ وه وال يتحرس قائاًل:  يف ان مييض معره، رمغ

 ."تغيب وأ ىّن لليل أ ن ينجل

نعم، ان شئت فاسأ ل خشصاً ثراًي عاطاًل، لك شئ عنده عىل ما يرام. اسأ هل: كيف حاكل؟ فستسمع منه حامتً 

أ ال تأ يت لنبحث عن لهو نقيض به الوقت.. همل لنلعب  عبارات أ لمية وحرسة مثل: أ ه من هذا الوقت.. انه الميّر..

الرند قلياًل..!. او تسمع شاكوى انمجة عن طول الامل مثل: ان أ مري الفالّن انقص.. ليتين افعل كذا وكذا.. 

اما اذا سأ لت فقريًا غارقًا يف املصائب او عاماًل اكدحًا: كيف حاكل؟ فان اكن رش يدًا فس يقول كل: اّن خبري 

هلل وأ لف شكر لريب، فاّن يف سعي دامئ.. ايحبذا لو مل تغرب الشمس برسعة القيض ما يف يدي من  وامحلد

معل. فالوقت مير حثيثاً والعمر مييض دون توقف، ورمغ اّن مهنمك يف الواقع، الا أ ن هذا س مييض ايضًا، فلك 

العمر وامهيته مضن اسفه عىل العمر شئ حيث خطاه عىل هذا املنوال..!!. فهو هبذه الاقوال امنا يعرّب عن قمية 

 اذلي هيرب منه، أ سفًا عىل ذكل.. فهو
#334 

يدرك اذًا ان ذلة العمر وقمية احلياة ابلكّد واملشقة، اما الراحة وادلعة والصحة والعافية فهيي جتعل العمر مرًا 

 وتثقهل حبيث يمتىن املرء اخلالص منه برسعة.

ئب والرشور بل حىت اذلنوب امنا هو العدم كام اثبت ذكل اثبااًت قاطعًا اهيا الاخ املريض! اعمل ان اصل املصا

ومفصاًل يف سائر الرسائل، والعدم هو رّش حمض وظلمة اتمة.  فالتوقف والراحة والسكون عىل نسق واحد 

دم ووترية واحدة حاالت قريبة جدًا من العدم والعبث، ودنّوها هذا هو اذلي يُشعر ابلظلمة املوجودة يف الع
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 ويورث جضرًا وضيقًا. اما احلركة والتحول فهام وجودان ويُشعران ابلوجود، والوجود هو خرٌي خالص ونور.

مفا دامت احلقيقة هكذا، فان املرض اذلي فيك امنا هو ضيف ُمرسٌل اليك ليؤدي وظائفه الكثرية فهو يقوم 

نسانية الاخرى يف جسدك اىل معاونة ذكل بتصفية حياتك القمية وتقويهتا ويرتقي هبا ويوجه سائر الاهجزة الا

العضو العليل ويربز نقوش اسامء الصانع احلكمي، وس ينهتيي من وظيفته قريبًا، ان شاء هللا ومييض اىل شأ نه 

خماطباً العافية: تعايل ال ن لمتكيث ماكّن دامئًا، وتراقيب اداء وظيفتك من جديد، فهذا ماكنك تسلّميه واسكنيه 

 هنيئًا.

 العرشونادلواء 

 اهيا املريض الباحث عن دوائه! اعمل ان املرض قسامن: قسم حقيقي وقسم أ خر ومهي.

اما القسم احلقيقي: فقد جعل الشايف احلكمي اجلليل جّل وعال للك داٍء دواًء، وخَزنَه يف صيدليته الكربى اليت 

دواء، فاس تعامل العالج  يه الكرة الارضية، فتكل الادوية تس تدعي الادواء، وقد خلق س بحانه للك داء

وتناوهل لغرض التداوي مرشوع اصاًل. ولكن جيب العمل بأ ن الشفاء وتأ ثري ادلواء اليكوانن الا من احلق تبارك 

وتعاىل، مفثلام انه س بحانه هيب ادلواء فهو ايضًا هيب الشفاء. وعىل املسمل الالزتام ابرشاد الاطباء احلاذقني 

متثال عالج همم؛ الن اكرث الامراض تتودل من سوء الاس تعامل، وعدم امحلية، املسلمني وتوصياهتم. وهذا الا

واهامل الارشاد، والارساف، واذلنوب، والسفاهة، وعدم احلذر. فالطبيب املتدين الشك انه ينصح مضن 

 ادلائرة
#335 

والامل، املرشوعة ويقدم وصاايه، وحيذر من سوء الاس تعامل والارساف ويبث يف نفس املريض التسلية 

 واملريض بدوره اعامتدًا عىل تكل الوصااي والسلوان خيّف مرضه ويغمره الفرح بداًل من الضيق والضجر.

اذ يكرب الومه ابالهامتم وينتفش، وان مل  "الاهامل"اما القسم الومهي من املرض: فان عالجه املؤثر الناجع هو: 

ن لوكر الزانبري فاهنا تتجمع وهتجم عليه، وان مل هيمت يُعبأ  به يصغر ويزنوي ويتال.ى. فكام اذا تعرض الانسا

 تتفرق عنه وتتشتت.

وكام ان اذلي يالحق ابهامتم خياالً يف الظلامت من حبٍل متدٍل، س يكرب امامه ذكل اخليال حىت قد يوصهل اىل 

ية من اضطراب الفرار اكملعتوه، واذا مل هيمت فسينكشف هل ان ذكل امنا هو حبل وليس بثعبان.. ويبدأ  ابلسخر 

ذهنه وتومهه. فهذا املرض الومهي كذكل اذا دام كثرياً فسينقلب اىل مرض حقيقي، فالومه عند مرهف احلس، 

عصيب املزاج مرض وبيل جدًا، حيث يس هتوهل وجيعل هل احلبة قبة، فتهنار قواه املعنوية، وخباصة اذا صادف 

او الاطباء غري املنصفني، اذلين يثريون اوهامه  أ نصاف الاطباء ذوي القلوب الغالظ اخلالية من الرمحة،

 وحيركوهنا اكرث من ذي قبل حىت تذهب امواهل وتنضب ان اكن غنيًا، او يفقد عقهل او خيرس حصته متامًا.
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 ادلواء احلادي والعرشون

ذكل الامل  اهيا الاخ املريض! حقاً ان يف مرضك املاً ماداًي، الا أ ن ذلة معنوية هممة حتيط بك، متحو لك أ اثر

املادي؛ الن أ ملك املادي ال يفوق تكل الرأ فة او الشفقة الذليذة اليت نسيهتا منذ الصغر، واليت تتفجر ال ن من 

جديد يف اكباد وادليك واقاربك حنوك، ان اكن كل وادلان واقارب. حيث سـتسـتعيد تكل العواطف والنظرات 

الطفوةل، وينكشف احلجاب عن احبائك من حواليك لريعوك  الابوية احلنونة احللوة اليت اكنت تتوجه اليك يف

من جديد وينطلقوا اليك مبحبهتم ورأ فهتم جباذبية املرض اليت أ اثرت تكل العواطف ادلاخلية. مفا أ رخص تكل 

 ال الم املادية
#336 

اذلين سعيَت اليت تعاّن مهنا امام ما يؤديه كل من خدمات جليةل ممزوجة ابلرمحة والرأ فة حبمك مرضك اولئك 

خلدمهتم ونيل رضامه، فاصبحت بذكل س يداً وأ مراً علهيم وفزت ايضاً مبرضك يف كسب املزيد  -بلك خفر  -انت 

 من الاحبة املعاونني والاخالء املشفقني. فتضمهم اليك للرقة والرأ فة الانسانية اليت ُجبل علهيام الانسان.

اقة املهلكة، فأ نت ال ن يف غىًن عهنا ويف راحة مهنا... مث انك قد اخذت مبرضك هذا اجازة من الوظائف الش

 فال ينبغي ان يسوقك أ ملك اجلزيئ اىل الشكوى بل اىل الشكر جتاه هذه الذلات املعنوية.

 ادلواء الثاّن والعرشون

د اهيا الاخ املريض بداء عضال اكلشلل! انين ابرّشك اواًل بأ ن الشلل يعّد من الامراض املباركة للمؤمن.. لق

 كنت امسع هذا منذ مدة من الاولياء الصاحلني، فكنت اهجل رّسه، وخيطر ال ن احد ارساره عىل قليب هكذا:

ان اهل الوالية قد تعقّبوا ابرادهتم اساسنَي هممنّي للوصول اىل احلق تبارك وتعاىل جناةً من اخطار معنوية عظمية 

 ترد من ادلنيا وضاماًن للسعادة الابدية. والاساسان:

وهلام: رابطة املوت، اي أ هنم سعوا الجل سعادهتم يف احلياة الابدية ابلتفكر يف فناء ادلنيا وبأ هنم ضيوف ا

 يُس تخدمون لوظائف موقتة.

واثنهيام: اماتة النفس الامارة ابلسوء ابجملاهدات والرايضة الروحية الجل اخلالص من هماكل تكل النفس، 

 والاحاسيس اليت ال ترى العقىب.

 اذلي فقد من كيانه نصف حصته، لقد ُاودع فيك دون اختيار منك اساسان قصريان سهالن، ميهّدان  فيا ايخ

كل السبيل اىل سعادتك الابدية، ويذكّرانك دامئًا بزوال ادلنيا وفناء الانسان. فال تمتكن ادلنيا بعدئذ من 

تمتكن ابلشهوات الرذيةل ان حبس انفاسك وخنقك، والجترؤ الغفةل عىل غش يان عيونك. فالنفس الامارة ال

ختدع َمن هو نصف انسان، فينجو من بالهئا ورشها برسعة. واملؤمن برس الاميان والاستسالم والتولك 
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يس تفيد من داء عضال اكلشلل بأ قرص وقت اس تفادة اجملاهدين من اهل الوالية ابلرايضة يف املعتكفات، 

 فيخف عليه محل ذكل املرض
#337 

 عرشونادلواء الثالث وال 

اهيا املريض الوحيد الغريب العاجز! ان اكنت غربتك وعدم وجود من يعيكل فضالً عن مرضك سبباً يف لفت 

القلوب القاس ية حنوك وامتالهئا ابلرقة عليك، فكيف بنظر رمحة خالقك الرحمي ذي التجليات اذلي يقدم نفسه 

بلمعٍة من ملعات شفقته  -جيعل مجيع الاهمات  واذلي "الرمحن الرحمي"اليك يف بدء سور القرأ ن بصفته اجلليةل 

ه ابنواع  -ورأ فته اخلارقة  يقمن برتبية اوالدهن.. واذلي ميل  وجه ادلنيا ويصبغه يف لك ربيع بتجٍل من رمحته وميل 

نعمه وفضهل.. وبتجٍل من رمحته كذكل تتجسم اجلنة الزاخرة بلك حماس هنا. فانتسابك اليه ابالميان والالتجاء اليه 

بلسان العجز املنبعث من مرضك، ورجاؤك منه وتُضعك اليه جيعل من مرضك يف وحدتك وغربتك هدفًا 

 ووس يةل جتلب اليك نظر الرمحة منه س بحانه تكل النظرة اليت تساوي لك شئ.

مفا دام هو موجودًا ينظر اليك فلك شئ موجود كل. والغريب حقًا والوحيد اصاًل هو ذكل اذلي الينتسب 

 ميان والتسلمي، او اليرغب يف ذكل الانتساب.اليه ابال

 ادلواء الرابع والعرشون

اهيا املمرضون املعتنون ابالطفال املرىض الابرايء وابلش يوخ اذلين مه حبمك الاطفال جعزاً وضعفًا! ان بني ايديمك 

امراض الاطفال الابرايء جتارة اخروية هممة، فاغتمنوا تكل التجارة وليكن شوقمك الهيا عظاميً وسعيمك حثيثًا. ان 

يه حقنات تربية رابنية الجسادمه الرقيقة لالعتياد علهيا وترويضهم هبا ملقاومة مشقات احلياة يف املس تقبل، 

ويه حتمل حكامً وفوائَد تعود علهيم يف حياهتم ادلنيوية ويف حياهتم الروحية، فتصفي حياة الصغار تصفية معنوية 

ة اذلنوب. فهذه احلقن اسس للريق املعنوي ومداره يف مس تقبل اولئك الصغار مثلام تصفى حياة الكبار بكفار 

 او يف أ خرهتم.

والثواب احلاصل من مثل هذه الامراض يُدرج يف حصيفة اعامل الوادلين او يف حصيفة حس نات الوادلة اليت 

 عىل نفسها، كام هو اثبت دلى اهل احلقيقة. -برس الشفقة  -تفضُل حصة ودلها 
#338 

ا رعاية الش يوخ والاعتناء هبم، فضاًل عن كونه مداراً لثواب عظمي وخباصة الوادلين والظفر بدعاهئم واسعاد ام

قلوهبم والقيام خبدمهتم بوفاء واخالص، يقود صاحبه اىل سعادة ادلنيا وال خرة، كام هو اثبت برواايت حصيحة 

اجزين سريى الطاعة نفسها من ابنائه، بيامن الودل العاق ويف حوادث تأ رخيية كثرية. فالودل السعيد البار بوادليه الع

 املؤذي ل بويه مع ارتداده اىل العذاب الاخروي س يجد كذكل يف ادلنيا هماكل كثرية.
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نعم انه ليست رعاية الش يوخ والعجائز والابرايء من الاقربني وحدمه، بل حىت اذا صادف املؤمن ش يخًا 

عليه القيام خبدمته هبمة واخالص، ما دامت هناكل اخوة اميانية حقيقية وهذا مريضاً ذا حاجة جديراً ابالحرتام ف 

 مما يقتضيه الاسالم.

 ادلواء اخلامس والعرشون

اهيا الاخوان املرىض! اذا كنمت تشعرون حباجة اىل عالج قديس انفع جدًا، واىل دواٍء للك داء حيوي ذلة 

لوا ابلتوبة والاسـتغفار والصالة والعبادة العالج القديس املمتثل حقيقية، مفّدوا اميانمك ابلقوة واصقلوه، اي تناو 

 فـي الاميان.

نعم، ان الغافلني بسبب حهّبم لدلنيا والتعلق هبا بشدة ك هنم قد اصبحوا ميلكون كيااًن معنواًي علياًل حبجم ادلنيا 

ايه من تكل لكها، فيتقدم الاميان ويقّدم لهذا الكيان العليل امللكوم بُضابت الزوال وا لفراق، مرمه شفائه منقذاً ا 

 اجلروح والرشوخ، وقد أ ثبتنا يف رسائل عدة بأ ن الاميان هيب شفاءً حقيقيًا، وجتنباً لالطاةل أ وجز قويل مبا يأ يت:

ان عالج الاميان يتبني تأ ثريه بأ داء الفرائض ومراعاة تنفيذها ما اس تطاع الانسان الهيا سبياًل، وان الغفةل 

 هوى النفس واللهو غري املرشوع يبطل مفعول ذكل العالج وتأ ثريه.والسفاهة و 
#339 

مفا دام املرض يزيل الغشاوة، ويقطع دابر الاش هتاء، ومينع ولوج الذلات غري املرشوعة، فاس تفيدوا منه 

بارك واس تعملوا عالج الاميان احلقيقي وانواره القدس ية ابلتوبة والاس تغفار وادلعاء والرجاء.. منحمك احلق ت 

 وتعاىل الشفاء وجعل من امراضمك مكفرات لذلنوب..أ مني..أ مني.. أ مني.

 )وقالوا امحلد هلل اذلي هداان لهذا وما كنا لهنَتدي لوال أ ن هداان هللا لقد جاءت ُرُسل ربنا ابحلق(

نَك أ نَت الَعلمُي احلَكمُي( ال ما عَلمتنا ا  بحانََك ال ِعمَل لنا ا   )س ُ

 د، طب القلوب ودواهئا،اللهم صّل عىل س يدان محم

 وعافية الابدان وشفاهئا،

 ونور الابصار وضياهئا،

 وعىل أ هل وحصبه وسمل.

 ذيل اللمعة اخلامسة والعرشين

 ادرج مضن املكتوابت. "املكتوب السابع عرش"وهو 
#340 

% 

 اللمعة السادسة والعرشون
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 "رساةل الش يوخ"

 هذه اللمعة عبارة عن س تة وعرشين

 "تســلٍ نـور رجـاء وضـاء 
9

 

--- 
1
 كتب املؤلف رمحه هللا الهامش ال يت عىل نسخة خطية مصححة من قبهل:  

ان بقية الرجااي )اي من الرجاء الرابع عرش اىل الرجاء السادس والعرشين( مل تكتب لوقوع املصيبة املعروفة )ُسن اسيك 

 شهر(. ولفوات اواهنا ظلت هذه الرساةل انقصة. ـ املرتمج.
#341 

 ـهتـنـبـي

ان السبب اذلي دعاّن اىل تسجيل ما كنت اعانيه من أ الم معنوية يف مس هتل لك رجاء بأ سلوب مؤثر جدًا 

 اىل حد يثري فيمك ال مل ايضًا، امنا هو لبيان مدى قوة مفعول العالج الوارد من القرأ ن احلكمي وشدة تأ ثريه اخلارق.

 سن البيان، وجامل الافادة لعدة اس باب:اليت ختّص الش يوخ مل حتافظ عىل ح  "اللمعة"بيد ان هذه 

اولها: ل هنا ختص احداث حيايت الشخصية ووقائعها، فاذلهاب عرب اخليال اىل تكل الازمنة، ومعايشة احداهثا، 

 ومن مث تناولها ابلكتابة بتكل احلاةل، سبّب عدم احملافظة عىل الانتظام يف البيان والتعبري.

طراب، ل ن الكتابة اكنت بعد صالة الفجر، حيث كنت اشعر حيهنا بتعب اثنهيا: اعرتى البيان شئ من الاض

 واهناك شديدين، فضاًل عن الاضطرار اىل الارساع يف الكتابة.

رسائل "اثلهثا: مل يكن دلينا متسع من الوقت للقيام ابلتصحيح الاكمل؛ فالاكتب اذلي اكن معي مرهق بشؤون 

 مما أ فقد املضمون التناسق املطلوب.وكثريًا ما اكن يعتذر عن احلضور  "النور

رابعها: مل نس تطع االّ الاكتفاء ابلتصحيحات والتعديالت العابرة دون التوغل يف اعامق املعاّن؛ ملا كنا حنّس به 

 من تعب ونصب عقب التأ ليف، فال جرم ان رافق املوضوع شئ من التقصري يف التعبري وال داء.

بعني الصفح والسامح اىل قصوري يف الاداء، وان جيعلوّن مضن دعواهتم  ذلا هنيب ابلش يوخ الكرام أ ن ينظروا

 عندما يرفعون اكّفهم متُضعني اىل هللا الرحمي اذلي اليرّد دعوات الش يوخ الطيبني...
#342 

حميِ  محِن الرَّ  بِسِم هللا الرَّ

ذ اندى ربُّه نداًء خفياً _ قال رّب  ّن وهَن العظُم ميّن واش تعل )كهيعص _ ذكُر رمحِت ربك عبدُه زكراّي _ ا  ا 

 (.4 -9)مرمي: الرأ ُس َشيبًا ومل أ ُكن بدعائك َرّب شقيًا(
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 )هذه اللمعة عبارة عن س تة وعرشين رجاء(

 الرجاء الاول

اي من بلغمت سّن الكامل، اهيا الاخوة الش يوخ الاعزاء، واي ايهتا الاخوات العجائز احملرتمات! انين مثلمك ش يخ 

ض مامّر عّل من احوال، وما وجدته بني حني وأ خر من ابواب الامل، وبوارق الرجاء كبري، سأ كتب لمك بع

يف عهد الش يخوخة، لعلمك تشاركونين يف انوار السلوة املشعة من تلمك الرجااي وال مال. ان ما رأ يته من الضياء، 

وقابليايت املشوشة، وما فتحه هللا عّل من ابواب النور والرجاء، اناّم شاهدته حسب اس تعدادي الناقص 

ذن هللا  -وس تجعل اس تعداداتمك اخلالصة الصافية  ذكل الضياء اسطع وأ هبر مما رأ يته، وذلمك الرجاء اقوى  -اب 

 وامنت مما وجدته.

 ."الاميان"وال ريب اّن منبع ما س نذكره من الاضواء ومصدر ما س نورده من الرجااي ما هو ااّل 

 الرجاء الثاّن

يخوخة، ويف احد اايم اخلريف، ويف وقت العرص، نظرت اىل ادلنيا من فوق ذروة حيامن شارفت عىل الش  

جبل، فشعرت جفأ ة حاةل يف غاية الرقة واحلزن مع ظالم يكتنفها، تدب يف اعاميق.. رأ يت نفيس: انين بلغت 

 من العمر عتيًا، والهنار قد
#343 

الهرم اذلي يغىش لك شئ حويل هّزا ً عنيفًا.  غدا ش يخًا، والس نة قد اكهتلت، وادلنيا قد هرمت.. فهّزّن هذا

لهية  فلقد دان أ وان فراق ادلنيا، واوشك أ وان فراق الاحباب ان حيّل.. وبيامن امتلمل ايئساً حزيناً اذا ابلرمحة اال 

تنكشف امايم انكشافاً حّول ذكل احلزن املؤمل اىل فرحة قلبية مرشقة، وبّدل ذكل الفراق املؤمل لالحباب اىل 

 ء يضئ جنبات النفس لكها.عزا

نعم اي امثايل من الش يوخ! ان هللا س بحانه وتعاىل اذلي يقّدم ذاته اجلليةل الينا، ويعّرفها لنا يف اكرث من مائة 

.. والـذي  يرسـل رمحته مبــا يســبــغ عـىل وجـه الارض دومـًا "الرمحن الرحمي"موضع يف القرأ ن الكرمي، بصفة 

واًن ملن اسرتمحه من ذوي احلياة، واذلي يبعث هبداايه من عامل الغيب فيغمر الربيع لك من النـعـم، مددًا وعـ

س نة بنعم التعد والحتىص، يبعهثا الينا حنن احملتاجني اىل الرزق، مظهراً هبا جبالء جتليات رمحته العممية، وفق 

جاًء، واكرب أ ماًل يف عهد مراتب الضعف ودرجات العجز الاكمنة فينا. فرمحة خالقنا الرحمي هذه اعظُم ر 

 ش يخوختنا هذه، بل يه اسطع نورًا لنا.

ابالميان، وابلطاعة هل س بحانه ابداء  "الرمحن"ان ادراك تكل الرمحة والظفر هبا، اناّم يكون ابالنتساب اىل ذكل 

 الفرائض والواجبات.
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 الرجاء الثالث

يس متأ ماًل فهيا، فوجدهتا ك هنا تنـحدر حيامن أ فقت عىل صبح املشيب، من نوم ليل الش باب، نظرت اىل نف

سعياً من عٍل اىل سـواء القرب، مثلـام وصفـها نيازي املرصي : 
9

ثر جحر     غافاًل يغط   بناء العمر يذوي جحراً ا 

 الروح وبناؤه قد اندثر

--- 
1
دراس ته يف الازهر  امكل». مالطية«م(، ودل يف قرية قريبة لوالية 9114 -9197نيازي املرصي: شاعر تريك صويف )  

، هل ديوان شعر ومؤلفات مهنا: رساةل احلس نني، موائد العرفان وعوائد الاحسان، هداية »املرصي«الرشيف فلقّب بـ

 الاخوان. توىّل الارشاد يف مدارس اس تانبول العلمية. ـ املرتمج.

#344 

ثر جحر عىل مّر الا ايم.. وأ مايل اليت اكنت تشّدّن جفسمي اذلي هو مأ وى رويح، بدأ  يتداعى ويتساقط جحراً ا 

بقوة اىل ادلنيا، بدأ ت اواثقها تنفصم وتنقطع. فدب يّف شعور بدنو وقت مفارقة من ال حيىص من الاحبة 

والاصدقاء، فاخذت احبث عن ضامد لهذا اجلرح املعنوي الغائر، اذلي ال يرىج هل دواء انجع كام يبدو!. مل 

 ًا كام قال نيازي املرصي:اس تطع أ ن اعرث هل عىل عالج، فقلت ايض

 حهمة الاهل تقىض فناء اجلسد             والقلب تواق اىل الابـــــد

 لهف نفيس من بالء ومكــــد             حار لقامن يف اجياد الضمد

الها وسمل اذلي هو رمحة هللا عىل العاملني، ومث عليه هللا وبيامن كنت يف هذه احلاةل اذا بنور الرسول الكرمي صىل

لهيا، والناطق هبا، واذا بشفاعته، ومبا أ اته من هدية الهداية اىل البرشية، يصبح بلسامً  اذلي يعرّب عهنا، وادلاعي ا 

شافيًا، ودواءً انجعاً ذلكل ادلاء الوخمي اذلي ظننته بال دواء، ويـبدل ذكل اليأ س القـامت اذلي احاطـين اىل نور 

 الرجاء الســاطع.

وايهتا العجائز املوقرون، وايمن تشعرون لكمك ابلش يخوخة مثل!. اننا راحلون وال مناص اجل، اهيا الش يوخ 

من ذكل.. ولن يُسمح لنا ابملكوث هنا مبخادعة النفس واغامض العني، فنحن مساقون اىل املصري احملتوم. ولكن 

د يصوره اهل الضالةل، فليس عامل الربزخ، ليس هو كام يرتاءى لنا بظلامت الاوهام الناش ئة من الغفةل، ومبا ق

هو بعامل الفراق، وال بعامل مظمل، بل هو مجمع ال حباب، وعامل اللقاء مع الاحبة والاخاّلء، ويف طليعهتم حبيب 

 رب العامني وشفيعنا عنده يوم القيامة عليه افضل الصالة والسالم.

عرب أ لف وثالمثائة ومخسني س نة وهو  نعم، ان َمن هو سلطان ثالمثائة ومخسني مليوانً من الناس يف لك عرص،

مرىّب ارواهحم، ومرشد عقوهلم، وحمبوب قلوهبم، واذلي يُرفع اىل حصيفة حس ناته يوميًا امثال ما قدمت أ مته 

لهية السامية يف  "السبب اكلفاعل"من حس نات، اذ  واذلي هو مدار املقاصد الرابنية، وحمور الغاايت اال 
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وسمل، فكام أ نه  عليه هللا ة املوجودات ومّسوها، ذكل الرسول الاكرم صىلالكون، واذلي هو السبب لريق قمي

 كام ورد يف "اميت.. اميت.."قال يف ادلقائق الاوىل اليت ترّشف العامل به 
#345 

 "اميت.. اميت.."وسمل يقول يف احملرش ايضًا:  عليه هللا الرواايت الصحيحة والكشفيات الصادقة، فانه صىل

اىل امداد امته واغاثهتا ابعظم رمحة واسامها واقدسها واعالها، يف الوقت اذلي يقول لّك فرد ويسعى بشفاعته 

. فنحن اذن ذاهبون اىل العامل اذلي ارحتل اليه هذا النيب الكرمي، راحلون "نفيس.. نفيس"من اجلوع العظمية: 

 صفياء والاولياء اذلين الحيرصمه العد.اىل العامل اذلي استنار بنور ذكل الرساج املنري ومبن حوهل من جنوم الا

وسمل هو اذلي يقود اىل الانضواء حتت لواء  عليه هللا نعم، ان اتباع الس نة الرشيفة لهذا النيب الكرمي صىل

 شفاعته والاقتباس من انواره، والنجاة من ظلامت الربزخ.

 الرجـاء الرابـع

اليت تريخ عنان الغفةل ومتّدها قد اعتلّت ايضًا حيامن وطأ ت قدماي عتبة الش يخوخة، اكنت حصيت اجلسدية 

فاتفقت الش يخوخة واملرض معاً عىل شن الهجوم عّل، وما زالا يكيالن عىل رايس الُضابت تلو الُضابت 

حىت أ ذهبا نوم الغفةل عيّن. ومل يكن يل مثة ما يربطين ابدلنيا من مال وبنني وما شاهبهام، فوجدت ان عصارة 

 بغفةل الش باب، امنا يه أ اثم وذنوب، فاس تغثُت صاحئًا مثلام صاح نيازي املرصي:معري اذلي اضعته 

 ذهب الُعمر هباًء، مل أ فز فيه بشئ

 ولقد جئت اسري ادلرب، لكنْ 

 رحل الّركُب بعيداً 

 وبقيْت 

 ذكل النايئ الغريب

 وبكيْت 

 مهُت وحدي اتهئًا اطوي الطريق

 وبعييّن ينابيع ادلموع

 وبصدري حرقة الشوق

 عقل..! حار
#346 

كنت حيهنا يف غربة مضنية، فشعرت حبزن ايئس، واسف اندم، وحرسة ملتاعة عىل ما فات من العمر. 
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رصخت من اعاميق اطلب امداد العون، وضياء الرجاء.. واذا ابلقرأ ن احلكمي املعجز البيان ميّدّن، ويسعفين، 

والرجاء يس تطيع ان يزيل اضعاف اضعاف  ويفتح امايم ابب رجاء عظمي، ومينحين نورًا ساطعًا من الامل

 يأ يس، وميكنه ان يبدد تكل الظلامت القامتة من حويل.

نعم، اهيا الش يوخ وايهتا العجائز احملرتمون، ايَمن بدأ ت اواثق صلهتم ابالنفصام عن ادلنيا مثل! ان الصانع ذا 

ف، هل ميكن لهذا اخلالق الكرمي ااّل اجلالل اذلي خلق هذه ادلنيا ك مكل مدينة وأ نظمها، حىت ك هنا قرص مني

 يتلكم مع احبائه واكرم ضيوفه يف هذه املدينة او يف هذا القرص؟ وهل ميكن ااّل يقابلهم؟!!

مفا دام قد خلق هذا القرص الشامخ بعمل، ونظمه ابرادة، وزيّنه ابختيار، فالبد انه يتلكم؛ اذ كام ان الباّن يعمل، 

ل هذا القرص دار ضيافة مجيةل هبيجة، وهذه املدينة متجراً رائعًا، فالبد ان يكون فالعامل يتلكم. وما دام قد جع

 هل كتب وحصف يبني فهيا ما يريده منا، ويوحض عالقاته معنا.

والشك ان امكل كتاب من تكل الكتب املقدسة اليت انزلها، امنا هو القرأ ن احلكمي املعجز، اذلي ثبت اجعازه 

جعاز، واذلي يتىل يف لك دقيقة بأ لس نة مائة مليون خشص يف الاقل، واذلي ينرش بأ ربعني وهجاً من وجوه الا

النور وهيدي السبيل. واذلي يف لك حرف من حروفه عرش حس نات، وعرش مثوابت يف الاقل، واحيااًن 

اء عرشة أ الف حس نة، بل ثالثني أ لف حس نة، كام يف ليةل القدر. وهكذا مينح من مثار اجلنة ونور الربزخ ما ش

 هللا ان مينح. فهل يف الكون امجع كتاب يناظره يف هذا املقام، وهل ميكن ان يّدعي ذكل احد قط؟

مفا دام هذا القرأ ن الكرمي اذلي بني ايدينا هو الكم رب العاملني، وهو أ مره املبلّغ الينا، وهو منبع رمحته اليت 

هجة ربوبيته املطلقة، ومن هجة  وسعت لك شئ، وهو صادر من خالق السموات والارض ذي اجلالل، من

عظمة أ لوهيته، ومن جانب رمحته احمليطة الواسعة، فاس متسك به واعتصم، ففيه دواء للك داء، ونور للك 

ظالم، ورجاء للك يأ س.. وما مفتاح هذه اخلزينة الابدية االّ الاميان والتسلمي، والاس امتع اليه، والانقياد هل، 

 والاس متتاع بتالوته.
#347 

 جاء اخلامسالر 

يف بداية ش يخوخيت ومس هتلها، ورغبة مىّن يف الانزواء والاعزتال عن الناس، حبثَت رويح عن راحة يف 

ارسح بنظري اىل الافق من عىل  -ذات يوم  -املطل عىل البسفور. فلام كنت  "يوشع"الوحدة والعزةل عىل تل 

ال والفراق تتقطر حزاًن ورقة، حيث ُجلُت ذكل التل املرتفع، رأ يت بنذير الش يخوخة لوحة من لوحات الزو

بنظري من مقة جشرة معري، من الغصن اخلامس والاربعني مهنا، اىل ان انهتيت اىل اعامق الطبقات السفىل 

حليايت، فرايت ان يف لك غصن من تكل الاغصان الاكئنة هناك مضن لك س نة، جنائز ال حترص من جنائز 

معي. فتأ ثرت ابلغ التأ ثر من فراق الاحباب وافرتاقهم، وترمنت  احبايب واصدقايئ ولك َمن هل عالقة
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 "فضويل البغدادي"بأ نني
9

 عند مفارقته الاحباب قائاًل: 

 لكام حنَّ الوصــال       عَذٌب دمعي مادام الشهيق

ان لقد حبثُت من خالل تكل احلرسات الغائرة عن ابب رجاء، وعن انفذة نور، أ سىّل هبا نفيس. فاذا بنور الامي

 ابالخرة يغيثين وميّدّن بنور ابهر. انه منحين نورًا الينطفئ ابدًا، ورجاًء ال خييب مطلقًا.

اجل اي اخواّن الش يوخ واي اخوايت العجائز! ما دامت ال خرة موجودة، وما دامت يه ابقية خادلة، وما دامت 

الّ عدم الشكوى من الش يخوخة، وعدم يه امجل من ادلنيا، وما دام اذلي خلقنا حكاميً ورحاميً؛ مفا علينا اذ اً ا 

التضجر مهنا؛ ذكل الن الش يخوخة املرّشبة ابالميان والعبادة، واملوصةل اىل سّن الكامل، مايه االّ عالمة انهتاء 

 واجبات احلياة ووظائفها، واشارة ارحتال اىل عامل الرمحة للخلود اىل الراحة. فالبّد اذن من الرضا هبا اشّد الرضا.

ان اخبار مائة واربعة وعرشين أ لفاً من املصطفني الاخيار ومه الانبياء واملرسلون  نعم 
2

علهيم الصالة والسالم 

 اخبارًا ابالجامع -كام نص عليه احلديث  -

--- 
1
فضويل البغدادي شاعر عاش يف القرن السادس عرش امليالدي وهو مؤسس الادب العامثّن ال ذري، هل اشعار   

م، من اعامهل املشهورة "ليىل وجمنون" امسه احلقيقي: محمد. 9777ات الرتكية والعربية والفارس ية تويف س نة ودواوين يف اللغ

 ــ املرتمج.
2
عن ايب أ مامة، قال ابو ذر: "قلت: ايرسول هللا مك وفاء عدة الانبياء؟ قال: مائة أ لف واربعة وعرشون أ لفًا، الرسل   

قال احملقق: حديث  7888ت  8/922ًا" رواه الامام امحد )مشاكة املصابيح من ذكل ثالمثائة ومخسة عرش جامً غفري 

 . ــ املرتمج.9/48حصيح( وانظر زاد املعاد احملقق 

#348 

والتواتر مستندين اىل الشهود عند بعضهم واىل حق اليقني عند أ خرين، عن وجود ادلار ال خرة، واعالهنم 

لق س بحانه وتعاىل س يأ يت ابدلار ال خرة بال ريب، مثلام وعد بذكل ابالجامع ان الناس سيساقون الهيا، وان اخلا

 وعدًا قاطعًا.

وان تصديق مائة واربعة وعرشين مليواًن من الاولياء كشفاً وشهوداً ما اخرب به هؤالء الانبياء علهيم السالم، 

 وشهادهتم عىل وجود ال خرة بعمل اليقني، دليل قاطع واّي دليل عىل وجود ال خرة..

ذا، فان جتليات مجيع الاسامء احلس ىن خلالق الكون املتجلّية يف ارجاء العامل لكه، تقتيض ابلبداهة وجود عامل وك

 أ خر خادل، وتدل دالةل واحضة عىل وجـود ال خرة.

لهية وحهمهتا املطلقة، اليت ال ارساف فهيا وال عبث، واليت حتيي جنائز الاجشار امليتة وهيالكها  وكذا القدرة اال 

وجتعلها  "كن فيكون"نتصبة، حتيهيا ويه التعد والحتىص عىل سطح الارض يف لك ربيع، ويف لك س نة، بأ مر امل 
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فتحرش ثالمثائة أ لف نوع من طوائف النبااتت وأ مم احليواانت وتنرشها، مظهرًة  "البعث بعد املوت"عالمة عىل 

 بذكل مئات الالوف من مناذج احلرش والنشور ودالئل وجود ال خرة.

كذا الرمحة الواسعة اليت تدمي حياة مجيع ذوي الارواح احملتاجة اىل الرزق، وتعيّشها بكامل الرأ فة عيشة خارقة و 

للغاية. والعناية ادلامئة اليت تظهر انواع الزينة واحملاسن مبا ال يُعد والحيىص، يف فرتة قصرية جدًا يف لك ربيع. 

 الشك اهنام تس تلزمان وجود ال خرة بداهة.

عشق البقاء، والشوق اىل الابدية وأ مال الرسمدية املغروزة غرزًا ال انفصام لها يف فطرة هذا الانسان  وكذا

اذلي هو امكل مثرة لهذا الكون، واحب خملوق اىل خالق الكون، وهو اوثق صةل مع موجودات الكون لكه، 

 وجود عامل ال خرة ودار السعادة الشك انه يشري ابلبداهة اىل وجود عامل ابٍق بعد هذا العامل الفاّن، واىل

 الابدية.
#349 

وجود ال خرة مبثل بداهة وجود ادلنيا .  -اىل حّد يس تلزم القبول  -جفميع هذه ادلالئل تثبت بقطعية اتمة 
9

مفا 

وهذا ادلرس رصني ومتني اىل هذه ادلرجة، ويف ذكل  "الاميان ابل خرة"دام أ مه درس يلقننا القرأ ن ااّيه هو 

نور ابهر ورجاء شديد وسلوان عظمي مالو اجمتعت مائة الف ش يخوخة يف خشص واحد لكفاها ذكل الاميان 

النور، وذكل الرجاء، وذكل السلوان النابع من هذا الاميان؛ ذلا علينا حنن الش يوخ ان نفرح بش يخوختنا ونبهتج 

 ."امحلد هلل عىل كامل الاميان"قائلني: 

 الرجاء السادس

املطةل  "جام"ذكل الارس الالمي بقيت وحدي منفردًا منعزاًل عن الناس عىل مقة جبل حيامن كنت يف منفاي 

.. كنت احبث عن نور يف تكل العزةل. وذات ليةل، يف تكل الغرفة الصغرية غري املسقفة، "ابرال"عىل مراعي 

اع من الغربة املنصوبة عىل جشرة صنوبر عالية عىل مقة ذكل املرتفع، اذا بش يخوخيت تشعرّن بأ لوان وانو 

ففي سكون تكل الليةل حيث ال اثر وال صوت سوى  -كام جاء ذكل يف املكتوب السادس بوضوح  -املتداخةل 

ذكل الصدى احلزين حلفيف الاجشار ومههمهتا.. احسست بأ ن ذكل الصدى الالمي قد اصاب مصمي مشاعري، 

 ومس اعامق ش يخوخيت وغربيت، فهَمست الش يخوخُة يف اذّن منذرًة:

--- 
خبار "الامر الثبويت" ومدى الصعوبة والاشاكل يف نفي واناكر ذكل، يظهر يف املثال ال يت:  1  ان مدى السهوةل يف ا 

ـ حديقة خارقة جداً مثارها كعلب احلليب، وأ نكر عليه ال خر قوهل هذا قائاًل:  ـ عىل سطح الارض  اذا قال احدمه: ان هناك 

يس تطيع بلك سهوةل ان يثبت دعواه، مبجرد اراءة ماكن تكل احلديقة او بعض  ال، ال توجد مثل هذه احلديقة. فاالول

مثارها. اما الثاّن )اي املنكر( فعليه ان يرى ويُري مجيع احناء الكرة الارضية الجل ان يثبت نفيه، وهو عدم وجود مثل 
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 هذه احلديقة.

من ترحشاهتا، ويبيّنون مثارها وأ اثرها، علامً ان  وهكذا الامر يف اذلين خيربون عن اجلنة، فاهنم يُظهرون مئات ال الف

شاهدين صادقني مهنم اكفيان الثبات دعوامه، بيامن املنكرون لوجودها، ال يسعهم اثبات دعوامه االّ بعد مشاهدة الكون 

 عوامه!غري احملدود، والزمن غري احملدود، مع سرب غورهام ابلبحث والتفتيش، وعند عدم رؤيهتم لها، ميكهنم اثبات د

 فيامن بلغ به الكرب عتيًا واي اهيا الاخوة! اعلموا ما اعظم قوة الاميان ابل خرة وما اشد رصانته!. ـ املؤلف.
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ان الهنار قد تبدل اىل هذا القرب احلاكل، ولبست ادلنيا كفهنا الاسود، فسوف يتبدل هنار معرك اىل ليل، 

 يتحول هنار صيف احلياة اىل ليل ش تاء املوت. وسوف ينقلب هنار ادلنيا اىل ليل الربزخ، وسوف

 فأ جابهتا نفيس عىل مضض:

نعم، كام انين غريبة هنا عن بدليت وانئية عن موطين، فان مفارقيت الحبايئ الكثريين خالل معري اذلي انهز 

ليةل امخلسني وال امكل سوى تذراف ادلموع وراءمه يه غربة تفوق غربيت عن موطين.. واىن ل شعر يف هذه ال 

غربة اكرث حزاًن واشد أ ملاً من غربيت عىل هذا اجلبل اذلي توّش ابلغربة واحلزن، فش يخوخيت تنذرّن بدنوي 

من موعد فراق هنايئ عن ادلنيا وما فهيا، ففي هذه الغربة املكتنفة ابحلزن، ومن خالل هذا احلزن اذلي ميازجه 

لنجديت  "الاميان ابهلل"، ورسعان ما جاء احلزن، بدأ ُت أ حبث عن نور، وعن قبس امل، وعن ابب رجاء

ولشد ازري، ومنحين أ نساً عظاميً حبيث لو تضاعفت أ اليم ووحش يت اضعافاً مضاعفة لاكن ذكل الانس اكفيًا 

 ال زالهتا.

نعم، اهيا الش يوخ، واي ايهتا العجائز!.. مفا دام لنا خالق رحمي، فال غربة لنا اذاً ابدًا.. وما دام س بحانه موجودًا 

ذن ليست خالية ال أ نيس فهيا  فلك شئ لنا موجود اذًا، وما دام هو موجوداً ومالئكته موجودة. فهذه ادلنيا ا 

وال حسيس، وهذه اجلبال اخلاوية، وتكل الصحارى املقفرة لكها عامرة ومأ هوةل بعباد هللا املكرمني، ابملالئكة 

لكون الجهل، جيعل الاجشار بل حىت الاجحار ك هنا الكرام. نعم، ان نور الاميان ابهلل س بحانه، والنظرة اىل ا

بلسان  -اصدقاء مؤنسون فضالً عن ذوي الشعور من عباده، حيث ميكن لتـكل املوجـودات ان تتـلكم معنا 

 مبا يسـليـنا ويرّوح عنا. -احلال 

ري هذا، نعم، ان ادلالئل عىل وجوده س بحانه بعدد موجودات هذا الكون، وبعدد حروف كتاب العامل الكب

وهناك دالئل وشواهد عىل رمحته بعدد اهجزة ذوي الارواح وما خصهم من ِنَعمه ومطعوماته اليت يه حمور 

 الشفقة والرمحة
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والعناية، جفميعها تدل عىل ابب خالقنا الرحمي والكرمي، وصانعنا الانيس، وحامينا الودود، والشك ان العجز 

ذن والضعف هام ارىج شفيعني عند ذكل الب اب السايم. وان عهد الشيب أ واهنام، ووقت ظهورهام، فعلينا ا 
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 ان نّود الش يخوخة، وان حنهبا، ال ان نعرض عهنا؛ اذ يه شفيع مرجتى امام ذكل الباب الرفيع.

 الرجاء السابع

وباكئه، وذكل يف بداية املشيب،  "سعيد اجلديد"وابتساماته اىل حنيب  "سعيد القدمي"حيامن تبدلت نشوة 

 فاس تجبت لدلعوة. "سعيد القدمي"الهيا، ظنًا مهنم انين  "انقرة"اّن ارابب ادلنيا يف دع

ففي ذات يوم من الاايم الاخرية للخريف، صعدت اىل مّقة قلعة انقرة، اليت اصاهبا الكرب والبىل اكرث مين، 

يق من شيب الس نة فمتثّلت تكل القلعة امايم ك هنا حوادث تأ رخيية متحجرة، واعرتاّن حزن شديد واىس مع 

يف مومس اخلريف، ومن شييب اان، ومن هرم القلعة، ومن هرم البرشية ومن ش يخوخة ادلوةل العامثنية العلية، 

ومن وفاة سلطنة اخلالفة، ومن ش يخوخة ادلنيا. فاضطرتين تكل احلاةل اىل النظر من ذروة تكل القلعة املرتفعة 

ن نور، واحبث عن رجاء وعزاء ينري ما كنت أ حّس به من اىل اودية املايض وشواهق املس تقبل، أ نقب ع

اكثف الظلامت اليت غشيت رويح هناك ويه غارقة يف ليل هذا الهرم املتداخل احمليط . 
9

حفيامن نظرت اىل 

الميني اذلي هو املايض ابحثًا عن نور ورجاء، بدت يل تكل اجلهة من بعيد عىل هيئة مقربة كربى ل يب 

 نساّن، فأ وحشتين بداًل من ان تسلّيين .واجدادي والنوع الا

مث نظرت اىل اليسار اذلي هو املس تقبل مفتشًا عن ادلواء، فرتاءى يل عىل صورة مقربة كربى مظلمة يل 

 ول مثايل وللجيل القابل، فأ دهش ين عوضًا من ان يؤنس ين.

ذكل اليوم لنظري احلسري  مث نظرت اىل زمين احلارض بعد ان امتل  قليب ابلوحشة من الميني واليسار، فبدا

 ونظريت التأ رخيية عىل شلك نعش جلنازة جسمي املضطرب اكملذبوح بني املوت واحلياة.

--- 
1
وردت هذه احلاةل الروحية عىل صورة مناجاة اىل القلب ابللغة الفارس ية، فكتبهتا كام وردت، مث طبعت مضن رساةل   

 ريب النوري()َحباب( يف أ نقرة. ـ املؤلف.)يراجع املثنوي الع
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فلام يئست من هذه اجلهة ايضًا، رفعت رأ يس ونظرت اىل مقة جشرة معري، فرأ يت ان عىل تكل الشجرة مثرة 

واحدة فقط، ويه تنظر ايّل، تكل يه جنازيت، فطأ طأ ت رأ يس انظرًا اىل جذور جشرة معري، فرأ يت ان 

قد اختلطا معًا وامزتجا، وهام يُداسان حتت  الرتاب اذلي هناك ما هو ااّل رممي عظايم، وتراب مبدأ  خلقيت

 الاقدام، فأ ضافا اىل دايئ داء من دون ان مينحاّن دواًء.

مث حّولُت نظري عىل مضض اىل ما ورايئ، فرأ يت ان هذه ادلنيا الفانية الزائةل تتدحرج يف اودية العبث 

ن ان تواس هيا ابملرمه والعالج وتنحدر يف ظلامت العدم، فسكبْت هذه النظرة السمَّ عىل جرويح بداًل م

 الشايف.
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وملا مل أ جد يف تكل اجلهة خريًا وال أ ماًل، ولّيت وهجيي شطر الامام ورنوت بنظري بعيدًا، فرأ يت ان القرب 

واقف يل ابملرصاد عىل قارعة الطريق، فاغراً فاه، حيدق يب، وخلفه الرصاط املمتد اىل حيث الابد، وترتاءى 

رة عىل ذكل الرصاط من بعيد. وليس يل من نقطة استناد امام هذه املصائب املدهشة القوافل البرشية السائ

اليت تأ تيين من اجلهات الست، وال امكل سالحاً يدفع عين غري جزء ضئيل من الارادة اجلزئية. فليس يل اذن 

نساّن الوحيد امام لك اولئك الاعداء اذلين ال حرص هلم، والاش ياء املُضة غري احملصورة، سوى السالح الا

وهو اجلزء الاختياري. ولكن ملا اكن هذا السالح انقصاً وقارصاً وعاجزًا، والقوة هل عىل اجياد شئ، وليس يف 

طوقه ااّل الكسب حفسب، حيث ال يس تطيع ان مييض اىل الزمان املايض ويذّب عين الاحزان ويسكهتا، 

واخملاوف الواردة منه، أ يقنت االّ جدوى منه فامي حييط  والميكنه ان ينطلق اىل املس تقبل حىت مينع عيّن الاهوال

 يب من أ الم وأ مال املايض واملس تقبل.

وفامي كنت مضطراًب وسط اجلهات الست تتواىل عّل مهنا صنوف الوحشة وادلهشة واليأ س والظلمة، اذا 

ست وتنورها ابنوار ابهرة بأ نوار الاميان املتأ لقة يف وجه القرأ ن املعجز البيان، متدّن وتضئ تكل اجلهات ال 

ساطعة ما لوتضاعف ما انتابين من صنوف الوحشة وانواع الظلامت مائة مرة، لاكنت تكل الانوار اكفية ووافية 

 ال حاطهتا.

السلسةل الطويةل من الوحشة اىل سلوان ورجاء، وحولّت لك اخملاوف اىل انس  -تكل الانوار  -فبّدلت 

 خرى.القلب، وامل الروح الواحدة تلو الا
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نعم، ان الاميان قد مزق تكل الصورة الرهيبة للاميض ويه اكملقربة الكربى، وحّولها اىل جملس منّور أ نوس واىل 

 ملتقى الاحباب، وأ ظهر ذكل بعني اليقني وحق اليقني...

ما هو االّ جملس مث ان الاميان قد أ ظهر بعمل اليقني ان املس تقبل اذلي يرتاءى لنا بنظر الغفةل، كقرب واسع كبري 

 ضيافة رحامنية اعّدت يف قصور السعادة اخلادلة.

مث ان الاميان قد حّطم صورة التابوت والنعش للزمن احلارض اليت تبدو هكذا بنظر الغفةل، واشهدّن ان اليوم 

 احلارض امنا هو متجر اخروي، ودار ضيافة رائعة للرمحن.

بدو بنظر الغفةل من المثرة الوحيدة اليت يه فوق جشرة العمر عىل مث ان الاميان قد برّصّن بعمل اليقني ان ما ي 

اليت يه اهل للحياة الابدية ومرحشة  -شلك نعش وجنازة. اهنا ليست كذكل، وامنا يه انطالق لرويح 

 من وكرها القدمي اىل حيث أ فاق النجوم للس ياحة والارتياد. -للسعادة الابدية 

ن عظايم ورمميها وتراب بداية خلقيت، ليسا عظامًا حقرية فانية تداس حتت مث ان الاميان قد بنّي بأ رساره؛ ا

 الاقدام، وامنا ذكل الرتاب ابب للرمحة، وس تار لرسادق اجلنة.
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مث ان الاميان أ راّن بفضل ارسار القرأ ن الكرمي ان احوال ادلنيا واوضاعها املهنارة يف ظلامت العدم بنظر الغفةل، 

بل اهنا نوع من رسائل رابنية وماكتيب  -كام ظّن يف ابدئ الامر  -العدم  ال تتدحرج هكذا يف غياهب

مصدانية، وحصائف نقوش لالسامء الس بحانية قد امتّت هماهما، وأ فادت معانهيا، واخلفت عهنا نتاجئها يف 

 الوجود، فأ علمين الاميان بذكل ماهية ادلنيا عمل اليقني.

ن ذكل القرب اذلي احدق يب انظراً ومنتظراً ليس هو بفوهة برئ، وامنا مث ان الاميان قد اوحض يل بنور القرأ ن ا

هو ابب لعامل النور. وان ذكل الطريق املؤدي اىل الابد ليس طريقاً ممتداً ومنهتياً ابلظلامت والعدم، بل انه سبيل 

اء دلايئ، ومرهامً سوي اىل عامل النور، وعامل الوجود وعامل السعادة اخلادلة.. وهكذا اصبحت هذه الاحوال دو 

 هل، حيث قد بدت واحضة جلية فأ قنعتين قناعة اتمة.

اذلي ميكل كس باً جزئياً للغاية، وثيقة يستند  -اجلزء الاختياري  -مث، ان الاميان مينح ذكل اجلزء الضئيل من 

 هبا اىل قدرة مطلقة، وينتسب هبا اىل رمحة واسعة، ضد
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ظلامت احمليطة، بل ان الاميان نفسه يكون وثيقة بيد اجلزء الاختياري. مث تكل الكرثة الاكثرة من الاعداء وال

ان هذا اجلزء الاختياري اذلي هو السالح الانساّن، وان اكن يف حد ذاته انقصًا عاجزًا قارصًا، ااّل أ نه اذا 

ة ابدية بسعة جن -مبقتىض الاميان  -اس تعمل ابمس احلق س بحانه، وبذل يف سبيهل، والجهل، ميكن ان ينال به 

مخسامئة س نة. َمثَُل املؤمن يف ذكل مثل اجلندي اذا اس تعمل قوته اجلزئية ابمس ادلوةل فانه يسهل هل ان يؤدي 

 اعاماًل تفوق قوته الشخصية بأ لوف املرات.

وكام ان الاميان مينح اجلزء الاختياري وثيقة، فانه يسلب زمامه من قبضة اجلسم اذلي اليس تطيع النفوذ يف 

ايض وال يف املس تقبل، ويسلمه اىل القلب والروح، ولعدم احنصار دائرة حياة الروح والقلب يف الزمن امل

احلارض كام هو يف اجلسد، ودلخول س نوات عدة من املايض وس نوات مثلها من املس تقبل يف دائرة تكل 

دخل بقوة الاميان يف امعق احلياة، فان ذكل اجلزء الاختياري ينطلق من اجلزئية مكتس بًا اللكية. فكام انه ي

اودية املايض مبدداً ظلامت الاحزان، كذكل يصعد حملقاً بنور الاميان اىل ابعد شواهق املس تقبل مزيالً اهواهل 

 وخماوفه.

فيا اهيا الاخوان الش يوخ، واي ايهتا الاخوات العجائز، واي من تتأ ملون مثل من تعب املشيب! ما دمنا وامحلد 

ن، والاميان فيه خزائن حلوة نرية ذليذة حمبوبة اىل هذا احلد، وان ش يبنا يدفعنا اىل هذه هلل من اهل الاميا

اخلزائن دفعاً اكرث، فليس لنا التشيك من الش يخوخة اذًا، بل جيب علينا ان نقدم أ لف شكر وشكر اىل هللا 

 عّز وجّل، وان حنمده تعاىل عىل ش يبنا املنّور ابالميان.
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 الرجاء الثامن

الط بعض شعرات رأ يس البياض اذلي هو عالمة الش يخوخة، واكنت اهوال احلرب العاملية الاوىل وما حيامن خ

خلفه الارس دلى الروس من أ اثر معيقة يف حيايت مّعقت يّف نوم غفةل الش باب. وتال ذكل اس تقبال رائع عند 

ائد العام، او من قبل طلبة عوديت من الارس اىل اس تانبول، سواء من قبل اخلليفة او ش يخ الاسالم، او الق

 العلوم الرشعية، وما قوبلت به من تكرمي وحفاوة اكرث مما اس تحق بكثري.. لك ذكل
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ودّل عندي حاةل روحية فضاًل عن سكرة الش باب وغفلته، ومّعقْت يّف ذكل النوم اكرث، حىت تصورت معها 

 اق ابدلنيا ك نين ال أ موت.ان ادلنيا دامئة ابقية، ورأ يت نفيس يف حاةل جعيبة من الالتص

ففي هذا الوقت، ذهبت اىل جامع ابيزيد يف اس تانبول، وذكل يف شهر رمضان املبارك ل س متع للقرأ ن الكرمي 

من احلفاظ اخمللصني، فاس متعت من لسان اولئك احلفاظ ما اعلنه القرأ ن املعجز بقوة وشدة، خطابه الساموي 

 وي احلياة وموهتم، وذكل بنص ال ية الكرمية:الرفيع يف موت الانسان وزواهل، ووفاة ذ

 (.977)أ ل معران: )لُكُّ نَفس ذائِقُة املْوت(  

نفذ هذا الاعالن ادلاوي صامخ أ ذّن خمرتقاً وممزقاً طبقات النوم والغفةل والسكرة الكثيفة الغليظة حىت اس تقر 

 يف اعامق اعامق قليب.

اعصـاراً هائالً يضـطرم يف رأ يس مبا بقي من أ اثر ذكل النوم خرجت من اجلامع، رأ يت نفـيس لبضـعة اايم، ك ن 

العميق املس تقر يّف منذ امد طويل، ورأ يتين اكلسفينة التاهئة بني أ مواج البحر املضطربة البوصةل. اكنت نفيس 

تتأ جج بنار ذات دخان كثيف.. ولكام كنت انظر اىل املرأ ة، اكنت تكل الشعرات البيضاء ختاطبين قائةل: 

 به!!!.انت 

ايي، حيث شاهدت ان الش باب  نعم ان الامور توحضت عندي بظهور تكل الشعرات البيضاء وتذكريها ا 

اذلي كنت أ غرت به كثريًا، بل كنت مفتواًن ابذواقه يقول يل: الوداع! وان احلياة ادلنيا اليت كنت ارتبط حبهبا 

هبا، بل كنت مش تاقاً الهيا وعاشقاً لها، رأ يهتا  بدأ ت ابالنطفاء رويداً رويدًا، وبدت يل ادلنيا اليت كنت اتشبث

تقول يل: الوداع!! الوداع!! مشعرة اايي، ابنين سأ رحل من دار الضيافة هذه، وسأ غادرها عام قريب. ورأ يهتا 

يه الاخرى تقول: الوداع، وتهتيأ  للرحيل. وانفتح اىل القلب من لكية هذه ال ية الكرمية )لُكُ نفٍس  -اي ادلنيا  -

 قُة املوت( ومن مشوليهتا، ذكل املعىن اذلي يتضمهنا وهو:ذائ

ان البرشية قاطبة امنا يه اكلنفس الواحدة، فالبد اهنا س متوت يك تبعث من جديد، وان الكرة الارضية كذكل 

 نفٌس فالبد اهنا سوف متوت ويصيهبا البوار يك
#356 
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وسوف متوت وتنقيض يك تتشلك بصورة  تتخذ هيأ ة البقاء وصورة اخللود، وان ادلنيا يه الاخرى نفٌس 

 )أ خرة(.

 فكرت فامي أ ان فيه؛ فرأ يت:

أ ن الش باب اذلي هو مدار الاذواق والذلائذ، ذاهب حنو الزوال، اترك ماكنه للش يخوخة اليت يه منشأ  

 ليحل حملها. -ظاهرًا  -الاحزان. وان احلياة الساطعة الباهرة لفي ارحتال، ويهتيأ  املوت املظمل اخمليف 

ورأ يت ادلنيا اليت يه حمبوبة وحلوة ومعشوقة الغفاة وتُظن اهنا دامئة، رأ يهتا جتري مرسعة اىل الفناء. وليك 

انغمس يف الغفةل واخادع نفيس ولّيت نظري شطر اذواق املزنةل الاجامتعية ومقاهما الرفيع اذلي حظيت به يف 

واكرام وسلوان واقبال واجعاب.. فرأ يت  اس تانبول واذلي ُخدعت به نفيس وهو فوق حدى وطويق من حفاوة

 أ ن مجيعها ال تصاحبين ااّل اىل حد ابب القرب القريب مىن، وعنده تنطفئ.

ورأ يت أ ن رايءً ثقياًل، وأ ثرة ابردة وغفةل مؤقتة، تهمن حتت الس تار املزركش للسمعة والصيت، اليت يه املثل 

اليت خدعتين حىت ال ن لن متنحين اي سلوان، وال الاعىل الرابب الشهرة وعشاقها، ففهمت ان هذه الامور 

 ميكن ان اتلمس فهيا اي قبس من نور.

جامع "وليك استيقظ من غفليت مرة اخرى وانتبه مهنا هنائيًا، بدأ ت ابالس امتع كذكل ل ولئك احلفاظ الكرام يف 

الساموي من خالل ل تلقى ادلرس الساموي للقرأ ن الكرمي.. وعندها مسعت بشارات ذكل الارشاد  "ابيزيد

 (27)البقرة: الاوامر الرابنية املقدسة يف قوهل تعاىل: )وبرَّشِ اذلين أ منوا....( 

وابلفيض اذلي اخذته من القرأ ن الكرمي حتريت عن السلوة والرجاء والنور يف تكل الامور اليت ادهشتين 

فأ لف شكر وشكر للخالق الكرمي وحرّيتين واوقعتين يف يأ س ووحشة، دون البحث عهنا يف غريها من الامور. 

عىل ما وفقين الن أ جد ادلواء يف ادلاء نفسه، وأ ن أ رى النور يف الظلمة نفسها، وان اشعر ابلسلوان يف الامل 

 والرعب ذاهتام.
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فوجدت  "املوت"فنظرت اول ما نظرت اىل ذكل الوجه اذلي يُرعب اجليع ويُتومه أ نه خميف جداً .. وهو وجه 

ن الكرمي، ان الوجه احلقيقي للموت ابلنس بة للمؤمن صبوح منور، عىل الرمغ من ان جحابه مظمل بنور القرأ  

والسرت اذلي خيفيه يكتنفه السواد القبيح املرعب. وقد اثبتنا واوحضنا هذه احلقيقة بصورة قاطعة يف كثري من 

س اعدامًا هنائيًا، وال هو فراقًا من ان املوت: لي "املكتوب العرشين"و "اللكمة الثامنة"الرسائل وخباصة يف 

هناء ل عباء هممة احلياة ووظائفها ورخصة مهنا وراحة  ابداًي، وامنا مقدمة ومتهيد للحياة الابدية وبداية لها. وهو ا 

واعفاء، وهو تبديل ماكن مباكن، وهو وصال ولقاء مع قافةل الاحباب اذلين ارحتلوا اىل عامل الربزخ.. وهكذا، 

ائق شاهدت وجه املوت املليح الصبوح. فال غرو مل انظر اليه خائفاً وجاًل، وامنا نظرت اليه بشئ مبثل هذه احلق
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 اليت يزاولها اهل الطرق الصوفية. "رابطة املوت"وعرفت يف حيهنا رساً من ارسار  -من هجة  -من الاشتياق 

ش تاقون اليه وينهبرون به، وهو اذلي فرأ يت أ نه حُيزن اجليع بزواهل، وجيعل اللك ي  "عهد الش باب"مث تأ ملت يف 

مير ابلغفةل وال اثم، وقد مّر ش بايب هكذا! فرأ يت أ ن مثة وهجاً دماميً جداً بل مسكراً وحمرياً حتت احلةل القشيبة 

الفضفاضة امللقاة عليه، فلو مل اكن مدراكً كهنه لاكن يبكيين وحيزنين طوال حيايت ادلنيا، حىت لو معرت مائة س نة 

 س نني متيض بنشوة وابتسامة، كام قال الشاعر البايك عىل ش بابه حبرسة مريرة: حيال بضع

 أ ال ليت الش باَب يعود يومًا      فأُخرَبه مبا فعَل املشيُب 

نعم ان اذلين مل يتبينوا رس الش باب وماهيته من الش يوخ يقضون ش يخوخهتم ابحلرسة والنحيب عىل عهد 

الش باب ونضارته اذا ما حلت يف املؤمن املطمنئ احلصيف ذي القلب ش باهبم كهذا الشاعر. واحلال ان فتوة 

الساكن الوقور، واذا ما رُصفت طاقة الش باب وقوته اىل العبادة والاعامل الصاحلة والتجارة الاخروية، فاهنا 

 تصبح اعظم قوة للخري وتغدو افضل وس يةل للتجارة، وامجل وساطة للحس نات بل أ ذلها.

نفيس حقاً ومثني جدًا، وهو نعمة الهية عظمى، ونشوة ذليذة ملن عرف واجبه الاساليم نعم، ان عهد الش باب 

وملن مل يسئ اس تعامهل. ولكن الش باب ان مل تصحبه الاس تقامة، ومل ترافقه العفة والتقوى، فدونه املهاكل 

 الوبيةل، اذ يصّدع طيشه
#358 

طم حياته ادلنيا ايضًا. فيجرعه ال الم غصصاً طوال ونزواته سعادة صاحبه الابدية، وحياته الاخروية، ورمبا حي

 فرتة الهرم والش يخوخة ملا أ خذه يف بضع س نني من اذواق وذلائذ.

وملا اكن عهد الش باب ال خيلو من الُضر عند اغلب الناس، فعلينا اذن حنن الش يوخ ان نشكر هللا شكراً كثريًا 

ذلات الش باب زائةل الحماةل، كام تزول مجيع الاش ياء. فلنئ عىل ما جّناان من هماكل الش باب وارضاره. هذا وان 

رُصف عهد الش باب للعبادة، وبذل للخري والصالح لاكن دونه مثاره الباقية ادلامئة، وعنده وس يةل الفوز بش باب 

 دامئ وخادل يف حياة ابدية.

الكرمي ان هناك ثالث دىًن لكية  اليت عشقها اكرث الناس، وابتلوا هبا. فرأ يت بنور القرأ ن "ادلنيا"مث نظرت اىل 

 قد تداخل بعضها يف البعض ال خر:

لهية احلس ىن، فهيي مرأ ة لها.  الاوىل: يه ادلنيا املتوهجة اىل الاسامء اال 

 الثانية: يه ادلنيا املتوهجة حنو ال خرة، فهيي مزرعهتا.

 الغفةل ولهومه.الثالثة: يه ادلنيا املتوهجة اىل ارابب ادلنيا واهل الضالةل، فهيي لعبة اهل 

ورأ يت كذكل ان للك احد يف هذه ادلنيا دنيا عظميةخاصة به، فهناك اذن دىًن متداخةل بعدد البرش. غري ان  
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ن دنياه تهتدم وقيامته تقوم. وحيث  دنيا لك خشص قامئة عىل حياته الشخصية، مفىت ما يهنار جسم خشص فا 

رسعة اخلاطفة؛ فهم يفتنون هبا، ويظنوهنا اكدلنيا العامة ان الغافلني اليدركون اهندام دنيامه اخلاصة هبذه ال 

 املس تقرة من حوهلم.

مفا فائدة هذه ادلنيا اخلاصة اذن  -تهتدم برسعة  -كدنيا غريي  -فتأ ملت قائاًل: الشك أ ن يل ايضاً دنيا خاصة 

ما يه ااّل متجر  -ي ابلنس بة يل ولغري  -يف معري القصري جدًا؟!.. فرأ يت بنور القرأ ن الكرمي ان هذه ادلنيا 

مؤقت، ودار ضيافة متل  لك يوم وختىل، ويه سوق مقامة عىل الطريق لتجارة الغادين والراحئني، ويه كتاب 

مفتوح يتجدد للبارىء املصور، فميحو فيه ما يشاء ويثبته حبهمة. ولك ربيع فهيا رساةل مرصعة مذّهبة، ولك 

 جددصيف فهيا قصيدة منظومة رائعة، ويه مرااي تت
#359 

مظهرة جتليات الاسامء احلس ىن للصانع اجلليل، ويه مزرعة لغراس ال خرة وحديقهتا، ويه مزهرة الرمحة 

لهية، ويه مصنع موقت لتجهزي اللوحات الرابنية اخلادلة اليت س تظهر يف عامل البقاء واخللود. فشكرُت هللا  اال 

بيد ان الانسان اذلي ُمنح حباً مقبالً اىل وهجيي ادلنيا اخلالق الكرمي اجزل شكر عىل خلقه ادلنيا هبذه الصورة. 

احلقيقيني املليحني املتوهجني اىل الاسامء احلس ىن واىل ال خرة، اخطأ  املرىم وجانب الصواب عندما اس تعمل 

تكل احملبة يف غري حملها، فرصفها اىل الوجه الفاّن القبيح ذي الغفةل والُضر حىت حق عليه احلديث الرشيف 

دلنيا رأ س لك خطيئة( . )حب ا
9

 فيا اهيا الش يوخ واي ايهتا العجائز!.

انين رأ يت هذه احلقيقة بنور القرأ ن احلكمي، وبتذكري من ش يخوخيت، ومبا منحه الاميان لبصرييت من نور، وقد 

ا يف رسائل كثرية مع براهني دامغة.. رايت أ ن هذه احلقيقة يه السلوان احلقيقي يل، ويه الرجاء ا لقوي اثبهتُّ

 والضياء الساطع.. فرضيت بش يخوخيت وهريم ورسرت من رحيل الش باب.

فال حتزنوا اذن، وال تبكوا اي اخويت الش يوخ عىل ش يخوختمك بل امحدوا هللا واشكروه. وما دممت متلكون 

 الاميان، واحلقيقة تنطق هكذا، فليبك اولئك الغافلون، وليحزن الضالون ولينتحبوا..

 الرجاء التــاسع

. اكن هناك "قوصرتما"ت اسرياً اثناء احلرب العاملية الاوىل يف مدينة قصية، يف شامل رشيق روس يا تدعى كن

املشهور.. كنت جضرًا من بني زماليئ الضباط الارسى، فأ ثرت  "فولغا"جامع صغري للتتار عىل حافة هنر 

 العزةل، ااّل أ نه مل يكن يسمح

--- 
1
ن اىل احلسن البرصي رفعه مرساًل، وذكره ادليلمي يف الفردوس وتبعه ودله بال رواه البهيقي يف الشعب ابس ناد حس  

س ند عن عىل رفعه، قال ابن الفرس: احلديث ضعيف، ورواه البهيقي ايضًا يف الزهد وابو نعمي من قول عيىس بن مرمي 
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وخترجي  9111ف اخلفاء وأ خرون يعّدونه من الكم ابن مسعود او جندب البجل ريض هللا عهنم، انظر تفصيهل يف كش

واحاديث  929والاحاديث املشلكة ص 72927واملشاكة  1/877وحلية الاولياء  18الاحياء للعرايق وادلرر املنترثة 

 .2179وضعيف اجلامع الصغري وزايدته  8القصاص برمق 

#360 

يّح التتار وكفالهتم، يل ابلتجوال يف اخلارج دون اذن ورخصة، مث مسح يل بأ ن أ ظل يف ذكل اجلامع بضامنة اهل 

 فكنت اانم فيه وحيدًا، وقد اقرتب الربيع، واكنت الليايل طويةل جدًا يف تكل البقعة النائية..

اكن الارق يصيبين كثريًا يف تكل الليايل احلالكة السواد، املترسبةل ابحزان الغربة القامتة، حيث ال يُسمع ااّل 

قيقة لقطرات الامطار، ولوعة الفراق يف صفري الرايح.. لك ذكل ، والاصوات الر "فولغا"اخلرير احلزين لهنر 

 من نوم الغفةل العميق.. -مؤقتًا  -ايقظين 

ورمغ انين مل اكن اعّد نفيس ش يخاً بعُد، ولكن من يرى احلرب ش يخ، حيث  اايهما يشيب من هولها الودلان، 

قد رسى فهيا. ومع انين كنت قريبًا  (98)املزمل: بًا( وك ن رساً من ارسار ال ية الكرمية )يَومًا جَيعُل الِودلاَن شي 

 من الاربعني ااّل انين وجدُت نفيس ك نين يف الامثنني من معري..

يف تكل الليايل املظلمة الطويةل احلزينة، ويف ذكل اجلو الغامر بأ ىس الغربة، ومن واقعي املؤمل الالمي، جمث عىل 

التفتُّ اىل جعزي وانفرادي انقطع رجايئ وامل. ولكن جاءىن  صدري يأ س ثقيل حنو حيايت وموطين، فلكام 

 املدد من القرأ ن الكرمي..

 (988)أ ل معران: فردد لساّن: )حسبنا هللا ونعم الوكيل( 

 وقال قليب ابكيًا:

 اان غريب.. اان وحيد.. اان ضعيف.. اان عاجز.. انشد الامان.. اطلب العفو.. اخطب العون.. يف اببك اي الهيي.

ا رويح اليت تذكرت احبايب القداىم يف بدلي، وختيلت مويت يف هذه الغربة، فقد متثلت بأ بيات نيازي ام

 املرصي، ويه اليت تبحث عن صديق:

 مررت بأ حزان ادلنيا، واطلقت جنايح

 للحرمان

 طائرًا يف شوق، صاحئًا يف لك حلظة:

 صديق!.. صديق..!
#361 

يف تكل الليايل احملزنة الطويةل واحلالكة ابلفرقة والرقة والغربة  "ضعفي"و "جعزي"عىل اي حال.. فقد اصبح 

وس يلتني للتقرب اىل عتبة الرمحة الالهية، وشفيعني دلى احلُضة الالهية، حىت انين ال ازال مندهشًا كيف 
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يف عام اس تطعت الفرار بعد اايم قليةل. واقطع بصورة غري متوقعة مسافة ال ميكن قطعها مش ياً عىل الاقدام االّ 

لهية اليت  اكمل، ومل اكن ملّمًا ابللغة الروس ية. فلقد ختلصت من الارس بصورة جعيبة حمرّية، بفضل العناية اال 

. وهكذا جنوت من ذكل الارس "فينا"و "وارشو"ادركتين بناء عىل جعزي وضعفي، ووصلت اس تانبول ماراً بـ

بسهوةل ويرس كبريين، حبيث مل يكن لينجزها  بسهوةل تدعو اىل ادلهشة، حيث امكلت س ياحة الفرار الطويل

 اجشع الاشخاص وأ ذاكمه وامكرمه وممن يلّمون ابللغة الروس ية.

 قد أ هلمتين  هذا القرار: "فولغا"ولكن حاليت يف تكل الليةل اليت قضيهتا يف اجلامع عىل ضفاف 

مورمه. وملا اكنت هناية املطاف سأ قيض بقية معري يف الكهوف واملغارات معزتاًل الناس.. كفاّن تدخاًل يف ا"

 ."دخول القرب منفردًا وحيدًا، فعّل ان اختار الانفراد والعزةل من ال ن،ل عّود نفيس علهيا!.

سف  -نعم، هكذا قررت.. ولكن  فان احبايب الكثريين اخمللصني يف اس تانبول، واحلياة الاجامتعية  -وايلل 

فيه من اقبال الناس والشهرة والصيت.. لك ذكل أ نساّن قراري ذكل  الهبيجة الرّباقة فهيا، والس امي ما ال طائل

لفرتة قصرية. فك ن ليةل الغربة تكل يه السواد املنّور البصري لعني حيايت، وك ن الهنار الهبيج حلياة اس تانبول يه 

يق، حىت البياض غري البصري لعني حيايت. فمل تمتكن تكل العني من رؤية البعيد، بل غطت اثنية يف نوم مع 

 بعد س نتني. "فتوح الغيب"فتحها الش يخ الكيالّن بكتابه 

وهكذا اهيا الش يوخ، واي ايهتا العجائز!.. اعلموا ان ما يف الش يخوخة من العجز والضعف ليسا ااّل وس يلتني 

لهية وجلب العناية الرابنية.. فانين شاهد عىل هذه احلقيقة يف كثري من حوادث حيايت، و  ان جتل دلّر الرمحة اال 

الرمحة عىل سطح الارض يظهرها كذكل بشلك واحض ابلج؛ الن اجعز احليواانت واضعفها يه صغارها، واحلال 

 ان أ لطف حاالت الرمحة وأ ذلها وامجلها تتجىل يف تكل الصغار، فعجزُ 
#362 

الاوامر. فتحوم ك هنا جندية تنتظر  -بتجل الرمحة  -الفرخ الساكن يف عّشه عىل جشرة ابسقة، يس تخدم وادلته 

بمنّو جناحيه  -حول الزروع اخلُض لتجلب الرزق الوفري لفرخها الصغري، ولكن ما ان ينىس الفرخ الصغري جعزه 

 حىت تقول هل وادلته: عليك ان تبحث عن رزقك بنفسك. فال تعود تس تجيب لندائه بعد ذكل. -وتاكمهل 

جيري كذكل من زاوية الضعف والعجز، حبق  فكام جيري رّس الرمحة هذا عىل هذه الصورة حبق الصغار،

 الش يوخ اذلين اصبحوا يف حمك الصغار.

لهية  ولقد اعطتين جتاريب اخلاصة القناعة التامة ان رزق الصغار مثلام يأ يت بناء عىل جعزمه، وترسهل الرمحة اال 

 اذلين اكتس بوا العصمة هلم بشلك خارق، فتفّجر ينابيع االثداء وتس ّيلها هلم س ياًل، فان رزق الش يوخ املؤمنني

يُرسل الهيم من قبل الرمحة عىل صورة بركة، وأ ن معود الربكة ل ي بيت وس ندها امنا هو اولئك الش يوخ اذلين 

يأ هلونه، وان اذلي حيفظ ذكل البيت من البالاي واملصائب امنا مه اولئك الش يوخ الركع اذلين يعمرونه. يثبت 
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حديث رشيف: لوال الش يوخ الركع لصّب عليمك البالء صّباً . هذه احلقيقة اثبااتً اكمالً جزء من 
9

وهكذا مفا دام 

لهية الواسعة، وان القرأ ن الكرمي يدعو  الضعف والعجز الذلان يف الش يخوخة يصبحان حمورين جللب الرمحة اال 

 اىل:الاوالد اىل الاحرتام والرأ فة ابلوادلين يف مخس مراتب، وبأ سلوب غاية يف الاجعاز، يف قوهل تع

ّما يَبلَُغّن ِعنَدَك الِكرَبَ أ حُدُهام أ و الكهام فال تَُقل هلام أ ّف وال تهَنَرُهام وقُل لهاُم قوالً كرمياً _ واخِفْض لهاُم َجناَح  )ا 

َّياّن صغريا(    (.24 - 28)الارساء: اذُلّل من الرمحة وقُل رّب ارمَحهاُم كام رب

ة هبم، والفطرة الانسانية تقيض الاحرتام والرمحة جتاه الش يوخ.. وما دام الاسالم يأ مر بتوقري الش يوخ والرمح

أ اّل نستبدل ش يخوختنا هذه مبائة عهد من عهود الصبا؛ ذكل الن لنا فهيا اذواقًا  -حنن الش يوخ  -فالبد لنا 

 معنوية دامئة جديرة، بدالً 

--- 
1
صبًا( رواه الطياليس والطرباّن وابن منده  -اية العذاب ويف رو -)لوال عباد هلل ركّع وصبية رّضع وهبامئ رتّع لصّب عليمك   

مث رّص رصًا. قال املناوي  -احلديث نفسه  -وابن عدى وغريمه عن ايب هريرة رفعه.... ورواه الس يوطي يف اجلامع الصغري 

 (. ــ املرتمج.2/918نقاًل عن الهيمثي: وهو ضعيف )ابختصار عن كشف اخلفاء 

#363 

ناشئ من نزوة الش باب، حيث نأ خذ اذواقًا روحية انبعة من الرمحة الصادرة من العناية من اذلوق املادي ال 

لهية ومن الاحرتام النابع من فطرة الانسانية.  اال 

فلن استبدلها بس نة واحدة  "سعيد القدمي"نعم، اىن ُاطمئنمك بأ نه لو ُاعطيُت عرش س نوات من عهد ش باب 

 يخوخيت، فارضوا عهنا انمت كذكل... فاان راض ٍعن ش  "سعيد اجلديد"من شيب 

 الرجاء العارش

بعدما رجعت من ال رس، س يطرت الغفةل عّل مرة اخرى طوال س نتني من حيايت يف اس تانبول، حيث 

 ال جواء الس ياس ية وتياراهتا رصفت نظري عن التأ مل يف نفيس، وحدثت تشتتًا يف ذهين وفكري.

وب الانصاري ريض هللا عنه وعىل مرتفع مطّل عىل واٍد حسيق، حفيامن كنت جالساً ذات يوم يف مقربة ايب اي

مس تغرقاً يف تأ مل الافاق احمليطة ابس تانبول، اذا يب أ رى ك ن دنياي اخلاصة اوشكت عىل الوفاة، حىت شعرت 

ك ن الروح تنسل مهنا انسالاًل من بعض نوايّح. فقلت: تُرى هل الكتاابت املوجودة عىل شواهد  -خيااًل  -

 لقبور يه اليت دعتين اىل هذا اخليال؟هذه ا

 أ حشت ُنظري عن اخلارج وانعمت النظر يف املقربة دون ال فاق البعيدة فأ لقى يف روعي:

ان هذه املقربة احمليطة بك تضم مائة اس تانبول! حيث ان اس تانبول قد أ فرغت فهيا مائة مرة، فلن تُس تثىن "

 "ع اهايل اس تانبول هنا، فانت راحل مثلهم ال حماةل..!انت وحدك من حمك احلامك القدير اذلي افرغ مجي
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غادرت املقربة واان امحل هذا اخليال اخمليف، ودخلت الغرفة الصغرية يف حمفل جامع ايب ايوب الانصاري ريض 

منا اان ضيف! وضيف من ثالثة  هللا عنه واليت كنت ادخلها مراراً يف السابق فاس تغرقت يف التفكري يف نفيس: ا 

اذ كام انين ضيف يف هذه الغرفة الصغرية، فاان ضيٌف كذكل يف اس تانبول، بل اان ضيف يف ادلنيا اوجه؛ 

 وراحل عهنا كذكل، وعىل املسافر ان يفكر يف سبيهل ودربه.
#364 

نعم، كام انين سوف اخرج من هذه الغرفة واغادرها، فسوف اترك اس تانبول  ذات يوم واغادرها، وسوف 

 .اخرج من ادلنيا كذكل

وهكذا جمثت عىل قليب وفكري واان يف هذه احلاةل، حاةل أ لمية حمزنة مكّدرة. فال غرو انين ال أ ترك احباابً قليلني 

وحدمه، بل سأ فارق ايضاً أ الف الاحبة يف اس تانبول، بل سأ غادر اس تانبول احلبيبة نفسها وسأ فرتق عن مئات 

 ابتلينا هبا.أ الالف من الاحبة كام افرتق عن ادلنيا اجليةل اليت 

ذهبُت اىل املاكن املرتفع نفسه يف املقربة مرة اخرى، فبدا يل اهايل اس تانبول، جنائز ميشون قامئني مثلام يظهر 

اذلين ماتوا خشوصًا متحركة يف الافالم السيامنئية، فقد كنت اتردد الهيا احيااًن للعربة! فقال يل خيايل: ما دام 

ميكن ان يظهروا متحركني اكلشخوص السيامنئية، ففكّر يف هؤالء الناس قسم من الراقدين يف هذه املقربة 

 كذكل اهنم س يدخلون هذه املقربة حامتً، واعتربمه داخلني فهيا من ال ن.

وبيامن كنت اتقلب يف تكل احلاةل احملزنة املؤملة اذا بنور من القرأ ن احلكمي وابرشاد من الش يخ الكيالّن )قدس 

احملزنة وحيولها اىل حاةل مفرحة مهبجة، ذات نشوة وذلة، حيث ذكّرّن النور القادم من  رّسه( يقلب تكل احلاةل

 القرأ ن الكرمي ونهبين اىل ما يأ يت:

يف شامل رشيق روس يا، وكنَت  "قوصرتما"اكن كل صديق أ و صديقان من الضباط الارسى عند ارسك يف 

ام قائاًل: أ تذهب اىل اس تانبول أ م تريد ان تبقى هنا؟. تعمل حامتً أ هنام سريجعان اىل اس تانبول. ولو َخرّيك احده

فال جرم انك كنت ختتار اذلهاب اىل اس تانبول لو اكن كل مسكة من عقل، بفرح ورسور حيث ان تسعامئة 

وتسعة وتسعني من الف حبيب وحبيب كل مه ال ن يف اس تانبول، وليس كل هنا ااّل واحد او اثنان، ومه 

ك. فاذلهاب اىل اس تانبول ابلنس بة كل اذن ليس بفراق حزين، وال ابفرتاق أ لمي.. وها بدورمه سريحلون اىل هنا

أ نتذا قد أ تيت الهيا، أ مل تصبح راضيًا شاكرًا؟ فلقد جنوَت من بدل الاعداء، من ليالهيا الطوال السوداء، ومن 

كذا الامر حيث ان تسعًا ش تاهئا القارس العاصف، وقدمت اس تانبول الزاهية اجليةل، ك هنا جنة ادلنيا!. وه

 وتسعني من مائة خشص ممن حتهبم منذ صغرك حىت ال ن، قد ارحتلوا اىل
#365 

املقربة. تكل اليت تبدو كل موحشة مدهشة، ومل يظل مهنم يف هذه ادلنيا االّ واحد او اثنان، ومه يف طريقهم 
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  وصال ولقاء مع اولئك الاحبة الاعزاء.الهيا كذكل. فوفاتك يف ادلنيا اذن ليست بفراق، وال ابفرتاق، وامنا يه

قد تركوا مأ وامه وعشهم املندرس حتت الارض، فيرسح قسم مهنم بني  -اي الارواح الباقية  -نعم ان اولئك 

 النجوم، وقسم أ خر بني طبقات عامل الربزخ.

ن الكرمي، والاميان، حبيث وهكذا ذكّرّن ذكل النور القرأ ّن.. ولقد أ ثبت هذه احلقيقة اثبااتً قاطعاً لٌك من القرأ  

َمن مل يفقد قلبه وروحه، او مل تغرقه الضالةل البد ان يصدق هبا ك نه يراها؛ ذكل ل ن اذلي زيّن هذه ادلنيا بأ نواع 

أ لطافه اليت الحتد وبأ شاكل أ الئه اليت التُعد ُمظهرًا هبا ربوبيته الكرمية الرؤوف، حفيظًا حىت عىل الاش ياء 

اليُفين هذا الانسان  - بل ابلبداهة -ذكل الصانع الكرمي الرحمي، البد  -اكلبذور مثاًل  - الصغرية اجلزئية جداً 

اذلي هو امكل خملوقاته واكرهما وامجعها  وامّهها واحهبا اليه، وال ميحوه ابلفناء والاعدام الهنايئ، بال رمحة وبال 

لرحمي ذكل اخمللوق احملبوب حتت الرتاب اذلي هو واليضّيعه ابدًا.. بل يضع اخلالق ا -كام يبدو ظاهراً  -عاقبة 

، يك يعطي مثاره يف حياة اخرى، كام يبذر الفالح البذور عىل الارض .  ًُ ابب الرمحة موقتًا
9

 

وبعد ان تلقيت هذا التنبيه القرأ ّن، ابتت تكل املقربة عندي مؤنسة اكرث من اس تانبول نفسها، واصبحت 

عىل  "صارى ير"ن املعارشة واملؤانسة، مما حدا يب ان اجد ماكاًن للعزةل يف اخللوة والعزةل عندي اكرث لطافة م

، وصار "فتوح الغيب"البسفور. واصبح الش يخ الكيالّن ريض هللا عنه اس تاذًا يل وطبيبًا ومرشدًا بكتابه 

الامام الرابّن ريض هللا عنه  
2

 "مكتوابت"كذكل مبثابة اس تاذ أ نيس ورؤوف شفيق بكتابه 

--- 
1
لقد اثبتت هذه احلقيقة بصورة قاطعة كقطعية )اثنني يف اثنني يساوي اربعًا( يف سائر الرسائل والس امي اللكمة العارشة  (  

 واللكمة التاسعة والعرشون. ـ املؤلف.
2
هـ( امللقب حبق جمدد الالف الثاّن. برع يف علوم عرصه، ومجع معها 9184 - 189هو امحد بن عبد الاحد الرسهندي )  

ية الروح وهتذيب النفس والاخالص هلل وحضور القلب. رفض املناصب اليت عرضت عليه، قاوم فتنة "املكل اكرب" ترب 

اليت اكدت ان متحق الاسالم. وفقه املوىل العزيز اىل رصف ادلوةل املغولية القوية من الاحلاد والربمهية اىل احتضان 

ني الناس. طهّر معني التصوف من الاكدار.تنامت دعوته يف القارة الاسالم مبا بث من نظام البيعة والاخوة والارشاد ب

الهندية حىت ظهر من مثارها املكل الصاحل "اورنك زيب" فانترص ادلين يف زمانه، وعّز املسلمون وهان الكفار. هل مؤلفات 

 ترمجها اىل اللغة العربية محمد مراد يف جمدلين. ـ املرتمج.» مكتوابت«عديدة اشهرها 
#366 

فاصبحت راضياً لكياً وممتنّاً من دخويل املشيب، ومن عزويف عن مظاهر احلضارة الرباقة ومتعها الزائفة، ومن 

نساليل من احلياة الاجامتعية وانسحايب مهنا، فشكرت هللا عىل ذكل كثريًا.  ا 

يخوخة وابملوت فيا من يدلف اىل املشيب مثل.. وايمن يتذكر املوت بنذير الشيب..! ان علينا ان نرىض ابلش  
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مفا دمنا منكل  -من هجة  -وابملرض، ونراها لطيفة بنور الاميان اذلي أ ىت به القرأ ن الكرمي، بل علينا ان حنهبا 

امياانً وهو النعمة الكربى، فالش يخوخة اذن طيبة واملرض طيب، واملوت طيب ايضًا.. وليس هناك شئ قبيح 

 ع والضالةل.حمض يف حقيقة الامر ااّل الامث والسفه والبد

 الرجاء احلادى عرش

 "عبد الرمحن"عندما رجعت من الارس، كنت أ سكن مع ابن ايخ 
9

يف اس تانبول.  "جاملجة"يف قرص عىل مقة  

وميكن ان تعترب هذه احلياة اليت كنت احياها حياة مثالية من الناحية ادلنيوية ابلنس بة ل مثالنا؛ ذكل النين قد 

 "دار احلهمة الاسالمية"لنرش مفتوحة امايم يف جنوت من الارس، واكنت وسائل ا
2

ومبا يناسب همنيت  

العلمية، وان الشهرة والصيت والاقبال عّل حتّف يب بدرجة ال اس تحقها، واان  ساكن يف امجل بقعة من 

معي،  -رمحه هللا  - "عبد الرمحن"، ولك شئ ابلنس بة يل عىل ما يرام، حيث أ ن ابن ايخ "جاملجة"اس تانبول 

 و يف منهتيى اذلاكء والفطنة، فهو تلميذ ومضّح وخادم واكتب معًا، حىت كنت أ عّده ابنًا معنواًي يل.وه

وبيامن كنت احس بأ ّن اسعد انسان يف العامل، نظرت اىل املرأ ة، ورأ يت شعريات بيضاء يف رأ يس ويف حلييت، 

تبدأ  ابلظهور. فأ خذُت أ نعم النظر  "قوصرتما"واذا بتكل الصحوة الروحية اليت احسست هبا يف الارس يف جامع 

 وافكر مدققًا يف تكل

--- 
1
ودفن يف قرية  9127يف نورس وتويف س نة  9118هو عبد الرمحن بن عبدهللا، ابن شقيق الاس تاذ النوريس ودل س نة   

 ونرشه بكتاب طبع يف اس تانبول. ـ املرتمج. 9197)ذو الفضل( يف انقرة. كتب اترخي حياة الاس تاذ حىت عام 
2
 يه اعىل مؤسسة علمية اتبعة للمش يخة الاسالمية يف ادلوةل العامثنية. ـ املرتمج.  

#367 

احلاالت اليت كنت ارتبط هبا قلبيًا، وكنت اظهنا اهنا يه مدار السعادة ادلنيوية. مفا من حاةل او سبب دققت 

اط معه. فضالً عن ذكل وجدت النظر فيه، الا رأ يت أ نه سبب اتفه وخادع، ال يس تحق التعلق به، وال الارتب

يف تكل االثناء عدم الوفاء وفقدان الصداقة من صديق محمي، يُعّد من أ وىف الاصدقاء يل، وبشلك غري متوقع 

 وبصورة الختطر عىل ابل.. لك ذكل أ دى اىل النفرة والامتعاض من احلياة ادلنيا، فقلت لقليب:

رون اىل حياتنا اليت يُرىث لها من زاوية احلقيقة نظر الغبطة؟ ـ ايتُرى هل اان منخدع لكيًا؛ فأ رى الكثريين ينظ

فهل ُجنَّ جنون مجيع هؤالء الناس؟ أ م اان يف طريقي اىل اجلنون، لرؤييت هؤالء املفتونني ابدلنيا جمانني بلهاء؟! 

ن الاش ياء وعىل لك حال.. فالصحوة الشديدة اليت حصوهتا برؤية الشيب جعلتين ارى اواًل: فناء ما ارتبط به م

 املعّرضة للفناء والزوال!!

مث التفّت اىل نفيس، فوجدهتا يف منهتيى العجز!.. عندها رصخْت رويح ويه اليت تنشد البقاء دون الفناء 
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مادمُت فانية جسامً فأ ي فائدة ارجوها من "وتش بثت ابالش ياء الفانية متومهة فهيا البقاء، رصخت من اعامقها: 

اجزة مفاذا انتظر من العاجزين؟.. فليس دلايئ دواء االّ عند البايق الرسمدي، عند هذه الفانيات؟ وما دمُت ع

فبدأ ت أ حبث وأ س تقيص.. راجعت اول ما راجعت، تكل العلوم اليت اكتسبهتا سابقًا، أ حبث  "القدير الازيل

مع العلوم اىل ذكل الوقت مغرتفًا من العلوم الاسالمية  -وايلالسف  -فهيا السلوة والرجاء. ولكن كنت 

أ ن تكل العلوم الفلسفية يه مصدر الريق والتاكمل وحمور الثقافة وتنّور  -ظناً خطأ  جداً  -الفلسفية ظناً مين 

 الفكر، بيامن تكل املسائل الفلسفية يه اليت لوثت رويح كثريًا، بل اصبحت عائقة امام مسوي املعنوي.

قدسة تسعفين، رمحًة من العل القدير، وفضاًل وكرمًا من نعم، بيامن كنت يف هذه احلاةل، اذا حبهمة القرأ ن امل

كام هو مبني يف كثري من الرسائل  -عنده س بحانه. فغسلْت أ دران تكل املسائل الفلسفية، وطهرت رويح مهنا 

اذ اكن الظالم الرويح املنبثق من العلوم الفلسفية، يغرق رويح ويطمسها يف الاكئنات، فايامن كنت اتوجه  -

 يف تكل املسائل فال أ رى نورًا وال اجد قبسًا، ومل أ متكن من التنفسبنظري 
#368 

مفزق ذكل  "ال اهل الا هو"والانرشاح، حىت جاء نور التوحيد الساطع النابع من القرأ ن الكرمي اذلي يلقن 

عىل  الظالم وبدده. فانرشح صدري وتنفس بلك راحة واطمئنان.. ولكن النفس والش يطان، ش نّا وجوماً عنيفاً 

العقل والقلب وذكل مبا أ خذاه من تعلاميت وتلقياه من دروس من اهل الضالةل والفلسفة. فبدأ ت املناظرة 

 ابنتصار القلب وفوزه. -وهلل امحلد واملنّة  -النفس ية يف هذا الهجوم حىت اختمتت 

نبني هنا برهااًن واحدًا وملا اكن قسم من تكل املناظرات قد ورد يف اغلب الرسائل، فنحن نكتفي به، الا أ ننا 

فقط من بني أ الف الرباهني، لنبني انتصار القلب وفوزه عىل النفس والش يطان، وليقوم ذكل الربهان بتطهري 

ارواح اولئك الش يوخ اذلين لوثوا أ رواهحم، واسقموا قلوهبم، واطغوا انفسهم، حىت جتاوزت حدودها، اترة 

ابذن هللا  -رت حتت س تار العلوم الاجنبية والفنون احلضارية ولينجوا ابلضالةل، واترة مبا اليعنهيم من أ مور تتس

 يف حق التوحيد، من رشور النفس والش يطان. واملناظرة يه اكل يت: -

قالت نفيس مس تفرسة ابمس العلوم الفلسفية املادية: ان الاش ياء املوجودة يف الكون،بطبيعهتا تتدخل يف 

ادر منه، فالمثرة تؤخذ من الشجرة، واحلبوب تطلب من الرتاب، املوجودات، فلك شئ متوجه اىل سبب وص

 مفاذا يعين التُضع اىل هللا وطلب اصغر شئ واكرثه جزئية منه س بحانه؟!

 انكشف حاال رس التوحيد بنور القرأ ن الكرمي ابلصورة ال تية:

فهو يصدر من قدرة أ جاب قليب لنفيس املتفلسفة: ان اصغر شئ واكرثه جزئية امنا هو ك كرب شئ واعظمه، 

خالق الاكئنات مبارشة، ويأ يت من خزينته س بحانه.. فليس هناك صورة اخرى قط، وما الاس باب االّ س تائر؛ 

قد يكون أ عظم من اكرب اخمللوقات واُضمها، من حيث  -حسب ظننا  -ذكل الن اصغر اخمللوقات وأ تفهها 
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وارىق من حيث الصنعة من ادلجاج فليس هو بقارص  اخللقة والصنعة واالتقان. فاذلابب مثاًل، ان مل يكن ادق

ما أ ن يُنسب خلق اجليع  صغرُيه  -عهنا، لهذا الميكن المتيزي بني الصغري والكبري من حيث اخللقة والصنعة فا 

ما أ ن يُس ند اخللق مجيعاً اىل الواحد الاحد. ومثلام أ ن الشق الاول حمال يف  -وكبرُيه  اىل الاس باب املادية، وا 

 فان الشق الثاّن واجب الاعتقاد به ورضوري. النه: حمال،
#369 

ما دام عمل هللا س بحانه وتعاىل حييط بلك شئ، واذلي هو اثبت وجوده بشلك قاطع ابنتظام مجيع املوجودات 

واحِلمَك اليت فهيا.. وما دام لك شئ يتعنّي مقداره يف علمه س بحانه.. وما دامت املصنوعات واخمللوقات ويه يف 

يى الروعة واالتقان تأ يت مبنهتيى السهوةل اىل الوجود من العدم لك حني كام هو مشاهد.. ومادام ذكل القدير منهت 

ويف ملح البرص.. كام بيّنا ذكل يف كثري من  "كن فيكون"العلمي  ميكل قدرة مطلقة ميكنه أ ن يوِجد لك شئ ابمر 

لمعة الثالثة والعرشين. فال بد أ ن السهوةل املطلقة الرسائل بدالئل قاطعة والس امي يف املكتوب العرشين وختام ال

 املشاهدة، واخلارقة للعادة، مايه ااّل من تكل الاحاطة العلمية ومن عظمة تكل القدرة املطلقة.

مثاًل: كام انه اذا أ مررت مادة كميياوية معينة عىل كتاب ُكتب حبرب كميياوي اليُرى، فان ذكل الكتاب الضخم 

س تقرئ لك انظر اليه، كذكل يتعني مقدار لك شئ وصورته اخلاصة به يف العمل احمليط يظهر عيااًن حىت ي 

مرار تكل املادة يف  -اليت يه جتٍل من قدرته  -للقدير الازيل، فميرر القدير املطلق قوته  بلك سهوةل ويرس، اك 

وابرادته النافذة.. فيعطي ، وبقدرته املطلقة تكل، "كْن فيكون"املثال، عىل تكل املاهية العلمية، ميرره بأ مر

 س بحانه ذكل الشئ وجودًا خارجيًا، ُمظهرًا اايه امام الاشهاد، مما جيعلهم يقرأ ون ما فيه من نقوش حهمته..

ولكن ان مل يُس ند خلق مجيع الاش ياء دفعة واحدة اىل العلمي املطلق واىل القدير الازيل، فان خلق اصغر شئ 

ع مجيع ما هل عالقة ابذلابب من اكرث انواع العامل، مجعه مبزيان خاص ودقيق يس تلزم مج -اكذلابب مثالً  -عندئذ 

جدًا، اي مجع لك ذكل يف جسم اذلابب، بل ينبغي ان تكون لك ذرٍة عامةٍل يف جسم اذلابب عاملة متام العمل 

 فاصيلها اكفة.برّس خلق اذلابب وحهمة وجوده، بل ينبغي أ ن تكون متقنة لروعة الصنعة اليت فهيا بدقائقها وت

وملا اكنت الاس باب املادية او الطبيعية الميكهنا ان ختلق شيئاً من العدم مطلقاً كام هو بدهييي ومتفق عليه عند 

ارابب العقول؛ ذلا فان تكل الاس باب حىت لو متكنت من الاجياد فاهنا التمتكن ذكل ااّل ابجلع، مفا دامت 

 س تقوم ابجلع، وأ ن الاكئن احلي
#370 

ينطوي عىل اغلب مناذج ما يف العامل من عنارص وانواع، وك نه خالصة الاكئنات او بذرهتا، فالبد  - اكن اايً  -

اذن من مجع ذرات البذرة من جشرة اكمةل، ومجع عنارص الاكئن احلي وذراته من ارجاء العامل امجع، وذكل بعد 

مصاف حساسة ودقيقة جدًا.. ولكون تصفيهتا وتنظميها وتقديرها بدقة واتقان حسب موازين خاصة ووفق 

الاس باب املادية الطبيعية جاهةل وجامدة، فال عمل لها مطلقًا يك تقّدر خطة، وتنظم مهناجًا، وتنسق فهرساً، 
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ويك تتعامل مع اذلرات وفق قوالب معنوية، مصهرة اايها يف تكل القوالب لمتنعها من التفرق والتشتت 

ون شلك لك شئ وهيئته مضن أ مناط الحتد.. ذلا فان اعطاء شلك معني واحد واختالل النظام. بيامن ميكن أ ن يك

من بني تكل الاشاكل غري احملدودة، وتنظمي ذكل الشئ مبقدار معني مضن تكل املقادير غري املعدودة، دون أ ن 

ب خاصة تتبعرث ذرات العنارص اجلارية اكلس يل وابنتظام اكمل. مث بناؤها وعامرهتا بعضها فوق بعض بال قوال

وبال تعيني املقادير، مث اعطاء الاكئن احلي وجودًا منتظامً منسقًا.. لك هذا امر واحض أ نه خارج عن حدود 

الاماكن، بل خارج عن حدود العقل والاحامتل! فاذلي مل يفقد بصريته يرى ذكل جبالء! نعم، وتوضيحاً لهذه 

. (88)احلج: ن دون هللا لن خَيلقوا ُذابابً ولو اجمتعوا هل..( احلقيقة فقد جاء يف القرأ ن الكرمي )اّن اذلين تَدعوَن م

اي اذا اجمتعت الاس باب املادية اكفة الميكهنا أ ن جتمع وتنسق جسم ذاببة واحدة وأ هجزهتا وفق موازين دقيقة 

خاصة حىت لو أ وتيت تكل الاس باب ارادًة واختيارًا، بل حىت لو متكنت من تكوين جسم ذابب ومجعه فاهنا 

تس تطيع ابقاءه وادامته عىل مقداره املعني هل، بل حىت لو متكنت من ابقائه ابملقدار املعني فلن تس تطيع ان ال

حترك ابنتظام تكل اذلرات اليت تتجدد دوماً وترد اىل ذكل الوجود  لتسعى فيه؛ ذلا مفن البداهة أ ن الاس باب 

. امنـا صـاحبـها احلقـيـقي هـو غــري الاس باب.. لن تكون مالكة لهذه الاشــياء ولـن تكـون صاحـبهتا مطـلـقاً 

حياء  حـيـاء ما علـى الارض مـن اكئنـات سهـل عليه ويسري، اك  نعم، ان لها مالـكـاً وصــاحــباً حقـيقياً حبيـث أ ن ا 

 ذاببة واحدة. واجياد الربيع عنده سهل وهني كسهوةل
#371 

ذكل ل نه غري   (27)لقامن: : )ما خلُقمُك وال بَعثمُك االّ كنَفٍس واحدة( اجياد زهرة واحدة..  كـام تبـينه ال ية الكرميـة

.. والنه خيلق من العدم يف لك ربيع أ حوال موجودات الربيع "كن فيكون"حمتاج اىل اجلع، حيث أ نه ماكل ل مر 

ه وصفاهتا واشاكلها، مما سوى عنارصها.. والن خطة لك شئ ومنوذجه وفهرسه وخمططه متعني يف علم

س بحانه.. والن مجيع اذلرات التتحرك االّ مضن دائرة علمه وقدرته؛ ذلا فانه خيلق لك شئ ويوجده اجياداً بلمح 

البرص ويف منهتيى اليرس، ولن حييد شئ مّعا أ نيط به يف حركته ولو مبقدار ذرة. فتغدو الكواكب الس يارة جيشًا 

وحيث ان اجليع يسريون عىل وفق تكل القدرة الازلية  منظامً طائعاً هل، وتصبح اذلرات جنوداً مطيعني ل مره،

ويتحركون وفق دساتري ذكل العمل الازيل؛ ذلا فان هذه ال اثر تأ يت اىل الوجود حسب تكل القدرة، فال تصُغر 

تكل ال اثر بنظر الاس تصغار، وال تكون هممةل بعدم الاهامتم هبا؛ اذ اذلاببة املنتس بة اىل تكل القدرة هتكل 

، والمنةل تدمر قرص فرعون، وبذرة الصنوبر املتناهية يف الصغر حتمل عىل اكتافها ثقل جشرة الصنوبر منروداً 

الضخمة اكجلبل. فكام اننا اثبتنا هذه احلقيقة يف رسائل كثرية فاننا نقول هنا كذكل: ان اجلندي املنتسب اىل 

ن يأ رس مثاًل قائدًا عظاميً للعدو ابنتسـابه، السلطان ابجلندية ميكنه أ ن يقوم بأ عامل تفوق طاقته أ لف مرة، ك  

كذكل فان لك شـئ ابنتسابه اىل تكل القدرة الازلية يكون مصدرًا ملعجزات الصنعة واالتقان مبا تفوق تكل 

 الاس باب الطبيعية مبائة أ لف مرة.
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 اخلالصة:

أ ن ذكل الشئ من أ اثر القدير ان الصنعة املتقنة البديعة للك شئ، والسهوةل املطلقة يف اجياده، تظهران معًا 

الّ فهو حمـــال يف مائة حمــال ورود ذمل الشئ  اىل الوجود، بل يكون  خارجًا  -عندئٍذ  -الازيل ذي العمل احمليط، وا 

عن دائرة الاماكن وداخاًل يف دائرة الامتناع، بل خارجاً من صورة املمكن اىل صورة املمتنع وماهية املمتنع، 

 شئ همام اكن اىل الوجود مطلقًا. -عندئذ  - بل ال ميكن ان يرد

وهكذا فان هذا الربهان وهو يف منهتيى القوة وادلقة، ومنهتيى العمق والوضوح قد أ سكت نفيس اليت اصبحت 

 اميااًن راخسًا، وقالت: -وهلل امحلد  -تلميذة مؤقتة للش يطان، ووكيةل الهل الضالةل والفلسفة، حىت أ منت 
#372 

يكون يل رٌب خالق يعمل ويسمع أ دق خواطر قليب وأ خفى رجايئ ودعايئ. ويكون ذا قدرة  نعم انه ينبغي أ ن

مطلقة فيسعف أ خفى حاجات رويح ويستبدل كذكل هبذه ادلنيا الضخمة دنيا اخرى غريها ليسعدّن سعادة 

ايضًا. وكام أ نه رّصع  ابدية فيقمي ال خرة بعدما يرفع هذه ادلنيا، وكام أ نه خيلق اذلابب فانه يوجد السموات اجياداً 

وجه السامء بعني الشمس جعل من اذلرة ترصيعًا يف بؤبؤ عيين. وااّل فان اذلي ال يس تطيع أ ن خيلق ذاباًب ال 

ميكنه أ ن يتدخل يف خواطر قليب، ولن يسمع تُضع رويح. وان اذلي اليس تطيع أ ن خيلق السموات الميكنه 

خواطر قليب، مفثلام أ نه ميل  جو السامء  -بل يصلح  -هو اذلي يسمع  ان هيبين السعادة الابدية؛ ذلا فان ريب امنا

 ابلغيوم ويفرغها منه خالل ساعة فانه سيبدل ال خرة هبذه ادلنيا ويعّمر اجلنة ويفتح أ بواهبا يل قائاًل: هيا أ دخل!!

مغالطات العلوم يف  -مثل نفيس  -فيا اخويت الش يوخ، وايمن رصفمت جزءاً من معرمك بسوء حظ النفس وشقاهئا 

ذكل الامر القديس، ركن  "ال اهل االّ هو"الاجنبية والفلسفة املظلمة.. اعلموا أ ن اذلي يردده القرأ ن دوماً من 

امياّن ال يزتلزل وال يتصدع واليتغري أ بدًا!! مفا اقواه وما اصوبه! حيث يبدد مجيع الظلامت ويضمد اجلراحات 

 املعنوية.

ملطوةل مضن ابواب الرجاء والامل لش يخوخيت، مل يكن ابختياري، بل مل أ كن هذا وان درج هذه احلادثة ا

أ رغب درهجا هنا، حتاش ياً من امللل، االّ انين اس تطيع ان اقول قد ُكتّبهتا وأ مِلَيْت عىّل.. وعىل لك.. لرنجع اىل 

 املوضوع اذلي حنن بصدده:

اس تانبول اليت ظاهرها الذلة، من ذكل التأ مل  نعم، هكذا جاءّن النفور من تكل احلياة ادلنيوية الهبيجة يف

والنظر يف شعريات بيضاء لرأ يس وحلييت، ومن عدم الوفاء اذلي بدر من الصديق الويف اخمللص.. حىت بدأ ت 

النفس ابلبحث والتحري عن اذواق معنوية بدال عام افتتنت به من اذواق، فطلبت نورًا وسلوااًن يف هذه 

ومزجعة ومقيتة يف نظر الغافلني. فـلهل امحلد واملنّة وأ لف شكر وشكر هل س بحانه أ ن  الش يخوخة اليت تبدو ثقيةل

ويف نور التوحيد بدال من تكل الاذواق  "ال اهل االّ هو"وفقين لوجدان تكل الاذواق الاميانية احلقيقية ادلامئة يف 
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أ ن وفقين كذكل ل جد الش يخوخة خفيفة  ادلنيوية اليت الحقيقة لها والذلة فهيا، بل ال خري يف عقباها. وهل امحلد

 الظل أ تنعم بدفهئا ونورها خبالف ما يراه أ هل الغفةل من ثقل وبرودة.
#373 

نعم اياخويت! مفا دممت متلكون الاميان، وما دامت دليمك الصلوات وادلعاء الذلان ينوران الاميان، بل يمنيانه 

ايه من ش باب ويصقالنه.. فانمك تس تطيعون اذن أ ن تنظروا اىل ش يخو  ختمك من أ هنا ش باب دامئ، مبا تكس بمك ا 

خادل  يف دار اخللود، حيث ان الش يخوخة الباردة حقًا، والثقيةل جدًا، والقبيحة، بل املظلمة واملؤملة متاماً ليس 

 ه!!االّ ش يخوخة اهل الضالةل، بل رمبا عهد ش باهبم كذكل.. فليبكوا.. ولينتحبوا.. وليقولوا: وا أ سفاه.. واحرسات

امحلد هلل عىل لك "أ ما انمت اهيا الش يوخ املؤمنون املوقرون فعليمك أ ن تشكروا ربمك بلك فرح ورسور قائلني: 

 ."حال!

 الرجاء الثاّن عرش

أ عاّن ال رس املعّذب املسمى  "اس بارطة"تكل الناحية التابعة حملافظة  "ابرال"بيامن كنت وحيدًا بال معني يف 

الط ابلناس، بل حىت من املراسةل مع أ ّيٍ اكن، فوق ما كنت فيه من املرض ابلنفي، ممنوعًا من الاخت

والش يخوخة والغربة.. فبيامن كنت اضطرب من هذه احلاةل واقايس احلزن املرير اذا بنور مسّلٍ يشّع من 

اسعة، فكنت الارسار اللطيفة للقرأ ن الكرمي ومن ناكته ادلقيقة، يتفضل احلق س بحانه به عىلَّ برمحته الاكمةل الو 

امعل جاهدًا بذكل النور لتنايس ما اان فيه من احلاةل املؤملة احملزنة، حىت اس تطعت نس يان بدليت واحبيت 

مل امتكن من نس يان واحد مهنم أ بداً وهو ابن ايخ، بل ابين املعنوي، وتلميذي  -ايحرساته  -واقاريب.. ولكن 

محته اذلي فارقين قبل حوايل س بع س نوات، وال اعمل تغمده هللا بر  "عبد الرمحن"اخمللص وصديقي الشجاع 

حاهل يك أ راسهل واحتدث معه ونتشارك يف ال الم، والهو يعمل ماكّن يك يسعى خلدميت وتسلييت، نعم لقد كنت 

.. ذكل الفدايئ الصادق.. وذات "عبد الرمحن"اىل من هو مثل  -والس ّيام يف الش يخوخة هذه  -يف أ مّس احلاجة 

ن فتحهتا حىت تبنّي يل اهنا رساةل تظهر خشصية يوم وجفأ ة سل متاماً وقد أ درج  "عبدالرمحن"مين أ حدمه رساةل، ما ا 

 قسم من تكل الرساةل مضن فقرات املكتوب السابع والعرشين مبا يظهر ثالث كرامات واحضة.
#374 

 صدق وجّد انه  قد عزف بلك "عبدالرمحــن"لقد ابكتين تكل الرساةل كثرياً والتزال تبكيين، حيث يبنّي فهيا 

عزوفاً اتماً عن الاذواق ادلنيوية وعن ذلائذها، وان اقىص ما يمتناه هو الوصول اىّل ليقوم برعاييت يف ش يخوخيت 

هذه مثلام كنت ارعاه يف صغره، وان يساعدّن بقلمه الس ّيال يف وظيفيت وهمّميت احلقيقية يف ادلنيا، ويه نرش 

بعث اىّل ما يقرب من ثالثني رساةل يك اكتب وأ س تكتب ارسار القرأ ن الكرمي، حىت ان ه اكن يقول يف رسالته: ا 

 من لك مهنا ثالثني نسخة.
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لقد شدتين هذه الرساةل اىل ادلنيا بأ مل قوي شديد، فقلت يف نفيس: ها قد وجدت تلميذي اخمللص الشجاع، 

فاء الابن احلقيقي وارتباطه بوادله. ذا اذلاكء اخلارق، وذا الوفاء اخلالص، والارتباط الوثيق اذلي يفوق و 

برعاييت وخدميت، بل حىت انين هبذا الامل نسيت ما كنت فيه من الارس املؤمل  -ابذن هللا  -فسوف يقوم 

ومن عدم وجود معني يل، بل نسيت حىت الغربة والش يخوخة! ابميان وك ن عبدالرمحن قد كتب تكل الرساةل 

هو ينتظر أ جهل، اذ اس تطاع ان حيصل عىل نسخة مطبوعة من اللكمة يف منهتيى القوة ويف غاية اللمعان و 

العارشة اليت كنت قد طبعهتا ويه تبحث عن الاميان ابل خرة. فاكنت تكل الرساةل بلسامً شافيًا هل حيث 

 مّضدت مجيع جراحاته املعنوية اليت عاانها عرب س بع س نوات خلت.

لنعيش معاً حياة دنيوية سعيدة.. اذا يب أ فاجأ  بنبأ  وفاته،  وبعد ميض حوايل شهرين واان اعيش يف ذكل الامل

فيا اسفاه.. وايحرساته.. لقد هّزّن هذا اخلرب هزًا عنيفًا، حىت انين الازال حتت تأ ثريه منذ مخس س نوات، 

اد والغربة واورثين حزاًن شديداً وأ ملًا معيقًا للفراق املؤمل يفوق ما كنت اعانيه من أ مل الارس املعّذب وأ مل الانفر 

 املوحشة وأ مل الش يخوخة واملرض.

هندَّ بوفاة أ يم، بيد اّن رأ يت ان النصف الاخر قد تويف ايضاً بوفاة  كنت اقول: ان نصف دنياي اخلاصة قد ا 

عبد الرمحــن، فمل تبق يل اذن عالقة مع ادلنيا.. نعم لو اكن عبدالرمحــن يظل معي يف ادلنيا الصبح حموراً تدور 

  الاخروية يف ادلنيا ولغدا خري خلف يل، وحلّل ماكّن من بعدي، ولاكن صديقًا وفياً حوهل وظيفيت
#375 

بل مدار سلوان يل وأ نس، ولبات اذىك تلميذ لرسائل النور، والامني اخمللص احملافظ علهيا.. فضياع مثل هذا 

ذل الوسع ل تصرّب وأ حتمل ما لهو ضياع حمرق مؤمل ل مثايل. ورمغ انين كنت اب -ابعتبار الانسانية  -الضياع 

كنت اعانيه من ال الم االّ أ نه اكنت هناك عاصفة قوية جدًا تعصف ابقطار رويح، فلوال ذكل السلوان النابع 

 من نور القرأ ن الكرمي يفيض عىّل احيااًن ملا اكن ملثل ان يتحمل ويثبت.

واجلس يف اماكن خالية منعزةل، حاماًل  واجول يف جبالها وحيداً منفرداً  "ابرال"كنت أ ذهب وارسح يف وداين 

تكل اهلموم وال الم احملزنة، فاكنت متر من امايم لوحات احلياة السعيدة ومناظرها اللطيفة اليت كنت قد قضيهتا 

اكلفمل السيامنيئ. فلكام مّرت تكل اللوحات امام خيايل، سلبت من شدة  -امثال عبد الرمحن  -مع طاليب 

 ي، رسعة التأ ثر النابعة من الش يخوخة والغربة.مقاوميت وفّت يف عضد

الّ وهجُه هُل احلمُكُ واليه تُرجعون(  . (77)القصص:ولكن عىل حني غّرة انكشف رّس ال ية الكرمية )لُك شٍئ هاكٌل ا 

 انكشافًا بيّنًا حبيث جعلين أ رّدد: ايابيق انت البايق، ايابيق انت البايق.. وبه اخذت السلوان احلقيقي.

رأ يت نفيس برّس هذه ال ية الكرمية، وعرب تكل الوداين اخلالية، ومع تكل احلاةل املؤملة، رأ يهتا عىل رأ س اجل!. 

 :"مرقاة الس نّة"ثالث جنائز كربى كام أ رشت الهيا يف رساةل 
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الاوىل: رأ يت نفيس كشاهد قرب يضم مخساً ومخسني سعيداً ماتوا ودفنوا يف حيايت، ومضن معري اذلي يناهز 

 سة وامخلسني س نة.اخلام 

يدب عىل وجه هذا العرص اذلي هو مبثابة شاهد قرب  -اكلمنةل   -الثانية: رأ يت نفيس اكلاكئن احلي الصغري جداً 

 للجنازة العظمى ملن مه بنو جنيس ونوعي، واذلين دفنوا يف قرب املايض منذ زمن أ دم عليه السالم.

موت هذه ادلنيا الضخمة، مثلام متوت دنيا س يارة  -ال ية الكرمية برّس هذه  -اما الثالثة: فقد جتّسمت امام خيايل 

 من عىل وجه ادلنيا لك س نة كام ميوت الانسان..
#376 

الّ هو عليِه تولكُت وهو  ْن تََولوا فَُقل َحس يَب هللا ال اهَل ا  وهكذا فقد أ غاثين املعىن الاشاري لل ية الكرمية  )فا 

عبد "أ مدّن بنور الخيبو، فبدد ما كنت اعانيه من احلزن النابع من وفاة و  (921)التوبة:ربُّ العرش العظمي(  

 واهبًا يل الترسَي والتسل احلقيقي. "الرمحن

نعم لقد علمتين هذه ال ية الكرمية أ نه مادام هللا س بحانه وتعاىل موجوداً فهو البديل عن لك شئ، وما دام ابقيًا 

ليات عنايته س بحانه يعدل العامل لكه، وان جتلياً من جتليات نوره فهو اكٍف عبده، حيث أ ن جتلياً واحداً من جت 

العممي مينح تكل اجلنائز الثالث حياة معنوية أ ميا حياة، حبيث تظهر اهنا ليست جنائز، بل ممن أ هنوا هماهمم 

 ووظائفهم عىل هذه الارض فارحتلوا اىل عامل أ خر.

أ راّن هنا يف غري حاجة اىل مزيٍد من التوضيح، االّ أ نين  "ة الثالثةاللمع"وملا كنا قد اوحضنا هذا الرّس واحلهمة يف 

 اقول:

مرتني واذلي هو  "ايابيق انت البايق.. ايابيق انت البايق"ان اذلي جّناّن من تكل احلاةل احملزنة املؤملة، تكراري لـ

اّل وهجه( وتوضيح ذكل:  معىن ال ىة الكرمية )لُكُّ شٍئ هاكٌل ا 

للمرة الاوىل، بدأ  التداوي والضامد مبا يش به العمليات اجلراحية عىل تكل  "ايابيق انت البايق"انين عندما قلت: 

 -من أ مثال عبدالرمحن  -اجلروح املعنوية غري احملدودة الناش ئة من زوال ادلنيا وزوال َمْن فهيا من الاحّبة 

 واملتودلة من انفراط عقد الروابط اليت ارتبط هبا معهم.

مرهامً جليع تكل اجلروح املعنوية، بلسامً شافيًا لها،  "ايابيق انت البايق"الثانية فقد اصبحت مجةل  اما يف املرة

 وذكل ابلتأ مل يف املعىن ال يت:

لهيي فانت البايق وانت الاكيف، وما دمَت ابقيًا فَلَتجّلٍ من جتليات رمحتك اكٍف للك شئ  لريحل َمن يرحل ايا 

ئ اذاً موجود ملن يدرك معىن انتسابه اليك ابالميان بوجودك ويتحرك عىل يزول، وما دمَت موجودًا فلك ش

الّ وس يةل  وفق ذكل الانتساب برس الاسالم، فليس الفناء والزوال وال املوت والعدم االّ س تائر للتجديد، وا 
#377 
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احلزينة، وتكل احلاةل  للتجول يف منازل خمتلفة والسري فهيا.. فانقلبْت هبذا التفكري تكل احلاةل الروحية احملرقة

املظلمة املرعبة اىل حاةل مرّسة هبيجة وذليذة، واىل حاةل منورة حمبوبة مؤنسة. فاصبح لساّن وقليب بل لك ذّرة 

 من ذرات جسمي، يردد  بلسان احلال قائاًل: امحلد هلل.

 ولقد جتىل جزء من أ لف جزء من ذكل التجىّل للرمحة هبذه الصورة:

حامالً معي تكل الاحزان، رأ يت شاابً يدعى  "ابرال"حزّن.. من تكل الوداين، اىل عندما رجعت من موطن 

قد أ اتّن مس تفرساً عن بعض ما يشغهل من مسائل الفقه والوضوء والصالة.. فرمغ انين  "مصطفى قوهل أ ونىل"

الاخالص، مل اكن اس تقبل الضيوف يف تكل الفرتة االّ أ ن رويح ك هنا قد قرأ ت ما يف روح ذكل الشاب من 

ما سوف يؤديه هذا الشاب من خدمات لرسائل النور يف املس تقبل ،  -حبّسٍ قبل الوقوع  -وك هنا شعرت 
9

ذلا مل أ رّده وقبلته ضيفاً  
2

اذلي  "عبدالرمحن"مث تبنّي يل أ ن هللا س بحانه وتعاىل قد عوضين هبذا الشاب عن 

  النور. وبعث س بحانه وتعاىل ايلّ هو خري خلف يل ويفي مبهمة الوارث احلقيقي يف خدمة رساةل

--- 
1
حقًا، بكتابته اكرث » عبدالرمحن«قد أ ثبت انه  "عل الصغري"يدعى "مصطفى"وهكذا فان الاخ الصغري لهذا الشاب   

 من س بعامئة نسخة من رسائل النور بقلمه الطاهر بل قد رىب" عديدًا من عباد الرمحن. ــ املؤلف.
2
 أ نه ليس اهاًل للقبول حفسب، بل هو اهل لالس تقبال كذكل. ــ املؤلف.* نعم فقد اظهر هذا الشاب   

* هذه حادثة اروهيا تصديقاً حلمك اس تاذي من ان مصطفى، وهو اول تلميذ لرسائل النور اهل لالس تقبال: اكن الاس تاذ 

اس تاذي لغلق الباب فاان يرغب يف التجول يف اليوم السابق ليوم َعَرفة، فأ رسلين ل ن أ ىهء هل الفرس، قلت: التزنل اي

سأ قفهل وسأ خرج من الباب اخللفي، قال يل: بل اخرج من الباب.. فزنل واغلق الباب ابملزالج من ورايئ، وصعد اىل 

بصحبة احلاج عامثن. واكن الاس تاذ اليقبل يوهما أ حدًا عنده بهل ان » مصطفى اونىل«غرفته يضطجع... وبعد ذكل قدم 

معًا! فال حماةل أ نه يردهام.. ولكن مصطفى هذا ـ املذكور يف هذا البحث ـ ما أ ن أ ىت اىل ابب  يقبل يف تكل الفرتة خشصني

الاس تاذ مع احلاج عامثن حىت ك ن الباب قد رّحب به بلسان احلال قائاًل: ان اس تاذي لن يس تقبكل، ولكين سأ نفتح كل 

ن أ نه يس تحق الاس تقبال والقبول، مثلام أ ظهر نعم ان ما قاهل الاس تاذ حق حول مصطفى م«فانفتح هل الباب املغلق. 

 املس تقبل ذكل بوضوح فأ ن ابب بيته قد شهد عىل ذكل ايضًا.." خرسو.

"نعم ان ما كتبه "خرسو" صدق، فأ ان اصدقه. فباب البيت اذلي اسكنه قد قبل مصطفى واس تقبهل بدالً عين". سـعيد 

 النورسـي

#378 

كهذا الشاب  "عبدالرمحن"لرمحــن واحداً وسأ عوضك عنه بثالثني وك نه يقول: أ خذت منك عبداً ل "مصطفى"

ممن يسعون يف تكل الوظيفة ادلينية، وس يكونون كل طالاًب اوفياء، وابناء اخ كرماء، واوالدًا  "مصطفى"

 معنويني، واخوة طيبني، واصدقاء فدائيني مضحنّي..
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رمحن، وعندها خاطبت قليب: مادمَت ايقليب البايك نعم.. وهلل امحلد فقد وهبين البارى عز وجل ثالثني عبداً لل

امللكوم قد رأ يت هذا المنوذج وهذا املثال ومضدت َ به امه جرح من تكل اجلروح املعنوية، فعليك ان تسكن 

 وتطمنئ بأ ن هللا س بحانه س يضمد اجلروح الباقية اليت تقلقك وتتأ مل مهنا..

جائز.. وايَمن فقدمت مثل أ حب ودله اليه زمن الش يخوخة او فيا أ هيا الاخوة الش يوخ واي أ يهتا الاخوات الع

فارقه احد اقاربه.. وايمن يثقل اكههل وطأ ة الش يخوخة وحيمل معها عىل رأ سه اهلموم الثقيةل الناش ئة من الفراق! 

مية لقد علممت وضعي وعرفمت حايل فانه رمغ شّدته ابضعاف ما عندمك من اوضاع وحاالت، االّ أ ن هذه ال ية الكر 

قد مضدته واسعفته فشفته ابذن هللا، فال شك من أ ن صيدلية القرأ ن املقدسة زاخرة بعالج  لك مرض من 

امراضمك ودواء لك سقم من اسقاممك. فاذا اس تطعمت مراجعهتا ابالميان، ومقمت ابلتداوي والعالج ابلعبادة، فالبُدَّ 

 ا يثقل رؤوسمك من مهوم.أ ن ختف وطأ ة ما حتملون عىل اكهلمك من أ ثقال الش يخوخة وم

. فال "عبدالرمحن"هذا وان سبب كتابة هذا البحث كتابة مطّوةل هو رجاء الاكثار من طلب ادلعاء للمرحوم 

متلّوا وال تسأ موا من طوهل. وان قصدي من اظهار جريح اخمليف هبذه الصورة املفجعة املؤملة، فتتأ ملون أ كرث 

ممك واحزانمك فتنفرون منه، ليس االّ لبيان ما يف البلسم القرأ ّن املقدس وحتزنون حىت أ نه قد يؤدي اىل زايدة أ ال

 من شفاء خارق ومن نور ابهر ساطع.

الرجاء الثالث عرش  
9

 

 سأ حبث يف هذا الرجاء عن لوحة هممة من لوحات وقائع حيايت، فالرجاء أ اّل تسأ موا وتضجروا من طولها.

--- 
1
 ء الثالث عرش قد حدثت قبل ثالث عرش س نة... انه توافق لطيف!!. ــ املؤلف.ان حادثة املدرسة اليت يذكرها الرجا  

#379 

دار احلهمة "بعدما جنوت من أ رس الروس يف احلرب العاملية الاوىل، لبثت يف اس تانبول خلدمة ادّلين يف 

 حوايل ثالث س نوات. ولكن ابرشاد القرأ ن الكرمي وهبّمة الش يخ الكيالّن، وابنتبايه "الاسالمية

ابلش يخوخة، تودّل عندي سأ م وملل من احلياة احلضارية يف اس تانبول، وبت أ نفر من حياهتا الاجامتعية 

مت  "داء الُغربة"الهبيجة، فساقين الشوق واحلنني املسمى بـ اىل بدليت، اذ كنت اقول: ما دمت سأ موت فل 

 ."وان"اذن يف بدليت.. فتوهجت اىل مدينة 

فرأ يت أ ن ال رمن قد أ حرقوها مثلام احرقوا  "خورخور"ايرة مدرس يت املسامة بـوهناك قبل لك شئ ذهبت اىل ز

ويه كتةل من  "وان"اثناء الاحتالل الرويس.. صعدت اىل القلعة املشهورة يف  "وان"بقية البيوت املوجودة يف 

قاء احلقيقيني َصرة صدلة تضم حتهتا مدرس يت املالصقة هبا متامًا، واكنت متّر من امايم أ ش باح اولئك الاصد
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ثر هذه الاكرثة  والاخوة املؤنسني من طاليب يف مدرس يت اذلين فارقهتم قبل حوايل س بع س نوات خلت، فعىل ا 

اصبح قسم من اولئك الاصدقاء الفدائيني شهداء حقيقيني وأ خرون شهداء معنويني، فمل امتاكل نفيس من 

و املنارتني ومدرس يت حتهتا، وجلست علهيا أ تأ مل، الباكء والنحيب.. صعدت اىل مقة القلعة وارتقيهتا ويه بعل

فذهب يب اخليال اىل ما يقرب من مثاّن س نوات خلَْت وجال يب اخليال يف ذكل الزمان، ملا خليايل من قوة 

 ولعدم وجود مانع حيول بيين وبني ذكل اخليال ويرصفين عن ذكل الزمان، اذ كنت وحيدًا منفردًا.

د جرى خالل مثاّن س نوات حىت أ نين لكاّم كنت افتح عيين  أ رى ك ن عرصاً قد شاهدت حتوالً هائاًل جداً ق

قد أ حرق من اقصاه  -اذلي هو جبانب القلعة  -وىّل ومىض ابحداثه. رأ يت ان مركز املدينة احمليطة مبدرس يت 

لهائل بني اىل أ قصاه ودّمر تدمريًا اكماًل. فنظرت اىل هذا املنظر نظرة حزن وأ ىس.. اذ كنت أ شعر الفرق ا

ماكنت فيه وبني ما أ راه ال ن، وك ن مائيت س نة قد مّرت عىل هذه املدينة.. اكن أ غلب اذلين يعّمرون هذه 

البيوت املهّدمة أ صدقايئ، وأ حبّة اعّزاء عّل.. فلقد توىّف قسم مهنم ابلهجرة من املدينة وذاقوا مضاضهتا، تغمدمه 

مني يف املدينة لكّياً ومل تبق االّ حمةل ال رمن، فتأ ملت من الاعامق، هللا مجيعاً برمحته. حيث ُدّمرت بيوت املسل

 وحزنت حزاًن شديدًا ما لو اكن يل أ لف عني لاكنت تسكب ادلموع مدرارًا.
#380 

لقد رأ يت أ جفع غربة  -وايلالسف  -كنت أ ظن أ نين قد جنوت من الاغرتاب حيث رجعت اىل مدينيت، ولكن 

كعبد الرمحن املارذكره يف الرجاء  -ئات من طاليب وأ حبيت اذلين ارتبط هبم روحياً يف مدينيت نفسها؛ اذ رأ يت م 

رأ يهتم قد أ هيل علهيم الرتاب والانقاض، ورأ يت أ ن منازهلم أ صبحت أ ثراً بعد عني، وامام هذه  -الثاّن عرش 

الّ   انين مل اكن افهم معناها اللوحة احلزينة جتّسد معىن هذه الفقرة ل حدمه واليت اكنت يف ذاكريت منذ زمن بعيد ا 

 متامًا: ـ

لوال مفارقُة الاحباِب ما وَجَدْت     لها املنااي اىل ارواحنا س ُباًل 
9

اي ان اكرث ما يقيض عىل الانسان وهيلكه 

 امنا هو مفارقة الاحباب.

الاميان لاكن ذكل نعم، انه مل يؤملين شئ ومل يبكين مثل هذه احلادثة، فلو مل يأ تين مددٌ من القرأ ن الكرمي ومن 

الغم واحلزن واهلم يؤثر يّف اىل درجة اكفية لسلب الروح ميّن. لقد اكن الشعراء منذ القدمي يبكون عىل منازل 

أ حبهتم عند مرورمه عىل اطاللها فرأ يت يعيين لوحة الفراق احلزينة هذه.. فبكت رويح وقليب مع عيين حبزن 

 ته واطاللها..شديد مكن ميّر بعد مائيت س نة عىل داير أ حبّ 

عند ذكل مّرت الصفحات اللطيفة الذليذة حليايت امام عيين وخيايل واحدة تلو الاخرى بلك حيوية، مكرور 

مشاهد الفمل السيامنيئ.. تكل احلياة السارة اليت قضيهتا يف تدريس طاليب النجباء مبا يقرب من عرشين س نة، 

ذات نشوة ورسور، فاصبحت ال ن خرائب وأ طالاًل. ويف هذه الاماكن نفسها، اليت اكنت عامرة هبيجة و 
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قضيت فرتة طويةل امام هذه اللوحات من حيايت، وعندها بدأ ت أ س تغرب من حال أ هل ادلنيا، كيف أ هنم 

خيدعون انفسهم، فالوضع هذا يبنّي بداهة ان ادلنيا الحماةل فانية، وان الانسان فهيا ليس ااّل عابر سبيل، 

  مدى صدق ما يقوهل اهل احلقيقة:وضيف راحل. وشاهدت بعيينّ 

 ."التنخدعوا ابدلنيا فا هنا غّدارة.. ماّكرة.. فانية.."ـ 

--- 
1
قول املتنيب: لوال مفارقة الاحباب.. ا،خ.. يف "لها" وجه غريب، وهو أ ن تقدره مجعًا للهاة، كحصاة وحصا، ويكون   

هبت بشئ يبتلع الناس. ويكون اقام "لها"فاعالً بـ"وجدت" و"املنااي" مضافاً اليه. ويكون اثبات  اللهوات للمنااي اس تعارة ش ُ

 (. ــ املرتمج.9/284"اللها" مقام الافواه، جملاورة اللهوات للفم. )عن مغىن اللبيب 

#381 

ورأ يت كذكل أ ن الانسان ذو عالقة مع مدينته وبدلته بل مع دنياه مثلام هل عالقة مع جسمه وبيته، فبيامن كنت 

كنت أ ريد أ ن أ هجش ابلباكء بعرشة عيون ال جملرد  -ابعتبار وجودي  -بعييّن لش يخوخيت  أ ريد أ ن ابيك

ش يخوخة مدرس يت، بل لوفاهتا، بل كنت أ شعر أ نين حباجة اىل الباكء مبائة عني عىل مدينيت احللوة الشبهية 

 ابمليتة.

نوا للخراب( لقد ورد يف احلديث الرشيف من أ ن َملاَكً ينادي لك صباح: )دِلوا للموت واب 
9

كنت امسع هذه  

احلقيقة، امسعها بعييّن ال بأ ذّن، ومثلام أ باكّن وضعي يف ذكل الوقت، فان خيايل منذ عرشين س نة يذرف 

ادلموع ايضاً لكاّم مّر عىل ذكل احلال. نعم ان دمار تكل البيوت يف مقة القلعة اليت مّعرت أ الف الس نني، واكهتال 

اسفل القلعة  -ّن س نوات، حىت ك نه قد مّرت علهيا مثامنائة س نة، ووفاة مدرس يت املدينة اليت حتهتا خالل مثا

اليت اكنت تنبض ابحلياة واليت اكنت مجمع الاحباب.. تشري اىل وفاة مجيع املدارس ادلينية يف ادلوةل العامثنية.  -

دة، قد اصبحت شاهدة وتبني العظمة املعنوية جلنازهتا الكربى، حىت ك ن القلعة اليت يه َصرة صدلة واح

ومه  -قبل مثاّن س نوات  -اذلين اكنوا معي يف تكل املدرسة  -رمحهم هللا مجيعًا  -قربها. ورأ يت ان طاليب 

رة، بل حىت  راقدون يف قبورمه، رأ يهتم ك هنم يبكون معي، بل تشاركين الباكء واحلزن حىت بيوت املدينة املَدمَّ

 جدراهنا املهنّدة واجحارها املبعرثة.

نعم انين رأ يت لُك شئ وك نه يبيك، وعندئٍذ علمت انين ال اس تطيع أ ن احتّمل هذه الغربة يف مدينيت، ففكرت 

ما أ ن أ ذهب الهيم يف قبورمه او عّل أ ن انسحب اىل مغارة يف اجلبل منتظراً اجل، وقلت مادام يف ادلنيا مثل  ا 

والميكن أ ن تقاوم، ويه مؤملة وحمرقة اىل هذه ادلرجة، هذه الفراقات والافرتاقات اليت الميكن أ ن يُصرب علهيا، 

فال شك أ ن املوت افضل من هذه احلياة، ويرحج عىل مثل هذه الاوضاع اليت التطاق.. ذلا ولّيت وهجيي 

سارحًا بنظري اىل اجلهات الست.. مفا رأ يت فهيا االّ الظالم ادلامس، فالغفةل الناش ئة من ذكل التأ مل الشديد 
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 يقوالتأ ثر العم 

--- 
1
البهيقي يف الشعب من حديث عن ايب هريرة والرتمذي مرفوعًا، ابو نعمي يف احللية عن ايب ذر مرفوعًا، وامحد يف الزهد   

 (. ــ املرتمج.2149عن عبدالواحد قال: قال عيىس عليه السالم، فذكره )ادلرر املنترثة( وانظر كشف اخلفاء )

#382 

خالية جرداء وك هنا ستنقض عىل رأ يس. اكنت رويح تبحث عن نقطة استناد أ رتىن ادلنيا خميفة مرعبة، واهنا 

وركن شديد امام البالاي واملصائب غري احملدودة اليت اختذت صورة اعداء أ دّلاء. واكنت تبحث ايضاً عن نقطة 

طة استناد، اس متداد امام رغباهتا الاكمنة غري احملدودة واليت متتد اىل الابد. فبيامن اكنت رويح تبحث عن نق

وتفتش عن نقطة اس متداد وتنتظر السلوان والترّسي من اهلموم والاحزان املتودلة من الفراقات واال فرتاقات 

غري احملدودة والتخريبات والوفيات الهائةل، اذا حبقيقة أ ية واحدة من القرأ ن الكرمي املعجز ويه: )س بَّح هلل ما 

 ُمكل السموات وال رض حييي ويُميت وهو عىل لّكِ شٍئ قديٌر( يف السموات والارض وهو العزيُز احلكمي _  هلُ 

تتجىل امايم بوضوح وتنقذّن من ذكل اخليال الالمي املرعب، وتنجيين من أ مل الفراق  (2 -9)احلديد: 

والافرتاق، فاحتًة عيين وبصرييت. فالتفُت اىل الامثار املعلقة عىل الاجشار املمثرة ويه تنظر اىّل مبتسمة 

 "الحترصنَّ نظرك يف اخلرائب وحدها.. فهاّل نظرت الينا، وانعمت النظر فينا.."امة حلوة وتقول يل: ابتس

نعم ان حقيقة هذه الاية الكرمية تنبّه بقوة مذكّرًة وتقول: ِلَم حُيزنك اىل هذا احلّد سقوط رساةل عامرة ش يّدت 

دينة مأ هوةل؟ فمِلَ حتزن من سقوطها يف ، حىت اختذت صورة م"وان"بيد الانسان الضيف عىل حصيفة مفازة 

رفع برصك اىل البارى  الس يل اجلارف اخمليف املسّمى ابالحتالل الرويس اذلي حما أ اثرها واذهب كتابهتا؟ ا 

تُكتب جمددًا   "وان"املصّور وهو رّب لك شئ ومالكه احلقيقي، فناصيته بيده، وان كتاابته س بحانه عىل حصيفة 

والهبجة وان ما شاهدته من اوضاع يف الغابر والباكء والنحيب عىل خلو تكل الاماكن  ابس مترار بكامل التوجه

انه هو املاكل لها،  -خطأ ً  -وعىل دمارها وبقاهئا مقفرة امنا هو من الغفةل عن مالكها احلقيقي، ومن تومه الانسان 

 ومن عدم تصوره انه عابر سبيل وضيف ليس ااّل..

اكحلديد  -، ومن ذكل اخلطأ  يف التصور ابٌب حلقيقة عظمية، وهتيأ ت النفُس لتقبلها فانفتح من ذكل الوضع احملرق

اذ اصبحت تكل احلاةل احملزنة وذكل الوضع املؤمل، انرًا  -اذلي يدخل يف النار ليلني ويعطى هل شالكً معيناً انفعاً 

ء ووضوح اتم من خالل حقيقة تكل متأ ججة أ النت النفس. فأ ظهر القرأ ن الكرمي لها فيض احلقائق الاميانية جبال

 ال ية املذكورة حىت جعلها تقبل وترخض.
#383 

قد وهبت  -وهلل امحلد  -نعم، فكام أ ثبتنا يف املكتوب العرشين وامثاهل من الرسائل، فان حقيقة هذه ال ية الكرمية 

ما ينكشف هل من  بفيض الاميان نقطة استناد وارتاكز هائةل، وهبهتا للروح ومنحهتا اىل القلب لك حسب
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فيض ما ميلكه من قوة الاميان، حبيث تس تطيع ان تتصّدى لتكل املصائب واحلاالت املرعبة حىت لو تضاعفت 

مائة مرة، ذكل الهنا ذكّرت بأ ن لك شئ مسّخر ل مر خالقك اذلي هو املاكل احلقيقي لهذه اململكة، مفقاليد لك 

 شئ بيده، وحس بك أ ن تنتسب اليه س بحانه.

عرفُت خالقي، وتولكُت عليه، ترك لك شئ ما يضمره من العداء حنوي حىت بدأ ت احلاالت اليت اكنت فبعدما 

 حتزنين وتؤملين، بدأ ت ال ن تسعدّن وترّسّن.

نقطة "كذكل اعطى  "الاميان ابل خرة"وكام أ ثبتنا يف كثري من الرسائل برباهني قاطعة، فان النور القادم من 

ل مال والرغبات غري احملدودة، حبيث أ هنا تكفي تكل القوة ال لتكل امليول والرغبات هائةل جداً جتاه ا "اس متداد

الصغرية املؤقتة والقصرية، وال لتكل الروابط مع احبيت يف ادلنيا وحدها. بل تكفي ايضاً لرغبايت غري املتناهية 

ليات رمحة الرمحن الرحمي يُنرش يف دار اخللود وعامل البقاء ويف السعادة الابدية، ذكل النه بتجّلٍ واحد من جت 

عىل مائدة الربيع ما اليعد والحُيىص من نعمه الذليذة البديعة عىل سطح الارض اليت يه مزنل من منازل دار 

يف لك ربيع اىل اولئك الضيوف، وينعم هبا علهيم، يك يدخل يف قلوهبم  -س بحانه  -ضيافة ادلنيا املؤقتة، فمينح هبا 

وك نه يطعمهم فطور الصباح، مث يأ خذمه اىل مساكهنم الابدية يف مثاّن جنات خادلات الرسور لبضع ساعات، 

ى بنعم غري حمدودة لزمن غري حمدود اليت اعّدها لعباده، فالريب ان اذلي يؤمن برمحة هذا   "الرمحن الرحمي"مل 

ث ان ادىن درجاهتا متّد أ مااًل ويطمنئ الهيا مدراكً انتسابه اليه س بحانه، البّد أ نه جيد نقطة اس متداد عظمية حبي

 غري حمدودة وتدميها.

قد جتىّل كذكل جتلياً ابهراً ساطعاً حىت أ نه نّور  -حبقيقة تكل ال ية  -هذا وان النور الصادر من ضياء الاميان 

 تكل اجلهات الست املظلمة تنويراً اكلهنار، ونّور حاليت املؤسفة املبكية عىل مدرس يت هذه وعىل طاليب وأ حبيت

 الراحلني تنويراً اكفياً حيث نهبين اىل ان العامل اذلي يرحل اليه الاحباب ليس هو بعامل مظمل، بل بّدلوا املاكن
#384 

ليس ااّل، فستتالقون معًا وس تجمتعون ببعضمك.. وبذكل قطع دابر الباكء قطعًا اكماًل، وأ فهمين كذكل انين 

 سأ جد أ مثاهلم ومن حيّل حملهم.

املتوفاة واملتحوةل اىل اطالل، واحيا  "وان"عوضاً عن مدرسة  "اس بارطة"نّة اذلي احيا مدرسة فـلهل امحلد وامل 

اولئك الاحبة معىًن ابكرث وافضل مهنم من الطالب النجباء والاحبة الكرام. وعلّمين كذكل ان ادلنيا ليست 

كام تقتيض  -املاكل احلقيقي خاوية مقفرة، واهنا ليست مدينة خربة مدّمرة، كام كنت أ تصورها خطأ ، بل ان 

يبدل اللوحات املؤقتة واملصنوعة من قبل الانسان بلوحات اخرى وجيدد رسائهل، فكام حتل مثار  -حهمته 

جديدة لكام قطعت الامثر فكذكل الزوال والفراق يف البرشية امنا هو جتدّد وجتديد، فال يبعث حزانً أ لاميً النعدام 

 زاوية الاميان حزاًن ذليذًا انبعًا من فراق ل جل لقاء يف دار اخرى هبيجة.الاحباب هنائيًا، بل يبعث من 

290



وكذا نّور تكل احلاةل املدهشة اليت كنت فهيا، ونّور ما يرتاءى يل من الوجه املظمل ملوجودات الكون لكها. 

العربية مصورًة لتكل  فأ ردت ابداء امحلد والشكر عىل تكل احلاةل املنّورة يف وقته فأ تتين الفقرة التالية ابللغة

 احلقيقة اكمةل:

]امحلد هلل عىل نور الاميان املصور ما يُتومه اجانب اعداًء اموااًت موحشني أ يتامًا ابكني، أ وّداء اخوااًن احياًء 

 مؤنسني مرّخصني مرسورين ذاكرين مس بحني .

من نور الاميان اذلي هو منبع مجيع ويه تعين: انين اقدم اىل اخلالق ذي اجلالل محداً الهناية هل، عىل ما وهبين 

املتودلة  -هذه النعم الالهية غري احملدودة، مبا حّول تكل اللوحة املرعبة اليت ُاظهرْت لنفيس الغافةل فأ ومههتا الغفةل 

أ ن قسامً من موجودات الكون أ عداء او اجانب   -من شدة التأ ثر عىل تكل احلاةل املؤملة 
9

وقسامً أ خر جنائز 

ة، وقسامً أ خر أ يتام ابكون حيث المعني هلم والموىل، حّول ذكل النور لك شئ حىت شاهدت مدهشة مفزع

بعني اليقني ان اذلين اكنوا يبدون اجانب وأ عداء اناّم مه اخوة واصدقاء.. وان ما اكن يَظهر اكجلنائز املرعبة؛ قسٌم 

 أ هنا نواح الايتام الباكني، ترانمي ِذكر مهنم أ حياء مؤنسون، أ و مه ممن أ هنوا وظائفهم وهمامهتم.. وان ما يتومه

وتراتيل تسبيح. أ ي أ نين اقدم امحلد هلل مع مجيع املوجودات اليت متل  دنياي اخلاصة اليت تسع ادلنيا لكها، 

 فأ رشكها معي يف ذكل امحلد والتسبيح هلل س بحانه، نيةً 

--- 
1
 ف.مثل الزالزل والعواصف والطوفان والطاعون واحلريق. ــ املؤل  
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وتصورًا. حيث يل احلق يف ذكل، فنقول معًا بلسان حال لك فرد من افراد املوجودات وبلسان حال اجليع 

 ."امحلد هلل عىل نور الاميان"ايضًا: 

مث أ ن ذلائذ احلياة واذواقها اليت تالشت عىل اثر تكل احلاةل املدهشة الباعثة عىل الغفةل، وال مال اليت انسحبت 

شت ونضب معيهنا، والنعم والذلائذ اخلاصة يب اليت ظلّت حمصورة يف أ ضيق دائرة ورمبا فنيت، هنائيًا وانهم 

فوّسع ذكل النور تكل ادلائرة الضيقة  -كام أ ثبتنا ذكل يف رسائل اخرى  -لك ذكل قد حتول وتبدل بنور الاميان 

عل دار ادلنيا ودار ال خرة ُسفرتني املطوقة حول القلب اىل دائرة واسعة جداً حىت انطوى فهيا الكون لكّه، وج

مملوءتني ابلنعم، وحّوهلام اىل مائدتني ممدتني للرمحة، بداًل من تكل النعم اليت يبست وفقدت ذلهتا يف حديقة 

. ومل يقترص عىل ذكل فقط بل جعل الًك من العني والاذن والقلب وامثالها من احلواس بل مائة "خورخور"

تدة حسب درجات املؤمن متتد اىل السفرتني اململوءتني ابلنعم حبيث تمتكن من ان من اهجزة الانسان، يداً مم 

تأ خذ النعم وتلتقطها من مجيع اقطارها؛  ذلا قلت امام هذه احلقيقة الكربى شكراً هلل عىل تكل النعم غري احملدودة 

 ما يأ يت:
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محة، للك مؤمن حٌق أ ن يس تفيد مهنام ]امحلد هلل عىل نور الاميان املصّور لدلارين مملوءتني من النعمة والر 

 حبواسه الكثرية املنكشفة ابذن خالقه .

وهذا يعين: امحلد هلل اذلي وهب يل ذكل الاميان اذلي يُري بنعمة نوره أ ن ادلنيا وال خرة مملوءاتن ابلنعم والرمحة 

ميان واملنبسطة بنور ويضمن الاس تفادة من تينك السفرتني العظميتني ابيدي مجيع احلواس املنكشفة بنور الا

الاسالم للمؤمنني احلقيقيني، فلو اس تطعت تقدمي امحلد والشكر هلل خالقي جتاه ذكل الاميان جبميع ذرات كياّن 

 ومبلء ادلنيا والاخرة لَفعلت.

ٍت اعظم مفا دام الاميان يفعل فعهل يف هذا العامل مبثل هذه ال اثر العظمية، فالبّد أ ن هل يف دار البقاء واخللود مثرا

 وفيوضات اوسع، حبيث الميكن أ ن تس توعهبا عقولنا ادلنيوية وتعّرفها.

فيا اخويت الش يوخ، واي اخواّن العجائز، وايَمن تتجرعون مثل ال الم املّرة بفراق كثري من الاحبة بسبب 

ًا، ذكل النين الش يخوخة! اّّن أ خال نفيس اكرث منمك شيباً معىًن، وان اكن يبدو أ ن فيمك من هو اكرب مين س نّ 

 بأ الم -فضاًل عن أ اليم  -أ تأ مل 
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أ الف من اخواّن، ملا أ محهل يف فطريت من الرقة والشفقة الزائدتني اىل بين جنيس. فأ تأ مل ك نين ش يخ يناهز 

املئات من الس نني، أ ما انمت مفهام جترعمت من أ الم الفراق مل تتعرضوا ملثل ما تعرضت هل من البالاي واملصائب! 

متوهجة اىل أ الم ومصائب  -برس الشفقة الاكمنة يف فطريت  -ه ليس يل ابن افكر فيه، االّ انين اشعر برقة وأ مل ان

من  -أ الف من أ بناء الاسالم، بل اشعرها حىت الل م احليواانت الربيئة. زد عىل ذكل أ نين ارى نفيس متعلقة 

اليم، وارتبط هبام ك هنام داري، برمغ اّّن ال أ مكل بيتًا هبذه البالد، بل ابلعامل الاس -هجة  الغرية عىل الاسالم 

 خاصًا يب يك أ حرص ذهين فيه؛ ذلا فانين أ تأ مل ابل م املؤمنني اذلين مه يف هاتني ادلارين وأ حزن كثريًا لفراقهم.

 وملا اكن نور الاميان قد كفاّن كفاية اتمة وأ ىت عىل مجيع تأ ثرايت الناش ئة من ش يخوخيت لكها ومن بالاي

الفراقات، ووهب يل رجاًء الخييب، وامالً الينفصم، وضياًء الينطفئ، وسلواانً الينفد، فالبد أ ن الاميان ايضًا 

س يكون اكفياً لمك ووافيًا ايضاً ازاء الظلامت الناش ئة من الش يخوخة، وازاء الغفةل الواردة مهنا، وازاء التأ ثرات 

ة امنا يه ش يخوخة اهل الضالةل والسفاهة وأ ن أ قىس الفراقات والتأ ملات الصادرة مهنا. وحقاً ان اعمت ش يخوخ

 واشدها ايالمًا امنا يه أ الهمم وفراقاهتم!!

نعم، ان تذوق الاميان اذلي يبعث الرجاء ويش يع النور وينرش السلوى، وان الشعور بسلوانه والتذلذ به هو 

م، وليس هو بتنايس الش يخوخة واللهاث يف المتثل الشعوري للعبودية الالئقة ابلش يخوخة واملوافقة لالسال

وراء التش ّبه ابلش باب واقتحام غفلهتم املسكرة.. تفكّروا دامئاً وتأ ملوا يف احلديث النبوي الرشيف )خرُي ش بابمك 

من تش ّبه بكهولمك ورشُّ كهولمك من تش ّبه بش بابمك( 
9

وسمل، اي خري ش بابمك من تش به  عليه هللا اوكام قال صىل 
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 تأ ّن والرزانة وجتنهبم السفاهة ورش كهولمك من تش به ابلش باب يف السفاهة والانغامس يف الغفةل.ابلكهول يف ال 

--- 
ابس ناد  8/12اخرجه ابو يعىل والطرباّن يف الكبري من حديث واثةل وغريمه. قال احلافظ العرايق يف خترجي الاحياء   1

ابن عباس و اخرجه ابن عدي يف الاكمل من  ضعيف واخرجه البهيقي يف شعب الاميان من حديث انس ومن حديث

 ورمز الس يوطي حلس نه. 8/478حديث ابن مسعود وقال ابن اجلوزي: ال يصح. انظر فيض القدير 
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لهية لتس تحي من "فيا اخويت الش يوخ واي اخوايت العجائز! لقد ورد يف احلديث الرشيف ما معناه  ان الرمحة اال 

.  "او جعوز مؤمنة أ ن ترّد يداً ضارعة من ش يخ مؤمن
9

ذن   لهية حترتممك هكذا، فعظموا ا  مفا دامت الرمحة اال 

 احرتاهما بعبوديتمك هلل.

 الرجاء الرابع عرش

 جاء يف مس هتل )الشعاع الرابع( اذلي هو تفسري لل ية الكرمية: )حسبنا هللا وِنعَم الوكيل( ما خالصته:

 "رسائل النور"أ لوان من الغربة. ومل أ لتفت اىل ما يف حيامن جّردّن أ رابب ادلنيا من لك شئ، وقعت يف مخسة 

من أ نوار مسلّية ممّدة، جراء غفةل اورهثا الضجر والضيق وامنا نظرت مبارشة اىل قليب وحتسست رويح، 

فرأ يت انه يس يطر عّل عشق يف منهتيى القوة للبقاء، وهتمين عىّل حمبة شديدة للوجود، ويتحمك يّف شوق عظمي 

ايهمن يّف من جعز الحد هل، وفقر الهناية هل. غري ان فناًء هموالً مدهشًا، يطفئ ذكل البقاء ويزيهل، للحياة.. مع م

 فقلت مثلام قال الشاعر احملرتق الفؤاد:

 حهمة ال هل تقيض فناء اجلسد        والقلب تّواق اىل الابــــــــــد

 دلهف نفســـي من بالء ومكـد        حار لقامن يف اجياد الضم

قرأ ّن جيداً بتدبر وامعان،  فطأ طأ ت رأ يس ايئسًا... واذا ابل ية الكرمية: )َحسبُنا هللا وِنعَم الوكيل( تغيثين قائةل: ا 

فقرأ هتا بدوري مخسامئة مرة يف لك يوم، فلكام كنت أ تلوها اكنت تكشف عن بعٍض من أ نوارها وفيوضاهتا 

 تسع مراتب حسبية: -ني وليس بعمل اليق -الغزيرة، فرأ يت مهنا بعني اليقني 

--- 
روى الس يوطي يف اجلامع الكبري عن ابن النجار بس ند ضعيف.. ان هللا عز وجل يس تحي من ذي الشيبة اذا اكن   1

 (. ــ املرتمج.9/244مسددًا كرومًا للس نة ان يسأ هل فال يعطيه. )بأ ختصار عن كشف اخلفاء 
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 املرتبة النورية احلسبية الاوىل:

من عشق البقاء، ليس متوهجًا اىل بقايئ أ ان، بل اىل وجود ذكل الاكمل املطلق واىل كامهل وبقائه. ان ما يّف 
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وذكل لوجود ظٍل لتجٍل من جتليات امٍس من اسامء اجلليل واجليل املطلق ذي الكامل املطلق، وهو احملبوب 

ضلت سبيلها واتهت بسبب الغفةل، يف ماهييت االّ ان هذه احملبة الفطرية  -اي دون داع ٍ اىل سبب  -ذلاته 

 فتش بثت ابلظل وعشقت بقاء املرأ ة.

ولكن ما ان جاءت  )َحسبُنا هللا وِنعَم الَوكيل(  حىت رفعت الس تار. فاحسسُت وشاهدت، وتذوقُت حبق 

 اليقني:

يقاّن ببقاء الب ذعاّن وا  ايق ذي ان ذلة البقاء وسعادته، موجودة بنفسها، بل افضل وأ مكل مهنا، يف امياّن وا 

لهيي. وقد وحضت دالئل هذا بعمق ودقة متناهية يف الرساةل  يف اثنىت عرشة  "احلسبية"الكامل، وبأ نه ريب وا 

 . وبينت الاستشعار الامياّن مبا جيعل لك ذي حّس وشعور يف تقدير واجعاب!."كذا.. كذا.. كذا..

 املرتبة النورية احلسبية الثانية

يف فطريت، ومع الش يخوخة املس تقرة يف كياّن، ومع تكل الغربة اليت لّفتين، انه مع جعزي غري املتنايه الاكمن 

ومع عدم وجود املعني يل، وقد ُجردت من لك شئ وهيامجين اهل ادلنيا بدسائسهم وجبواسيسهم.. يف هذا 

 الوقت ابذلات خاطبت قليب قائاًل:

اي يل ـــ من نقطة  - اليدين.. أ َو ليس هلان جيوشًا كثيفة عارمة هتامج خشصًا واحدًا ضعيفًا مريضًا مكبّل "

 ."استناد؟

 فراجعت أ ية  )َحسبُنا هللا وِنعَم الَوكيل(  فاعلمتين:

انك تنتسب هبوية الانتساب الامياّن اىل سلطان عظمي ذي قدرة مطلقة، حبيث جيهز ابنتظام اتم يف الربيع 

الارض من معّدات، فزيّود مجيع تكل اجليوش مجيع ما حتتاجه جيوش النبااتت واحليواانت املنترشة عىل سطح 

 املتشلكة يف اربعامئة أ لف نوع
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حياء  البشلك ما اكتشفه  -ويف مقدمهتا الانسان  -من ال مم اخملتلفة، ويوزع مجيع ارزاق اجليش الهائل لل 

افضل الانسان يف ال ونة ال خرية من مس تخلصات اللحم والسكر وغريهام، بل بصورة مس تخلصات أ مكل و 

بكثري بل تفوقها مائة مرة، فهيي مس تخلصات متضمنة مجيع انواع الاطعمة. بل يه مس تخلصات رحامنية.. تكل 

اليت تسمى البذور والنوى.. زد عىل ذكل فانه يغلف ايضاً تكل املس تخلصات ابغلفة قََدرية تتناسب مع نضجها 

ة جدًا، وهذه الُصنيدقات ايضاً تُصنع برسعة وانبساطها ومنوها، وحيفظها يف عُليبات وصنيدقات صغرية وصغري 

، حىت أ ن "ُكنْ "املوجود يف أ مر  "ك. ن"متناهية جدًا، وبسهوةل مطلقة للغاية، وبوفرة هائةل، وذكل يف معمل 

منا يَقوُل هُل ُكْن فيُكوْن!(.  القرأ ن الكرمي يقول: )فا 
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، فميكنك الاستناد والاطمئنان اذاً اىل مفا دمت قد ظفرت بنقطة استناد مثل هذه هبوية الانتساب الامياّن

قوة عظمية وقدرة مطلقة. وحقاً لقد كنت أ حّس بقوة معنوية عظمية لكام كنت أ تلقى ذكل ادلرس من تكل ال ية 

الكرمية، فكنت أ شعر انين أ مكل قوة ميكنين أ ن احتّدى هبا مجيع اعدايئ يف العامل وليس املاثلني امايم وحدمه، 

 ق رويح: )حسبنا هللا ونعم الوكيل(.ذلا رددُت من اعام

 املرتبة النورية احلسبية الثالثة

حيامن اش تد خناق الامراض وأ لوان الغربة وأ نواع الظمل عّل، وجدت ان عالقايت تنفصم مع ادلنيا، وان الاميان 

تركت لك شئ يرشدّن ابنك مرّش دلنيا اخرى ابدية، وانك مؤهل ململكة ابقية وسعادة دامئة. ففي هذه االثناء 

تقطر منه احلرسة وجيعلين أ تأ ّوه وأ تأ فف، وأ بدلته بلك ما يبرّش ابخلري والفرح وجيعلين يف محٍد دامئ. ولكن أ ىّن 

لهذه الغاية أ ن تتحقق ويه غاية املىن ومبتغى اخليال وهدف الروح ونتيجة الفطرة، ااّل بقدرة القدير املطلق 

قوالً وفعاًل، بل يعرف مجيع احواهلم واعامهلم ويسجلها كذكل. واىّن  اذلي يعرف مجيع حراكت خملوقاته وسكناهتم

لها أ ن حتصل االّ بعنايته الفائقة غري احملدودة لهذا الانسان الصغري الهزيل املتقلب يف العجز املطلق حىت كّرمه، 

 واختذه خلياًل خماطبًا، واهبًا هل املقام السايم بني خملوقاته.
#390 

كر يف هاتني النقطتني، اي: يف فعالية هذه القدرة غري احملدودة، ويف الامهية احلقيقية اليت نعم، حيامن كنت أ ف

أ والها البارئ س بحانه لهذا الانسان اذلي يبدو حقريًا. اردت ايضاحاً يف هاتني النقطتني ينكشف به الاميان 

، "حسبنا"اليت يف  "ان"النظر يف  ويُطمنئ به القلب. فراجعت بدوري تكل ال ية الكرمية ايضًا، فقالت يل: دقق

معك، سواء ينطقوهنا بلسان احلال، او بلسان املقال، أ نصت الهيم.. نعم "حسبنا"وانظر َمْن مه اوالء ينطقون 

هكذا أ مرتين ال ية!. فنظرت.. فاذا ىب أ رى طيوراً حملّقة الحتّد، وطويرات صغرية صغرية جداً اكذلابب الحتىص، 

 ت التنهتيي واجشارًا الأ خر لها وال هناية...وحيواانت ال تعد ونباات

ِنعَم  -لك ذكل يردد مثل بلسان احلال معىن )حسبنا هللا ونعم الوكيل( ، بل يُذكّر ال خرين هبا.. أ ن هلم وكياًل 

تكفّل جبميع رشائط حياهتم، حىت انه خيلق من البيوض املتشاهبة بعضها مع بعض ويه املرتكبة من  -الوكيل 

سها، وخيلق من النطف اليت يه مثل بعضها البعض، وخيلق من احلبوب اليت يه البعض عينه، وخيلق املواد نف 

من البذور املامتثةل بعضها مع البعض ال خر مائة الف طراز من احليواانت ومائة الف شلك من الطيور ومائة 

ال التباس، خيلقها مزينة الف نوع من النبااتت، ومائة الف صنف من الاجشار، خيلقها بالخطأ  وبالنقص وب

مجيةل وموزونة منظمة، مع متزّي بعضها عن البعض ال خر واختالف بعضها عن بعض، خيلقها ابس مترار والس امي 

اايم لك ربيع امام اعيننا يف منهتيى الكرثة، ويف منهتيى السهوةل، ويف منهتيى السعة، ويف منهتيى الوفرة.. خفلُق 

اخاًل وجممتعة عىل المنط نفسه والاشاكل عيهنا، مضن عظمة هذه القدرة مجيع هذه اخمللوقات متشاهبًا ومتد

295



 املطلقة وحشمهتا، يظهر لنا بوضوح: وحدانيته س بحانه وتعاىل وأ حديته.

وقد أ فهمتين ال ية أ نه الميكن التدخل مطلقاً وال املداخةل قطعاً يف مثل هذا الفعل للربوبية املطلقة ويف ترصف 

 تربزان هذه املعجزات غري احملدودة وتنرشاهنا.هذه اخلالقية، اللتني 

فاىل اذلين يريدون ان يفهموا هوييت الشخصية وماهييت الانسانية كام يه للك مؤمن.. واىل اذلين يرغبون أ ن 

يف ال ية الكرمية ويتدبّروا يف موقعه يف ذكل  "ان"يكونوا مثل، علهيم أ ن ينظروا اىل تفسري نفيس )أ ان( يف مجع 

 يفهموا مااجلع.ول 
#391 

كوجود لك مؤمن ـ؟! وليعلموا ما احلياة نفسها بل ما  -وجودي وجسمي اذلي يبدو ضئياًل وفقرياً ال امهية هل 

الانسانية؟! وما الاسالم؟! وما الاميان التحقيقي؟ وما معرفة هللا؟ وكيف حتصل حمبة هللا؟. فليفهموا.. 

 وليتلقوا درسًا يف ذكل!.

 بية الرابعةاملرتبة النورية احلس 

وافقت العوارض املزلزةل لكياّن أ مثال الشيب والغربة واملرض وكوّن مغلوابً عىل أ مري، وافقت تكل العوارض 

فرتة غفليت، فك ن وجودي اذلي أ تعلق به بشدة يذهب اىل العدم، بل وجود اخمللوقات لكها تفىن وتنهتيي اىل 

ديداً واضطراابً أ لاميً فراجعت ال ية الكرمية ايضاً )َحسبُنا هللا الزوال، فودّل عندي ذهاب اجليع اىل العدم قلقاً ش

واان بدوري نظرت اىل معانهيا بعني الاميان  "تدبّر يف معاّّن، وانظر الهيا مبنظار الاميان"وِنعَم الَوكيل( فقالت يل: 

 فرأ يت:

، ووس يةل للظفر ابنواع من مرأ ة ٌ لوجود غري حمدود -كوجود لك مؤمن  -ان وجودي اذلي هو ذرة صغرية جداً 

نبساط غري متناٍه.. وهو مبثابة لكمة حكمية تمثر من انواع الوجود الكثرية الباقية ما هو اكرث  وجود غري حمدود اب 

قمية من وجودي حىت أ ن حلظة عيش هل من حيث انتسابه الامياّن مثني جدًا، وهل قمية عالية كقمية وجوٍد أ بدي 

ليقني؛ ل ن معرفيت ابلشعور الامياّن ابن وجودي هذا أ ثٌر من أ اثر واجب الوجود دامئ، فعلمت لك ذكل بعمل ا

وصنعٌة من صنعته وجلوة من جلواته جعلتين اجنو من ظلامت ال حّد لها تورهثا أ وهام موحشة، واختلص من 

 مجيع املوجودات أ الم ال حّد لها انبعة من افرتاقات وفراقات غري متناهية، ودفعتين ل مّد روابط اخوة وثيقة اىل

لهية املتعلقة ابملوجودات. وعلمت أ ن هناك وصااًل  والس امي اىل ذوي احلياة، روابط بعدد الافعال والاسامء اال 

 دامئًا هبذه الروابط مع مجيع ما أ حبه من املوجودات من خالل فراق موقت.

وار انواع وجود غري حمدودة وهكذا فان وجودي كوجود لك مؤمن، قد ظفر ابالميان والانتساب اذلي فيه بأ ن

الافرتاق فهيا. حفىّت لو ذهب وجودي فان بقاء تكل ال نواع من الوجود من بعده يُطمنئ وجودي وك نه قد بقي 

 بنفسه اكماًل.
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مثار لمثرة ابقية...  واخلالصة: ان املوت ليس فراقًا بل هو وصال وتبديل ماكن وا 
#392 

 املرتبة النورية احلسبية اخلامسة

صّدعت حيايت حينًا حتت اعباء ثقيةل جدًا، حىت لفتت نظري اىل العمر، واىل احلياة فرأ يت أ ن معري لقد ت

جيري حثيثًا اىل ال خرة.. وان حيايت املتقربة اىل ال خرة قد توهجت حنو الانطفاء حتت املضايقات العديدة، 

يق هبذا الانطفاء الرسيع، بل تليق حبياة ولكن الوظائف املهمة للحياة ومزاايها الراقية وفوائدها المثينة التل 

طويةل، مديدة، ففكرت يف هذا بلك أ مل وأ ىس، وراجعت اس تاذي ال ية الكرمية )َحسبُنا هللا وِنعَم الَوكيل( 

اذلي وهب كل احلياة. فنظرت الهيا هبذا املنظار وشاهدت  "احلي القيوم"فقالت يل: انظر اىل احلياة من حيث 

وان اكنت لها نتيجة واحدة  "احلي احمليي"جه واحد متوجه ايّل اان فان لها مائة وجه متوجه اىل أ نه ان اكن للحياة و 

تعود ايّل اان، فان لها الفاً من النتاجئ تعود اىل خالقي؛ ذلا فان حلظة واحدة من احلياة، او أ اًن من الوقت مضن 

 هذه اجلهة اكٍف جدًا، فال حاجة اىل زمان طويل.

حض ابربع مسائل: فليفتش اولئك اذلين ينشدون احلياة او اذلين مه ليسوا أ موااًت.. ليفتشوا عن هذه احلقيقة تتو

 ماهية احلياة وعن حقيقهتا وعن حقوقها احلقيقية مضن تكل املسائل الاربع. فليظفروا.. وليحيوا..

ان حياة ً للحياة وروحًا لها وخالصهتا يه: ان احلياة لكام تتوجه اىل احلّي القيوم وتتطلع اليه، ولكام اكن الامي

تكسب البقاء بل تعطي مثارًا ابقية كذكل، بل أ هنا ترىق وتعلو اىل درجة تكتسب جتىل الرسمدية، وعندها 

 الينظر اىل قرص العمر وطوهل.

 املرتبة النورية احلسبية الـسادسـة

تنئب عن دمار ادلنيا مضن من خالل الشيب اذلي يذكّر بفرايق اخلاص، ومن خالل حوادث أ خر الزمان اليت 

الفراقات العامة الشامةل، ومن خالل الانكشاف الواسع فوق العادة يف اوأ خر معري ل حاسيس اجلال 

والعشق هل والافتتان ابلكامالت املغروزة يف فطريت. من خالل لك هذا رأ يت ان الزوال والفناء الذلين يدمران 

 دامئًا،
#393 

قان ابس مترار، رأ يهتام يفسدان بشلك مرعب وخميف، جامل هذه ادلنيا الرائعة وان املوت والعدم الذلين يفرّ 

اجلال ويشوهانه بتحطميهام لها، ويُتلفان لطافة هذه اخمللوقات.. فتأ ملّت من اعاميق ابلغ التأ مل ملا رأ يت. ففار ما يف 

اةل املفجعة، فمل يك يل مهنا فطريت من عشق جمازي فوراانً شديداً وبدأ  يتاجج ابلرفض والعصيان امام هذه احل

قرأ ّن جيدًا، أ نعم النظر يف معاّنَّ "بد ااّل مراجعة ال ية الكرمية ايضًا ل جد املتنفس والسلوان، فقالت:  وأ ان  "ا 

بدوري دخلت اىل مركز الارصاد لسورة النور ل ية  )هللا نور السموات والارض....( فنظرت من هناك 
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الشعور الامياّن اىل أ دق  "مبجهر"ت ال ية احلسبية، ويف الوقت نفسه نظرت الاميان اىل أ بعد طبقا "مبنظار"

ارسارها.. فرأ يت انه مثلام تُظهر املرااي والزجاج واملواد الشفافة وحىت حباب البحر اجلال اخملفي املتنوع لضوء 

ال وذكل احلسن الشمس، فُيظهر لك مهنا خمتلف اجلال لاللوان الس بعة ذلكل الضوء ومثلام يتجدد ذكل اجل

بتجدد تكل املواد وبتحركها وحسب قابليهتا اخملتلفة ووفق انكساراهتا املتنوعة، اي مثلام أ هنا تُظهر اجلال اخملفي 

فكذكل الامر يف هذه املصنوعات اجليةل وهذه  -بشلك مجيل جذاب  -للشمس ولضوهئا ول لواهنا الس بعة 

يت تقوم مقام مرااي عاكسة ذلكل اجلال املقدس للجميل ذي اجلالل اذلي اخمللوقات اللطيفة واملوجودات اجليةل ال

. فهذه اخمللوقات التلبث أ ن تذهب دون توقف جمّددة بذكل جتليات ل سامئه احلس ىن "نور ال زل والابد"هو 

رات جل وعال. فاجلال الظاهر يف هذه اخمللوقات واحلسن البارز فهيا اذن ليس هو مكل ذاهتا، وامنا هو اشا

اىل ذكل اجلال املقدس الرسمدي اذلي يريد الظهور، وعالمات واشارات وجتليات ذلكل احلسن اجملرد واجلال 

 املزّنه املتجل دامئًا واذلي يريد املشاهدة والاشهاد.

هنا س نذكر ثالثة براهني "الس امي تكل الرساةل اليت تس هتل بـ "رسائل النور"وقد وحّضت دالئل هذا مفصالً يف 

.  "صورة خمترصة جداً ومعقوةلب
9

نسان نظر اىل هذه الرساةل من احصاب اذلوق السلمي الميكن أ ن يامتكل  فأ ياّم ا 

فادة ال خرين بعدما أ فاد نفسه، والس امي النقاط  نفسه من غري الاجعاب والتقدير بل سريى أ ن عليه أ ن يسعى ال 

عقهل ومل يصدأ  قلبه أ ن يقول مس تحس ناً ومس تصواًب: امخلس املذكورة يف الربهان الثاّن. فالبد ان َمن مل يفسد 

ماشاء هللا.. ابرك هللا.. وجيعل وجوده اذلي يظهر فقرياً حقرياً يسمو ويتعاىل.. ويدرك مصدقاً أ نه: معجزة خارقة 

 حقًا!!.

--- 
1
 املرتمج. -املقصود "املرتبة النورية السادسة من الشعاع الرابع"   

#394 

الرجاء اخلامس عرش  
9

 

 "امريداغ"عندما كنت نزيل غرفة يف 
2

حتت الاقامة اجلربية وحيدًا فريدًا، اكنت عيون الرتصد تتعقبين  

وتضايقين دامئاً فأ تعذب مهنا أ شد العذاب، حىت مللت احلياة نفسها وتأ سفت خلرويج من السجن، بل رغبُت 

القرب افضل من هذا اللون من او دخول القرب، حيث السجن او  "دنزييل"من لك قليب يف ان اعود اىل ُسن

ذ وهبْت أ ةل الرونيو اليت ظهرت حديثاً لطالب  لهية مغيثة، ا   "مدرسة الزهراء"احلياة. فأ تتين العناية اال 
8

ومه   

تظهر خبمسامئة نسخة بقمل واحد. فتكل الفتوحات  "رسائل النور"حيملون اقالمًا ماس ية ك ةل الرونيو.فباتت 

لهي ة لرسائل النور جعلتين أ حب تكل احلياة الضجرة القلقة املضطربة، بل جعلتين اردد اليت هيأ هتا العناية اال 

 الف شكر وشكر للبارئ س بحانه وتعاىل.
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ولكن بعد مرور فرتة وجزية مل يمتكن اعداء رسائل النور املتسرتون ان يتحملوا تكل الفتوحات النورية، فنهبوا 

لهية  -مرة اخرى  -صبحت احلياة املسؤولني يف ادلوةل ضدان وأ اثرومه علينا، فا ثقيةل مضجرة، االّ ان العناية اال 

بدأ وا فعاًل بقراءة  -ومه أ حوج الناس اىل رسائل النور  -جتلت عىل حني غرة، حيث ان املسؤولني أ نفسهم 

الرسائل املصادرة بشوق واهامتم، وذكل حبمك وظيفهتم. واس تطاعت تكل الرسائل بفضل هللا أ ن تلنّي قلوهَبم 

وجتعلها جتنح اىل جانهبا. فتوسعت بذكل دائرة مدارس النور، حيث أ هنم بدأ وا بتقديرها والاجعاب هبا بدالً من 

جرهحا ونقدها. فأ كس بتنا هذه النتيجة منافع مجة، اذ يه خري مائة مرة مّما حنن فيه من الارضار املادية، وأ ذهبت 

 ما

--- 
1
تهمةل رساةل الش يوخ وتأ ليفها من قبل أ حد طالب النور، حيث أ ن  ُكتب هذا الرجاء اخلامس عرش يك يكون مصدر  

 فرتة تأ ليف رسائل النور قد انهتت قبل ثالث س نوات. ـ املؤلف.
2
 ــ املرتمج. 9179( وظل فيه حىت س نة 9144قضاء  يقع يف اواسط الاانضول ، نفي اليه الاس تاذ النوريس س نة )  

3
امة هذه املدرسة اليت تدمج فهيا ادلراسة ادلينية والعلمية معًا، حىت وضع جحرها سعى الاس تاذ النوريس طوال حياته الق  

االّ ان ظروف احلرب العاملية الاوىل حالت دون امتام املرشوع، ولكن العناية ». وان«قرب حبرية  9199الاساس س نة 

الد وعرضها، تكل يه املدارس الرابنية عوضت عن تكل املدرسة مبدرسة معنوية امتدت اغصاهنا الوارفة يف طول الب

 املعنوية النورية، ومن هنا اكن الاس تاذ النوريس يعد طالب النور طالب مدرسة الزهراء. ـ املرتمج.
#395 

نظر  -ومه الاعداء املتسرتون  -نعانيه من اضطراب وقلق. ولكن ما ان مّرت فرتة وجزية، حىت حّول املنافقون 

هاهنا اىل حيايت الس ياس ية السابقة، فأ اثروا ال وهام والشكوك، وبثوا اخملاوف احلكومة اىل خشيص أ ان، ونهّبوا أ ذ

من حويل يف صفوف دوائر العدل واملعارف )الرتبية( والامن ووزارة ادلاخلية. ومما وّسع تكل اخملاوف دلهيم 

ة الش يوعيني ومه واهج -ما جيري من املشاحنات بني الاحزاب الس ياس ية، وما أ اثره الفوضويون والارهابيون 

ثر ذكل حبمةل توقيف وتضييق شديد علينا، ومبصادرة ما متكنت من احلصول عليه  - حىت أ ن احلكومة قامت ا 

 من الرسائل، فتوقف نشاط طالب النور وفعالياهتم.

مما الميكن أ ن  -وابلرمغ من أ ن بعض املوظفني املسؤولني أ شاعوا دعاايت مغرضة جعيبة جلرح خشصييت وذّمها 

االّ اهنم ابؤوا ابالخفاق اذلريع، فمل يس تطيعوا ان يقنعوا احداً هبا. ومع ذكل احالوّن اىل املوقف  -ها أ حد يصّدق 

ملدة يومني حبجج رخيصة اتفهة جدًا، ووضعوّن يف قاعة واسعة جدًا وحيدًا يف تكل الاايم الشديدة الربد 

شعال املوقد دامئًا  اكلزهمرير، علامً انين ما كنت احتمل الربد يف بييت ااّل عىل مضض وكنت اقاومه بشدة اب 

 وابشعال املدفأ ة عدة مرات يوميًا، وذكل ملا أ عانيه من ضعف ومرض.
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فبيامن كنت اتقلب من شدة امحّلى املتودلة من الربد، وامتلمل من حاليت النفس ية املتضايقة جدًا، انكشفت يف 

لهية، ونهُبّت اىل ما يأ يت:  قليب حقيقة عناية ا 

من النتاجئ والفوائد  "ُسن دنزيىل"، وقد وهب كل "املدرسة اليوسفية"قد اطلقت عىل السجن امس  أ نك "

اضعاف اضعاف ما اذاقمك من الضيق والشدة، ومنحمك فرحًا شديدًا ورسورًا عظاميً وغنامئ معنوية كثرية: 

ية العليا وغريها من الفوائد، واس تفادة املساجني معمك من رسائل النور، وقراءة رسائل النور يف الاوساط الرمس 

حىت جعلتمك يف شكر دامئ مس متر بدل التشيك والضجر حمّوةل لك ساعة من ساعات السجن والضيق اىل 

 "املدرسة اليوسفية الثالثة"عرش ساعات من العبادة، خفدّلت تكل الساعات الفانية، فهذه 
9

كذكل س تعطي  

 من احلرارة الاكفية ما -ابذن هللا  -

--- 
1
 املرتمج.-. 9147املقصود ُسن أ فيون س نة   
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يدىفء هذا الربد الشديد، وس متنح من الفرح والهبجة ما يرفع هذا الضيق الثقيل، ابس تفادة اهل املصائب 

والبالء معمك من رسائل النور ووجداهنم السلوان فهيا. أ ما اذلين غضبت  واحتديت علهيم، فان اكنوا من املغّرر 

ني فال يس تحقون الغضب واحلّدة، اذ اهنم يظلمونك دون قصد والعمل والشعور. وان اكنوا هبم ومن اخملدوع

يعذبونك ويشددون عليك اخلناق ومه يقومون هبذا عن عمل وعن حقد دفني ارضاء ل هل الضالةل فا هنم 

عدامًا أ بداًي، وسريون الضيق الشديد ادلامئي املقمي  يف السجن س يعّذبون عن قريب ابملوت اذلي يتصورونه ا 

وتظفر خبلود ساعاتك الفانية، وتغمن ذلائذ  -نتيجة ظلمهم  -املنفرد وهو القرب. وانت بدورك تكسب ثواابً عظاميً 

 روحية معنوية فضاًل عن قيامك مبهمتك العلمية وادلينية ابخالص.

ولئك الَظلَمة حبمك . واشفقت عىل ا"امحلد هلل"هكذا ورد اىل رويح هذا املعىن فقلت بلك ما أ وتيت من قوة: 

 انسانييت ودعوت: ايرىّب أ صلح شأ ن هؤالء..

ولقد ثبّت يف افاديت اليت كتبهُتا اىل وزارة ادلاخلية: ان هذه احلادثة اجلديدة غري قانونية، وأ ثبهتا بعرشة أ وجه، 

عن جحج واهية بل ان هؤالء الظلمة اذلين خيرقون القانون ابمس القانون مه اجملرمون حقًا، حيث بدأ وا ابلبحث 

جداً وتتبعوا افرتاءات خمتلقة اىل حّد ان جلبوا خسرية السامعني وابكت اهل احلق املنصفني، وأ ظهروا ل هل 

الانصاف أ هنم الجيدون ابمس القانون واحلق اي مسوّغ للتعرض لرسائل النور ومّس طالهبا بسوء، فزيلّون اىل 

 البالهة واجلنون ويتخبطون خبط عشواء.

 مثال ذكل:

قد اشرتى هل  "سعيد"ان خادم "مل جيد اجلواسيس اذلين راقبوان ملدة شهر شيئاً علينا، ذلا لّفقوا التقرير ال يت: 
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. االّ أ هنم مل جيدوا أ حداً يوقّع عىل هذا التقرير تصديقاً هلم، االّ خشصاً غريباً وسكرياً يف الوقت "امخلر من حانوت

اس تغفر هللا من "ان يوقع مصدقاً عىل ذكل التقرير، فرّد علهيم:  - حتت الضغط والهتديد -نفسه، فطلبوا منه 

 فاضطروا اىل اتالف التقرير. "يس تطيع أ ن يوقع مصدقًا هذا الكذب العجيب
#397 

 مثال أ خر

ومل اتعرف  -حلاجيت الشديدة الس تنشاق الهواء النقي، وملا يُعمل من اعتالل حصيت، فقد أ عارّن خشص ال أ عرفه 

عربة ذات حصان، ل تزنه هبا خارج البدلة فكنت اقيض ساعة او ساعتني يف هذه الزنهة.  -ل ن عليه حلّد ا

وكنت قد وعدت صاحب العربة واحلصان بأ ن أ ويف اجرهتا كتباً تمثن خبمسني لرية، لئال أ حيد عن قاعديت اليت 

ينجم رضر ما من هذا  اختذهتا لنفيس، ولئال أ ظل حتت منّة أ حد من الناس واذاه.. فهل هناك احامتل الن

العمل؟! غري أ ن دائرة الرشطة ودائرة العدل والامن ادلاخل وحىت احملافظ نفسه اس تفرس ابكرث من مخسني 

مرة: ملْن هذا احلصان؟ وملن هذه العربة؟ وك نه قد حدثت حادثة س ياس ية خطرية لالخالل ابل من والنظام! 

الاس تفسارات السخيفة املتتالية فيّدعي أ ن احلصان مما اضطر ان يتطوع أ حد الاشخاص لقطع دابر هذه 

ملكه، واّدعى أ خر ابن العربة هل، فصدر الامر ابلقبض علهيام واودعا معي يف السجن. فمبثل هذه الامنذج 

اصبحنا من املتفرجني عىل لعب الصبيان وُدمامه، فبكينا ضاحكني وحزاّن ساخرين، وعرفنا أ ن لك من يتعرض 

 هبا يصبح احضوكة وموضع هزء وخسرية.لرسائل النور ولطال

قبل ان اطلّع عىل ماكتب يف حمُض اهتايم من  -واليك حماورة لطيفة من تكل الامنذج: لقد قلُت للمدعي العام 

قلت هل: لقد اغتبتك امس اذ قلت ل حد افراد الرشطة اذلي اس تجوبين نيابة عن مدير  -الاخالل ابالمن 

ان مل اكن قد خدمت الامن العام لهذا البدل أ كرث من الف مدير أ من  -مرات ثالث  -لهيلكين هللا "الامن: 

 ."واكرث من أ لف مدع عام..

مث انين يف الوقت اذلي كنُت يف أ مّس احلاجة اىل الاخالد اىل الراحة وعدم الاهامتم هبموم ادلنيا والابتعاد 

وهتجريي من مدينة الخرى مبا يفوق  -ربد ابذلات يف هذه الفرتة من ال -هنائياً عن الربد، فان قيام هؤالء بنفيي 

حتمىل، ومن مث توقيفي والتضييق عىّل ابكرث من طاقيت ومبا يشعر أ نه حقٌد دفني وأ مر متعمد مقصود.. لك ذكل 

لهية أ غاثتين فنهبت القلب اىل هذا املعىن:  ودّل عندي غيظاً وامتعاضاً غري اعتيادي جتاه هؤالء. ولكن العناية اال 
#398 

لهيي  حصًة عظمية ًجداً فامي يسلطه عليك هؤالء البرش من الظمل البنّي،  -اذلي هو عدل حمض  -ان للقدر اال 

 وان رزقك يف السجن هو اذلي دعاك اىل السجن، فينبغي اذًا ان تقابل هذه احلصة ابلرىض والتسلمي.

اية اىل قلوب املساجني وبث السلوان وان للحهمة الرابنية ورمحهتا حظًا وافرًا ايضًا كفتح طريق النور والهد
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جتاه هذا  -من خالل الصرب  -وال مل فهيم، ومن مث احراز الثواب لمك؛ ذلا ينبغي تقدمي أ الف امحلد والشكر هلل 

 احلظ العظمي.

وكذا فان لنفسك انت ايضًا حصهتا حيث ان لها ماالتعرف من التقصريات.. فينبغي مقابةل هذه احلصة ايضًا 

 والتوبة والاانبة اىل هللا وتأ نيب النفس بأ هنا مس تحقة لهذه الصفعة. ابالس تغفار

وكذا فان بعض املوظفني السذج واجلبناء املنخدعني اذلين يساقون اىل ذكل الظمل بدسائس الاعداء املتسرتين 

من صفعاهتا  مهنم حصة ايضاً ونصيب، فرسائل النور قد ثأ رت كل ثأ راً اكمالً من هؤالء املنافقني مبا أ نزلت هبم

 املعنوية املدهشة. حفس هبم تكل الُضابت.

أ ما احلصة الاخرية فهيي الولئك املوظفني اذلين مه وسائط فعلية. ولكن لكوهنم منتفعني حامتً من هجة الاميان 

ـو عند نظرمه اىل رسائل النـور وقراءتـهـم لها بنيّة النقــد او اجلـرح، فان العـف -سواء أ رادوا أ م مل يريدوا  -

 والتجــاوز عهنـم وفـق دستــور  )والاكظمني الغيظ والعافني عن الناس(  هو شهامة وجنابة.

وبعد ان تلقيت هذا التنبيه والتحذير اذلي لكّه حق وحقيقة قررت أ ن أ ظل صابرًا وشاكرًا جذاًل يف هذه 

د حىت اولئك اذلين املدرسة اليوسفية اجلديدة. بل قررت أ ن اعاقب نفيس  بتقصري ال رضر فيه  فأ ساع

 يسيئون اىّل وخيامصونين وأ عاوهنم.

مث ان من اكن مثل يف اخلامسة والس بعني من معره، وقد انقطعت عالقاته مع ادلنيا ومل يبق من احبابه يف ادلنيا 

االّ مخس من لك س بعني خشصًا، وتقوم س بعون أ لف نسخة من رسائل النور مبهمته النورية بلك حرية، وهل 

 ان ومن الورثة َمن يؤدون وظيفة الاميان بأ الف الالس نة بدالً من لسان واحد.. فالقرب ملثل اذاً خريمن الاخو 
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وأ فضل مائة مّرة من هذا السجن. فضاًل عن أ ن هذا السجن هو اكرث نفعًا واكرث راحة مبائة مرة من احلرية 

ن املرء يتحمل مضطرًا مع مئات املساجني املقيدة يف اخلارج، ومن احلياة حتت حتمّك ال خرين وس يطرهتم؛ ال

كراماً أ خوايً من اصدقاء  حتكامً من بعض املسؤولني؛ امثال املدير ورئيس احلراس حبمك وظيفهتم، فيجد سلواانً وا 

 كثريين من حوهل، بيامن يتحمل وحده يف اخلارج س يطرة مئات املوظفني واملسؤولني.

تسعيان ابلرمحة للش يوخ والس امي من مه يف هذه احلاةل، فتبدالن  وكذكل الرأ فة الاسالمية والفطرة البرشية

 مشقة السجن وعذابه اىل رمحة ايضًا.. الجل لك ذكل فقد رضيت ابلسجن..

وحيامن قُدمت اىل هذه احملهمة الثالثة جلست عىل كريس خارج ابب احملهمة ملا كنت أ حّس من النصب والضيق 

هانة وحتقري: ِلَم ال ينتظر هذا يف الوقوف لشدة ضعفي وش يخوخيت ومريض . وجفأ ة أ ىت احلامك وقال مغاضباً مع ا 

 واقفًا؟!.

ففار الغضب يف اعاميق عىل انعدام الرمحة للشيب، والتفتُّ واذا جبمع غفري من املسلمني قد احتشدوا حولنا 
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رصفهم عن هذا  ينظرون الينا بعيون ملؤها الرأ فة، بقلوب ملؤها الرمحة والاخوة، حىت مل يس تطع أ حد من

 التجمع، وهنا وردت اىل القلب هااتن احلقيقتان:

 الاوىل

ان اعدايئ، واعداء النور املتسرتين قد اقنعوا بعض املوظفني الغافلني وساقومه اىل مثل هذه املعامالت املهينة 

، ظناً مهنم أ هنم يك حيطموا خشصييت امام أ نظار الناس، ويرصفوا ما ال أ رغبه أ بداً من توجه الناس واقباهلم عىلّ 

قامة سّد منيع امام س يل فتوحات النور. فتجاه تكل الاهانة الصادرة من رجل واحد فقد  يمتكنون بذكل من ا 

لهية نظري اىل هؤالء  كرامًا مهنا للخدمة الاميانية اليت تقدهما رسائل النور وطالهبا  "املائة"رصفت العناية اال  ا 

ى ابلرأ فة واحلزن والاجعاب انظر اىل هؤالء، فقد أ توا ل"قائةل:  لرتحيب بمك خلدمتمك تكل، بقلوب مل 

 ."والارتباط الوثيق
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حتشد أ لٌف من الناس يف الساحة  بل حىت يف اليوم الثاّن عندما كنت أ جيب عن اس ئةل حامك التحقيق؛ ا 

ولشدة ارتباطهم بنا،  ."التضايقوا هؤالء"املقابةل لنوافذ املقر. اكنت مالمح وجوههم تعرّب عن وضعهم، وتقول: 

 جعزت الرشطة عن ان تفرقهم. وعند ذكل ورد اىل القلب:

ان هؤالء الناس يف هذا الوقت العصيب؛ ينشدون سلوااًن اكماًل، ونورًا الينطفئ، واميااًن راخسًا، وبشارة "

فعاًل يف  صادقة ابلسعادة الابدية، بل يبحثون عهنا بفطرهتم، وقد طرق مسَعهم أ ن ما يبحثون عنه موجود

مبا يفوق طاقيت وحدي، من موقع  -اذلي الامهية هل  -رسائل النور، ذلا يبدون هذا الاحرتام والتقدير لشخيص 

 ."كوىن خادمًا لالميان، وعىس أ ن اكون قد مقت بشئ من اخلدمة هل

 احلقيقة الثانية

العام، وازاء رصف اقبال الناس  لقد ورد اىل القلب: انه حيال اهانتنا والاس تخفاف بنا حبجة اخاللنا ابالمن

عنا ابملعامالت ادلنيئة اليت يقوم هبا اشخاص معدودون من املغرر هبم.. فان هناك الرتحيب احلار والقدر الالئق 

لمك من قبل اهل احلقيقة وابناء اجليل القادم. نعم، يف الوقت اذلي تنشط الفوىض والارهاب املتسرّت بس تار 

العام، فان طالب رسائل النور يقفون ذكل ال فساد املرعب، يف مجيع ارجاء البالد  الش يوعية لالخالل ابل من

ويكرسون شوكته بقوة الاميان التحقيقي، ويسعون حثيثاً ال حالل ال من والنظام ماكن اخلوف والفوىض. فمل 

انتشارمه يف تظهر يف العرشين س نة السابقة اية حادثة اكنت حول اخالهلم ابل من، رمغ كرثة طالب النور و 

مجيع احناء البالد، فمل جيد ومل يسجل علهيم أ حد من الضباط املسؤولني حداًث، يف عرش والايت وعرب حوايل 

من "اربع حمامك ذات عالقة، بل لقد قال ضباط منصفون لثالث والايت:  ان طالب النور ضباط معنويون لل 

ملا جيعلون من فكر لك من يقرأ  رسائل النور ابالميان  يف البالد، اهنم يساعدوننا يف احلفاظ عىل الامن والنظام
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 ."التحقيقي حارسًا ورقيبًا عليه فيسعون بذكل للحفاظ عىل ال من العام

اليت كتبت  "المثرة"مثال واحض ومنوذج جيد لهذا الالكم، مفا ان دخل طالب النور ورساةل  "دنزييل"وُسن 

 اللمسجونني حىت اتب اكرث من مائيت ُسني وحتلّو 
#401 

ابلطاعة والصالح، وذكل يف غضون ثالثة أ شهر أ و تزيد. حىت أ ن قاتالً الكرث من ثالثة اشخاص اكن يتحا.ى 

 أ ن يقتل )بقة الفراش(. فمل يعد عضوًا اليُض، بل اصبح انفعًا رحاميً للبالد.

بل ان يس تلموا فاكن املوظفون املسؤولون ينظرون اىل هذا الوضع حبرية واجعاب، حىت رّصح بعض الش باب ق 

اذا لبث طالب النور يف السجن فس نحمك عىل انفس نا ونديهنا لنظل معهم ونتتلمذ علهيم ونصلح "قرار احملهمة: 

خالل "انفس نا ابرشاداهتم لنكون امثاهلم . فاذلين يهتمون طالب النور اذلين هلم هذه اخلصائص واخلصال اب 

او اهنم يس تغفلون اراكن احلكومة يف سبيل الفوىض الامن الحماةل قد اخندعوا بشلك مفجع، او ُخدعوا، 

 ذلا يسعون ال ابدتنا واحقامنا يف العذاب. -من حيث يعلمون او ال يعلمون  -والارهاب 

 فنحن نقول لهؤالء:

مادام املوت اليُقتل والقرب اليُغلق اببه، وقوافل البرشية يف دار ضيافة ادلنيا تغيب وتتوارى فامي وراء الرتاب "

مذهةل.. فال مناص اننا س نفرتق يف اقرب وقت، وسرتون جزاء ظلممك جزاًء رهيبًا، ويف الاقل برسعة 

عدامًا ابداًي لمك،  س تذوقون املوت اذلي هو رخصة من احلياة عند اهل الاميان املظلومني، س تذوقونه ا 

 ؤملة دامئة..فاالذواق الفانية اليت تكس بوهنا بتومهمك اخللود يف ادلنيا ستنقلب اىل أ الم ابقية م

ان حقيقة الاسالم اليت ظفرت هبا هذه الامة املتدينة وحافظت علهيا بدماء مئات املاليني من شهداهئا اذلين 

اعداؤان املنافقون املتسرتون امس  -مع الاسف  -مه مبرتبة الاولياء وس يوف ابطالها اجملاهدين يطلق علهيا اليوم 

ريقة الصوفية اليت يه شعاع واحد من اشعة تكل الشمس املنرية اهنا احيااًن، ويظهرون الط "الطريقة الصوفية"

الشمس نفسها لميوهوا عىل بعض املوظفني السطحيني. مطلقني عىل طالب النور اذلين يسعون جبد ونشاط 

واليبغون من وراهئا ااّل  "مجعية س ياس ية"او "اهل الطريقة الصوفية"البراز حقيقة القرأ ن وحقائق الاميان امس 

 لتشويه والتحريض علينا. فنحن نقول لهؤالء وللك من يصغي الهيم قولتنا اليت قلناها امام حمهمة دنزييل العادةل:ا
#402 

ان احلقيقة املقدسة اليت افتدهتا ماليني الرؤوس فداءٌ لها رأ س نا ايضًا، فلو اشعلمت ادلنيا عىل رؤوس نا انراً فلن "

قرأ نية ولن تسمل القيادة للزندقة ولن تتخىّل عن هممهتا املقدسة ابذن ترخض تكل الرؤوس اليت افتدت احلقيقة ال

 ."هللا

وهكذا فال أ ستبدل بس نة واحدة من ش يخوخيت اليت أ نشأ ت حوادهُثا اليأ َس والاعباء الثقيةل واليت اسعفها 
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رة من حياة السلوان الزنيه النابع من الاميان والقرأ ن، مع ما فهيا من معاانة وضيق، عرش س نوات هبيجة سا

ش بايب. وابالخص اذا اكن لك ساعة من ساعات التائب املقمي لفرائضه يف السجن حبمك عرش ساعات هل من 

العبادة، وان لُك يوم ميّر ابملريض وهومظلوم جيعل صاحبه يفوز بثواب عرشة اايم خادلة، فمك يكون مثل هذه 

 عىل شفري القرب.احلياة مبعث شكر وامتنان هلل ملثل اذلي يرتقب دوره وهو 

نعم، فهذا هو اذلي فهمته من ذكل التنبيه املعنوي، فقلت: شكراً هلل بال هناية.. وفرحت بش يخوخيت ورضيت 

ابلسجن. حيث ان العمر اليتوقف بل مييض مرسعًا، فان مىض ابلذلة والفرح فانه يورث احلزن والاىس؛ الن 

واًي من الشكر. فانه يرتك بعض أ اثر ال اثم ويفىن هو زوال الذلة يورث ال مل، وان مىض مش بعًا ابلغفةل خا

ومييض. ولكن اذا مىض العمر ابلعناء والسجن، فلكون زوال ال مل يورث ذلةً معنوية، وأ ن مثل هذا العمر يعّد 

نوعاً من العبادة؛ ذلا يظل ابقياً من هجة، فيجعل صاحبه يفوز بعمر خادل بمثرات خادلة خرّية، ومن هجة اخرى 

كفّارة لذلنوب السابقة وتزكية لالخطاء اليت س ببت السجن. مفن زاوية النظر هذه عىل املسجونني اذلين يكون 

 يؤدون الفرائض أ ن يشكروا هللا تعاىل مضن الصرب.

 الرجاء السادس عرش

عندما ساقوّن منفياً اىل قسطموّن  
9

واان الش يخ الهرم،  "اسيك شهر"بعد أ ن امكلت س نة حمكومييت يف ُسن 

 ثت موقوفًا هناك يف مركز الرشطة حوايل ثالثةمك 

--- 
1
وظل فهيا حتت الاقامة الاجبارية يف غرفة مقابل  9181مدينة تقع يف شاميل تركيا، نفي الهيا الاس تاذ النوريس س نة   

 .املرتمج -(موقوفًا حملامكته يف حمهمة اجلزاء الكربى يف "دنزييل". 9148خمفر الرشطة اىل ان س يق مهنا )س نة 

#403 

اشهر. والخيفى عليمك مدى ال ذى اذلي يلحق مبثل يف مثل هذه الاماكن، وقد انعزل عن الناس، وال يتحمل 

البقاء حىت مع اصدقائه الاوفياء، واليطيق أ ن يبدل زيّه اذلي اعتاد عليه . 
9

فبيامن اكن اليأ س حييط يب من لك 

لهية تغيث ش يخوخيت، اذ اصبح ا فراد الرشطة املسؤولون يف ذكل اخملفر مبثابة اصدقاء جانب، اذا ابلعناية اال 

أ وفياء، حىت اكنوا خيرجونين مىت شئت لالس تجامم والتجوال يف س ياحة حول املدينة وقاموا خبدميت ك ي خادم 

 خاص، فضاًل عن أ هنم مل يرصوا عّل بلبس القبعة مطلقًا.

سطموّن وبدأ ت بتأ ليف الرسائل، وبَدأ  لك من مث دخلت املدرسة النورية اليت اكنت مقابل ذكل اخملفر يف ق 

وامثاهلم من ابطال النور يداومون يف تكل املدرسة  "فييض وامني وحلمي وصادق ونظيف وصالح ادلين"

الجل نرش الرسائل وتكثريها، وأ بدوا يف مذاكراهتم العلمية القيّمة اليت أ مضوها هناك جدارة تفوق ما كنت 

 السابقني.قضيهتا اايم ش بايب مع طاليب 
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مث بدأ  اعداؤان املتسرتون حيّرضون علينا بعضاً من املسؤولني وبعضاً ممن يعتّدون بأ نفسهم واملغرورين من العلامء 

مع طالب النور  "ُسن دنزييل"واملشاخي الصوفية، فأ صبحوا الوس يةل يف مجعنا يف تكل املدرسة اليوسفية 

 القادمني من عدة والايت.

واليت  "قسطموّن"رجاء السادس عرش يه يف تكل الرسائل اليت ارسلهتا رسًا من هذا وان تفاصيل هذا ال

ويف الرسائل املقتضبة الرسية اليت كنت قد ارسلهتا اىل اخواّن من ُسن  "ملحق قسطموّن"مضت يف كتاب 

 املرفوع امام حمهمة دنزييل. "ادلفاع"دنزييل. ويرد تفاصيهل ايضًا يف 

وح يف ذكل، حنيل اىل تكل التفاصيل املذكورة يف )امللحق( و )ادلفاع( ونشري حفقيقة هذا الرجاء تظهر بوض

 هنا اشارة خمترصة الهيا:

--- 
 حيث اكره الناس عىل لبس القبعة والزي الاورويب بعد صدور )قانون القيافة(. ــ املرتمج.  1

#404 

ن دّجال املسلمني )السفياّن( وعن لقد خبأ ُت بعض الرسائل اخلاصة واجملموعات املهمة والس امي اليت تبحث ع

كرامات رسائل النور، خبّأ هتا حتت أ كوام من احلطب والفحم ل جل أ ن تنرش بعد وفايت، او بعد أ ن تصغي أ ذان 

الرؤساء وتعي رؤوسهم احلقيقة ويرجعوا اىل صواهبم. كنت مطمنئ البال من هذا العمل، ولكن ما ان دامه 

ام البيت واخرجوا تكل الرسائل املهمة اخملبوءة من حتت اكوام الفحم موظفو التحرايت ومعاون املدعي الع

واان اعاّن من اعتالل حصىت ما اعاّن. وبيامن كنت متأ ملًا ابلغ الامل  "اس بارطة"واحلطب، ساقوّن اىل ُسن 

يعًا حيث ومس تغرقًا يف التفكري حول ما اصاب رسائل النور من ارضار، اذا ابلعناية الرابنية تأ يت ل غاثتنا مج 

بدأ  املسؤولون اذلين مه يف أ مّس احلاجة اىل قراءة تكل الرسائل اخملبوءة القمية، بدأ وا بدراس هتا بلك اهامتم 

ولهفة، فتحولت تكل احملافل الرمسية اىل ما يش به املدارس النورية، اذ انقلب النقد واجلرح عندمه اىل نظرة 

ال ية "رساةل  -دون علمنا  -كثريون سواء من املسؤولني او غريمه الاجعاب والتقدير. حىت انه يف )دنزييل( قرأ  ال 

 املطبوعة برسية اتمة فازدادوا اميااًن واصبحوا سببًا جلعل مصيبتنا ك ن مل تكن. "الكربى

مث ساقوان اىل ُسن دنزييل وزّجوّن يف ردهة كبرية ذات عفونة ورطوبة شديدتني فوق ما فهيا من برودة 

ن وأ مل شديدان من جراء ابتالء اصدقايئ الابرايء بسبيب فضالً عن احلزن النابع مما اصاب شديدة، فاعرتاّن حز 

من عطل ومصادرة مع ما كنت اعانيه من الشيب واملرض.. لك ذكل جعلين اتقلب مضطراًب  "النور"انتشار 

ة، حفقاً ان السجن يف جضر وسأ م.. حىت اغاثتين العناية الرابنية حفّولت ذكل السجن الرهيب اىل مدرسة نوري

بكتابة تلـك  "مدرسة الزهراء"مدرسة يوسفية، وبدأ ت رسائل النور ابالنتشار والتوسع حيث بدأ  أ بطال 

الرسائـل بأ قـالهمـم الاملاسيـة. حتـى أ ن بطـل النور قد اس تنسـخ اكـرث مــن عرشين نســخـة من رساليت 
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هر، مع رضاوة تكل الظروف احمليطة، فاكنت تكل النسخ خـالل مدة مل تتجاوز اربعة اش  "ادلفاع"و "الثــمرة"

سبباً للفتوحات يف السجن ويف خارجه حفّول رضران يف تكل املصيبة اىل منافع وبّدل جضـران وحزنـنا اىل افراح، 

 .(291)البقرة: مبـداًي مرة اخـرى رسًا من ارسار ال ية الكرمية  )وَعىس أ ْن تَكرهوا شيئًا وهو خرٌي لمُك( 
#405 

م من قبل  وشّن  "اخلرباء الاوليني"مث ُوّزع ضدان بيان شديد اللهجة بناء عىل التقرير السطحي اخلاطئ املقدَّ

 وزير الرتبية وجومًا عنيفًا علينا، مما حدا ابلبعض أ ن يطالب ابعدامنا بل قد سعوا يف الامر.

ضًا، اذ بينا ننتظر انتقادات الذعة عنيفة من ويف هذا الوقت العصيب ابذلات جاءتنا العناية الرابنية فأ سعفتنا اي

اذا بتقاريرمه املتضمنة لالجعاب والتقدير برسائل النور، واذا هبم مل جيدوا من مجموع مخسة صناديق  "خرباء انقرة"

من رسائل النور االّ بضعة اخطاء التتجاوز العرشة. وقد وحّضنا امام احملهمة واثبتنا كذكل ان هذه الاخطاء اليت 

وردوها ليست أ خطاًء، بل احلقيقة بعيهنا، وان اخلرباء مه انفسهم عىل خطأ  فامي يّدعون، وبيّنا أ ن يف تقريرمه أ  

 املتكون من مخس اوراق حوايل عرشة اخطاء.

وبيامن كنا ننتظر الهتديد والاوامر املشدّدة من ادلوائر الرمسية الس بع اليت ارسلت الهيا رسائل المثرة وادلفاع كام 

لت اىل دائرة العدل مجيع الرسائل، والس امي تكل الرسائل اخلاصة املتضمنة للصفعات الشديدة والتعرض ُارس

ذا بتقاريرمه املسلّية ويه يف منهتيى اللني والرقة   -الهل الضالةل.. اجل بيامن كنا ننتظر الهتديد العنيف مهنم، ا 

لك هذا  -هنم يبدون رغبهتم يف املصاحلة معنا. فأ ثبت وك   -الشبهية بتكل الرساةل اليت بعهثا رئيس الوزراء الينا 

لهية وكرامهتا قد غلبهتم وانترصت علهيم حىت جعلهتم  - اثبااًت قاطعًا ان حقائق رسائل النور بفضل العناية اال 

يقرأ وهنا ويسرتشدون هبا، وحولت تكل ادلوائر الرمسية الواسعة اىل ما يش به املدارس النورية، وانقذت كثريًا 

ان هبجة ورسوراً هو اضعاف اضعاف ما كنا نعانيه من ضيق  من احليارى واملرتددين وشّدت من امياهنم، مما مل 

 وجضر.

م يف طعايم، ونقل بطل النور الشهيد )حافظ عل( عىل اثرها اىل املستشفى  مث دّس الاعداء املتسرتون السُّ

 ، مما جعلنا حنزن كثريًا ونبىك باكًء حارًا عليه.بداًل عىن، ومن مث ارحتل اىل عامل الربزخ ايضًا عوضًا عين

التلقوا "واان عىل جبل قسطموّن. بل رصخت مرارًا: اي اخواّن  -قبل نزول هذه املصيبة بنا  -لقد قلت يوماً 

مبعىن: ال تعطوا لك رساةل أ ايً اكن حذراً من أ ن يتعرضوا لنا بسوء.  "اللحم امام احلصان وال العشب امام الاسد

 الاخ وك ن
#406 

يف الوقت  -قد مسع هباتفه املعنوي الكيم هذا )وهو عىل بعد مسرية س بعة اايم(. فكتب ايّل  "حافظ عل"

نعم اياس تاذي.. اهنا من احدى كرامات رسائل النور وخصائصها أ هنا التعطي اللحم احلصان وال "يقول:  -نفسه 
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 اعطى ذكل العاِلم رساةل الاخالص، وبعد حىت "العشب ال سد، بل تعطى العشب احلصان واللحم الاسد!

س بعة اايم تسلمنا رسالته هذه، وبدأ ان ابلعّد واحلساب فعلمنا انه قد كتب تكل العبارة الغريبة نفسها يف الوقت 

 اذلي كنت ارددها من فوق جبل قسطموّن.

ل العقوبة بنا، عالوة عىل فوفاة بطل معنوي مثل هذا البطل من ابطال النور، واملنافقون يسعون الدانتنا وانزا

ايي بأ مر رمسي اىل املستشفى ملريض الناشئ من التسمم.. يف هذا الوقت ومجيع هذه  قلقي املس متّر من اخذمه ا 

لهية تأ يت ال مدادان؛ فلقد أ زال ادلعاء اخلالص املرفوع من قبل اخواّن الطيبني  املضايقات حتيط بنا، اذا ابلعناية اال 

ات قوية جداً تدل عىل أ ن ذكل البطل الشهيد مهنمك يف قربه برسائل النور، وانه خطر التسمم. وهناك أ مار 

)تغمده هللا برمحته( واصدقاءه الاوفياء  "حسن فييض"جييب هبا عن اس ئةل املالئكة. وان بطل دنزييل 

ورة اخراجنا س يحلون حمهل فيقومون مبهمته يف خدمة النور رسًا.. وان اعداءان قد انضموا اىل الرأ ي القائل بُض 

من السجن خوفاً من سعة انتشار الرسائل بني املساجني ورسعة اس تجابهتم لها ليحولوا بيننا وبني السجناء وقد 

حّول تالميذ النور تكل اخللوة املزجعة اىل ما يش به كهف احصاب الكهف، اولئك الفتية املؤمنون، أ و ما يش به 

ن وسكينة يف كتابة الرسائل ونرشها.. لك ذكل أ ثبت ان مغارات املزنوين من الزهاد، وسعوا بلك اطمئنا

لهية اكنت متّدان وتغيثنا.  العناية اال 

وامثاهل من الامئة اجملهتدين قد اوذوا ابلسجن  "ابو حنيفة النعامن"ولقد خطر للقلب: ما دام الامام الاعظم 

د عّذبوا كثرياً الجل مسأ ةل واحدة من وحتملوا عذابه، وان الامام امحد بن حنبل وامثاهل من اجملاهدين العظام ق

مسائل القرأ ن الكرمي. وقد ثبت اجليع امام تكل احملن القاس ية واكنوا يف مقة الصرب واجلدل، فمل يُبد احدمه 

الضجر والشكوى، ومل يرتاجع عن مسأ لته اليت قالها. وكذا علامء عظام كثريون وأ مئة عديدون مل يزتلزلوا قط امام 

اذلي نزل هبم، بل صربوا شاكرين هلل تعاىل، مع أ ن البالء اذلي نزل هبم اكن أ شّد مما هو انزل ال الم والاذى 

 بمك، فالبد أ ن يف
#407 

اعناقمك َدين الشكر هلل تبارك وتعاىل شكراً جزيالً عىل ما تتحملونه من العذاب القليل واملشقة اليسرية النازةل 

 الثواب اجلزيل والاجر العممي. بمك يف سبيل حقائق عديدة للقرأ ن الكرمي مع

 وسأ بني هنا ابختصار احدى جتليات العناية الرابنية من خالل الظمل اذلي يقرتفه البرش:

كنت اكرر واقول يف العرشين من معري: سأ نزوي يف اخرايت حيايت يف مغارة، مبتعداً عن احلياة الاجامتعية 

كنت اسرياً يف شامل رشيق روس يا يف احلرب العاملية  كام اكن يزنوي الزهاد يف اجلبال، وكذكل قررت عندما

الاوىل أ ن سأ قيض بقية اايم معري يف الكهوف واملغارات منساًل عن احلياة الاجامتعية والس ياس ية. كفاّن 

وحولتا تكل املغارات اليت كنت أ تصورها  -رمحة بش يخوخيت  -تدخاًل.. فتجلت العناية الرابنية وعداةل القدر 
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ري وافضل مهنا، ومبا يفوق كثريًا رغبيت وقراري.. حّولتاها اىل ُسون انزواء وانفراد، ومنحتا يل اىل ما هو خ

بداًل عن تكل املغارات يف اجلبال للمزنوين واهل الرايضة الروحية، لئال تضيع اوقاتنا  "مدارس يوسفية"

اجلهاد الجل القرأ ن واحلقائق  سدًى، حيث ان يف تكل املغارات فوائد اخروية زايدة عام فهيا من اداء هممة

أ ن أ ظهر شيئاً يدينين ويبقيين يف زنزانة السجن مع  -بعد الافراج عن اخواّن وتربئهتم  -الاميانية. حىت عزمت 

وامثاهلم من اجملاهدين اخمللصني املتفرغني للخدمة ل ختذها جحة تغنيين عن الاختالط ابلناس  "خرسو وفييض"

فامي اليعين من الامور وابلتصنع وحب الظهور، حيث البقاء يف ردهات السجن  ولئال أ ضّيع شيئًا من وقيت

لهيي وما قسم هللا لنا من رزق قد ساقين اىل حمل انزواء أ خر. حفسـب مضـمـون  افضل، ااّل ان القدر اال 

ة بش يخوخيت، )اخليـر فيـام اخـتـاره هللا( وبـسـر ال يـة الـكرمية  )وعىس أ ن تكرهوا شيئاً وهوخري لمك(  ورمح

رادتنا  والجل ان نسعى بشوق اكرث يف اخلدمة الاميانية،فقد ُوهبْت لنا هممة، وأ ولكت الينا وظيفة، يه خارج ا 

 وطوقنا يف هذه املدرسة اليوسفية الثالثة.

لهية مغارات عهد الش باب اذلي مل يكن هل اعداء رشسون، اىل ردهات السجن  نعم ان يف حتويل العناية اال 

 ثالث ِحمك وثالث فوائد هممة خلدمة النور:املنفرد، 
#408 

 * احلهمة والفائدة الاوىل

. حيث ان اللقاء "املدرسة اليوسفية"اجامتع طالب النور يف هذا الوقت دون ان يتُضر مهنم احد اناّم يكون يف 

لرية الجل لقايئ فامي بيهنم يف اخلارج قد يثري الش هبة وحيتاج اىل مصاريف، اذ اكن بعضهم ينفق حوايل مخسني 

مدة التزيد عن عرشين دقيقة، او اكن يرجع دون أ ن يمتكن من مقابليت. ذلا فأ ان احتمل ضيق السجن بل أ تقبهل 

 مرسورًا الجل اللقاء عن قرب مع بعض اخويت الاوفياء، فالسجن ابلنس بة لنا اذن نعمة ورمحة.

 * احلهمة والفائدة الثانية

يف لك هجة يف وقتنا هذا عن خدمة الاميان برسائل النور، ولفت أ نظار احملتاجني انه البّد من الاعالن والتبليغ 

الهيا يف لك ماكن. فدخولنا السجون يلفت الانظار اىل الرسائل، فيكون اذن مبثابة اعالن عهنا، فيجدها اعىت 

وتتوسع دائرة مدارس  املعاندين واحملتاجني فتكرس هبا شوكة عنادمه وينقذون هبا امياهنم، وينجون من املهاكل،

 النور.

 * احلهمة والفائدة الثالثة

ان طالب النور اذلين دخلوا السجن يتعرف لك مهنم عىل احوال ال خر، ويتعمل لك مهنم من ال خر السجااي 

 امحليدة والاخالص والتضحية، فال يبالون بعدئٍذ ابملنافع ادلنيوية يف اخلدمة النورية.

خالص الاكمل ملا جيدون ويرون من أ مارات كثرية تدل عىل ان لك ضيق ومشقة نعم اهنم يوفقون ابلظفر ابال
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يف املدرسة اليوسفية لها عرشة اضعافها من الفوائد املعنوية واملادية، ومن النتاجئ اللطيفة، ومن اخلدمات 

 اجلزئية. الواسعة اخلالصة لالميان، بل قد تصل اىل مائة ضعف، وعندئٍذ اليتنازلون لكسب املنافع اخلاصة

 وابلنس بة يل فان ل ماكن الانزواء  واملعتكفات هذه لطافة حزينة ااّل أ هنا ذليذة ويه كام يأ يت:

اّن أ جد هنا من الاوضاع والاحوال ما كنت اجدها يف اايم ش بايب يف بدليت ويف مدرس يت القدمية، حيث 

 حسب عادة -اكن طعام قسم من طالب املدارس 
#409 

مع  -يأ تهيم من خارج املدرسة وقسم أ خر يطبخونه فامي بيهنم يف املدرسة، فلكام نظرت هنا  -الوالايت الرشقية 

تذكرت تكل احلاةل اايم ش بايب من خالل حرسة ذليذة فأ ذهب خياالً اىل تكل الاايم،  -حاالت اخرى متشاهبة 

 وأ نىس حاالت ش يخوخيت.

 ذيل اللمعة السادسة والعرشين

 ."املكتوابت"نرش مضن  هو املكتوب احلادي والعرشون،

% 

 اللمعة السابعة والعرشون

 يه دفاع الاس تاذ النوريس امام حمهمة اسيك شهر، ينرش يف مجموعة

 "سرية ذاتية"
#410 

% 

 اللمعة الثامنة والعرشون

هذه اللمعة عبارة عن فقرات خمترصة كتبهتا  لبعث السلوان اىل قلوب اخواّن اذلين اكنوا معي، حيامن كنت 

 ."اسيك شهر"عن التلكم والاختالط مع الاخرين يف ُسن  ممنوعاً 

 حماورة لطيفة

مع سلامين رشدي 
9

 اذلي هو رمز الوفاء والاخالص، املمتزي بنقاء الرسيرة.

عندما يقرتب زمن ترسحي اذلابب من هممة احلياة وذكل يف مومس اخلريف، يس تعمل بعض من يقصد نفعه 

دون ان ميسهم شئ من الازعاج. مفّس ذكل رقة قليب واثّر يّف كثريًا. علامً  ابذلات دواًء ملاكحفة اذلابب ليحولوا

ان اذلابب قد تاكثر اكرث من قبل عىل الرمغ من اس تعامل ادلواء القاتل. واكن يف غرفيت يف السجن حبل لنرش 

مجياًل  املالبس ل جل تنش يفها فاكنت تكل الطويرات الصغرية جدًا ترتاصف عىل ذكل احلبل مساًء تراصفاً 
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منتظامً. فقلت لرشدي: ال تتعرض لهذه الطويرات الصغرية، انرش املالبس يف ماكن أ خر. فرّد عّل جبّد: اننا 

 حباجة اىل هذا احلبل، فلتجد اذلابن لها موضعًا أ خر!

ام وعىل لك حال، وملناس بة احملاورة اللطيفة  اليت جرت بيننا انفتح ابب البحث عن اذلابب والنحل وما شاهبه

 من احلرشات الكثرية، فدار الالكم حولها.

--- 
1
 املرتمج.-من تالميذ الاس تاذ النوريس ال وائل يف اس بارطة.  

#411 

 فقلت هل:

ان مثل هذه الانواع من احليواانت اليت تتاكثر نسخها بكرثة هائةل، لها وظائف هممة. فالكتاب يطبع طبعات 

كثرية نظراً لقميته. مبعىن ان جنس اذلابب 
9

هل وظيفة هممة وقمية كبرية حيث يُكرث الفاطر احلكمي من نسخ تكل 

لهية.  الرسائل الَقَدرية ولكامت القدرة اال 

نعم! ان هذه الطائفة من اذلابب اليت تنّظف وهجها وعينهيا وجناحهيا لك حني، وك هنا تتوضأ ، تشلّك موضوعًا 

ّن اذلين تَدعوَن من دون هللا لن خَيلُقوا ذاباًب ولو همامً لل ية الكرمية:  )اي اهيا الناُس رُضَب مثٌل فاس مت عوا هل ا 

ْن يَْسلهُبم اذلابُب شيئًا ال يستنقذوه منه َضُعَف الطالُب واملطلوُب( )احلج:  (.88اجمتعوا هل وا 

مبعىن ان الاس باب وما يّدعيه اهل الضالةل من أ لوهية من دون هللا لو اجمتعت عىل خلق ذاببة واحدة 

ان خلق اذلابب معجزة رابنية وأ ية تكوينية عظمية، حبيث لو اجمتعت الاس باب لكها ملا خلقت لعجزت. اي 

مثل تكل ال ية الرابنية وال اس تطاعت ان تعارضها وال تقليدها قطعًا. فتكل املعجزة قهرت منرود، ودافعت عن 

قائاًل: اي رب ِلَم اكرثَت من حهمة خلقها دفاعًا فاق أ لف اعرتاض، ملا شىك موىس عليه السالم من ازعاجاهتا 

لهامًا: لقد اعرتضَت مرة عىل اذلابن، ويه كثرياً ما تسأ ل: اي رب ان هذا  نسل هذه اخمللوقات املزجعة.. ُاجيب ا 

الانسان الكبري ذا الرأ س الضخم ال يذكرك االّ بلسان واحد بل يغفل احيااًن عن ذكرك، فلو خلقَت من رأ سه 

 اكنت الوف اخمللوقات ذاكرة كل.حفسب خملوقات من امثالنا ل

وفضالً عن هذا فان اذلابب يرعى النظافة اميّا رعاية، اذ ينظف وهجه وعينيه ابس مترار وميسح عىل اجنحته دومًا 

ويؤدي لك ذكل مكن يتوضأ .  اذاً لهذه الطائفة وظائف هممة وجليةل بالشك، االّ ان نظر احلهمة البرشية وعلمها 

 الوظائف. قارص مل حيط بعُد بتكل

نعم،  ان هللا س بحانه وتعاىل قد خلق قسامً من احليواانت مفرتسة أ لكة للحوم، وك هنا موظفات حصيات 

 ومأ مورات للتنظيف تؤدي وظيفهتا يف غاية االتقان،

--- 
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1
 املرتمج.-اذلابب: يطلق عىل لك حرشة طائرة )ج( أ ذبة وذابن.  

#412 

احليواانت البحرية يوميًا، وانقاذ وجه البحر  من املناظـر القذرة . بتنظيفها وجه البحر ومجعها جلثث ماليني 
9

ل  وجه البحر اكملرأ ة  فان مل توف هذه احليـواانت بوظيفـهتا الصحية حـق الوفاء وعىل امجل وجه ملا تل 

 الساطعـة، ولاكن البحر يورث  الك بة واحلزن.

ة مبثابة مأ مورات للنظافة والامور الصحية، تقوم وكذا فانه س بحانه قد خلق حيواانت مفرتسة وطيوراً جارح

بتنظيف وجه الارض يومياً من جثث مليارات من احليواانت الربية والطيور وانقاذها من التعفن، وانقاذ ذوي 

احلياة من ذكل املنظر الكئيب ال لمي. حيث تس تطيع تكل احليواانت ان تتحسس مواضع تكل اجلثث اخلفية 

لهام رابّن، فتنطلق اىل تكل املواضع وتزيل والبعيدة من مسافة ت  بلغ حوايل ست ساعات، وذكل بَسوق من ا 

اجلثث. فلوال هذه املوظفات الصحيات الربية ويه تؤدي وظائفها عىل افضل وجه لاكن وجه الارض يف حاةل 

 يرىث لها.

رام علهيا حلوم احليواانت نعم، ان الرزق احلالل للحيواانت الوحش ية املفرتسة هو حلوم احليواانت امليتة، وح

ن الكت مهنا. فاحلديث الرشيف )حىت يقتّص اجّلاء ُمن الَقرانء(.  احلية، بل لها جزاء ا 
2

يدل عىل أ ن احليواانت 

اليت تبقى ارواهحا رمغ فناء اجسادها لها جزاء وثواب يناس هبا يف دار البقاء. فعىل هذا يصح القول  ان حلوم 

 ملفرتسات.احليواانت احلية حرام عىل ا

لهية وصيانهتا من التلف والامهتان لئال تداس حتت  وكذا المنل موظف جبمع ش تات القطع الصغرية للنعم اال 

 الاقدام، فضاًل عن مجعه جثث احليواانت الصغرية وك نه موظف حصي.

--- 
1
رج من مبيضها مليوانً من البويضات، فتكون نعم، ان مسكة واحدة تضع الوفاً من البويضات، فتخرج مهنا الوفاً من الصغار واحياانً خت  

لهية تتفاوت اجسام  مواليد الاسامك متناس بة مع وفياهتا، يك ميكن ان حتافظ عىل التوازن يف البحر.  ومن أ لطاف جتليات الرمحن اال 

خول يف اماكن تدخلها الصغار، الوادلات تفاواتً كبرياً مع اجسام صغارها، فال تس تطيع ان تقود صغارها ايامن ذهبت، حيث ال ميكهنا ادل

 املولف.-فيودّل احلكمي الرحمي س بحانه قائدًا صغريًا من بني الصغريات ويسّخرها يف وظيفة الوادلات .
2
ن احلقوق اىل اهلها يوم القيامة، حىت يقادَ للشاة اجللحاء  عليه هللا عن ايب هريرة ريض هللا عنه أ ن رسول هللا صىل   وسمل قال: )لتؤدُّ

)حتفة ال حوذي( وقال: يف الباب عن ايب ذر وعبدهللا بن أ نيس. حديث  2787والرتمذي  2772لشاة القرانء( رواه مسمل برمق من ا

 .ايب هريرة حديث حسن حصيح )ومعىن اجللحاء: اي اليت ال قرن لها(
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ـ فهيي مأ مورة بتنظيف ماال يراه الانسان من جر  ـ امه مما ذكر  اثمي مرضية وتطهري املواد وكذا اذلابن لها وظائف 

السامة. فهيي ليست انقةل للجراثمي، بل العكس هتكل تكل اجلراثمي املُضة ومتحهيا مبصها لها والكها، وحتيل تكل 
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 املواد السامة اىل مواد اخرى. فتُحول دون رساين كثري من الامراض، وتوقفها عند حّدها.

نظيف وكميياوايت حاذقات،  وان لوجودها حهمة الهية وادلليل عىل أ ن اذلابن موظفات حصيات، ومأ مورات ت 

واسعة.. هو كرثهتا املتناهية، اذ املواد النافعة والمثينة يكرّث مهنا . 
9

 اهيا الانسان اذلي يقصد نفع ذاته وحده!

انظر اىل فائدة واحدة لذلابب تعود اليك حفسب مما سوى فوائده ومنافعه للحياة. وختّل عن عدائك هل. فكام 

ه يورثك الانس والسلوان يف الاغرتاب والوحدة والانفراد، كذكل يوقظك من نوم الغفةل ومغرات تشتت ان

الفكر، فيذكّرك بوظائف انسانية اكحلركة والنشاط والنظافة ادلامئة بوضوئه وصالته وتنظيفه وهجه وعينه، كام 

 هو مشاهد.

لهيي تطعمك العسل اذلي هو أ   -ويه صنف من اذلابب  -وكذا النحل  ذّل غذاء وأ لطفه، ويه امللهمة ابلويح اال 

 كام نص عليه القرأ ن الكرمي. فعليك ان تولهيا حبّك.

ان العداء لذلابب ال معىن هل، بل هو ظمل واحجاف حبق تكل احليواانت اليت تعاون الانسان وتسعى لصداقته 

 ها، كدفع رضر اذلئاب عن الاغنام.وتتحمل أ ذاه. وامنا جيوز ماكحفة املُضة مهنا  حفسب، وذكل دفعاً ل رضار 

فيا ترى أ ليس من احملمتل ان يكون البعوض والربغوث املسلّطني علينا جّحامات فطرية، اي موظفات مبص ادلم 

الفاسد اجلاري يف الاوردة وقت احلر وزايدة ادلم اكرث من حاجة اجلسم؟.. س بحان من حترّي يف صنعه 

 العقول..

--- 
1
صويف الشهري "يونس أ مره" لطيفة جداً يف اشارهتا اىل مدى" ما يف جناح اذلابب من خوارق وابداع، ان الفقرة ال تية لل  

ومدى كون اذلابب نفسه صنعة رابنية عظمية: "مّحلت جناح ذابب عىل اربعني محل، فعجزت الاربعون عن محلها وظلت 

 املؤلف.-مسطورة هكذا". 

#414 

 مبا انعم هللا علهيا، وتومهت اهنا مالكة لها، وبدأ ت ابلفخر واملدح.كنت يومًا يف جدال مع نفيس، اذ اغرتت 

فقلت لها: انِك ال متلكني شيئًا بل هو أ مانة. فرتكت  الغرور والفخر. ولكهنا تاكسلت قائةل: ِلَم أ رعى ما ليس 

 يل؟ وماذا عّل لو ضاع؟.

ا ويه اماانت دلهيا تنظيفاً عىل امجل وجفاة رأ يت ذاببة وقفت عىل يدي وبدأ ت بتنظيف وهجها وعيهنا وجناحهي

ما يكون، مثلام ينظف اجلندي سالحه ومالبسه اليت سلّمهتا هل ادلوةل، فقلت لنفيس: انظري اىل هذه اذلاببة، 

 فنظرت وتعلّمت مهنا درسًا بليغًا. وهكذا اصبح اذلابب اس تاذًا لنفيس الكسالنة.

تكون رشاابً حلواً )وغذاء حلرشات اخرى( اذ ليس  ان فضالت اذلابب ال رضر لها من حيث الطب، بل قد

لهية، بل من شأ هنا ان  جتعل من اذلابب ماكئن تصفية واهجزة اس تحاةل، نظراً ل لكها  من املستبعد عن احلهمة اال 
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 الوف ال صناف من مواد يه منشأ  اجلراثمي والسموم.

تعفنة اخملتلفة طائفة تأ لك املوادامل  -مما سوى النحل  -نعم ان من طوائف اذلابب 
9

فتقطر دوماً قطرات من مواد 

 فتثبت اهنا ماكئن اس تحاةل. -كزنول  املّن عىل اوراق الاجشار  -حلوة بداًل من فضالهتا 

وهكذا يتبني امام الانظار مدى عظمة امة اذلابب الصغري هذا، ومدى عظمة وظائفها. وك هنا تقول بلسان 

 اىل ِعَظم وظائفنا. وقولوا: س بحان هللا.احلال: ال تنظروا اىل صغر اجسامنا بل 

--- 
1
ان طائفة صغرية جداً من اذلابب خُتلق عىل هيئة كتةل سوداء، عىل اغصان اللوز واملشمش، يف اواخر الربيع، وتبقى   

ملتصقة ابلغصن، وتس يل مهنا بدالً من الفضالت، قطرات شبهية ابلعسل فتتجمع حولها انواع اذلابب الاخرى ومتصها. 

طائفة اخرى من اذلابب تس تخدم يف تلقيح بعض ازاهري النبااتت والاجشار املمثرة، اكلتني. وطائفة اخرى لذلابب، يه و 

الرياع، املتلمعة لياًل، ويه اجعوبة تلفت الانظار وتدعو اىل التدبر والتأ مل، كام ان قسامً مهنا تتلمع ملعان اذلهب. و ال 

ندات احلامالت للرماح. فلو مل  تكن زمام هذه اذلابن بيد اخلالق الرحمي، واغارت ينبغي أ ن ننىس البعوض والزانبري اجمل 

عىل الاحياء والانسان ل فنت نوع الانسان كام قتلت منرود، ولفرّست لنا املعىن الاشاري لل ية الكرمية )وان يسلهبم 

ف املالكة للمزااي واخلواص املذكورة، لها اذلابب شيئًا ال يستنقذوه(. ولهذا فان جنس اذلابب اذلي يضم مائة من الطوائ

 املؤلف.-امهيهتا اليت أ ّهلهتا لتكون موضوع ال ية الكرمية )اي اهيا الناس رضب مثل فاس متعوا هل..( ..
#415 

 "احلروف القرأ نية"
9

 

 بِْسم هللا الّرمحــن الّرحمي

ذا أ راد َشيئًا أ ْن يقوَل هَلُ ُكْن فَيَُكون(   (72)يس:)ِاناّم أ مُره ا 

لهية بني الاكف والنون. ولهذا  يفهم من اشارة هذه ال ية الكرمية: ان اخللق يمت ابل مر ، وان خزائن القدرة اال 

 الرس ادلقيق وجوه كثرية، وقد ذكر بعضها يف الرسائل.

اما ال ن فنحاول ان نفهم هذا الرس وفق مثال مادي حمسوس ل جل تقريب ال حاديث النبوية الواردة حول 

اىل نظر هذا  -والس امي احلروف املقطعة يف اوائل السور -روف القرأ نية ومزاايها وتأ ثرياهتا املادية خواص احل

 العرص املادي، وذكل:

لهية، يه حماور لتدبري امور اخمللوقات  ان للخالق اجلليل ذي العرش العظمي س بحانه وتعاىل أ ربعة عروش ا 

 عنوي للعامل وقلب الاكئنات وقبلهتا.املوجودة عىل كرة الارض، اليت يه مبثابة مركز م 

 احدها : هو عرش احلفظ واحلياة وهو الرتاب، املظهر لتجل امس احلفيظ واحمليي.

 اثنهيا: هو عرش الفضل والرمحة وهو عنرص املاء.
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 اثلهثا: هو عرش العمل واحلهمة وهو عنرص النور.

 رابعها: هو عرش الامر والارادة وهو عنرص الهواء.

اببصاران ظهور املعادن اليت تدور علهيا حاجات غري حمدودة حيوانية وانسانية، وظهور ماالحيد من  اننا نشاهد

لهية والس امي من نطف  النبااتت اخملتلفة، من تراب بس يط كام نشاهد ظهور ما ال حيد من معجزات الصنعة اال 

ء .. اي  ظهور تكل الكرثة الاكثرة احليواانت الىت ىه سائل شبيه ابملاء، ظهورها يف الاحياء اخملتلفة ابملا

 والانواع

--- 
 املرتمج. -هذه العناوين الصغرية وضعت من قبلنا.   1

#416 

اخملتلفة من عنرص بس يط، وابنتظام اتم وكتابهتا عىل حصيفة بس يطة عىل صورة نقوش بديعة الحتد،  مما يدلنا 

ت جعيبة لقمل عمل املصور الازيل العلمي اجلليل وقمل مظاهر ملعجزا -كهذين العرشني -عىل ان النور والهواء ايضاً 

 ارادته وأ مره اكلعرشني السابقني، رمغ بساطهتام.

س ندع حالياً عنرص النور. وملناس بة مسأ لتنا حناول كشف احلجاب عام يسرت جعائب الامر والارادة  وغرائهبام 

 الارض. وذكل:يف عنرص الهواء اذلي ميثل عرش الامر  والارادة ابلنس بة اىل كرة 

كام اننا نزرع احلروف واللكامت ابلهواء اذلي يف افواهنا، واذا هبا تتسنبل وتمثر، اي ان اللكمة تصبح حبة يف 

أ ن واحد ك نه بالزمان وتتسنبل يف الهواء اخلاريج، هواًء حاواًي عىل ماالحيد من اللكمة نفسها، صغريها 

ومسّخر هل اىل حد عظمي حىت  "كن  فيكون"مطيع ومنقاد ل مر وكبريها.كذكل ننظر اىل عنرص الهواء فرنى انه 

ك ن لك ذرة من ذراته جندى جليش منظم متأ هب لتلقي ال مر يف لك أ ن، ويُظهر الطاعة والامتثال لالرادة 

 بالزمان، سواًء يف ذكل أ بعد اذلرات وأ قرهبا. "كن"املتجلية يف أ مر 

عة يُسمع يف لك ماكن يف الارض  يف الوقت نفسه وك نه بال زمان مثاًل: ان اخلطاب اذلي يلقيه انسان من الاذا

 امتثاالً اكماًل. "كن فيكون"مما يبني مدى امتثال لك ذرة من ذرات الهواء لتجل امر  -برشط وجود الراديوات  -

ريات فال مر كذكل يف احلروف اليت يه غري مس تقرة يف الهواء، ميكن ان تصبح بكيفياهتا القدس ية مظاهر لتأ ث

خارجية وخلواص مادية كثرية حسب رس الامتثال هذا. فتشاهد فهيا خاصية، ك هنا تقلب املعنوايت اىل 

 مادايت وحتول الغيب اىل شهادة.

وهكذا مبثل هذه الامارة ، فان امارات اخرى ال حتد تظهر لنا ان احلروف اليت يه موجودات هوائية، والس امي 

لهية ويه املقطعات اليت يف اوائل السور،  احلروف املقدسة واحلروف القرأ نية وخباصة حروف الشفرات اال 

تسمع الاوامر ومتتثلها امتثااًل يف غاية الانتظام والشعور التام واحلساس ية الاكمةل وبال حاجة اىل زمان. فال 
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 شك ان هذا حيمل املرء عىل التسلمي ابخلواص املادية واملزااي اخلارقة املروية للحروف الىت ىف
#417 

 ."كن فيكون"ذرات الهواء ومن حيث القدس ية، واليت ينعكس فهيا جتل الارادة الازلية وجلوة من أ مر 

وهكذا فان تعابري القرأ ن الكرمي اليت تبني احيااًن اثر القدرة ك هنا صادرة من صفة الارادة وصفة الالكم مبين 

ات خُتلق يف منهتيى الرسعة ومسّخرة ومنقادة انقيادًا عىل هذا الرس. فتكل التعابري القرأ نية تدل عىل ان املوجود

 اتمًا لالوامر حىت لك ن ال مر ينفّذ ُحهمه اكلقدرة.

اي ان احلروف ال تية من ال مر التكويين تؤثر يف وجود الاش ياء وك هنا قوة مادية، ويظهر الامر التكويين ك نه 

فية اليت وجودها املادي هوايئ وىه يف غاية اخلفاء، القدرة نفسها والارادة نفسها. نعم ان هذه املوجودات اخل 

حىت ك هنا موجودات نصف معنوية ونصف مادية، تشاهد فهيا أ اثر الامر والارادة حبيث يش به الامر 

 التكويين اكلقدرة بعيهنا ، بل يصبح القدرة نفسها.

وايت واملادايت يقول القرأ ن وهكذا ل جل جلب الانظار واحلث عىل التدبر يف موجودات ك هنا برزخ بني املعن

الكرمي: )امنا امره اذا اراد شيئًا ان يقول هل كن فيكون(. ذلا مفن املعقول جداً ان تكون احلروف املقطعة اليت 

لهية، عقداً وازراراً حرفية تس تطيع ان هتّز  يف اوائل السور امثال: امل، طس، مح، وماشاهبها من الشفرات اال 

اخلفية بني ذرات الهواء بال زمان، بل هذا من شأ ن تكل احلروف ومن وظائفها أ ن اواتر العالقات ادلقيقة 

 من الارض اىل العرش. -اكلالسليك املعنوي-تؤدي خمابرات قدس ية 

نعم ان لك ذرة بل لك ذرات الهواء املنترشة يف اقطار العامل متتثل الاوامروتنقلها عرب الالسليك والهاتف 

سائر الس ياالت اللطيفة اكلكهرابء. فلقد شاهدت ابحلدس القطعي بل ابملشاهدة والربقية، فضاًل عن نقلها 

يف ازاهري اللوز،ويه: ان الاجشار املنترشة يف اقطار الارض ك هنا  -مما سوى املذكورة  -احلقة احدى وظائفها 

ات، وتظهر جيش منظم يس تمل الامر نفسه يف أ ن واحد. فمبجرد هبوب نس مي رقيق تس تمل الامر من تكل اذلر 

وضعاً معيناً . مما اورثتين تكل احلاةل يقيناً اتماً وقناعة اكمةل. مبعىن ان قيام الهواء يف سطح الارض كخادم امني 

 نشط فعال، خيدم ضيوف الرمحن
#418 

الرحمي اذلين يسكنون سطح الارض، يبلّغ يف الوقت نفسه أ وامر الرمحن بذراته الشبهية ابلالسليك اىل 

حليواانت،  حبيث تكون ذراته لكها يف حمك خّدام الامر وشبهية بال قطات الالسليك والهاتف. ويف النبااتت وا

همامت جليةل ووظائف منتظمة كثرية، من امثال تشكيل  احلروف يف الفم بعد  "كن"الوقت نفسه يؤدي بأ مر 

الباعث عىل احلياة ،واشعال خروجه منه، وهتوية الانفاس واسرتواح النفوس، اي بعد ادائه وظيفة تنقية ادلم 

احلرارة الغريزية اليت يه وقود احلياة، مث خيرج الهواء من الفم ويكون مبعث نطق احلروف وانطالقها.. وهكذا 
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 ."كن فيكون"جتري وظائف كثرية بأ مر 

فبناء عىل خاصية الهواء هذه، فان احلروف اليت يه موجودات هوائية لكام اكتسبت قداسة، اي اختذت 

 البث والالتقاط يصبح لها حظ وافر من تكل اخلاصية. اوضاع

ذلا فلكون حروف القرأ ن، ويه يف حمك العقد، وحروف املقطعات يف حمك املركز لرؤوس تكل املناس بات 

اخلفية، ويف حمك عقدها وازرارها احلساسة، يكون وجودها الهوايئ  مالاكً لهذه اخلاصية، كام ان وجودها 

 قيش ايضًا ، هلام خاصية من تكل اخلاصية.اذلهين، بل وجودها الن

 واحلصول عىل مقاصد اخرى. -اكدلواء املادي  -اي ميكن بقراءة  تكل احلروف وبكتابهتا كسَب الشفاء 

 سعيد النوريس
#419 

لهية"  "اللكامت اال 

حميِ  مْحِن  الرَّ  بِْسِم هللا الرَّ

 (911)الكهف:قبل ان تَنَفَد لكامُت ريّب ولو جئنا مبثهل َمددًا( )قُل لَو اكن البحُر ِمداداً للكامت ريّب لَنَِفد البحُر 

ان هذه ال ية اللطيفة حبر واسع رفيع زاخر ابلل لئ وادلرر، ينبغي لكتابة جواهرها النفيسة كتابة 

جمدل ُضم، ذلا نعلقها اىل وقت أ خر مبشيئة هللا. ولقد تراءى يل من  بعيد شعاع صدر من نكتة 

، فلفت نظر فكري اليه بعد اذاكر الصالة اليت اعّدها افضل وقت خلطور من ناكهتا ادلقيقة

احلقائق. ااّل أ نين مل امتكن من تسجيل تكل النكتة يف حينه، فتباعد ذكل الشعاع لكام مّر 

الزمان، فنذكر هنا بضع لكامٍت لتخط حوهل دوائر القتناص جلوة مهنا قبل ان يغيب لكيًا 

 ويتوارى عن الانظار.

 ال وىل: اللكمة

لهية، اكلعمل والقدرة، ذلا فهو غري حمدد وغري متناٍه، واذلي ال هناية هل ال ينفد ولو اكن  ان الالكم الازيل صفة ا 

 البحر مدادًا هل.

 اللكمة الثانية:

شعار بوجود خشص ما هو تلكمه، فهو أ قوى أ ثر لدلالةل عليه؛ اذ سامع الكم صادر من خشص  ان اظهر شئ لال 

 ده اثبااًت يفوق الف دليل، بل بدرجة الشهود. ذلا فان هذه ال ية تقول مبعناها الاشاري:ما، يثبت وجو 

لهيي ادلال عىل وجوده س بحانه وتعاىل واكنت الاجشار اقالمًا تكتب ذكل  لو اكن البحر مدادًا لعّد الالكم اال 

ال يعّد وال حيىص  -ىل املتلكم دالةل الالكم ع -العدد، ما نفد الكم هللا. مبعىن أ ن ما يدل عىل ال حد الصمد 
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 وال حّد هل، حىت لو اكنت البحار مدادًا هل.
#420 

 اللكمة الثالثة:

ملا اكن القرأ ن الكرمي يرشد مجيع الطبقات البرشية اىل حقائق الاميان، يكرر ظاهرًا احلقيقة الواحدة مبقتىض 

قناعهم.  تقريرها يف القلوب وتثبيهتا يف أ فاكر العامة وا 

ال ية الكرمية جواب مضين ل هل العمل وعلامء الهيود من اهل الكتاب يف ذكل الوقت، عىل اعرتاضهم  ذلا فهذه

 وسمل وعىل قةل علمه. عليه هللا اجملحف الظامل ظلامً بيّنًا عىل ُأمية الرسول العظمي صىل

كام يه يف  -من احلقائق  فال ية تقول: ان تكرار املسائل اجلليةل اليت للك مهنا قمية الف مسأ ةل وتتضمن الوفاً 

تكراراً معجزاً وبأ ساليب ش ىت، وان تكرار حقيقة واحدة ويه تتضمن كثرياً جداً من  -مسائل الاراكن الاميانية 

النتاجئ من حيث الفوائد املتنوعة، ال قرارها يف قلوب الناس اكفة وال س امي العوام.. هذا التكرار اذلي تقتضيه 

ال يعّد حرصًا للالكم وال هو انبع من قصور اذلهن وال من قةل  -ناع والتحقيق اكلتقرير والاق  -حمكٌ كثرية 

البضاعة وقرص الباع، بل لو اكنت البحار مدادًا، وذوو الشعور كتّااًب والنبااتت اقالمًا، بل حىت اذلرات لو 

لهيي الازيل، ما نفدت ايضًا، ل ن لك ما ذكر من امور  اكنت رؤوس اقالم وقامت لكها بعّد لكامت الالكم اال 

يه متناهية، ولكامت هللا غري متناهية، ويه منبع القرأ ن الكرمي املتوجه اىل عامل الشهادة من عامل الغيب خماطبًا 

اجلن والانس واملالئكة والروحانيني، فريّن يف اسامع لك فرد مهنم. وال غرو فهو النازل من خزينة الالكم 

لهيي اذلي ال ينفد.  اال 

 :اللكمة الرابعة

من املعلوم ان صدور الكٍم مما ال يُتوقع منه الالكم، مينح الالكم امهية ويدفع اىل سامعه، وال س امي الاصداء 

الشبهية ابلالكم، الصادرة من الاجسام الضخمة اكلسحاب وجّو السامء، فاهنا حتمل لك احد عىل سامعها 

بل فاهنا جتلب الاسامع الهيا اكرث. وال س امي ابهامتم ابلغ، وخباصة النغامت اليت يطلقها هجاز ُضم ُضامة اجل 

فرتن به السموات العىل حىت تسمع هامة الكرة الارضية  -ابلراديو  -الصدى الساموي القرأ ّن اذلي يبث 

برمهتا. فتصبح ذرات الهواء مبثابة القطات تكل احلروف القرأ نية ومراكز بهّثا. فتكون اذلرات مبثابة املرااي العاكسة 

 والاذان الصاغيةلالنوار 
#421 

بر جلهاز حاك عظمي خترج الاصوات. صداء، وال لس نة اذلاكرة لها، وك هنا هناايت ا   لل 

فال ية تبني رمزاً مدى امهية احلروف القرأ نية ومدى قميهتا ومزاايها وكوهنا انبضة ابحلياة، فتقول مبعناها الاشاري: 

حليوية، رفيع سام اىل حّد ال ينفد عدد الاسامع اليت تنصت ان القرأ ن الكرمي اذلي هو الكم هللا، يح يتدفق اب
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اليه وال عدد اللكامت املقدسة اليت تدخل تكل الاسامع.. ال تنفد تكل الاعداد حىت لو اكنت البحار مدادًا 

 واملالئكة كتّااًب لها واذلرات نقاطًا والنبااتت والشعور اقالمًا.

رث يف الهواء عدد ما ال روح فيه وال حياة من الكم الانسان نعم، ال تنفد، الن هللا س بحانه اذلي يُك

الضعيف،اىل املاليني فكيف بعدد لك لكمة من الكم رب السموات والارض اذلي ال رشيك هل واملتوجه اىل 

 مجيع ذوي الشعور يف السموات والارضني.

 اللكمة اخلامسة: عبارة عن حرفني:

كذكل لصفة القدرة لكامت جمسمة. ولصفة العمل لكامت َقََدرية حكمية  احلرف الاول: كام أ ن لصفة الالكم لكامت،

ويه املوجودات والس امي ال حياء والس امي اخمللوقات الصغرية، فلك مهنا لكمة رابنية حبيث تشري اىل املتلكم 

حصاء عدد تكل اخمللو  قات ال ينفد الازيل اشارة اقوى من الالكم. فهذه ال ية الكرمية تومئ اىل هذا املعىن: ان ا 

 حىت لو اكنت البحار مدادًا هل.

لهيي.  احلرف الثاّن: ان مجيع انواع الالهام ال يت اىل املالئكة والانسان وحىت اىل احليواانت، نوع من الكم ا 

فالشك ان لكامت هذا الالكم غري متناهية. فان ال ية الكرمية ختربان عن مدى كرثة وال هنائية عدد لكامت الالهام 

لهيي اذلي يس تلهمه دومًا ما اليعد وال حيىص من جنود رب السموات والارض .والامر   اال 

ال هللا  والعمل عند هللا .. وال يعمل الغيب ا 
#422 

 "انزال احلديد"

 بِْسم هللا الّرمحــن الّرحمي

 (27)احلديد:)وأ نزلْنا احلديَد فيه بأ ٌس َشديٌد َوَمنافُع للنّاس( 

خيص هذه الاية الكرمية، طرحه رجل هل امهيته وعىل عمل واسع، وأ لزم به  جواب همم جداً وخمترص عن سؤال

 بعض العلامء.

 سؤال:

 "اخرجنا". فمِلَ مل يقل القران الكرمي : "انزلنا"يقال: ان احلديد خيرج من الارض وال يزنل من السامء حىت يقال: 

 اذلي ال يوافق الواقع ظاهرًا؟ "انزلنا"بداًل عن 

ل جل التنبيه اىل هجة النعمة العظمية اليت ينطوي علهيا احلديد  "انزلنا "ن الكرمي قد قال لكمة اجلواب: ان القرأ  

بل يقول  "اخرجنا"والىت لها امهيهتا يف احلياة. فالقرأ ن الكرمي ال يلفت الانظار اىل مادة احلديد نفسها ليقول 

حاجة البرش اليه. وحيث ان هجة النعمة ال خترج للتنبيه اىل النعمة العظمية اليت يف احلديد واىل مدى  "انزلنا"
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من الاسفل اىل الاعىل بل تأ ىت من خزينة الرمحة، وخزينة الرمحة بال شك عالية ويف مرتبة رفعية معىن، فال 

نعام هو فوق  بد ان النعمة تزنل من الاعىل اىل الاسفل، وان مرتبة البرش احملتاج الهيا يف الاسفل، وان اال 

وليس  "انزلنا"فالتعبري احلق الصائب لورود النعمة من هجة الرمحة اسعافًا حلاجة البرش هو:  احلاجة. ولهذا

 ."اخرجنا"

ال يُشعر هجة النعمة وال جيعلها حمسوسًة بأ نظار  "الاخراج"وملا اكن الاخراج التدرجيي يمت بيد البرش، فان لكمة 

 الغافلني.

ابعتبار املاكن املادي. ولكن صفات احلديد،  "الاخراج " يكون نعم لو اكنت مادة احلديد يه املرادة، فالتعبري

والنعمة اليت يه املعىن املقصود هنا، معنويتان،؛ ذلا ال يتوجه هذا املعىن اىل املاكن املادي، بل اىل املرتبة  

 املعنوية.
#423 

ري املتناهية تُرسل من فالنعمة ال تية من خزينة الرمحة الىت يه احدى جتليات مراتب مسو الرمحن ورفعته غ

اعىل مقام اىل اسفل مرتبة بالشك ؛ ذلا فالتعبري احلق لهذا هو: انزلنا. والقرأ ن الكرمي ينبه البرش هبذا التعبري 

لهية عظمية. نعم، ان احلديد هو منشأ  مجيع الصناعات البرشية ومنبع مجيع رقهيا وحمور  اىل ان احلديد نعمة ا 

نعام قائاًل : قوهتا، فالجل التذكري هبذه ا لنعمة العظمى يذكر القرأ ن بلك عظمة وهيبة ويف مقام الامتنان واال 

)وانزلنا احلديد فيه بأ س شديد ومنافع للناس( كام يعرّب عن اعظـم معجزة لسيـدان داود عليه السالم بقوهل تعاىل 

 ظمي.)وأ لنّا هل احلديد(. اي انه يبني تليني احلديد معجزة عظمية ونعمة عظمية لنيب ع

تعبريان نسبيان، فيكون الاعىل والاسفل ابلنس بة اىل مركز الكرة الارضية.  "الاسفل"و "الاعىل"اثنيًا: ان 

حىت ان اذلي هو اسفل ابلنس بة الينا هو الاعىل ابلنس بة لقارة امرياك. مبعىن ان املواد االتية من املركز اىل 

 ح الارض.سطح الارض تتغري  اوضاعها ابلنس بة اىل من مه عىل سط

فالقرأ ن املعجز البيان  يقول بلسان الاجعاز: ان للحديد منافع كثرية وفوائد واسعة، حبيث انه ليس مادة 

اعتيادية خترج من خمزن الارض اليت يه مسكن الانسان، وليس هو معدانً فطرايً يس تعمل يف احلاجات كيفام 

انزلها من خزينة الرمحة  "رب السموات والارض" اتفق. بل هو نعمة عظمية أ نزلها خالق الكون بصفته املهيبة

وهيأ ها يف املصنع العظمي للكون، ليكون مداراً حلاجات سكنة الارض. فعرّب عنه ابالنزال قائالً )وانزلنا احلديد( 

ل جل بيان املنافع العامة اليت ينطوي علهيا احلديد وفوائده الشامةل، كام للحركة واحلرارة والضياء ال يت من 

امء فوائد. تكل اليت ترسل من مصنع الكون. فاحلديد ال خيرج من اخملازن الضيقة لكرة الارض، بل هو يف الس

خزينة الرمحة اليت يه يف قرص الكون العظمي مث ارسل اىل الارض ووضع يف خمزهنا كامي ميكن اس تخراجه من 

 ذكل اخملزن حسب حاجة العصور تدرجييًا.
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ني اس تخراج احلديد هذا تدرجييًا من هذا اخملزن الصغري، الارض. بل يريد ان فال يريد القرأ ن الكرمي ان يب

يبني ان تكل النعمة العظمى قد انزلت من اخلزينة الكربى للكون مع كرة الارض، وذكل الظهار احلديد انه هو 

 يداكرث رضورة خلزينة الارض. حبيث ان اخلالق اجلليل عندما فصل الارض من الشمس انزل معها احلد
#424 

ليحقق اكرث حاجات البرش ويضمهنا. فالقرأ ن احلكمي يقول ابجعاز، ما معناه: اجنزوا هبذا احلديد اعاملمك واسعوا 

 لالس تفادة منه ابخراجه من ابطن الارض.

وهذه ال ية اجلليةل تبني نوعني من النعم اليت يه حمور دلفع الاعداء وجلب املنافع. ولقد شوهد حتقق منافع 

اّل ان القرأ ن يبني ان احلديد س يكون يف املس تقبل يف صور حترّي احلديد  املهمة للبرشية قبل نزول القرأ ن، ا 

العقول سرياً يف البحر والهواء والارض حىت انه يسّخر الارض ويظهر قوة خارقة هتدد ابملوت، وذكل  بقوهل 

خبار غييب.  تعاىل )فيه بأ س شديد( مظهرًا ملعة اجعاز يف ا 

*  *  * 

ما تطرق البحث عن النكتة السابقة انفتح الالكم حول هدهد سلامين. فيسأ ل احد اخواننا اذلي يلح يف عند

السؤال : 
9

 (27)المنل:ان الهدهد يصف اخلالق الكرمي س بحانه بقوهل )خيرج  اخلبء يف السمـوات والارض( 

 ف اجلليةل؟.مفا سبب ذكره يف هذا املقام اجلليل هذا الوصف الرقيق ابلنس بة اىل الاوصا

اجلواب: ان احدى مزااي الالكم البليغ هو ان يُشعر الالكُم صنعَة املتلكم اليت ينشغل هبا. فهدهد سلامين اذلي 

ميثل عريف الطيور واحليواانت اكلبدوي العارف اذلى يكشف ابلفراسة الشبهية ابلكرامة مواضع املاء اخلفية 

ري مميون مأ مور ابجياد املاء ويعمل معل املهندس دلى س يدان يف حصراء جزيرة العرب الشحيحة ابملاء. فهو ط

سلامين عليه السالم، فذلكل يُثبت مبقياس صنعته ادلقيقة، كون هللا معبوداً ومسجوداً هل، ابخراجه س بحانه ما 

 خئب يف الساموات والارض، فيعّرف اثباته هذا بصنعته ادلقيقة.

فطرة ما حتت الرتاب من املعادن والنوى والبذور اليت ال  أ ال ما أ حسن رؤية الهدهد! اذ ليس من مقتىض

حتىص، ان خترج من الاسفل الاعىل. ل ن الاجسام الثقيةل اليت ال روح لها وال اختيار ال تصعد بنفسها اىل 

الاعىل، وامنا تسقط من الاعىل اىل الاسفل. فاخراج جسم خمفي حتت الرتاب، من الاسفل اىل الاعىل 

ثقيل اجلس مي من عىل اكههل اجلامد ال بد ان يكون بقدرة خارقة ال بذاته.فادرك الهدهد أ خفى ونفض الرتاب ال 

براهني كون هللا تعاىل معبودًا ومسجوداً هل وكشفها بعارفيته ووجد أ مه تكل الرباهني بصنعته، والقرأ ن احلكمي 

 منح اجعازًا ابلتعبري عنه.

--- 
1
 املؤلف.-تاكسل يف كتابة الرسائل.هو "رأ فت" الغيور يف طرح الاس ئةل وامل   
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#425 

 "انزال ال نعام"

 بِْسم هللا الّرمحــن الّرحمي

لُُقمُك يف بُطوِن ُاّمهاِتمُك َخلْقاً ِمْن بَْعِد َخلٍق يف ُظلاُمٍت ثَلـــث..(   ( 1)الزمر:)َوأ نزَل لمُك ِمن ال نعاِم مثانيَة أ زواجٍ خَيْ

ها اليت بينّاها يف ال ية الكرمية: )وانزلنا احلديد( فهيي تؤيدها وتتأ يد هبا ان هذه ال ية الكرمية تتضمن النكتة نفس 

 يف الوقت نفسه.

وخلق لمك من "نعم، ان القرأ ن الكرمي يقول يف سورة الزمر: )وانزل لمك من الانعام مثانية ازواج( وال يقول: 

فادة ابن مثانية ازواج من احليواانت امل  "الانعام مثانية ازواج باركة قد انزلت لمك وارسلت اليمك من وذكل لال 

لهية وك هنا مرسةل من اجلنة، الن تكل احليواانت املباركة نعمة جبميع هجاهتا للبرشية اكفة. مفن  خزينة الرمحة اال 

أ شعارها واوابرها يس تفيد البدو يف حلّهم وترحاهلم، ومهنا تنسج املالبس، ومن حلوهما هتيأ  أ ذّل املأ كوالت، ومن 

تس تخرج أ طيب الاطعمة، ومن جلودها تصنع الاحذية والنعال وغريها من املواد النافعة، حىت ان  أ لباهنا 

روهثا يكون رزقاً للنبااتت ووقوداً لالنسان. فك ن تكل احليواانت املباركة قد جتسمت واصبحت النعمة بعيهنا 

. فك ن الرمحة قد جتسمت "الرمحة"امس  مثلام اطلق عىل املطر "ال نعام"والرمحة بنفسها. ولهذا ُاطلق علهيا امس 

 مطرًا والنعمة جتسدت يف صور ش ىت من اشاكل املعزى والضأ ن والبقر واجلاموس والابل.

وعىل الرمغ من ان موادها اجلسامنية خُتلق يف الارض، فان صفة النعمة ومعىن الرمحة قد غلبتا واس تحوذات عىل 

ي يفيد: ان اخلالق قد أ نزل هذه احليواانت املباركة من خزينة الرمحة اذل "انزلنا"مادهتا، فعرّب القرأ ن عهنا بـ 

مبارشة، اي ان اخلالق الرحمي قد ارسلها من مرتبة رمحته الرفيعة، ومن جنته املعنوية العالية،  هدية اىل وجه 

 الارض بال وساطة.
#426 

روش، فال تؤخذ مادة الشئ بنظر نعم،  تُدرج احيااًن صنعٌة تقّدر خبمس لريات يف مادة ال تساوي مخسة ق

الاعتبار، بل تعطى الامهية للصنعة املوجودة علهيا،اكلصنعة الرابنية العظمية املوجودة يف اجلرم الصغري لذلابب.  

 واحيااًن تكون صنعة زهيدة يف مادة مثينة، فاحلمك عندئٍذ للامدة.

محة ومعاّن النعمة الكثرية حبيث تفوق مائة مرة عىل غرار هذا املثال: فان مادة جسامنية قد حتمل من معاّن الر 

يف الامهية عىل مادهتا. حىت لك ن مادة  ذكل الشئ ختتفي وتزنوي امام عظم امهية النعمة والرمحة، ذلا فاحلمك 

 هنا يتوجه اىل حيث النعمة.

ة يف لك جزء من اجزاء هذه وكام ختفي املنافع العظمية للحديد وفوائده الكثرية مادتَه املادية، فان النعمة املوجود

احليواانت املباركة املذكورة ك هنا قد قلبت مادهتا اجلسامنية اىل نعمة، فأُخذت صفاهتا املعنوية بنظر الاعتبار  
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 ."وانزل ... وانزلنا"دون مادهتا اجلسامنية. ذلا عرُّبت عهنا يف الاية الكرمية 

فادة كام تفيد الناكت  "وانزل.. وانزلنا"نعم، ان عبارة  السابقة من حيث احلقيقة فاهنا تفيد ايضاً معىن بالغياً همامً ا 

 معجزة. وذكل :

لهية. حيث ميكن احلصول  ان منح احلديد خواص ممزية، كوجوده يف لك ماكن، وسهوةل تليينه اكلعجني، نعمة ا 

ـ )وانزلنا احلديد( عليه واس تعامهل يف لك معل رمغ صالبته واختفائه ووجوده يف الاعامق فطرة، ذلا فان التع  بري ب

امنا يبني هذا املعىن اي ك ن احلديد نعمة من النعم الفطرية الساموية اليت ميكن احلصول علهيا بيرس، وك ن مادة 

 احلديد تزنل من مصنع علوي رفيع وتسمّل بيد الانسان بسهوةل.

مية، مسّخرة وذليةل ومطيعة وكذكل احليواانت الضخمة اكلبقر واجلاموس والابل وغريها من اخمللوقات اجلس  

ومنقادة حىت لصيب صغري ، اذ تسمل قيادها هل وتطيعه. ذلا فالتعبري بـ )وانزل لمك من الانعام(  يفيد ان هذه 

احليواانت املباركة ليست حيواانت دنيوية يُس توحش مهنا وتلحق بنا الُضر اكلبعوض واحلية والعقرب واذلئب 

ملفرتسة، بل ك هنا حيواانت أ تية من جنة معنوية، لها منافع جليةل، وال يأ يت والس بع وما شاهبها من الضوارى ا

 مهنا رضر، بل ك هنا تزنل من الاعىل ، اي من خزينة الرمحة.
#427 

ولعل املقصود من قول بعض املفرسين: ان هذه احليواانت قد ُانزلت من اجلنة انشئ من هذا املعىن املذكور . 
9

ل ايضاح ما يف حرف واحد من القرأ ن الكرمي من مسائل وناكت ال تعد اطنااًب، ان كتابة حصيفة اكمةل حو 

. بل قد يكون "انزلنا"فليس اذن من الارساف يف شئ كتابتنا ثالث صفحات لبيان ناكت العبارة  القرأ نية 

 احيااًن حرف واحد من القرأ ن الكرمي مفتاحًا خلزينة معنوية عظمية.

*** 

 دس تور

يتحّرون عن نوٍر خارج دائرة رسائل النور، وما ينبغي هلم. ولو حتّرى أ حٌد مهنم فال جيد ان طالب النور ال 

 ااّل مصباحًا بداًل من مشس معنوية تضئ من انفذة رسائل النور، بل قد يفقد الشمس.

مث ان ما يف دائرة رسائل النور من مرشب اخلةل ومسكل الاخوة، هذا املرشب اخلالص واملسكل القوي اذلي 

كسب  الفرد الواحد ارواحًا كثرية ويُظهر رساً من ارسار الاخوة اليت ورهثا الصحابة الكرام من نور النبوة، يُ 

رضار به بثالث هجات  -هذا املرشب ال يدع حاجة اىل البحث عن املرشد الوادل يف اخلارج  بل يوِجد  -مع ا 

الشك ان ما تس بغه انواع الشفقة النابعة من قلوب هل بداًل من الوادل املرشد الواحد، اخوااًن كبارًا كثريين. ف

 اخوة كبار، يزيل شفقة الوادل الواحد.
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نعم، ان اذلي اختذ لنفسه ش يخاً قبل دخوهل ادلائرة ميكنه ان حيافظ عىل رابطته بش يخه ومرشده مضن ادلائرة 

 اّل مضن ادلائرة.ايضًا، ولكن من مل يكن هل ش يخ بعد ادلخول يف ادلائرة، ليس هل ان يتخذ ش يخًا  ا  

--- 
1
لقد قال بعض املفرسين : ان مبادى هذه احليواانت قد أ تت من السموات. ومرادمه يف ذكل: ان بقاء هذه احليواانت   

املسامة ابل نعام، امنا هو ابلرزق، وان ارزاقها يه الاعشاب والنبااتت، ورزق الاعشاب أ ت من املطر، واملطر ابعث 

( تشري 22من السامء، فالرزق أ ت من السموات. وال ية الكرمية ) ويف السامء رزقمك()اذلارايت:عىل احلياة ورمحة انزةل 

هو » انزلنا«اىل هذا املعىن. اذ ملا اكنت ادامة اجسام احليواانت املتجددة يه ابملطر النازل من السموات، فان التعبري بـ 

 املؤلف. -يف موضعه الالئق 
#428 

نور للحقائق من عمل احلقيقة اذلي مينح فيض الوالية الكربى النابعة من رس الوراثة مث ان ما يف درس رسائل ال 

ال من فهم الطريقة عىل غري وهجها وك هنا  النبوية، ال يدع حاجة اىل الانامتء اىل الطرق الصوفية خارج ادلائرة، ا 

ا مما سوى فضائل ال خرة، رؤى مجيةل وخياالت وانوار وأ ذواق، ويرغب يف احلصول عىل اذواق ادلنيا وهوساهت

ويطلب مقام املرجعية كعبدة النفس. ان هذه ادلنيا دار حهمة. وال جر والثواب فهيا عىل قدر املشقات 

والتاكليف، ويه ليست دار ماكفأ ة وجزاء. ولهذا ال هيمت اهل احلقيقة ابالذواق والانوار اليت يف الكشف 

 .والكرامات، بل قد يفّرون مهنا ويريدون سرتها

مث ان دائرة رسائل النور دائرة واسعة جدًا، وطالهبا كثريون جدًا، فال تعقب اذلين هيربون مهنا، وال هتمت هبم. 

ورمبا ال تدخلهم مضن دائرهتا مرة اخرى. ل ن الانسان ميكل قلبًا واحداً والقلب الواحد ال ميكن أ ن يكون يف 

 داخل ادلائرة وخارهجا معًا.

اد ال خرين ممن مه خارج دائرة النور،علهيم االّ ينشغلوا بطالب النور ل ن احامتل خرساهنم مث ان الراغبني يف ارش

بثالث هجات وارد. فالطالب اذلين مه يف دائرة التقوى ليسوا حباجة اىل الارشاد، علامً ان يف اخلارج الكثريين 

يف شئ. فان اكن ممن حيب هؤالء من اتريك الصالة، فرتك اولئك والانشغال هبؤالء املتقني ليس من الارشاد 

 الطالب فليدخل اواًل مضن ادلائرة، وليكن هلم أ خًا، وان اكن ذو مزااي وفضائل فليكن هلم اخًا كبريًا.

ولقد تبنّي يف هذه احلادثة ان لالنتساب اىل رسائل النور امهية عظمية ومثناً غالياً جدًا، فالراشد اذلي بذل هذه 

مس العامل الاساليم، ال يرتك هذا املسكل اذلي هو أ مثن من ال ملاس وال يس تطيع التضحيات وجاهد الاحلاد اب

 ان يدخل مساكل اخرى غريه.

 سعيد النوريس
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 فـقـرة

 "اسيك شهر"كتبت يف ُسن 

 اخويت!

لقد دافعُت دفاعات عديدة عن طالب النور مبا يليق هبم من دفاع، وسأ قولها ابذن هللا يف احملهمة وبأ عىل 

 ، وسُامسع صوت رسائل النور ومزنةل طالهبا اىل ادلنيا بأ رسها. ااّل أ نين انهبمك اىل ما يأ يت:صويت

ان رشط احلفاظ عىل ما يف دفاعي من قمية، هو عدم وجر رسائل النور مبضايقات هذه احلادثة وامثالها، وعدم 

وعدم تتبع عورات ال خرين استياء ال خ من اس تاذه، وعدم النفور من اخوانه مما يسببه الضيق والضجر، 

 وتقصرياهتم.

 انمك تذكرون ما اثبتناه يف رساةل القدر: ان يف الظمل النازل ابالنسان هجتني وحهمني.

لهيي  اجلهة ال وىل: لالنسان. والاخرى: للقدر اال 

 ففي احلادثة الواحدة يظمل الانسان فامي يعدل القدر وهو العادل.

لهية اكرث مما نفكر يف ظمل الانسان. -يف قضيتنا هذه  -فعلينا ان نفكر  لهيي واحلهمة اال   يف عداةل القدر اال 

نعم! ان القدر قد دعا طالب النور اىل هذا اجمللس. وان حهمة ظهور اجلهاد املعنوي قد ساقهتم اىل هذه 

 املدرسة اليوسفية اليت يه حقًا جضرة وخانقة، فصار ظمل الانسان وس يةل ذلكل.

 ."لو مل افعل كذا ملا اعتقلت"بعضمك لبعض: ولهذا، اايمك ان يقول 

 سعيد النوريس
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 "رشف الرسائل الرفيع"

 اخواىن !

لقد ُاخطر اىل قلىب: كام ان املثنوى الروىم قد اصبح مرأ ة حلقيقة واحدة من احلقائق الس بع املفاضة من نور 

شدًا خادلًا لكثري من  اهل القلب مشس القرأ ن الكرمي، فاكتسب مزنةل سامية ورشفًا رفيعًا حىت اصبح مر 

فضالً عن املولويني. كذكل رسائل النور ستنال ابذن هللا رشفاً رفيعاً سامياً بس بع هجات، وس تكون دلى اهل 

احلقيقة مبثل مرشدة خادلة رائدة ابقية بس بعة اضعاف املثنوى الروىم. ل هنا متثل الانوار الس بعة لنور مشس 

 س بعة املتنوعة يف ضياهئا، متثلها دفعة واحدة يف مرأ هتا.القرأ ن الكرمي والالوان ال 

 سعيد النوريس
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*  *  * 

 "لطمة رمحة"

 اخوىت!

ىه لطمة رمحة. ادركهتا منذ حواىل ثالثة اايم وبقناعة اتمة.حىت  -مع الاسف  -لقد ادركت ان الىت نزلت بنا 

العاصني هلل، فهمهتا ك هنا متوهجة الينا وتكل انىن فهمت اشارة من الاشارات الكثرية لل ية الكرمية الواردة حبق 

ال ية الكرمية ىه: )فلام نسوا ما ذكّروا به...... اخذانمه( 
9

اى: ملا نيس اذلين ُذّكروا ابلنصاحئ، ومل يعملوا  

 مبقتضاها .. اخذانمه ابملصيبة والبالء.

سامية، ودس توراً اخواًي نورانيًا،  نعم، لقد ُكتّبنا مؤخراً رساةل ختص رس الاخالص، واكنت حقاً رساةل رفيعة

برس ذكل  -حبيث ان احلوادث واملصائب الىت الميكن الصمود جتاهها االّ بعرشة ال ف خشص ، ميكن مقاومهتا 

بعرشة اشخاص فقط. ولكن أ قولها أ سفًا: اننا مل نس تطع ويف املقدمة أ ان، ان نعمل مبوجب ذكل  -الاخالص 

فابتل قسم منا بلطمة تأ ديب ورمحة ، بيامن   -مبعناها الاشارى  -ل ية الكرمية التنبيه املعنوى، فأ خذتنا هذه ا

 مل تكن لطمة تأ ديب لقسم أ خر بل مدار سلوان هلم، وليكس بوا هبا ل نفسهم الثواب.

--- 
1
نص ال ية الكرمية :)فلام نسوا ما ذكروا به فتحنا علهيم ابواب لك شئ حىت اذا فرحوا مبا اوتوا أ خذانمه   

 (44تة فاذا مه مبلسون( )الانعام:بغ 
#431 

نعم، انىن لكوىن ممنوعًا عن الاختالط منذ ثالثة شهور مل اس تطع ان اطلع عىل احوال اخواىن ااّل منذ ثالثة 

ممن كنت احس هبم من اخلص اخواىن اعامٌل منافية لرس الاخالص.  -ماال خيطر بباىل قط -أ ايم، فلقد صدر 

 راًي لل ية الكرمية )فلام نسوا ما ذكّروا به.... اخذانمه( يتوجه الينا من بعيد.ففهمت من ذكل ان معىًن اشا

ان هذه ال ية الكرمية الىت نزلت حبق اهل الضالل مبعث عذاب هلم، يه لطمة رمحة وتأ ديب لنا؛ لرتبية النفوس 

له  ية حق قدرها هو: اننا مل نقنع وتكفري اذلنوب وتزييد ادلرجات. وادلليل عىل أ ننا مل نقدر قمية ما منكل من نعمة ا 

خبدمتنا القدس ية برسائل النور املتضمنة ل قدس هجاد معنوى، وانلت الوالية الكربى بفيض الوراثة النبوية 

وىه مدار رس املرشب اذلى حتىل به الصحابه الكرام. وان الشغف ابلطرق الصوفية الىت نفعها قليل لنا يف 

حلاقها الُض  ر بوضعنا احلاىل ممكن،قد ُسّد امامه بتنبهييي الشديد عليه.. وااّل ل فسد الوقت احلارض، واحامتل ا 

ذكل الهوى وحدتنا، واّدى اىل تشتت الافاكر اذلى يزنل قمية الرتابط والتساند من أ لف ومائة وأ حد عرش  

زاء هذه  الناش ئة من احتاد أ ربعة أ حاد، يزنلها اىل قمية أ ربعة حفسب، واّدى اىل تنافر القلوب اذلى يبّدد قوتنا ا 

 احلادثة الثقيةل وجيعلها أ ثرًا بعد عني.
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اورد الش يخ سعدى الشريازى  
9

 ما مضمونه: "لكس تان"صاحب كتاب 

يزاول السري والسلوك، ولكن بعد مىض بضعة اايم  "التكية"لقد رأ يت أ حد املتقني من أ هل القلب يف زاوية 

ته: ِلَم تركت الزاوية الىت تفيض الانوار واتيت اىل هذه شاهدته يف املدرسة  بني طالب العلوم الرشعية، فسأ ل 

نقاذ ال خرين مع انقاذمه ل نفسهم بيامن اولئك يسعون  املدرسة؟ قال: هؤالء النجباء ذوو اهلمم العالية  يسعون ال 

ن وفقوا الهيا. فالنجابة وعلو اهلمة دلى هؤالء والفضيةل واهلمة عندمه،  ول جل ه نقاذ أ نفسهم وحدها ا  ذا جئت ال 

 ."لكس تان"اىل هنا.  هكذا ُسل الش يخ سعدى خالصة هذه احلادثة يف كتابه 

 فلنئ ُرّجحت املسائل البس يطة للنحو والرصف الىت يقرأ ها الطالب مثل: نرص

--- 
1
 السعدي ش يخ مصلح ادلين من شعراء الصوفية الكبار، ومن أ رقهم تعبريًا، ودل يف مدينة "شرياز"، قدم بغداد اس تكامالً   

دلراساته يف علوم ادلين يف املدرسة النظامية، اكن من مريدي الش يخ عبدالقادر الكيالّن، قىض ثالثني س نة من معره 

 املرتمج. -مشهور. » لكس تان«يف الاسفار ونظم الشعر، وكتابه 

#432 

الاميانية املقدسة  نرصا، نرصوا.. عىل الاوراد الىت تُذكر يف الزوااي، فكيف برسائل النور احلاوية عىل احلقائق

. ففي الوقت اذلى ترشد رسائل النور اىل تكل احلقائق "أ منت ابهلل ومالئكته وكتبه ورسهل وابليوم ال خر"يف 

ابوحض صورة واكرثها قطعية وثبواًت حىت ل عىت املعاندين املاكبرين من الزاندقة وأ شد الفالسفة متردًا، وتلزهمم 

ذه السبيل او يعطلها او اليقنع هبا ويدخل الزوااي  املغلقة دون استئذان احلجة، مك يكون عىل خطأ  من يرتك ه

 من الرسائل تبعًا لهواه! ويبني يف الوقت نفسه مدى كوننا مس تحقني لهذه الصفعة، صفعة الرمحة والتأ ديب.

 سعيد النورىس
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 تنبيه

 حاكيتان صغرياتن

مخسة أ عواًم   احلاكية ال وىل: عندما كنت اسريًا يف شاميل روس يا قبل
9

يف قاعة مصنع كبري، مع تسعني من 

ضباطنا، اكنت املناقشات حتتد والاصوات تتعاىل نتيجة الضجر وضيق املاكن. وكنت اهّدهئم حيث اكنوا 

مجيعاً حيرتمونين. مث عينت مخساً من الضباط ال قرار الهدوء وقلت هلم: اذا مسعمت الضوضاء يف أ ية انحية ارسعوا 

اجلهة غري احملقة. وحقاً لقد انهتت الضوضاء نتيجة هذا العمل. فسأ لوّن: ِلَم قلت: عاونوا غري احملق؟  الهيا، وعاونوا

وقد أ جبهتم حيهنا: ان غري احملق، هو غري منصف، ال يدع درهامً من راحته ل ربعني درهامً من راحة اجليع. اما 

صديقه اليت تعدل اربعني درهامً. وبتخليه عن  احملق فيكون ذا انصاف يضحي براحته اليت تعدل درهامً، لراحة
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راحته هذه، تسكن الضوضاء وينهتيي الصخب ويعم الهدوء. فرياتح الضباط التسعون الساكنون يف هذه 

القاعة. ولكن اذا مّد احملّق بقوة يزداد الصخب اكرث. فـفي مثل هذه احليـاة الاجتـامعـية تؤخـذ املصلحـة العامة 

 بنـظر الاعتبار.

--- 
1
 املرتمج. -م.9191املقصود س نة   

#433 

فيا اخويت!! ال يس تاء بعضمك من بعض قائاًل: ان ايخ هذا مل ينصفين او احجف حبقي.. فهذا خطأ  جس مي يف 

ستيائك منه ووجرك اايه تلحق  هذه احلياة ويف اجامتعنا هذا. فلنئ ارضك صاحبك بدرمه من الُضر، فانك اب 

حلاق اربعني لرية من الارضار برسائل النور. ولكن وهلل امحلد فان دفاعاتنا اربعني درهامً من الارضار. ب ل حيمتل ا 

احلقة القوية والصائبة جداً قد حالت دون أ خذ اصدقائنا اىل الاس تجواب واخذ افاداهتم املكررة، فانقطع دابر 

وط قشة يف العني او سقوط الفاسد. واالّ لاكن الاستياء اذلي وقع بني الاخوة يلحق بنا ارضاراً جس مية. كسق

 رشارة يف البارود.

احلاكية الثانية: اكنت لعجوز مثانية ابناء. اعطت للك مهنم رغيفًا دون ان تستبقي لها شيئًا. مث ارجع لك مهنم 

 نصف رغيفه الهيا. فاصبحت دلهيا اربعة ارغفة، بيامن دلى لك مهنم نصف رغيف.

لك منمك من أ الم معنوية وانمت تبلغون الاربعني، انين ال اابيل ابل يم  اخويت انين اشعر يف نفيس نصف ما يتأ مل به

فتحريت عن احلاالت السابقة.  "أ هذا عقاب خلطأ ي وُاعاقب به"الشخصية. ولكن اضطررت يومًا فقلت: 

 فشاهدت انه ليس دلي شئ من هتييج هذه املصيبة وااثرهتا، بل كنت اختذ منهتيى احلذر ل جتنهبا.

لهيي انزل بنا.. فلقد دبّرت ضدان منذ س نة من قبل املفسدين مفا اكن بطوقنا جتنهبا،  مبعىن ان هذه املصيبة قضاء ا 

 فلقد مّحلوان تبعاهتا فال مناص لنا همام كنا نفعل.

 فـلهل امحلد واملنة أ ن هّون من شدة املصيبة من املائة اىل الواحد.

 نعاقب هبذه املصيبة من جرائك. بل ساحموّن وادعوا يل. بناء عىل هذه احلقيقة: فال متنّوا عّل بقولمك: اننا

وال ينتقدن بعضمك بعضًا. وال تقولوا: لو مل تفعل كذا ملا حدث كذا.. مفثالً ان اعرتاف احد اخواننا عن عدد من 

احصاب التواقيع )عىل الرسائل( انقذ الكثريين. فهّون من شأ ن اخلطة املرسومة يف اذهان املفسدين اذلين 

ظمون القضية. فليس يف هذا رضر، بل فيه نفع عام عظمي. الهنا اصبحت وس يةل النقاذ الكثريين من يس تع

 الابرايء.

 سعيد النوريس
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 "نكتتان"

 الفقرات التالية عبارة عن نكتتني:

ال وىل: ختص الاخالق، كتبت ملناس بة ظهور حاالت غري مرحية يف ُسن اسيك شهر 

 من جراء انقباض النفوس.

 نية: نكتة لطيفة ل ية كرمية لطيفة مشهورة ااّل اهنا ظلت مس تورة.الثا

 النكتة الاوىل:

ان من كامل هللا س بحانه وسعة رمحته وطالقة عدالته ان ادرج ثواابً مضن اعامل الرب، واخفى عقاابً معجاًل يف 

م ال خرة، وادرج يف ثنااي اعامل الفساد والسيئات. فقد ادرج طي احلس نات ذلائذ وجدانية معنوية مبا يذكّر بنع

 السيئات اعذبة معنوية مبا حيسس بعذاب ال خرة الالمي.

مفثاًل: ان افشاء احملبة والسالم يف صفوف املؤمنني، امنا هو حس نة كرمية للمؤمن، فهل مضن هذه احلس نة ذلة 

 قلبه يشعر هبذا اذلوق.معنوية وذوقًا وجدانيًا وانرشاحًا قلبيًا ما يذكّر بثواب ال خرة املادي. ومن يتفقد 

ومثاًل: ان بث اخلصومة والعداء بني املؤمنني امنا هو سيئة قبيحة. فهذه السيئة تنطوي عىل عذاب وجداّن واي 

 عذاب، حبيث يأ خذ خبناق القلب والروح معًا، فلك من ميكل روحاً حساسة ومهة عالية يشعر هبذا العذاب.

مائة جتربة عىل هذا النوع من السيئات. فكنت لكام محلت عداء  بأ كرث من -طوال حيايت  -ولقد مررت بنفيس 

عىل اخ مؤمن جترعت عذاب تكل العداوة، حىت مل يبق يل ريب من ان هذا العذاب امنا هو عقاب معجل 

 لس يئيت اليت ارتكبهتا. فاعاقب علهيا واعذب هبا.

ة ملن يس تحقهام معل صاحل وحس نة للمؤمن. ومثاًل: ان توقري اجلديرين ابالحرتام والتوقري وابداء العطف والرمح

ففي هذه احلس نة تهمن ذلة عظمية ومتعة وجدانية اىل حٍد قد تسوق صاحهبا اىل التضحية حىت حبياته. فان 

 شئت فانظر اىل الذلة اليت
#435 

جلود تكس هبا الوادلات من بذل شفقهتن الوالدهن، حىت أ ن الوادلة متيض يف سبيل تكل الرأ فة والشفقة اىل ا

 بنفسها. بل ترى هذه احلقيقة واحضة حىت يف عامل احليوان، فادلجاجة هتامج الاسد دفاعًا عن فراخها.

 اذن ففي الاحرتام والرأ فة اجرة معجةل. يشعر هبذه الذلة اولئك اذلين ميلكون ارواحاً عالية ونفوساً ابية شهمة.

قلبيًا، اذ جيعل صاحبه مثاًل من كرثة الشكوى  ومثاًل: ان يف احلرص والارساف عقوبة معنوية معجةل وجزاء

والقلق، فرتى العقوبة نفسها بل اشد مهنا يف احلسد والتنافس والغرية، حىت ان احلسد حيرق صاحبه قبل غريه. 

 وتنقلب ال ية يف التولك والقناعة اذ فهيام ثواب واي ثواب حبيث انه يزيل أ اثر املصائب واوضار الفاقة واحلاجة.
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ان الغرور والتكرب محل ثقيل مقيت عىل اكهل الانسان، حيث انه يتعذب من رؤيته استثقال ال خرين   ومثاًل:

 هل  يف الوقت اذلي ينتظر مهنم احرتامه.

 نعم! ان الاحرتام والطاعة توهب وال تطلب.

يل وهو التصنع ومثاًل: ان يف التواضع وترك الغرور والكرب ذلة عاجةل وماكفأ ة أ نية خيلص املتواضع من عبء ثق 

 والرايء.

قاعدة مطردة.  "َمن  دّق ُدّق "ومثال: ان يف سوء الظن وسوء التأ ويل جزاء معجالً يف هذه ادلنيا. حىت غدت 

فاذلي يسئ الظن ابلناس يتعرض حامتً لسوء ظهنم. واذلي يؤول ترصفات اخوانه املؤمنني تأ ويالً سيئًا، ال حماةل 

 سيتعرض للجزاء نفسه يف وقت قريب.

 وهكذا فقس عىل هذا املنوال مجيع اخلصال احلس نة واذلممية.

نسأ ل هللا الرحمي ان يرزق اذلين يتذوقون طعوم الاجعاز القرأ ّن املعنوي املنبعث من رسائل النور يف زماننا 

 هذا ذوق تكل الذلائذ املعنوية املذكورة، فال تقرب الهيم بأ ذن هللا الاخالق اذلممية.
#436 

 ــة:النكتة الثاني

 بِْسِم هللا الّرمْحن الّرحمْي 

ّن هللا ُهو الرّزاُق  نَْس ِاالّ ِلَيْعُبدون _ ما ُاريد مهنم ِمن رزٍق وما ُاريد أ ن يُْطِعمون _ ا  )َوَما َخلَْقُت اجلنَّ واال 

 ُذو الُقّوِة املتنِي(

 (77-71)اذلارايت: 

م مع بالغة القرأ ن املعجزة، مثلام جاء يف اغلب ان ظاهر معىن هذه ال ية الكرمية اليبني الاسلوب الرفيع املنسج

التفاسري. ذلا اكن يشغل فكري يف كثري من الاحيان. فنبني ثالثة أ وجه اجاماًل، من بني املعاّن اجليةل الرفيعة 

 اليت وردت من فيض القرأ ن الكرمي.

 الوجه الاول:

وسمل من حاالت،  عليه هللا  الكرمي صىلان هللا س بحانه يس ند احيااًن اىل نفسه ما ميكن ان يعود اىل رسوهل

 وذكل تكرميًا هل وترشيفًا.

فها هنا كذكل، اذ املعىن املراد من ال ية الكرمية املتصدرة، البد ان يكون الاطعام والارزاق اذلي يعود اىل 

 وسمل، اي: عليه هللا الرسول صىل

ن  ان رسويل يف ادائه هممة الرساةل وتبليغه العبودية هلل، اليريد الّ ا  طعامًا.. وا  منمك اجراً وال اجرة والجزاءً وال ا 
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 مل يكن املراد هذا املعىن لاكن اعالمًا ملعلوم يف منهتيى البداهة، مما ال ينسجم وبالغة القرأ ن املعجزة.
#437 

 الوجه الثاّن:

هـذا التـوهـم، الانسان مغرم ابلرزق كثريًا، ويتومه ان السعي اىل الرزق مينعه عن العبودية، فالجـل دفـع 

وليك ال يُتَخذ ذريعـة لـتـرك العبادة تقول ال يـة الكـرميـة  )وما خلقت اجلن والانس االّ ليعبدون(  وحترص الغاية 

لهيي  -من اخللق يف العبودية هلل، وان السعي اىل الرزق   عبودية هلل ايضًا. -من حيث الامر اال 

وحىت رزق حيواانتمك فأ ان الكفيل به. فأ نمت مل ختلقوا هل، فلك ما أ ما احضار الرزق خمللوقايت ول نفسمك واهليمك 

خيص الرزق والاطعام خيصين أ ان وأ ان الرزاق ذو القوة املتني.. فال حتتجوا هبذا فترتكوا العبادة، فاان الـذي 

 ارسـل رزق َمن يتعـلق بمك من عبادي..

علوم، ل ن رزق هللا س بحانه وتعاىل واطعامه حمال ولو مل يكن هذا املعىن هو املراد، لاكن من قبيل اعالم امل

 بدهييي ومعلوم واحض. وهـناك قاعدة مقررة يف عمل البالغة تفيد:

 ان اكن معىن الالكم معلومًا وبدهييًا، فال يكون هذا املعىن مرادًا، بل املراد الزمُه او اتبع من توابعه.

حافظ. فهذا الالكم اعالمٌ مبا هو معلوم دليه، فاذاً املراد  مفثاًل: ان قلَت الحدمه وهو حافظ للقرأ ن الكرمي: انت

 منه هو: انين اعمل انك حافظ للقرأ ن، اي: ُاعِلمُه مبا اليعلمه، وهو علمي أ نه حافظ للقرأ ن.

 فبناء عىل هذه القاعدة يكون معىن ال ية اليت يه كناية عن نفي رزق هللا واطعامه هـو:

 خملوقايت اليت تعهّدت اان برزقهم. فالرزق أ ان به زعمي. فواجبمك الاساس هو انمك مل ختلقوا ال يصال الرزق اىل

 العبودية، والسعي عىل وفق اوامري للحصول عىل الرزق، وهو بذاته نوع من العبادة.
#438 

 الوجه الثالث:

املقصود الزمًا  ان املعىن الظاهري لل ية الكرمية  )مل يدل ومل يودل(  يف سورة الاخالص، معلوم وبدهييي. فيكون

 من لوازم ذكل املعىن. اي: ان اذلين هلم وادلة وودل اليكونون الهًا قطعًا.

فيقيض س بحانه وتعاىل بقوهل  )مل يدل ومل يودل(  اذلي هو بدهييي ومعلوم ويعين انه ازيل وابدي، الجل نفي 

 واملعبودات الباطةل.الالوهية عن س يدان عيىس عليه السالم وعزير عليه السالم واملالئكة والنجوم 

فكام أ ن هذه ال ية هكذا فهنا ايضاً يكون معىن ال ية الكرمية  )ما اريد مهنم من رزق وما اريد ان يطعمون(  ان 

لك ما يُرزق ويُطعم وهل اس تعداد للرزق والاطعام الميكن ان يكون الهًا. فال تليق الالوهية مبن هو حمتاج اىل 

 الرزق واال طعام.
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 يسـعيد النورسـ

*  *  * 
#439 

حميِ  محِن الرَّ  بِسِم هللا الرَّ

 (4)الاعراف:  )أ و مُه قائلون( 

 الواردة فـي ال ية الكرمية: "قائلون"مبعىن لكمة  "رأ فت"لقد اهمت 

 )أ ومه قائلون(

فُكتب هذا البحث ملناس بة اس تفساره عهنا، ولئال يعطل قلمه الاملايس، مبا يصيبه من احنالل يف اجلسم 

 بعد صالة الفجر اكل خرين معه يف السجن. بسبب نومه

 النوم عىل انواع ثالثة:

 الاول: الغيلوةل:

ويه النوم بعد الفجر حىت انهتاء وقت الكراهة. هذا النوم خمالف للس نة املطهرة؛ اذ يورث نقصان الرزق، 

سب الرزق وزوال بركته، كام هو وارد يف احلديث الرشيف. حيث ان افضل وقت لهتيئة مقدمات السعي لك 

هو يف اجلو اللطيف، عقب الفجر، ولكن بعد مضيه يطرأ  عىل الانسان مخول واحنالل، مما يُّض بسعيه يف 

 ذكل اليوم، وبدوره يُض ابلرزق، كام يسبب زوال بركته، وقد ثبت هذا بتجارب كثرية.

 الثاّن: الفيلوةل:

لعمر، اي: يتناقص معر الانسان ماداًي ويه النوم بعد صالة العرص حىت املغرب، هذا النوم يسبب نقصان ا

يف اليوم اذلي يشّوب ابلنوم املورث للغفةل؛ اذ يبدو ذكل اليوم قصريًا انقصًا مثلام يكون قضاء وقت العرص 

ابلنوم يف حمك عدم رؤية نتاجئ معنوية ذلكل اليوم، تكل النتاجئ اليت تتظاهر عىل الاغلب يف ذكل الوقت. 

 عش ذكل اليوم.فيكون الانسان ك نه مل ي

 الثالث: القيلوةل:

 ويه س نة نبوية رشيفة، ويبدأ  وقهتا من الضحى اىل مابعد الظهر بقليل. ومع كون
#440 

هذا النوم من الس نة املطهرة 
9

فانه يعني عىل قيام الليل، وقد رخّس هذه الس نة النبوية ما اعتاد عليه اهل اجلزيرة 

د احلر من الظهر حسب حميطهم. وهذا النوم يطيل العمر ويزيد العربية من تعطيل نس يب لالعامل عند اش تدا

الرزق؛ الن نصف ساعة من القيلوةل يعادل ساعتني من نوم الليل، اي انه يزيد معر يومه ساعة ونصف 
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الساعة. وينقذ ساعة ونصف الساعة ايضًا من النوم اذلي هو صنو املوت، وحييهيا بزتييد وقت معهل كس بًا 

 ن السعي والعمل.للرزق، فيطيل زم

 سعيد النوريس

*  *  * 

--- 
1
حديث حسن اخرجه » قيلوا فان الش ياطني التقيل«وسمل: عليه هللا عن انس ريض هللا عنه قال: قال رسول هللا صىل  

، وقال احلافظ يف الفتح 2827كام يف الاحاديث الصحيحة، واخرجه الطرباّن يف الاوسط  92/9ابو نعمي يف الطب 

 4/789نده كثري بن مروان وهو مرتوك ورمز الس يوطي حلس نه، وهو كام قال )انظر فيض القدير ويف س   99/81

. وعن انس ريض هللا عنه قال: كنا نبكر 4818وحصيح اجلامع الصغري برمق  881وكشف اخلفاء  71واملقاصد احلس نة 

ال: ما كنا نقيل والنتغذى ااّل بعد ، وعن سهل بن ساعد ق141، 117ابجلعة ونقيل بعد اجلعة، اخرجه البخاري برمق 

: اخرج سفيان بن عيينة يف جامعه من حديث خوان بن جبري 99/81. قال احلافظ يف الفتح 181اجلعة، اخرجه البخاري 

اهنم اكنوا يؤخرون القائةل  2/427ريض هللا عنه موقوفاً قال: نوم اول الهنار حرق واوسطه خلق واخره محق. وانظر الفتح 

 ن بعد صالة اجلعة اذ العادة يف القائةل ان تكون قبل الزوال.حىت تكو
#441 

 وهذه خاطرة مجيةل

عقب الصالة، تراءت يل من  "أ لف أ لف صالة وأ لف أ لف سالم عليك ايرسول هللا"حيامن كنت اقرأ  مجةل 

ري اىل بعض بعيد خاطرة لطيفة انكشفت من تكل الصلوات، الا انين مل أ متكن من اقتناصها اكمةل، ولكن ساش

 مجلها:

رأ يت ان عامل الليل شبيه مبزنل جديد يفتح دلار ادلنيا.. دخلت ذكل العامل يف صالة العشاء، ومن انبساط فوق 

العادة للخيال وحبمك ارتباط ماهية الانسان مع ادلنيا قاطبة رأ يت ان هذه ادلنيا العظمية قد اصبحت يف ذكل 

ى ما فيه من برش وذوي حياة. ورأ يت خياالً أ ن ليس هناك من ينور الليل مزنال صغرياً جداً حىت الياكد ير 

ت ارجاؤه هبجة وانسًا ورسورًا. عليه هللا ذكل املزنل الا الشخصية املعنوية للرسول صىل  وسمل حىت امتل 

وكام يبدأ  الشخص ابلسالم عند دخوهل املزنل، كذكل وجدت يف نفيس شوقاً هائالً ورغبة جياشة اىل القول: 

أ لف سالم عليك اي رسول هللا ..  أ لف
9

ومن هنا وجدت نفيس ك نين اسمل عليه بعدد الانس واجلن واعرب 

بساليم هذا عن جتديد البيعة هل والرىض برسالته وقبولها منه واطاعة القوانني اليت أ ىت هبا، والتسلمي الوامره 

ابمس لك فرد من افراد عاملي ومه ذوو  -ّن انطقاً تكل املعا -وسالمته من بالايان. أ ي ك نين اقدم هذا السالم 

 الشعور من جن وانس، ومجيع اخمللوقات.
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وكذا فان ما جاء به من النور العظمي والهدية الغالية ينور عاملي اخلاص هذا كام ينور العامل اخلاص للك احد يف 

 هذه ادلنيا، فيحّول عاملنا اىل عامل زاخر ابلنعم. فقلت

--- 
وسمل يه متوهجة حلاجة الامة قاطبة يف زمن ابدي، ذلا  عليه هللا النازةل عىل الرسول الكرمي صىلذكل الن الرمحة   1

 فالصالة غري املتناهية اليت هتدى اليه منسجمة جدًا.

فلو دخل خشص بيتاً خالياً مظلامً موحشاً ـ اكدلنيا املظلمة املوحشة ابلغفةل ـ مك س يأ خذه الرعب وادلهشة والاضطراب؟ 

 يرّسه ويؤنسه ويفرحه وينوره لو رأ ى أ ن خشصًا قد تصدر ذكل البيت يعّرفه جبميع ما فيه؟ مفا ابكل لواكن هذا ولكن مك

وسمل، متصدر بيت العامل، يعرف لنا  عليه هللا الشخص هو احلبيب احملبوب والانيس املأ نوس وهو الرسول العظمي صىل

 املاكَل الرحمَي الكرمَي مبا فيه من اش ياء.

 ا ليك تقدر بنفسك قمية الصلوات عليه وذلهتا. ـ املؤلف.قس هكذ

#442 

علّها تكون شكراانً وعرفاان للجميل عىل ذكل النور احلبيب  "اللهم أ نزل أ لف صالة عليه"جتاه هذه النعمة الهائةل: 

جل وعال ابدلعاء  والهدية الغالية، اذ اننا النس تطيع أ ن نرد مجيهل واحسانه الينا أ بدًا، فأ ظهران تُضعنا اىل هللا

 والتوسل يك يزنل من خزائن رمحته رمحة عليه بعدد اهل السموات مجيعًا.. هكذا احسست خيااًل.

ومتوجه من اخللق اىل احلق  "عبد"من حيث هو  "الرمحة"وسمل يطلب صالة مبعىن  عليه هللا فهو صىل

 لق.من احلق س بحانه اىل اخل "رسول"من حيث أ نه  "السالم"س بحانه. ويس تحق 

وسمل  عليه هللا وكام اننا نرفع اليه سالمًا بعدد الانس واجلن، وجندد هل البيعة العامة بعددها ايضًا، فانه صىل

لهية بعدد اهل السموات، وبأ مس لك واحد مهنم؛ ذكل الن النور  يس تحق ايضًا صالة من خزائن الرمحة اال 

قمية لك موجود، وتُشاهد به الوظيفة الرابنية للك اذلي جاء به هو اذلي يظهركامل لك شئ يف الوجود، ويرُبز 

لهية من لك مصنوع. ذلكل لو اكن للك .ى لسان لاكن يردد قوالً كام يردد حااًل:  خملوق، وتتجىل به املقاصد اال 

 الصالة والسالم عليك ايرسول هللا.. فنحن بدوران نقول بدال عن اخمللوقات اكفة:

 يك ايرسول هللا بعدد الانس واجلن وبعدد املكل والنجوم.أ لف أ لف صالة وأ لُف أ لف سالم عل  -

 فيكفيك ان هللا صىل بنفسه          وامالكه صلت عليه وسلمت

 سعيد النوريس

*  *  * 
#443 

 ايخ العزيز:
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جواب شاف  "املكتوب احلادي والثالثني"ففي احدى ملعات  "وحدة الوجود"تطلبون شيئاً من الايضاح حول 

زاء   رأ ي حمي ادلين بن عريب يف هذه املسأ ةل.وقوي واحض ا 

 اما هنا فنكتفي هبذا القدر ونقول:

يف الوقت احلارض للناس يُضمه رضراً ابلغًا، اذ كام ان التشبهيات والمتثيالت  "وحدة الوجود"ان تلقني مسأ ةل 

 ،
9

قائق كذكل اذا خرجت من ايدي اخلواص ودخلت ايدي العوام ورست من يد العمل اىل يد اجلهل تُتلقى ح

وحدة الوجود وامثالها من احلقائق العالية، اذا ما دخلت بني العوام الغافلني السارحني يف تأ ثري الاس باب، 

 وتودل ثالث مضار هممة. "طبيعة"يتلقوهنا 

 الُضر الاول:

بني  ان مرشب وحدة الوجود، مع انه يف حمك اناكر وجود الاكئنات ازاء وجود هللا س بحانه، الا انه لكام دخل

العوام مييض هبم اىل أ ن يصل يف فكر الغافلني مهنم والس امي امللوثني ابملادايت اىل اناكر الالوهية ازاء الكون 

 واملادايت.

 الُضر الثاّن:

ان مرشب وحدة الوجود، يرّد ردًا شديدًا ربوبية ما سوى هللا تعاىل، حىت انه ينكر ما سواه تعاىل ويرفع 

مس تقالً للنفس الامارة وال ل ي شئ اكن، ولكن يف هذا الزمان، اذلي اس تولت فيه  الثنائية، فال يرى وجوداً 

مفاهمي الطبيعة وتفرعنت نفوس أ مارة وخباصة من هل اس تعداد ليتخذ نفسه معبوده من دون هللا، ونفخ الغرور 

جود يطغي نفوسهم والااننية يف اوداجه، فضال عن نس يان اخلالق وال خرة اىل حد ما. فتلقني هؤالء بوحدة الو 

 حىت اليسعها شئ، والعياذ ابهلل.

--- 
1
ـ املؤلف.    اكمللكني العظميني املسمييني ابلثور واحلوت، انقلبا برس التشبيه عند العوام اىل صورة ثور ُضم وحوت كبري. ـ

#444 

 الُضر الثالث:

ة املتعالية املقدسة عن التغري انه يورث افاكرا وتصورات التليق بوجوب وجود اذلات اجلليةل، املزنهة املربأ  

 والتبدل والتجزؤ والتحزي، والتالمئ تزنهه وتقدسه س بحانه حبال، فيكون بذكل سببا لتلقينات ابطةل.

نعم! ان من يتلكم عن وحدة الوجود عليه ان يعرج فكراً من الرثى اىل الرثاي اتراكً الاكئنات وراءه ظهراي، حمدقًا 

ًا الاكئنات معدومة يف حاةل الاس تغراق،  فميكنه ان يرى بقوة الاميان ان لك بنظره اىل العرش الاعىل، عاد

شئ من الواحد الاحد س بحانه مبارشة. والا فان من يقف وراء الاكئنات وينظر الهيا ويرى الاس باب أ مامه 
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رج فكراً اىل وينظر من الارض، فانه حيمتل ان يغرق يف تأ ثري الاس باب ويقع يف مستنقع الطبيعة، بيامن اذلي يع

العرش كجالل ادلين الرويم  
9

ك نه حاك  -افتح مسعك فانك تس تطيع أ ن تسمع من لك أ حد "يس تطيع ان يقول: 

. والا مفن اليس تطيع العروج مثهل اىل هذه املرتبة الرفيعة واليرى "ما تسمعه من احلق تعاىل -فطري 

 ان قلت هل:املوجودات من الفرش اىل العرش عىل صورة مرااي )لتجلياته( 

فانه يبتىل بتصورات ابطةل خمالفة للحقيقة مكن هيوي معىًن من العرش  "اصغ اىل لك أ حد تسمع منه الكم هللا"

 اىل الفرش.

 .(19)الانعام: )قل هللا مُثَ َذرمُه يف َخوِضهم يَلَعبون(  

 ما للرتاب ولرب الارابب.

ال صفاته وشهد عىل ربوبيته أ ايته جل جالهل س بحان من تقدس عن الاش باه ذاته وتزنهت عن مشاهبة الامث

 والاهل الاهو.

 سعيد النوريس

* * * 

--- 
1
م( عامل بفقه احلنفية واخلالف وانواع العلوم، مث 9288ــ  9218هـ( )182ــ 114الرويم )موالان جالل ادلين(: )  

أ لف بيت، وصاحب الطريقة  متصوف  صاحب )املثنوي( املشهور ابلفارس ية املس تغين عن التعريف يف س تة وعرشين

هـ عرف ابلرباعة يف الفقه وغريه من العلوم الاسالمية، فتوىل 128املولوية. ودل يف بلخ )بفارس( اس تقر يف )قونية( س نة 

 املرتمج.  -هـ ، من مؤلفاته: ديوان كبري، فيه ما فيه، مكتوابت.  127التدريس بقونية يف اربع مدارس بعد وفاة ابيه س نة 

#445 

 ب عن سؤالجوا

اليسعين الوقت الاكيف لعقد موازنة بني افاكر لك من مصطفى صربي 
9

وموىس ابكوف 
2

الاانين اكتفي ابلقول 

 ال يت:

ان احدهام قد افرط وال خر يفرط. مفع ان مصطفى صربي حمق يف دفاعاته ابلنس بة اىل موىس ابكوف الاانه 

 ة من خوارق العلوم الاسالمية.ليس هل حق تزييف خشص حمي ادلين بن عريب اذلي هو خارق

نعم، ان حمي ادلين بن عريب همتد ومقبول ولكنه ليس مبرشد والهاد وقدوة يف مجيع كتاابته، اذ مييض غالباً دون 

الضالةل غري انه برىء  -ظاهراً  -مزيان يف احلقائق، فيخالف القواعد الثابتة ل هل الس نة، ويفيد بعض أ قواهل 

 قد يبدو كفرا بظاهره، الا أ ن قائهل ال يكون اكفرًا.من الضالةل، اذ الالكم 
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مفصطفى صربي مل يراع هذه النقاط بنظر الاعتبار ففرط يف بعض النقاط لتعصبه لقواعد اهل الس نة. أ ما 

موىس ابكوف فهو خيطئ كثريًا ابفاكره اليت متايش المتدن واملنحازة شديدًا للتجدد. اذ حيرف بعض احلقائق 

الت خاطئة ويتخذ خشصًا مردودا اكيب العالء املعري يف مس توى اعىل من علامء الاسالم الاسالمية بتأ وي

احملققني وقد غاىل كثرياً الحنيازه الشديد اىل تكل املسائل اليت خالف فهيا حمي ادلين اهل الس نة واليت تنسجم 

 مع افاكره.

من اليعرف مقامنا. نعم ان قراءة كتب  أ ي عىل "حُترم مطالعة كتبنا عىل من ليس منا"ولقد قال حمي ادلين: 

 حمي ادلين والس امي مسائهل اليت تبحث يف وحدة الوجود مُضة يف هذا الزمان.

 سعيد النوريس

--- 
1
( توىل مش يخة الاسالم يف ادلوةل العامثنية، قاوم احلركة الكاملية، هاجر اىل مرص، 9174ـ  9711مصطفى صربي )  

 لعمل والعامل من رب العاملني وعباده املرسلني(. ـ املرتمج.أ لف كتبا امهها )موقف العقل وا
2
( 921موىس جارهللا )ابكوف( تركس تاّن، قازاّن، ش يخ الاسالم يف روس يا قبل الثورة البلشفية، أ لف ما يقارب )  

ن القيرصية كتااًب يف خمتلف موضوعات الاسالم أ راؤه تنحو منحى التجدد والتحرر، أ يد الثورة مدة من الزمن ختلصًا م

ـ تويف يف ملجأ   مث تبني هل الامر، فسجن عدة مرات. سافر اىل بدلان كثرية، وأ مه مؤلفاته: الوش يعة يف نقد عقائد الش يعة 

 العجزة ابلقاهرة. ـ املرتمج.

#446 

حميِ  محِن الرَّ  بِسِم هللا الرَّ

لليل الهبيج، انظر الهيا من عندما كنت انظر من انفذة السجن، اىل حضاكت البرشية املبكية، يف همرجان ا

 خالل عدسة التفكر يف املس تقبل والقلق عليه، انكشف امام نظر خيايل هذا الوضع، اذلي ابينه:

مثلام تشاهد يف السيامن اوضاع احلياة ملن مه ال ن راقدون يف القرب، فك نين شاهدت امايم اجلنائز املتحركة ملن 

قبور.. بكيت عىل اولئك الضاحكني ال ن، فانتابين شعور س يكونون يف املس تقبل القريب من احصاب ال 

 ابلوحشة والامل. راجعت عقل، وسأ لت عن احلقيقة قائاًل: ما هذا اخليال؟ قالت احلقيقة:

ان مخسة من لك مخسني من هؤالء البائسني الضاحكني ال ن واذلين ميرحون يف نشوة وهبجة س يكونون كهواًل 

 هنم الظهور وانهز العمر الس بعني. وامخلسة والاربعني الباقية يُرّمون يف القبور.بعد مخسني عامًا، وقد احننت م

 "لك أ ٍت قريب"فتكل الوجوه املالح، وتكل الضحاكت الهبيجة، تنقلب اىل أ ضدادها. وحسب قاعدة 
9

فان  

 مشاهدة ما س يأ يت ك نه أ ٍت ال ن تنطوي عىل حقيقة، مفا شاهدته اذًا ليس خيااًل.

ت ادلنيا املتسمة ابلغفةل مؤقتة ومعرضة اىل الزوال، ويه تسرت مثل هذه الاحوال املؤملة مفا دامت حضاك
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املبكية. فالبد أ ن ما يرّس قلب الانسان البائس العاشق للخلود، ويفرح روحه الولهان بعشق البقاء، هو ذكل 

اداء الشكر ابطمئنان القلب  اللهو الربئ واملتعة الزنهية وافراح ومرسات ختدل بثوابه، مضن نطاق الرشع، مع

وحضوره بعيداً عن الغفةل. ولئال تقوى الغفةل يف النفوس يف الاعياد، وتدفع الانسان اىل اخلروج عن دائرة 

الرشع، ورد يف الاحاديث الرشيفة ترغيب قوي وكثري يف الشكر وذكر هللا يف تكل الاايم. وذكل لتنقلب نعم 

 نعمة ويزيدها، اذ الشكر يزيد النعم ويزيل الغفةل.الفرح والرسور اىل شكر يدمي تكل ال 

 سعيد النوريس

--- 
1
رواه ابن مردويه عن ابن مسعود مرفوعاً وموقوفًا، وروى البهيقي يف ال سامء والصفات عن ايب شهاب مرساًل )كشف   

 املرتمج. -(2/994اخلفاء 

#447 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 نكتة من ناكت ال ية الكرمية:

 (78)يوسف: لنفس ل ّمارة ابلسوء(  )ان ا

واحلديث الرشيف: )أ عدى عدوك نفسك اليت بني جنبيك( . 
9

غري  -نعم! ان اذلي حيب نفسه الامارة ابلسوء  

ويعجب هبا، هو يف احلقيقة الحيب أ حداً غريها، وحىت لو ابدى للغري حباً فال حيبه من مصمي قلبه، بل  -املّزاكة 

يتوقع منه من متاع. فهو يف حماوةل دامئة لتحبيب نفسه لل خرين ويف سعي متواصل ل اثرة  رمبا حيبه ملنافعه، وملا

اجعاهبم به، يرصف لك قصوٍر عن نفسه فال حيّملها اي نقص اكن، بل يدافع دفاع احملايم اخمللص ال براء ساحهتا، 

لتقديس، بل يبلغ به الامر ان وميدهحا مببالغات بل بأ اكذيب ليزّنهها عن لك عيب او قصور، حىت يقرهبا اىل ا

عندها تتواىل عليه صفعات هذه ال ية الكرمية  (48)الفرقان:يكون مصداق ال ية الكرمية )من أ ختذ أ لهه هواه( 

عراض الناس عنه، ويتحول حتبيب نفسه الهيم اىل استثقاهلم هل، فيجد  -حسب درجته  - فينقلب مدُحه اىل ا 

ع الاخالص، ملا خيلط من رايء وتصنع يف اعامهل ال خروية، فيكون عكس ما اكن يروم، فضاًل عن أ نه يضيّ 

مغلواًب عىل أ مره امام شهواته وهواه ومشاعره، تكل اليت التبرص العقىب والتفكر يف النتاجئ واملغرمة ابلتذلذ 

لسجن لس نة ال ّن. بل قد تربر هل اهواؤه الضاةل اموراً يرتكهبا الجل متعة التدوم ساعة يفيض به ان يلقى يف ا

اكمةل. وقد يقايس عرش س نوات من اجلزاء العادل الجل تسكني روح الثأ ر دليه وشهوة الغرور اليت ال 

تس تغرق دقيقة واحدة. فيكون مثهل مكثل ذكل الطفل الابهل اذلي اليقدر قمية جزء املصحف الرشيف اذلي 

غىل من الاملاس ويبدلها مبا يش به يتلوه ويدرسه فيبيعه بقطعة حلوى رخيصة، اذ يرصف حس ناته اليت يه ا

يف تفاههتا قطع الزجاج، تكل يه حس ياته وهواه وغروره. فيخرس خسارة جس مية فامي اكن ينبغي هل ان يرحب 
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 رحبًا عظاميً.

 اللهم احفظنا من رش النفس والش يطان ومن رش اجلن والانس.

--- 
1
د ابس ناد ضعيف وهل شاهد من حديث أ نس.. واملشهور ، رواه البهيقي يف الزه»اعدى اعدائك نفسك اليت بني جنبيك  

هـ )كشف اخلفاء  ( قال العرايق يف خترجي الاحياء )كتاب جعائب القلب(: اخرجه 9/948عىل الالس نة: اعدى عدوك..ا 

هـ وقال الزبيدي يف  البهيقي يف كتاب الزهد من حديث ابن عباس، وفيه محمد بن عبد الرمحن بن غزوان احد الوضاعني.ا 

تعقيباً عىل العرايق: ووجدُت خبط ابن جحر ما نّصه: وللحديث طرق اخرى غري هذه من حديث  8/211ح الاحياء رش 

 أ نس.

#448 

 سؤال:

 كيف يكون البقاء يف ُسن هجمن بقاءًا خادلًا جزاًء عاداًل لكفر يف زمن قصري؟

منائة واربع ومثانني الفاً من ادلقائق اجلواب: ان القتل اذلي حيصل يف دقيقة واحدة يعاقب عليه بس بع ماليني ومثا

عىل اعتبار الس نة ثالمثائة ومخسة وس تني يومًا. فان اكن هذا قانواًن عداًل، فاذلي يقيض عرشين س نة من  -

معره يف احضان الكفر وميوت عليه يس تحق جزاءً مبقتىض هذا القانون العادل للبرش ُسناً يدوم س بعة ومخسني 

ملياراً ومائيت مليوانً من الس نني، ابعتبار دقيقة من الكفر تعـادل أ لف قـتل  وميكـن ان  ترليوانً وواحداً ومائيت

 (.7يُفـهم مـن هـذا وجـه الانسـجام مـع عداةل قـوهل تعاىل:  )خادلين فهيا ابدًا(  )البيـّنة: 

ب وتعّد عىل ال خرين، ان رس العالقة بني العددين املتباعدين جداً بعضهام عن بعض، هو ان الكفر والقتل ختري

وهلام تأ ثري يف ال خرين، فالقتل اذلي حيصل يف دقيقة واحدة يسلب مخس عرشة س نة يف الاقل من حياة 

املقتول، حسب ظاهر احلال، ذلا يسجن القاتل بدالً منه، فدقيقة واحدة يف الكفر اذلي هو اناكر ل لف امس 

واعتداء عىل حقوق الاكئنات.. واناكر لكامالهتا..  وامس من الاسامء احلس ىن وتزييف لنقوشها البديعة..

وتكذيب دلالئل الوحدانية اليت الحيد ورّد لشهاداهتا.. تلقي ابلاكفر يف اسفل سافلني الكرث من الف س نة، 

 ….(فتسجنه يف قوهل تعاىل )خادلين

 سعيد النوريس

*  *  * 
#449 

 توافق لطيف ذو مغزى:

يهُتم مبوجهبا طالب النور، ويُطالب هبا انزال العقوبة علهيم. هذا الرمق يتوافق ( من القانون اليت 918ان املادة )
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مع عدد النواب اذلين وافقوا عىل الحئة الربملان اخلاصة مبنح مائة ومخسني الف لرية لبناء مدرسة مؤلف رسائل 

 ( انئبًا يف جملس ال مة الرتيك.211( انئبًا من بني )918النور، وقد اكنوا )

( انئبًا من نواب حكومة اجلهورية عىل وجه التقدير والاجعاب 918توافق يقول معىًن: ان تواقيع )هذا ال 

 ( حبقه.918خبدمته يُبطل حمك املادة )

 وكذا من بني التوافقات اللطيفة ذات املغزى:

همة حبقهم بيامن اكن قرار احمل 9187/نيسان/28لقد اكن القبض عىل مؤلف رسائل النور وطالبه واعتقاهلم يف 

( كتاابً يضم 997( يومًا. هذا الرمق يتوافق مع عدد كتب رسائل النور وهو )997اي بعد ) 9187/أ ب/91يف 

 ( رساةل.927)

 كام انه يوافق عدد املهتمني املائة ومخسة عرش من طالب النور اذلين اس تجوبوا واهتموا.

لهية(. فهذا التوافق يدل عىل ان املصيبة اليت ابتل هبا مؤلف رسائ ل النور وطالهبا امنا تُنّظم بيٍد من العناية )اال 
9

 

*  *  * 

--- 
1
واكن عدد اذلين اهتموا  9187/نيسان/27انه جدير ابملالحظة لقد بدأ  القبض عىل قسم من طالب النور واعتقلوا يف   

 ( خشصًا حيث كرر امس اثنني مهنم.998بقرار احملهمة )

( يومًا اعتبارًا من اعتقال ذكل القسم من 998البًا مع عدد اايم الاعتقال البالغ )( ط998فيتوافق هبذا عدد الطالب )

 الطالب اىل يوم قرار احملهمة.

 فميزج هذا التوافق لطافة اخرى اىل لطافة التوافقات السابقة. ـ املؤلف.

#450 

 النكتة الثامنة والعرشون

 من اللمعة الثامنة والعرشين

 حمْي بِْسِم هللا الّرمْحن الرّ 

)اليّسمعون اىل املل  الاعىل ويُقذفون من لك جانب _ دحورًا وهلم عذاب واصب ااّل من خطف اخلطفة 

 (1 - 7)الصافات: فاتبعه شهاب اثقب(  

 (7)املكل: )ولقد زيّنا السامء ادلنيا مبصابيح وجعلناها رجومًا للش ياطني(  

من ال ايت ملناس بة اعرتاض يرد من اهل الضالةل عىل س نبني نكتة هممة من ناكت هذه ال ايت الكرمية وامثالها 
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 وجه النقد.

تفيد هذه الاايت الكرمية ان جواسيس اجلن والش ياطني يسرتقون السمع اىل اخبار السموات وجيلبون مهنا 

الاخبار الغيبية اىل الكهان واملاديني، واذلين يعملون يف حتضري الارواح. حفيل بني هذه الاخبار وبني 

ادلامئي  ل ولئك اجلواسيس ورمجوا ابلشهاب أ زيد ما اكن يف تكل الفرتة من بداية الويح، وذكل لئال التجسس 

 يلتبس شئ عىل الويح.

 نبني جوااًب يف غاية الاختصار عن سؤال يف غاية الامهية وهو ذو ثالث شعب.

 سؤال:

ي اخلرب الغييب حىت يف احلوادث يفهم من امثال هذه ال ايت الكرمية املتصدرة انه الجل اسرتاق السمع وتلق

اجلزئية بل احيااًن حوادث خشصية تقتحم جواسيس الش ياطني مملكة السموات اليت يه يف غاية البعد، لك ن 

تكل احلادثة اجلزئية يه موضع حبث يف لك جزء من اجزاء تكل اململكة الواسعة، وميكن الي ش يطان اكن، 

و بصورة مرقعة اىل ذكل اخلرب وجلبه هكذا اىل الارض. هذا ومن اي ماكن دخل اىل السموات، التنصت ول

املعىن اذلي يُفهم من ال ايت الكرمية اليقبل به العقل واحلهمة. مث ان قسامً من الانبياء ومه اهل الرساةل، 

 وك هنم يأ خذوهنا -بنص ال ية  -والاولياء ومه اهل الكرامة يتسلمون مثار اجلنة اليت يه فوق السموات العىل 

من ماكن قريب، واحيااًن يشاهدون اجلنة من قريب. هذه املسأ ةل تعين: هناية البعد يف هناية القرب حبيث 

 اليسعها عقل هذا العرص.
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مث أ ن حاةل من احوال جزئية لشخص جزيئ يكون موضع ذكر والكم دلى املل  الاعىل يف السموات العىل 

 لكون اليت تسري يف منهتيى احلهمة.الواسعة جدًا، هذه املسأ ةل التوافق ادارة ا

 علامً أ ن هذه املسائل الثالث تعد من احلقائق الاسالمية.

 اجلواب:

امَء ادلنيا مبصابيَح وَجعلناها ُرجومًا للش ياطني( هذه ال ية تفيد أ ن  اواًل: ان ال ية الكرمية: )ولقد زيّنا السَّ

 تُطرد بنجوم السموات.جواسيس الش ياطني اليت حتاول الصعود اىل السموات للتجسس 

فقد حبثت هذه املسأ ةل حبثاً جيداً يف اللكمة اخلامسة عرشة، وُاثبتت اثبااتً يقنع حىت أ عىت املاديني، بل يلجؤمه 

 اىل السكوت والقبول، وذكل بس بع مقدمات قاطعة يه مبثابة س بع مراتب للصعود اىل فهم ال ية الكرمية.

مية الثالث اليت تُظن اهنا بعيدة )عن العقل( بمتثيل وذكل لنقرهبا اىل اثنيًا: نشري اىل هذه احلقائق الاسال

 الاذهان القارصة الضيقة.
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هب ان ادلائرة العسكرية حلكومة تقع يف رشيق البالد، ودائرهتا العدلية يف الغرب ودائرة املعارف يف الشامل 

 ريني يف الوسط وهكذا.ودائرة الشؤون ادلينية )املش يخة( يف اجلنوب، ودائرة املوظفني الادا

فعىل الرمغ من البعد بني دوائر هذه احلكومة، فان لك دائرة لو اس تخربت الاوضاع فامي بيهنا ابلتلفون او 

التلغراف ارتباطًا اتمًا: عندها تكون البالد لكها ك هنا دائرة واحدة يه دائرة العدل، او ادلائرة العسكرية او 

 ادلينية، او الادارية وهكذا.

أ خر: حيدث احياانً أ ن دوالً متعددة ذات عوامص خمتلفة. تشرتك معاً يف مملكة واحدة، بسلطات متباينة،  مثال

من حيث مصاحلها الاس تعامرية فهيا، او لوجود امتيازات خاصة هبا، او من حيث املعامالت التجارية وغريها. 

فعىل الرمغ من اهنا رعية واحدة وأ مة فلك حكومة عندئذ ترتبط بعالقة مع تكل الرعية من حيث امتيازاهتا، 

تامتس وتتقارب لٌك مهنا مع الاخرى  -اليت يه يف غاية البعد  -واحدة، فان معامالت تكل احلكومات املتباينة 

 يف البيت الواحد بل تشرتك يف لك انسان.
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خذ لك مسأ ةل جزئية من حىت تُشاهد مسائلها اجلزئية يف ادلوائر اجلزئية ويه نقاط الامتس والتقارب، والتؤ 

ادلائرة اللكية. ولكن عندما تبحث تكل املسائل اجلزئية، تبحث ك هنا ُاخذت من ادلائرة اللكية وذكل الرتباطها 

 ابلقوانني اللكية لتكل ادلائرة. وتعطى لها صورة ك هنا مسأ ةل اصبحت موضع حبث يف تكل ادلائرة اللكية.

 وهكذا ففي ضوء هذين املثالني:

ة السموات اليت يه يف غاية البعد، من حيث العامصة واملركز، فان لها هواتف معنوية متتد مهنا اىل ان مملك

قلوب الناس يف مملكة الارض. فضاًل عن أ ن عامل السموات ال يرشف عىل العامل اجلسامّن وحده بل يتضمن 

 حتت س تار.عامل الارواح وعامل امللكوت؛ ذلا فعامل السموات حييط جبهة بعامل الشهادة 

وكذكل اجلنة اليت يه من العوامل الباقية، ويه دار البقاء، مفع اهنا يف غاية البعد، ااّل ان دائرة ترصفاهتا متتد 

 امتدادًا نورانيًا وتنترش اىل لك هجة حتت س تار عامل الشهادة.

نسان، فعىل الرمغ من فكام ان حواس الانسان اليت اودعها الصانع احلكمي اجلليل حبهمته وبقدرته يف رأ س الا

 ان مراكزها خمتلفة، فان الًك مهنا تس يطر عىل اجلسم لكه، وتأ خذه مضن دائرة ترصفها.

كذكل الكون اذلي هو انسان اكرب يضم الوف العوامل الشبهية ابدلوائر املتداخةل. فاالحوال اجلارية يف تكل 

 اهتا ولكياهتا، وخصوصياهتا وعظمهتا.العوامل واحلوادث اليت تقع فهيا تكون موضع النظر من حيث جزئي

مبعىن ان اجلزئيات تُشاهد يف الاماكن اجلزئية والقريبة، بيامن اللكيات والامور العظمية تُرى يف املقامات اللكية 

 والعظمية.

342



 ولكن قد تس تويل حادثة جزئية خصوصية عىل عامل عظمي فايامن يُلقى السمع تُسمع تكل احلادثة.

 نود الهائةل اظهارًا للعظمة والهيئة وليس لقوة العدو.  مفثاًل:واحيااًن حتشد اجل 

ان حادثة الرساةل احملمدية، ونزول الويح القرأ ّن، لكوهنا حادثة جليةل، فان عامل السموات لكه، بل حىت لك 

 زاوية من زواايه متأ هب، وقد صفت فيه احلراس،
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لرفيعة والبعيدة بعداً عظاميً. ويقذفون من النجوم اجملانيق، يف تكل الربوج العظمية، من تكل السموات العالية ا

 طردًا جلواسيس الش ياطني ودفعًا هبم عن السموات.

فال ية الكرمية عندما تربز املسأ ةل هكذا  برمج الش ياطني بكرثة هائةل والقذف ابلشهب والس امي يف بداية الويح 

رجة عظمة الويح القرأ ّن وشعشعة سلطانه، واىل درجة يف ذكل الوقت.  تبني اشارة رابنية اىل الاعالن عن د

 أ حقيته وصوابه واذلي اليأ تيه الباطل من بني يديه والمن خلفه.

 وهكذا يرتمج القرأ ن الكرمي ذكل الاعالن الكوّن العظمي ويشري اىل تكل الاشارات الساموية

ماكن طرد جواسيس نعم! ان اظهار هذه الاشارات العظمية الساموية، وابراز مبارزة الش ياط ني للمالئكة، مع ا 

 الش ياطني بنفخ من َمكَل، امنا هو الظهار عظمة الويح القرأ ّن وعلوه ورفعته.

مث ان هذا البيان القرأ ّن املهيب، واظهار احلشود الساموية العظمية، ليس تعبرياً عن أ ن للجن والش ياطني قوة 

دافعة معهم، بل يه اشارة اىل أ نه الدخل للش ياطني واقتدارًا حبيث تسوق اهل السموات اىل املبارزة وامل

وسمل اىل  عليه هللا واجلن يف اي موضع من مواضع هذا الطريق الطويل املمتد من قلب الرسول الاعظم صىل

 عامل السموات اىل العرش الاعظم.

ث دلى املل  وهبذا يعرّب القرأ ن الكرمي عن ان الويح القرأ ّن حقيقة جليةل حقيق ان يكون موضع ذكر وحب

الاعىل واملالئكة لكهم يف تكل السموات الهائةل، حبيث يضطر الش ياطني اىل الصعود اىل السموات لينالوا 

 شيئًا من اخبارها فريمجون والينالون شيئًا.

وسمل، وجربائيل  عليه هللا فيشري القرأ ن الكرمي هبذا الرمج اىل ان الويح القرأ ّن النازل عىل قلب محمد صىل

السالم اذلي نزل اىل جملسه واحلقائق الغيبية املشهودة لنظره، سلمية، صائبة، حصيحة، التدخل فهيا عليه 

 ش هبة قط ويف أ ية هجة مهنا قط.

 وهكذا يعرّب القرأ ن الكرمي عن هذه املسأ ةل ابجعازه البليغ.

لبعد عنا وكوهنا من عامل البقاء، أ ما مشاهدة اجلنة يف أ قرب الاماكن وقطف الامثر مهنا احيااًن، مع كوهنا بعيدة لك ا

 فبدالةل المتثيلني السابقني يُفهم:
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ان هذا العامل الفاّن، عامل الشهادة، جحاب لعامل الغيب وعامل البقاء. انه ميكن رؤية اجلنة يف لك هجة مع أ ن مركزها 

الاميان البالغ درجة حق اليقني العظمي يف ماكن بعيد جدًا، وذكل بوساطة مرأ ة عامل املثال. وميكن ايضاً بوساطة 

ان تكون للجنة دوائر ومس تعمرات )المشاحة يف الامثال( يف هذا العامل الفاّن وميكن أ ن تكون هناك خمابرات 

 واتصاالت معها ابالرواح الرفيعة وهباتف القلب وميكن أ ن ترد مهنا الامثر.

لتفاسري من ان الش ياطني يصعدون اىل أ ما انشغال دائرة لكية حبادثة خشصية جزئية، اي: ما ورد يف ا

 السموات ويسرتقون السمع هناك ويأ تون ابخبار غيبية ملفقة للكهان، فينبغي أ ن تكون حقيقته هكذا:

انه الصعود اىل عامصة عامل السموات لتلقي ذكل اخلرب اجلزيئ، بل هو صعود اىل بعض املواقع اجلزئية يف جو 

واذلي فيه مواضع مبثابة خمافر )المشاحة يف الامثال( للسموات، وتقع  -اذلي يشمهل معىن السموات  -الهواء 

عالقات يف هذه املواقع اجلزئية مع مملكة الارض. فالش ياطني يسرتقون السمع يف تكل املواقع اجلزئية لتلقي 

الاحداث اجلزئية، حىت ان قلب الانسان هو احد تكل املقامات حيث يبارز فيه مكل الالهام الش يطان 

 خلاص.ا

وسمل، مفهام اكنت جزئية فهيي مبثابة اعظم حادثة  عليه هللا أ ما حقائق القرأ ن والاميان وحوادث الرسول صىل

لهية الكونية  واجلّها يف دائرة السموات ويف العرش الاعظم. حىت ك هنا تنرش يف الصحف املعنوية للمقدرات اال 

يف لك زاوية من زوااي السموات، حيث أ نه ابتداًء )المشاحة يف الامثال( حبيث يذكر عهنا ويبحث مسائلها 

وسمل وانهتاًء اىل دائرة العرش الاعظم مصون من اي تدخل اكن من  عليه هللا من قلب الرسول الكرمي صىل

 الش ياطني.

 فان القرأ ن مع بيانه لهذا امنا يعرّب بتكل الاايت اجلليةل أ نه: الحيةل وال وس يةل للش يطان لتلقى اخبار السموات

 ااّل اسرتاق السمع.

 عليه هللا فيبني القرأ ن هبذا بياانً معجزاً بليغًا: ما اعظم الويح القرأ ّن وما اعظم قدره! وما اصدق نبوة محمد صىل

 وسمل وما اصوهبا! حىت الميكن ادلنو الهيام بأ ية ش هبة اكنت وابي شلك من الاشاكل.

 سعيد النوريس
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% 

 اللمعة التاسعة والعرشون

 التفكر الامياّن الرفيع رساةل
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واملعرفة التوحيدية السامية 
9

 

 ابمسه س بحانه

 اخويت!

امس ال ية الكربى  - من هجة - ان رساةل التفكر هذه جليةل القدر. وان اطالق الامام عل ريض هللا عنه علهيا

 يبني قميهتا الرفيعة متامًا.

ناء اذاكر الصالة. وامثرت كثريًا من الرسائل. فهيي رساةل معرفة اميانية وردت اىل القلب بعني اليقني، اث 

وان  "اللمعات"واصبحت غذاء للعقل والفكر وعالجًا هلام طوال ثالثني س نة. مفن  ال نسب أ ن تُدرج مضن 

 يُطبع مهنا اربعون او مخسون نسخة مس تقةل.

 سعيد النوريس

--- 
1
ات والهوامش اليت كتهبا ابلرتكية، واس تنسخها كتب الاس تاذ النوريس هذه الرساةل ابللغة العربية، سوى املقدم  

املس تنسخون مع ضبط احلروف ووضع احلراكت تسهياًل لقراءهتا قراءة حصيحة، والس امي لغري قراء العربية. وقد احتفظنا 

 املرتمج. -ابلنص كام هو مع ترمجة املقدمات والهوامش. 
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 هذه اللمعة كتبت يف التجريد املطلق

 قبل عرشين س نة "راسيك شه"يف ُسن 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 وبه نس تعني

 امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل س يدان محمد

 وعىل أ هل وحصبه امجعني.

 ايضاح

لقد امزتج قليب بعقل منذ ثالثة عرش عاماً مضن انهتاج مسكل التفكر اذلي يأ مر به القرأ ن املعجز البيان كقوهل 

ن( )لعلهم يتفكرون( )أ َو مل يتفكروا يف انفسهم ماخلق هللا السموات والارض..( )ل ايت تعاىل )لعلمك تتفكرو

لقوم يتفكرون( وامثالها من ال ايت اليت حتث عىل التفكر مثلام حيث عليه حثًا عظاميً احلديث الرشيف كقوهل 

وسمل )تفكر ساعة خري من عبادة س نة(  عليه هللا صىل
9

 

لس نوات الثالثني عىل عقل وقليب مضن انهتاج مسكل التفكر، انوار عظمية ولقد تواردت يف غضون هذه ا
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ال لدلالةل عىل تكل الانوار، بل  -من قبيل الاشارات  -وحقائق متسلسةل طويةل. فوضعت بضع لكامت 

 لالشارة اىل وجودها ولتسهيل التفكر فهيا وللمحافظة عىل انتظاهما.

لسااًن بعبارات عربية يف غاية الاختالف. وعىل الرمغ من تكراري  وكنت اردد بيين وبني نفيس تكل اللكامت

لها أ الف املرات خالل هذه الفرتة الطويةل واان انهتج هذا التفكر مل يطرأ  عّل السأ م ومل يعرت تذوقها النقص، ومل 

 تنتف حاجة الروح

--- 
1
 :9/77قال احلافظ العرايق يف خترجي الاحياء   

عبادة س نة: ابن حبان يف كتاب العظمة من حديث ايب هريرة بلفظ س تني س نة ابس ناد حديث تفكر ساعة خري من 

ضعيف ومن طريقه ابن اجلوزي يف املوضوعات ورواه ابو املنصور ادليلمي يف مس ند الفردوس من حديث انس بلفظ 

اهـ. وانظر كشف اخلفاء  مثانني س نة واس ناده ضعيف جدًا، ورواه ابو الش يخ من قول ابن عباس بلفظ خري من قيام ليةل.

 .998والاحاديث املشلكة ص 9/891
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الهيا. ل ن ذكل التفكر ملعات تلمعت من أ ايت القرأ ن الكرمي فمتثلت فيه جلوة من خصائص ال ايت، تكل يه 

 عدم الاستشعار ابلسأ م وامللل واحلفاظ عىل حالوهتا وطراوهتا.

ة القوية والانوار الساطعة اليت حتتوهيا اجزاء رسائل النور ما يه وقد رأ يت يف ال ونة الاخرية ان العقدة احلياتي

االّ ملعات سلسةل ذكل التفكر، فنويت كتابة مجموعها يف اخرايت اايم معري، عىل أ مل تأ ثريها يف غريي مثلام 

ن ادرجت امه اجزاهئا يف الرسائل.  اثّرت يّف. وس تكون  جملموعها قوة وقمية اخرى وا 

قد بلغت حداً أ شد من  "اسيك شهر"طاف يف رحةل العمر غري معنّي. وان اوضاعي يف ُسن وملا اكن اخر امل

املوت بكثري، فقد كتبت تكل السلسةل من التفكر دون انتظار ل خر احلياة، ودون تغيري فهيا، وبناء عىل رغبة 

 اخوة النور وارصارمه بقصد اس تفادهتم. وجعلهتا يف س بعة ابواب.

املطلقة من هذا النوع من احلقائق ختطر ابلبال اثناء اذاكر الصالة، وان لك لكمة من لكامت وملا اكنت الاكرثية 

الاذاكر مبثابة منبع تكل احلقائق. اكن ينبغي ان تكتب عىل وفق ترتيهبا وتسلسلها يف اذاكر الصالة، أ ي 

نفرد املضطربة أ نذاك قد أ خلّت )س بحان هللا وامحلد هلل وهللا اكرب وال اهل االّ هللا( االّ أ ن ظروف السجن امل 

 بذكل الرتتيب.

 أ ما ال ن فس تكون الابواب عىل النحو ال يت:

 الــبـــاب الاول: يف )س بحان هللا(

 الـبـاب الـثـاّن: يف )الـحـمـد هلل(
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 والباب الثالث: يف )هللا اكـــبـــر(

 والباب الرابع:  يف )ال اهل ااّل هللا(

ن: )ال اهل االّ هللا( ثالاثً وثالثني مرة بعد ذكرمه الكً من س بحان هللا، وامحلد وذكل ل ن معظم الشافعية يذكرو

 هلل، وهللا اكرب ثالاًث وثالثني مرة.

 سعيد النوريس
#458 

 الباب ال ول

 "س بحان هللا"يف 

 وهو ثالثة فصول

 ) الفصل ال ول (

حميِ  محِن الرَّ  بِسِم هللا الرَّ

بُّح حِبَ  ْبحانََك اي َمْن تُس َ َماِت جُنُوِمهَا َومُشُوِسهَا َوَامَقارَِها، ِبُرُموِز ِحهَمِهَا.فَس ُ مأ ُء ِبلَكِ  ْمِدَك السَّ

شاراِت فََوائِِدَها. َماِت حَساابتِِه َوُرُعوِدَها َوبُُروِقهَا َوأ مَطارَِها، اِب  ُح حِبَْمِدَك اجلَوُّ ِبلَكِ ّبِ  َويُس َ

َماِت مَ  ُح حِبَْمِدَك َرأ ُس ال رِض ِبلَكِ ّبِ نْتَِظاَماهِتَا.َويُس َ  َعاِدهِنَا َونََبااَتهِتَا َوأ جْشَارَِها َوَحْيَوااَنهِتَا، ِبَدالالِت ا 

َبااَتُت َوَال جْشَـاُر ِبلَكـَِماِت أ ْوَراِقـهَـا َوأ زَهارَهـا َوثََمَراهِتَا، بََترْصحَياِت    َمنَاِفِعهَا.َوتَُسبّـُِح ِبـَحـْمـِدَك النَـّ

ُح حِبَْمِدَك ال   ّبِ َماِت بُُذوِرَها َوأ ْجِنَحهِتا َونََوااَتهِتَا، ِبَعَجائِب َصْنَعهِتَا.َوتُس َ ثَْماُر ِبلَكِ  زَهاُر َوال 

َماِت َحبَّاهِتَا ابملَُشاَهدِة. نَاِبِلهَا ولَكِ نَِة س َ ْمِدَك النَّوااَتُت َوالُبُذوُر بَأ لس ِ ُح حِبَ ّبِ  َوتُس َ

ُح حِبَْمِدَك لُكُّ نََباٍت ِبَغايَِة  ّبِ َّنَاِت أ زاهريَِها َويُس َ ِم بَنَاهِتَا بَأ فَْواِه ُمَزي الُوُضوحِ َوالُظهُوِر ِعْنَد اْنِكشاِف أ َمَكِمها َوتَبَسُّ

َماِت َمْوُزواَنِت بُُذوِرَها نَاِبِلهَا، ِبلَكِ  َوُمنَْتَظَماِت س َ
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تَْوِزِيهِنَا يف َصْنَعهِتَا يف ِصبَغهِتا يف زِينهَِتَا يف نُُقوِشهَا يف َوَمنُْظوَماِت َحبّاهِتَا، ِبِلَساِن ِنظاِمهَا يف مزياهِنَا يف تَْنِظميِها يف 

هَا يف ُطُعوِمهَا يف أ لَواهِنَا يف أ ْشاَكِلهَا ،  َرَواحِئِ
9

َدَك  ُ تََودُّ َِّياِت ِصَفاتَِك وتَُعّرُِف َجلَواِت أ مسأ ئَِك َوتَُفرّسِ ل َمَكَ تَِصُف جَتَ

ُر ِمنْ  فََك ِبَما يََتَقطَّ ِدَك  َوتَُعرُّ نَاِبِلهَا ِمْن َرحَشَاِت لََمَعاِت َجلََواِت تََودُّ نَاِن س َ َظَرافَِة ُعُيوِن أ زاهرِيَها َوِمْن َطَراَوِة أ س ْ

ىل ِعَباِدَك. ِفَك ا   وتََعرُّ

ْبحانََك اَي َوُدوُد اي َمْعرُوُف َما أ حَسَن ُصْنَعَك َوَما أ زيَنَُه َوَما أ بْيَنَُه َوَما أ تَْقنَُه!  س ُ

ْبَحا اَحةِ َوالَبَياِن ِعْنَد انِْفتَاحِ أ َمَكِمهَا َواْنِكشاِف س ُ َ ُح حِبَْمِدَك مَجيُع ال جْشَاِر ِبهَمَاِل الرصَّ بِّ  أ زَهاِرَها وتَزايُِد نََك اي َمن تُس َ
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ِة ِبَكَرِمَك، َوأ زَهارَِها أ وَراِقهَا َوتاََكُمِل أ مثَارَِها َوَرْقِص بَنَاهِتَا عىَل أ اَيدي أ ْغَصاهِنَا َحاِمَدًة بأ فَْواِه أ وراِقهَا  اخلَُِضَ

نَِة ِنَظاِمهَا يف مزَياهِنَا يف تَْنظِيِمهَا يف تَوْ  اِحَكِة ِبَرمْحَتَِك، اِبلس ِ زيهنَا يف َصْنَعهِتَا يف املَُتبَّسَمِة ِبلُْطِفَك، َوامثَارَِها الضَّ

ِعهَا يف ِصْبَغهِتَا يف زِينهَِتَا يف نُُقوِشهَا يف ُطعوِمهَا يف َرَواحِئهَا يف ِة تَنَوُّ  أ لَواهِنَا يف أ شاَكِلهَا يف اخِتالِف لُُحوِمهَا يف َكرْثَ

ائِب   جَعَ
2

 ُ ّشَّ بَُّبَك َوتََعهَُّدَك ِلَمْصُنوعَاتَِك ِبَما يرََتَ ُ حَتَ اَءَك وتَُفرّسِ  ِمْن ِشَفاِه ِخلَقهِتَا َمَكَ تَِصُف ِصَفاتَِك َوتَُعّرُِف أ مْسَ

بُِّبَك وتََعهُِّدَك ِلَمْخلُوقَاتَِك.ثَِمارَِها ِمْن قََطراِت   َرحَشَاِت لََمَعاِت َجلََواِت حَتَ

ََّرَة. انعِ املََدائَِح املهَُب َرٌة، ِلُتنِْشَد لِلصَّ َرَة قَصِيَدٌة َمنُْظوَمٌة ُمَحرَّ َجَر املَُزهَّ  َحىّت َك نَّ الشَّ

ُة ِلَتْنُظَر للفَ  َ ٍة ُعُيوهُنَا املَُبرصَّ َة.أ و فَتََحْت ِبَكرْثَ َ  اِطِر الَعَجائَِب املُنرَشَّ

َرة. َوتُْشهَِر يف املَْشهَِر مُ  َة ِليَْشهََد ُسلَْطاهُنَا أ اَثَرَها املُنَوَّ َ َّنَْت ِلعِيِدَها أ ْعَضاءَها املَُخُضَّ َعاِت اجلَْوَهِر. َوتُْعِلَن أ ْو َزي َرصَّ

 لِلبرََشِ ِحهْمََة َخلِْق الَشَجِر.

--- 
1
ٌُ مضن برهان، دليالً خالل دليل؛ تنبعث لكها من زهرة واحدة ان اثىن عرش مشهداً و    جحااًب، مشهداً فوق مشهد، برهااًن

 بنغامت متنوعة وملعات متباينة فرُتي القلَب املصور ال زيل، وتلفت عني العقل اليه. ـ املؤلف.
2
 صانع اجلليل. ـ املؤلف.هذه ادلالئل امخلسة عرش، ادلليل مضن ادلليل، والربهان داخل الربهان تشري اىل ال  

#460 

ْبَحانَكَ  ْحَسانََك َما أ بنَْيَ تِبْيَانََك َما أ هْبََر بُْرَهانََك وَما أ ْظهََرهُ وَما أ نَْوَرُه!. س ُ ْبَحانََك َما أ ْحَسَن ا    َما أ جْعََب َصْنَعَتَك!س ُ

يأ ِء بَداَلةَلِ ِحهَمِهَا؛ ِمْن تَْنِويِرَك، تَْشهرِِيَك.. تَمَ  لُُؤ الّضِ ُج الاْعَصاِر بِرِسّ َوَظائِِفهَاتَل  َماِت  -وُّ  -ُخُصوَصاً يف نَْقِل اللَكِ

َشاَرةِ فََوائِِدَها؛ ِمْن تَْدِخرِيَك، تَْسِخرِيَك.. تََزيُُّن الاْحجَ  ُر الاهْنَاِر اب  اِر واحلَِديِد ِبُرُموِز ِمْن ترَْصِيِفَك، تَْوِظيِفَك.. تََفجُّ

هَا َوَمنَاِفِعها  ُم ال زَهاِر ِبَعَجائِِب  -صًا يِف نَْقِل ال ْصواِت واملَُخابََراِت ُخُصو  -َخَواّصِ ِمن تَْدِبرِيَِك، تَْصِوِيرَِك.. تَبَسُّ

ْكَراِمَك.. تََسجُّ  نَْعاِمَك، ا  ُج االثَْماِر ِبَدالةَلِ فََوائِِدَها؛ ِمْن ا  ِسيِنَك، تَْزِييِنَك.. ترََبُّ َشارَ ِحهَمِهَا؛ ِمْن حَتْ ِة ُع ال ْطَياِر اِب 

، تَ  ُج ال ْمَطاِر بَِشهَاَدِة فََوائِِدَها؛ ِمْن تزَْنِيكِلَ رفَاِقَك.. هَتَزُّ نَطاِقَك ا  نْتَِظاِم رَشائَطِ َحيَاهِتَا؛ ِمْن ا  ُك ا  ْفِضِيكَل.. حَتَرُّ

ْقَماِر بَِشهَاَدِة ِحمَكِ َحَراَكهِتَا؛ ِمْن تَْقِديِرَك، تَْدِبرِيَك، تَْدِويِرَك، تَْنِويرَِك.  ال 

بْ   حانََك َما أ نَْوَر بُرَهانََك َما أ هْبََر ُسلَطانََك!س ُ

 ) الفصل الثاّن (

ذْ  ْبَحانََك ل  ُاْحيِص ثَنَاءً عَلَْيَك أ نَْت َمَكَ أ ثْنَيَْت عىَل نَْفِسَك يِف فُْرقَاِنَك. َوأ ثىَن عَلَْيَك َحِبيُبَك اِب  ِنَك. َوأ ثنَْت عَلَْيَك س ُ

نَْطاِقَك. يُع َمْصُنوعَاتَِك اب   مَجِ

ْبَحانََك َما َعَرفْنَاَك َحقَّ َمْعرِفَِتَك اي َمْعرُوُف ِبُمْعِجَزاِت مَجيعِ َمصنُوعَاتَِك َوِبَتوِصيَفاِت مَجِيعِ َمْخلُ  وقَاتَِك س ُ
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 َوِبَتْعرِِيَفاِت مَجِيعِ َمْوُجُوداِتَك.

نَِة مَجيعِ َمخلُ  ْبَحانََك َما َذكَْراَنَك َحقَّ ِذْكِرَك اَي َمْذُكوُر ِبأ لس ِ َماِت ِكَتاِب اَكئِنَاتَِك س ُ وقَاتَِك َوِبأ نُفِس مَجيعِ لَكِ

ِة اذّلاِكَرِة يف مَج  يعِ أ جْشَاِرَك َوِبَتحيَّاِت مَجيعِ َذوِي احلََياِة ِمْن َمْخلُوقَاتَِك كَل َوِبَمْوُزواَنِت مَجيعِ الاوَراِق املُهزَْتَّ

 ونََبااَتتَِك.
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ْبَحانََك َما َشَكْراَنَك َحقَّ شُ  ْحَساِنَك عىَل ُرؤِس ال ْشهَاِد س ُ ْحَسااَنتَِك عىَل ا  ْكِرَك اي َمْشُكوُر ِبأ ثِنيَِة مَجيعِ ا 

تَِك َوِنْعَمتِكَ  نَْعاِمَك يف ُسوِق الاَكئنَاِت َوِبَمْنُظوَماِت مَجيعِ ثََمَراِت َرمْحَ دَلى أ نَْظاِر  َواِبْعالاَنِت مَجيعِ ِنَعِمَك عىَل ا 

َمِة يف ُخُيوِط ال جْشَاِر َوالنََبااَتِت.املَْخلُوقَاِت وِبَتْحِميدَ   اِت مَجيعِ َمْوُزواَنِت أ زاهرِيَك َوَعنَاقيِدَك املُنَظَّ

انََك َوَما أ ْظَهَرُه َوَما أ هْبَرُه! َُ ْبَحانََك َما أ عَظَم َشأ نََك َوَما أ زيََن بُْرَه  س ُ

 ِ ْبَحانََك َما َعَبْداَنَك َحقَّ ِعَباَدتَِك اَي َمْعُبوَد مَجيع املَلِئَكِة ومَجيعِ َذوي احلََياِة ومَجيعِ الَعنَارِصِ واملَْخلُوقَاِت، ِبهَمَاِل  س ُ

 الاَطاعَِة والاْمِتثَاِل والانِتَظاِم واالتَِّفاِق وااِلْشِتيَاِق.

ْبُع وال ْرُض َوَمنْ  مواُت الس َّ ُح هَلُ السَّ ّبِ بَّْحنَاَك َحقَّ تَْسِبيِحَك اي َمْن )تُس َ ْبَحانََك َما س َ ْن ِمْن يَشٍء  س ُ فهينَّ َوا 

ُح حِبَْمِده(. ّبِ اّليُس َ  ا 

مِيَداِت مَجيعِ  مأ ُء َوال رُض جِبَميعِ تَْسبِيحاِت مَجيعِ َمْصنُوعَاتَِك َوجِبَميعِ حَتْ ْمِدَك السَّ ُح حِبَ ّبِ بَحانََك تُس َ َمْخلُُوقَاتَِك س ُ

.  كَلَ

َمأ ُء جِبَ  ُح حِبَْمِدَك الارُض َوالسَّ ّبِ ْبَحانََك تُس َ ْم َصلََواتَُك س ُ ميعِ تَْسبِيَحاِت مَجيعِ أ نْبيَائَِك َوأ وِلَيائَِك َوَمالئَِكِتَك عَلهِيِ

 َوتَْسلِيَماتَُك.

ْمِدَك الاَكئِنَاُت جِبَميعِ تَْسبِيَحاِت َحبيِبَك ااَلْكَرِم صىل ُح حِبَ ّبِ ْبَحانََك تُس َ مِيَداِت  عليه هللا س ُ وسمل. َوجِبَميعِ حَتْ

، عَلَيِه َوعىَل أ هِل أ فَْضُل َصلََواتَِك َوأ مَتُ تَْسلىَِماتَِك. َرُسوكِلَ ال ْعَظمْ   كَلَ

الُم كَلَ  ٍد عَلَيهِ الَصالُة والسَّ ُح حِبَْمِدَك هِذِه الاَكئِناُت ِبأ ْصِديَِة تَْسبيَحاِت ُمَحمَّ ّبِ ْبَحانََك اي َمْن تُس َ ي س ُ ِ ْذ ُهَو اذلَّ ؛ ا 

ُج أ ْصِديَُة تَْسبيَحاتِِه كَلَ   عىَل أ ْمَواجِ ال ْعَصاِر وَافَْواجِ ااَلْجيَاِل.تَتَموَّ
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ٍد عَ  ىل قيَاِم الَعَرَصاِت أ ْصِديََة تَْسبيَحاِت ُمَحمَّ ِّْد عىَل َصَفَحاِت الاَكئِنَاِت َوأ ْوَراق الاْوقَاِت ا  َّلهُمَّ فَأ ب لَيِه الَصاَلُة ال

 والتَْسلاميُت.

ُح حِبَْمِدَك ادلُ  ّبِ ْبَحانََك اي َمْن تُس َ ٍد س ُ نَيا ِبأ اثِر ِداَينَةِ ُمَحمَّ َّلهُمَّ فََزيِِّن ادلُّ الُم. َال ٍد عَلَيهِ الَصالةُ َوالسَّ نَْيا ِبأ اَثِر رَشِيَعةِ ُمَحمَّ

اَلُة َوالّسالُم ِاىل يَْوِم الِقيَاِم.  عَلَيِه الصَّ

ُح حِبَْمِدَك ال رُض َساِجَدًة حَتَت عْرِش َعَظَمِة  ّبِ ْبَحانََك ايَمْن تُس َ ِدَها عَلَيِه الَصالُة س ُ قُْدَرتَِك ِبِلَساِن ُمَحمَّ
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الْم.  َوالسَّ

الُم ِاىل يَْوم الَبْعِث والقيَاِم. ٍد عَلَيِه الَصالُة والسَّ ْقَطارَِها ِبِلَساِن ُمَحمَّ َّهُمَّ فَأ نِْطِق الارَض اِبَ  َالل

ُح حِبَْمِدَك مَجيُع  املُؤِمننَي َواملُؤْ  ّبِ ْبَحانََك اَي َمْن تُس َ ِدمِهْ عَلَيِه س ُ ِمنَاِت يف مَجيعِ ال ْمِكنَِة َوالاْوقَاِت ِبِلساِن ُمَحمَّ

الْم.  الَصالُة َوالسَّ

الةُ  ٍد كل عَلَيه الصَّ َّهُمَّ فََانِْطِق املُْؤِمِننَي َواملُؤِمنَاِت ِاىل يَوِم الِقيَاِم ِبأ ْصِديَِة تَْسبيَحاِت ُمَحمَّ الْم. الل  َوالسَّ

 ) الفصل الثالث (

اَكِء. ُذو نَْداِد َوالرُشَ ِه َعِن الاْضَداِد َوال  ِس املَُتزَنّ ْبَحاَن هللا الَواِحِد ال َحِد املَُتَقّدِ  اجلاَلل س ُ

ِِه َعِن املُعنِي َوالُوَزَراِء. ِس املَُتزَنّ ْبَحاَن هللا الَقِدِيِر ال َزيّل املَُتَقّدِ  ُذو اجلاَلل س ُ
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ْبَحاَن هللا الَقِدميِ  اِئاَلِت.ُذو اجلاَلل س ُ ِِه َعْن ُمَشاهَبَِة املُْحداَثِت الزَّ ِس املَُتزَنّ   ال َزيّلِ املَُتَقّدِ

ِهِ  ِس املَُتزَنّ ْبَحاَن هللا الَواِجِب ُوُجُوُدُه املُْمَتنِعِ نَظرُىُه املُمِكِن لُكُّ َما ِسَواُه املَُتَقّدِ َعْن لََواِزِم ماهيَّاِت  ُذو اجلاَلل س ُ

 املُْمِكنَاِت.

رُ ُذو  ُِه مَعَّا تََتصوَّ ُس املَُتزَنّ ( املَُتَقّدِ ميُع الَبصرِيُ ي )لَيَس مَكِثهِلِ يَشٌء َوُهَو السَّ ْبَحاَن هللا اذلَّ ُه ال ْوَهاُم اجلاَلل س ُ

ُة اخلَاِطئَُة.  الَقارِصَ

مَواِت َوال رِض َوُهَو العَ  ي )هَلُ املَثَُل ال ْعىل يف السَّ ْبَحاَن هللا اذلَّ ُِه مَعَّا ُذو اجلاَلل س ُ ُس املَُتزَنّ ( املَُتَقّدِ زِيُز احلَكمِيُ

.  تَِصُفُه الَعَقائُِد النَاِقَصُة الَباِطةَلُ

ِِه َعِن الَعْجِز والاْحِتياجِ. ِس املَُتزَنّ ْبَحاَن هللا الَقدِيِر املُْطلَِق الَغيّنِ املَُتَقّدِ  ُذو اجلاَلل س ُ

ْبَحاَن هللا الاكمِل املُْطلَقِ  ِِه َعِن الُقُصوِر والنُّْقَصاِن،  ُذو اجلاَلل س ُ ِس املَُتزَنّ يف ذاتِِه َوِصَفاتِِه َوأ فْعاهِلِ املَُتَقّدِ

َبِة اىل َمَكَ  ْذ َمْجُموُع َما يف الاكئِنَاِت ِمن الَكامِل َواجلََماِل ِظلٌّ َضعيٌف اِبلنّس ْ الِت الاكئِنَاِت. ا  هِل بَِشهَاَداِت َمَكَ

ا ْبَحانَُه، ابحلَْدِس الصَّ الّ ِمَن النُّوراِّنِّ وِبَدَوامِ جَتَّل س ُ ِذ التَّْنويُر ال يَُكوُن ا  ليل الَواحِضِ. ا  َهاِن الَقاِطعِ وابدلَّ ِدِق َواِبلرُبْ

اعٍَة َكثرَيٍة ِمَن ال عَ  يَّاليَِّة املََظاِهِر واِبمْجَاعِ َواتَِّفاِق مَجَ ُ اجلََماِل َوالهَمَاِل َمَع تََفاِّن املََرااي وس َ ْخَتِلِفنَي يف املََشاِرِب اِظمِ امل

اِت الَواِجِب الُوُجوِد. نَْواِر َكامِل اذلَّ الِت الاَكئِنَاِت ل   والَكْشِفيَّاِت املُتَِّفِقنَي عىَل ِظلّيَِّة َمَكَ
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 ِ ِِه َعِن التََّغريُّ ِس املَُتزَنّ َمدّيِ املَُتَقّدِ ْ ْبَحاَن هللا ااَلَزيّلِ ال بَدّيِ الرسَّ ِل الاّلِزَمنْيِ للُمْحَداَثِت  ُذو اجلاَلل س ُ والتََّبدُّ

 املَُتَجّددات املُتاكِمالِت.

ِء الالَِّزمَ  ِِه َعِن التََّحزيُّ َوالتََّجزُّ ِس املَُتزَنّ ْبَحاَن هللا َخاِلِق الَكْوِن َواملاََكِن املَُتَقّدِ ِت َواملُْمِكنَاِت ُذو اجلاَلل س ُ نْيِ للَماّدايَّ
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 ِت املَُقيََّداِت املَْحُدوَداِت.الَكثِيَفاِت الَكثرِيا

َواِل. ِِه َعِن احلُُدوِث َوالزَّ ِس املَُتزَنّ ْبَحاَن هللا الَقدمِيِ البايِق املَُتَقّدِ  ُذو اجلاَلل س ُ

ِِه َعِن الَودَلِ َوالَوادِلِ َوَعِن احلُلُول واال   ِس املَُتزَنّ ْبَحاَن هللا الَواِجِب الُوُجوِد املَُتَقّدِ حّتَاِد َوَعِن احلرَْصِ ُذو اجلاَلل س ُ

 َ ُِ َومَعَّا ال يَُواِفُق َاَزِليََّتُه َوَاب نَاِبِه َوَما اليُنَاِسُب ُوجُوَب ُوُجوِدِه ََّتُه.َوالتَّْحِديِد َومَعَّا ال يَلِيُق جِبَ  ِدي

اّل ُهوَ  هَل ا  . َول  ا   َجلَّ َجالهُلُ
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 الباب الثاّن

احلَْمُد هلل.. "يف 
 9

 

 قاط..يف هذا الباب تسع ن

 النقطة الاوىل:

ّت.  احلَْمُد هلل عىَل ِنَعَمِة الاميَاِن املُزيِل َعنَّا ُظلَُماِت اجِلهَاِت الّسِ

. وِبنِْعَمِة الامياِن تَُزوُل تِكَل ال ْذ هِجُة املَايِض يف ُحمْكِ يَميننا ُمْظِلَمٌة َوُموِحَشٌة ِبَكوهِنَا َمَزاراً أ كرَبَ لَْمُة َويَْنَكِشُف ا  ظُّ

ٍر.املَزَ   اُر الاْكرَبُ َعْن َمْجِلٍس ُمنَوَّ

، ُمْظِلَمٌة َوُموِحَشٌة ِبَكْوهِنَا قرَباً َعظميَاً لَنَا. وِبنِْعَمِة الا َتْقَبةَلُ ي ُهَو اجِلهَُة املُس ْ ميَاِن تَْنَكِشُف َعْن ِجنَاٍن َويََساُراَن اذلَّ

انيٌَّة. َّنٍَة فهيَا ِضيافَاٌت َرمْحَ  ُمَزي

ُة الَفوِق  ُف تِكَل اجِلهَُة َعْن َوهِجَ مواِت ُموِحَشٌة ُمْدِهَشٌة ِبنََظر الَفلَسَفِة. فَِبنِْعَمِة الاميَاِن تَتَكشَّ َوُهَو عََالَُم السَّ

ُش ِمهْنَا. َتأ نَُس هِبَا َوال يَُتَوحَّ امِء هِبَا يُس ْ رٍة ِبأ ْمِر َمْن َزيََّن َوجه السَّ َمٍة ُمَسخَّ  َمصابِيَح ُمتَبَّسِ

ُة التَّ  . فَِبنْعَمِة الاميَاِن تَتكَ َوهِجَ ِ اةلَّ ُف َعْن ْحِت َويَه عَالَُم ال رِض ُموِحَشٌة ِبَوْضعيَّهِتَا يف نَْفِسهَا ِبنََظِر الَفلَسَفِة الضَّ شَّ

 َ ائِِذ واملَْطُعوَماِت؛ قَْد َارَكهَبَا َصاِنُعهَا ن َ نَْواعِ الذلَّ َرٍة َوَمْشُحونٍَة اِبَ نَيٍة ُمَسخَّ وَع البرََشِ َوِجنَس احلََيَواِن َسفينٍَة َرابَّ

مْحِن. ياَحِة يف أ ْطَراِف َمملََكِة الرَّ  للس ِّ

--- 
1
ملا اكن الشكر أ مه اسس رسائل النور بعد التفكر، وان اكرث مراتب الشكر وامحلد وحقائقهام قد ُاوحضت ايضاحاً اكماًل   

ل نعمة الاميان ذكراً خمترصاً جدًا، اكتفاًء بتكل املراتب يف اجزاء رسائل النور؛ ذلا يذكر هنا بعض مراتب امحلد اذلي يقاب

 املذكورة. فان للحمد مراتب حسب مراتب نعمة الاميان. ـ املؤلف.
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، تَغيُب تِكلَ  ي يََتَوَجُه اىل تِكَل اجِلهَِة لُكُّ َذوي احلََياِة ُمرْسِعًَة قَاِفةَلً َخلَف قَاِفةَلٍ ُة ال َماِم اذلَّ ُل يف  الَقوافِ َوهِجَ
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ياَحُة َعِن انتَِقاِل َذوي احلَياِة ِمَن َداِر  ُف تكَِل الس ِ الَفنَاِء ِاىل َداِر ُظلَُماِت الَعَدمِ ِبال ُرُجوعٍ. َوِبنِْعَمِة الاميَاِن تََتَكشَّ

ِة اىل َمقامِ  مْحَ اَحِة. َوأ َما رُسعَُة  الَبقأ ِء، َوِمْن َماَكِن اخِلْدَمِة ِاىل َموِضعِ أ ْخِذ اُلْجَرِة، َوِمْن َمَحّلِ الزَّ مْحَِة والاسرِتَ الرَّ

مْ   .َذوي احلََياِة يف أ ْمَواجِ املَوِت، فَلَيَْسْت ُسقُوطًا َوُمصيَبًة، بل يِهَ ُصُعوٌد ابشِتِياٍق َوتََساُرٌع ِاىل َسعاَداهِتِ

دِّ  ُ ُمرَتَ ُة اخلَلِْف ايضًا ُمْظِلَمٌة ُموِحَشٌة. فلَُكُّ ذي ُشُعوٍر يََتحريَّ ىل أ يَن؟"دًا وُمس َتْفرِسًا بـَوهِجَ . فَلنَّ "ِمْن أ يَن؟ ا 

ُ ُظلَُماٍت يف ُروِحِه.. فَِبنِْعَمِة الاميَاِن تَْنَكِشُف  ُد والتََّحريُّ دُّ   الَغْفةَلَ ال تُْعطي هُل َجَوااَبً، يَصرُي الرَتَ
ِ
تِكَل اجِلهَُة َعْن َمْبَدا

لَطاَن االَ   َزيلَّ أ رَسلَهُْم ُمَوَظفنَي اىل َداِر الاْمِتَحاِن..الانَْساِن َوَوظيَفِتِه، َوِبأ نَّ السُّ

ّتِ أ يضًا ِنْعَمًة َعظميًَة  "احلَْمدُ "فَِمْن هِذه احلَقيَقِة يَكُوُن  لَُماِت َعْن هِذه اجِلَهاِت الّسِ عىَل ِنْعَمِة الاميَاِن املُزيِل لِلظُّ

َتلِْزُم  ْذ بـ"احلَْمدَ "تَس ْ هُتَا. فَاحلَْمُد هلل عىَل  يُْفهَُم َدَرَجةُ  "احلَْمدِ ". ا  احلَْمُد هلِل يف تََسلُسٍل يَتََسلَسُل "هِذِه النِّْعَمِة َوذَلَّ

 ."يف َدْوٍر َدأ ئٍر ِبال هِنَايَةٍ 

 الُنقطة الثانية

َزالَتِِه ِلظُ  . فهََمَا أ نَّ الاميَاَن اب  تَّ ِر لَنَا اجِلهَاِت الّسِ ّتِ ِنْعَمٌة احلَْمُد هلل عىَل ِنْعَمِة الاميَاِن املُنَِوّ لَُماِت اجِلهَاِت الّسِ

ّتِ ِنْعَمٌة َعظِيَمٌة ُاْخرى مِ  ْن هِجَةِ َجلِْب املَنَاِفعِ. َعظِيَمٌة ِمْن هِجَةِ َدفْعِ الَبالاي؛ َكَذكِلَ أ نَّ الاميَاَن ِلَتْنِويرِِه لِلِجهَاِت الّسِ

اِمعيَِّة ِفْطَرتِهِ ِبَما يف اجِلهَا تَِفاَدٌة فَاالنَساُن لعاَلقَتهِ جِبَ نَساِن ِاس ْ ّتِ ِمَن املَوُجوَداِت. َوِبنِْعَمِة الاميَاِن يُْمِكُن ِلال  ِت الّسِ

ُّوا فمََثَّ َوْجُه هللا(  )فأ يناَم تَُول ُه.فَِبرِسِّ ُِ أ يْنََما يََتَوجَّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُّ ّت ُر هُل  (997)البقرة: ِمْن مَجيعِ اجِلهَاِت الّسِ تَتَنَوَّ

رٌ تِكَل اجِلهَُة ِبَمَسافهَِتَا  . َحىتَّ َكنَّ الانَساَن املُْؤِمَن هَلُ مُعْ ِويةَلِ ِباَل َحّدٍ  الطَّ
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ٍة من ال َزِل ا تَِمدُّ َذكِلَ الُعْمُر من نُور َحيَاٍة ُمْمَتدَّ ىل أ ِخرَِها، يَس ْ نَيا ا  نَّ َمْعنَِويٌّ يَْمَتدُّ ِمْن أ َوِل ادلُّ ىل ال بَِد. وحىت ا 

 َ نَساَن برِسّ تَْنويِر الامي ِق اىل َساَحِة ُوْسَعِة الَعالَم، اال  ّيِ َماِن احلَارِضِ َواملاََكِن الضَّ ُرُج َعْن َمِضيِق الزَّ اِن ِلِجهَاتِِه خَيْ

ًا ِلُروِحِه َوقَلِْبِه. َوَهَكذا فَِقْس... َتْقَبُل َزَمااَنً َحارِضَ  ويَصرُي الَعالَُم َكَبيِتِه، واملَايِض َواملُس ْ

 الُنقطة الثالثة

تِْمَداِد.احلَْمُد هلل   عىَل الاميَاِن احلَاوي ِلُنقَطيَت الاْسِتنَاد َوالاس ْ

ىل نُقَطِة اْسِتنَاٍد يَلَْتجِ  ِز البرََشِ َوَكرَثةِ أ ْعَدائِهِ حَيَتاُج البرََشُ أ َشدَّ احِتَياج ا  ِ غَايَِة جَعْ فْعِ أ ْعدأ ئِهِ الَغرْيِ نََعْم، ِبرِسّ ا دِلَ لهَْيِ ُئ ا 
9

 َ تِمَداٍد يَس َتِمدُّ مِ املَْحُدوَدِة، َوِبغاي َتاُج أ َشدَّ احِتَياجٍ اىل نُقَطةِ اس ْ هْنَا، ةِ فَْقِر الانَساِن َمَع غَايَةِ َكرَثةِ حاَجاتِهِ َوأ َماهِلِ حَيْ

 َويَْسأ ُل َحاَجاتِِه هِبَا.

. َوالاميَاُن اِبل ِخَرِة ُهَو نُق تِمَداٍد ِلِوْجَداِنِه. فََمْن لَْم يَْعرِْف َهاتنَِي فَاالميَاُن ابهلل يِهَ نُقَطُة اْسِتنَاٍد ِلِفطَرِة البرََشِ َطُة ِاس ْ

ىل الُنقطَ  بُُه ِوجَدانُُه دأ ئاِمً. َوَمْن اْستَنََد ابالميَاِن ا  ُش عَلَيهِ قَلُبُه َوُروُحُه، َويَُعّذِ َتَمدَّ ِمَن النُّقَطَتنِي يََتَوحَّ ةِ الاُوىَل، َواس ْ
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َّاِنَية أ حسَّ ِمْن أ عْ  َيًة ُمَسلَّيًة َواْعتَِمادًا يَْطَمنِئُّ هِبَا ِوْجَدانُُه.الُنقَطِة الث ًَّة َوُأنْس ِ ائَِذ َمْعنَوي  امِق ُروِحِه ذَلَ

 الُنقطة الرابعة

راَءِة َدَوَراِن الاْمثَاِل، َواملُِدميِ  وعَِة اِب  ائِِذ املرَْشُ َ َرِة   للنَِّعماحلَْمُد هلل عىَل نُوِر الاميَاِن املُزيِل لل ل مِ َعِن الذلَّ راَءِة جَشَ اِب 

ٍة أ المًا تَنَشأ  ِمْن  ِد الامثَاِل. يَْعيِن أ نَّ يف لُكِّ ذَلَّ ِة جَتَدُّ راءِة ذَلَّ نَْعاِم، َواملُزيِل أ الَم الِفَراِق اب  َزَواِلهَا. فَِبُنوِر الاميَاِن اال 

ِد ذَلَّ  ِد الامثَاِل. َويف التََّجدُّ َواُل، َويَنَقِلُب اىل جَتَدُّ  ٌة ُأخرى..يَُزوُل الزَّ

ِلهَا. َُ وُل ِبأ ْك ََّمَرِة. فزََتُ ذا لَْم تُْعَرْف جَشََرهُتَا تَْنَحرِصُ النِّْعَمُة يف تِكَل الث ََّمَرَة ا   فهََمَا أ نَّ الث

--- 
 جاء يف املصباح املنري، يف مادة )غري( ما نّصه:  1

ِت املعرفَة ابضافهتا اىل املعرفة، فعوملت معاملهتا. ... وقوهل تعاىل: غري املغضوب علهيم امنا وصف هبا املعرفَة، ل هنا أ ش هَبَ "

ومن هنا اجرتأ  بعُضهم فادخل علهيا ال لف والالم، ل هنا ملّا شاهبت املعرفة، ابضافهتا اىل املعرفة، جاز ان يدُخلها ما يعقب 

 املرتمج. -."الاضافة، وهو الالف والالم...
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فاً عىَل فَْقِدَها. وا   ِة، َوتَْبديِل َوتُوِرُث تَأ سُّ ذا ُعرِفَْت جَشََرهُتا َوُشوِهَدْت، يَُزوُل ااَللَُم يف َزَواِلهَا ِلَبَقاِء جَشََرهِتَا احلَارِضَ

ئَُة ِمَن  َُّماُت النَّاش ِ نَّ ِمْن أ َشّدِ َحاالِت ُروحِ البرََشِ يِهَ التَّأ ل ََّمَرِة الَفاِنَيِة ِبأ ْمثَاِلهَا. َوَكَذا ا  ُنوِر الاميَاِن الِفَراقَاِت. فَبِ الث

ذ  ة ٌ ُأخرى ا  ي فيِه ذلَّ ِد الامثَاِل اذلَّ ُق الِفَراقَاُت َوتَْنَعِدُم. بَل تَْنَقِلُب ِبَتَجدُّ يذٌ "تَفرَتِ  ..."لُكُّ َجَديٍد ذَلِ

 النقطة اخلامسة

ُ أ ْعدأ ءً َواَجاِنَب َواْمَوااتًَ  ُر َما يَُتَومهَّ ي يَُصّوِ  ُموِحشنَي، َوايَْتاماً ابكني ِمَن املَوُجوَداِت، احلَْمُد هلل عىَل نُوِر الاميَاِن اذلَّ

حنَي َذاِكرِيَن.. ّبِ ْخَوااَنً َوأ ْحيَاًء ُموِنِسنَي، َوِعَباَدًا ُمس َ  أ ْحَبااًب وا 

ُش ِمْن لُكِّ .ىٍء، َويََرى االَ  ِيَن اَكاَلْعداِء َويََتَوحَّ َيأ َء اَكالجاِنِب. يَْعين أ نَّ نََظَر الَغفةَلِ يَرى َموُجوَداِت الَعالَمِ ُمُِضّ ش ْ

تِْقَباليَِّة. َوَما ُاخُ  ِة يف لُكِّ ااَلزِمنَِة املَاِضَيِة َوالاس ْ اَلةَلِ تَْنَقِطُع عاََلقَُة ااُلُخوَّ ْذ يف نََظِر الضَّ الّ يف َزَماٍن ا  تُُه َوعاَلقَُتُه ا  وَّ

الةَل َكَدقيَقةٍ يف ُالُ  ةُ أ ْهِل الضَّ  َحارِضٍ َصغرٍي قَلِيٍل. فَُاُخوَّ
ِ
ةُ أ ْهِل الاميَاِن تَمَتدُّ ِمْن َمْبَدا نَةٍ ِمَن الاْجنَِبيَِّة. َوُاُخوَّ وِف س َ

 َ الةَلِ يَرى أ ْجَراَم الاكئِنَاِت أ ْمَوااَتً ُموِحشنَي. َونََظَر الامي تِقَباِل. َوِانَّ نَظَر الضَّ ىل ُمنهتَيى الاس ْ ان يَُشاِهُد املَايِض ا 

يََتلَكَُّم لُكُّ جْرم ِبِلَساِن حاهِلِ ِبتَْسبيَحاِت فاِطرِِه. فَلَها ُرُوٌح وَحيَاةٌ ِمْن هِذِه اجِلَهِة.  ُاولئَك الاْجَراَم أ ْحياًء ُموِنسنيَ 

الةَلِ يََرى َذوي احلََياِة الَعاِجزيَن َعْن َمطَ  اِلهِبْم لَيَس فاَل تَُكوُن ُموِحَشاً ُمْدِهَشًا، بْل انيَساً ُموِنسًا. َوانَّ نََظَر الضَّ

ْم َويَأ ِسهِْم. َونََظر الاميَانِ  لَهُمْ  ِزمِهْ َوُحْزهِنِ ٌد َوَصاِحٌب ُمتََعهٌِّد. َك هَنَا أ يَتاٌم يَبُكوَن ِمْن جَعْ نَّ َذوي َحاٍم ُمتََوّدِ  يَُقوُل: ا 

ُفوَن َوَذاِكروَن ُمس َ  ُحوَن.احلََياِة لَيُسوا أ يَتاَمًا اَبكنَي، بَل مُهْ ِعَباٌد ُملَكَُّفوَن َوَمأ ُموروَن ُمَوظَّ  ّبِ
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 الُنقطة السادسة

 ُ اَريِن َكُسفَرتنَِي َمْملُوءتنَِي ِمَن النَِّعمِ يَس َتِفيُد ِمهْنَُما امل ِر لدلَّ ؤِمُن بَيِد الاميَاِن بأ نَواعِ احلَْمُد هلل عىَل نُوِر الاميَاِن املَُصّوِ

ُِ لََطائِِفِه املَعنَو  ِه الَظاِهرِة َوالَباِطنَِة، َوَاقَساِم  يَِة َوالُروِحيَِة املُْنَكِشَفِة ِبِضَياِء الاميَاِن.َحَواّسِ

 ُ َِّة امل ي ائِذِه الَْماّدِ تَِفاَدِة َذوي احلََياة اىل دائَِرِة ذَلَ الةَلِ تَتَصاغَُر دائَِرُة اس ْ نَّ يف نََظِر الضَّ نَغََّصِة ِبَزَواِلهَا. َوِبُنوِر نََعْم: ا 

تَِفادَ  ُع َدائَِرُة الاس ْ مَس الاميَاِن تَتَوسَّ نَيا َوال ِخَرِة. فَاملُؤِمُن يَرى الشَّ َمواِت َوالارِض بَْل اِبدلُّ ِة اىل دأ ئَِرِة حُتيطُ اِبلسَّ

ْمُس ِنْعَمًة ِمْن ِنَعِمًة. َوَمْن تَُكو ْمُس ِنْعَمًة َكرِساجٍ يف بَيِْتِه َوَرفيَقاً يف َوظيَفِتِه وأ نِيَساً يف َسَفرِِه؛ َوتَُكوُن الشَّ ُن الشَّ

؛  َمواِت.هَلُ  تَُكوُن دائَِرُة اس تَِفاَدتِِه َوُسفَرُة ِنَعَمتِِه َاوَسَع ِمَن السَّ

مَس والَقَمَر(  )وخَسََّر لمَُكْ َما يف ال رِض(  يُشرِيُ ببَ  ىل هِذِه فَالُقرأ ُن املُْعِجُز الَبَياِن اِبمثَاِل  )َوخَسََّر لمَُكُ الشَّ اَلغَتِِه ا 

ئَ   ِة ِمَن الاميَاِن.اال حسااَنِت اخلَاِرقَِة النَاش ِ

 النقطة السابعة

هِذِه النِّْعَمُة احلَْمُد هلل عىَل هللا. فَُوُجوُد الَواِجِب الُوجُوِد ِنْعَمة ٌ لَيَسْت فَوقَهَا ِنْعَمة ٌ ِللُكِّ أ َحٍد وِللُكِّ َموُجوٍد. و 

 َ ْحَسااَنٍت ال غَاي ُن أ نَواَع ِنَعِم ال هِنَايََة لَهَا، َوأ ْجنَاِس ا  مَضَّ َُ  َة لَهَا، وأ ْصنَاَف َعطيَّاٍت ال َحدَّ لَهَا.تََت

وابخلاصة )يف املوقف الثالث من الرساةل الثانية والثالثني(. ولك  "رساةل النور"قد اشري اىل قسم مهنا يف اجزاء 

كتفاًء هبا  الرسائل الباحثة عن الاميان ابهلل من أ جزاء رساةل النور تكشف احلجاب عن وجه هذه النعمة. فا 

 هنا. نقترص

ُة ِمْن َذوي احلَي مْحَ ََّق ِبِه الرَّ ُن ِنَعَماً ِبَعَدِد َمْن تََعل َِّتِه تََعاىل اليت تََتَضمَّ اِني ذ يف ِفطَرِة الانَساِن احلَْمُد هلل عىَل َرمْحَ اة. ا 

ِ َجاِمعيَّتِِه عاَلقَاٌت ِبلُكِّ َذوي احلََياة حَتُصُل هَلُ   ِبرِسّ
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ٌَّة بِ  كِلَ الانَساِن.َسَعاَدة ٌ َمْعنَوي ْم. َويف ِفطَرتِِه تَأ ثٌُّر ِبأ الِمهِْم. فَالنِّْعَمُة عَلهِيم تَُكوُن نَوَع ِنْعَمٍة ذِلَ  َسبَِب َسَعاَداهِتِ

ذ َمَكَ أ نَّ لُكُّ  ْم. ا  اهِتِ َُّم  مَ واحلَْمُد هلل عىَل َرِحميِيَّتِهِ تََعاىل ِبَعَدِد الاطَفاِل املُْنَعمِ عَلهَِيْم بَِشَفقاِت وادِلَ ْن هَلُ ِفطَرةٌ َسلميٌَة يََتأ ل

ِف الَوادِلاِت عىَل أ طَفاِلهَا. ُم ِبَتَعطُّ ؛ كَذكِلَ يَتَنَعَّ َة هّلُ ُع ِمْن باَُكِء ِطفٍل َجائِع ال َوادِلَ  َويََتَوجَّ

ْذ  نَْساِن جِبَلََواِت احلَْمُد هلل عىَل َحكِيميَّتِِه تََعاىل ِبَعَدِد دقَائِِق مَجيعِ أ نَواعِ ِحهمَته يف الاكئنَاِت. ا  ُم نَْفُس اال  َمَك تَتَنَعَّ

ُذ َعقُل الانَساِن ِبلََطائِف  َِّياِت َرحِيميَّتِِه؛ كََذكِلَ يََتذَلَّ ُم قَلُب الانَساِن ِبَتَجل َِّتِه، َويَتَنَعَّ  ِحهمَتِِه.َرْحامِني

َِّياِت امِسِه  ل ، َوِبَعَدِد مَجيعِ َما بَقَي بَعَد فََواِت ُاُصوِلهَا َوابأ هئَا "اِرِث الوَ "احلَْمُد هلل عىَل َحفِيظيَّتِِه تََعاىل ِبَعَدِد جَتَ

َّةِ  ْذ َدَواُم النِّْعَمِة َوَصواِحهِبَا، َوِبَعَدِد َموُجوَداِت َداِر ال ِخَرِة، وِبَعَدِد أ َماِل البرََشِ املَْحُفوَظِة اَلجِل املاُكفأ ةِ ااُلخَروي . ا 

ِة؛ واخلُلوُد يف اجلَنَِّة ِنْعَمٌة فَْوَق نَْفِس الَْجنَّ اْعَظُم نعَمًة ِمْن نَفِس النِّعْ  َّ ًة ِمْن نَفِس الذلَّ ةٌ أ عىل ذَلَّ ِة ذَلَّ َّ ِة. َمِة؛ َوبََقاُء الذلَّ
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 وَهَكذا.

ُن ِنَعامً اَكرَثَ َوَازيََد َواعىل َمْن مَجيعِ النَِّعِم عىَل املَوُجوداِت يف مَجي  عِ الاكئِنَاِت.فََحِفيِظيَُّتُه تََعاىل تََتَضمَّ

حمِي َواحلَكمِيِ َواحلَفِيظِ "وهَكذا، فَِقْس عىَل امِس  محن والرَّ ىن. "الرَّ ائِِه احلُس ْ  سأ ئَِر أ مْسَ

 .فاحلَْمُد هلل عىَل لُكِّ امس ِمْن أ مْسأ ئِِه تََعاىل مَحدًا ِبال هِنايٍَة.ِلَما أ نَّ يف لُكِّ امس مهنا ِنَعَمًا ِبال هِنَايَةٍ 
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دًا بال هِنَ احلَْمُد  َّيت ال هِنَايََة لَهَا مَحْ نَْعاَماِت ال اٌن للُكِّ َما َمىض ِمْن مَجيعِ اال  ي ُهَو تَْرمُجَ  ايٍَة.هلل عىَل الُقرأ ِن اذلَّ

ي فيِه  ْذ ُهَو الَوس يةَلُ لاِلميَاِن اذلَّ دًا ِبال هِنَايَة. ا  الُم مَحْ الُة َوالسَّ ٍد عَليِه الصَّ َجـميُع املََفاتِيِح احلَْمُد هلل عىَل ُمَحمَّ

َّاّن أ نَفًا. لهيَا يف هَذا الَباِب الث اَن ا   ِلَجميعِ َخَزائِِن النِّعـَِم التـي أ رَشْ

 َّ ي َتٌة اَلنَْواعِ ِنَعِمِه املَاّدِ َّيت يَه َمرضيَّاُت َرّبِ الَعالَمنَي، وِفهرِس ْ َِّة، مَحْ احلَْمُد هلل عىَل ِنْعَمِة ااِلْسالِميَّة ال دًا ِة َواملَْعنَوي

 ِبال هِنَايٍَة.

 النقطة الثامنة

، هَذا الِكتَاُب الَكبرُي املَُسّمى هِلِ اهِلِ َوَمَكَ ظهَاِر أ وَصاِف مَجَ َمُد هَلُ َويُثيِن عَلَيهِ اِب  ي حَيْ جَبميعِ  "الاكئِنَاِت "بـ احلَْمُد هلل اذلَّ

ُحُه ابَواِبِه َوفُُصوِلهَا، وجِبَميع حَصائِِفِه َوُسُطوِرَها، َوجِبَميع لكَِ  ّبِ َمُدُه تََعاىل َويُس َ َماتِِه َوُحُروِفهَا، لُكٌّ ِبَقَدِر ِنْسبَِتِه حَيْ

َِّة لُكٌّ ِبَقَدِر ِنْسبَِتِه ِل ْضَواِء َأْوَصاِف  َمِد ِبَمظهَرِي ظهَاِر بََوارِق َاوَصاِف َجالِل نَقَّاِشهِ الاَحِد الصَّ مْحَِن  اِب  اِل اَكتِِبهِ الرَّ مَجَ

ِحمِي، َوبِ  هئا وُمنِْشِدها الَقديِر الْعلمِي الَعزيِز احلَِكمِي، الرَّ ُِ َِّة لُكٌ ِبَقَدِر ِنْسبَِتِه ل نواِر أ ْوَصاِف كامِل ُمنِْش َمْظهَرِي

هَل  َِّياِت أ ْسامِء َمْن هَلُ ااَلْسامُء احلُس ىن. َجلَّ َجالهُلُ وال ا  ل ِة جَتَ اّل ُهوَ َوِبِمرأ تيَّة لكٌّ ِبَقَدِر ِنْسبَِتِه اَلِشعَّ  .ا 

 النقطة التاسعة

اِت  -ِمَن هللا ابهلل عىَل هللا  -احلَْمُد  نَيا اىل أ ِخِر اخِللَقِة يف عَارِشَ ِل ادلُّ اِت الاكئِنَاِت ِمْن أ وَّ ِب َذرَّ هلل ِبَعَدِد رَضْ

 َدقائِِق ال زِمنَِة ِمَن ال َزِل اىل ال بَِد.
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9تََسلُسل ِبَدوٍر دأ ئٍِر يف  "احلَْمُد هلل"احلَْمُد هلل عىَل 
ىل َماال يَتَنَاىه.   يَتََسلَسُل ا 

ُِ َدقَائ اِت اِت ُوجوِدي يف عَارِشَ ِب َذرَّ خَواّن ِبَعَدِد رَضْ ري احلَْمُد هلل عىَل ِنْعَمِة الُقرأ ِن َوالاميَاِن عََلَّ َوعىَل ا  ِق مُعْ

ْم يف ال ِخَرِة. نَيا، َوبََقايِئ وبَقاهِئِ  يف ادلُّ

ْبَحانََك ال ِعمْلَ لَنَ  ()س ُ ََّك أ نَت الَعلمُي احلَكمِيُ ن َّْمَتنَا ا  ال ّما عَل  ا ا 

ي َهديــنَا ِلهذا َوَما ُكنَّا ِلهَنَْتِديَ   )احلَْمُد هلل اذلَّ

.) ِّنَا اِبحلَّقِ  لَوال أ ْن َهديــنَا هللا لَقْد َجأ ءْت ُرُسُل َرب
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ِتهِ  نَاِت ُامَّ ٍد ِبَعَدِد َحس َ ِداَن ُمَحمَّ ّيِ َّهُمَّ َصّلِ عىَل س َ ْ أ منَي. الل ِبِه وَسملَّ  َوعىَل أ هِل َوحَصْ

 َواحلَْمُد هلل رّبِ الَعالَِمنْي.

--- 
1
ادلور والتسلسل حماالن يف دائرة املمكنات. ل هنام يقتضيان عدم التنايه، ودائرة املمكنات متناهية فالتسع غري املتنايه.   

والتسلسل يف دائرة غري متناهية فيمتكن فهيا وتسعه. ـ اما امحلد املتعلق بدائرة الوجوب فهو غري متناٍه. فيدخل ابدلور 

 املؤلف.
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 الباب الثالث

 يف مراتب

 "هللا اكرب "

س نذكر س بعاً من ثالث وثالثني مرتبة لهذا الباب، حيث قد ُذكر قسٌم همم من تكل املراتب يف املقام الثاّن "

انية والثالثني، ويف بداية املوقف الثالث مهنا. مفن من املكتوب العرشين، ويف هناية املوقف الثاّن من اللكمة الث

 "شاء أ ن يطلع عىل حقيقة هذه املراتب، فلرياجع تكل الرسائل

 املرتبة الاوىل

ًا َولَْم يَُكْن هَلُ رَشيٌك يف املكُِل َولَْم يَُكْن هَلُ َويّل ٌ ِمَن اذلُّ  ْذ َودَلَ ي لَْم يََتّخِ ُه تَكبريًا( ّلِ َوَكرّبِ )َوقُِل احلَْمُد هلل اذلَّ

 . لََبيَك َوَسْعَديَك..(999)الارساء: 

ي َصنََع الانَساَن بُقد ُر اذلَّ ْذ ُهَو اخلَاِلُق البارُئ املَُصّوِ َرتِه جلَّ جالهُل هللا اْكرَبُ ِمْن لُكِّ شٍئ قُدَرًة َوِعلامً، ا 

ْذ ذاَك الَعالَُم الَكبرُي َكهََذا الَعالَِم الصغرِي اكلاَكئِنَاِت، َوَكَتَب الاَكئِنَاِت بَقمَلِ قََدِرِه َمَكَ َكَتَب الان  َساَن بَذكِلَ الَقمَل. ا 

نَْشاُؤُه ذِلَ  ُه ساِجدًا. ا  َ ُه َمْسجدًا. ِاجَياُدُه لهذا َصريَّ َ اَك َصريَّ بَداعُُه ذِلَ َ ذاَك ُملاكً. َمصُنوعُ قُدَرتِهِ َمكُتوُب قََدِرِه. ا  اَك َصريَّ

ُه مَ  َ ملُواكً. َصْنَعُتُه يف ذاَك تََظاَهَرْت ِكَتااًب. ِصْبَغُتُه يف َهذا تََزاَهَرْت ِخطااَبً. قُدَرتُُه يف ذاَك تُظهُِر ِبنَاُؤُه ِلهذا َصريَّ

ُتُه يف َهذا تَنِظُم ِنْعَمَتُه. ِحشَمُتُه يف ذاَك تَْشهَُد ُهَو الَواِحُد. ِنْعَمُتُه يف َهذا تُعِلُن ُهَو  ُتُه ال َحُد. ِسكَّ ِحشَمَتُه. َرمْحَ

ًة. ًة َذرَّ  يف َذاك يف اللُكِّ َوااَلْجَزاِء ُسكواَنً َحَرَكًة. خاتَُمُه يف َهذا يف اجِلسِم َوااَلْعضأ ِء ُحَجرْيَ
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عٍَة ُمْطلََقةٍ  َِّسَقِة كيَف تَرى اَكلَفلَِق خَسَاَوًة ُمْطلََقًة َمَع انْتَِظام ُمْطلٍَق، يف رُسْ ىل أ اَثرِه املُت َزاٍن ُمْطلٍَق، َمَع اتِّ  فَانُْظْر ا 

َع اتَِّفاٍق ُمْطلٍَق، يف ُسهُوةَلٍ ُمْطلََقٍة َمَع اتَْقاٍن ُمْطلٍَق ، يف ُوْسَعٍة ُمْطلََقٍة َمَع ُحْسِن ُصْنعٍ ُمْطلٍَق، يف بُْعَدٍة ُمْطلََقٍة مَ 

لٍَق. فَهَذِه الَكْيِفيَُّة املَْشهُوَدُة َشاِهَدٌة للَعاِقِل يف ِخلَْطٍة ُمْطلََقٍة َمَع اْمِتَياٍز ُمْطلٍَق، يف ُرْخَصٍة ُمْطلََقٍة َمَع غُلُّوٍ ُمطْ 

ٌة لاَلمْحَِق املُنَاِفِق عىَل قَُبوِل الَصْنَعِة َوالَوْحَدِة للَحّقِ ذي الُقْدَرِة املُْطلََقِة، َوُهوَ    الَعلمِيُ املُْطلَُق.املَُحقِِّق، ُمْجرِبَ
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َكِة ُصُعوبٌَة ُمنَغِلَقٌة:َويف الَوْحَدِة ُسهُوةَلٌ ُمْطلََقٌة، َويف ال ْ ِة َوالرّشِ  َكرْثَ

ََّمَرِة ُسهُوةَلً يف الابْتَِداعِ  ، َوالنَّْخةَلُ اَكلث َياِء لِلَواِحِد، فَالاَكئِنَاُت اَكلنَّْخةَلِ نَِد لُكُّ ااَلش ْ ْن ُاس ْ ِة ا  نَِد لِلَكرْثَ ْن ُاس ْ . َوا 

َجَرا ََّمَرُة اَكلشَّ ُل نَِتيَجًة وَوْضعِيًة فَالنَّْخةُل اَكلاَكئِنَاِت، َوالث ْذ الَواِحُد اِبلَفْعِل الَواِحِد حُيَّصِ ِت ُصُعوبًَة يف الاْمِتنَاعِ. ا 

ىل الَكرَثِة ال يُْمكُن أ ْن تَِصلَ  عيَُّة َوالنَّتيَجُة ا  ُِ ٍة؛ ولَْو ُاِحيلَْت تِكْلَ الَوْض اّل للَكثرِي ِبال لُكَْفٍة وال ُمَبارَشَ لهَيَا ا   ا 

ارَ ِبَتلَكَُّفاٍت َوُمبَ  يَّاَراِت، والَفوَّ اٍت َوُمَشاَجَراٍت اَكاَلِمرِي َمَع النََّفَراِت، َوالَباِّن َمَع احلََجراِت، َوااَلرِض َمَع الس َّ ِة ارَشَ

ائَِرِة.  َمَع الَقَطَراِت، َونُقَطِة املَْرَكِز َمَع النَُّقطِ يف ادلَّ

ِ أ نَّ يف الَوْحَدِة يَُقوُم الانتَساُب َمَقاَم قُ  تِهِ َويََتَعاَظُم ااَلثَُر ِبرِسّ بَُب ِلَحْمِل َمنَابعِ ُقوَّ ْدَرةٍ غرَْيِ َمْحُدوَدٍة. َوال يَْضَطُر السَّ

تِِه؛ فَيََتصاغَُر ااَلثَرُ  َكِة يَْضَطرُّ لُكُّ َسبٍَب ِلَحْمِل َمنَابعِ قُوَّ ْ لَيِه. َويف الرّشِ نَِد ا  ىل املُس ْ َبِة ا  ِّس ْ َبِة ِجْرِمِه. َوِمنْ ابلن   ِبِنس ْ

ِغرَيُة جَشََرًة َعِظمية. لَْت النَُّواُة الصَّ اَببَُة عىَل اجلَباِبَرِة، َومَحَ  ُهنَا غَلََبِت النَّْمةَلُ َواذلُّ

ناِد لُكِّ الاش ياِء اىل الَواِحِد ال يَُكوُن الاجَياُد ِمَن الَعَدِم املُْطلَِق. بَْل يَُكوُن الاجَياُد  س ْ ِ أ نَّ يف ا  عنَْيَ نَقِل َوِبرِسّ

 َ وَرِة املَُتَمثِّةَلِ امل ، َكنَْقِل الصُّ ىل الُوُجوِد اخلَاِريِجِّ  وُجوِد الِعلِمّيِ ا 
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ظهاِر اخلَطِّ ، أ ْو ا  هُوةَلِ حِيَفِة الُفوُطوْغراِفيَِّة ِلَتثِْبيِت ُوُجوٍد َخاِريِجٍّ لَهَا ِبَكامِل السُّ ىل الصَّ  املَكُتوِب ِبِمَداٍد يف امِلرأ ِة ا 

ِة يَلَْزُم الاجَياُد ِمَن ال يُرى، ِبواِسطِة  َباِب َوالَكرْثَ ىل ااَلس ْ َياِء ا  نَاِد ااَلش ْ س ْ ُتوَرِة. َويف ا  َماَدٍة ُمظِهَرٍة لِلِكتَابَِة املَس ْ

َياِء. فَالُسهُوةَلُ يف الَوْحَدِة واِصةَلٌ اىل َدرَ  ْن لَْم يَُكْن ُمَحاالً يَُكوُن أ ْصَعَب الاش ْ الُوجوِب، َجِة الَعَدمِ املُْطلَِق، َوُهَو ا 

بَْداُع َواجَياُد  هْمَِة أ نَّ يف الَوحَدِة يُْمِكُن اال  ِة َواِصةَلٌ اىل َدَرَجِة الامِتنَاعِ. َوحِبِ َّيِْس "َوالُصُعوبَُة يف الَكرْثَ  "ااَليِْس ِمَن الل

رَّ  فراغَ اذلَّ ٍة، َوا  ٍة َوال َمادَّ ِف ِبال ُمدَّ ْ بَْداعَ املَْوُجوِد ِمَن الَعَدمِ الرّصِ اِت يف الَقالَِب الِعلِْمّيِ بال لُكَْفٍة َوال ِخلَْطٍة. يَْعين ا 

بَْداُع ِمَن الَعَدِم اِبتَِّفاِق لُكِّ أ هِل الَعْقِل. فاَل بُدَّ ِلُوجوِد ذي حَ  ِة ال يُْمِكُن اال  َكِة َوالَكرْثَ ْ اٍت َويف الرّشِ ُع َذرَّ يَاٍة مَجْ

؛ َوِبَعَدمِ ال ٍة يف الارِض َوالَعنارِصِ ، ُمنْترَِشَ ّيٍ َراِت يف ِجْسمِ ذي احلَياِة ُوُجوُد ِعمْلٍ لُكِّ َقالَِب الِعلْمّيِ يَلَْزُم ِلُمَحافََظِة اذلَّ

ِيَّ  اِت َوحَتَهمُّ تَْغنيٌة َعهْنَا َومْمَتنَِعٌة ابذلَّ اكَء ُمس ْ نَّ الرشُّ ٍة. َوَمَع ذكِلَ ا  راَدٍة ُمْطلََقٍة يف لُكِّ َذرَّ ا ٌة َمْحَضٌة، ال أ ماَرَة عَلهَيْ َوا 

َتلِْزُم قُْدَرةً اَكِمةَلً غرَْيَ  َمَواِت َوال رِض تَس ْ ذ ِخلَْقُة السَّ لهَْيَا يف يَشٍء ِمَن املَْوُجوَداِت. ا  َشاَرةَ ا  وَرِة.  َوال ا  ُ ُمتَناِهَيةٍ ابلُضَّ

ديُد َواْنهِتَاُء قُْدَرٍة اَكِمةَلٍ غرَْيِ ُمتَ  اّل لَِزَم حَتْ اَكِء؛ َوا  َ ُتْغيَن َعِن الرشُّ ٍة ُمتَنَاِهَيٍة ِبال فَاس ْ نَاِهَيٍة يف َوْقِت عََدِم التَّنايِه ِبُقوَّ

 َ اَكُء، َمَع أ نَّ الرشُّ َ َسةِ أ ْوُجٍه . فَاْمتَنََعِت الرشُّ وَرِة يف َعْكِسهِ ؛ َوُهَو ُمَحاٌل يف مَخْ ُ وَرٍة، َمَع الُضَّ اَكءَ املُمَتنَِعَة ِبتكَِل رَضَ

ىل ُوجوِدها،  َشاَرَة ا  قُِّقهَا يف .ىٍء ِمَن املَوُجوَداِت.الُوجُوِه ال ا   َوال أ ماَرَة عىَل حَتُ

من اذلرات اىل الس يارات ويف  "املوقف ال ول من الرساةل الثانية والثالثني"فقد اس تفرسان هذه املسأ ةل يف 

راءة سكة التوحيد. "املوقف الثاّن"  من السموات اىل التشخصات الوهجية فاعطت مجيعها جواب رد الرشك اب 

ِف الُقْدَرةِ فهََمَ  الّ ِحَجاٌب َرِقيٌق عىَل ترََصُّ َباُب ا  . َوَما الاس ْ ؛ َكَذكِلَ ال ُمِعنَي َوال ُوَزراءَ هَلُ اَكءَ هَلُ  ااَلَزِليَِّة، لَيَْس ا ال رُشَ
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ُف  ْذ أ رْشَ جياِدٌي يف نَفِس ال مِر. ا   لَهَا تَأ ثرٌِي ا 
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َباِب َواْوَسُعهَا اخِتَيارًا ُهَو الانَسانُ  َُّه لَيَس يف يَِدِه ِمْن أ ْظهَِر أ فَْعاهِل الاخِتَياريَِة َكـالاس ْ ااَللْكِ َوالالَكِم "؛ َمَع أ ن

ُف َوااَلْوَسُع اخِتَياراً َمْغلُوَل ااَليْ  "َوالِفْكرِ  بَُب ااَلرْشَ َذا اَكَن السَّ الّ ُجْزٌء َواِحٌد َمْشُكوٌك. فَا  دي ِمْن ِمئَاِت أ ْجزاٍء ا 

ِف احلَ  بُوِبيَِّة خلَاِلِق َعِن التَّرَصُّ قِيقّيِ َمَكَ تَرى؛ فََكيَف يُْمِكُن أ َن تَُكوَن الهَبِاميُت واجلََماداُت رَشِيكًة يف الاجَياِد َوالرُّ

ََّة، أ و املَنِديُل اذلَّ  لَطاُن فيِه الَهِدي ي َوَضَع السُّ ْرُف اذلَّ َمواِت. فهََمَا ال يُْمِكُن أ ْن يَُكوَن الظَّ فيِه  ي لَفَّ ال رِض َوالسَّ

اَكَء لِلُسلَْطاِن يف َسلَْطنَتِِه؛ َكَذكِلَ ال يُ  ليَك، رُشَ ي أ رَسَل عىَل يَِدِه النِّْعَمَة ا  ْمِكُن أ ْن يَُكوَن الَعطيََّة، أ ِو النََّفُر اذلَّ

 ُ َّيت يِهَ َصنَاِديُق لِلنَِّعِم امل لينَا، َوالُظُروُف ال َباُب املُْرَسةَلُ عىَل أ يْدهِيُم النَِّعُم ا  َّيت الاس ْ َباُب ال َرِة لَنَا، والاس ْ خَّ دَّ

اَكَء أ ْعوااًن أ و َوَسائِطَ ُمَؤثَِّرًة. لَينَا، رُشَ لَِهيٍَّة ُمهْداٍة ا   الَتفَّْت عىَل َعَطااَي ا 

 املرتبة الثانية

اِنعُ  ْذ ُهَو اخلاَّلُق الَعِلمُي الصَّ ي هِذِه  َجلَّ َجالهُلُ هللا أ كرَبُ ِمْن لُكِّ يَشٍء قُْدَرًة َوِعلَْمًا، ا  ِحمُي اذلَّ محُن الرَّ احلَِكمُي الرَّ

َتاِن الاَكئِنَاِت ُمعِجَزاُت قُْدَرِة َخاّلٍق عَلمِي اِبلَبَداَهةِ  َُّة يف بُس ْ ، َوَهذِه النََبااَتُت املَوُجوَداُت ال رِضيَُّة َوالاْجَراُم الُعلِوي

نَُة املَْنثُوَرُة، َوَهِذِه احلَْيوَ  ِّ ي َِجُة املَنُْشوَرةُ يف َحِديَقِة ال رِض َخَواِرُق َصْنَعِة صاِنعٍ َحِكمٍي املَُتلَّونَة املزَُتَ عَُة املَُترَبّ اَنُت املَُتنَّوِ

ِّنَُة يف ِجنَاِن هِذِه احلَديَقِة َهَدااَي َرمْحَ  ي َمُة َوااَلثَْماُر املزَُتَ وَرِة، َوَهذِه ااَلْزَهاُر املَُتبَّسِ ُ اَهَدِة. ِة َرمْحن َرحمِيٍ ابملُشَ اِبلُضَّ

َر اَتَك َوَواِهَب هِذِه عىَل لُكِّ شٍئ قَ  ديٌر َوِبلُكِّ تَْشهَُد هاتِيَك َوتُنَادي اَتَك وتُْعِلُن هِذِه ِبأَنَّ َخالََّق َهاتيَك َوُمَصّوِ

اُت وَ  رَّ ىل قُْدَرتِِه اذلَّ َبِة ا  ِّس ْ ًة َوِعلَمًا، تتََساوى اِبلن النُُّجوُم َوالَقليُل َوالَكثرُي والَصغرُي شٍئ عَلميٌ قَد َوِسَع لُكَّ .َىٍء َرمْحَ

 َوالَكبرُي َواملَُتنَايِه َوغرَُي املَُتنَايِه. َولُكُّ الُوقُوعَاِت املَاِضَيِة َوغََرائهِِبا ُمْعِجَزاُت 
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تِْقبَ  اِنَع قَديٌر عىَل لُكِّ الاْماَكاَنِت الاس ْ ذ ُهَو اخلاَّلُق َصْنَعِة صاِنع ٍَحكمٍي تَْشهَُد عىل أ نَّ َذكِلَ الصَّ اِليَِّة َوجَعائهِِبا، ا 

.  الَعلمُي َوالَعزيُز احلَكمِيُ

ْبحاَن َمْن َجَعَل َحديَقَة أ رِضهِ َمْشهََر َصْنَعتِِه. َمْحرَش ِفْطَرتِِه. َمْظهََر قُدَرتِِه. َمَداَر ِحهْمَتِِه. َمْزهَ  تِِه. َمْزَرَع فَس ُ َر َرمْحَ

يَل املَوُجوَداِت. َمكيَل املَْصُنوعَاِت.َجنَّتِِه. َمَمرَّ املَْخلُوقَاِت   . َمس ِ

ُر النََبااتِت ُمْعِجَزاُت ِعلِمِه. َخَواِرُق ُص  َُ َجراِت ُمَزهَّ ُر الشَّ يوراِت ُمثَمَّ ْنِعِه. َهدااَي فَُمَزيَُّن احلَْيوااَنِت ُمنَقَُّش الطُّ

 ُجوِدِه. بَراِهنُي لُْطِفِه.

ثْ  ُم ال زَهاِر ِمْن زينَِة ال  ُم تَبَسُّ ُج الامطاِر عىَل ُخُدوِد الازَهاِر، تََرحُّ ُع الاطَياِر يف نَْسَمِة الاحْسَاِر، هَتَزُّ َماِر، تََسجُّ

ُّ َمنَّاٍن لِلِجنَّ  ُم َحنَّاٍن، حَتَننُّ ِد َرمحن، تََرحُّ ُف َوُدوٍد، تََودُّ َغاِر.. تََعرُّ اِت عىَل ااَلطَفاِل الّصِ وحِ  الوادِلَ َوالانَساِن َوالرُّ

.َوا  حلَيَواِن َواملكََلِ َواجلاّنِ
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ِة. بََراهنيُ  مْحَ ْنَعِة. َهَدااي الرَّ الَوْحَدِة. َشَواِهُد  َوالُبُذوُر َواالثَْماُر، واحلُُبوُب َوالازَهاُر، ُمعِجَزاُت احِلهمَِة. َخَواِرُق الصَّ

ِة  لُْطِفِه يف داِر ال ِخَرِة. َشَواِهُد َصاِدقٌَة بأ نَّ َخالَّقَهَا عىَل لُكِّ  مْحَ شٍئ قَديٌر. َوِبلُكِّ شٍئ عَِلمٌي. قَْد َوِسَع لُكَّ شٍئ اِبلرَّ

ْهَرِة َوااَلرُض اكَ  مُس اَكلَبذَرِة َوالنَّْجُم اَكلزَّ ْنعِ َوالتَّْصِويِر. فَالشَّ حلَبَِّة ال تَثُْقُل عَلَيِه اِبخلَلِْق َوالِعمْلِ َواخلَلِْق َوالتَّْدبرِي َوالصُّ

َشاراُت الَقَدِر. ُرُموَزاُت القُ َوالتَّْدبرِي َوال  ِة. ا  نعِ َوالتَّْصويِر. فَالُبُذوُر َوااَلثَْماُر َمَرااي الَوْحَدِة يف َاْقَطاِر الَكرْثَ ْدَرِة ِبأ نَّ صُّ

ْنعِ َوالَتْصويِر. مُثَّ  َة ِمْن َمنَْبعِ الَوْحَدِة، تَْصُدُر َشاِهَدًة ِلَوْحَدِة الَفاِطِر يف الصُّ اىل الَوْحَدِة تَنهَْتيي َذاِكَرًة تِكَل الَكرْثَ

يَِّة النََّظِر اىل اجلُ  . َوتَلِْوحياُت احِلهْمَِة بأ نَّ َخاِلَق اللُكِّ ِبلُكِّ اِنعِ يف اخلَلِْق َوالتَّْدبرِيِ ىل ُجْزئِِه. ِلِحهمَِة الصَّ ْزيّئِ يَْنُظُر، مَثَّ ا 

ْن اكَن ثََمَرًا فَهَُو املَْقُصوُد الاظهَُر ِمْن َخل ْذ ا  َجِر. فَالبرََشُ ا   ِق َهذا الشَّ
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الانَْوُر ِلَصاِنعِ املَْخلُوقَاِت. ثََمٌر ِلهَِذِه الاَكئِنَاِت، فَهَُو املَْقُصوُد ااَلْظهَُر ِلَخاِلِق املَْوُجوَداِت. والَقلُب اَكلنَُّواِة، فَهَُو امِلرأ ةُ 

َّرْشِ َواحمَلرْشِ يف هِذِه املَوُجوداِت، َوِمْن هِذِه احِلهْمَِة فَاالنَساُن ااَلْصَغُر يف هِذِه الاكَ  ُِ ُهَو املََداُر ااَلْظهَُر للن ئِناِت

 َوالتَّْخريِب والتَّْبديِل َوالتَّحويِل َوالتَّْجديِد ِلَهِذِه الاَكئِناِت.

ي الهَتِدي الُعُقوُل ِلُكنِْه َعَظَمتِِه.  هللا أ كرَبُ اَي َكبرُي أ نَت اذلَّ

اّل ُهَو بَ  هَلَ ا   َرابَْريم َزنَْنْد َهْرشئِكه ال ا 

ارَسْ ُكَويََدنْْد:  "ايَحْق "َدَماَدْم ُجو يََدنْْد:   "اي يَحّ "رَسَ

املرتبة الثالثة  
9

 

يضاهحا يف رأ س   ."الرساةل الثانية والثالثني"من  "املوقف الثالث"ا 

ُر الَعلِ  ْذ ُهَو الَقديُر املَُقّدِ َِّطيُف املَُزيُِّن املُْنِعُم الَوُدوُد هللا أ ْكرَبُ ِمْن لُكِّ شٍئ قُْدَرة َوِعلامً ا  ُر الَكِرمُي الل مُي احلَكمِيُ املَُصّوِ

ُ اجلَِميُل ُذو اجلََماِل َوالهَمَاِل املُْطلَِق النَّقَّاُش ااَلَزيلُّ اذلَّ  ِحمُي املَُتَحنّنِ مْحُن الرَّ ي ما َحَقائُِق َهِذِه الاَكئِناِت املَُتَعّرُِف الرَّ

يَّا َوُجزئِيَّا وُوُجودًا َوبَقاًء:الُكً َوأ جَزاًء  ائَِف َوَطَبقاٍت، َوما َحقائُِق هِذِه املَوُجوَداِت لُكِّ  َوحَصَ

--- 
1
هذه املرتبة الثالثة تأ خذ بعني الاعتبار زهرة جزئية وحس ناء مجيةل، فالربيع الزاهر كتكل الزهرة واجلنة العظمية مثلها؛ اذ   

كام ان العامل انساٌن مجيل وعظمي، وكذا احلور العني والروحانيات وجنس احليوان هام مظهران من مظاهر تكل املرتبة، 

 وصنف الانسان.. لك مهنا ك نه يف هيئة انسان مجيل يعكس بصفحاته هذه الاسامء اليت تعكسها هذه املرتبة. ـ املؤلف.
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اّل ُخُطوُط قمََلِ قََضائِِه َوقََدِرِه ِبتَنِْظمٍي َوتَقِديٍر َوِعملٍْ    َوِحهْمٍَة.ا 

اّل نُُقوُش بَراَكِر ِعلِْمِه َوِحهْمَتِِه ِبُصْنعٍ َوتَصويٍر.  َوا 
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اّل تَْزييناُت يَِد بَْيضاِء ُصْنِعِه َوتَصوِيرِِه َوتَْزِيِيِنِه َوتَْنِويِرِه ِبلُْطٍف َوَكَرٍم.  َوا 

ِدِه بِ  ِفِه َوتََودُّ اّل أ زاهرُي لَطائِِف لُْطِفِه َوَكَرِمِه وتََعرُّ ٍة َوِنْعَمٍة.َوا   َرمْحَ

ِه َوحَتَنُّنِِه جِبََماٍل َوَكامٍل. ِ تِِه َوِنْعَمتِِه َوتََرمحُّ اّل ثََمَراُت فَيَّاِض عنَْيِ َرمْحَ  َوا 

يَّاِليَِّة املَظاِهِر، َمَع دو  َمدّيٍ َوَكامٍل َديُْموِمّيٍ بَِشهَاَدِة تَفاِنيَِّة املَرااي َوس َ الّ لََمَعاُت َجامٍل رَسْ ل اجلََماِل عىَل َمّرِ ام جتََ َوا 

ِم َوااَلْعَواِم.  الُفُصوِل َوالُعُصوِر َوالاْدَواِر، َوَمَع َدَواِم ااِلنَْعاِم عىَل َمّرِ ااَلاَنِم َوااَلايَّ

امِئ َِمَع الَفيِض املاُلِزِم ِمْن أ ْظهَِر الظَّ  َواِهِر ِمْن أ هْبَِر الَبَواِهِر عىل نََعْم تََفاّن امِلْرأ ِة َزَواُل املَوُجوَداِت َمَع التََّجّلِ ادلَّ

اِهَر ليَسا ُمكْلَ املََظاِهِر ِمْن أ فَصِح تِبياٍن ِمْن أ وحَضِ بُْرَهاٍن لِلَجَما اِهَر أ نَّ الَكامَل الزَّ ِد أ نَّ اجلاَمَل الظَّ ِل املَُجرَّ

ِد للواِجِب الُوُجوِد لِلَبايق الَوُدوِد.  لاِلحساِن املَُجدَّ

وَرِة عىَل الامِس املهَُمَّ  نََعْم فَْااَلثَرُ  ُ ِل َوالَفاِعِل املهَُمَُّل يَُدلُّ ابلَبَداَهِة عىل الفعل املهَُمَِّل. مُثَّ الَفْعُل املهَُمَُّل يَُدلُّ اِبلُضَّ

أ ِن املهَُمَِّل. املهَُمَِّل مث الامُس املهُمُّل يَُدلُّ ِبالَريٍب عىَل الَوْصِف املهَُمَِّل. مُثَّ الَوصُف املهَُمَُّل يَُدلُّ بِ  الَشٍك عىَل الشَّ

اِت ِبَما يَليُق اِبذَلاِت َوُهَو احلَقُّ الَيقنُي. أ ُن املهَُمَُّل يَُدلُّ اِبلَيقنِي عىَل َكامِل اذلَّ  مُثَّ الشَّ

 املرتبة الرابعة

ْذ ُهَو الَعْدُل الَعاِدُل احلمََكُ احلَامِكُ احلَِكمُي ال َزيلُّ  َس بُنْيَاَن جَشََرِة هِذِه الاَكئِنَاِت يف  َجلَّ َجالهُلُ هللا أ كرَبُ ا  ي أ سَّ اذلَّ

لَها ِبَدساترِيِ  يئَِتِه َوِحهْمَتِِه. َوفَصَّ ٍم اِبُُصوِل َمش ِ َتِة أ ايَّ  س ِ
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تِِه. وَ  َِّتِه. َوَزيَّهَنا ِبنَواميِس ِعنَايَتِِه َوَرمْحَ َمها ِبَقَواننَي عاَدتِِه َوُسن َرَها جِبَلَواِت أ مْسأ ئِِه َوِصَفاتِِه قَضائِِه َوقََدِرِه. َونَظَّ نَوَّ

هِبا َوجَتَاُوهبا َوتَعاُوهِنا َوتَ  ها َوتنَاس ُ ُّنَاِت َموُجوَداتِِه َوتَشاهُبِ نَعِة بَِشهَاَداِت انْتِظاَماِت َمصُنوعَاتِِه َوتََزي عانُِقها، َواتْقاِن الصَّ

َِّة يف لُكِّ يَشٍء عىَل ِمْقَداِر قَاَمِة قابِ  ُعوري َرِة ِبَتْقِديِر الَقَدِر.الشُّ  ليَّتِِه املَُقدَّ

مَحُة الَواِسَعُة يف تَلطيفاهتِ  ُة يف تَزِيِينَاهِتا.. َوالرَّ ُة يف تَْنظاميهِتا.. َوالِعنَايَُة التَّامَّ ا.. َوااَلرَزاُق َوالاعَاَشــُة فَاحِلهمَُة الَعامَّ

ــاِمةَلُ يف تَرِبيهَِتا.. واحلََياُة الَعجيَبةُ  َُّة يف  الشَّ اتِيَِّة ِلَفاِطرِها.. َواملََحاِسُن الَقْصِدي َّهِتا لِلُشؤوِن اذلَّ نَعِة ِبَمْظهَرِي الصَّ

اِدُق يف قَلهِْبا ِلَمعُبوِدَها.. سينَاهِتَا.. َوَدَواُم جَتَّلِ اجلََماِل املُْنَعِكِس َمَع َزواِلهَا.. َوالِعْشُق الصَّ اِهُر  حَتْ َذاُب الظَّ َوااِلجْنِ

ُف ِلَمصاِلَح يف أ جزاهِئا.. َوالتَّْدبرُي احلَكمُي يف جَ  َِّلَها عىَل َوْحَدِة فاِطرها.. َوالَترَصُّ ِلنَبااتهِتا.. ْذبهَِتا.. َواتِّفاُق لُكِّ مُك

اِت أ راَكهِنا.. َوالغاايُت اجلَس ميةُ  ِبَيُة الَكرميَُة ِلَحيواانهِتَا.. وااِلنتِظاُم املهَُمَُّل يِف تَغريُّ يَّهِتا.. َواحلُُدوُث  َوالرتَّ يف انتِظاِم لُكِّ

صاُت احلَِكميَُة َمَع عََدم ِحتَْ  ََّشخُّ ٍة.. َوالت ٍة وَمادَّ ِل ُحسِن َصْنَعهِتا ِبال احِتياجٍ اىل ُمدَّ ِد َدفَْعة َمَع غايَِة َمَكَ ديِد تََردُّ

ِعها يف  هِتا َوتَنَوُّ ْماكانهِتا.. َوقَضاُء حاجاهِتا عىَل غَايَةِ َكرْثَ َبِة، ِمْن َحيُث ال حُيتََسُب َوِمْن َحيُث ا  أ وقَاهِتا الالَّئِقةِ املُنَاس ِ

ُة املُطلََقُة يف َمْعَدِن َضْعِفهَا.. َوالُقْدَرُة املُط زِها.. ال يُْشَعُر َمَع ِقرَصِ َايِْدهيا ِمْن أ صَغِر َمطاِلهِبا.. َوالُقوَّ لََقُة يف َمنَبعِ جَعْ
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ِ َواحلَياُة الَظاِهَرُة يف مُجُ  َتلِزُم ِلُوُجوِد املَُغرّيِ اهِتا املُس ْ ِلها.. َوالانتِظاُم املهَُمَُّل يف تَغرَيُّ وِدها.. َوالُشُعوُر املُحيطُ يف هَجْ

.. َواالتِّفاُق يف تَْسِبيَحاهِتا اَكدلوائِِر املَُتَداِخةَلِ املُتَِّحَدِة املَْرَكِز.. َواملَْقُبوِليَّ  َّالِث ُة يف دَ الَغرِي املَُتَغرّيِ ِبلساِن "َعَواهِتا الث

َِّة، وِبلساِن اضِطرارِها هوداُت َوالُفُيوضاُت يف "اس تِعدادها، وِبلساِن احِتَياَجاهِتا الِفطري .. َواملُناجاة َوالشُّ

 ِعبـاداهِتَا.. َوااِلنتـِـظاُم يف قََدَرهيا.. َوااِلْطمـِئنَاُن ِبِذكِر فاِطرِها..
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ِلها َوِلَتَحقُِّق َمَقاِصِد صاِنِعها..َوَكـوُن الِعباَدِة فـهي  ا َخْيطَ الُوْصةَلِ بنََي ُمنهَْتاها َوَمْبَدهِئا.. وَسبـِب ُظُهوِر َمَكَ

ا لُكَّها ِبَتدبرِيِ ُمَدبٍِّر َحكمي واِحٍد.. ويف تَ  رمي رِبَيِة ُمَرٍب كَ َوهَكذا بِسائِِر ُشؤوانهِتا َواْحَواِلها َوَكيِفيَّاهِتا شاِهداٌت اِبَهنَّ

ي تَظ ا قُْدَرُة واِحٍد اذلَّ َُ ف مترّصٍِف واحٍد.. َوَمصَدُرَه ٍد واحٍد.. وحَتَت ترََصُّ ّيِ اُم س َ ٍد.. َولُكُّهَا ُخدَّ اَهرْت َاَحٍد مَصَ

 َوتاَكثََرْت َخواتمُِي َوْحَدتِِه عىل لُكِّ َمكُتوٍب ِمْن َمكُتواَبتِِه يف لُكِّ َصفَحٍة ِمْن َصَفَحاِت َموُجوَداتِِه.

 َ ٍد َوَجَبٍل، ولُكِّ َعْم: فلَُكُّ َزهَرٍة َوثََمٍر، َولُكُّ نََباٍت َوجَشٍَر، بَل لُكُّ َحيَواٍن َوَحَجٍر، بَل لُكُّ َذّر ٍ َوَمَدٍر، يف لُكِّ وان

قَِّة النَّظِر ِبأ نَّ ذا ذاَك الاثر ُهَو اكتُِب  ُ النَّقِش َوااَلثَر، يُْظهُِر دِلِ ٍُ خامَتٌ بنَّيِ ؛ فَهَُو اكتُِب  ابٍد َوقَْفٍر ذاَك املاَكِن اِبلِعرَبِ

. َجلَّ َجالُل نَقَّ  مَواِت ذاِت الِعرَبِ ْمِس َوالَقَمِر يف حَصيفةِ السَّ ِ َوبَْطِن الَبْحِر؛ فَُهَو نَقَّاُش الشَّ .َظهِْر الرَبّ  اِشها هللا أ ْكرَبُ

اّل ُهو. بَرابَْر ِمى َزنَْد عالَمْ  هَل ا   ِكه ال ا 

املرتبة اخلامسة 
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َُّة نرَّيِ هللا ّرِي َُّة والَكواِكُب ادلُّ ي هِذِه ال جَراُم الُعلوي ُر الَبصرُي اذلَّ ْذ ُهَو اخلاَّلُق الَقديُر املَُصّوِ اُت بَراهنِي  أ كرَبُ ا 

تِِه؛ تَْشهَُد َوتُنادي عىَل َشْعَشَعِة َسلْطَ  َِّتِه َوِعزَّ َِّتِه َوتُنَادي عىَل ُالُوهيَّتِِه َوَعَظَمتِِه، َوُشعاعاُت َشَواِهِد ُربُوِبي نِة ُربُوِبي

ىل أ يِة: َتِمْع ا   ُوْسَعِة ُحهْمِِه َوِحهْمَتِِه، وعىَل ِحشَمِة َعَظَمِة قُْدَرتِِه. فَاس ْ

َّنَّاها..(   مأ ِء فَوقَهُْم َكْيَف بَنَينَاَها َوَزي ىل السَّ  .(1)ق: )َافمََلْ يَْنُظُروا ا 

--- 
1
الاول من اللكمة الثانية والثالثني، ويف املقام الثاّن من املكتوب العرشين. لقد وحضت هذه املرتبة يف ذيل املوقف   

 ـ املؤلف.
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امً يف زِينَ  ل ً يف ِحشَمٍة، تَبَسُّ مأ ِء كيَف تَرى ُسُكواًت يف ُسُكونة، َحَرَكًة يف ِحهْمٍَة، تَل  ٍة َمَع مُثَّ انُظْر اىل َوْجِه السَّ

ْنَعِة.انَتظاِم اخِللَقِة َمَع اتَِّزاِن   الصَّ

لُُؤ جُنُوِمها ِلزَتينِي الَعَواِلم ، هَتَلهُُل ِمْصباهِحا ِلَتنوِيِر املَعالَم، تَل  َيى تََشْعُشُع رِساهِجا ِلَتبديِل املََوامِسِ . تُْعِلُن اَلهِل الهنُّ

 َسلَْطنًَة بال انهِتَاٍء ِلَتدبرِي هَذا الَعالَِم.

راَدٍة َشاِمةَلٍ ماشأ َء اكَن َوَمالَم يَشأ  لَُم يَُكْن. َوُهَو قَِديٌر عىَل لُكِّ  فََذكِلَ اخلاَّلُق الَقديُر عَلمٌي ِبلُكِّ  يَشٍء، َوُمريٌد اِب 
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مِس يف هذا الَيوِم ِبال ِضِ  ُر ُوُجوُد هِذه الشَّ ياٍء وال يَشٍء ِبُقْدَرٍة ُمْطلََقٍة ُمحيطٍة ذاتِيٍَّة. َوَكام ال يُمِكُن وال يَُتصوَّ

مواِت ِبال ِعمْلٍ ُمحْيطٍ، وِبال قُدَرٍة ُمطلََقٍة. فَهَُو اِبلَُضوَرِة َحرارٍة؛ كَذكِلَ ال هٍل خاِلٍق لِلسَّ ُر ُوجوُد ا   يُْمِكُن وال يَُتصوَّ

 َ ُُّق ذكِلَ الِعمِل ِبلُكِّ ااَلش َياِء ال يُمِكُن أ ْن ي َعْنُه يَشٌء ْنَفكَّ عَلمٌي ِبلُكِّ يَشٍء ِبعمل ُمحيطٍ الِزم َذايّتٍ لِذلاِت، يَلَزُم تََعل

ُهوِد َوالنُُّفوِذ َوالاَحاَطِة النُّوراِنيَِّة. ِ احلُُضوِر َوالشُّ  ِبرِسّ

ِة، فاَم يَُشاَهُد يف مَجيعِ املَوُجوَداِت ِمَن ااِلنْتِظاَماِت املَوُزونَِة، َوااِلتَِّزاانِت املَْنُظوَمِة، َواحِلمَكِ الَعامَّ  ِة، َوالِعنَااَيِت التَّامَّ

، َوااِلهتَِماَماِت املُْنَتَظَمِة، َوااَلْقِضَيِة املُثِْمَرِة، َوااَلجاِل املَُعَينَِة، َوااَلرَزاِق املَُقنَّنَِة، َوااِلتْقاانِت املَُفنَّنَةِ  َوااَلْقَدارِ 

 ُ هُوةَلِ امل ِل ااِلمِتياِز َوااِلتِّزاِن َوااِلنْتَِظاِم َوااِلتْقاِن، َوالسُّ َّنَِة، َوغَايَِة َمَكَ َحاَطِة ِعمِل عاَّلِم املَُزي طلََقِة َشاِهَداٌت عىَل ا 

 الُغُيوِب ِبلُكِّ يَشٍء.

َتلزُِم الِعمَل ِبِه.  (94)املكل: َوأ نَّ أ يََة )أ اليَعمَلُ َمْن َخلََق َوُهَو اللَِّطيُف اخلَبرُي(  تَُدلُّ عىَل أ نَّ الُوجوَد يف الَشئ يَس ْ

 َر الِعمِل فهيا.َونُوَر الُوجوِد يف ااَلش َياِء يَس َتلِزُم نُو 

ِة لَُميَعِة فَِنس َبُة َدالةَلِ ُحسِن َصْنَعِة ااِلنساِن عىَل ُشُعوِرِه، اىل ِنس َبِة َدالةَلِ ِخلَقِة الانساِن عىَل ِعمِل خاِلِقِه، َكِنس بَ 

اِر عىَل َوج ىل َشعَشعِة الَشْمِس يف ِنصِف الهنَّ مَهاِء ا  َّيةَلِ ادلَّ بَيَْبِة يف الل ْيَمِة اذلُّ  ِه الَغرْباِء.جُنَ
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يئَِتِه. َوَمَك أ نَّ  َُّه عَلميٌ ِبلُكِّ يَشٍء فهو ُمريٌْد للُكِّ يَشٍء ال يُْمِكُن أ ْن يََتَحقََّق يَشءٌ ِبُدوِن َمش ِ  الُقْدَرةَ تَُؤِثُّر، َوأ نَّ َوَكام أ ن

ُص، مُثَّ يََتَحقَُّق ُوجوُد االَ  ؛ َكَذكَل أ نَّ الارادَة خُتَّصِ ُ  ش َياِء.الِعمَل يَُمزّيِ

بحانَُه ِبَعَدِد َكيِفيَّاِت ااَلش َياِء َواْحواِلهَا َوُشؤوانهِتا. راَدتِِه تَعاىل َواخِتَياِرِه س ُ  فَالَشَواِهُد عىَل ُوجوِد ا 

صْيُصها ِبِصفاهِتا ِمْن ِبنِي ااِلْماَكاَنِت الَغرْيِ املَْحُدوَدِة، َوِمْن بنَِي ا ُرِق الَعقميَِة، َوِمْن نََعْم، فَتَْنظمُي املَوجوَداِت َوخَتْ لطُّ

، َوتَْوِزيهُنَ  ُيوِل املُتَشاِكَسِة، هِبذا النَِّظاِم ااَلَدّقِ ااَلَرّقِ َشِة، َوحَتَت أ يدي الس ُّ ا هِبذا امِلزياِن بنَِي الاحِتَماالِت املَُشوَّ

 ُ اِس املَْشهُوَديِن؛ َوَانَّ َخلَْق املَوُجوداِت املُخَتِلَفاِت امل اِس اجلَسَّ َِّة ِمَن البَسائِطِ اجلَاِمَدِة احلَسَّ  -نَتَظامِت احلََيوي

َجِر ابْعَضائِِه املَُتنَوعَِة ِمَن  رْيِ جِبوارِِحِه ِمَن الَبيَضِة، َوالشَّ هَازاتِِه ِمَن النُّطَفِة، َوالطَّ تَُدلُّ عىَل أ نَّ  -النََّواِة اَكالنساِن جِبِ

راَدتِهِ  َص لُكِّ يَشٍء َوتََعيُّنَُه اب  ْبَحانَُه. فََكام أ نَّ تَوافَُق الاش َياِء ِمْن ِجنٍْس، َوالافَراِد ِمْن  خَتَصُّ يئَِتِه س ُ واخِتَياِرِه َوَمش ِ

صاِت  ََّشخُّ وَرةِ عىَل أ نَّ صاِنَعها واِحٌد أ حٌد؛ َكذكَل أ نَّ تاَميَُزها يف الت ُ احلَكميَِة نَوعٍ يف اَساساِت ااَلْعضاِء، يَُدلُّ ابلُضَّ

انَع الواِحَد ااَلحَد ُهَو فاِعٌل ُمخَتاٌر ُمرِيٌد يَفَعُل ما  املُش َتِمةَلِ عىَل عاَلماٍت فارِقٍَة ُمنَْتَظَمٍة، تَُدلُّ عىَل أ نَّ ذكَل الصَّ

.  يَشأ ُء َوحَيمُكُ ما يُريُد َجلَّ َجالهُلُ

؛ َوَكام أ نَّ ذكِلَ اخلاَّلَق الَعلمَي املُريَد عَلميٌ ِبلُكِّ َشئ، َوُمرِيٌد ِللُكِّ َشئ، هَلُ   ِعمٌل ُمحيطٌ، َوارادةٌ َشاِمةَلٌ، َواختَياٌر اَتمٌّ

ها. وَ  اِت. فَُمَحاٌل تَداُخُل ِضّدِ اِت َوالِزَمٌة لذِلَّ ئٌَة ِمَن اذلَّ ٌَّة َذاتِيٌَّة انش ِ وري ُع َكذكَل هَلُ قُدَرٌة اكمةَلٌ رَضُ الَّ لَِزَم مَجْ ا 

ْيِن املُحاُل ابالتَِفاِق. دَّ  الّضِ
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اُت َوالنُجوُم َوالَقليُل َوالكثرُي َوالَصغرُي والَكبرُي َواجلُزيئُّ  فاَل مَراتِبَ  رَّ لهَيا اذلَّ ِّس َبِة ا   يف تِكَل الُقدرِة. فَتَتَساوى اِبلن

َجُر: يُّ َواجلُزُء َواللُكُّ َوالانساُن َوالعالَُم والنَُّواُة والشَّ  َواللُكِّ

فاِفيَِّة َواملُقا ِ النُّوَرانيَِّة َوالشَّ  بةََلِ َواملَُواَزنَِة َوالانتِظاِم َوالامِتثاِل.ِبرِسّ

 ُ ُهوةَلِ َوالَكرَثِة امل عَِة َوالسُّ  طلََقاِت.بَِشهاَدِة الانتِظاِم املُطلَِق َوالاتَِّزاِن املُطلَِق َوالامِتَياِز املُطلَِق يف الرسُّ

َِّة. َِّة ويرُِس الَوحَدِة وجَتَّلِ ااَلَحدي مداِد الَواِحدي ِ ا   ِبرِسّ

ِد َوُمَبايَنَِة املاهيَِّة.حِبِ   همَِة الُوجوِب َوالَتَجرُّ

ِء. ِ َوعََدِم التََّجزُّ  ِبرّسِ عََدِم التََّقيُِّد َوعََدِم التََّحزيُّ

َُّه الاحِتَياَج،  لَيِه. َواحلَاُل أ ن ْن اْحتيَج ا  همَِة انِقالِب الَعَوائِِق َواملََواِنعِ اىل الَوَسائِِل يف التَْسهيِل ا  ْعصاِب اكحِبِ

َّطيَفِة. يَّاالِت الل َِّة لنَقِل الس َ  الانساِن، َواخلُُطوِط احلَديدي

َة َواجلُزَء َواجلُزيئَّ َوالَقليَل َوالَصغرَي َوالانساَن َوالنَّواَة ليَسْت اِبقَلَّ َجَزاةَلً ِمَن ا رَّ همَِة أ نَّ اذلَّ لنَّْجِم َوالنَّوعِ َواللُكِّ حِبِ

ّيِ َوالَكثرِي وَ  َجِر.َواللُكِّ  الَكبرِي َوالَعالَِم َوالشَّ

ْذ املُحاطاُت اكالمِثةَلِ املَكُتوبَِة املَُصغََّرِة، أ و اكلنَُّقطِ  ِة. فََمْن َخلََق هُؤالِء اليُْستَبَعُد ِمنُْه َخلُق هِذِه. ا  َ املَحلُوبَِة املَُعرصَّ

ِف خالِ  وَرِة أ ْن يَكوَن املُحيطُ يف قَبَضِة ترََصُّ ِق املَُحاِط، ِلُيْدِرَج ِمثاَل املُحيطِ يف املَُحاَطاِت ِبَدَساترِي فاَلبُدَّ ابلَُضُ

ُ عَلهيا َّيت أ بَرَزْت َهاتيَك اجلُزئيَّاِت ال يََتعرسَّ يَّاِت. ِعلِمِه، َوَاْن يَْعرُصَها ِمنُْه ِبَموازيِن ِحهمَتِِه. فَالُقدَرةُ ال بَراُز اَتَك اللُكِّ  ا 

اِت ااَلثرِي لَيَسْت ِبأ قَلَّ َجَزاةَلً ِمْن نُْسَخِة قُرأ ِن الَعَظَمِة فََكام أ نَّ نُسَخَة قُرأ ِن احِلهمَ  ِة املَكُتوبََة عىَل اجلَوَهِر الَفرِد ِبَذرَّ

مواِت ِبِمداِد النُُّجومِ  ائِِف السَّ  املَكُتوبَِة عىَل حَصَ
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موِس؛ كَذكِلَ لَيَسْت ِخلَقُة حَنةَلٍ َونَْمةَلٍ اِبقَلَّ َجَزاةَلً  ْهَرِة اِبقَلَّ َوالشُّ  ِمْن ِخلَقِة النَّخةَلِ والفيِل، َوال َصْنَعُة َورِد الزَّ

ْهَرِة. َوهَكذا فَِقْس.  َجَزاةَلً ِمْن َصْنَعِة ُدّرِّيِ جَنِم الزُّ

َّشكيِل  الةَلِ يف التَِباِس الت جَياِد ااَلش َياِء أ وقََعْت اهَل الضَّ ُّسهُوةَلِ يف ا  ِ املُس َتلِزِم فهَمَا أ نَّ غايََة َكامِل ال ََّشلكُّ ابلت

و ها الُعُقوُل، بَل تَتَنَفَُّر َعهنا ااَلوَهاُم؛ كذكِلَ أ ثَْبتَْت اِبلَقطعِ َوالَُضُ َّيت تَُمجُّ َرِة اَلهِل احلَّقِ لِلُمَحاالِت اخلَُرافيَِّة ال

ىل قُْدَرِة خاِلِق ا اِت ابلِنس َبِة ا  رَّ يَّاراِت َمَع اذلَّ  لاكئِناِت.َواحلَقيَقِة تَساوَي الس َّ

اّل ُهَو.  َجلَّ َجالهُلُ َوَعُظَم شأ نُُه َول  ِاهَل ا 

املرتبة السادسة  
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ْذ ُهَو الَعاِدُل احلَكمُي الَقاِدُر الَعلميُ   الَواِحُد ااَلَحُد َجلَّ َجالهُلُ َوَعُظَم َشأ نُُه هللا أ كرَبُ ِمْن لُكِّ يَشِء قُْدَرًة َوعلَمًا، ا 
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لَطاُن ااَلَزيلُّ اذلَّ  ِف قَْبَضىَتْ ِنظاِمِه َومزَياِنِه َوتَْنظميِِه َوتَوزِينِِه َوعَدهِلِ َوِحهمَتِِه وَ السُّ ِعلِمِه ي هِذِه الَعَواِلُم لُكُّهَا يف ترََصُّ

ذ ال َخاِرَج يف الكَ  هُودّيِ بَل اِبملَُشاَهَدِة. ا  َّتِِه اِبحلَْدِس الشُّ َّتِِه َوأ َحدي ِ َواِحِدي وِن ِمْن َدائَِرِة َوقُدَرتِِه، َوَمظهَُر رِسّ

. َوُهام ُعنَواانِن ِلِعمِل الَعلميِ احلَكمِي "ااِلمامِ املُبنِي َوالِكتَاِب املُبنيِ "النَِّظامِ َواملزَياِن َوالتَّنظميِ َوالتَّوزيِن؛ َومُهَا ابابِن ِمَن 

راَدتِِه. فَذكَل النِّظاُم َمَع ذكَل  حميِ َوا  اِن َوأ ْمرِِه َوقُْدَرِة الَعزيِز الرَّ امِلزَياِن، يف ذكَل الِكتَاِب َمَع ذكَل ااِلمامِ بُرَهاانِن نرَّيِ

ُرُج مْن قَبضَ  ماِن خَيْ ذعَاٌن، ويف َوهِجِه الَعينَاِن، أ ْن ال يَشَء ِمَن ااَلش ياِء يف الَكوِن َوالزَّ ِف ِلَمْن هَلُ يف َرأ ِسِه ا  ِة ترََصُّ

ٍن.َرمحٍن، َوتَْنظمِي َحنَّاٍن، َوتَزينِيِ َمنَّانٍ   ، َوتَوزيِن َدايَّ

--- 
1
الميكن بياهنام ابختصار، » الامام املبني والكتاب املبني«لو كتبت هذه املرتبة السادسة كسائر املراتب لطالت جدًا، ل ن   

ـ املؤ » اللكمة الثالثني«وحيث اننا ذكران نبذة مهنام يف   لف.فقد أ مجلنا هنا، االّ اننا أ رسدان بعض الايضاحات أ ثناء ادلرس. 
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 احلَاِصُل:

َ ااِلمِس  ِل َوااَلِخرِ "أ نَّ جَتَّلِ ىل املَبَدأ ِ َواملُنهَتيى َوااَلصِل َوالنَسِل َواملَايض َواملُس َتقبِل  "ااَلوَّ يف اخلاَّلِقيَِّة، النَّاِظَريِن ا 

َ ااِلمِس "ااِلماِم املُبنيِ "َوااَلمِر َوالِعمِل، ُمشرياِن اىل  اِهِر ". َوجَتَّلِ عىَل ااَلش َياِء يف مِضِن اخلاَّلِقيَِّة  "َوالباِطنِ الظَّ

 ."الِكتاِب املُبنيِ "يُشرياِن اىل 

َجرِة. فَنَُمثُِّل جَشََرةً ُجزئِيًَّة ِلِخلَقِة الاكئِن اِت َوَانواِعها َوَعواِلِمها. فَالاَكئِناُت َكَشَجَرٍة َعظميٍَة، َولُكُّ عالَمٍ ِمهنا ايضاً اَكلشَّ

جَ  َّيت تَنبُُت عَلهيَا، َوَكذا لها نَسٌل يُدمُي َوظيَفهَتا بَعَد َموهتِ وَهِذِه الشَّ ا َوُهَو َرُة اجلُزئِيَُّة لها أ صٌل َوَمبَدأ ٌ َوُهَو النَّواُة ال

 النَّواُة يف ثََمراهِتا.

ِل َوال ِخرِ "فَاملَبَدأُ َواملُنهَتيى َمْظهَراِن ِلَتَجّلِ ااِلمِس  نَّواَة ااَلصليََّة اِبالنتِظاِم َواحِلهمَِة، ِفهرِس تٌَة . فَك نَّ املَبدأ  َوال "ااَلوَّ

َّيت يف هِناايهِتا َمظهَرٌ  َجرِة. َوالنَّوااَتُت يف ثََمراهِتا ال ِ الشَّ ِلَتَجّلِ ااِلمِس  َوتَعرِفٌَة ُمَركََّبٌة ِمْن َمجُموعِ َدساترِي تَشلكُّ

 ال ِخر.

ََّمراِت ِبهمَاِل احلِ  ِ ما يُشاِبُه فَِتكَل النَّوااتُت يف الث همَِة، َك هَنا ُصنَيِديَقاٌت َصغرَيةٌ ُاوِدَعْت فهيا ِفهرِس َتٌة َوتَعرِفٌَة لتََشلكُّ

ِ جَشَراٍت أ تَِيٍة. ا ُكتَِب فهيا ِبَقمَلِ الَقَدِر َدساترُي تَشلكُّ  تِكَل الَشَجرَة. َوك هنَّ

َجَرِة َمْظهٌَر ِلَتَجّلِ ااِلمِس  اِهرِ "َوظاِهُر الشَّ ٌ ُمنَتَظَمٌة  ."الظَّ ينِي َواحِلهمَِة، َك هَنا ُحةلَّ فََظاِهُرها ِبَكامِل ااِلنتِظاِم َوالزتَّ

ْت عىَل ِمقداِر قَاَمهِتا ِبَكامِل احِلهمَِة َوالِعنَايَِة. َعٌة قَد قُدَّ َّنٌَة ُمَرصَّ  ُمَزي

َجَرِة َمظهٌَر ِلَتَجّلِ ااِلمسِ  ِ لِلُعُقوِل، َوتَوزيعِ َمَواّدِ احلَياِة . فَبَكام"الَباِطنِ "َواَبِطُن تِكَل الشَّ ِل الانتِظامِ َوالتَّدبرِي املَُحرّيِ

َجَرِة ماِكينٌَة َخاِرقٌَة يف غَايَِة ااِلنَتظاِم وَ   ااِلتََّزاِن.اىل ااَلَعضاِء املُخَتِلَفِة ِبَكامِل الانتِظاِم، ك نَّ ابِطَن تكَِل الشَّ
#487 

364



لَها تَعرِفٌَة جعَ  ٍ جَعيَبِة "ااِلماِم املُبنيِ "يَبٌة، وأ ِخَرها ِفهرِس َتٌة خاِرقٌَة تُشرياِن اىل فََكام أ نَّ أ وَّ نَّ َظاِهَرها كُحةلَّ ؛ َكَذكَل ا 

كينٍَة يف غَايَِة ااِلنتِظاِم، تُشرَياِن اىل   ."الِكتَاِب املُبنيِ "الَصْنَعِة، َوابِطهَنا َمَكَ

اِت احلَاِفظاِت يف ااِلنساِن تُ  نَّ النََّوااتِت ااَلصليََّة  "اللَّوحِ املَحُفوِظ "شرُي اىل فَكام أ نَّ الُقوَّ َوتَُدلُّ عَلَيِه؛ َكذكِلَ ا 

ََّمراِت تُشرَياِن يف لُكِّ جَشَرٍة اىل  اِهُر َوالَباِطُن يَرُمَزاِن اىل "ااِلماِم املُبنيِ "َوالث . فَِقْس عىَل "الِكتَاِب املُبنيِ ". َوالظَّ

َجَرِة اجلُزئِيَّ  ِة جَشََرَة ااَلرِض ِبَماِضهيا َوُمس َتقَبِلها، َوجَشَرَة الاَكئِناِت اِبَوائِِلها َواِتهيا، َوجَشَرَة ااِلنساِن هِذِه الشَّ

 اِبْجَداِدها َوانَساِلها. َوَهكذا...

اّل ُهَو. هَلَ ا   َجلَّ َجالُل خاِلِقها َوال ا 

ي ال هَتِدي الُعُقوُل ِلَوصِف َعَظَمتِِه وَ  وتِِه.اي َكبرُي أ نَت اذلَّ ىل ُكْنِه َجرَبُ  ال تَِصُل ااَلفْاَكُر ا 

 املرتبة السابعة

ذ ُهَو   َجلَّ َجالهُلُ هللا أ كرَبُ ِمْن لُكِّ يَشٍء قُدَرةً َوِعلامً. ا 
9

اُب الَفيَّاُض مَشُس ااَلَزِل  اُل الَعاّلُم الَوهَّ اخلاَّلُق الَفتَّاُح الَفعَّ

ي هِذِه الاَكئِناُت اِبنواِعها َوَموجُ  ِّياِت اسامئِِه، اذلَّ ل ، َوأ لواُن نُقوِش انواعِ جَتَ وَداهِتا ِظالُل أ نَوارِه، َوأ اثُر أ فَعاهِلِ

.. اهِلِ َوَجالهِلِ َوَكامهِلِ ِّياِت ِصَفاتِِه َومَجَ ل  وُخُطوُط قمََلِ قَضائِِه َوقََدِرِه، َوَمَرااَي جَتَ

ِفهِ  اِهِد ال َزيّلِ جِبَميعِ ُكُتِبِه َوحُصُ مَجاعِ الشَّ  وأ ايتِِه الَتْكوِينيَِّة والُقرأ نيَِّة.. اِب 

--- 
1
لهية    ميكن الانتقال اىل املسمى ذي اجلالل والاكرام اذا مانظر مبنظار هذه الاسامء املباركة اىل مظاهر الافعال وال اثر اال 

 وراء هذه املوجودات. ـ املؤلف.
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َوِة املُطلََقِة عَلهَيا..وابمَجاعِ ااَلرِض َمَع الَعالَمِ اِبفِتَقاراهِتا َواحِتيَ  اهِتا َمَع تَظاُهِر الَغناِء املُطلَِق َوالرثَّ  اجاهِتا يف ذاهِتا َوَذرَّ

َرِة َوالُعُقوِل النُّورانيَِّة ِمَن االَ  ِة َوالُقلوِب املُنَوَّ َ ُهوِد ِمْن َذوي ااَلرواحِ النَّرّيِ مَجاعِ لُكِّ اهِل الشُّ نِبيَاِء َوااَلوِلَياِء واب 

ْم..وااَلص  ْم َوُمنَاَجاهِتِ ْم َوفُُيوضاهِتِ ْم َوُكُشوفَاهِتِ  ِفيَاِء جِبَميعِ حَتقيَقاهِتِ

ُم القَ  فليَّةِ ِبام ال حُيَدُّ ِمْن َشهاَداهِتِ َّةِ َوالسُّ ََّفَق اللُكُّ ِمهنُْم، َوِمَن ااَلرِض َوااَلجَرامِ الُعلوي ُم الَيقينيَِّة قَْد ات طعيَّةِ َوتَصِديقاهِتِ

َّيت يَه َشهَاَدُة الَواجِ ِبُقبوِل  َِّة ال اموي ُحِف َوالُكُتِب السَّ ِب َشهَاَداِت ال اَيِت التَّْكوينيَِّة والُقرأ نيَِّة َوَشهَاَداِت الصُّ

ُّالُت أ نَواِرِه.  الُوُجوِد عىَل أ نَّ هِذِه املَوُجوَداِت أ اثُر قُدَرتِِه وَمْكُتوابُت قََدِرِه َوَمرااي أ سامئِِه َوتََمث

اّل ُهَو.َجلَّ  هَلَ ا   َجالهُلُ َوال ا 
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 الباب الرابع
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 فصالن

 الفصل الاول

هذا الفصل يشري اىل ثالٍث وس تني مرتبة من مراتب معرفة هللا  وتوحيده س بحانه متخذاً ورداً همامً ومشهورًا  

س تني عبارة لس يدان اخلُض عليه السالم مكبدأ  واساس لهذا الورد. علام أ ن لك مرتبة من املراتب الثالث وال 

 عن مجلتني.

تثبت وجود واجب الوجود. فعندما  "هو"تثبت الوحدانية، كام أ ن الاسامء اليت تبدأ  بـ "الاهل ااّل هللا"فلكمة 

تشري اجلةل الاوىل اىل الوحدانية، خيطر ابلبال سؤال مقّدر، ك ن يقال: ومن هو الواحد؟ وكيف نعرفه؟ 

. اي أ ن أ اثر الشفقة والرمحة اليت متل  الكون لكه تعّرف ذكل الرمحن فيكون جوابه: هو الرمحن الرحمي.. مثالً 

 وتدل عليه. وهكذا قس البايق.

حميِ  محِن الرَّ  بِسِم هللا الرَّ

لَيَك بنََي يََدي لُكِّ ِنْعَمٍة َوَرمَحٍة َوِحهمٍَة َوِعنايٍَة، وبنََي يََدي لُكِّ َحيَاٍة َوممَ  ُم ا  ّّنِ ُاقَّدِ َّهُمَّ ا  يَواٍن َونََباٍت، َوبنَي اٍت َوحَ الل

تَنظمي َوتَوزِيٍن يََدي لُكِّ َزهَرٍة َوثََمرٍة َوَحبٍَّة َوبَذَرٍة، َوبنََي يََدي لُكِّ َصْنَعٍة وِصبَغٍة وِنظاٍم َومزَياٍن، وبنَي يَدي لُكِّ 

اهِتا، َشهاَدًة نَشهَُد   وتَميزٍي يف لُكِّ املَوُجوَداِت َوَذرَّ
9

 أ ْن:

--- 
1
هادات حكامن: احدهام يدل عىل الوحدانية، وهو قوهل: )ال اهل االّ هللا( وال خر، يثبت وجود ذكل الواحد، يف هذه الش   

 الاهل ذكل نعرف كيف :يقال وك نه .مقّدر لسؤال جواب فهو وهو الاسامء اليت تبدأ  بـ"هو". فلكام ورد مضري "هو"

 املوجودات هذه حاجات ويسمع يرى َمن هناك ان :هذا يف فيقول »البصري السميع هو« :بقول مثالً  فيجيبه الواحد؟

لهية، الافعال تثبت ال اثر، هذه مثل وهكذا .ماتريده ويفعل ماتطلبه فيخلق وادعيهتا  اسامءً  تثبت الافعال وتكل اال 

 اثرابل   فتثبت املنوال، هذا عىل تسري اجلل هذه جفميع .موصوفاهتا وجود عىل الاسامء تكل وتدل والبصري، اكلسميع

 .املؤلف ـ .الوجود واجب وجودَ  وابالسامء الاسامَء، وابالفعال الافعاَل،
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ميُومُ  اّل هللا ُهَو البايِق  الـدَّ هَل ا  ـوُم              ل  ا  اّل هللا ُهَو الـحــىُّ  الـَقـيـُـّ هَل ا   ل  ا 

اّل هللا َوْحَدُه ال َشـرِيـَك  لـُه                     ل  ا   هَل ا  ارُ ل  ا  اّل هللا ُهـَو العـَزيـُز  اجلَـبَـّ  هَل ا 

ُل  َوال ِخــرُ  اّل هللا ُهَو  ال وَّ هَل ا  اّل هللا ُهَو احلَكمي  الـَغــفَّــاُر                 ل  ا  هَل ا   ل  ا 

ميُع ال  اّل هللا ُهَو السَّ هَل ا  اِهُر  َوالـبـَاِطـُن                 ل  ا  اّل هللا ُهَو الظَّ هَل ا   َبصـيـرُ ل  ا 

ـكورُ  اّل هللا ُهَو الَغُفوُر الشَّ هَل ا  َّطيـُف اخلَـبــيــُر             ل  ا  اّل هللا ُهَو الل هَل ا   ل  ا 

ُر الَبصـيـرُ  اّل هللا ُهَو املَُصـّوِ هَل ا  اّل هللا ُهَو اخلاَّلُق  الـقـَـديـُر                ل  ا  هَل ا   ل  ا 
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اّل هللا ُهَو اجلََواُد   هَل ا  اّل هللا ُهَو املُحـيـي الَعلـميُ ل  ا  هَل ا   الـكـريــُم                ل  ا 

ِّـُر احلَـكيـمُ  اّل هللا ُهَو املَُدب هَل ا  اّل هللا ُهَو املُغنـي  الـَكــريـُم              ل  ا  هَل ا   ل  ا 

اّل هللا  هَل ا  حــيــُم            ل  ا  ِّـي  الـرَّ اّل هللا ُهَو املَُرب هَل ا   ُهَو العـَزيـُز احلَكميُ ل  ا 

اّل هللا ُهَو الَولـيُّ الغـَـينُّ  هَل ا  ِّـيُّ   الـَقــويُّ            ل  ا  اّل هللا ُهَو الـعـَـل هَل ا   ل  ا 

اّل هللا ُهَو الَقريُب املُجيُب  هَل ا  قـيــُب                   ل  ا  هيُد الرَّ اّل هللا ُهَو الشَّ هَل ا   ل  ا 

اّل هللا هُ  هَل ا  اّل هللا ُهَو اخلاَّلُق احلَكميُ ل  ا  هَل ا  اُح  الـَعـلـمُي              ل  ا   َو  الَفتــَّ

اّل هللا ُهَو ال َحـُد الَصـَمـدُ  هَل ا  ِة املَتنُي                ل  ا  زاُق ُذو الُقوَّ اّل هللا ُهَو الرَّ هَل ا   ل  ا 

هل الا هللا هو البـاقـي ال ْمــَجــُد             ال  اهَل ااّل هللا ُهَو الـَوُدُوُد املَـجـِيـدُ  ل  ا 

اّل هللا ُهَو املـَلـُِك  الـَواِرُث  هَل ا  ـُـريـُد               ل  ا  اُل ِلمـا ي اّل هللا ُهَو الَفعَّ هَل ا   ل  ا 

اّل هللا ُهَو الَبارىُء املُصـوِّ  هَل ا  اّل هللا ُهَو الَباقـي   الـَبــاِعـُث             ل  ا  هَل ا   رُ ل  ا 

نُ  ايَّ ُد  الـدَّ يـّـِ اّل هللا ُهَو  السَّ هَل ا  ِّـُر             ل  ا  طـيـُف  املُـَدب َـّ اّل هللا ُهَو الل هَل ا   ل  ا 

وُس  بُّوُح الـُقـدُّ اّل هللا ُهَو الس ُّ هَل ا  اُن              ل  ا  اّل هللا ُهَو  الـحـنّـَاُن  املَـنَـّ هَل ا   ل  ا 

اّل هللا ُهَو    هَل ا  َمـدُ  ل  ا  اّل هللا ُهَو الـَفـْرُد  الـصَّ هَل ا   الَعْدُل  الـَحمُك                     ل  ا 
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ـُوُر  الـهـــَـادي.. اّل  هللا  ُهــَو  الـنـّ لــه َ ا   ل  ا 

اّل هللا ُهَو املَعُروُف ِللُكِّ الـعـَـاِرفـيـَن   هَل ا  ل  ا 
9

 

اّل هللا ُهَو املَعُبـوُد احلَـقُّ  هَل ا   ِلُكـّلِ العـاِبديَن.. ل  ا 

ـاِكرينَ  اّل هللا ُهَو املَشُكوُر ِللُكِّ الـشَّ هَل ا   ل  ا 

اِكريَن.. اّل هللا ُهَو املَْذُكوُر للُكِّ اذلَّ هَل ا   ل  ا 

اّل هللا ُهَو املَحُموُد ِللُكِّ احلَـامــِديـنَ  هَل ا   ل  ا 

البـنَي.. اّل هللا ُهَو املَوُجوُد ِلُكـّلِ الطَّ هَل ا   ل  ا 

دينَ  ل   اّل هللا ُهَو املَوُصوُف ِللُكِّ املَُوّحِ هَل ا   ا 

نَي.. اّل هللا ُهَو املَحُبوُب احلقُّ للُكِّ املُِحّبِ هَل ا   ل  ا 

ـُـريـــديـنَ  اّل هللا ُهَو املَرغُوُب ِللُكِّ امل هَل ا   ل  ا 

اّل هللا ُهـَو املَقُصـوُد للُكِّ املُنيـبـنَي .. هَل ا   ل  ا 

367



اّل هللا ُهوَ  هَل ا   املَقـُصـوُد ِللُكِّ  الـَجــنــانِ  ل  ا 

نـاِم.. اّل هللا ُهـَو  املُوجـُِد  ِلُكـّلِ  ال  لـَه ا   ل  ا 

اّل هللا ُهَو  املَوُجوُد  فـي ُكـّلِ  َزمــانٍ  هَل ا   ل  ا 

اّل هللا ُهـَو املَعُبوُد يف ُكـّلِ َمكـاٍن.. لـَه ا   ل  ا 

اّل  هللا  ُهَو  املَذُكوُر  ِبُكـلِّ  هَل  ا   لـِســـانٍ  ل  ا 

حَسـاٍن.. اّل هللا ُهَو  املَشُكوُر ِبلُكِّ ا  هَل ا   ل  ا 

مــِتــنـَـانٍ  اّل هللا  ُهـَو  املُنْـِعـُم بـِـال   ا  هَل  ا   ل  ا 

اّل هللا أ مااَن ً ِمَن هللا ِ  هَل ا  اّل  هللا  ِاميـانـًا   ابهلل                    ل  ا  هَل  ا   ل  ا 

اّل هللا أ مـانَةً  هَل ا  ا ل  ا  اّل  هللا  َحقًَّا  َحقَـّ هَل  ا   ِعـْنَد هللا                     ل  ا 

دًا َورقَّــا اّل  هللا تََعبُـّ هَل ا  ذعَااًن َوِصْدقًَا                    ل  ا  اّل هللا ا  هَل ا   ل  ا 

ٌد َرُسوُل هللا الَصاِدُق الَوعِد ا اّل هللا املكَِلُ احلَقُّ املُبنُي ُمَحمَّ هَل ا   اَلمنيُ ل  ا 

--- 
1
 وحفوى هذه الفقرة واليت تلهيا من الفقرات، ال يت:  

ان كنت تريد معرفة ذكل، فانظر! ان ما عرفه مجيع العارفني اذلين أ توا يف نوع البرش، بدالئلهم اخملتلفة وطرقهم املتباينة 

ة اذلين ال حيصهيم العّد بوجوه واحد. فذكل املعروف هو اال هل الواحد، فيظهر، وجود من يعرفه اهل املعرف» معروف«هو 

التعد وال حتىص، وضوحاً ظاهراً اكلشمس: وكذا، ان العابدين اذلين ال حيرصمه العّد يف نوع البرش لعبادهتم معبوداً واحدًا 

وجنهيم المثرات املعنوية ازاء تكل العبادات، وحظوهتم ابملناجاة والفيوضات، يدل عىل وجود ذكل املعبود بتواتر مضاعف. 

 املؤلف. -وهكذا فقس عىل سائر الفقرات. 
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 الفصل الثاّن

ان هذه السطور امخلسة او الس تة من المتجيد والتعظمي اليت تعترب فاحتة اوراد الصباح دلى معظم الاقطاب. 

وعىل الاخص الش يخ الكيالّن، قد اصبحت كنواة لسلسةل فكرية طويةل. وانبتت سنباًل معنواًي من قبيل 

  تسع وتسعني مرتبة من مراتب املعرفة والتوحيد.الاشارة اىل

وقد ذكرت هنا تسع وس بعون مرتبة من تكل املراتب التسع والتسعني، ويه تتوجه يف لك فقرة من تكل 

لهية املقدسة جبهتني:  الاشارات، اىل اذلات اال 

 ىن بعبارة هلل شهيد.الاوىل: اهنا تشهد عىل هللا س بحانه ابحلال احلارضة املشهودة، فيعرّب عن ذكل املع
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 الثانية: اهنا تدّل بعبارة عىل هللا دليل عىل اشارة السلسةل اليت تظهر بتعاقب ال مثال بعضها وراء بعض.

حميِ  محِن الرَّ  بِسِم هللا الرَّ

أ ْصَبحنا  
9

 َوأ صَبَح املكُُل هلل َشهيٌد. َوالكرِباَيُء عىَل هللا َدليلٌ 

 عىَل هللا َدليلٌ  َوالَعَظَمُة هلل َشهيٌد. َوالهَيَبةُ 

 َوالُقَوُة هلل َشهيٌد. َوالُقدَرُة عىَل هللا َدليلٌ 

--- 
1
 اصبحنا: اي دخلنا الصباح )صباحًا( وُمكل هذا الصباح شاهد هلل ايضًا.  

 ويف الباب نكتتان:

يك يفسح اجملال  النكتة الاوىل: ان لك شئ بوجوده احلارض يشهد عىل وجود هللا ووحدانيته كام ان تبّدهل املنظم وذهابه

ملن يأ يت بعده من امثاهل، وابرازه سلسةل عظمية حتت صورة التجّدد.. لك ذكل دليل عىل وجود وجوده تعاىل وعىل 

 وحدانيته.

واحلاصل: يدل بفقرة "شهيد" عىل احلاةل الراهنة. وجبمةل "دليل" يدل عىل السلسةل املتشلكة نتيجة تركّب امثالها 

 املتعاقبة.

ية: من املعلوم حسب القاعدة النحوية ان يقال: "ال الء عىل هللا شهيدة" ولكن عدل عن ذكل اىل اللفظ املذكر النكتة الثان 

"شهيد" ليدل عىل ان لك فرد يشهد بذكل. ولو قيل: "شهيدة" ل فاد معىن اجلاعة. ويقال: "الربوبية عىل هللا شهيد" مثاًل: 

ة والتدبري اليت أ وجدها هللا بربويته، تشهد بذكل، اذ الربوبية نفسها التشاَهد، ل ن املراد من الربوبية هو: ان انواع الرتبي

بيامن تشاَهد انواع الرتبية والتدبري اليت يه أ اثرها. فقيل: "شهيد" ليجعل لك شئ مشهود. فلو قيل "شهيدة" لاكن راجعًا 

 اىل الربوبية نفسها.

من احملس نني  مفع ان الرمحة مؤنثة مل يُعرّبِ عهنا بـ"قريبة" وامنا عرُّب  وكذكل النكتة يف ال ية الكرمية  ان رمحت هللا قريب

بـ"قريب" ل ن املراد: ليس افادة قرب تكل الرمحة العالية اللكية اليت يه اكلشمس فقط. بدل افادة قرب الاحساانت 

حسان" مذكر. مفن حقه اخلاصة ايضًا واليت يه مبثابة اشعة تكل الشمس. فرُيى للك حمسن احسان قريب. ولفظ "الا

 املؤلف. -اذن أ ن خيرب عنه بـ"قريب". كام أ ن ال ية تفيد: )ان هللا قريب من احملس نني( برمحته ذلا مل يقل "قريبة".
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َوال الُء هلل َشهيٌد  
9

امِئُ عىَل هللا َدليلٌ   َوااِلنعاُم ادلَّ

َمُد عىَل هللا دَ   ليلٌ َوالهَبَاُء هلل َشهيٌد. َواجلََماُل الرسَّ

 َواجلاَلُل هلل َشهيٌد. َوالَكامُل عىَل هللا َدليلٌ 

 َوالَعَظُموُت هلل َشهيٌد. َواجلرََبوُت عىَل هللا َدليلٌ 
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 َوالُربُوبيَُّة هلل َشهيٌد. َوااُللُوهيَُّة املُطلََقُة عىَل هللا َدليلٌ 

مواِت َوااَلرِض عىَل هللا دَ  لَْطنَُة هلل َشهيٌد. َوُجنُوُد السَّ  ليلٌ َوالسَّ

َوااَلقِضَيُة  
2

 هلل َشهيٌد. َوالَتقديُر عىَل هللا َدليلٌ 

 َوالرَتبيَُّة هلل َشهيٌد. َوالتَّدبرُي عىَل هللا َدليلٌ 

 َوالَتصويُر هلل َشهيٌد. َوالتَّنظُم عىَل هللا َدليلٌ 

زِينُي هلل َشهيٌد. َوالتَّوزيُن عىَل هللا َدليلٌ  َُ  َوالتَّ

َوااِلتْقاُن 
8

 اجلُوُد عىَل هللا َدليلٌ هلل َشهيٌد. وَ 

امِئُ عىَل هللا َدليلٌ   َواخلَلُق هلل َشهيٌد. َوااِلجياُد ادلَّ

--- 
1
يف امثال هذا اكن ينبغي ان يقال "شهيد" غري انه اس تعمل اللفظ املذكر للنكتة املذكورة يف لكمة "قريب" بل "قريبة"   

جاء يف بعض الاماكن مجعًا، االّ انه ورد بلفظ "شهيد" املذكر  يف قوهل تعاىل  )ان رمحت هللا قريب من احملس نني( . ولنئ

 املؤلف. -ل ن املراد لك واحد.
2
الاقضية: كام ان احلاةل احلارضة واملقادير اخملصوصة واملنتظمة للجزئيات تشهد عىل وجود الفاطر احلكمي، فان زوال   

ـ يدل كذكل عىل وجود ذكل  الامور اللكية وزوال اجلزئيات اذلي يمت بتقدير ومبقدار منتظم ـ واذلي عرّب عنه بـ"التقدير" 

الفاطر احلكمي. وك ن الانتظامات املقتضية تشهد عىل ان مناوبة احلياة واملوت وجتل القدر والتقدير املنتظم يف مناوبة 

ئطه.و"التدبري" يعين اال حياء والاماتة، لكها تدل عىل وجوده س بحانه. مفثاًل "الرتبية" تعين ادارة وجود الشئ مضن رشا

 املؤلف. -تغيري ذكل.فللك مهنام دالةل خمتلفة.وتس تطيع ان تقيس سائر الفقرات عىل هذا.
3
االتقان: هو الصنع ابهامتم وجودة. واللطائف: اريد هبا صور احملاسن املعنوية واملثالية بزوال صورها املشهودة. او املراد   

 ؤلف.امل -هبا: حماسن تكل السلسةل املتعاقبة.
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 َواحلمَْكُ هلل َشهيٌد. َوااَلمُر عىَل هللا َدليلٌ 

َّطائُِف عىَل هللا َدليلٌ   َواملَحاِسُن هلل َشهيٌد. َوالل

 هلل َشهيٌد. َواملَدائُِح عىَل هللا َدليلٌ  (9)َواملَحاِمد

 َوالِعباَداُت هلل َشهيٌد. َوالَكامالُت عىَل هللا َدليلٌ 

َوالتَّحيَّاُت  
2

 . َوالرَباكُت عىَل هللا دليلٌ هلل َشهيدٌ 

َباُت عىَل هللا دليلٌ  ّيِ لَواُت هلل َشهيٌد. َوالطَّ  َوالصَّ
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 َواملَخلُوقَاُت هلل َشهيٌد. َواخلَواِرُق املاِضَيُة عىَل هللا َدليلٌ 

 َواملَوُجوَداُت هلل َشهيٌد. َواملُعِجزاُت ال تَِيُة عىَل هللا دليلٌ 

مواُت هلل َشهيٌد. َوالعَ   رُش عىَل هللا َدليلٌ َوالسَّ

موُس هلل َشهيٌد. َوااَلمَقاُر عىَل هللا َدليلٌ   َوالشُّ

يَّاراُت عىَل هللا دليلٌ   َوالنُُّجوُم هلل َشهيٌد. َوالس َ

فاتِِه َوامطاِرِه هلل َشهيٌد. َوااَلرُض عىَل هللا دليلٌ   َواجلَوُّ ِبَترصُّ

--- 
: يه االثنية الثابتة ادلامئة، وك هنا اثنية منبعثة من سلسةل الامثال احمليطة احملامد: املراد انواع امحلد احلارضة. واملداحئ 1

 ابحملامد املاضية واملس تقبةل.

الكامالت: تعين الكامالت اليت تس تلزم املعبودية. اي حىت اذا ذهب العابدون بعباداهتم فان الكامالت اليت تقتيض املعبودية 

املؤلف. -العبادة بداًل عن السالسل املاضية. تسوق اىل -ابقية. ويه ــ اي الكامالت 
 

لهيي اظهاراً منتظامً، ترّحب وهتئن 2) ( التحيات: اي أ ن مجيع ذوي احلياة من حيث اظهارها أ اثر حياهتا مضن دائرة املراد اال 

صوير، صنعة صانعها اجلليل. مبثل ما اذا صنع خشص ماكنة خارقًة بديعة ركّب عىل رأ سها اهجزة لتسجيل الصوت والت

وتعمل بنفسها، فتتحدث وتكتب وختابر بصورة ذاتية، ومعلت تكل املاكنة عىل الوجه اذلي يريده صانعها واعطت نتاجئها 

احلس نة. فكام ان الناظر اىل تكل املاكنة يبارك وهيئن ذكل الرجل قائاًل: ماشاء هللا! ابرك هللا! ومينحه هدااي معنوية. كذكل 

ا النتاجئ املقصودة مهنا واظهار ااثرها عىل أ مكل وجه، امنا تشكر وتقدر وحتيي صانعها بلسان اهجزة تكل املاكنة ابظهاره

 حالها، وتقّدم الهتاّن والتربيك بقولها.. ماشاء هللا معىًن.

 وهكذا ففي رأ س لك ذي حياة أ الت واهجزة كبرية وخمتلفة اكهجزة تسجيل الاصوات والتقاط الصور والربقيات والهواتف.

ظهارها ما يف خلقها من مقاصد ونتاجئ عىل أ مكل وجه وأ مته، امنا تعلن عن تسبيحاٍت لصانعها وعن كامل صنعته اليت ويه اب

 ابس تحساانهتا وهتليالهتا وتكبرياهتا وهداايها املعنوية.» التحيات«تعرّب عهنا بـ

له » التحيات«أ ما حنن فبقولنا  ية تعبرياً عن انفس نا، واللسان حبد ذاته هجاز امنا نتذكر تكل التحيات ونقدهما اىل احلُضة اال 

 من تكل الاهجزة فأ وىل النتاجئ املطلوبة مهنا أ ن يكون مرتجامً لهذه التحيات. ـ املؤلف.
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 يعين:

بَغُة املزُتََ  اِهَرُة يف ااَلرِض، َواحِلهمَُة الباِهَرُة فهيا، َوالَصنَعُة املهَُمَّةَلُ فهيا، َوالّصِ عَُة )َوالُقدَرُة الظَّ ِّنَُة فهيا، َوالنِّعَمُة املَُتنَّوِ ي

مَحُة الَواِسَعُة فهيا عىَل هللا دليٌل(.  فهيا، َوالرَّ

ٌد بأ الِف ُمعِجَزاتِِه عىَل هللا َدليلٌ   َوالُقرأ ُن اُبلُوِف أ ايتِِه هلل َشهيٌد. َوُمَحمَّ
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 ها بأ زهارِها ِبأ مثَارِها عىَل هللا دليلٌ َوالِبَحاُر ِبَعجائهِِبا َوغَرائهِبا هلل َشهيٌد. َوالنَبااتُت بأ وراقِ 

 يعين:

اُت  حاُت ِبأ وراِقها، َواحلاِمداُت اِبزهارِها، َواملَُكرّبِ ّبِ راُت املمُِثراُت املُس َ ّهِ ِّناُت املزَُتَ ي الئُِل املزَُتَ ِبأ ثَْمارِها، عىَل هللا )فادلَّ

 دليٌل(

حاِت َوأ زهارِها احلا اُت، واحلُوينَاُت َوااَلجَشاُر ِبأ وراِقها املُس ّبِ اِت هلل َشهيٌد. َواحلَيواانُت املُكرّبِ ِمداِت َواثاْمرِها املَُكرّبِ

افَُّة املُهَلِّالُت عىَل هللا دليٌل. ويراُت الصَّ َحاُت، َوالُطويراُت احلاِمداُت، َوالطُّ  املُس ّبِ

ْم َوااِلنُس َواجِلنُّ ِبِعَباداهِتم َوَصلَواهِتْم يف َمسِجِد الاَكئِناِت هلل وُح يف َمسِجِد الَعالَمِ ِبتَسبيحاهِتِ  َشهيٌد. َواملكََلُ َوالرُّ

ْم عىَل هللا دليٌل.  َوِعباداهِتِ

ْنَعُة هلل فَاملَدُح هلل..  َوالّصِ

َّنَاُء هلل.. ْبَغُة هلل فَالث  َوالّصِ

كُر هلل..  َوالنِّْعَمُة هلل فَالشُّ

مَحُة هلل..  َوالرَّ

 .فَاحلَمُد هلل رّبِ الَعالَمنيَ 
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 يف ّشهادة:

دًا َرُسوُل هللا اّل هللا َوأ نَّ ُمَحمَّ  نَشهَُد أ ْن ل  ِاهَلَ ا 

يقنيَ  ّدِ ٍد املُخَتاِر. وايربَّ اجلَنَِّة َوالنَّاِر. َوايربَّ النَبينَّي َوااَلْخياِر، اَيربَّ الّصِ َّهُمَّ ايَربَّ ُمَحمَّ بَراِر. ايربَّ الل  َوال 

اَرى َوالِقفاِر. ايربَّ الَعبيِد َوال حراِر.  الِصَغاِر َوالِكَباِر. ايَربَّ  حَّ احلُُبوِب َوااَلمثَاِر. ايربَّ ال هْنَاِر َوااَلجَشاِر. اَيربَّ الصَّ

اِر. َّيِل َوالهنَّ  ايربَّ الل

َسِة.. َونُشهُِد مَجيَع أ مَسائَِك احلُس ىن .. َونُشهُِد مَجيَع َملئَِكِتَك أ مَسينَا َوأ صَبحنا نُشهُِدَك َونُشهُِد مَجيَع ِصَفاتَِك املَُتَقّدِ

.. َونُشهُِد مَجيَع أ نِبيَائَِك الُعظمى. َومَجيَع أ وِلَيائَِك الُكربى. َومَج  ىتَّ يَع أ ْصِفيائَِك الُعلَيا.. ونُْشهُِد مجيَع َمْخلوقَاتَِك الش َّ

َّيت ال تَُعدُّ َوال حُتىص.. َّناِت املُوزواَنِت  الُعلَيا.. َونُشهُِد مَجيَع أ ايتَِك التَّكوينيَِّة ال َونُشهُِد مَجيَع َمصُنوعَاتَِك املُزي

اِت الاكئِناِت العاِجزاِت. اجلَاِمداِت اجلَاِهالِت واحلَاِمةَلِ حِبوكِلَ   َوَطوكِلَ املَْنُظوَماِت املَُتَماثِالِت.. َونُشهُِد مَجيَع َذرَّ

ذِنَك جَعائَِب الَوظائِِف املُنَتَظَماِت.. ونُشهِ راِت الَغرِي املَحدوَداِت املَُتنَوعاِت َوأ مِرَك َوا  ُد مَجيَع ُمَركباِت اذلَّ

ملُخَتِلَطِة املُنَتَظَماِت املُتَقنَاِت املَصُنوعاِت ِمْن البسائِطِ اجلَاِمداِت.. َونُشهُِد مَجيَع تََركُّباِت املوُجوداِت النَّاميَاِت ا

 َ ةِ َدفَعًة يف غَايِة الامتَياِز.. َونُشهُِد َحبيَبَك ااَلكَرَم ُسلَطاَن ااَلنبيَاِء َوااَلولَياِء َمَوادُّ َحيَاهِتا يف غَايَِة الاخِتالِط َواملَُتَمزّيِ
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َّسلميَاِت.. َونُشهُِد فُرقانََك احلَ  لَواِت َوالت كمَي َذا أ فَضَل املَخلُوقَاِت ذا املُعِجَزاِت الباِهَرِة عَليِه وعىَل أ هِلِ افضُل الصَّ

ِّنَا ََّك أ نَت هللا ال ايِت الَبي اِطعاِت: ِبأ انَّ لُكَّنا نَشهَُد ِبأ ن اِت َوااَلنواِر السَّ اهنِي النَّرّياِت َوادَلالئِِل الَواحِضَ ِت َوالرَبَ

ميُع البَ  َمُد احليُّ الَقيُّوُم الَعلمُي احلَكمُي الَقديُر املُريُد السَّ حمُي صرُي الالَواِجُب الُوجوِد الَواِحُد ال َحُد الَْفْرُد الصَّ محُن الرَّ رَّ

اّل أ نَت َوحَدَك ال رَشيَك  هَل ا  ُم، كَلَ ااَلمَساُء احلُس ىن.. َوَكذا نَشهَُد أ ْن ال ا   كَلَ الَعدُل احلمََكُ املُقتَِدُر املَُتلَكِّ
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ََّك عىَل لُكِّ يَشٍء قَديٌر َوِبلُكِّ يَشٍء عَلمٌي.. َوَكذا نَشهَُد ِبلُكِّ ما َمرَّ َوَمَع لُكِّ  داً َعبُدَك َونَبُيَك َوأ ن َما َمرَّ ِبأ نَّ ُمَحمَّ

اُل ُملِكَك. َوَمليُك ُصْنِعَك. َوعنَُي ِعنَايَتَِك. َومَشُس ِهَدايَِتَك. َوِلساُن َمَحبَّتَِك. . َومَجَ َوِمثاُل  َوَصِفيَُّك َوَخليكُلَ

ُف َموُجوَداتَِك .  َرمَحتَِك. َونُوُر َخلِقَك. َورَشَ
9

اُف ِطلِسمِ اك ئِنَاتَِك. َوداّلُل َسلَطنَِة ُربُوِبيَِتَك. َوُمَعّرُِف ُكُنوِز َوَكشَّ

ُ أ واِمِرَك ِلِعباِدَك َوُمَفرِسُ أ ايِت ِكتاِب اَكئِنَاتَِك. وَمَداُر ُشهوِدَك َوِاشَهاِدَك. َوِمرأ ُة مُ  َحبَّتَِك ِلَجَماكِلَ أ مَسائَِك. َوُمَعمّلِ

ًة َوأ سامئَِك، َوَمَحبَّتَِك ِلصنَعِتَك َوَمصنُ  ي أ رَسلَتُه َرمْحَ وعَاتَِك، َومِلَحاِسِن َمخلُوقَاتَِك. َوَحبيُبَك َوَرُسوكُلَ اذلَّ

همَِة َصنَعِة ِصبَغِة نُُقوِش قرَِص الَعالَمنَي. َوِلتَ  عريِف ُكُنوِز لِلعالَمنَي. َوِلَبياِن َمَحاِسِن َكامالِت َسلَطنَِة ُربُوبيَِّتَك حِبِ

شاراِت ِحهَمِيَّا مواِت َوااَلرضنَي. أ سامئَِك اِب  ِت لَكَماِت أ ايِت ُسُطوِر ِكَتاِب العالَمنَي. َوِلَبياِن َمرِضيَّاتَِك ايَربَّ السَّ

 عَلَيِه َوعىَل أ هِلِ َواحَصاِبِه َوِاخواِنِه أ لُف أ لِف َصالٍة َوَسالم ٍ يف لُكِّ أ ٍن َوَزماٍن.

َّهُمَّ اي َحفيظُ اي َحاِفظُ اي َخرَي احلافظنَي نَس َتودِ  َّيت أ نَعمهَتا عَلينا. الل هاداِت ال ايَتَك َوَرمَحَتَك هِذِه الشَّ عُ ِحفَظَك َومِحَ

ىل يَوِم احلرَِش َواملزَياِن أ مني. َواحلَمُد هلل َرّبِ الَعالَمنَي.  فَاحَفظهَا ا 

ي   احلَْمُد هلل اذلَّ
2

َُّه َواِحٌد َدلَّ عىَل ُوجوِب ُوجُوِدِه، َوَدلَّ النَّاَس عىَل اوَصاِف َجالهِلِ َومَجَ  ، وَشهَِد عىل أ ن اهِلِ وَكامهِلِ

هانُ  اِدُق والرُبْ اِهُد الصَّ ٌد: الشَّ  فَرٌد مَصَ

--- 
1
ان لك لكمة يف هذه الشهادة الثانية تومئ اىل برهان صادق حق من الرباهني احلقة للنبوة ال محدية، كام تشري اىل وظيفة   

ة، مثلام لك فقرة يف الشهادة الاوىل تدل عىل كثري من براهني من وظائف النبوة، واىل مقام من املقامات احملمدي

الوحدانية، فك ن الكً من تكل اللكامت والفقرات شاهدة يل، وتشهد معي، واان بنييت اقلب شهاداهتا اليت يه بلسان احلال 

 املؤلف. -اىل لسان املقال، فنشهد معًا. 
2
عرش وهو رساةل املعجزات الامحدية، وان لك قيد ولك لكمة فيه ان ايضاح هذا املقام هو يف أ خر املكتوب التاسع   

 يشري اىل دليل من دالئل الرساةل الامحدية كام انه يومئ اىل الرباهني ادّلاةل عىل أ ن القرأ ن احلكمي هو الكم هللا.

ة عىل وحدانية هللا س بحانه وسمل والقرأ ن الكرمي هنا، عىل ان لك واحد مهنام دليل سامٍ للغاي عليه هللا ولقد ذكر النيب صىل

 املؤلف. -وتعاىل . 
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ِتَفاِقهِْم َوحَتقيِقهِْم  ِ ا  ْم. ُذو ااِلرهاَصاِت اخلَاِرقَِة َواملُعِجزاِت الَباِهرِة َوالرَباهنِي َوالِصّديقنَي. احلَاوي ِلرِسّ َوَكراَماهِتِ

اِميَةِ يف  جااي السَّ ِة. ُذو ااَلخاَلِق الَعالَيةِ يف ذاتِِه. َواخِلصاِل الَغالَيةِ يف َوظيَفِتِه. َوالسَّ رَشيَعتِِه. َمهَبطُ القاِطَعةِ الواحِضَ

اَبّن اِبمَجاعِ  لهِيْم ِبُكُشوِفهِمْ  الَويِح الرَّ ميَاِنِه. َواملزُنِل ا  ِة ا  ِل عَلَيهِ ِبُقوَّ ِل اِبجَعاِزِه. َواملزُْنَ . َواملزُْنَ  َوحَتقيَقاهِتْم. املزُِنِل ِبَتوفيٍق هَلُ

يَّاُر عَالَِم الَغيِب َواملَلَكوِت. ُمشاِهُد ال رواحِ َوُمَصاِحُب املَلئَِكِة ُمرِشُد اجِلّنِ َوااِلنِس. وَ  انَْوُر ثََمراِت جَشََرِة س َ

مَحِة. اكِشُف ِطلِسِم الاكئِنَاِت. َحاّلُل ُمعَ  . بُرَهاُن احلَقيَقِة. ِلساِن احمَلبَِّة. ِمثاُل الرَّ ى اخِللَقِة. اخِللَقِة. رِساُج احلّقِ مَّ

 َ بُوبيَِّة. َمداُر ُظهوِر َمَقاِصِد خاِلِق الاكئِناِت يف َخلِق امل وُجوداِت. وَواِسَطُة تَظاُهِر َكامالِت َداّلُل َسلَطنَِة الرُّ

ىل أ نَُه نَصَب عنَِي فَاِطِر الَكوِن يف َخلِق الاكئِناِت  َِّة ا  اِنَع نََظَر "الاكئِناِت، املُرِمُز بَِشخصيَّتِِه املَعنَوي يَعين أ نَّ الصَّ

لَيِه َوَخلََق اَلجهِلِ َواَلمثاهِلِ َهذا الَعالَمَ  يَعِة  "ا  َّيت يه ِبَدساتريِها أ منُوَذُج َدساترِي ُذو ادّليِن والرشَّ َوااِلسالميَِة ال

اَريِن. َك نَّ ذكِلَ ادّليَن ِفهرِس تٌة ُاخرَِجْت ِمْن ِكَتاِب الاكئِناِت. فَك نَّ الُقرأ َن املزَُنل عَليهِ  عاَدةِ يف ادلَّ  ِقراَءةٌ ل ايِت السَّ

َُّه ِنظاُم انَ  ىل أ ن ِظم الكوِن. فَنَاِظُم هِذِه الاكئِناِت هِبذا النِّظاِم ااَلمَتِّ ااَلمكَِل ُهَو اَنِظُم الاكئِناِت. املُشرُي ِديُنُه احلَقُّ ا 

ىل ااِلميَاِن حنَ  ُدان حَنُن َمَعارِشَ بيَن أ َدَم، َوُمهدينَا ا  ّيِ ُن َمَعارِشَ ذكَل ادّليِن اجلَاِمعِ هِبذا النّظِم ااَلحَسِن ااَلمَجِل، س َ

ٌد عَليهِ  اِهَد  املَؤِمننَي ُمَحمَّ نَّ ذكِلَ الشَّ مواُت. فَا  َّْسلاميِت ما َداَمِت ااَلرُض َوالسَّ لَواِت َوأ مَتُّ الت َوعىَل أ هِلِ افَضُل الصَّ

هاَدِة عىَل ُرؤِس ااَلشهَاِد ِبَطوِر املَُشاِهِد.  يَشهَُد َعِن الَغيِب يف عالَِم الشَّ
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َُّه يُشاِهُد مُثَّ يَشهَُد ُمنا  ِداًي اَلجيَاِل البرََشِ َخلَف ااَلعَصاِر َوااَلقطاِر اِبعىل َصوتِِه.نََعْم؛ يَُشاَهُد أ ن

تِِه. ىل َشواِهِق الاس تِقَباِل وجِبميعِ قُوَّ  نََعْم؛ فَهذا َصدى َصوتِِه يُسَمُع ِمْن أ مَعاِق املايض ا 

ُس بيَن  اموّي مُخُ َُّة أ لفًا نََعْم؛ فََقد اس َتوىل عىَل ِنصِف ااَلرِض. َوانَصَبَغ ِبصبِغِه السَّ أ َدَم. َوَداَمْت َسلَطنَُتُه املَعنَوي

نًَة يف لُكِّ َزماٍن، حَيمُكُ َظاِهراً َوابِطنَاً عىَل ثَلثاَمئة َومَخسنَي ِملُيوانً ِمْن َرِعيَّتِهَ  اِدقَِة املُطيَعِة  َوثَلامَثئة َومَخسنَي س َ الصَّ

ْم َوُعُقو  ْم َوارَواهِحِ ُِ اِبنقيَاِد نُفوِسهِْم َوقُلُوهِبِ ِة َدساترِيِه َّتِِه بَِشهاداِت قُوَّ ي ْم. َوِبغايَِة ِجّدِ ِدمِهْ َوُسلَطاهِنِ ّيِ ِلهِْم اَلَواِمِر س َ

ُهوِر َوعىَل ِجَباِه ااَلقَطاِر. َوِبَغايَِة ُوثُوِقِه بَِشهاَدِة ُزهِدِه واس تِغنائِِه َعِن ا َرِة عىَل َُصُوِر ادلُّ نَيا. وبغاية املَُسمَّ دلُّ

، َشهادَ اطمئنانه وُوثُ  َُّه أ ْعَبُد َواتقى ِمَن اللُكِّ اِبتِّفاِق اللُكِّ ميَاِنِه بَِشهاَدِة أ ن ِة ا  ه بشهاَدِة َسريِه ِوِبغايَِة قُوَّ ُِ ُِ ُِ ةً  وِق

َرة ً بـ:  جاِزَمة ً ُمَكرَّ

 ُِ َح ِبأ وَصاِف َجالِل ي َدلَّ عىَل ُوُجوِب ُوجوِدِه، َورَصَّ الّ هللا( اذلَّ هَلَ ا  َُّه )فَاعمَلْ أ نَُه ال ا  ، َوَشِهَد أ ن ِه َوَجامهِلِ َوَكامهِلِ

ِدينَ  جامعِ لُكِّ ُكُتِب ااَلنِبيَاِء َوااَلوِلَياِء َواملَُوّحِ ِ ا  ٌد، الُفرقاُن احلَكمُي احلَاوي ِلرِسّ  املُخَتِلفنَي يف واِحٌد أ َحٌد فَرٌد مَصَ

ِر هِجاتُُه املََشاِرِب واملََساكِلِ املُتَِّفَقِة قُلُوُب َهُؤالِء َوُعقوُل ُاولئ ْم عىَل تَصديِق أ ساساِت الُقرأ ِن املُنَوَّ َك حِبَقائق ُكُتهِبِ

ْذ عىَل َظهرِِه ِسكَُّة ااِلجَعاِز. َويف بَطنِِه َحقائُِق ااِلميَاِن. َوحَتَتُه بََراهنُي ااِلذعَاِن. َوَهَدفُُه سَ  . ا  تُّ اَريِن. الّسِ َعاَدُة ادلَّ

ّّنِ اِبمَجاعِ املزُِنلِ  َونُقَطُة اسِتنَاِدِه َمحُض الَويحِ  ابَّ  الرَّ
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ِة اميَاِنِه َوامنيَّتِِه. َوَكامِل تَسلميِيَّتِِه َوَصفَوتِِه. .  اِبايتِِه. َواملزَُنِل اِبجَعاِزِه. َواملزَُنِل عَليِه ِبُقوَّ َووضِعيَّتِِه املعلُوَمِة ِعنَد نُُزوهِلِ

عاَداِت اِبلَيقنِي. ُذو ااَلمثَاِر الاَكِملنِي  َمجَمُع احلَقائِِق اِبلَيقنِي. َوَمنَبُع أ نوارِ  ىل السَّ ااِلميَاِن اِبلَبداَهِة. املُوِصُل ا 

َُّد اِبدَلالئِِل  اِدِق ِمْن تَفاريِق ال ماَراِت. املُؤي الَعقليَِّة اِبتِّفاِق اِبملَُشاَهَدِة. َمقُبوُل املكََلِ َوالانِس َواجلَاّن اِبحلَدِس الصَّ

َُّة ابملَُشاَهَدِة. ُذو االُعَقالِء الاكم لميَِة بَِشهاَدِة اطِمئناِن الِوجَداِن ِبِه. املُعِجَزةُ الابدي ُق ابلِفطَرِة السَّ لَبرَصِ لنَي. َواملَُصدَّ

 ُ  املََل املُطلَِق يَرى ااَلش َياَء ِبَكامِل الُوُضوحِ، يَرى الَغائَِب الَبعيَد اَكحلَارِضِ الَقريِب. ُذو ااِلنِبساِط املُطلَِق يَُعمّلِ

رِس، َويَشِمُل تَعلميُُه وتَعلميَاتُُه طَ  ُ أ طَفاَل البرََشِ ِبعنِي َذكِلَ ادلَّ بنَي ِبَدرٍس، َويَُعمّلِ َبقاِت َذوي الُشُعوِر ااَلعىل ِمَن املَُقرَّ

هاَدِة، َشهاَدة ً َجازِ  ىل أ بَسطِ البَسائِطِ. ِلساُن الَغيِب يف عَالَِم الشَّ َرة ً بـِمْن أ عىل ال عَايل ا  الّ ُهَو "َمة ً ُمَكرَّ هَلَ ا  ل  ا 

اّل هللا( " هَلَ ا  َُّه ل  ا   و )فَاْعمَلْ أ ن
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 الباب اخلامس

 يف مراتب

)َحسبُنا هللا َوِنْعَم الَوكيُل( . 
9

 

 َوُهَو مَخُس نكت

 * النكتة الاوىل

 فهذا الالكم دواء جمرب ملرض العجز البرشي وسقم الفقر الانساّن

َوِنْعَم الَْوِكيُل(  )َحْسبُنَا هللا 
2

َوامِ الُْوُجوِد الَْمْحُبوِب  ْذ ُهَو الُْموِجُد الَْمْوُجوُد الَْبايِق فاَلَ بَأَْس ِبَزَواِل الَْمْوُجوَداِت دِلَ
ِ
ا

 ِبَبَقاِء ُموِجِدِه الَْواِجِب الُْوُجوِد .

اِنُع الَْفاِطُر الَْبايِق فاََل ُحْزَن عىََل َزَواِل الَْمْص   ُنوعِ ِلَبَقاِء َمَداِر الَْمَحبَِّة يِف َصاِنِعِه.َوُهَو الصَّ

--- 
قبل ثالثة عرش عامًا أ لقيت نظرة اىل ادلنيا من عىل مقة تل )يوشع( الشاهق.. وكنت كسائر الناس مفتواًن بطبقات   1

ىل الفناء والزوال املوجودات املتداخةل وحماس هنا. كام كنت مشدوداً الهيا حبب شديد؛ مع أ نين شاهدت بعقل احندارها ا

بشلك ظاهر وواحض جدًا. فأ حسست أ ملاً وفراقًا؛ بل أ حسست ظلمة أ تية من فراقات الحد لها. فأ غاثتين جفأ ة أ ية )َحسبُنا 

 هللا َوِنْعَم الَوكيُل( مبراتهبا الثالثة والثالثني. فبدأ ت أ قرأ ها بشلك رمزّي عىل حنو ماس يذكر.

اليت كنت أ واظب علهيا بني املغرب والعشاء س تكون ملعة مضن ملعات )املكتوب ان لك مجةل من اجلل الس بع املباركة 

احلادي والثالثني(. وقد دخلْت مخُس مجل مهنا وبقيت هااتن اجللتان. ذلا بقي ماكُن اللمعة الرابعة واللمعة اخلامسة فارغًا. 

خرى حفول مراتب )ال حول والقّوة االّ ابهلل العّل وس تكون احدى اجلل حول مراتب )َحسبُنا هللا َوِنْعَم الَوكيُل(. أ ما ال  

العظمي(. وملا اكنت مراتب هاتني اجللتني املباركتني عبارة عن اذلكر والفكر اكرث من كوهنا علامً، فقد ُذكرت يف الباب 
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 اخلامس ابلعربية.ـ املؤلف.
2
أ نقذتين من ورطات وظلامت رهيبة. وكنت قد وضعت لقد رأ يت يف وقت ما أ نواراً ومقامات كثرية لهذه اجلةل املباركة. ف  

شارات اىل تكل الاحوال واملقامات: فتارة يف صورة فقرة خمترصة جدًا، واخرى بلكامت معدودات الجل تذكري نفيس.  ا 

بة اما تكل الفقرة الاوىل، فكنت لكام فكرت يف موت ذوي احلياة مبوت وفناء ادلنيا الضخمة اليت يه حمبوبيت كام يه حمبو 

لل خرين، وجدت ان ضامد أ اليم ومهويم العميقة هو:َحسبُنا هللا َوِنْعَم الَوكيُل. واجلل اليت يف البداية تسري حسب هذا 

 الرّس.ـ املؤلف.

#502 

ِد يِف َزَواٍل َوَذَهاٍب. َف عىََل َزَواِل الُْمكْلِ الُْمَتَجِدّ  َوُهَو الَْمكِلُ الَْماكِلُ الَْبايِق فاََل اَتَسُّ

نَْيا ِلَبَقاهِئَا يِف َدائِ وَ  َ عىََل غَْيُبوبَِة الَْمْحُبواَبِت ِمَن ادلُّ اِهُد الَْعاِلُم الَْبايِق فاَلَ حَتَرسُّ  َرِة ِعمْلِ َشاِهِدَها َويِف نََظرِِه .ُهَو الشَّ

َوا ُِ دِلَ ناِت َتْحس َ اِحُب الَْفاِطُر الَْبايِق فاََل َكَدَر عىََل َزَواِل املُس ْ أ ِء فَاِطرَِها.َوُهَو الصَّ هِنَا يِف َامْسَ  ِم َمنَْشأ ِ َمَحاس ِ

 َوُهَو الَْواِرُث الَْباِعُث الَْبايِق فاََل تَلَهَُّف عىََل ِفَراِق ااَلْحَباِب ِلَبَقاِء َمْن يَرهُِثُْم َويَْبَعهُثُْم.

َن عىََل َزَواِل الَْجِمياَلِت  أ ِء  َوُهَو الَْجِميُل الَْجِليُل الَْبايِق فاََل حَتَزُّ أ ِء الَْجِمياَلِت ِلَبَقاِء ااَلمْسَ َّيِت يِهَ َمَرااَي ِلاَلمْسَ ال

َماِلهَا بَْعَد َزَواِل الَْمَرااَي.  جِبَ

َِّة ِلَبَقاِء الَْمْحُبوِب  َُّم ِمْن َزَواِل الَْمْحُبواَبِت الَْمَجازِي .َوُهَو الَْمْعُبوُد الَْمْحُبوُب الَْبايِق فاََل تَأَل   الَْحِقيقِيّ

يََّة َوال َامَهَِّيَة ِمْن َزَواِل الْمُ وَ  ُؤُف الَْبايِق فاَلَ مَغَّ َوال َمْايُوس ِ ِحمُي الَْوُدوُد الرَّ مْحَُن الرَّ اِهرِيَن ُهَو الرَّ ْنِعِمنَي  الُْمْشِفِقنَي الظَّ

ُتُه َوَشَفَقُتُه لُكَّ َشٍئ.  ِلَبَقاِء َمْن َوِسَعْت َرمْحَ

َِّطيُف ا هَ َوُهَو الَْجِميُل الل َِّطيَفاِت الُْمْشِفَقاِت ِلَبَقاِء َمْن يَُقوُم َمَقاَم لُكِّ َة ِبَزَواِل الل ا، لَْعُطوُف الَْبايِق فاَلَ ِحْرقََة َوال ِعرْبَ

ّ َما ِلَّياتِِه؛ فََبَقاؤُه هِبَِذِه ااَلْوَصاِف يَُقوُم َمَقاَم لُكِ ّلٍ َواِحٍد ِمْن جَتَ اَل ِمْن َانَْواعِ فَ  َواَل يَُقوُم اْللُكُّ َمَقاَم جَتَ َُ يَن َوَز

نَْيا.  )َحْسبُنَا هللا َوِنْعَم الَْوِكيل( ّ َاَحٍد ِمَن ادلُّ  َمْحُبواَبِت لُكِ

نَْيا َوَما ِفهيَا بََقاُء َماِلِكهَا َوَصاِنِعهَا َوفَاِطرَِها. يِب ِمْن بََقاِء ادلُّ  نََعْم َحس ْ
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َّاِنَيةُ   النُّْكتَُة الث

يِب  َحس ْ
9

يِئ َانَّ هللا ُهَو ِالَِهيَي الَْبايِق، َوَخاِلِقَي ِمْن بََقا
2

الَْبايِق، َوُموِجدَي الَْبايِق، َوفَاِطرَِي الَْبايِق، َوَماِليِكَ الَْبايِق، 

 َ َف َوالَ حَتَرسُّ  عىََل َزَواِل َوُجوِدي َوَشاِهِدَي الَْبايِق، َوَمْعُبوِدَي الَْبايِق واَبِعيِثَ الَْبايِق، فاَلَ بَأَْس َوالَ ُحْزَن َوالَ تَأَسُّ

ائِ  أ ئِِه. َوَما يِف خَشْيِص ِمْن ِصَفٍة ِاالَّ َويِهَ ِمْن ُشَعاعِ ِامْسٍ ِمْن َامْسَ مْسَ هِ الَْباِقيَِة؛ فََزَواُل تكِْلَ ِلَبَقاِء ُموِجِدي، َوِاجَياِدِه اِبَ

َا َمْوُجوَدٌة يِف  َفِة َوفَنَاؤَها لَيَْس ِاْعَدامًا لَهَا، اَلهنَّ   َدائَِرِة الِْعمْلِ َواَبِقيٌَة َوَمْشُهوَدٌة ِلَخاِلِقهَا.الِصّ

َُّه ِالَهِيَي الَْبايِق الُْمَتمَ  ن تِهِ ِعلِْمي َوِاْذعَاِّن َوُشُعوِري َوِاميَاِّن اِبَ يِب ِمَن الَْبَقاِء َوذَلَّ هِ الَْبايِق يِف ِمْرأ ِة َوَكَذا َحس ْ ثُِّل ُشَعاعُ ِامْسِ

376



ُّهِلِ يِف ِمْرأ ِة َحِقيَقيِت َصاَرْت نَْفُس َحِقيَقيِت َمْحبُ َماِهيَّيِت؛ َوَما َحقِ  . فَِبرِسِّ تََمث وبًَة، يَقُة ماِهيَّيِت ِاالَّ ِظلٌّ ذِلكِلَ ااِلمْسِ

ََّل ِفهيَا َانَْواُع بََقاٍء لَهَا.  اَل ذِلاهِتَا بَْل ِبرِسِّ َما ِفهيَا َوبََقاُء َما تََمث

--- 
1
ء الباقية للبايق ذي اجلالل وراء فناء ادلنيا وزوال ال فاق، فشعرت بسلوان اتم، كذكل مثلام رأ يت جلوات الاسام  

نظرت اىل خشيص. فاذا مبختلف طبقات املوجودات النفس ية العديدة والصفات الشخصية وحقائقها اليت افتتنت هبا يف 

ما غرز يف فطرة الانسان من عشق  خشيص جتري برسعة حنو الزوال والفناء، فبحثت يف تكل الفانيات عن البقاء برسّ 

البقاء، فوجدت جلوة اسامء خالقي البايق، ورأ يت يف زوال لّك صفة من صفايت جلوةً ابقية من جلوات  امسٍ من الاسامء 

ل لهية. درااكً قاطعًا أ ن عشق البقاء الاكمن يف فطرة الانسان حمبة متشعبة عن احملبة ا   املمتثةل فهيا. عند ذكل أ دركت ا 

ان الانسان يتحّرى حمبوبه بشلك خطأ ؛ فبيامن يلزم عليه حب املمتثّل يف املرأ ة والبحث عنه، يبدأ  حبب املرأ ة او حب بيد 

 .زواهل بعد خطأ ه يدرك ولكن .بداًل من أ ن يعبد "هو"» أ ان«كيفية المتثل فهيا واليت تعد مبثابة الزينة لها. فيعبد 

ّن القلب وماهية الانسان مرأ ة ذات شعور،   حتس مايمتثل فهيا بشعور، وحتبه بعشق البقاء.ـ املؤلف.ا 
2
ن حرف "الياء" اليت تتكرر يف اللكامت الامثنية، مضري متلكم تبني نفَسها. ـاملؤلف.   ا 

#504 

َّاِلثَُة  َالنُّْكتَُة الث
9

 

ي َما هِذِه ا ِ ُِ اذلَّ ِد )َحْسبُنَا هللا َوِنْعَم الَْوِكيُل( ِاْذ ُهَو الَْواِجُب الُْوُجوِد اَلُت ِاالَّ َمَظاِهُر ِلَتَجدُّ ايَّ ًُ لَْمْوُجوَداُت السَّ

.َوِبدُ  ِلَّياِت ِاجَياِدِه َوُوُجوِدِه؛ ِبِه َواِباِلنِْتَساِب ِالَْيِه َوِبَمْعرِفَِتِه َأنَْواُر الُْوُجوِد ِباَل َحّدٍ وِنِه ُظلَُماُت الَْعَدَماِت َوأ اَلُم جَتَ

 اِت.الِْفَراقاِت الَْغرْي الَْمْحُدودَ 

ِل التَّْعيُّنَاِت ااِلْعتَِبا َدٌة ِبتََبدُّ يَّاةَلُ ِاالَّ َويِهَ َمَرااَي َويِهَ ُمتََجِدّ َِّة يِف فَنَاهِئَا َوَزَواِلهَا َوبََقاهِئَا َوَما هِذِه الَْمْوُجوَداُت الس َّ رِي

تَِّة َوُجوٍه:  ِبس ِ

هِتَ  ُل: بََقاُء َمَعاِنهيَا الَْجِميةَلِ َوُهِوايَّ  ا الِْمثَاِليَِّة.َااَلوَّ

َّاىِن: بََقاُء ُصَوِرَها يِف ااَللَْواحِ الِْمثَاِليَِّة.  َوالث

َِّة. َّالُث: بََقاُء ثََمرِاهِتا ال ْخَروي  والث

َّيِت يِهَ نَْوُع َوُجوٍد لَهَا. ِنيَِّة الُْمَتَمثِةَّلِ لَهَا َال ابَّ َها الرَّ ُِ  َوالّراِبُع بََقاُء تَْسِبيَحاِت

َِّة.َوالَْخاِمُس  َمِدي ْ  : بََقاؤَها يِف الَْمَشاِهِد الِْعلِْميَِّة َوالَْمنَاِظِر الرسَّ

ا ِاْن اَكنَْت ِمْن َذِوي ااَلْرَواحِ .  اِدُس: بََقاُء َاْرَواهِحَ َوالسَّ
2

َوَما َوِظيَفهُتَا يِف َكْيِفيَّاهِتَا الُْمَتَخاِلَفِة يِف َمْوهِتَا َوفَنَاهِئَا َوَزَواِلهَا 

ًُ ِاْظهَارُ َوعََدمِ   هَا َوُظهُوِرَها َوِانِْطَفاهِئَا: ِاالَّ
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--- 
1
شارات    كنت أ فكر منذ امد بعيد ان اشري اشارة عابرة مجمةل اىل مراتب حقيقة هامٍة؛ متّ ايضاهحا خبمسة رموز ومخس ا 

ون واليت جتري بصفة يف "املكتوب الرابع والعرشين" اذلي يكشف عن طلسم الفّعالية ادلامئة اليت يه من أ مه معميات الك

دامئة يف خضم املوت واحلياة والفناء والزوال. أ ما الفناء والزوال والعدم مفسائل تعرّب عن عناوين ل نواع خمتلفة من الوجود، 

ن موت ذي حياة وزواهل يمثر  وتمثر كثرياً من امناطها، وأ ن الشئ ال يل اىل الزوال يرتك وراءه ارضاابً كثرية من الوجود. وا 

ن الشئ الفاّن يظل ابقياً من هجات متعددة. فاحلبة متوت ابلِبىَل والتعفّن، وجود ات كثرية، يرتكها وراءه مث يذهب. نعم ا 

ولكهنا ترتك ماكهنا سنبةل جامعة ملائة حبة. وهكذا، وبناء عىل هذا الرس فاخلوف من املوت والعدم، والتأ سف عىل الزوال 

 ليس أ مرًا يف موضعه.ـ املؤلف.
2
وان مل يكن من ذوي الارواح، ». اللكمة التاسعة والعرشين«برهن عىل بقاهئا ابلقطع والُضورة برباهني ابهرة يف كام   

تبقى قوانني حقيقهتا وخلقهتا ونواميس ماهيهتا ودساتري تشلكها. فان ذكل القانون والناموس وادلس تور روح أ مرّي ذلكل 

ويبقى روهحا الامري اذلي هو قوانني تشلكه ويدوم يف نويته الصغرية؛ فذكل  الفرد ولنوعه. كام ان جشرة التينة متوت وتنعدم

الروح الامري الميوت بل يتجدد عليه الصور، بل تدوم ماهيته للحياة. اذ ماهيهتا ظل المس من الاسامء احلس ىن الباقية، 

ح املثالية. فال يكون العدم االّ عنوااًن فتبقى تكل املاهية حتت شعاع الامس البايق، وتبقى هويته ايضًا يف كثري من الالوا

 النتقال وجود زائل اىل انواع من وجود دامئ. ـ املؤلف.
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 ْ ْيٍل يِف غَايَِة الرسُّ ِ هِذِه الَْوِظيَفِة َصاَرِت الَْمْوُجوَداُت َكس َ اِء ااِللَِهيَِّة، فَِمْن رِسّ ُج َمْواَتً الُْمْقتَِضَياِت لاَلمْسَ عَِة تََتَموَّ

َتمِ َوَحيَ  ائَِمُة َوالَْخالَِّقيَُّة الُْمس ْ اِليَُّة ادلَّ ُة. فاََل بُدَّ يِل َوِللُكِّ َاَحٍد اًة َوُوُجودًا َوعََدَمًا. َوِمْن هِذِه الَْوِظيَفِة تََتَظاَهُر الَْفعَّ رَّ

يِب ِمَن الُْوُجوِد َاّّنِ  ِب الُْوُجوِد. َكَفاِّن أ ٌن  َاْن يَُقوَل: )َحْسبُنَا هللا َوِنْعَم الَْوِكيُل( يَْعيِن؛ َحس ْ ُِ َاثٌَر ِمْن أ اَثِر َواجِ

. ِر ااَلبرَْتِ نٍَة ِمَن الُْوُجوِد الُْمَزوَّ يَّاٌل ِمْن هذا الُْوُجوِد املُنَّوِر الَْمظهَِر ِمْن َمالينَي س َ  س َ

ِ ااِلنِْتَساِب ااِلميَاِّنِّ تَُقوُم َدِقيَقٌة ِمَن الُْوُجوِد؛ َمَقاَم ُالُ  ِقيَقُة َامَتُّ نََعْم ِبرِسّ ، بَْل تكِْلَ ادلَّ نٍَة ِباَل ِانِْتَساِب ِاميَاِّنٍ وِف س َ

نٍَة.  َوَاْوَسُع ِبَمَراتَِب ِمْن تِكْلَ ال اَلِف س َ

َمأ ِء َعَظَمُتُه، َويِف ااَلْرِض أ اَيتُُه، َوخَ  يِب ِمَن الُْوُجوِد َوِقميَتِِه َاّّنِ َصْنَعُة َمْن ُهَو يِف السَّ َمواِت  لََق َوَكذا َحس ْ السَّ

ٍم. تَِّة َاايَّ  َوااَلْرَض يِف س ِ

ر َماَء ِبَمَصاِبيَح، َوَزيََّن َوهبَّ َر السَّ يِبَ ِمَن الُْوُجوِد َوَكامهِلِ َاّنَّ َمْصُنوُع َمْن َزيََّن َونُوَّ  ال رَض بأَزاهرَي. َوَكذا َحس ْ

ِف َاّّنِ َمْخلُوٌق َوَمْملُ  َ يِب ِمَن الَْفْخِر َوالرشَّ هِنَا ِظلٌّ َوَكذا َحس ْ اَلهِتَا َوَمَحاس ِ ِميعِ َمَكَ وٌك َوَعْبٌد ِلَمْن هِذِه اْلاَكئِنَاُت جِبَ

. اهِلِ هِلِ َوِاَشاراِت مَجَ ، َوِمْن أ اَيِت َمَكَ اهِلِ هِلِ َومَجَ َبِة ِاىَل َمَكَ ِّس ْ  َضِعيٌف اِبلن

 ُْ ِخُر َما اَل يَُعدُّ َواَل يَُح يِب ِمْن لُكِّ َشٍئ َمْن يَدَّ اْلاَكِف "ىَص ِمْن ِنَعِمِه يِف ُصنَْيِدقَاٍت لَِطيَفٍة يِهَ بنَْيَ َوَكذا َحس ْ

ى بُُذورًا َونَوا "َوالنُّونِ  ِخُر ِبُقْدَرتِِه َماَلِينَي ِقنَْطارًا يِف قَْبَضٍة َواِحَدٍة ِفهيَا ُصنَْيِدقَاٌت لَِطيَفٌة تَُسمَّ  اَي.فَيَدَّ
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اٍل َوِذي اِ  يِب ِمْن لُكِّ ِذي مَجَ ي َما هِذِه الَْمْصُنوعَاُت الَْجِمياَلُت ِاالَّ َمرااَي َوَكذا َحس ْ ِ ِحمُي اذلَّ ْحَساٍن؛ الَْجِميُل الرَّ

ُهوِر. َوهِذِه النَِّعُم الُْمَتَواِتَرةُ  اهِلِ ِبَمّرِ الُْفُصوِل َوالُْعُصوِر َوادلُّ ِد َانَْواِر مَجَ ِبيعِ   َوااَلثَْماُر الُْمَتَعاِقَبُة يِف ُمتََفاِنَيٌة ِلَتَجدُّ الرَّ

ِم َوااَلْعَواِم. امِئِ عىََل َمِرّ ااَلاَنِم َوااَلايَّ ِد َمَراتِِب ِانَْعاِمِه ادلَّ ْيِف َمَظاِهُر ِلَتَجدُّ  َوالصَّ
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َتٌة َوفَْذلََكٌة َوِمزَياٌن َوِمْقيَاٌس ِلَجلَوَ  يِب ِمَن الَْحَياِة َوَماِهيَّهِتَا َاّّنِ َخرِيَطٌة َوِفهَْرس ْ أ ِء َخاِلِق الَْمْوِت َوَكذا َحس ْ اِت َامْسَ

 َوالَْحَياِة.

ٍ عىََل  َمةٍ َمْكُتوبَةٍ ِبَقمَلِ الُْقْدَرِة، َوُمْفهَِمةٍ َداةلَّ يِب ِمَن الَْحَياةِ َوَوِظيَفهِتَا َكْوِّن َكلَكِ أ ِء الَْقِديِر الُْمْطلَِق  الَْحّيِ َوَكذا َحس ْ  َامْسَ

َِّة َحيَايِت لِ  ىن.الَْقيُّوِم ِبَمْظهَرِي اُء الُْحس ْ ي هَلُ ااَلمْسَ ِ اتِيَِّة ِلَفاِطرَِي اذلَّ ُئوِن اذلَّ  لش ُّ

يِب ِمَن الَْحَياةِ َوُحُقوِقهَا ِاْعالِّن َوتَْشهرِِيي بنَْيَ ِاْخَواِّنَ الَْمْخلُوقَاِت َوِاْعاَلِّن َوِاْظهَارِ  ي ِلنََظِر ُشُهوِد َخاِلِق َوَكذا َحس ْ

ُّيِن جِبَ  ي ِ ُوُجوِدي َوِخلَْعِة ِفْطَريِت َوِقاَلَدِة َحيَايِت اْلاَكئِنَاِت ِبزَتَ َعاِت ُحةلَّ َّنيَِن ِبُمَرصَّ ي َزي ِ لَواِت َاْسامِء َخاِلِقَي اذلَّ

تِِه. َّنَاُت َهَدااَي َرمْحَ َّيِت ِفهيَا ُمَزي  الُْمْنَتَظَمِة ال

يِب ِمْن ُحُقوِق َحيَايِت فَهِْمي ِلَتِحيَّاِت َذِوي الَْحَيا  ِة ِلَواِهِب الَْحَياِة َوُشُهوِدي لَهَا َوَشهَاَداٌت عَلهَْيَا.َوَكذا َحس ْ

ّ لِلعَ  َعاِت َجَواِهِر ِاْحَساِنِه بُِشُعوٍر ِاميَاىِنٍ ُّيِن ِبُمَرصَّ يِج َوتََزي يِب ِمَن ُحُقوِق َحيَاىِت ترََبُّ ْرِض ِلنََظِر ُشُهوِد َوَكذا َحس ْ

.  ُسلَْطاِّنَ ااَلَزيِلِّ

يِب ِمنَ  هِتَا ِعلِْمي َوِاْذعَاِّن َوُشُعوِري َوِاميَاِّن، اِبَّّنِ َعْبُدُه َوَمْصنوعُُه َوَمْخلُوقُُه َوفَِقرُيهُ  َوَكذا َحس ْ َوُمْحَتاٌج  الَْحَياِة َوذَلَّ

هْمَتِِه َوَرمْحَ  ِّييِن َكام يَِليُق حِبِ ، يَُرب  تِِه.ِالَْيِه؛ َوُهَو َخاِلِقي َرِحمٌي يِب َكِرمٌي لَِطيٌف ُمنِْعٌم عىََلَّ

زَِي الُْمْطلَِق َوفَْقرَِي الُْمْطلَِق َوَضْعِفيَ  ْمثَاِل جَعْ َّيِت اِبَ يِب ِمَن الَْحَياِة َوِقميهَِتَا ِمْقيَاِسي  الُْمْطلَِق ِلَمراتِِب قُْدَرِة َوَكذا َحس ْ

ِة ا ِحمِي الُْمْطلَِق، َوَطَبَقاِت قُوَّ ِة الرَّ  لَْقِوّيِ الُْمْطلَِق.الَْقِديِر الُْمْطلَِق، َوَدَرَجاِت َرمْحَ
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ْزئِيَّاِت ِصَفايِت ِمَن الِْعمْلِ َوااِلَراَدةِ َوالُْقْدَرةِ الُْجْزئِيَّةِ ِلَفهْمِ ال َّيِت جِبُ يِب ِبَمْعَكِسي َفاِت الُْمِحيَطةِ ِلَخاِلِقي. فََافْهَُم َوَكذا َحس ْ ّصِ

.  ِعلَْمُه الُْمِحيطَ ِبِمزَياِن ِعلِْمي الُْجْزيِئِّ

يِب ِمَن اْلهَمَاِل؛ ِعلِْمي اِبَنَّ ِالَهِيي ُهَو اْلاَكِمُل الُْمْطلَُق. فلَُكُّ َما يِف اْلَكْوِن ِمَن اْلهَمَاِل مِ َوَهكَ  ، ذا َحس ْ هِلِ ْن أ اَيِت َمَكَ

. هِلِ  َوِاَشاراٌت ِاىَل َمَكَ

يِب ِمَن اْلهَمَاِل يِف نَفيِس، ااِلميَاُن اِبهلل. ِاذا ااِلميَاُن لِ   لْبرََشِ َمنَْبٌع ِللُكِّ َكاماَلتِِه.َوَكذا َحس ْ

ازايِتَ الُْمْخَتِلَفِة، ِالَهِ نَِة هِجَ نَْواعِ َالْس ِ يِب ِمْن لُكِّ َشٍئ اَلنَْواعِ َحاَجايِتَ الَْمْطلُوبَِة اِبَ يي َوَريّبِ َوَخاِلِقي َوَكذا َحس ْ

ي هَو يُْطِعمُ  ِ ىَن اذلَّ أ ءُ الُْحس ْ ي هَلُ ااَلمْسَ ِ ِرَي اذلَّ .َوُمَصّوِ ُِّرِّن َويُهَمِّليُِن، َجلَّ َجاَلهُلُ َومَعَّ نََواهُلُ ِّييِن َويَُدب  يِن َويَْسِقييِن َويَُرب

اِبَعةُ   َالنُّْكتَُة الرَّ
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يِب ِللُكِّ َمَطاِليِب َمْن فَتََح ُصوَريِت َوُصوَرَة َاْمثَايِل ِمْن َذِوي الَْحَياِة يِف الَْمأ ِء ِبلَِطيِف ُصْنِعِه وَ  قُْدَرتِِه  لَِطيِف َحس ْ

َِّتِه.  َولَِطيِف ِحهْمَتِِه َولَِطيِف ُربُوِبي

ِعي َوبرََصِي، َوَاْدَرَج يف ِجْسِمي ِلَساانً َوَجنااًن، َوَاوْ  يِب ِللُكِّ َمَقاِصِدي َمْن َانَْشأَِّن َوَشقَّ مَسْ َدعَ ِفهيَا َويِف َوَكذا َحس ْ

ًة اَل تَُعدُّ ِلَوزْ  اسَّ تِِه. َوَكذا َاْدَمَج يِف ِلَساِّن َوَجنَاىِن َوِفْطَريِت هِجَازايِت؛ َمَوازِيَن َحسَّ َخَراِت َانَْواعِ َخَزائِِن َرمْحَ ِن ُمدَّ

أ ئِِه. ىَص ِلَفهِْم َانَْواعِ ُكُنوِز َامْسَ اَسًة ال حُتْ  أ الٍت َجسَّ

ِغرِي الَْحِقرِي، َوَاْدَمَج يِف ُوُجوِديَ  يِب َمْن َاْدَرَج يِف خَشْيِصَ الصَّ ِعيِف الَْفِقرِي هِذِه ااَلْعَضاَء َوال الِت  َوَكذا َحس ْ الضَّ

ََّطائَِف َوالَْمْعنَِوايِت؛ اِلْحَساِس مَجِ  ياِت َوهِذِه الل يعِ َانَْواعِ ِنَعِمِه، َوهِذِه الَْجَواِرَح َوالِْجهَازاِت َوهِذِه الَْحَواسَّ َوالِْحس ِّ

ِّيَّاِت  ل  َوال ذاقَِة اَْكرَثِ جَتَ
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ائِِه جِبَ  َِّتِه َوَكِرمِي َرْأفَِتِه َوِبَعِظمِي قُْدَرتِِه َولَِطيِف حِ َامْسَ تِِه َوِبَكِبرِي ُربُوِبي يِل َرمْحَ  هْمَتِِه.ِليِل ُالُوِهيَّتِِه َومَجِ

 َالنُّْكتَُة الَْخاِمَسةُ 

يِب َمْن َخلََقيِن، َوَاْخَرَجيِن ِمْن ُظلَْمِة الَْعَدِم، ال بُدَّ يِل َوِللُكِّ َاَحٍد َاْن يَُقوَل  َحااًل َوقَااًل َوُمتََشكِّراً َوُمْفتَِخرًا: َحس ْ 

 َوَانَْعَم عََلَّ ِبُنوِر الُْوُجوِد.

َّيِت تُْعِطي ِلَصاِحهِبَا لُكَّ َشٍئ َوتُِمدُّ  يِب َمْن َجَعليَِن َحيَّاً فََانَْعَم عََلَّ ِنْعَمَة الَْحَياِة ال  . يََد َصاِحهِبَا ِاىَل لُكِّ َشئٍ َوَكذا َحس ْ

ِت ااِلنَْساَن عَالَمَ  َ َّيِت َصريَّ يِب َمْن َجَعليَِن ِانَْساانً فََانَْعَم عََلَّ ِبنِْعَمِة ااِلنَْساِنيَِّة ال اً َصِغرياً اَْكرَبَمْعىَنً ِمَن الَْعالَِم َوَكذا َحس ْ

 اْلَكِبرِي.

يِب َمْن َجَعليَِن ُمْؤِمنًا فََانَْعَم عََلَّ ِنْعَمَة االِ  نَْيا َوال ِخَرَة َكُسْفَرتنَْيِ َمْملُوئََتنْيِ ِمَن النَِّعِم َوَكذا َحس ْ ُ ادلُّ ي يَُصرّيِ ِ ميَاِن اذلَّ

ُمهَُما ِاىَل الُْمْؤِمِن ِبَيِد ااِلميَاِن.  يَُقّدِ

اَلُم، فََانَْعَم عَ  اَلُة َوالسَّ ٍد عَلَْيِه الصَّ ِة َحِبيِبِه ُمَحمَّ يِب َمْن َجَعليَِن ِمْن ُامَّ َلَّ ِبَما يِف ااِلميَاِن ِمَن الَْمَحبَِّة َوَكذا َحس ْ

َِّة.. َوِبتِكْلَ الَْمَحبَّةِ  َّيِت يِهَ ِمْن  َاْعىَل َمَراتِِب اْلهَمَاالِت الْبرََشِي تَِفاَدِة  َوالَْمْحُبوِبيَِّة ااِللَِهيَِّة، ال ااِلميَاِنيَِّة تَْمَتدُّ ااَيِدي ِاس ْ

َتَماَلِت َدائَِرِة ااِلْماَكِن َوالُْوُجوِب.الُْمْؤِمِن ِاىَل َما اَل يَتَنَاىه مِ   ْن ُمش ْ

ِّن جَ  ُْ َعِل ليَِن ِجنْساً َونَْوعاً َوِديناً َوِاميَاانً عىََل َكثرٍِي ِمْن َمْخلُوقاتِِه، فمََلْ جَيْ يِب َمْن فَضَّ اِمداً َوال َحيَواانً َوال َوَكذا َحس ْ

ْكُر.  َضاالًّ. فهََلُ الَْحْمُد َوهَلُ الشُّ
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ائِِه، َوَانَْعَم عََلَّ ِبنِْعَمٍة ال تََسُعهَا الْ  ِّيَّاِت َامْسَ ًُ ِلَتَجل يِب َمْن َجَعليَِن َمْظهَراً َجاِمعَا ِ َحِديِث )ال َوَكذا َحس ْ اَكئِنَاُت ِبرِسّ

ايِئ َويََسُعيِن قَلُْب َعْبِدَي الُْمْؤِمِن(   يََسُعيِن َاْريِض َوال مَسَ
9

َِّياِت يَْعيِن َانَّ الَْماِهيَّ  ل َة ااِلنَْساِنيََّة َمْظهٌَر َجاِمعٌ ِلَجِميعِ جَتَ

يعِ اْلاَكئِنَاِت. َِّيِة يِف مَجِ اِء الُْمَتَجل  ااَلمْسَ
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، َوَاْعطاان ثََمنَُه الْ  ي ِعْنِدي ِميّنِ ِلَيْحَفَظُه يِل، مُثَّ يُِعيَدُه ِاىَلَّ ِ يِب َمِن اْشرَتى ُمْلَكُه اذلَّ ََّة. فهََلُ َوَكذا َحس ْ ن َُ ْكُر َج  الشُّ

اِت اْلاَكِئنَاِت. اِت ُوُجوِدي يِف َذرَّ ِب َذرَّ  َوهَلُ الَْحْمُد ِبَعَدِد رَضْ

ْد َصىلَّ هللا ِّـي َجـلَّ هللا              نُوْر ُمَحمَّ  َحْسـبـِـي َرب

 اَل ِاهَلَ ِاالَّ هللا

ِّـي َجـلَّ هللا              ِســرُّ قَـلِْبــي  ِذْكـ  ـُر هللاَحـْسـِبـي َرب

ى هللا َـّ  ِذْكـُر َاْحــَمْد َصـل

 اَل ِاهَلَ ِاالَّ هللا

--- 
1
احلديث )ما وسعين ساميئ وال اريض ولكن وسعين قلب عبدي املؤمن(. ذكره يف الاحياء بلفظ مقارب. قال العرايق   

ر املنترثة: قلت اخرج الامام ابختصار(. وقال الس يوطي يف ادلر  2/917يف خترجيه: مل ار هل أ صالً )كشف اخلفاء للعجلوّن 

امحد يف الزهد عن وهب بن منبه: ان هللا فتح السموات حلزقيل حىت نظر اىل العرش فقال حزقيل: س بحانك ما اعظمك 

 الهيمتي جحر ابن قال . اهـ ايرب! فقال هللا: ان السموات والارض ضعفن ان يسعنين ووسعين قلب املؤمن الوادع اللني"

 وصاحلو كفر، مهنام الكً  ل ن واحللول الاحتاد من ظاهره حقيقة يريدون ال الصوفية من هل جامعةٍ  وذكرُ  :يةاحلديث  الفتاوى يف

 وحمبته ابهلل الاميان يسع املؤمن قلب ان بذكل يريدون وامنا عليه، يس تحيل وما هل جيب وما ابهلل الناس اعرف الصوفية

 .املرتمج ـ . هـ ا .ومعرفته
#510 

 الباب السادس

اّل ابهلل الَعِلِّ الَعظمِي " يف َة ا   "ال َحوَل والقُوَّ
9

 

س بحان هللا. وامحلد "وهذه اللكمة الطيبة املباركة خامسة من امخلس الباقيات الصاحلات املشهورات اليت يه: 

اّل ابهلل العّل العظمي  اّل هللا، وهللا اكرب، وال حول والقوة ا  هل ا   ."هلل، وال ا 

محِن  حميِ بِسِم هللا الرَّ  الرَّ

دي َوَماِليك! يِل فَقٌر ِبال هِنايٍَة، َمَع أ نَّ حاَجايت َوَمطاِليب ال تَُعدُّ َوالحُتىص، َوتَقرُصُ يَدي َعْن أ دىن ّيِ لهيي َوس َ  ا 

حمِي! َواي خاِلقي الَكرمي! اي َحسيُب اي َوكيُل اي اكيف. َ الرَّ اّل ِبَك اي َريّبِ َة ا   َمطاِليب. فاَل َحوَل َوالقُوَّ

لَه  َة ا  ا  ُز دائَِماً مَعَّا الَاس َتغين َعهنا أ بَدًا. فاَل َحوَل َوالقُوَّ ختَياري َكَشعَرٍة َضعيَفٍة، َوأ مايل الحُتىَص. فَأ جْعَ الّ ِبَك يي! ا 

 ايغيَنُّ ايَكرمُي ايَكفيُل ايَوكيُل ايَحسيُب اياَكيف.

--- 
وفقراً بال هناية، مع أ ن هل عداًء الحد لها ومطالب  لقد اوحضنا يف رسائل كثرية؛ بأ ن يف فطرة الانسان جعزًا بال حدود  1
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التنهتيي. والانسان من اجل هذا العجز والفقر حمتاج فطرًة اىل الالتجاء اىل قدير رحمي. فكام أ ن اجلةل الاوىل من أ ية:  

الوكيل(، دواء لفقره )حسبنا هللا ونعم الوكيل(  ترشد اىل مرمه للعجز وملجأ ً جتاه لك اعدائه؛ وان اجلةل الثانية )نعم 

ووس يةل اىل حتقيق مجيع مطالبه؛ وكذكل مجةل )الحول والقوة االّ ابهلل العل العظمي( دواء للعجز والفقر البرشيني كجمةل 

تفيد ان نقطة استناده جتاه اعدائه، بتربؤه من قوته ملتجأ ً » الحول«)حسبنا هللا( متامًا، ولكنه يف صورة اخرى، فلكمة 

لهية.اىل القدرة ا لهية وتفيد لكمة )القوة( ان الوس يةل لقضاء مطالبه وحاجاته يه التولك مع الاعامتد عىل القدرة اال   ال 

ولقد احسست مبراتب كثرية جلةل )الحول والقوة..( هذه يف نفيس بتجارب كثرية. فوضعت لكامت خمترصة اشارة اىل تكل 

وف يذكر يف هذا الباب من اللكامت اليت ترمز اىل قسم من املراتب فأ الحظ تكل املراتب بوساطة تكل الاشارات. وس

 تكل املراتب بعيهنا. ــ املؤلف.

#511 

ٍة َضعيَفٍة، َمَع أ نَّ ااَلعَداَء َوالِعلََل َوااَلوهاَم َوالاهواَل َوالاالَم َواالَ  قِتداري َكَذرَّ دي َوَماِليك! ا  ّيِ لَهيي َوس َ سَقاَم ا 

الَل َوااَلس لاُمِت َوالضَّ الّ ِبَك ايقَِويُّ ايقَديُر َوالظُّ َة عىَل ُمقابَلهَِتا ا  واَل ما ال حُتىص. فاَل َحوَل َعهنا، َوال قُوَّ َفاَر الّطِ

 ايقَريُب ايُمجيُب ايَحفيظُ ايَوكيُل.

لَهيي! َحيايِت َكُشعةَلٍ تَنَطفىُء َك مثَايِل. َوأ مايل الحُتىَص. فاَل َحوَل َعْن َطلَِب تِكَل الاَماِل، َوالقُوَّ  َة عىَل حَتِصيِلها ا 

اّل ِبَك اييَحُّ ايقَيُّوُم ايَحسيُب اياكيِف ايَوكيُل اَيوايف.  ا 

لَهيي! مُعري َكَدقيَقٍة تَْنَقيض اَكَقراِّن؛ َمَع أ نَّ َمَقاِصدي َوَمَطاِليب ال تَُعدُّ َوال حُتىَص. فاَل َحوَل َعهنا َوال قُ  َة عَلهيا ا  وَّ

اّل ِبَك ايأ َزيلُّ ايأ بَِديُّ ايحَ   سيُب اياكيف ايَوكيُل ايَوايف.ا 

لَهيي! ُشُعوري لَكَْمَعٍة تَُزوُل؛ َمَع أ نَّ ما يَلَزُم ُمحافََظُتُه ِمْن أ نَواِر َمعرِفَِتَك، َوما يَلَزُم التََّحفُّظُ ِمنْ  لاُمِت ا  ُه ِمَن الظُّ

الال لاُمِت َوالضَّ الالِت التَُعدُّ َوالحُتىَص. فاَل َحوَل َعْن تِكَل الظُّ َة عىَل هاتِيَك الانَواِر َوالِهداايِت َوالضَّ ِت َوال قُوَّ

اّل ِبَك ايعَلمٌي ايَخبرُي ايَحسيُب اياكيف ايَحفيظُ ايَوكيُل.  ا 

لَهيي! يِل نَفٌس َهلُوٌع َوقَلٌب َجُزوٌع َوَصرٌب َضعيٌف َوِجسٌم حَنيٌف َوبََدٌن عَليٌل َذليٌل، َمَع أ نَّ املَحُموَل عََلَّ مِ  َن ا 

اّل ِبَك ايَريّبِ الااَلمَحاِل  َة عىَل مَحلها ا  ِة ثَقيٌل ثَقيٌل. فاَل َحوَل َعْن تِكَل ااَلمَحاِل َوال قُوَّ َُ َِّة واملَْعنَويَّ ي حمُي املَاّدِ رَّ

 ايخاِلقي الَكرمُي ايَحسيُب اياَكيف ايَوِكْيُل ايَوايف.

ْيٍل َواِسعٍ رَسيع اجلَرَ  َماِن أ ٌن يَس يُل يف س َ لَهيي! يِل ِمَن الزَّ ايِن؛ َويِلَ ِمَن املاَكِن ِمقداُر الَقرِب َمَع عاَلقيَت ِبسائِِر ا 

ةَ   ااَلمِكنَِة َوااَلزِمنَِة. فاَل َحوَل َعِن الَعالقَِة  هِبَا، َوالقُوَّ
#512 

ُهوِر َوااَلزَماِن ايَحس  اّل ِبَك ايَربَّ ااَلْمِكنَِة َوااَلكَواِن، َوايَربَّ ادلُّ ىل ما فهيا ا  يُب اياَكيف ايَكفيُل عىَل الُوُصوِل ا 

 ايَوايف.

ُدّن ِمنَ  ٌز ِبال هِنايٍَة َوَضعٌف ِبال غَايٍَة، َمَع أ نَّ أ عَدايئ َوما يُؤِلُمين َوما أ َخاُف ِمنُه َوما هُيَّدِ لَهيي! يِل جَعْ  الَبالاَي ا 
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اّل ِبَك اي َة عىَل َدفِعها ا  قَويُّ ايقَديُر ايقَريُب ايَرقيُب ايَكفيُل َوالافاِت ما ال حُتىَص. فاَل َحوَل َعْن وَجاَمهِتا َوال قُوَّ

 ايَوكيُل ايَحفيظُ اياَكيف.

لَهيي! يِل فَْقٌر ِبال غايٍَة َوفَاقٌَة ِبال هِنايٍَة؛ َمَع أ نَّ حاجايت َوَمطاِليب َوَوظائِفي ما ال حُتىَص. فاَل َحوَل عهنا   َة ا  َوالقُوَّ

اّل ِبَك ايغيَنُّ ايَكرمُي ايُمغين  ايَرح  مُي.عَلهيا ا 

يت. َوارَحمْ  تَِك فاَل تلَِكين ِاىل َحويل َوقُوَّ ىل َحوكِلَ َوقُوَّ يت، َوالَتجْاُت ا  لَيَك ِمْن َحويل َوقُوَّ أ ُت ا  لَهيي ترََبَّ جَعزي  ا 

ِي  َوَضعفي َوفَقري َوفَاقيَت. فََقد ضاَق َصدري، َوضاَع مُعري، َوفيَن َصربي، َواَتَه ِفكري، َوأ نَت الَعاِلُم ِبرِسّ

ْ َوهَج  ي، َوأ نَت الَقاِدُر عىَل تَفرجِي كَريب َوتَيِسرِي ُعرسي. فََفّرِْج لُكَّ َكربيَت َويرَّسِ ِ  ري، َوأ نَت املَاكِلُ ِلنَفعي َورَضّ

خواّن لُكَّ َعسرٍي.  عََلَّ َوعىَل ا 

َة عىَل  لَيِه؛ َوال قُوَّ ماِن ااَليت، َوَعِن َاهواهِلِ َمَع َسوٍق ا  لَهيي! ال َحوَل َعِن الزَّ الّ ِبَك ا  ائِِذِه َمَع عاَلقٍَة ِبِه ا  املايض َوذَلَ

.  ايأ َزيِلُّ ايأ بَديُّ

َّيت أ حتََ  عَاَدِة ما فَاَت ِمْن َحيايَت ال َة عىَل ا  ي أ َخاُف َوال أ خِلُص ِمنُه؛ َوال قُوَّ واِل اذلَّ لَهيي! ال َحوَل َعِن الزَّ ها، ا  ُ رسَّ

اّل ِبَك ايرَسَمِديُّ ايابيق. لهَيا ا   َوال أ ِصُل ا 

اّل ِبَك ايُموِجُد ايَموُجوُد ايقَدمُي.ا   َة عىَل نُوِر الُوجُوِد ا   لَهيي! الَحوَل َعْن ُظلَمِة الَعَدِم؛ َوالُقوَّ

اّل ِبَك ايُمَدبِّرُ  َة عىَل املَساّرِ الاّلِزَمِة لِلَحياِة ا  لَهيي! الَحوَل َعِن املَضاّرِ الاّلِحَقِة اِبحلَياِة؛ َوال قُوَّ  ايَحكمُي. ا 
#513 

لَه  اّل ِبَك ايا  ائِِذ املَطلُوبَِة ذِلي احِلّسِ ا  َة عىَل الذلَّ ُعوِر؛ َوال قُوَّ ِة عىَل ذي الشُّ ُمَريّبِ يي! اَلَحوَل َعِن ال الِم الَهامِجَ

 ايَكرمُي.

وي ال  ِّنَِة ذِلَ َة عىَل املََحاِسِن املَُزي وي الُعُقوِل؛ َوال قُوَّ لَهيي! الَحوَل َعِن املَساوي الَعاِرَضِة ذِلَ الّ ِبَك ايُمحِسُن ا  هَِمِم ا 

 ايَكرمُي.

اّل ِبَك ايغَُفوُر ايُمْنِعمُ  اعَاِت ا  َة عىَل النَِّعِم اَلهِل الطَّ لَهيي! الَحوَل َعِن النَِّقِم اَلهِل الِعصَياِن؛ َوال قُوَّ  .ا 

ي  ََّك أ نَت اذلَّ ن اّل ِبَك. فَا  َة عىَل الافراحِ ا  لَهيي! الَحوَل َعِن ااَلحَزاِن؛ َوال قُوَّ َك َوَاْبىك ايمَجيُل ايَجليُل.ا   أ حْضَ

اّل ِبَك ايشايف ايُمَعايف. َة عىَل الَعاِفيَِة ا  لَهيي! الَحوَل َعِن الِعلَِل، َوال قُوَّ  ا 

اّل ِبَك اَيُمنجي ايُمغيُث. َة عىَل الاماِل ا  لَهيي! الَحوَل َعِن ال الِم؛ َوال قُوَّ  ا 

َة عَ  لاُمِت؛ َوال قُوَّ لَهيي! الَحوَل َعِن الظُّ اّل ِبَك اينُوُر ايهادي.ا   ىل ااَلنَواِر ا 

الّ ِبَك ايَمْن بَيِدِه اخلرَُي َوُهَو عىَل لُكِّ يَش  ةَ عىَل اخلرَياِت أ صالً ا  وِر ُمطلَقًا؛ َوال قُوَّ لَهيي الَحوَل َعِن الرشُّ ٍء قديٌر، ا 

 َوِبِعَباِدِه بَصرٌي، َوحِبَواِيِج َمخلُوقَاتِِه َخبرٌي.
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 َ لَهيي! الَحوَل َعِن امل ُق ايُمعنُي.ا  اّل ِبَتوفيِقَك ايُمَوفِّ اعَِة ا  َة عىَل الطَّ اّل ِبِعصَمتَِك؛ َوال قُوَّ  عايص ا 

ُدّن َوتُطِفئُ  ، َمَع أ نَّ أ يََة  )لُكُّ نَفٍس ذأ ئَِقُة املَوِت(  هُتَّدِ لَهيي! يِل عاَلقَاٌت َشديَدةٌ َمَع نَوعَي ااِلنساّّنِ َقِة  ا  ِّ أ مايل املَُتَعل

َة ِبنَوعي َوِجنيس ، َوتَْنِعي عََلَّ ِبَموهِتام. فاَل َحوَل َعْن ذاَك احلُزِن ااَللمِي النَّاِشئ ِمْن ذكَل املَوِت َوالنَِّعي، َوال قُوَّ

ي تَكفي َعْن لُكِّ .َىٍء، َوال يَكفي َعنَك لُكُّ  الّ ِبَك. فَانَت اذلَّ عىَل تََسّلٍ يَمُل َمَحلَّ مازاَل َعْن قَليب َورويح ا 

 َشئ.
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يل؛ َمَع أ نَّ أ يََة  )لُكُّ َمْن عَلهَيا فاٍن َويَبقى َوج َّيت َكبييِْت َوَمزْنِ لَهيي! يِل عاَلقاٌت َشِديَدٌة َمَع ُدنَياَي ال َِّك ُذو ا  ُه َرب

َّاليت ساَكْنهُتُْم يف  (21)الرمحن: اجلاَلِل َوااِلكراِم(  ذكَل الَبيِت املهُنَِدِم؛ تُعِلُن َخراِبيَِّة بَييت هَذا، َوَزَواَل َمحُبواَبيت ال

َة عىَل ما يَُسلِّيين َعهن ؛ َوال قُوَّ ، َوَعْن الِفراقَاِت ِمَن اَلحَباِب ال ِفةَلِ ا، َويَُقوُم َوالَحوَل َعْن هِذِه املُصيَبِة الهائِةَلِ

ِّياِت َرمَحتِِه َمَقاَم لُكِّ ما فارَ  ل اّل ِبَك اي َمْن يَُقوُم جلَوٌة ِمْن جَتَ  قيَن.َمَقاَمها ا 

لَهيي يِل عاَلقَاٌت   ا 
9

ىل الاكئِناِت  ، َواحتياجاٌت َشديَدٌة ا  َّيت أ نَْعْمهَتا عََلَّ جِباِمعيَِّة ما ِهيَّيت، َوغايَِة َكرَثِة هِجازايت ال

ُدّن (88 :القصص)  لُكُّ .َىٍء هاكِلٌ ِاالّ َوهَجُه هَلُ احلمُْكُ َوِالَيهِ تُرَجُعوَن( (َوانَواِعها؛ َمَع أ نَّ أ يََة   عاَلقَايت َوتَقَطعُ  هُتَّدِ

ُ  عاَلقَةٍ  لَكِّ  َواِبنِقطاعِ  .ااَلش َياءِ  ِمنَ  الَكثرَيةَ   اجلُُروحاِت  تكِلَ  َعنْ  َحولَ  َوال .ُرويح يف َمعنَويٌّ  َوأ لَمٌ  َجْرحٌ  يََتودلَّ

ةَ  املَحُدوَدِة؛ الَغريِ  الّ  أ دويهَِتا عىَل َوالقُوَّ هِ  ِمنْ  واِحدٍ  .َىءٍ  َعنْ  يَكفي الوَ  .َىٍء، ِللُكِّ  يكفي َمنْ  اي ِبكَ  ا   َرمَحتِهِ  تََوجُّ

ش َياءِ  ِمنَ  .َىءٌ  هَلُ  يَُكونُ  ال هَلُ  يَُكنْ  لَمْ  وَمنْ  َشئٍ  لُكُّ  هَلُ  اَكنَ  لشئٍ  اَكنَ  اذا َمنْ  َواي ااَلش َياِء، لُكُّ   .ال َ

لَهيي! يِل عاَلقاٌت َشديَدةٌ َوابتِالءٌ َوَمفُتوِنيٌَّة َمَع خَشصيَّيت اجِلس اِهرّيِ ا  ودٌ يف نََظري الظَّ امنيَِّة، َحىتَّ َك نَّ جسمي مَعُ

ِلَسقِف مَجيعِ أ مايل َوَمَطاِليب؛ َويِفَّ ِعشٌق َشديٌد لِلَبقاِء؛ َمَع أ نَّ ِجسمي لَيَس ِمْن َحديٍد َوال َحَجر ِلَيُدوَم يف 

ِق يف لُكِّ  ، بل ِمْن لَحٍم َوَدٍم  َوَعظٍم عىَل َجناحِ التََّفرُّ َرفنَِي،  اجلُمةَلِ أ ٍن؛ َوَمَع أ نَّ َحيايت َكِجسمي َمحدودُة الطَّ

َقُم َظهري َوَصدري، َب السَّ ، َوقد رَضَ أ ُس َشيباً ِميّنِ ُتخمَتُ خِبَامَتِ املَوِت َعْن قَريٍب؛ َمَع أ ّّنِ قَد اش َتَعَل الرَّ فَأ ان  س َ

ٍن َشديٍد ِمْن هذِ  ُّم َوحَتَزُّ ر َواضِطراٍب َوتَأَل َة عىَل يف قَلٍَق َوجَضَ ؛ َوال قُوَّ ِه الَكيفيَِّة. فاَلَحوَل َعْن هِذِه احلَاةَلِ الهَائِةَلِ

 ما يَُسلِّيين مَعَّا حَيُزنيُن، َوعىَل

--- 
1
لقد اشريت اىل مراتب )الحول والقوة..( هذه واىل حقائقها، ابشارات فقط. أ ما الرباهني وادلالئل فمل تذكر، ل ن املئات   

الوحدانية ودالئل الربوبية املذكورة يف الابواب السابقة يه دالئل عىل حقائق )الحول والقوة...( بل ال الف من براهني 

 بصفة عامة. فذلكل مل تذكر أ دةل مس تقةل اخرى. ـ املؤلف.
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َ البَايق،  اّل ِبَك اي َريّبِ ، َوعىَل ما يَُقوُم َمَقاَم ما يَُفوُت ِميّنِ ا  ُضين ما يَضيُع ِميّنِ بقائِِه َمْن ما يَُعّوِ َوالبايق بَبَقائِِه َوا 

َك اِبمس ٍ ِمْن أ سامئِِه الباِقيَِة.  تََمسَّ
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يِن ال َمَفرَّ ِمهناُم؛ َويِل َمَحبٌَّة َشديدةٌ لِ  َ واِل الذلَّ لَهيي! يِل َوِللُكِّ ذي َحياةٍ َخوٌف َشديٌد ِمَن املَوِت َوالزَّ لَحياِة َوالُعْمِر ا 

يِن ال َدواَم لَهُام؛ َمعَ  ىل أ جساِمنا هِبُُجوِم ال جاِل ال يُبقي يِل َوال ل َحٍد أ َماًل ِمَن ال ماِل  الذلَّ أ نَّ تَساُرَع املَوِت ا 

َة عَ  الّ َوهَيِْدُمها. فاَل َحوَل َعْن تِكَل الَبِليَِّة الهائِةَلِ َوال قُوَّ ًة ا  الّ َويَقَطُعها، َوال ذَلَّ َِّة ا  نَيوي الّ بِ ادلُّ ِّينَا َعهنا ا  َك ىل ما يَُسل

لَيِه َويَعرِفُهُ  َه ا  َك ِبِه َوتَوجَّ ي َمْن تََمسَّ َُّة، اذلَّ َمِدي بُُّه؛ تَُدوُم َحياتُُه ايَخاِلَق املَوِت َواحلَياِة! َوايَمْن هَلُ احلَياُة الرسَّ  َوحُيِ

ذاً فاَل ُحزَن هَلُ َوال أ لََم عَلي َد َحياٍة َوتَبديَل َماكٍن. فَا  نَّ أ وِلَياءَ هللا ال َخوٌف عَلهَِيْم َويَُكوُن املَوُت هَلُ جَتَدُّ ِ )أ ال ا  هِ ِبرِسّ

 (12)يونس: َوال مُهْ حَيَزنُوَن( 

َة يل بِ  مَواِت َوال رِض َواِبَحَواِلها. فاَل قُوَّ ُّامٍت َوتََمنِّياٍت اِبلسَّ لَهيي! يِل ل جِل نَوعي َوِجنيس عاَلقَاٌت ِبَتأ ل َوجٍه ِمَن ا 

سامعِ أ مري لَُهام اّل ِبَك اي َربَّ الُوُجوِه عىَل ا  ، َوتَبليغِ أ َمل ِلتِكَل ااَلجراِم، َوالَحوَل َعْن هذا ااِلبِتالِء َوالَعالقَِة ا 

اِلحنَي. مَواِت َوااَلرِض! َواي َمْن خَسََّرُهام ِلِعباِدِه الصَّ  السَّ

لَهيي! يِل َوِللُكِّ ذي َعقٍل عاَلقَاٌت َمَع ااَلزِمنَِة املاِضَيِة َوااَلوقاِت ااِلس   نَا يف َزماٍن حارِضٍ ا  َّنا قَِد احْنَبَس ْ تِقَباليَِّة؛ َمَع أ ن

فْع ٍ ِمْن هذا ما حُيزِنُنا . َضّيٍق ال تَصُل ايِدينا ِاىل أ دىن َزماٍن ماٍض َوُمس َتقَبٍل ِلجلٍب ِمْن ذاَك ما يُفّرُِحنا، او دِلَ

ىل أ حَسنِ  َة عىَل حَتويِلها ا  ، َوال قُوَّ ُهوِر َوااَلزَماِن. فاَلَحوَل َعْن هِذِه احلاةَلِ اّل ِبَك ايَربَّ ادلُّ  احلاِل ا 

ذ قَ  ىل أ بَِد ال ابِد. ا  ٌَّة تَْمَتدُّ ا  ٌَّة َوَمطاِلُب رَسَمدي ْم أ ماٌل أ بَدي لَهيي! يِل يف ِفطَريت َوِللُكِّ أ َحٍد يف ِفطَرهِتِ د أ ْوَدْعَت يف ا 

ال يُش ِبُعهاُم ادُلنيا َوما فهيا، َوال يَرىض ذكِلَ ااِلحِتياُج َوتكَِل  ِفطَرتِنَا اس تِعداداً جَعيبًا جاِمعًا، فيِه احتياٌج َوَمَحبَّةٌ 

َِّة. ايَربَّ ادلُّ  عاَدِة ااَلبَدي الّ ِبداِر السَّ الّ اِبجلَنَِّة الباِقيَِة؛ واليَطَمنِئُّ ذكِلَ ااِلس تِعداُد ا  نيا َوال ِخَرِة َوايَربَّ اجلَنَِّة املََحبَُّة ا 

َوَداِر الَقراِر . 
9

 

--- 
1
اكن من املقرر أ ن تكتب عرشون مرتبة من مراتب )الحول والقوة..( يف البداية. وقد أ خرهتا عىل أ مل كتابهتا يف اخلتام.   

وملا بلغنا اخلتام تأ ّخرت حاليًا. ل ن هذه ال دةل لو وحّضت لطالت كثريًا، وان كتبت ابشارات ختصين حفسب لاكنت 

 وقت أ خر.ــ املؤلف.الاس تفادة مهنا قليةل. ذلا أ رجئت اىل 
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% 

 اللمعة الثالثون

وذيل اذليل لللكمة الثالثني. ويه عبارة عن  "اسيك شهر"من املكتوب احلادي والثالثني، ومثرة من مثار ُسن 

 ست ناكت.

وحصيةل مدرس هتا اليوسفية، مثلام اكنت  "اسيك شهر"هذا ادلرس القمّي مثرٌة من مثار ُسن 

درساً بليغاً أ زهر يف  "احلجة الزهراء"وكام اكنت رساةل  "دنزييل"ها ُسن مثرة أ ينع  "المثرة"رساةل 
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 ."أ فيون"ُسن 

ناكٍت دقيقة لس تٍة من الاسامء احلس ىن اليت يه  -ويه اللمعة الثالثون  -تضم هذه الرساةل 

 الامس الاعظم.

اسعة جداً قد اليس تطيع من الامس الاعظم مسائل معيقة وو "القيوم"و  "احلي"يف القسم اذلي خيص امس هللا "

 ."لك أ حد أ ن يس توعهبا لكها ويتذوقها مجيعًا، ااّل انه ال يبقى أ حٌد دون نصيب مهنا وفائدة يغمنها
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 النكتة الاوىل

 ختص احدى ناكت امس هللا

 القدوس

 بسم هللا الرمحن الرحمي

ناها فَِنْعَم املاِهُدون(   (47)اذلارايت: )والارَض فََرش ْ

وهو الامس الاعظم أ و  "القدوس"كتة من ناكت هذه ال ية الكرمية وجتّل من جتليات امس هللا لقد جتلت يل ن 

لهيي بوضوح  "اسيك شهر"أ حد انوراه الس تة، واان نزيل ُسن  أ واخر شهر شعبان املبارك. فبنّي يل: الوجود اال 

 اتم، وكشف يل: الوحدانية الرابنية جبالء، كام يأ يت:

هذه الكرة الارضية مكعمل عظمي دائب احلركة، وشبهية بفندق واسع، او دار ضيافة لقد تراءى يل هذا الكون و 

تُمل  وخُتىل بال انقطاع علامً ان دار ضيافةٍ هبذه السعة وهبذه الكرثة الاكثرة من الغادين والراحئني، متتلئ ابلنفاايت 

يد التنظيف والتنس يق فهيا  والانقاض، ويصيب لك شئ ابلتلوث، وتضيق فهيا اس باُب احلياة. فان مل تعمل

 معاًل دامئًا اّدت تكل  الاوساخ اىل اختناق الانسان واس تحاةل عيشه...

بيد اننا ال ناكد نرى يف معمل الكون العظمي هذا، ويف دار ضيافة الكرة الارضية هذه أ ثرًا للنفاايت، كام انه 

رية، أ و ُالِقَيْت عبثًا، حىت ان ظهرت مادةٌ كهذه ال توجد يف أ ية زاوية من زاواايهام مادة غري انفعة، أ و غري رضو

 رسعان ما تُرىم يف ماكئن حتويل مبجرد ظهورها، حُتيلها اىل مادة نظيفة...

فهذا الامر ادلائب يدلنا عىل: ان اذلي يراقب هذا املعمل امنا يراقبه بلك عناية واتقان، وان مالكه يأ مر بتنظيفه 

أ ثٌر للقاذورات والنفاايت اليت تكون متناس بًة  -رمغ ُضامته  -ال يُرى فيه وتنس يقه وتزيينه عىل ادلوام حىت 

 مع ُكرب املعمل وُضامته. فاملراعاة ابلتطهري اذن مس مترة، والعناية ابلتنظيف دامئة ومتناس بة مع ُضامة املعمل
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ن مل يس تحم ومل يقم بتنظيف غرفته خالل شهر، لضاقت عل  يه احلياة.. فكيف وسعته، ل ن الانسان الفرد ا 

 بنظافة قرص العامل العظمي؟!
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اذن فالُطهر والنقاء والصفاء والهباء املشاَهد يف قرص العامل البديع هذا ما هو االّ انبع من تنظيف حكميٍ مس متر، 

ومن تطهري دقيق دامئ.. فلوال هذه املراقبة املس تدمية للنظافة، والعناية املس مترة ابلطهر، لاكنت ختتنق عىل 

مئاُت ال الف من الاحياء خالل س نة.. ولوال تكل املراقبة ادلقيقة والعناية  -ابجواهئا املوبوءة  -ح الارض سط

الفائقة يف أ رجاء الفضاء الزاخرة ابلكواكب والنجوم والتوابع املعّرضة للموت والانداثر، لاكنت انقاُضها املتطايرة 

نا ورؤوس الاحياء الاخرى، ب ل رأ س ادلنيا! ولاكنت متطر علينا كتاًل هائةل حبجم يف الفضاء حتطم رؤوس َ

نتيجة  -اجلبال، وتُرمغنا عىل الفرار من وطننا ادلنيوي! بيامن مل تسقط منذ دهور حسيقة من الفضاء اخلاريج 

سوى بضعة نيازك، ومل تُصب احداً من الناس، بل اكنت عربًة ملن يعترب! ولوال التنظيف ادلائب  -الانداثر 

ادلامئ يف سطح الارض، لاكنت الانقاض والاوساخ والاشالء الناجتة من تعاقب املوت واحلياة  والتطهري

الذلين يصيبان مئات الالوف من أ مم الاحياء، متل  الرب والبحر معًا، ولاكنت القذارة تصل اىل حد ينفر لكُّ 

اىل املوت والعدم انهيك عن من هل شعور ان ينظر اىل وجه الارض ادلممي، بل اكن يسوقه اىل الفرار مهنا 

 حبه وعشقه.

نعم، مثلام ينظف الطرُي اجنحته بسهوةل اتمة أ و يطهِّر الاكتب حصائف كتابه بيرُس اكمل، فان اجنحة هذه 

فان  -أ عين الكون  -وحصائف هذا الكتاب العظمي  -مع الطيور الساموية يف الفضاء  -الارض الطائرة  ينظَّ

الن ويزيّن ان مبثل تكل السهوةل واليرس، بل ان تطهري سطح الارض هذا وتنظيفه وتنس يقه ويطهَّران وجيمَّ

جامل ال خرة يعشقون هذا اجلال وهذه النظافة  -ابمياهنم  -وتزيينه هو من كامل االتقان ما جيعل اذلين ال يرون 

 لهذا العامل ادلنيوي بل قد يعبدونه!

 "القدوس"هذا، قد َحَظيا بتجٍل من جتليات امس هللا  اذن فقرص العامل الباذخ هذا، ومعمل الكون الهائل

لهية املقدسة اخلاصة ابلتطهري والتنظيف ال تصدر للحيواانت البحرية  علهيام، حىت انه عندما تصدر الاوامر اال 

 الكبرية املفرتسة، املؤدية وظيفة التنظيف والصقور الربية اجلارحة وحدها، بل يس متع لها ايضًا أ نواع ادليدان
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والمنل اليت جتمع اجلنائز وتقوم مبهمة موظفي الصحة العامة الراعني لها يف هذا العامل، بل تس متع لهذه الاوامر 

التنظيفية حىت الكرايت امحلراء والبيضاء اجلارية يف ادلم فتقوم مبهمة التنظيف والتنقية يف جحريات البدن كام 

قيقة تس متع لها فتطهر العني ابس مترار، بل حىت اذلابب يس متع يقوم التنفس بتصفية ادلم، بل حىت الاجفان الر 

 لها فيقوم بتنظيف اجنحته دامئًا..

ومثلام يس متع لك ما ذكرانه لتكل الاوامر القدس ية ابلتنظيف، تس متع لها ايضاً الرايح الهوج والسحاب الثقال، 

الطاهر فتسكّن الغبار والرتاب، مث فتكل تطهِّر وجَه الارض من النفاايت، والاخرى ترّش روَضهتا ابملاء 

لئًا.  تنسحب برسعة ونظام حامةل ادواهتا ليعود اجلاُل الساطع اىل وجه السامء صافيًا متل 
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ومثلام تس متع لتكل الاوامر الصادرة ابلتطهري والتنظيف النجوم، والعنارص، واملعادن، والنبااتت ابشاكلها 

اهنا تراعي النقاوة والصفاء يف دوامات حتوالهتا احملرية لاللباب، فال  وانواعها، تس متع لها اذلراُت مجيعًا، حىت

ف فوراً وتُساق سوقاً من دلن قدرة  جتمتع يف زاوية دون فائدة، وال تزدمح يف ركن دون نفع، بل لو تلوثت تُنظَّ

 حكمية اىل أ خذ أ طهر الاوضاع وانظفها وأ سطعها واصفاها، وأ خذ أ مجل الصور وانقاها وأ لطفها.

وهكذا فان فعَل التطهري هذا اذلي هو فعٌل واحد، ويعرِبّ عن حقيقة واحدة هوجتٍلّ اعظم من جتليات امس 

الاعظم،يُرى ذكل التجل الاعظم حىت يف أ عظم دوائر الكون واوسعها، حبيث يبني الوجود  "القدوس"

لهية مع اسامهئا احلس ىن ظهورًا جليًا اكلشمس املنرية، فتبرصه العيون النافذة  الرابّن، ويُظهر الوحدانية اال 

 النظر.

وقد ثبت برباهني دامغة يف أ غلب اجزاء )رسائل النور(: ان فعل التنظمي والنظام اذلي هو جتٍل من جتليات 

امس احلمََك واحلكمي، وان فعل الوزن واملزيان اذلي هو جتٍلّ من جتليات امس العدل والعادل، وان فعل الزتيني 

نعام اذلي هو جتٍلّ من جتليات والاحسان اذلي هو  جتٍلّ من جتليات امس اجليل والكرمي، وان فعل الرتبية واال 

 امس الرب الرحمي.. لك فعل من هذه الافعال، هو فعٌل واحد، وحقيقة واحدة، تشاَهد بوضوح
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 يف أ فاق الكون لكه، فلك مهنا يشري اىل وجوب وجوِد واحٍد أ حٍد، ويبني وحدانيته جبالء.

يدل عىل وجود ذكل الواجب،  "القدوس"كل فعُل التنظيف والتطهري اذلي هو جتٍل من جتليات امس كذ

 اكلشمس، ويبني وحدانيته اكلهنار..

وكام ان الافعال املذكورة من تنظمي وتقدير وتزيني وتنظيف وامثالها من الافعال احلكمية تبني خالقًا واحدًا 

اوسع ال فاق الكونية، كذكل اكرث الاسامء احلس ىن، بل لك امس من  أ حدًا، بوحدهتا النوعية، وبظهورها يف

الف امس وامس من الاسامء احلس ىن هل جتٍل أ عظم يف اوسع دائرة من دوائر الكون كهذا. فُيظهر الفعُل الناجت 

 من ذكل التجل الواحد الاحد ظهورًا جليًا يناسب سعة ذكل الفعل ووضوحه.

خُتضع لك شئ اىل قانوهنا ونظاهما، والعناية الشامةل اليت جتّمل لك شئ وتزيّنه، نعم، ان احلهمة العامة اليت 

والرمحة الواسعة اليت تُدخل الرسوَر والهبجة عىل لك شئ وجتعهل يف محٍد دامئ، والرزق العام اذلي يعتاش عليه 

وجتعل الشئ ينتفع من لك  لُك ذي حياة ويمتتع بذلائذه، واحلياة واال حياء اليت تربط لك شئ ابالش ياء ال خرى،

 شئ ك نه ماكل لالش ياء..

هذه احلقائق وامثالها، املشهودة ابلبداهة، واملتسمة ابلوحدة، واجلاعةل وجَه الكون يرشق هباًء، ويس هتل برِشًا 

ورسورًا، تدل بداهًة عىل: احلكمي، الكرمي، الرحمي، الرزاق، احلي احمليي، كام يدل الضوُء عىل الشمس. وهلل 

 ثل الاعىل.امل 

388



ن مل يُس نَد  فلك فعل من هذه الافعال الواسعة اليت تربو عىل املئات، دليل ابهر الوضوح عىل الوحدانية، ا 

 اىل )الواحد الاحد( س بحانه لنتجت اذًا مئات احملاالت مبئات من ال وجه.

تة اليت يه من احلقائق مفثاًل: انه ليست الافعال لكها اكحلهمة والعناية والرمحة والاعاشة واال حياء والاما

البدهيية ومن دالئل التوحيد، بل حىت فعٌل واحد فقط مهنا وهو فعل التطهري لو مل يُس ند اىل رب العاملني للزم 

 -يف طريق الكفر والضالةل  -
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 ان يكون لكُّ شئ هل عالقٌة ابلتنظيف ابتداًء من اذلرات، اىل احلرشات، اىل العنارص، اىل النجوم، عىل عملٍ 

ومعرفٍة بتنظيف هذا الكون العظمي وتزيينه وجتميهل وموازنة ما فيه!! وأ ن يالحظ الامور وفقها، ويقِدر عىل 

 التحرك.

 أ و يلزم ان يتصف لٌك مهنا ابلصفات القدس ية اجلليةل لرب العاملني!!

ه وتقدير لك أ و يلزم ان يكون هناك جملس شورى واسع سعة الكون لكه لتنظمي مجيع تزيينات الكون وتطهري 

 ما يلج فيه وما خيرج منه وموازنته، وان يشلِكّ هذا اجمللَس ما ال حيد من اذلرات واحلرشات والنجوم!!..

وهكذا يصل ساكُل طريق الكفر اىل مئات من أ مثال هذه اخلرافات السخيفة واحملاالت السوفسطائية يك يظهر 

فة. اي الينشأ  حمال واحد بل مئات الالوف من الزتيني احمليط والتنظيف الشامل الظاهر يف الارجاء اك

 احملاالت.

نعم، ان مل يس ند ضوء الهنار والُشميسات املتأ لقة املثالية يف لك شئ عىل سطح الارض، اىل الشمس 

الواحدة، ومل تُفرسَّ عىل اهنا انعاكساٌت لتجل تكل الشمس الواحدة، للزم وجود مشٍس حقيقية يف لك قطرة 

لك قطعة زجاج شفافة، ويف لك بلورة ثلج مشعة، حىت يف لك ذرة من ذرات الهواء، يك يظهر ماء ملاعة، ويف 

 ذكل الضوء اذلي يعم الوجود!!

 وهكذا؛

فاحلهمة ضياٌء، والرمحة الواسعة ضياء، والزتيني واملوازنة والتنظمي والتنظيف لٌك مهنا ضياء شامل حميط وشعاع 

 من اشعة ذكل النور الازيل س بحانه.

ظر ال ن بنور هذا الاميان لرتى كيف يسقط أ هل الكفر والضالةل يف مستنقع أ سن ال ميكهنم اخلروج منه. فان

 وشاهد مدى حامقة أ هل الضالةل وهجالهتم! وامحد هللا قائاًل:

 امحلد هلل عىل دين الاسالم وكامل الاميان.
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عامل طاهراً نقياً نظيفاً لهو جتٍل من جتليات نعم، ان هذا التنظيف السايم الشامل املشاَهد اذلي جيعل قرص ال
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 ومقتىًض من مقتضياته. "القدوس"امس 

نظافة  "القدوس"وترنو اليه، كذكل يس تدعي امس  "القدوس"وكام تتوجه تسبيحات اخمللوقات مجيعها اىل امس 

تكل اخمللوقات وطهارهتا 
9

انواره   الطهور نوراً من "النظافة من الاميان"حىت عّد احلديث الرشيف 
2

الرتباطه 

لهية ومدار لها، يف قوهل تعاىل:  القديس هذا، واظهرت ال ية الكرمية ان الُطهر مدعاة اىل احملبة اال 

 (.222)البقرة:)انَّ هللا حيّب التوابنَي وحيّب املتطهرين( 

--- 
1
لكها من الاوساخ املعنوية. ــ  جيب االّ ننىس: ان اخلصال القبيحة، والاعتقادات الباطةل، واذلنوب وال اثم، والبدع،  

 املؤلف.
2
رواه مسمل وامحد والرتمذي  «الطهور شطر الاميان وامحلد هلل متل  املزيان..»وردت يف هذا املعىن احاديث كثرية مهنا:   

 عن ايب ماكل ال شعري، )عن كشف اخلفاء للعجلوّن(. ـ املرتمج.
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 النكتة الثانية

 ختص احدى ناكت امس هللا

 لالعد

هُل االَّ ِبَقَدٍر َمْعلُوم(  ُّ ُِ ُِ اّل ِعنَدان خزائِنُه َوَما نزَُنِ ْن ِمن يشٍء ا   (29)احلجر:)وا 

اذلي هو  "العدل"لقد تراءت يل نكتة  لطيفٌة من لطائف هذه ال ية الكرمية، ونور من انوار جتليات امس هللا: 

 امس هللا الاعظم، أ و هو نور من أ نواره الس تة.

ول جل تقريبه  "اسيك شهر"واان نزيل ُسن  -كام هو احلال يف النكتة الاوىل  -ر من بعيد تراءى يل ذكل النو 

 اىل الافهام نسكل أ يضًا طريق رضب الامثال. فنقول:

هذا الكون قرص بديع يضم مدينة واسعة تتداولها عوامل التخريب والتعمري، ويف تكل املدينة مملكة واسعة 

رب والهجرة، وبني جواحن تكل اململكة عامل عظمي يس َبح لك حني يف خضم تغل ابس مترار من شدة مظاهر احل

املوت واحلياة.. ولكن عىل الرمغ من لك مظاهر الاضطراب، فان موازنًة عامة ومزيااًن حساسًا، ومعلية وزٍن 

علهيا  دقيق تس يطر يف لك جوانب القرص ونوايح املدينة وتسود يف لك ارجاء اململكة  واطراف العامل، وهتمين

 همينة، حبيث تدل بداهة:

ان ما حيدث مضن هذه املوجودات اليت ال حيرصها العّد من حتوالت، وما يلُج فهيا وما خيرج مهنا ال ميكن أ ن 

يكون االّ بعملية وزٍن وَكْيٍل، ومزيان َمن يرى احناء الوجود لكها يف أ ن واحد، ومن جتري املوجوداُت مجيُعها 
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  حني... ذلمك الواحد ال حد س بحانه.أ ماَم نظر مراقبته يف لك

واالّ فلو اكنت الاس باب الساعية اىل اختالل التوزان، سائبة أ و مفوضة اىل املصادفة العشواء أ و القوة العمياء 

أ و الطبيعة املظلمة البلهاء، لاكنت بويضات مسكٍة واحدة اليت تزيد عىل الالوف ختل بتكل املوزانة، بل 

 اليت تزيد عىل العرشين أ لف ختل هبا، انهيك عن تدفق العنارص -اكخلشخاش  -بذيرات زهرٍة واحدة 
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اجلارية اكلس يل، والانقالابت الهائةل والتحوالت الضخمة اليت حتدث يف ارجاء الكون.. لك مهنا لو اكن سائبًا 

اكمل بني اجزاء الاكئنات لاكن مقيناً أ ن خيل بتكل املوزانة ادلقيقة املنصوبة بني املوجودات، ويفسد التوزان ال

خالل س نة واحدة، بل خالل يوم واحد. ولكنت ترى العامل وقد حّل فيه الهرُج واملرج وتعّرض لالضطراابت 

 والفساد..

 فالبحار متتلئ ابالنقاض واجلثث، وتتعفن.

 والهواء يتسمم ابلغازات املُضة اخلانقة، ويفسد.

 س نًا ال تطاق فيه احلياة.والارض تصبح مزبةل ومسلخة، وتغدو مستنقعًا أ  

فان شئت فأ نعم النظر، يف املوجودات لكها، ابتداء من جحريات اجلسم اىل الكرايت امحلراء والبيضاء يف ادلم، 

ومن حتوالت اذلرات اىل التناسب والانسجام بني اهجزة اجلسم، ومن واردات البحار ومصاريفها اىل موارد 

ت احليواانت والنبااتت ووفياهتا اىل ختريبات اخلريف وتعمريات الربيع، املياه اجلوفية ورصفياهتا، ومن تودلا

ومن وظائف العنارص وحراكت النجوم اىل تبدل املوت واحلياة، ومن تصادم النور والظالم اىل تعارض احلرارة 

ر مبزيان خارق احلساس ية، وان اجل  يع يُكتال والربودة.. وما شاهبها من أ مور، يك ترى ان اللك:  يوَزن ويُقدَّ

مبكيال غاية يف ادلقة، حبيث يعجز عقُل الانسان ان يرى ارسافًا حقيقيًا يف ماكن وعبثًا يف جزء.. بل يلمس 

عمُل الانسان ويشاهد امكَل نظامٍ واتقنَه يف لك شئ فيحاول أ ن يُريَه، ويرى ارَوع توازٍن وابدعه يف لك موجود 

 فيسعى ال برازه.

ل ال  هيا الانسان ااّل ترمجة ذلكل النظام البديع وتعبري عن ذكل التوازن الرائع.مفا العلوم اليت توصَّ

فتأ مل يف املوازنة الرائعة بني الشمس والكواكب الس يارة االثنىت عرشة اليت لك مهنا خمتلفة عن الاخرى، الا 

 ؟"العدل القدير"تدل هذه املوازنة دالةل واحضة وضوح الشمس نفسها عىل هللا س بحانه اذلي هو 

هذه السفينة اجلارية الساحبة يف الفضاء اليت جتول يف  -ويه احدى الكواكب الس يارة  -مث تأ مل يف الارض 

ر طولها ابربع وعرشين الف  س نة واحدة مسافة يقدَّ
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س نة. ومع هذه الرسعة املذهةل ال تبعرث املواد املنسقة عىل سطحها وال تضطرب هبا وال تطلقها اىل الفضاء.. 
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بل  -يد شٌئ قليل يف رسعهتا أ و أ نقص مهنا لاكنت تقذف بقاطنهيا اىل الفضاء، ولو أ خلّت مبوازنهتا دلقيقة فلو ز 

 لتعرثت يف سريها واضطربت، ولرمبا اصطدمت بغريها من الس يارات ولقامت القيامة. -لثانية واحدة 

الارض واليت يزيد عدد انواعها عىل مث تأ مل يف تودلات ووفيات النبااتت واحليواانت واعاش هتام وحياهتام عىل 

جّل جالهُل،  "اخلالق العادل الرحمي"الاربعامئة الف نوع، ترى موازنة رائعة ذات رمحة، تدكل دالةل قاطعة عىل 

 كدالةل الضياء عىل الشمس.

ن مث تأ مل يف اعضاء اكئن يح من الاحياء اليت التعد وال حتىص، ودقق يف اهجزته ويف حواسه.. تََر فهيا م

 ."العدل احلكمي"الانسجام التام والتناسق الاكمل واملوازنة ادلقيقة ما يدكّل بداهة عىل الصانع اذلي هو 

مث تأ مل يف جحريات جسم اكئن يح ويف اوعية ادلم، ويف الكرايت الساحبة يف ادلم، ويف ذرات تكل الكرايت، 

انه ال حتصل هذه املوازنة الرائعة وال ادارهتا الشامةل، جتد من املوزانة اخلارقة البديعة ما يثبت كل اثبااتً قاطعاً 

اذلي  "العدل احلكمي"وال تربيهتا احلكمية ااّل مبزيان حساٍس وبقانوٍن انفذ وبنظام صارم للخالق الواحد الاحد 

بيده انصية لك شئ، وعنده مفاتيح لك شئ. الحيجب عنه شئ واليعزب، ويدير لك شئ بسهوةل ادارة شئ 

 واحد.

لهيي، ويس تغرب مهنا ان  اذلي ال يعتقد ان اعامل اجلن والانس يوم احلرش الاكرب توزن مبزيان العدل اال 

ويستبعدها وال يؤمن هبا، أ قول لو متكّن ان يتأ مل فامي هو ظاهر مشاهَد من انواع املوازنة الكربى امامه يف هذه 

 ادلنيا لزال استبعاده واستناكره حامتً.

 ظامل الوخس.!اهيا الانسان املرسف ال

اعمل، ان الاقتصاد والطهر والعداةل سنن الهية جارية يف الكون، ودساتري الهية شامةل تدور رىح املوجودات 

علهيا اليفلت مهنا شئ االّ انت اهيا الشقي، وانت مبخالفتك املوجودات لكها يف سريها وفق هذه السنن الشامةل 

 .تلقى النفرة مهنا والغضب عليك وانت تس تحقها.
#526 

 فعالَم تستند وتثري غضَب املوجودات لكها عليك فتقرتف الظمل والارساف والتكرتث للموازنة والنظافة؟

امنا تدور حول حمور الاقتصاد وعدم  "احلكمي"نعم، ان احلهمة العامة املهمينة يف الكون واليت يه جتٍل أ عظم المس 

 الارساف، بل تأ مر ابالقتصاد.

امنا تدير موازنة معوم الاش ياء،  "العدل"ارية يف الكون النابعة من التجل الاعظم المس وان العداةل العامة اجل

 وتأ مر البرشية ابقامة العدل.

اشارة اىل اربعة انواع من املوازين يف اربع مراتب وبيان ل مهية  "سورة الرمحن"وان ذكر املزيان اربع مرات يف 
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وذكل يف قوهل تعاىل: )والسامء رفَعها َوَوَضع املزيان_ االَّ تَْطَغوا يف  املزيان البالغة ولقميته العظمى يف الكون.

رِسوا املزياَن(   .(1 -8)الرمحن: املزيان_ َواِقميُوا الوْزَن ابلِقْسطِ وال خُتْ

نعم، فكام ال ارساف يف شئ، فال ظمل كذكل ظلامً حقيقياً يف شئ، وال خبَس يف املزيان قط، بل ان التطهري 

يعرض  املوجودات بأ هبيى صورهتا وابدع زينهتا، فال ترى  "القدوس"لصادر من التجل الاعظم المس والطهر ا

 مثة قذارة يف موجود، وال جتد قبحًا اصياًل يف شئ ما مل متّسه يد البرش الوخسة.

ايغااًل  اليت يه من حقائق القرأ ن ودساتري الاسالم، ما أ شدها "العداةل والاقتصاد والطهر"فاعمل من هذا ان 

يف اعامق احلياة الاجامتعية، وما اشدها عراقة واصاةل. وأ درك من هذا مدى قوة ارتباط احاكم القرأ ن ابلكون، 

وكيف اهنا مّدت جذوراً معيقة يف اغوار الكون فأ حاطته بعرًى وثيقة ال انفصام لها. مث افهم مهنا ان افساد تكل 

 خالل به وتشويه صورته.احلقائق ممتنٌع اكمتناع افساد نظام الكون والا

ومثلام تس تلزم هذه احلقائق احمليطة ابلكون، وهذه الانوار العظمية الثالثة )العداةل والاقتصاد والطهر( احلرَش 

وال خرة فهناك حقائق حميطة معها: اكلرمحة والعناية والرقابة، وامثالها مئات من احلقائق احمليطة والانوار العظمية 

 احلياة ال خرة، اذ هل ميكن ان تنقلب مثل هذه احلقائق املهمينة عىل املوجودات تس تلزم احلرش وتقتيض

واحمليطة ابلكون اىل اضدادها بعدم جمئ احلرش وبعدم اقامة ال خرة، أ ي ان تنقلب الرمحُة اىل ضدها وهو 

ه وهو العبث الظمل، وتنقلب احلهمُة او الاقتصاد اىل ضدهام وهو العبث والارساف، وينقلب الُطهر اىل ضد

 والفساد. حاَش هلل..
#527 

لهية، واحلهمة الرابنية اللتني حتافظان عىل حق حياة بعوضٍة ضعيفة حمافظًة تتسم ابلرمحة الواسعة،  ان الرمحة اال 

حقوق مجيع ذوي الشعور غري احملدودين وهتضام حقوقاً غري متناهية  -بعدم اقامة احلرش  -ال ميكن ان تضّيعا 

 حمصورة..ملوجودات غري 

يف الرمحة والشفقة والعداةل  -اذا جاز التعبري  -وان عظمة الربوبية اليت تُظهر دقة متناهية وحساس ية فائقة 

واحلهمة، وكذا الالوهية الباسطة سلطاهنا عىل الوجود لكه واليت تريد اظهار كامالهتا وتعريف نفسها وحتبيهبا 

هذه الربوبية العظمية  -غت علهيا من ِنَعٍم هل ميكن ان تسمح بزتييناهتا الاكئنات ببدائع صنائعها ومبا أ س ب

 بعدم اقامة احلرش اذلي يسبب احلطّ من قمية مجيع كامالهتا ومن قمية خملوقاهتا قاطبة؟. -والالوهية اجلليةل 

 ق.مبثل هذا القبح املطل -ابلبداهة  -تعاىل هللا عن ذكل علوًا كبريًا. مفثل هذا اجلال املطلق ال يرىض 

فاذلي يريد ان ينكر ال خرة عليه ان ينكر وجود هذا الكون اواًل جبميع ما فيه من حقائق. واالّ فالاكئنات مع 

به ابلوٍف من ال لس نة، وتثبت هل انه الكّذاب ال رش.  حقائقها املتأ صةل فهيا تكِذّ

 كوجود هذه ادلنيا.بدالئل قاطعة: ان وجود ال خرة اثبت وقاطع الريب فيه  "رساةل احلرش"وقد أ ثبتت 
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 النكتة الثالثة

 تشري اىل النور الثالث من الانوار الس تة لالمس الاعظم :

 احلمك

 (927)النحل:)ادُع اىل َسبيل ربك ابحِلهْمِة( 

اذلي هو  "احلمََك "لقد تراءت يل نكتة من الناكت ادلقيقة لهذه ال ية الكرمية، ونور من أ نوار جتليات امس هللا 

عظم، أ و أ حد أ نواره. يف شهر رمضان املبارك. فُكتبت هذه النكتة املش متةل عىل مخس نقاط عىل امس هللا الا

 جعل، فأ ثبهّتا عىل حالها يف املسودة دون تنقيح أ و تغيري.

 النقطة الاوىل:

بْت يف جعل هذا الكون مبثابة كتاب عظمي ُكت  "احلمََك "ان التجل الاعظم المس  "اللكمة العارشة"مثلام ذكران يف 

ْت يف لك لكمة منه  لك حصيفة من حصائفه مئات الكتب، وُادرجت يف لك سطر منه مئات الصفحات، وُخطَّ

مئات الاسطر، وتُقرأ  حتت لك حرف فيه مئات اللكامت، وُحِفظَ يف لك نقطة من نقاطه فهرٌس خمترص صغري 

مبئات  -دل دالةل واحضة ساطعة يلخص حمتوايت الكتاب لكه.. فهذا الكتاب بصفحاته وأ سطره بل بنقاطه ي

ِره واكتبه، حىت أ ن مشاهدة الكتاب الكوّن العظمي هذا وحَدها اكفية لدلالةل عىل وجود  -ال وجه  عىل مصِوّ

 اكتبه، بل تسوقنا اىل معرفة وجوده ووحدانيته مبا يفوق دالةل الكتاب عىل نفسه اضعافًا مضاعفة.

 يعرّب عن نفسه مبقدار حرف فأ نه يعرّب عن أ وصاف اكتبه مبقدار سطر..اذ بيامن يدل احلرُف الواحد عىل وجوده و 

من هذا الكتاب الكبري، هذه الصحيفة تضم كتبًا بعدد طوائف النبااتت  "حصيفة"نعم! ان سطح الارض 

 واحليواانت، ويه تُكتب أ مام أ نظاران يف مومس الربيع يف غاية الكامل واالتقان من دون خطأ ٍ، كتابًة متداخةل،

 جنبًا اىل جنب، يف أ ن واحد.
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من هذه الصحيفة، نشاهد فيه قصائد منظومة ويه تُكتب أ مام أ عيننا بعدد الازهار  "سطر"والبس تان 

 والاجشار والنبااتت، كتابًة متداخةل، جنبًا اىل جنب، من دون خطأ .

مثاُرها من اكامهما، هذه الشجرة والشجرة النامية الزاهية أ وراقُها، املفتحة أ زهاُرها، وقد أ وشكت أ ن خترج أ  

من ذكل السطر، فهذه اللكمة متثل فقرًة اكمةل ذات مغزى تعرّب تعبرياً بليغاً عن ثناهئا ومحدها وداللهتا  "لكمةٌ "

ذي اجلال، بعدد أ وراقها املنتظمة وأ زهارها املزينة وأ مثارها املوزونة، حىت لك ن تكل الشجرة  "احلمك"عىل 

 صيدٌة عصامء تتغىن ابملدح والثناء عىل أ الء ابرهئا املصور اجلليل.املفتحة الازهار ق 
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ذا اجلالل يريد أ ن ينظر عباده اىل ما َعَرضه من بدائع أ اثره وجعائب خملوقاته يف معرض الارض  "احلكمي"وك ن 

 البديع بأ لوف من العيون.

حها هللا تعاىل لتكل الشجرة قد أ عطهتا من وك ن تكل الهدااي المثينة وال ومسة الغالية والشارات اللطيفة اليت من 

الشلك اجليل املزيَّن، والهيأ ة املوزونة املنتظمة، والاابنة احلكمية البليغة ما هييؤها للعرض أ مام أ نظار املكِل 

العظمي يف يوم عيده الهبيج وعرضه العام للمخلوقات.. يف الربيع الزايه.. فتنطلق ابلشهادة عىل وجود البارئ 

، وادلالةل عىل أ سامئه احلس ىن أ لس نٌة عديدة ووجوٌه كثرية متداخةل؛ من لك زهرة من أ زهار الشجرة، املصور

 ومن لك مثرة من مثارها.

مفثاًل: ان لك ما يف الزهرة والمثرة موزوٌن مبزيان دقيق، وذكل املزيان مقّدر وفق تناسق بديع، وذكل التناسق 

، وذكل التنظمي واملوازنة جيراين يف ثنااي زينة فاخرة وصنعة متقنة، يسري منسجامً مع تنظمي وموازنٍة يتجددان

ذي  "احلمك"وتكل الزينة واالتقان يظهران برواحئ ذات مغزى ومبذاقات ذات حهمة.. وهكذا تشري لك زهرة اىل 

 اجلالل اشاراٍت، وتدل عليه دالالت، بعدد أ زهار تكل الشجرة.

اليت يه حبمك حروف تكل اللكمة، وبذور المثر ك هنا نقاط تكل احلروف  والشجرة اليت يه مبثابة لكمة، ومثارها

اليت تضم فهرس الشجرة اكمالً وحتمل خطة اعاملها. هذه الشجرة اذا اخذانها مثاالً وقس نا علهيا كتاب الكون 

 معجزة ابهرة، بل "احلكمي احلمََك "الكبري، نرى سطوَره وحصائفه قد صارت بتجىل انوار امس 
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ت لك حصيفة منه، ولك سطر منه، ولك لكمة، ولك حرف، ولك نقطة معجزة تبلغ من العظمة ما لو غد

أ و بنظريها ال تأ يت مبثلها. بل تعجز  -أ ي البذرة  -اجمتعت الاس باب املادية لكها عىل أ ن تأ يت مبثل تكل النقطة 

 الاس باب مجيُعها جعزًا مطلقًا عن معارضهتا.

ايت قرأ ن الكون العظمي املنظور تُعرِض لالنظار معجزاٍت نرّيات يه بعدد نقاطها نعم، ان لك أ ية كونية من أ  

وحروفها، فال جرم أ ن املصادفة العشواء والقوة العمياء، والطبيعة الصامء البلهاء اليت ال هدف لها وال مزيان، 

نتظام ادلقيق البديع يف هذا املزيان املتقن اخلاص، ويف هذا الا -يف أ ية هجة اكنت  -ال ميكهنا ان تتدخل 

لظهر أ ثر التدخل، بيامن ال يشاَهد يف أ ي ماكن تفاواًت  -جدالً  -املتّسمني ابحلهمة والبصرية. فلو ُافرتض تدخلها 

 وال خلاًل قط.

 النقطة الثانية:

 ويه مسأ لتان:

 أ نه من القواعد الاساس ية الرصينة: "اللكمة العارشة"املسأ ةل الاوىل: مثلام وحض يف 
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 جلال اذلي هو يف منهتيى الكامل البد أ ن يَشهَد ويُشهَِد جامهَل.ان ا

 وان الكامل اذلي هو يف منهتيى اجلال البد أ ن يَشهَد ويُشهِد كامهَل.

ف جامَل  فبناء عىل هذا ادلس تور العام فان البارئ املصور س بحانه اذلي أ بدع كتاب الكون العظمي هذا يعِرّ

ة، ويفهّم كامهَل  -ابتداءً من أ صغر جزيئ اىل أ كرب لكي  -ه كامهِل وحيّببه بأ لس نةِ خملوقات ف س بحانه ذاتَه املقدسَّ فيعِرّ

السايم، ويُظهر جامهَل البديع: هبذا الكون الرائع، وبلك حصيفة فيه، وبلك سطر فيه، وبلك لكمة فيه، بل حىت 

 بلك حرف وبلك نقطة من كتابه العظمي هذا.

ذا اجلالل واجلال، اذ يعّرف نفَسه كل وحيّبهبا اليك بلك خملوٍق  " احلمَكَ احلامكاحلكمي"فيا أ هيا الغافل! ان هذا 

من خملوقاته، وهبذه الصورة الرائعة وهبذه الكرثة الاكثرة من الوسائل البديعة، ِان مل تقاِبل تعريَفه هذا ابالميان 

ن  به ومل تعرِفه، وا 
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نفَسك اليه، مفا أ عظم هجكل اذن، وما أ فدح خسارتك!. أ حذر!.  مل تقاِبل حتبيبه هذا ابلعبادة هل ومل حتّبب

 أ نتبه!.. وأ ِفق من غفلتك!.

املسأ ةل الثانية: انه ال ماكن للرشك قط يف هذا الكون الشاسع العظمي اذلي أ بدعه الصانع القدير احلكمي بقدرته 

ت أ يٍد متعددة يف خلق شٍئ وحهمته؛ ل ن وجود منهتيى النظام يف لك شئ لن يسمح ابلرشك ابدًا، فلو تدخل

ما لبان التفاوت والاختالل يف ذكل الشئ، مثلام ختتلط الامور اذا ما وجد سلطاانن يف بالد، ومسؤوالن 

يف مدينة، ومديران يف قصبة، ومثلام يرفض أ بسط موظف تدخل أ حٍد يف شأ ن من شؤونه اليت ختص 

 وظيفته..

فاالنتظام يقتيض الوحدة  "الانفراد"و "الاس تقالل"ة امنا يه: لك ذكل دالةل عىل ان اخلاصة الاساس ية للحامكي

 كام ان احلامكية تقتيض الانفراد.

فاذا اكن ظٌل ابهت زائل للحامكية دلى هذا الانسان العاجز الفقري يردّ املداخةل بقوة، فكيف ابحلامكية احلقيقية 

ًُ اباًت؟.اليت يه يف مرتبة الربوبية املطلقة دلى القدير املطلق س بحانه؟   أ ال ترّد الرشك وترفضه رفضًا

الختلط الانتظام والتناسق واختل النظام واملزيان!. مع العمل ان هذا  -ولو مبقدار ذرة  -فلو ُافرتض التدخل 

الكون قد أ بدع ابداعاً رائعاً اىل حد يلزم خلَلْق بذرة واحدة قدرة قادرة عىل خلق جشرة اكمةل، ويلزم خللق جشرة 

قادرة ال بداع الكون لكه. واذا ما افرُتض وجود رشيك يف الكون لكه َوَجب أ ن يظهر نصيبُه يف واحدة قدرة 

ال يَسعهام الكوُن  -وعندئذ يلزم اس تقرار ربوبيتني  -اذ البذرة منوذج الاكئنات  -التدخل خللِق أ صغر بذرة مثالً 

 االت الباطةل وأ بعدها عن املنطق والعقل.يف بذرة صغرية، بل يف ذرة!! وهذا من أ خسف احملاالت واخلي -العظمي 

فاعمل من هذا! ما أ تفه الرشك والكفر من خرافة! وما اكذهبام من لكمة! وما أ فظعهام من افرتاء! اذ يقتضيان جعز 
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القدير املطلق اذلي ميسك السموات والارض أ ن تزوال، واذلي بيده مقاليد السموات والارض يديرهام مبزيان 

 .. يقتضيان جعزه س بحانه حىت يف بذرة صغرية!!عدهل ونظام حهمته

واعمل! ما أ صوَب التوحيد من حق وحقيقة! وما أ عدهل من صدق وصواب! ادرك هذا وذاك وقل: امحلد هلل عىل 

 الاميان.
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ديعة، وبوأ  قد أ درج يف هذا العامل أ لوف العوامل املنتظمة الب "احلمََك واحلكمي"النقطة الثالثة: ان الصانع القدير ابمسه 

موقَع الصدارة، وجعهل مبثابة  -اذلي هو اكرث من ميثل احِلمَك املقصودة يف الكون وأ فضل َمن يظهرها  -الانساَن 

مركز تكل العوامل وحمورها؛ اذ يتطلع ما فهيا من ِحمَك ومصاحل اىل الانسان. وجعل الرزق مبثابة املركز يف دائرة 

تتوجه اىل ذكل  -مضن عامل الانسان  -والغاايت وأ غلب املصاحل والفوائد  حياة الانسان؛ فتجد ان معظم احِلمَك 

تبدو واحضة بأ هبر صورها واسطعها من خالل مشاعر  "احلكمي"الرزق وتتضح به؛ ذلا فان جتليات امس 

من مئات العلوم اليت توّصل الانسان اىل كشفها  -الانسان، ومن تضاعيف مذاقات الرزق، حىت غدا لك عمل 

ف جتليًا واحدًا من جتليات امس  -ميكل  من شعور مبا   يف نوع من ال نواع. "احلمََك "يعِرّ

 مفثال:

ئل عمل الطب: ما هذه الاكئنات؟  لو س ُ

 ل جاب: اهنا صيدلية كربى ُاحُضت فهيا ابتقان مجيع الادوية وأ ّدخَرت.

ئل عمل الكميياء: ما هذه الكرة الارضية؟  واذا ما س ُ

 ميياء منتظم بديع اكمل.ل جاب: اهنا خمترب ك 

ق اكمل ال ترى فيه نقصًا.  عىل حني جييب عمل املاكئن: اهنا معمل منسَّ

 كام جييب عمل الزراعة: اهنا حديقة غنَّاء ومزرعة معطاء، تس تنبت فهيا انواع احملاصيل، لٌك يف أ وانه.

حمل جتاري حيوي أ نفس البضائع ول جاب عمل التجارة: اهنا معرض جتاري خفم، وسوق يف غاية الروعة والنظام، و 

 املصنوعة وأ جودها.

 ول جاب عمل الاعاشة: اهنا مس تودع ُضم يضم ال رزاق لكها بأ نواعها وأ صنافها.

ول جاب عمل التغذية: اهنا مطبخ رابّن تطبخ فيه مئات الالوف من الاطعمة الشهيَّة الذليذة جنباً اىل جنب 

 بنظام يف غاية االتقان والكامل.
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 س ئل عمل العسكرية عن الارض! ولو
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ل جاب: اهنا معسكر هميب يُساق اليه يف لك ربيع جنوٌد مسلحون ُجدد يؤلفون أ ممًا خمتلفة من النبااتت 

واحليواانت يبلغ تعدادها اكرث من اربعامئة أ لف أ مة، فُتنَصب ِخيَُمهم يف ارجاء سطح الارض. وعىل الرمغ من 

ة ختتلف عن الاخر  ى، ومالبسها متغايرة واسلحهتا متباينة، وتعلاميهتا خمتلفة، وُرَخصها أ ن ارزاق لك أ مَّ

متفاوتة، الا ان أ مور اجليع تسري ابنتظام رائع، ولوازم اجليع هُتيأ  دون نس يان وال التباس، وذكل بأ مر من هللا 

 تعاىل وبفضل رمحته السابغة صادرًا من خزينته الواسعة.

 واذا ما س ئل عمل الكهرابء!

لئة الحدَّ لكرثهتا وال منهتيى لروعهتا وتناسقها، ل جاب : ان سقف قرص الكون البديع هذا قد ُزِيّن مبصابيح متل 

 -حىت ان النظام البديع والتناسق الرائع اذلي فيه حيوالن دون انفجار تكل املصابيح الساموية املتوهجة دومًا 

 توازهنا او نشوب حريق فامي بيهنا.. ودون انتقاص -ويه تكرب الارض الف مرة ويف مقدمهتا الشمس 

تُرى من أ ي مصدٍر تُغّذى تكل املصابيح اليت ال حيد وال ينفد اس هتالكها؟. وِلَم ال خيتل توازن الاحرتاق؟ علامً 

ن مل يُراعَ ويُعنَت به ابس مترار ينطفئ نوُره وخيُب.. فس بحانه من قدير حكمي ذي جالل  ان مصباحاً زيتياً صغرياً ا 

حسب  -اليت يه أ ُضم من الارض مبليون مرة ومىض عىل معرها أ كرث من مليون س نة  -الشمس  كيف أ وقد

دون ان تنطفئ ومن دون وقود أ و زيت ..  -ما توصل اليه عمل الفكل 
9

 

تأ مل يف هذا وس ّبح ابمس ربك العظمي وقل: ما شاء هللا، تبارك هللا، ال اهل الا هللا.. قلها بعدد الثواّن اليت 

لئة  مرت عىل معر الشمس.. فالشك ان نظاماً بديعاً صارماً هو اذلي هيمين عىل هذه املصابيح الساموية املتل 

 والبد أ ن رعايهتا،

--- 
1
ـ مك حتتاج يومياً من الوقود ومن الزيت لالضاءة، نرى    ـ وهو الشمس  اذا ماُحسب مايلزم مدفأ ة قرص الكون ومصباحه 

مليون ضعف جحم الكرة الارضية من الوقود والوف الاضعاف من جحم البحار من  أ هنا ـ حبساب الفلكيني ـ حباجة اىل

 الزيوت!!

فتأ مل يف عظمة اخلالق القدير ذي اجلالل اذلي يوقد تكل املدفأ ة ويشعل ذكل الرساج الوهاج من دون وقود والزيت، 

شاء هللا.. تبارك هللا.. بعدد ذرات ويشعلها بال انقطاع. تدبّر يف سعة حهمته وطالقة قدرته، وقل: س بحان هللا.. ما

 الشمس.ـ املؤلف.
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لتكل الكتل النارية اليت يه يف منهتيى الضخامة  -واملرجل البخاري  -ومراقبهتا دقيقة، حىت ك ن مصدر احلرارة 

املصابيح  ويف غاية الكرثة، امنا يه هجمن ال تنفد حرارهُتا وترسلها اىل اللك مظلمة قامتة بال نور. وك ن ماكنة تكل

املنورة والقناديل املضيئة اليت التعد وال حتىص يه جنة دامئة ترسل الهيا النور والضياء فيس متر اش تعالها املنتظم 
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 ."احلمك واحلكمي"ابلتجل الاعظم المس 

 ٍُ وهكذا قياسًا عىل هذه الامثةل، فان لك عمٍل من مئات العلوم يشهد قطعًا: ان هذا الكون قد ُزِيّن حِبمَكٍ

ومصاحل  ش ىت مضن انتظام اكمل ال نقص فيه، وان تكل الانظمة البديعة واحِلمَك السامية النابعة من تكل احلهمة 

 املعجزة احمليطة ابلكون قد أ درجت مبقياس اصغر، حىت يف اصغر اكئن يح ويف أ صغر بذرة..

الا ابالرادة والاختيار والقصد  ومن املعلوم بداهة ان تتبع الغاايت وارداف احِلمَك والفوائد ابنتظام الحيصل

اللتني ال متلاكن ارادًة  -واملشيئة، وااّل فال. فكام ان هذا العمل البديع ليس هو من شأ ن الاس باب والطبيعة 

فلن يكون هلام تدخٌل فيه كذكل؛ ذلا مفا أ هجل َمن اليعرف أ وال يؤمن ابلفاعل  -وال اختياراً وال قصداً وال شعوراً 

نع احلكمي اذلي تدل عليه هذه الانظمُة البديعة واحِلمَك الرفيعة اليت الحدَّ لها ويه مبثوثة يف اخملتار وابلصا

 موجودات الكون قاطبة.

نعم! ان اكن هناك شٌئ يُس تَغرب منه ويُثري عند الانسان الَعجب يف هذه ادلنيا امنا هو: اناكر وجوده س بحانه؛ 

واحِلمَك بأ شاكلها السامية اليت ال حتىص واملندرجة يف لك موجود يف  ل ن الانتظام بأ نواعه البديعة اليت ال تعد

الكون شواهد صادقة عىل وجوب وجوده س بحانه وعىل وحدانيته.. فبعداً لعمًى ما بعده معى! وحسقاً جلهٍل ما 

محقى  س بحانه! حىت ميكنين القول: أ ن السوفسطائيني اذلين يَُعّدون "الرب احلكمي"بعده هجل ملن اليرى هذا 

وهو هللا  -ل ناكرمه وجود الكون، مه أ عقُل أ هل الكفر؛ ل ن الاعتقاد بوجود الكون ومن بعده اناكر خالقه 

غري ممكن قطعًا، وال يُقبل اصاًل، ذلا بدأ وا ابناكر الكون وأ نكروا وجودمه أ يضًا، وقالوا الشئ موجود  -س بحانه 

رتاهبم شيئًا اىل العقل من متاهة امحلاقة املتناهية للمنكرين عىل الاطالق. فأ بطلوا عقوهلم، وانقذوا أ نفسهم بأ ق

 اجلاحدين امحلقى املتسرتين حتت س تار العقل!
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 النقطة الرابعة:

اىل أ نه: اذا ما ش يَّد معامري ابرع حكمي قرصًا منيفًا، وأ ودع يف لك جحر من  "اللكمة العارشة"مثلام أ شري يف 

لفوائد، فال يتصور َمن هل شعور ان اليبين هل سقفاً حيفظه من البىل والفساد؛ اجحاره مئات احِلمَك واملصاحل وا

الن هذا يعين تعريض البناء اىل العدم والتلف وضياع تكل الفوائد واحلمك اليت اكن يرعاها ويتوالها، وهذا ما 

فوائد واحلمك اليرىض به ذو شعور. أ و أ ن حكاميً مطلقًا يُنشئ من درمه من البذور مئات الاطنان من ال

والغاايت، ويتعقهبا ويديرها، ال ميكن ان يََتصور َمن هل عقل صدور العبث والارساف املنافيني لكيًا للحهمة 

فيقدّل الشجرة الضخمة فائدة جزئية، وغاية اتفهة ومثرة قليةل، علامً أ نه ينفق  "احلكمي املطلق"املطلقة من ذكل 

 ال نشاهئا وامثارها الكثري!..

ال ميكن ان يتصور هذا أ و ذاك عاقٌل قط، كذكل ال ميكن ان يتصور َمن هل مسكُة عقل أ ن يصُدر  نعم، فكام

399



العبُث والارساف بعدم اتيان ال خرة وبعدم اقامته احلرش والقيامة بعد أ ن قدلَّ لك موجود  "الصانع احلكمي"من 

 انه قدلَّ لك جشرة حكامً بعدد مثارها حىت -يف قرص الكون هذا مئاٍت من احلمك واملصاحل وهجزه مبئاِت الوظائف 

مجيَع هذه احِلمك  "احلكمُي اجلليل"فال ميكن ان يتوارد عىل خاطر عاقل ان يضّيع هذا  -ووظائف بعدد ازهارها 

 واملقاصد ومجيع هذه الوظائف بعدم اقامته القيامة وال خرة.

العبث والضياع اىل احلهمة البالغة للحكمي  اذ يعين هذا اس ناد العجز التام اىل قدرة القدير املطلق، وتنسيب

املطلق، وارجاع القبح املطلق اىل جامل رمحة الرحمي املطلق، واس ناد الظمل املطلق اىل العداةل التامة للعادل 

املطلق، أ ي اناكر لك من احلهمة والرمحة والعداةل الظاهرة املشاهدة، اناكرها لكياً من الوجود! وهذا من أ جعب 

 واشدها خسفًا واكرثها بطالاًن!.احملاالت 

فليأ ت أ هُل الضالةل، ولينظروا اىل ضاللهتم كيف اهنا مظلمة مليئة ابلعقارب واحليات كقبورمه اليت س يصريون 

ٌر مجيل اكجلنة فليسلكوه ولينَعموا ابالميان.  الهيا! وليدركوا ان طريق الاميان ابل خرة منوَّ
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 النقطة اخلامسة:

 ويه مسأ لتان:

ل لطف صورة يف لك شئ واقرص طريق،  "احلكمي"مبقتىض امس  -سأ ةل الاوىل: ان تعقب الصانع اجلليل امل 

رساف فهيا قط وال عبث، مفا من شئ ااّل  وأ سهل طراز، وأ نفع شلك.. يدل دالةل واحضة عىل ان الفطرة ال ا 

ن الارساف مثلام ينايف امس   ومقتضاه ودس توره الاساس. فاالقتصاد الزُمه "احلكمي"وفيه نفعه وجدواه، وا 

فيا اهيا املرسف املبذر! اعمل مدى جمانبتك احلقيقة بقعودك عن تطبيق أ عظم دس تور للكون املبين عىل 

لتعمل مدى رسوخ ادلس تور الواسع  (89)الاعراف: الاقتصاد. وتدبّر ال ية الكرمية )ولُكوا وارشبوا والترُسفوا( 

 الشامل اذلي ترشد اليه.

وسمل  عليه هللا يقتضيان بداهة نبوة محمد صىل "احلكمي"و "احلمك"نية: يصح ان يقال: ان امس هللا املسأ ةل الثا

 ورسالته، ويدالن علهيا ويس تلزماهنا.

نعم! مادام الكتاب البليغ مبعانيه ومراميه، يقتيض ابلُضورة معلامً ابرعًا لتدريسه.. واجلال الفائق يقتيض مراًة 

 جامهَل وُحس نه.. والصنعُة البديعة تس تدعي مناداًي داعيًا الهيا.. يرتاءى فهيا، ويُري هبا

فالبد ان يوجد بني بين البرش اذلي هو موضع خطاب كتاب الكون الكبري املتضمن مئات املعاّن البليغة 

 واحِلمَك ادلقيقة يف لك حرف من حروفه، اقول:

يف ذكل الكتاب الكبري من ِحمك مقدسة حقيقية..  البد ان يوجد رائٌد امكل، ومعمٌل اكرب، لريشد الناس اىل ما
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وليعمّل وجود احِلمَك املبثوثة يف ارجائه ويدل علهىا.. وليكون مبعث ظهور املقاصد الرابنية يف خلق الكون، بل 

السبب يف حصولها.. ولريشد اىل مايريد اخلالق اظهاَره من كامل صنعته البديعة، وجامل اسامئه احلس ىن، 

 -ابمس اخمللوقات قاطبة  -ة الصافية ذلكل الكامل البديع واجلال الفائق.. وليهنض بعبودية واسعة فيكون اكملرأ  

جتاه مظاهر الربوبية الواسعة، مثرياً الشوَق وانثراً الوجَد يف ال فاق براً وحبراً ملفتاً انظار اجليع اىل الصانع اجلليل 

 جاء الساموات والارض.. وليقرع اسامعبدعوٍة ودعاء، وهتليل وتسبيح وتقديس، ترّن به ار 
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مجيع ارابب العقول مبا يلقّنه من دروس مقدسة سامية وارشادات حكمية من القرأ ن احلكمي.. وليبني بأ مجل 

لهية ذلكل الصانع  .. وليس تقبل بأ مكل مقابةل وأ متها "احلمك احلكمي"صورة واجالها ابلقرأ ن العظمي املقاصد اال 

غة واجلال واجلالل املتجلية يف ال فاق. فانساٌن هذه هممته، انسان رضوري وجوده،بل مظاهر احلهمة البال

 يس تلزمه هذا الكون،كُضورة الشمس ولزوهما هل.

وسمل  عليه هللا فاذلي يؤدي هذه املهامت، وينجز هذه الوظائف عىل امت صورة ليس الا الرسول الاكرم صىل

ضوء، ويس تلزم الضوء الهنار، فاحِلمَك املبثوثة يف أ فاق الكون كام هو مشاهد؛ ذلا فكام تس تلزم الشمس ال

 وسمل ورسالته. عليه هللا وجنباته تس تلزم نبوة محمد صىل

الرساةل الامحدية، فان اغلب الاسامء  -يف اوسع مداه  - "احلمك واحلكمي"نعم! مثلام يقتيض التجل الاعظم المس 

وامثالها، تس تلزم الرساةل الامحدية  "ملنعم، الكرمي، اجليل، الربهللا، الرمحن، الرحمي، الودود، ا"احلس ىن؛ 

 يف اعظم جتلياهتا واحاطهتا ابلكون لكه، اس تلزامًا قاطعًا ال ريب فيه.

 مفثاًل:

 .."رمحة للعاملني"تظهر بوضوح مبَن هو  "الرحمي"ان الرمحة الواسعة اليت يه جتل امس 

لهيي، والتعرف الرابّن  يفضيان اىل نتيجهتام وجيدان  - "الودود"الذلين هام من جتليات امس  -وان التحبب اال 

 .."حبيب رب العاملني"املقابةل بــ

وان مجيع انواع اجلال: من جامل اذلات اىل جامل الاسامء، وجامل الصنعة واالتقان، وجامل املصنوعات، 

تشاَهد يف تكل املرأ ة الامحدية، وتُشهد  - "اجليل"اليت يه جتٍل من جتليات امس  -واخمللوقات، لك انواع اجلال 

 هبا..

بل حىت جتليات عظمة الربوبية، وهمينة سلطنة الالوهية امنا تُعرف برساةل هذا ادلاعية العظمي اىل سلطان 

 الربوبية وتتبني هبا، وتُفهم عهنا، وتؤخذ مهنا وتُصّدق هبا..

 رساةل الامحدية كام مر أ نفًا..وهكذا فأ غلب الاسامء احلس ىن امنا يه برهان ابهر عىل ال
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 حنصل مما س بق:

ما دام الكون موجوداً ابلفعل وال ميكن اناكره، فال ميكن ان يُنَكر كذكل ما هو مبثابة أ لواِنه وزينته، وضيائه 

، واتقانه، وانواع حياته، واشاكل روابطه من احلقائق املشهودة، اكحلهمة، والعناية، والرمحة، واجلال، والنظام

 واملزيان، والزينة، وامثالها من احلقائق..

مفادام ال ميكن اناكر هذه الصفات والافعال، فال ميكن اناكر موصوف تكل الصفات، وال ميكن اناكر فاعل 

، اذلي هو "الواجب الوجود"الاقدس جّل جالهُل  "هللا"تكل الافعال ونور مشس تكل الاضواء، اعين ذات 

 حلمك، العدل..احلكمي، الرحمي، اجليل، ا

وكذا ال ميكن اناكر َمن هو مداٌر لظهور تكل الصفات والافعال، بل َمن هو مداٌر لعرض كامالهتا، بل حتقق 

وسمل، الرائد الاكرب، واملعمل الامكل، وادلاعية الاعظم،  عليه هللا جتلياهتا، ذلمك الرسول الكرمي محمد صىل

بيب الرمحن.. فال ميكن اناكر رسالته قطعًا، ل هنا اسطع نور وكشاف طلسم الاكئنات، واملرأ ة الصمدانية، وح 

 يف هذا الكون كسطوع ضياء عامل احلقيقة ونور حقيقة الاكئنات .

 عليه وعىل أ هل وحصبه الصالة والسالم بعدد عارشات الاايم وذرات ال انم.

ََّك َانَْت الْعَ  ْبَحانََك اَل ِعمْلَ لَنَا ِااّل َما عَلّْمَتنَا ِان  لمُي الَْحكمُي()س ُ
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 النكتة الرابعة

 ختص امس هللا

 الفرد

ِحميِ  مْحِن الرَّ  بِْسِم  هللا الرَّ

 )قل هو هللا أ حد(

يف شهر شوال اذ تراءت يل نكتة دقيقة من الناكت اللطيفة لهذه ال ية اجلليةل،  "اسيك شهر"بيامن اان نزيل ُسن 

الواحد "اذلي يتضمن امسي  -او هو أ حد انواره الس تة  - "الفرد"والح يل قبس من انوار امس هللا الاعظم: 

لهية احلس ىن. "وال حد  من الاسامء اال 

 س نبني هنا ابختصار شديد التوحيد احلقيقي اذلي يُظهره ذكل التجل الاعظم. وذكل يف س بع اشارات موجزة.

 الاشارة الاوىل:

ه بصامت التوحيد املمزي، واختاَم الوحدانية بتجليه الاعظم عىل الكون لك "الفرد"لقد وضع امس هللا الاعظم: 

 الواحضة، عىل مجموع الكون، وعىل لك نوعٍ فيه، وعىل  لك فرٍد فيه.
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قد تناوال بيان ذكل التجل بشئ من  "املكتوب الثالث والثالثون"و "اللكمة الثانية والعرشون"وملا اكنت 

 ا داةّل عىل التوحيد:التفصيل، نكتفي ابالشارة فقط اىل ثالث بصامٍت واختام مهن

 اخلمت ال ول

لكه طابعاً ممزياً للتوحيد، وخامتً واحضاً للوحدانية وضوحًا  "الكون"ان التجل الاعظم للفردية قد طبع عىل وجه 

 اذلي اليقبل التجزئة مطلقًا حبيث: "اللك"حّول الكون لكَّه حبمك 
#540 

 كن أ ن يكون مالاكً ُملاكً حقيقيًا ل ي جزء منه.ان َمن اليْقِدر عىل أ ن يترصف يف الكون لِكّه ال مي

 ولنوحض هذا اخلمت املمزي:

ان موجودات الكون، ابنواعها اخملتلفة، تتعاون فامي بيهنا تعاوانً وثيقًا، ويسعى لكٌّ جزء مهنا لتهمةل  هممة ال خر 

فهذا  -التعاون بوضوح اذلي يشاهد فيه هذا  -وك هنا متثل مبجموعها واجزاهئا تروس معمل بديع ودواليبه 

التساند، وهذا التعاون بني ال جزاء، وهذه الاس تجابة يف اسعاف لٍك مهنا لطلب ال خر، وامداد لِك جزء 

للجزء ال خر، بل هذا التعانق والاندماج بني ال جزاء، جيعل من اجزاء الكون لكه وحدًة متحدة تتعىصَّ عىل 

 اء جسم الانسان اذلي ال ميكن فّك بعضها عن البعض ال خر.الانقسام والانفاكك. يش به يف هذا وحدَة أ جز 

نفهم من هذا ان اذلي ميسك زمام عنرص واحد يف الوجود، ان مل يكن زمام مجيع العنارص بيده ال يس تطيع أ ن 

 يس يطر عىل ذكل العنرص الواحد أ يضًا.

ون، امنا يه أ ختام كربى وبصامت الواحضة عىل وجه الك "التعانق"و "التجاوب"و "التساند"و "التعاون"اذاً فـ 

 ساطعة للتوحيد.

 اخلمت الثاّن:

حدية،  -عىل وجه الارض وال س امي يف الربيع  -جيعلنا نُشاهد  "الفرد"ان التجل الباهر المس هللا  خامتً المعاً لل 

 وأ ية جلية للوحدانية حبيث:

وشؤوهنا اكفة، واذلي اليرى والخيلق ان من اليدير مجيع ال حياء عىل وجه الارض لكها ابفرادها واحوالها 

 واليعمل مجيعها معًا، ال ميكن أ ن يكون هل تدخل يف أ ي  شئ من حيث الاجياد.

 فلنوحض هذا اخلمت:

تأ مل يف هذه البُُسط املفروشة عىل الارض اليت محلهُتا وُسداها مئتا أ لف طائفة ونوع من أ نواع احليواانت 

اليت ال تعد وال حتىص واليت تضفي الزينة وتنرث الهبجة عىل نس يج احلياة عىل وطوائف النبااتت بأ فرادها املتنوعة 

 وخباصة يف -سطح الارض 
#541 
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تأ ّملها جيدًا وأ ِدم النظر فهيا، فاهنا مع اختالف اشاكلها، وتباين وظائفها، واختالف ارزاقها وتنوع  -الربيع 

لك ذي حياة يأ تيه رغداً من لك ماكن ومن حيث  اهجزهتا، وامزتاهجا بعضها مع البعض ال خر تشاهد: ان رزق

ال حيتسب، بالسهو وال نس يان، بال انشغال وال ارتباك، بال خطأ  وال التباس.. فيُعطى مبزيان دقيق حساس 

لك ما حيتاجه الفرد، يف وقته املناسب، من دون تلكف وال تلكيف، مع متيزي للٍك مهنا، وهو ميوج يف هذا 

ئب ابطُن الارض من أ ايت التوحيد الامزتاج الهائل ويف ه ذا اخلضم من املوجودات املتداخةل، فضاًل عام خُيْ

 الرائعة املتلمعة من انتظام املعادن والعنارص اجلامدة.

املشاهد يف هذا ال مر ادلائب عىل وجه الارض وابطهنا امنا هو أ يٌة ساطعة  "التدبري والادارة"ذلا فان هذا 

 انية، حبيث:لل حدية، وخمٌت واحض للوحد

ان َمن مل يكن خالقاً جليع تكل املوجودات من العدم، ومدبّراً جليع شؤوهنا يف أ ن واحد، ال يقدر عىل التدخل 

يف شئ مهنا، ل نه لو تدخل ل فسد تكل الادارة املتوازنة الواسعة. االّ ما يؤديه  -من حيث الربوبية والاجياد  -

لهيي -الانسان من وظيفة ظاهرية  ذن ا   لكشف تكل القوانني الرابنية وُحسن سريها. -ايضًا  اب 

 اخلمت الثالث: يف وجه الانسان

 ان شعار التوحيد وخمته واحض وضوحًا بينًا للك َمن يتأ مل وجه أ ي أ نسان اكن، وذكل:

ه عن غريه. فاذلي اليس تطيع ان يضع تكل العالمات يف لك وجه،  ان للك انسان عالمة فارقة يف وهجه تُمزِيّ

يكون مّطلعاً عىل مجيع الوجوه السابقة والالحقة منذ أ دم عليه السالم اىل يوم القيامة، ال ميكنه ان ميد يده  وال

 من حيث اخللق والاجياد ليضع تكل الفوارق املمزية الهائةل يف ذكل الوجه الصغري ال نسان واحد.

لية بتكل العالمات الفارقة، البد أ ن أ فراد نعم، ان اذلي وضع يف وجه الانسان ذكل الطابع املمزي وتكل ال ية اجل 

نه  البرش اكفة مه حتت نظره وشهوده، ومضن دائرة علمه حىت يضع ذكل اخلمت للتوحيد يف ذكل الوجه. حبيث ا 

ال تتشابه تشاهباً اتمًا،  -اكلعيون والانوف وغريها من الاعضاء  -مع التشابه الظاهر بني الاعضاء الاساس 

  لٍك مهنا.بسبب عالمات فارقة يف
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يف وجوه البرش اكفة دليل قاطع عىل وحدانية خالق البرش  -من عيون وأ نوف  -وكام أ ن تشابه ال عضاء 

لصيانة حقوق لك فرد يف اجملمتع، وملنع  -س بحانه وتعاىل، كذكل فان العالمات الفارقة املوضوعة عىل لك وجه 

خرى دليل واحض عىل الارادة املطلقة واملشيئة الاكمةل ذلكل يه ال   -الالتباس، وللمتيزي، وحِلمَك أ خرى كثرية 

 اخلالق الواحد س بحانه وتعاىل، وأ ية بديعة جلية ايضًا لل حدية، حبيث:

ان اذلي ال يَقدر عىل خلق مجيع البرش  واحليواانت والنبااتت بل مجيع الكون ال ميكنه ان يضع تكل السمة 

 املمزية يف أ حد.
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 الاشارة الثانية:

عوامل الاكئنات اخملتلفة وانواعها املتنوعة وعنارصها املتباينة قد اندجمت اندماجًا لكيًا وتداخل بعُضها مع ان 

 البعض ال خر، حبيث:

ان َمن مل يكن مالاكً جليع الكون ال ميكنه ان يترصف بنوعٍ منه أ و عنرص فيه ترصفًا حقيقيًا، ل ن جتل نور 

ء ارجاء الكون لكه، فضّم اجزاءها اكفة يف وحدة متحدة، وجعل لك جزء قد اضا "الفرد"التوحيد المس هللا 

 منه يعلن تكل الوحدانية.

مفثاًل: كام ان كون الشمس مصباحاً واحداً لهذه الاكئنات يشري اىل أ ن الاكئنات بأ مجعها مكٌل لواحد، فان كون 

حدة توقد هبا احلاجات لكها.. وكون السحاب الهواء هواًء واحداً يسعى خلدمة ال حياء لكها.. وكون النار انراً وا

واحدًا يسقي الارض.. وكون الامطار واحدة تأ يت ل غاثة الاحياء اكفة.. وانتشار أ غلب الاحياء من نبااتت 

وحيواانت انتشاراً طليقاً يف ارجاء الارض اكفة مع وحدة نوعيهتا، ووحدة مسكهنا.. لك ذكل اشارات قاطعة 

 املوجودات ومساكهنا ومواضعها امنا يه مكٌل ملاكل واحٍد أ حد.وشهادات صادقة أ ن: تكل 

ففي ضوء هذا وقياساً عليه نرى: ان تداخل ال نواع اخملتلفة للاكئنات واندماهجا الشديد ببعضها قد جعل مجموَعها 

مجيع الكون واحد ال يقبل التجزئة قطعاً من حيث الاجياد. فاذلي ال يس تطيع ان يُنِفّذ حهمَه عىل  "لكٍ "مبثابة 

أ ن خُيِضع لربوبيته أ ي شئ فيه، حىت لو اكن ذكل الشئ ذرة أ و أ صغر  -من حيث اخللق والربوبية  -ال ميكنه 

 مهنا.
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 الاشارة الثالثة:

اىل ما يش به رسائل مصدانية وماكتيب رابنية  - "الفرد"ابلتجل الاعظم المس هللا  -لقد حتول الكون لكه 

ال خر، تزخر لُك رساةل مهنا بأ ايت الوحدانية واختام التوحيد، وحتمل لك رساةل  متداخةل بعضها يف البعض

بصامت ال حدية بعدد لكامهتا، بل ان لك لكمة فهيا تُفصح عن وحدانية اكتهبا؛ اذ كام يدل اخلمُت أ و التوقيع يف 

ثل خمت ال حدية الرساةل عىل اكتهبا، فان لك زهرة ولك مثرة، ولك عشب، ولك حيوان، ولك جشر، امنا مي 

 وطغراء الصمدانية وك هنا أ ختام ملواضعها اليت تتخذ هيئة الرسائل فتبني اكتهبا.

يف حديقٍة ما. هذه الزهرة يه مبثابة خمت يدل بوضوح عىل مصور احلديقة، مفن اكن مالاكً  -مثالً  -فزهرة صفراء 

هتا املبثوثة عىل الارض اكفة، ويدل ايضًا عىل فهو ماكٌل جليع أ نواع تكل الزهرة ومثيال -الزهرة  -ذلكل اخلمت 

 ان تكل احلديقة كتابته.

 اي ان لك شئ يُس ند مجيع الاش ياء اىل خالقها ويشري اىل جتٍل ابهر عظمي لوحدانيته س بحانه.
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 الاشارة الرابعة:

مع أ نه واحض  "فردال"لقد أ وحضت رسائل النور يف أ جزاهئا الكثرية برباهني متعددة أ ن التجل الاعظم المس هللا 

وضوح الشمس، فهو مقبول يف الاعامق اىل حد السهوةل املطلقة، وهو مستساغ عقاًل ومنطقًا اىل حد 

املنايف ذلكل التجل، فهو معقد اىل أ قىص حدود التعقيد، وغري منطقي  "الرشك"الوجوب والبداهة. وبعكسه 

 ناع.اطالقًا، وهو بعيد جدًا عن املعقول اىل حد احملال والامت 

 من تكل ال دةل فقط، وحنيل تفاصيلها اىل الرسائل الاخرى. "ثالث نقاط"س نبني هنا 

 النقطة الاوىل:

اثبااًت مجماًل، ويف ختام  "اللكمة التاسعة والعرشين"ويف  "اللكمة العارشة"لقد أ ثبتنا برباهني قاطعة يف ختام 

 مفصاًل أ نه: "املكتوب العرشين"
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س بحانه، خلُق أ عظم ِجرم، وخلُق أ صغِر شئ عىل حّد سواء،  "ال حد الفرد" قدرة من السهوةل واليرس عىل

فهو س بحانه خيلق الربيع الشاسع بيرُِس خلِق زهرٍة واحدة، وحُيِدث يف لك ربيع بسهوةل ابلغة أ الفًا من مناذج 

 ة.ويُراعي جشرة ُضمة ابسقة بيرُس مراعاته فاكهة صغري  -كام هو مشاَهد  -احلرش والنشور 

فلو أ س نِد أ ٌي من ذكل اىل ال س باب املتعددة، ل صبح خلُق لِكّ زهرٍة فيه من املشالكت ما للربيع الشاسع، 

 وخلُق لك مثرٍة فيه من الصعوابت ما للشجرة الباسقة.

نعم، ان اكن جتهزي اجليش بأ مكهل ابملؤن والعتاد بأ مر صادر من قائد واحد، من مصدر واحد، سهاًل وبس يطًا 

 جندي واحد، يكون صعباً بل ممتنعاً ان اكن لك جندي يتجهز من معامل متفرقة ويتلقى الاوامر من كتجهزي

 ادارات متعددة كثرية، اذ عندئٍذ حيتاج لك جندي اىل معامل بقدر افراد اجليش ابمكهل!!

جل  "لفرد ال حدا"فكام ان ال مر يسهل ابلوحدة ويصعب ابلكرثة هكذا، كذكل اذا أ س نِد اخللُق والاجياُد اىل 

وعال، فان خلَق افراٍد غري حمدودة لنوعٍ واحد يكون سهالً كخلق فرد واحد، بيامن لو ُاس نِد اىل ال س باب، فان 

 خلَق لكَّ فرٍد يكون ُمعضاًل وصعبًا كخلق النوع الواسع الكثري.

لهية الواح دة، ويصبح هذا الانتساب اجل! ان الوحدانية والتفرد جتعل لك شئ منتس باً ومستنداً اىل اذلات اال 

والاستناد قوة الحّد لها ذلكل الشئ، حىت ميكنه ان يُنجز من الاعامل اجلس مية، ويودّل من النتاجئ العظمية ما 

 يفوق قوته اذلاتية الوَف املرات معمتدًا عىل رس ذكل الاستناد والانتساب.

فسينجز من الاعامل ما  "الفرد ال حد"ا أ ما اذلي ال يستند وال ينتسب اىل صاحب تكل القوة العظمى ومالكه

 تتحمهل  قوتُه اذلاتية احملدودة جدًا، وتنحرس نتاجُئها تبعًا ذلكل.
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 مفثاًل:

ان اذلي انتسب اىل قائد عظمي واستند اليه بصفة اجلندية، يصبح هل هذا الانتساب والاستناد مبثابة قوة ممّدة 

 ال تنفد، فال يضطر اىل محل ذخريته وعتاده معه،
#545 

ذلا قد يَْقِدم عىل أ رس قائد جيش العدو املغلوب مع أ الف ممن معه، بيامن السائب اذلي مل ينخرط يف اجلندية، 

مضطر اىل محل ذخريته وعتاده معه، وهمام بلغ من الشجاعة فال يس تطيع ان يقاوم بتكل القوة االّ بضعة افراد 

 من العدو، وقد ال يثبت اماهمم ااّل لفرتة قليةل.

جتعل المنةل الصغرية تقدم عىل اهالك  -اليت يف الفردية والوحدانية  -من هنا نرى أ ن قوة الاستناد والانتساب و 

فرعون عنيد، وجتعل البعوضة الرقيقة جتهز عىل منرود طاغية، وجتعل امليكروب البس يط يدمر ابغياً اثاميً.. كام 

سقة شاهقة.. لك ذكل ابمس ذكل الانتساب وبرس ذكل متّد البذرة الصغرية لتحِمل عىل ظهرها جشرة صنوبر اب

 الاستناد.

نعم، ان قائدًا عظاميً شهامً يس تطيع ان يستنفر مجيع جنوده وحيّشدمه النقاذ جندي واحد وامداده، واجلندي 

بدوره يستشعر ك ن جيشاً جراراً يس نده وميّده بقوة معنوية عالية حىت متكّنه من ان يهنض ابعامل جسام ابمس 

 لقائد.ا

فاهلل س بحانه وتعاىل )وهل املثل الاعىل( النه فرد واحد أ حد، فال حاجة يف اية هجة اىل أ حٍد غريه، واذا افرتضت 

احلاجة يف هجة ما، فانه يستنفر املوجودات لكها ل مداد ذكل الشئ واس ناده، فيحرش س بحانه الكون لكه 

 ل جهل.

مقاليد الكون بأ رسه.. وهكذا يس متد لك شئ يف الوجود قوته  وهكذا يستند لكُّ شئ اىل قوة عظمية هائةل متكل

لهية العظمية املطلقة.. من ذكل   جّل وعال. "الفرد ال حد"من تكل القوة اال 

 فلوال الفردية.. لفَقد لك شئ هذه القوة اجلبارة، ولسقط اىل العدم وتالشت نتاجئه.

. "ال حدية"و  "الفردية"هة، ترشدان ابلبداهة اىل مفا تراه من ظهور نتاجئ عظمية هائةل من اش ياء بس يطة اتف 

ولوالها لبقيت نتاجئ لك شئ ومثاره منحرصة يف قوته ومادته الضئيةل، وتصغر عندئٍذ النتاجئ بل تزول. الا ترى 

الاش ياء المثينة النفيسة اكلفواكه واخلُض وغريها مبذوةل ومتوافرة امامنا. ما ذكل االّ برس الوحدانية والانتساب 

وحرش مجيع القوى، فلوال الفردية ملا كنا حنصل بأ الف ادلرامه ما حنصهل اليوم من بطيخ او رمان بدرامه 

 معدودة. فلك ما نشاهده من بساطة الامور
#546 

 والاشـيـاء وسهـولـتـها ورخصـها وتوفــرها امنـا هـي من نتاجئ الوحـدانية وتشهد ابلفردية.
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 النقطة الثانية:

 لق وتظهر اىل الوجود بوهجني:ان املوجودات ختُ 

 ."الابداع والاخرتاع"الاول: اخللق من العدم، وهو ما يعربَّ عنه بـ 

 ."الرتكيب والانشاء"الثاّن: انشاؤها من عنارص موجودة، وتركيهبا  ومنح الوجود لها من أ ش ياء حارضة، أ ي بــ

نرى ان خلقها واجياَدها يكون سهاًل وهّينًا فاذا نظران اىل املوجودات من زاوية رس الاحدية وجتل الفردية، 

ض امُر اخللق والاجياد اىل الفردية والوحدانية، فستتعقد الامور  اىل حد الوجوب والبداهة، بيامن ان مل يُفوَّ

وتتشابك، وتظهر اموٌر غري معقوةل وغري منطقية اىل حد احملال والامتناع. وحيث اننا نرى املوجودات قاطبة 

جود من دون صعوبة وتلكف، ومن غري عناء، وعىل امت صورة وكيفية، يثبت لنا بداهة اذاً جتل تظهر اىل الو 

 الفردية، ويتبني لنا: أ ن لك شئ يف الوجود امنا هو من ابداع الاحد الفرد ذي اجلالل والاكرام.

بلك سهوةل ويرس، خيلق لك شئ من العدم يف ملح البرص و  "الفرد الواحد الاحد"نعم، ان اس ند أ مر اخللق اىل 

وبقدرته املطلقة العظمية بأ اثرها املشهودة. ويقّدر للك شئ بعلمه احمليط املطلق ما يش به قوالب معنوية وتصاممي 

 غيبية.. فلك شئ عنده مبقدار.

فكام ان اجلنود املطيعني يف اجليش املنظم يساقون ل خذ مواضعهم ابمر من القائد وحسب خطته املوضوعة 

لتأ خذ  -بلك سهوةل ويرس  -اذلرات املطيعة لالوامر الرابنية فاهنا تساق ابلقدرة الرابنية  يف علمه، كذكل

لهيي الازيل. حىت لو لزم مجع  مواقعها وحتافظ علهيا حسب تصممٍي موجود، وصورة موجودة، يف مرأ ة العمل اال 

لهيي  احمليط، واملوثوقة الصةل بدساتري اذلرات من الاحناء اخملتلفة، فان مجيع اذلرات املرتبطة بقانون العمل اال 

لهية، تصبح مبثابة اجلنود املنقادين يف اجليش املنظم، فتأ يت مرسعة بذكل القانون وبَسوق القدرة ل خذ  القدرة اال 

 مواقعها يف ذكل القالب العلمي واملقدار القدري احمليطني بوجود ذكل الشئ.
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رأ ة عىل الورقة احلساسة يف أ هل التصوير وتلبس وجودًا حمسوسًا بل كام تظهر الصورُة املثالية املمتثةل يف امل

خارجيًا، وكام تظهر وتشاَهد الكتابة اخملفية الرسية ابمرار مادة كميياوية علهيا، كذكل ال مر يف صورة مجيع 

لهية ا لهيي الفرد الاحد، فان القدرة اال  ملطلقة املوجودات، وماهية مجيع الاش ياء املوجودة يف مرأ ة العمل اال 

وجودًا خارجيًا حمسوسًا، فتظهر للعيان يف عامل الشهادة، بعد ان اكنت يف عامل  -بلك سهوةل ويرس  -تُلبسها 

 املعىن والغيب.

فعندئٍذ يلزم خللق ذاببة واحدة مسح وتفتيش سطح الارض  "الفرد الاحد"ولكن ان مل يُس ند أ مُر اخللق اىل 

ة لوجود معني مث وزهنا مبزيان دقيق حساس، لوضع لك ذرة يف موضعها وغربةل عنارصها مجيعًا وذراهتا املعين

اخملصص لها، حسب قوالب مادية بعدد اهجزهتا واعضاهئا املتقنة، وذكل ليك يأ خذ لك شئ ماكنه الالئق به، 
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فضاًل عن جلب املشاعر والاحاسيس الروحية ادلقيقة واللطائف املعنوية من العوامل املعنوية والروحية بعد 

 وزهنا ايضًا مبزيان دقيق حسب حاجة اذلاببة!!

خلق ذاببة واحدة صعبًا ممتنعًا اكجياد مجيع الاكئنات؟! أ ليس فيه الصعوابت تلو  -هبذا الاعتبار  -أ ال يكون 

 الصعوابت واحملاالت مضن احملاالت؟!

حانه وتعاىل.ولهذا لوفّوض ال مر س ب "الفرد"ذلا اتفق مجيع اهل الاميان والعمل: انه ال خيلق من العدم االّ اخلالق 

 اىل الاس باب والطبيعة يس تلزم لوجود شئ واحد اجلع من اكرث الاش ياء.

 النقطة الثالثة:

لقد اوردان امثةل كثرية يف رسائل ش ىت تشري اىل: ان اس ناد اخللق اىل الفرد الواحد الاحد جيعل خلق مجيع 

اىل الطبيعة والاس باب خفلق الشئ الواحد يكون صعبًا الاش ياء سهاًل اكلشئ الواحد، وبعكسه اذا ُاس نِد 

 ممتنعًا كخلق مجيع الاش ياء..

 نقترص مهنا هنا عىل ثالثة أ مثةل فقط:

 املثال الاول:

اذا ُاحيلت ادارة الف جندي اىل ضابط واحد، وُاحيلت ادارُة جندي واحد اىل عرشة ضباط، فان ادارة هذا 

 دار عرشة اضعاف ادارة تكل الفرقة من اجلنود وذكل:اجلندي تكون ذات مشالكت وصعوابت مبق
#548 

ل ن ال مراء العديدين س يعادي بعُضهم بعضًا، وستتعارض اوامُرمه حامتً، فال جيد ذكل اجلندي راحة بني منازعة 

ذ امرائه. بعكسه متامًا ذكل الضابط اذلي يدير ابوامره فرقة اكمةل من اجلنود وك نه يدير جنداًي واحدًا، وينفّ 

خطته وما يريده من الفرقة بتدبريه لك شئ بسهوةل ويرس، علامً انه يتعذر الوصول اىل هذه النتيجة اذا ترك 

 الامر اىل جنود سائبني.

 املثال الثاّن:

اىل بنّاء ماهر، فانه يقوم به بلك سهوةل ويرس، بيامن اذا ُسمل بناؤها اىل  "أ اي صوفيا"اذا ُسمّل أ مر بناء قبة جامع 

ها، للزم ان يكون لك جحٍر حاكامً مطلقًا عىل سائر الاجحار، وحمكومًا لها يف الوقت نفسه يك تأ خذ القبة اجحار 

ترصف ال ن مئات من  -لسهوةل ال مر دليه  -املعلقة الشاخمة شلكها! فبيامن اكن البنّاء املاهر يرصف هجداً قليالً 

 احلصول عىل نتيجة!!.اضعاف اضعاف ذكل اجلهد من دون  -الاجحار  -البنّائني 

 املثال الثالث:

س بحانه، ويه اكجلندي املطيع هلل الواحد ال حد،  "الفرد الواحد"ان الكرة الارضية مأ مورة وموظفة من دلن 
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حفيامن تس تمل ال مر الواحد، الصادر من أ مرها ال حد، هتّب منتش ية بأ مر موالها وتنغمر يف جذابت وظيفهتا يف 

فتكون وس يةل حلصول املوامس الاربعة،  -عند قيامه للسامع  -د املولوي العاشق شوق عارم، وتدور اكملري

واختالف الليل والهنار وظهور احلراكت الرفيعة العظمية، والكشف عن مناظر خالبة لقبة السامء املهيبة 

، حىت لك ن وتبديلها ابس مترار كتبدل املشاهد السيامنئية.. ويكون سببًا حلصول امثال هذه النتاجئ اجلليةل

 الارض يه القائد لتكل املناورة العسكرية املهيبة بني جنوم الكون.

اذلي احاط حبامكية أ لوهيته وسلطان ربوبيته الكون لكه، واذلي ينفذ  "الفرد ال حد"ولكن ان مل يُس ند ال مر اىل 

 حهمه وأ مره يف لك صغرية وكبرية يف الوجود،
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اليت تكرب الارض ابلوف املرات، والبد من ان تسري هذه النجوم يف مدار فعندئٍذ يلزم وجود ماليني النجوم 

اكرب واوسع مباليني املرات من مدار الارض يك تظهر تكل املناورة الساموية والارضية وتكل النتاجئ نفسها اليت 

 تتودل من حركيت الارض الس نوية واليومية بلك سهوةل ويرس.

حركة تش به  - الناش ئة من حركيت الارض حول حمورها ومدارها وهكذا فان حصول هذه النتاجئ اجلليةل

يظهر لنا مدى  السهوةل والفطرية والبساطة يف ال حدية والفردية، ويبني لنا يف  -حراكت املولوي العاشق 

 الوقت نفسه مك يه مملوءة طريق الرشك والكفر ابحملاالت اليت ال حد لها وابالمور الباطةل غري املعقوةل.

 .وبعد.

فالحظ ال ن مبنظار هذا املثال ال يت هجل املتشدقني ابلطبيعة وعّباد الاس باب، لتعمل يف أ ي َدَرك من وحل 

 امحلاقة يمترغون ويف اي بيداء ومهٍ يتهيون، وقس عليه مدى بُعدمه لك البعد عن ميدان املنطق والعقل السلمي:

ان اذلي صنع الكً من هذه قد نظمه ونسقه بدقة معمل عظمي.. كتاب رائع.. قرص مش يد.. ساعة دقيقة.. الشك 

 وعناية، وجييد ادارته ويرعاه، والشك انه أ راد يف صنع لك مهنا اظهار حماسن صنعته وابراز بدائع معهل.

فان احال احُدمه ادارة املعمل العظمي اىل دواليب املعمل نفسه، وفّوض بناء القرص املنيف اىل اجحار القرص 

الكتاب اجليةل اىل احلروف نفسها، فك نه قد جعل لك جزء من أ جزاء املعمل ذا قدرة  نفسه، واس ند معاّن

عظمية لتنظمي نفسه وغريه! وجعل لك حرف من حروف الكتاب بل الورق والقمل شيئًا خارقًا يبدع الكتاب 

تاب اىل توافق نفسه! اي انه حييل روعة الانتظام يف املعمل اىل دواليب املعمل، ويس ند جامل املعىن يف الك 

 احلروف من تلقاء نفسها!!

اّي هذٍر هذا! واّي َومْه! أ ليس اذلي يتفوه به بعيدًا لك البعد عن سالمة العقل؟ فاذلين حييلون أ مر اخللق 

والاجياد يف هذا الكون البديع اىل الاس باب واىل الطبيعة هيوون يف هجل مركب حسيق كهذا. وذكل ل ن 

عىل هذه  -س باب والطبيعة نفسها، فهيي خملوقة كسائر اخمللوقات. فاذلي خلقها مظاهر الابداع واحضة عىل الا
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 هو اذلي خيلق أ اثرها ونتاجئها ايضًا، ويظهرها معًا.. فاذلي خلق -الصورة البديعة 
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 البذرة هو اذلي أ نشأ  علهيا جشرهتا، وهو اذلي خيرج امثارها وازهارها من اكامهما..

الاس باب والطبيعة مع ااثرهام اىل الواحد ال حد، يلزم لوجود انواع الاس باب وامناط بيامن ان مل يُس ند خلق 

الطبيعة اخملتلفة، انواع من الاس باب والطبيعة املنتظمة املنسقة اخملتلفة . وهكذا تس متر سلسةل موهومة ممتنعة 

 ال معىن لها وال هناية!

 وهذا من أ جعب جعائب اجلهل واتعسه!!

 الاشارة اخلامسة:

لقد أ ثبتنا يف مواضع متعددة من الرسائل وبرباهني دامغة: ان الاس تقالل والانفراد من أ خص خصائص 

احلامكية، حىت ان هذا الانسان اذلي هو عاجز جعزًا شديدًا، وال ميكل من احلامكية سوى ظل ابهت، نراه 

شؤونه، صواًن منه  يرّد بلك قوة اي فضول اكن من ال خرين، ويرفض بلك شدة  اي تدخل اكن مهنم يف

الس تقالهل وانفراده يف ال مر. بل ُذِكر يف التارخي ان كثرياً من السالطني قد سفكوا دماًء زكية ل بناهئم ال برايء 

 واخواهنم الطيبني حيامن شعروا بتدخل مهنم يف شؤوهنم.

ال فاكك لها عنه. اذن فاالس تقالل والانفراد ورفض مداخةل ال خرين هو من أ خّص خصائص احلامكية احلقة، 

 بل هو الزهما ومقتضاها ادلامئ.

لهية اليت يه يف ربوبية مطلقة ترّد بلك شدة الرشك والاشرتاك همام اكن نوعه، وال تقبل تدخالً ما  فاحلامكية اال 

من سواها قط، ومن هنا نرى القرأ ن الكرمي يفيض يف بيان التوحيد اخلالص ويرّد الرشك واملشاركة ابسلوب 

 ديد مرّوع..شديد وبهت

لهية  التوحيد والوحدانية بقطعية اتمة، واظهرت مقتىض  -اليت يه يف الربوبية املطلقة  -فكام اقتضت احلامكية اال 

ابتداء من النجوم  -شديدًا وداعيًا قواًي لها، كذكل النظام املتقن والانسجام البديع املشاهدان يف الكون 

لك مهنام شاهُد عدٍل، وبرهان  -انهتاء ابجلزئيات والافراد واذلرات والنبااتت واحليواانت وال رض واملعادن و 

ذ لو اكن هناك تدخل مما سوى الواحد  ابهر عىل تكل الوحدانية والفردية، فال يسمح قط لريبة أ و لش هبة، ا 

 ال حد، لفسد هذا النظام البديع الرصني، واختل
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 ء الكون، فصـدق هللا العـظمي اذلي قال:هذا التـوزان احملـمك املــشـاَهد يف مجيـع اجـزا

اّل هللا لََفَسدات(   (22)الانبياء: )لو اكَن فهيام أ ِلهٌة ا 

نعم، لو اكن هناك اي تدخل همام اكن لظهرت أ اثُره ابديًة، االّ أ ن ادلعوة الرصحية يف الاية الكرمية: )فارِجعِ الَبرَصَ 
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ظام البديع بلك وضوح وجالء حىت ال ترى ثغرة وال لبساً وال نقصًا تريك هذا الن (8)املكل:َهْل تَرى ِمْن فُُطوٍر( 

 يف هجة من اجلهات ابتداًء من اذلرات اىل اجملرات.

اذاً فالنظام الرصني يف الكون، والانتظام الرائع يف اخمللوقات اكفة، واملوازنة ادلقيقة بني املوجودات.. يظهر لنا 

 ة واحضة عىل الوحدانية.ويشهد شهاد "الفرد"التجل الاعظم المس 

مث ان اي خملوق همام اكن صغريًا، امنا هو مثال مصغر للكون لكه ومنوذجه، وفهرسه اخملترص، مبقتىض جتل 

ال حدية. فال يكون مالاكً ذلكل اخمللوق احلي الصغري االّ َمن اكن بيده زمام الكون لكه وهل ال مر مجيعًا. وحيث 

ست بأ قل ابداعاً يف اخللق من جشرة ُضمة، وأ ن لك جشرة ابسقة تضايه يف ان لك بذرة متناهية يف الصغر لي 

خلقها خلق الاكئنات، ولك اكئن يح صغري امنا هو حبمك عامل مصغّر، وكون صغري فان جتل ال حدية هذا جيعل 

 الرشك والاشرتاك حمااًل ممتنعًا.

س تعيص عىل التجزئة وحدها بل ايضاً هو ليس الكً ي  -رس ال حدية  -مث ان يف هذا الكون يف ضوء هذا الرس 

ن لك جزء فيه  لكّي من حيث املاهية، ال يقبل الانقسام والاشرتاك والتجزئة وتدخل الايدي املتعددة قط، فا 

 حبمك جزيئ وفرد منه ولك الكون هو حبمك اللكي، فليس فيه موضع لالشرتاك يف أ ية هجة اكنت.

حدية، بدرجة البداهة.يثبت ح  "الفرد"فهذا التجل الاعظم ل مس   قيقة التوحيد هبذا الرس لل 

نعم، ان اندماج انواع الاكئنات واندغاهما فامي بيهنا، وتوجه وظيفة لك مهنا اىل معوم الاكئنات مثلام جيعل الكون 

 من -الًك واحدًا يس تعيص عىل التجزئة قطعًا 
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اكئنات واليت تظهر أ اثرها وفعالياهتا يف الاكئنات كذكل الافعال العمومية احمليطة ابل -حيث اخللق والربوبية 

حىت يرفض التجزئة ويرّدها رّدًا قواًي.  -من حيث تداخلها ببعضها  -معومًا  جتعل الكون ايضًا الًك واحدًا 

 ولتوضيح ذكل نسوق املثال ال يت:

عاشة واال حياء هذه، حاملا توهب احلياة للاكئن يظهر فعل الاعاشة واال رزاق فيه مبارشة. ومضن افعال الا

يشاَهد مبارشًة فعُل تنظمِي جسد ذكل الاكئن وتنس يق اعضائه، وجتهزيه مبا حيتاج ويلزم. وحيامن تظهر افعاُل 

 الاعاشة واال حياء والتنظمي والتجهزي يفعل التصويُر والرتبية والتدبري فعهَل يف الوقت نفسه.. وهكذا.

بعضها ابلبعض ال خر، واحتادها ببعضها، وامزتاهجا اكمزتاج الالوان  فتداخل امثال هذه الافعال احمليطة العامة

 -مع وحدته من حيث املاهية  -الس بعة يف الطيف الشميس، مث احاطة لك فعل  من تكل الافعال ومشوهل 

للموجودات لكها يف وحدة واحدة، وكون لك فعٍل مهنا فعاًل وحدانيًا.. يدل دالةل واحضة عىل أ ن فاعهَل واحٌد 

 أ حد فرد..

وهمينته عىل الاكئنات قاطبة، واحتاده مع سائر الافعال يف  -من تكل الافعال  -وكام أ ن استيالء لك فعل 
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تعاون وثيق، جيعل الكون الكً غري قابل للتجزئة.. كذكل فان لك خملوق يح من حيث كونه مبثابة بذرة الكون 

بل جيعل انقسامه حمااًل  -من حيث الربوبية  -التجزئة وفهرسه ومنوذجه جيعل الكون لكياً غري قابل لالنقسام و 

وخارجاً عن الاماكن، أ ي أ ن الكون هبذا هو لكٌّ ال يتجزأ ، فال يكون اذاً ربُّ اجلزء االّ من اكن رابً لللك. وهو 

 ده.لكي ايضاً حبيث يكون لك جزء منه حبمك فرد، فال يكون رابً  للفرد الواحد االّ من اكن زمام ذكل اللكي بي

 الاشارة السادسة:

كام ان انفراد هللا س بحانه وتعاىل ابلربوبية،وتوحيده اباللوهية هو اساس مجيع الكامالت 
9

ومنشأ  املقاصد 

 السامية، ومنبع احِلمَك املوَدعة يف خلق الكون، كذكل

--- 
1
لهيي، ل نه:    اذا ُعرف حىت ان التوحيد هو نفسه أ وحض برهان، وأ سطع دليل عىل الكامل واجلال اال 

ان صانع الكون واحد أ حد، فس ُيعرف  مجيع انواع الكامل واجلال املشاهدة يف الوجود، بأ هنا: ظالل 

وجتليات وعالمات النواع الكامل املقدس وامناط اجلال املزّنه ذلكل الصانع الواحد ال حد ذلكل الكامل 

تحال تكل الكامالت وانواع اجلال اىل املقدس واجلال املزنه، بيامن اذا مل يُعرف الصانُع الواحد، فس  

الاس باب اليت الشعور لها واىل خملوقات عاجزة، وعندها حيار العقل البرشي امام خزائن الكامل 

 واجلال الرسمديني، النه فقد مفتاح تكل الكنوز اخلادلة. ــ املولف.
#553 

قل والس امي الانسان، فلوال هو الغاية القصوى، والبلسم الشايف، لتطمني رغبات لك ذي شعور وذي ع

الفردية النطفأ ت شعةلُ رغباته ومطالبه لكها وتمنحي مجيُع احِلمَك املوَدعة يف خلق الكون، وتتال.ى اكرُث الكامالت 

 املوجودة والثابتة وتنعدم.

ويُطمئهُنا بل عشقه، معيقة يف الانسان.. هذه الرغبة العريقة الحيققها وال يسكهّنا  "حب البقاء"مفثال: ان رغبة 

االّ َمن هو ماكل ملقاليد الكون، اذلي يفتح ابب البقاء الرسمدي أ مام الانسان ابل خرة، بعد أ ن يهُنيي هذه ادلنيا 

 الفانية ويغلق ابواهبا كسهوةل غلق غرفة وفتح اخرى.

تشعبة يف ثنااي وهناك رغبات اخرى كثرية جداً لالنسان  امثال هذه الرغبة، لكها ممتدة اىل غري هناية معلومة وم 

الاكئنات مجيعًا.. فهذه الرغبات مجيعها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً حبقيقة التوحيد، ومشدودة مع رس الفردية. فلوال 

ذكل الرّس لبقيت هذه الرغبات عقمية دون نتاجئ، قارصة عن بلوغ مداها، مبتورة منهمشة. ولوال ترصف 

 لت تكل الرغبات ولو حصلت حصلت مبتورة.الواحد ال حد يف الكون لكه ملا اطمأ نت وال حص

املطلقة اذاً هو وحده الكفيل ابحالل الطمأ نينة والسكون يف  "الفرد الواحد ال حد"فاالميان ابلوحدانية، وبقدرة 
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 تكل الرغبات املتأ ججة دلى الانسان.

ويكررها بلك  من اجل هذا الرس العظمي نرى القرأ ن الكرمي يذكر التوحيد والوحدانية بلك حرارة وشوق،

والاصفياء والعلامء والاولياء الصاحلني جيدون بغيهتم وذوقهم  -علهيم السالم  -حالوة وذوق، وان الانبياء 

اّل هو"السايم، بل منهتيى سعادهتم يف افضل ما قالوه:  هل ا   ."ال ا 

 الاشارة السابعة:

 عليه هللا ته واعلنه وفّهمه وبلّغه محمد صىلان هذا التوحيد احلقيقي، جبميع مراتبه، وبأ مت صورته الاكمةل، قد أ ثب 

وسمل، فالبد ان رسالته اثبتة وقاطعة كقطعية ثبوت التوحيد نفسه؛ النه: ملا اكن التوحيد هو اعظم حقيقة يف 

وسمل هو اذلي توىل تبليغه وتعلميه جبميع حقائقه، فالبد ان  عليه هللا عامل الوجود، وان الرسول الاعظم صىل

 اليت تثبت التوحيد، تكون بدورها براهني الثبات رسالته وادةل عىل صدق نبوته واحقية دعوته مجيع الرباهني

 وسمل، فرساةل كهذه الرساةل العظمى اليت تضم الوفًا من امثال هذه احلقائق السامية عليه هللا صىل

#554 

 لتوحيد وتكل الفردية.وتكشف عن حقيقة التوحيد وترشد اليه وتلقنه، ال شك اهنا رساةل يقتضهيا ذكل ا

 وسمل اذلي أ دّى ال مانة عىل افضل وجه وبلّغ الرساةل عىل امجل صورة؟. عليه هللا مَفن ذا غري محمدصىل

س نذكر ثالثة مناذج، مثاالً لتكل الادةل الكثرية والاس باب العديدة اليت تشهد بعظمة الشخصية املعنوية لهذا 

ىل علو مزنلته الرفيعة، وتبنّي انه الرساج املنري لهذه الاكئنات ومشسها وسمل وتدل ع عليه هللا النيب الكرمي صىل

 الساطعة.

 ادلليل الاول:

ان ثواب مجيع احلس نات اليت ينالها مجيع افراد الامة، وعىل مدى مجيع العصور مكتوٌب مثهُل يف حصيفة 

السبب "يوم القيامة، حيث وسمل، اذ هو السبب يف نيل لك ثواب تناهل امُته اىل  عليه هللا حس ناته صىل

 .."اكلفاعل

تأ مل يف هذا مث فكّر يف املقام املعظم الالئق اذلي يقتضيه مجموع الادعية غري احملدودة من الصلوات املقبوةل 

املرفوعة يومياً من ال مة اكفة.. تدرك عندئٍذ، درجته العالية الرفيعة وتفهم ان خشصيته املعنوية مشس الاكئنات 

  للخلق امجعني.والرساج املنري

 ادلليل الثاّن:

ان بذرة الشجرة الوارفة لالسالم، ومنشأ ها، وحياهتا، ومنبعها امنا يه حقيقة املاهية احملمدية، مبا متكل من فطرة 

وسمل النابع من  عليه هللا سامية، وخلقة اكمةل. فتذكّر هذا مث فكّر يف الريق الرويح لهذا الرسول احلبيب صىل
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ال مت جليع معاّن ومراتب عبادته، واذاكره، ولكامته الرشيفة، واذلي ميثل مبجموعه روح  استشعاره الاكمل

وسمل اىل ادلرجة الرفيعة، درجة احلبيبية.  عليه هللا الاسالم وحقيقته. لتعمل مدى علو مرتبة والية عبوديته صىل

 وافهم مبلغ مسّوها.
#555 

بعض املعاّن والانوار املشعة من لكمة )س بحان ريب الاعىل( مبا ولقد فتح هللا عّل يوماً يف ُسدٍة يف صالٍة، 

يقرب من فهم الصحابة رضوان هللا علهيم امجعني من هذه اللكمة املقدسة. فتبني يل يقينًا اهنا خري من عبادة 

 مجعني.شهر، فادركُت هبا املزنةل العظمية وادلرجة العالية اليت حيظى هبا الصحابة الكرام رضوان هللا علهيم ا

نعم، ان الانوار اليت تشعها اللكامت املقدسة، وفيوضاهتا يف بدء الاسالم لها مزااي خاصة، وذكل جلّدهتا، ولها 

 من اللطافة والطراوة والذلة ما تتناقص مبرور الزمن وتتسرت حتت س تار الغفةل.

ناول الالكم املقدس، وَرَشَفه وسمل اذلي ت  عليه هللا وال ن، ويف ضوء ما س بق تأ مل ماكنة الرسول الكرمي صىل

لهيي باكمل جّدته وطراوته ولطافته. مع ما فُطر عليه من  من املنبع ال قدس، واس توعب انواره ابلويح اال 

وسمل يه خرٌي وأ مع من مجيع  عليه هللا اس تعداد اكمل.. فاالنوار والفيوضات الاكمنة يف تسبيحةٍ واحدة منه صىل

 س نة اكمةل عند غريه.!. الانوار اليت متل  ارجاء عبادة

وسمل من درجات الكامل اليت ال حد لها وال  عليه هللا قس عىل هذا املنوال، يك تعمل مك بلغ رسولنا احلبيب صىل

 هناية.

 ادلليل الثالث:

ل ال دراك اخلطاب الرابّن. وقد اختاره  لهية يف الكون، وهو املؤهَّ ان الانسان ميثل اعظم مقصد من املقاصد اال 

من بني خملوقاته، واصطفى من بني الانسان املكّرم َمن هو امكل وأ فضل واعظم انسان بأ عامهل وأ اثره  س بحانه

 الاكمةل، ليكون موضع خطابه اجلليل ابمس النوع الانساّن اكفة، بل ابمس الاكئنات مجيعًا.

ذه املرتبة الالئقة به قد وسمل له عليه هللا فال ريب ان هللا س بحانه الفرد اجلليل اذلي هيأ  رسوهل احلبيب صىل

 منحه من الانوار والكامالت ما ال حيد حبدود.

 وهكذا ومبثل هذه ادلالئل الثالثة ودالئل اخرى كثرية يَثبت دلينا يقينًا:
#556 

وسمل، مشس معنوية ساطعة للاكئنات. ورساج منري المع  عليه هللا ان الشخصية املعنوية للرسول الكرمي صىل

ية العظمى من قرأ ن الكون، والامس الاعظم للفرقان الاعظم، ومرأ ة صافية للتجل الاعظم لها، كام اهنا ال  

 عّزوجل. "الفرد"النوار امس 

فاللّهم اي أ حُد، اي فرُد، ايمصُد، أ نزِل من براكت خزينة رمحتك اليت ال تنفد صلواٍت وسالمًا عىل تكل اذلات 
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 د عارشات مجيع ازمنة الكون.النبوية الرشيفة، بعدد ذرات الكون مُضواًب بعد

ََّك َانَْت الَْعلمُي الَْحكمُي( ْبَحانََك اَل ِعمْلَ لَنَا ِااّل َما عَلّْمَتنَا ِان  )س ُ
#557 

 النكتة اخلامسة

 امس هللا الاعظم

 احلي

ِحميِ  مْحِن الرَّ  بِْسِم  هللا الرَّ

يي ال ْرَض بَْعَد َمْوهتِ   ا)فانُْظر اىل ااثِر رمْحِت هللا كيَف حُيْ

ّن ذكل لَُمْحيي املوىت وهو عىل لك يشٍء قدير(   (71)الروم:ا 

نٌَة وال نٌوم...(   (277)البقرة: )هللا ال اهل ااّل هو احليُّ القيُّوُم ال تأ ُخُذُه س ِ

لقد تراءت يف افق عقل نكتة من الناكت ادلقيقة لل يتني املذكورتني، وجتٍل من جتليات نور الامس الاعظم 

. فمل "اسيك شهر"وَريه، أ و أ حد انواره الس تة، وذكل. يف شهر شوال عندما كنت يف ُسن أ و أ حد ن "احلي"

اتَمكن ان اثبهّتا يف حينه، ومل اس تطع ان اقتنص ذكل الطائر السايم، ولكن بعدما تباعد ذكل الَقبُس الوضئ 

 نور الاعظم.اضطررت اىل الاشارة اليه بوضع رموٍز ترمز اىل اشعِة تكل احلقيقة الكربى، وذكل ال 

 وسأ شري الهيا هنا ابختصار:

 الرمز ال ول:

 ؟"احلي احمليي"اليت يه جتٍل أ عظم ل مس هللا  "احلياة"ما 

 وما ماهيهتا؟

 وما هممهتا؟

 جواب هذا السؤال نُدرجه عىل صورة فهرس، عىل النحو ال يت:
#558 

 احلياة يه لهذه الاكئنات:

 أ مهُّ غاية..

 وأ عظُم نتيجة..

 وأ سطع نور..

 وأ لطُف مخرية..
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 وأ صفى خالصة..

 وأ مكُل مثرة..

 وأ مسى كامل..

 وأ زىه جامل..

 وأ هبيى زينة..

 ويه رسُّ وحدهتا..

 ورابطُة احتادها..

 ومنشأ  كامالهتا..

ٍُ فهيا، من حيث االتقان واملاهية..  ويه أ بدع ذاِت روحٍ

 ويه حقيقهُتا املعجزة؛ تُصرِيّ أ صغر خملوٍق عالاَمً حبّد ذاته..

لهية؛ جبعلها الاكئن احلي مبثابة كوٍن مصغر، فك هنا ويه ارو وس يةلٌ ل نطواء  -اي احلياة  -ع معجزات القدرة اال 

الاكئنات يف ذكل الاكئن احلي الصغري؛ مبا تُظهر فيه ما يش به فهرس الكون العظمي، كام جتعهل يف رابط وثيق 

 مع معظم املوجودات..

، حىت اهنا جتعل الفرَد حبمك العالَم وك نه لكّي. وتُعرض ويه صنعٌة الهية خارقة؛ تكرِبّ اجلزء ال  ضئيل اىل اكرب لٍكّ

 يف حمك اللّك واللكي اذلي ال يقبل التجزئة والاشرتاك والانقسام.. -من حيث الربوبية  -الكوَن 

احلي "ويه أ سطُع برهاٍن مضن ماهيات الاكئنات، واثبُته وامكهُل، يشهد عىل وجوب وجوده س بحانُه، وعىل أ نه 

 ويدل عىل وحدته وأ حديته جل وعال.. "القيوم

لهية  -ويه أ بلغ صورة لصنعة رابنية حكمية  واخفاها وأ ظهرها وأ مثهنا وازهدها وأ نزهها  -مضن املصنوعات اال 

 وأ ملعها.
#559 

لهية وأ رقها وأ دقها؛ جتعل املوجودات خادمة لها..  ويه أ لطف جتٍل للرمحة اال 

لهية لالنظار.. ويه أ مجع مرأ ة تعكس الشؤون  اال 

الرمحن، الرزاق، الرحمي، الكرمي، احلكمي وأ مثالها من الاسامء "ويه اجعوبة اخللقة الرابنية؛ اذ جتمع جتليات امس 

وجتعل احلقائق الكثرية واملشاَهدة اكلرزق واحلهمة والعناية والرمحة اتبعة لها، فتقودها، مثلام يه منشأ   "احلس ىن

 اس العامة اكلبرص والسمع والشعور..مجيع املشاعر ومعدن احلو 

ويه ماكنة تنظيٍف عظمية، وهجاز اس تحاةٍل جعيبة يف مصنع الاكئنات حيث تقوم ابلتصفية والتطهري يف لك 
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داُر ضيافٍة لقوافل اذلرات  -نواحيه؛ فتطهِّر الشئ ومتنُحه الريَق وتنّوره، وك ن اجلسَد اذلي هو عّش احلياة 

 عمل فيه وظائفها، وتتدرب عىل اعاملها، فتتنور وتضئ .ومدرس هُتا ومعسكُرها؛ تت

ويه وس يةل ينّور هبا احليُّ احمليي س بحانه عالَم ادلنيا املظمل الفاّن السافل ومينحه نوعاً من البقاء، وجيعهل مباكنة 

 احلياة لطيفًا  هميئًا للميض اىل العامل البايق ..

خملوق  -أ ي احلياة -ان طاهران ال نقص فهيام، ساميان ويه مث ان وهجيي احلياة، اي املكُل وامللكوت، صافي

لهية  كام يه  -خاص ممتزي عن لك خلق أ خر مل توَضع لها الاس باب الظاهرة ُحجباً بيهنا وبني ترصفات القدرة اال 

 وذكل ليكون أ مر صدورها من يد القدرة الرابنية مبارشة دون ُحجب أ و وسائط.. -يف سائر الاش ياء 

 ياة نورانية تتطلع اىل الاراكن الاميانية الس تة وتثبهتا معىًن ورمزًا، اي:. وحقيقة احل 

 اهنا تثبت وجود واجب الوجود س بحانه وحياته الرسمدية..

 وادلار ال خرة وحياهتا ادلامئة..

 ووجود املالئكة.. وتتوجه توهجًا اكماًل اىل اثبات سائر الاراكن الاميانية وتقتضهيا.

حشة من الاكئنات لكها كام أ هنا أ عظم رِسّ يودّل الشكر والعبادة وامحلد واحملبة اليت يه ويه أ صفى خالصة مرت 

لهية يف الكون وامه نتيجة خللق العامل هذا.  أ مه املقاصد اال 

تأ مل هذه اخلصائص املهمة القيّمة للحياة والبالغة تسعًا وعرشين خاصية، ودقق النظر يف همامهتا السامية 

 من وراء امس احمليي اىل عظمة امسالشامةل، مث انظر 
#560 

هو امس هللا الاعظم من حيث هذه اخلصائص العظمية للحياة، ومن حيث  "احلي"وادرك كيف ان امس  "احلي"

مثارها ونتاجئها، وافهم ايضًا ان للحياة غاية كربى كرَب الكون ونتيجة عظمى بعظمته ما دامت يه اعظم نتيجة 

وامثن مثرة؟ ل ن المثرة مثلام يه نتيجة الشجرة، فنتيجة المثرة جشرة قادمة بوساطة لهذه الاكئنات واعظم غاية 

 بذرهتا.

نعم، ان غاية هذه احلياة ونتيجهتا يه احلياة الابدية، كام ان مثرة من مثارها يه الشكر والعبادة وامحلد واحملبة جتاه 

 عبادة يه مثرة احلياة كام اهنا غاية الاكئنات.وان هذا الشكر واحملبة وامحلد وال  "احلي احمليي"واهب احلياة 

امنا يس تخفّون  "عيٍش برفاه، ومتتّع بغفةل، وتنّعم هبوى"فاعمل من هذا: ان اذلين حيرصون غاية هذه احلياة يف: 

هبذه النعمة الغالية الكربى، نعمة احلياة، وهدية الشعور، واحسان العقل، وحيقروهنا  -جبهل مس هتجن قبيح  -

 ا بل يكفرون هبا فريتكبون كفرااًن عظاميً وامثًا مبينًا.وينكروهن

 الرمز الثاّن:
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ُّ المس هللا  ٍُ حيتاج يف بيان مراتهبا وصفاهتا  "احمليي"وأ لطف جتٍل المس هللا  "احلي"احلياة اليت يه أ عظم جتٍل

واخلصائص. ذلا سنشري  اىل كتابة رسائل عدة بعدد تكل املزااي  -املذكور فهرس هُتا يف الرمز الاول  -ووظائفها 

شارة خمترصة اىل بضع مهنا حميلني تفاصيلها اىل اجزاء رسائل النور، حيث بَّينت قسامً من تكل اخلصائص  ا 

 واملراتب واملهامت.

 فلقد ذكر يف اخلاصية الثالثة والعرشين  من اخلصائص التسعة والعرشين للحياة:

يي احلياة صافيان، شفافان، رائقان. فمل ت  ضع القدرة الرابنية اس بااًب ظاهرية لترصفاهتا فهيا.أ ن وهْجَ

 ورّس هذه اخلاصية هو ما يأ يت:

ان لك شئ يف الكون ينطوي عىل خري، وفيه جامٌل وُحسن، أ ما الرش والقبح فهام جزئيان جدًا، وهام حُبمك 

حقائق عديدة؛ ذلا يَُعدُّ وحدتني قياس يتني، أ ي اهنام ُوجدا ال ظهار ما يف اخلري وما يف اجلال من مراتب كثرية و 

 الرش خريًا والقبح ُحس نًا من هذه الزاوية. اي من زاوية كوهنام وسائل ال براز املراتب واحلقائق.
#561 

ولكن ما يبدو ذلوي الشعور من مظاهر القبح والرش والبالء واملصائب قد تدفعهم اىل السخط والشكوى 

لهية، لئال تتوجه تكل الشاكوى الظاملة والامتعاض. فُوضَعت الاس باُب الظاهرية س تارًا  لترصف القدرة اال 

 جّل وعال. "احلي القيوم"والسخط الباطل اىل 

زد عىل ذكل فان العقل ايضاً بنظره الظاهري القارص، قد يرى منافاة بني امور يراها خسيسًة، خبيثًة، قبيحة، 

الظاهرية س تاراً لترصف القدرة الرابنية لُتزَنِّه عزة  وبني مبارشة يد القدرة املزّنهة املقدسة لها. فُوِضَعت الاس باُب 

لهية عن تكل املنافاة الظاهرية.  القدرة اال 

لهية  هذا علامً ان الاس باب نفسهَا ال ميكهنا ان توجد شيئاً حبد ذاهتا قط. بل يه موضوعة لصيانة عزة القدرة اال 

 اضات الباطةل.وتزنهيها، ولتظل يه هدفًا مبارشًا للشاكوى الظاملة والاعرت 

أ ن َمكَل املوت )عزرائيل( عليه السالم وجد  "مقدمة املقام الثاّن من اللكمة الثانية والعرشين"ولقد ذكران يف 

أ ن هممة قبض الارواح اليت اولَكْت اليه هممٌة بغيضة لبين أ دم، وس يكون من جراهئا موضع خسطهم ومثار 

 امتعاضهم، فناىج رب العزة بشأ ن هممته قائاًل:

 ايرب ان عباَدك سيسخطون عّل! -

 وجاءه اجلواب:

ب سهام الشاكوى والاعرتاضات  - سأ ضع س تار الامراض وجحاب املصائب بني هممتك وبيهنم، فال تُصوَّ

 اليك، بل اىل احلُُجب.
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 حفسب مضمون هذه املناجاة نقول:

وال يدركون ما فيه من رمحٍة  -املطل عىل أ هل الاميان  -ان اذلين ال يرون الوجه الصبوح احلقيقي للموت 

جحااًب وس تارًا، فال تتوجه  -عليه السالم  -مّدخرة، يبدون اعرتاضات وشاكوى، فتربز أ ماهمم هممة عزرائيل 

. ومثلام ان هممة عزرائيل "للحي القيوم"تكل الشاكوى الباطةل والاعرتاضات اجملحفة اىل اذلات املقدسة 

 يه ايضًا ُحُجب وأ س تار.س تار، فان الاس باب الظاهرية الاخرى 
#562 

لهية أ مام نظر العقل، االّ ان  "العزة والعظمة"نعم، ان  تقتضيان ان تكون الاس باب ُحُجباً بني يدي القدرة اال 

 يقتضيان ان تسحب الاس باب ايدهيا وترفعها عن التأ ثري احلقيقي. "اجلالل والوحدانية"

ت، فهام صافيان اكمالن مرّبءان من النقص والتقصري، مفثلام ال أ ما وهجا احلياة الظاهر والباطن، املكُل وامللكو 

يوجد فهيام مايس تدعي الشكوى أ و الاعرتاض، فليس فهيام كذكل ماينايف عزة القدرة ونزاههتا من َدنَس 

سدال  "احمليي"مس هتَجن أ و قبح ظاهر؛ ذلا فقد ُسمِلّ وهجاها مبارشةً اىل امس  ذلات هللا احلي القيوم من دون ا 

 س تار الاس باب وُحُجهبا.أ  

وِمثل احلياة؛ النور، وكذكل الوجود والاجياد.. وعليه نرى أ ن الاجياد واخلَلق يتوهجان مبارشةً من دون ُحُجب 

فال حيهّمه  -وهو نوع من احلياة ورمحة همداة منه س بحانه  -واس تار اىل قدرة اخلالق س بحانه، بل حىت املطر 

ذكل لئال حُتَرم اكّف الُضاعة امام ابب الرمحة من الرجاء والاسرتحام وقت قانون مّطَرد حيدد وقت نزوهل؛ و 

َما اكن اخللُق  -مبثل رشوق الشمس وغروهبا  -احلاجة؛ اذ لو اكن املطر يزنل حسب قانون مّطرد  َُ َل

 يتوسلون ويس تغيثون لك حني اس تزنااًل لنعمة احلياة تكل.

 الرمز الثالث:

 العرشين أ ن:لقد ذكر يف اخلاصية التاسعة و 

 احلياة يه نتيجة الاكئنات مثلام أ ن نتيجة احلياة يه:

 الشكر والعبادة، فهام سبب خلق الاكئنات وعةل غايهتا، ونتيجهتا املقصودة.

ف نفَسه ذلوي احلياة وحيّبهبا الهيم بنَِعمه اليت التعد  "احلي القيوم"نعم، ان خالق الكون س بحانه  اذ يعِرّ

َرمه جتاه تكل النعم، وحمبَّهتم ازاء تكل احملبة، وثناءمه واس تحساهنم مقابل بدائع والحتىص، يطلب مهنم شك

 ُصنعه، وطاعهَتم وعبوديهتم جتاه  اوامره الرابنية.

اعظم غاية جليع انواع احلياة، وبدورها يكون غاية الكون  -حسب رّس الربوبية هذا  -فيكون الشكر والعبادة 

ن الكرمي حيث حبرارة ويسوق برفق وعذوبة اىل الشكر والعبادة؛ فيكرر كثريًا بأ رسه.. ومن هنا نرى ان القرأ  
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 ويبنّي ويوحض:
#563 

أ ن العبادة خاّصة هلل وحده، وأ ن الشكر وامحلد اليليقان حقاً االّ به س بحانه، وان ما يف احلياة من شؤون وامور 

باب، مسِلاّمً احلياة مبا فهيا اىل يد القدرة يه يف قبضة ترصفه وحده، فينفي هبذا وبرصاحة اتمة الوسائطَ والاس  

 فيقول مثاًل: "للحي القيوم"

 (71)املؤمنون:)وهو اذلي حُييي ويُميُت وهل اختالُف الليِل والهنار( 

منا يقوُل هل ُكْن فيكون(   (17)املؤمن: )وهو اذلي حُييي ويُميُت فاذا قىَض أ مرًا فا 

 (24 )الروم:)فُيحيي به الارَض  بَعد َموته(ا 

امنا  -بعد نعمة احلياة  -نعم! ان اذلي يدعو اىل الشكر وامحلد والامتنان، واذلي يثري الشعور اىل احملبة والثناء 

 هو الرزق والشفاء والغيث، وامثالها من دواعي الشكر وامحلد.

ُحجب س بحانه، فليست الاس باب ااّل أ س تار و  "الرزاق الشايف"وهذه الوسائل ايضًا حمصورة لكيًا بيد 

هو الرزاق، هو اذلي،  -حسب قواعد اللغة العربية  -ووسائط حفسب؛ اذ ان عالمة احلرص والتخصيص 

 واحضة  يف ال ايت الكرمية االتية:

 (77)اذلراايت: )هو الرزاُق ذو القوِة املتنُي( 

 (71)الشعراء:)واذا َمرِْضُت فهَو يَشفنِي( 

ُل الَغيَث ِمن بَعِد ما قَ   (27)الشورى: نَطوا( )وهو اذلي يزُِنّ

 فهذه ال ايت الكرمية وامثالها تبني:

. فاذلي وهب "احلي القيوم"ان الرزق والشفاء والغيث خاصٌة به س بحانه وتعاىل، وتنحرص لكيًا بيد قدرة 

 خواص الادوية والعالج هو ذكل الشايف احلقيقي س بحانه اذلي خلقها وليس غريه.

 الرمز الرابع:

 الثامنة والعرشين من احلياة: لقد بُّينت يف اخلاصة

 ان احلياة تثـبت اراكن الاميان الس تة وتنـظر الهيا وتتوجه حنـوها، وتشري اىل حتقيقها.
#564 

نعم! مفا دامت )احلياة( يه حهمة خلق الاكئنات، وأ مه نتيجهتا ومخريهتا، فال تنحرص تكل احلقيقة السامية يف 

واليت فهم عظمهتا  -قصة املؤملة، بل ان غاية جشرة احلياة ونتيجهتا ومثرهتا هذه احلياة ادلنيا الفانية القصرية النا

ما يه االّ احلياة ال بدية وال خرة واحلياة احلية حبجرها وتراهبا وجشرها يف  -وماهيهتا ابخلواص التسع والعرشين 
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وال  -يرة املتنوعة يف ذوي الشعور دار السعادة اخلادلة. واالّ يلزم ان تظل جشرة احلياة اجمَلهزة هبذه ال هجزة الغز 

دون مثر وال فائدة، وال حقيقة. ولظل الانسان تعسًا وشقيًا وذلياًل وأ حط من العصفور  -س امي الانسان 

مع أ نه أ مسى خملوق، وأ كرم ذوي احلياة وارفع من العصفور بعرشين  -ابلنس بة لسعادة احلياة  -بعرشين درجة 

 احلياة.درجة، من حيث الاهجزة ورأ س مال 

بل يصبح العقل اذلي هو أ مثن نعمٍة بالًء ومصيبة عىل الانسان بتفكره يف أ حزان الزمان الغابر وخماوف 

ب قلَب الانسان دامئًا معكرًا صفو ذلٍة واحدة بتسعة أ الم!. وال شك أ ن هذا ابطل مائة يف  املس تقبل فيعِدّ

 املائة.

اثبااًت قاطعًا مبا تظهر لنا يف لك ربيع اكرث من ثالمثائة الف  "رةالاميان ابل خ"فهذه احلياة ادلنيا اذن تثبت ركن 

 منوذج من مناذج احلرش.

فيا ترى هل ميكن لرٍبّ قدير، هييئ ما يلزم حياتك من احلاجات املتعلقة هبا مجيعاً ويوفّر كل أ هجزهتا لكها سواًء 

عناية ورمحة، حىت أ نه يعمل رغبة يف جسمك أ و يف حديقتك، أ و يف بدلك، ويرسهل يف وقته املناسب حبهمة و 

معدتك فامي يكفل كل العيش والبقاء، ويسمع ما هتتف به من ادلعاء اخلاص اجلزيئ للرزق ُمبداًي قبوهل ذلكل 

ادلعاء مبا بّث من الاطعمة الذليذة غري احملدودة لُيطمنِئ تكل املعدة! فهل ميكن لهذا املترصف القدير ان 

س باب الُضورية ل عظم غاية لالنسان ويه احلياة ال بدية؟؟ واليس تجيب اليعرفك؟ واليراك؟ والهييئ الا

ل عظم دعاٍء وأ مّهه وأ مّعه، وهو دعاء البقاء واخللود؟ وال يقبهل بعدم انشائه احلياة ال خرة واجياد اجلنة؟ وال 

عاء العام ذكل ادل -وهو أ مسى خملوق يف الكون بل هو سلطان الارض ونتيجهتا  -يسمع دعاء هذا الانسان 

القوي الصادر من الاعامق، واذلي هيز العرش والفرش! فهل ميكن ان ال هيمت به اهامتَمه بدعاء املعدة الصغرية 

 وال يُريض هذا الانسان؟ ويعّرض حهمَته الاكمةل ورمحته املطلقة لالناكر؟؟ الك.. مث الك أ لف أ لف مرة الك.
#565 

احلياة فيس متع لشكواه ويسعفه، وحيمل عليه ويربيه بعناية وهل يعقل ان يسمع اخفت صوت ل دىن جزء من 

راً هل أ كرب خملوقاته يف الكون، مث ال يسمع صواًت عالياً كهزمي الرعد ل عظم  اكمةل ورعاية اتمة وابهامتم ابلغ مسِخّ

ينظر اىل تُضعه  وأ الّ  -وهو دعاء البقاء  -حياة وأ سامها وأ لطفها وأ دوهما؟ وهل يعقل: أ الّ هيمت بدعائه املهم جداً 

جندايً واحداً ابلعتاد، واليرعـى اجليـش اجلرار املواىل هل!!  -بعنـاية اكمةل  -ورجائه وتوسهل؟ ويكون مَكَن جيـهّز 

ومكن يـرى اذلرة واليرى الشمس! أ و مكن يسمع طنني البعوضة وال يسمع رعود السامء! حاَش هلل مائة أ لف 

 مرة حاَش هلل.

ان القدير احلكمي ذا الرمحة الواسعة وذا احملبة الفائقة وذا الرأ فة الشامةل  -جه من الاوجه بو  -وهل يقبل العقل 

واذلي حيب صنعَته كثريًا، وحيّبب نفَسه هبا اىل خملوقاته وهو أ شّد حبًا ملن حيبونه، فهل يعقل أ ن يُْفين حياة 
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ه ِفطرًة؟ ويُفين كذكل لبَّ احلياة وجوهرها َمن هو أ كرُث حباً هل، وهو احملبوب، وأ هٌل للحب، واذلي يعبد خالقَ 

وهو الروح، ابملوت ال بدي!! ويسبب جفوًة بينه وبني حمبه وحمبوبه ويؤمله أ شد الايالم! فيجعل رس رمحته 

ناكر! حاَش هلل الف مرة حاَش هلل...  ونور حمبته معّرضًا لل 

ملطلقة اليت أ هبجت اخمللوقات قاطبة وزيّنهتا، البد فاجلال املطلق اذلي زيّن بتجلّيه هذا الكون ومّجهل، والرمحة ا

 أ هنام مزّنهتان ومقدس تان بال هناية وال حّد عن هذه القساوة وعن هذا القبح املطلق والظمل املطلق.

 النتيجة:

مادامت يف ادلنيا حياة، فالبد أ ن اذلين يفهمون رس احلياة من البرش، واليس يؤن اس تعامل حياهتم، يكونون 

 ياة ابقية، يف دار ابقية ويف جنة ابقية.. أ منا.أ هاًل حل 

لؤ املواد اللامعة عىل سطح الارض ابنعاكسات ضوء الشمس، وتلّمع الفقاعات واحلَباب والَزبَد عىل  مث، ان تل 

لؤ والربيق بزوالها وملعان الفقاعات اليت تعقهبا  ك هنا مرااي لُشَميساٍت خيالية  -سطح البحر، مث انطفاء ذكل التل 

 يُظهر لنا بداهة ان تكل اللمعات ما يه ااّل جتل انعاكس مشٍس واحدة عالية. وتذُكر مبختلف الالس نة -
#566 

لؤ ذوي احلياة عىل سطح الارض، ويف  وجود الشمس، وتشري الهيا بأ صابع من نور... وكذكل الامر يف تل 

لهية وابلتجل الاعظم ال مس  م جّل جالهل، واختفاهئا وراء س تار الغيب للحي القيو  "احمليي"البحر، ابلقدرة اال 

الّ شهادات واشارات للحياة الرسمدية ولوجوب  - "اييح"بعد أ ن ردّدت  -لفسح اجملال لذلي خيلفها  ما يه ا 

 س بحانه وتعاىل. "احلي القيوم"وجود 

لهيي اذلي تُشاَهد أ اثُره من تنظمي املوجود ات، ومجيع الرباهني وكذا، فان مجيع ادلالئل اليت تشهد عىل العمل اال 

اليت تثبت القدرة املرّصفة يف الكون، ومجيع احلجج اليت تثبت الارادة واملشيئة املهمينة عىل ادارة الكون 

لهيي..  وتنظميه، ومجيع العالمات واملعجزات اليت تثبت الرساالت اليت يه مدار الالكم الرابّن والويح اال 

لهية الس بع اجلليةل، تدل وهكذا مجيع ادلالئل اليت تشهد وتدّل عىل ا ابالتفاق عىل  -وتشهد أ يضاً  -لصفات اال 

س بحانه، ل نه: لو وجدت الرؤية يف شئ فالبد أ ن هل حياة ايضًا، ولو اكن هل مسع فذكل  "احلي القيوم"حياة 

ر عالمة احلياة، ولو وجد الالكم فهو اشارة عىل وجود احلياة، ولو اكن هناك الاختيار والارادة فتكل مظاه

احلياة، كذكل فان مجيع دالئل الصفات اجلليةل اليت تشاَهد أ اثُرها ويُعمَل بداهة وجوُدها احلقيقي، أ مثال القدرة 

ووجوب وجوده، وتشهد عىل حياته  "احلي القيوم"املطلقة، والارادة الشامةل، والعمل احمليط، تدل عىل حياة 

ْت  َُ  ادلار ال خرة لكها بذراهتا معًا. -بتجٍل مهنا  -ن وأ حَيت مجيَع الكو -بشعاعٍ مهنا  -الرسمدية اليت نورَّ

*** 

 واحلياة كذكل تنظر وتدل عىل الركن الامياّن )الاميان ابملالئكة( وتثبته رمزًا. ل ن:
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مه اكرث انتشاراً وتاكثرًا، ومه اذلين يتتابعون  -لنفاس هتم  -احلياة ما دامت يه أ مه نتيجةٍ للكون، وان ذوي احلياة 

ر هبم وتبهتج.. وما دامت الكرة الارضية يه حمط هذا الس يل من اىل د ثر قافةل، فتعمَّ ار ضيافة الارض قافةل ا 

انواع ذوي احلياة، فُتمل  وخُتىل حبهمة التجديد والتاكثر ابس مترار، وخُيلق يف أ خس الاش ياء والعفوانت ذوو 

. وما دام خُيلق بكرثة هائةل عىل ال رض أ صفى حياٍة بغزارة، حىت اصبحت الكرة الارضية معرضاً عاماً لالحياء.

 خالصة لرتّش احلياة وهو الشعور والعقل والروح
#567 

اللطيفة ذات اجلوهر الثابت، فك ن ال رض حتيا وتتجمل ابحلياة والعقل والشعور والارواح.. فال ميكن ان 

ن الارض جامدًة ودون حياة وبال تكون الاجرام الساموية اليت يه أ كرث لطافًة واكرث نورًا وأ عظم أ مهيًة م

 شعور.

رون الساموات ويهبجون الشموس والنجوم، وهيبون لها احليوية، وميثلون نتيجة خلق  اذن فاذلين س يعِمّ

الساموات ومثرهتا، واذلين س يترشفون ابخلطاابت الس بحانية، مه ذوو شعور وذوو حياة من ساكن السموات 

 هناك  برّس احلياة.. ومه املالئكة. وأ هالهيا املتالمئني معها حيث يوجدون

*** 

 ويثبته رمزًا. "الاميان ابلرسل"وكذكل ينظر رس ماهية احلياة ويتوجه اىل 

جّل  "للحي القيوم"نعم! مفا دام الكون قد ُخلق ل جل احلياة وان احلياة يه اعظم جتٍل وأ مكل نقش وأ مجل صنعة 

كشف عن نفسها ابرسال الرسل وانزال الكتب، اذ لو مل جالهل، وما دامت حياته الرسمدية اخلادلة تظهر وت 

ملا ُعرفت تكل احلياة الازلية، فكام ان تلكم الفرد يبني حيويته وحياته كذكل  "كتب"وال  "رسل"يكن هناك 

الانبياء والرسل علهيم السالم والكتب املزَنةل علـهيـم، يبيّنون ويدلّون عىل ذكل املتلكم احلي اذلي يأ مر ويهنيي 

امته وخطـاابته من وراء الغيب احملجوب وراء س تار الكون. فالبد ان احلياة اليت يف الكون مكـا انـها تدل بلك

س بحانه وتعاىل وعىل وجوب وجوده، تدل كذكل عىل شعاعات تكل  "احلي الازيل"عـىل  -بصـورة قاطعـة  -

ل )ارسال الرسل( و )انزال الكتب( وتثبهتام رمزًا. احلياة الازلية وجتلياهتا وارتباطاهتا وعالقاهتا ابراكن الاميان مث

. اذ يصح القول، اهنام اثبتان قاطعان كقطعية ثبوت تكل احلياة، "الويح القرأ ّن"و  "الرساةل احملمدية"وال س امي 

 حيث اهنام مبثابة روح احلياة وعقلها.

ان من احلياة، فهام خالصهتا، نعم، كام ان احلياة يه خالصة مرتحشة من هذا الكون، والشعور واحلس مرتحش

والعقل مرتّش من الشعور واحلس، فهو خالصة الشعور، والروح يه اجلوهر اخلالص الصايف للحياة، فهيي 

مرتحشة من احلياة ومن روح الكون فهيي  -املادية واملعنوية  -ذاهتا الثابتة املس تقةل.. كذكل احلياة احملمدية 

 ذكل مرتحشة من حّس الكون وشعوِره وعِقهل،خالصة زبدهتا، والرساةل احملمدية ك
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#568 

بشهادة أ اثرها حياة حلياة  -املادية واملعنوية  -وسمل  عليه هللا فهيي اصفى خالصته، بل ان حياة محمد صىل

روح حلياة  -بشهادة حقائقه احليوية  -الكون، والرساةل احملمدية شعور لشعور الكون ونور هل. والويح القرأ ّن 

 لشعوره.. أ جل.. أ جل.. أ جل. الكون وعقل

فاذا ما فارق نور الرساةل احملمدية الكون وغادره مات الكون وتوفيت الاكئنات، واذا ما غاب القرأ ن وفارق 

الكون، َجّن جنونه وفََقدت الكرة الارضية صواهَبا، وزال عقلُها، وظلت دون شعور، واصطدمت ابحدى 

 س يارات الفضاء، وقامت القيامة.

*** 

وتدل عليه وتثبتُه رمزًا، اذ: ما دامت احلياة ضياًء لعامل  "القدر"تنظر اىل الركن الامياّن  -كذكل  -اة واحلي

الشهادة وقد اس تولت عليه وأ حاطت به، ويه نتيجة الوجود وغايته، واوسع مرأ ٍة لتجليات خالق الكون، وأ مت 

فالبد أ ن رس احلياة  -اذا جاز التشبيه  -ا ومهنجها فهرٍس ومنوذج للفعالية الرابنية حىت ك هنا مبثابة نوعٍ من خطهت

أ ي اخمللوقات املاضية والقابةل يف حياة  -وهو مبعىن املايض واملس تقبل  -يقتيض ان يكون عامل الغيب أ يضًا 

مكثل معنوية أ ي يف نظام وانتظام وان يكون معلومًا ومشهودًا ومتعّينًا ومهتيأ ً ل متثال ال وامر التكوينية. َمثَلُها 

تكل البذرة الاصلية للشجرة وأ صولها، والنوى والامثار اليت يف منهتاها، اليت تمتزي مبزااي نوعٍ من احلياة اكلشجرة 

 نفسها، بل قد حتمل تكل البذور قوانني حياتية أ دق من قوانني حياة الشجرة.

دابره  -وكام ان البذور وال صول اليت خلفها اخلريف املايض، وما س يخلفه هذا الربيع  من البذور  -بعد ا 

وال صول، حتمل نور احلياة، وتسري وفق قوانني حياتية، مثل ما حيمهل هذا الربيع من احلياة، فكذكل جشرة 

الاكئنات، ولكُّ غصن مهنا ولكُّ فرعٍ، هل ماضيه ومس تقبهل، وهل سلسةل مؤلفة من الاطوار والاوضاع، القابةل 

وجوٌد متعدد بأ طوار خمتلفة يف العمل ال لهيي، مشالّكً بذكل سلسةل وجود واملاضية، وللك نوعٍ وللّك جزء منه 

علمي. والوجود العلمي هذا، الشبيه ابلوجود اخلاريج هو مظهٌر لتجٍل معنوي للحياة العامة، حيث تُؤخُذ 

 املقدرات احلياتية من تكل الالواح الَقَدرية احلية ذات املغزى العظمي.
#569 

ابالرواح اليت يه عني احلياة، ومادهتا، وجوهرها،  -اذلي هو نوع من عامل الغيب  -الارواح نعم، ان امتالء عامل 

متجلية فهيام  -الذلان هام نوع من عامل الغيب وقسم اثن منه  -وذواهتا، يس تلزم ان يكون املايض واملس تقبل 

لهيي ل وضاع ذات معاٍن لطيفة لشئ ما  احلياة. وكذا فان الانتظام التام والتناسق الاكمل يف الوجود العلمي اال 

 ونتاجَئه واطواَره احليوية ليبني ان هل اهلية لنوع من احلياة املعنوية.

اذلي هو ضياء مشس احلياة الازلية لن ينحرص يف عامل الشهادة هذا  -جتل احلياة  -نعم، ان مثل هذا التجل 
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ل البد أ ن للك عاملٍ من العوامل مظهراً من مظاهر فقط، وال يف هذا الزمان احلارض، ويف هذا الوجود اخلاريج، ب

 جتّل ذكل الضياء حسب قابليته.

كام تراه عني الضالةل  -يٌح ومشعٌ مضئ بذكل التجل والا ل صبح لكٌّ من العوامل  -جبميع عوامله  -فالكوُن اذن 

 جنازة هائةل خميفة حتت هذه احلياة املوقتة الظاهرة، وعاملًا خراًب مظلامً. -

وهكذا يُفهم وجٌه واسع من أ وجه الاميان ابلقضاء والقدر من رس احلياة ويثبت به ويتضح. أ ي كام تَظهر حيويُة 

عاملٍ الشهادة واملوجودات احلارضة ابنتظاهما وبنتاجئها، كذكل اخمللوقات املاضية وال تية اليت تعّد من عامل الغيب 

اثر تكل احلياة  -ابمس املقدرات  -مي ذو روح، حبيث يظهر لها وجوٌد معنوي، ذو حياة معىًن، ولها ثبوٌت عل

 املعنوية بوساطة لوح القضاء والقدر.

 الرمز اخلامس:

 لقد ذكر يف اخلاصية السادسة عرشة من خصائص احلياة أ نه:

وما جيعهل لكيًا  ما ان تنفذ احلياُة يف شئ تصرّيه عالاَمً حبّد ذاته؛ اذ متنحه من اجلامعية ماجيعهل الكً  ان اكن جزءًا، 

ن اكن جزئيًا؛ فاحلياة لها من اجلامعية حبيث تعرض يف نفسها أ غلب الاسامء احلس ىن املتجلية عىل الاكئنات  ا 

لكها، وك هنا مرأ ة جامعة تعكس جتليات الاحدية. حفاملا تدخل احلياة يف جسم تعمل عىل حتويهل اىل عامل مصّغر، 

جشرة الاكئنات، وكام الميكن ان تكون البذرة ااّل اثر قدرة خالق جشرهتا  لك هنا حتيهل مبثابة بذرة حامةل لفهرس

 كذكل اذلي خلق اصغر اكئن يح البد انه هو خالق الكون لكه.
#570 

فهذه احلياة جبامعيهتا هذه تُظهر يف نفسها أ خفى ارسار الاحدية وأ دقّها. أ ي: كام ان الشمس العظمية توجد 

اكساهتا يف ما يقابلها من قطرة ماء أ و قطعة زجاج، كذكل الامر يف لك ذي حياة  بضياهئا وأ لواهنا الس بعة وانع

لهية احمليطة ابلكون. فاحلياة  من هذه الزاوية  -اذلي تتجىل فيه مجيع جتليات الاسامء احلس ىن وانوار الصفات اال 

ة، وجتعهل حبمك اللكّي اذلي جتعل الكون من حيث الربوبية والاجياد حبمك اللّك اذلي اليقبل الانقسام والتجزئ -

 متتنع عليه التجزئة والاشرتاك.

نعم! ان اخلمت اذلي َوَضعه اخلالق س بحانه عىل وهجك يدل ابلبداهة عىل أ ن اذلي خلقك هو خالق بين جنسك 

لكهم؛ ذكل ل ن املاهية الانسانية واحدة، فانقساهما غري ممكن. وكذكل الامر يف أ جزاء الاكئنات! اذ تتحول 

 طة احلياة ك هنا افراد الاكئنات، والاكئنات ك هنا نوع لتكل الافراد.بوسا

فكام تُظهر احلياة خمَت ال حدية عىل مجموع الكون فاهنا ترّد الرشك والاشرتاك وترفضه رفضاً اباًت ابظهارها خمت 

 ال حدية نفَسه وخمت الصمدية عىل لك جزء من أ جزاء الكون.
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ة الرابنية ومعجزات الابداع الباهر حبيث انه َمن مل يكن قادرًا عىل خلق مث ان يف احلياة من خوارق الصنع

 الكون يعجز لكيًا عن خلق أ صغر اكئن يح فيه.

ككتابة القرأ ن مثالً عىل  -نعم، ان القمل اذلي كتب فهرس جشرة الصنوبر الضخمة ومقّدراهتا يف بذرهتا الصغرية 

ات السامء بل لئ النجوم، وان اذلي ادرج يف رأ س النحل هو ذكل القمل نفَسه اذلي رّصع صفح -حبة محص 

الصغري اس تعدادًا ميكهّنا من معرفة ازهار حدائق العامل لكه، وتقدر عىل الارتباط مع اغلهبا بوشاجئ، وجيعلها 

لهية   ويدفعها اىل معرفة رشائط حياهتا منذ أ ول -ويه العسل  -قادرة عىل تقدمي أ ذّل هدية من هدااي الرمحة اال 

قدوهما اىل احلياة ال شك انه هو خالق الكون لكه وهواذلي اودع هذا الاس تعداد الواسع والقابلية العظمية 

 والاهجزة ادلقيقة فهيا

 اخلالصة:

أ يٌة لل حدية،  -من هجة حياته  -ان احلياة أ يُة توحيد ساطعة تسطع عىل وجه الاكئنات، وان لك ذي روح 

 لك فرد من الاحياء خمتٌ  وان الصنعة املتقنة املوجودة عىل
#571 

 "احلي القيوم"للصمدية، وهبذا مجيع ذوي احلياة يصّدقون ببصامت حياهتم رساةَل الكون هذه ويعلنون أ هنا من 

 الواحد ال حد.. فلك مهنا خمت للوحدانية يف تكل الرساةل فضاًل عن اهنا خمت لل حدية وعالمة الصمدية.

 اكئن يح ايضًا خمت للوحدانية يف كتاب الكون؛ كام قد ُوضع عىل وهجه فكام ان ال مر هكذا يف احلياة، فلك

 وس اميه خمت ال حدية.

مثلام  "احلي القيوم"نعم! ان احلياة بعدد جزئياهتا وبعدد أ فرادها احلية أ ختاٌم وبصامٌت حية تشهد عىل وحدانية 

 دد ال فراد من الاحياء.ايضًا خيمت ابختام التصديق عىل التوحيد بع -اال حياء  -ان فعل البعث 

حياُء الارض اذلي هو مثال واحد عىل البعث هو شاهُد صدٍق ساطع عىل التوحيد اكلشمس، ل ن بعث  فا 

ال رض يف الربيع واحياءها يعين بعث افراٍد ال تعد وال حتىص ل نواع ال حياء اليت تربو عىل ثلامثئة الف نوع، 

ثاً متداخالً متاكمالً منتظامً. فاذلي يفعل هبذا الفعل أ فعاالً منتظمة فُتبعث مجيعاً معاً من دون نقص وال قصور بع 

اذلي حييي ذوي احلياة قاطبة، وأ نه الواحد  "احلي القيوم"ال حدود لها فانه هو خالق اخمللوقات مجيعها، وأ نه 

 ال حد اذلي ال رشيك هل يف ربوبيته قط.

ياة حميلني بيان اخلواص الاخرى وتفصيالهتا اىل أ جزاء اكتفينا هبذا القدر القليل اخملترص من بسط خواص احل 

 رسائل النور ويف وقت أ خر.

 اخلامتة
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ان الامس الاعظم ليس واحداً للك أ حد، بل خيتلف ويتباين، مفثاًل: دلى الامام عل ريض هللا عنه هو س تة 

ريض هللا عنه اسامن هام:  اسامء حس ىن يه: فرٌد، يٌح، قيوٌم، حمكٌ، عدٌل، قدوٌس.. ودلى أ يب حنيفة النعامن

َحمَكٌ عدٌل.. ودلى الش يخ الكيالّن قُدس رسه هو امس واحد: اي يّح.. ودلى الامام الرابّن )امحد الفارويق 

الرسهندي( ريض هللا عنه هو: القيوُم.. وهكذا، فدلى الكثريين من العظامء الافذاذ اسامء اخرى يه ال مس 

 الاعظم عندمه.
#572 

وسمل يف  عليه هللا وقد أ ظهر الرسول الاعظم صىل "احلي"ختص امس هللا  "النكتة اخلامسة"وملا اكنت هذه 

معرفَته اجلامعة السامية هلل اظهاراً يليق به وحده؛ ذلا نذكر من تكل  "اجلوشن الكبري"مناجاته الرفيعة املسامة بــ

هذه الرساةل، فنذهب خيااًل اىل ذكل الزمان املناجاة شاهدًا ودلياًل وجحًة وترباكً ودعاء مقبواًل وخامتة حس نًة ل 

وسمل، فرندد املناجاة نفسها عىل أ صداء ذكل  عليه هللا ونقول: أ مني.. أ مني عىل ما يقوهل الرسول الكرمي صىل

 القول النبوي الكرمي:

 اي يحُّ قـبـَل كـِلّ حـّي     *   اي يحُّ بعد لك يحّ 

ـُشِبـهَُه  شـٌئ    .اي حـيُّ  الـذي  ال ي  *   اَي يحُّ اذلي ليَس مكثهِل يحٌّ

 اي يحُّ الـذي  ال  يُشـاركـُـه  حـيٌّ    *   اي يحُّ اذلي ال حيتاج اىل يّح.

 اي يحُّ اذلي  يُميت  لكَّ يّح    *   اي يحُّ اذلي يرُزق لكَّ يّح.

 اي يحُّ اذلي حيىي املوىت  *   اي يحُّ اذلي ال ميوت.

اّل انَت  هل ا  بحانك اي ال ا   ال مان ال مان جِنّنا من النار. س ُ

 أ مني.

ََّك َانَْت الَْعلمُي الَْحكمُي( ْبَحانََك اَل ِعمْلَ لَنَا ِااّل َما عَلّْمَتنَا ِان  )س ُ
#573 

 النكتة السادسة

 تتطلع اىل امس هللا الاعظم:

 القيوم

ان تكون هذه النكتة اليت ختص ذياًل ملنبع النور، كام ُارتيُئ  "احلي"لقد اصبحت اخلالصة املقتضبة المس هللا 

 ذياًل لللكمة الثالثني. "القيوم"امس هللا 

 اعتذار:
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الطاحف عىل وجه احلياة والغاص  "القيوم"ان هذه املسائل البالغة اخلطورة والامهية، والتجل الاعظم ال مس هللا 

ال خرى. بل َسَطعت دفعًة واحدة  يف أ عامق الوجود، مل تتوارد اىل القلب تواردًا متعاقبًا منتظامً، الواحدة تلوَ 

يف سامء القلب اكلربوق اخلاطفة، وانقدح زاند القلب، فاستنار الوجداُن هبا فدونهتا كام خطرْت يل ومل أ جِر 

علهيا أ ي تعديل أ و تغيري أ و تشذيب. فال جرم أ ن يعتورها شئ من اخللل يف ال داء البياّن، والس بك البالغي. 

 عام تشاهدونه من قصور يف الشلك ل جل جامل املضمون وُحسن حمتواه.فارجو ان تتكرموا ابلصفح 

 تنبيه:

يه عـظمية السعة، معيقة الاغوار، والس امي  "الامس الاعظم"ان املسائل اللطيفة والناكت ادلقيقة اليت ختص 

غريه لتوهجه مهنا، اذلي ورد وروداً أ معق من  "الشعاع الاول". وخباصة "احلي القيوم"املسائل اليت ختص امس 

مبارشة اىل املاديني . 
9

دراكهم ملسائهل لكها، ورمبا َصُعب عىل البعض الاحاطة ببعٍض  ذلا فليس اجليع ُ سواءً يف ا 

دراك جزٍء هنا، وجزء هناك، االّ أ ننا مطمئنون اىل ان أ حداً لن خيُرَج من النظر فهيا، من غري أ ن  مهنا، وفاته ا 

ه املقسوم هل من لك مسأ ةل مهنا،  - بال شك -يس تفيد شيئًا، بل سينال   "مفا ال يُدَرك لكُّه، ال يرُتك لكُّه"حظَّ

 كام تقول

--- 
1
ن مل يكن قارئ هذه الرساةل عىل اطالع واسع عىل العلوم، فعليه ال  يقرأ  هذا الشعاع، او يقرأ ه يف اخلتام، وليرشع من    ا 

 .املؤلف -الشعاع الثاّن.
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ااًب ان يدع أ حٌد هذه الروضة املعنوية املليئة ابلمثرات حبجة جعزه عن َجين مجيع القاعدة السارية؛ فليس صو 

 مثراهتا!  وما قطفه مهنا وحصل عليه فهو كسب ومغمن.

ما هو واسع جداً دلرجة تتعذر معها ال حاطة اللكية به، فان  "الامس الاعظم"ومثلام ان من املسائل اليت ختص 

ما تندُّ هبا عن برص العقل؛ والس امي رموز احلياة الشامةل ل راكن الاميان اليت يه  فهيا أ يضاً مسائل لها من ادلقة

 ."القيوم"، واشارات احلياة فيه اىل الاميان ابلقضاء والقدر، والشعاع الاول المس هللا "احلي"يف امس هللا 

دًى عىل أ قل تقدير، وال غرو ولكن مع هذا ال يبقى أ حد دون ال خذ حبظٍ مهنا. بل تشّد اميانَه وتُزيده سعًة وم

فان زايدة ال ميان اذلي هو مفتاح السعادة ال بدية امنا يه عىل جانب عظمي من ال مهية، فزايدتُه ولو مبقدار ذرة 

 كزٌن عظمي، كام يقول ال مام الرابّن أ محد الفارويق الرسهندي:

 ."من الاذواق  والكرامات ان انكشاف مسأ ةل صغرية من مسائل الاميان لهو أ فضل يف نظري من مئاٍت "

ِحميِ  مْحِن الرَّ  بِْسِم هللا الرَّ

 (78)يس: )بَيِده َملَكوُت لِكّ شٍئ( 
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 (18)الزمر: )هَلُ مقاليُد الّسمواِت وال رض( 

اّل ِعْنَدان َخَزائُِنه(   (29)احلجر: )واْن ِمن شٍئ ا 

اّل هو أ ِخٌذ بناِصَيهتا(  ٍَّة ا   (71)هود: )َما ِمْن َداب

جتٍل عظمٌي من أ نوار امس هللا ال عظم  "اسيك شهر"لعقل يف شهر ذي القعدة واان نزيل ُسن  لقد تراءى

اذلي هو الامس ال عظم، أ و السادس من ال نوار الس تة لالمس ال عظم. كام تراءت نكتة من ناكت  "القيوم"

لهية.  هذه ال ايت الكرمية املشرية اىل القيومية اال 
#575 

يطة يب حتول دون أ ن أ ويف حق هذه الانوار من البيان. وحيث ان ال مام عليًا بيد أ ن ظروف السجن احمل 

دلى بيانه لسائر الاسامء اجلليةل  "أ رجوزة السكينة"ريض هللا عنه قد أ برز الامس ال عظم يف قصيدته املسامة بـ

السلوان  -امة من هللا بكر  -. يويل أ مهية خاصة لتكل الاسامء الس تة، فضالً عام مينحه لنا "البديعة"من قصيدته 

 "القيوم"والعزاء اثناء حبثه لتكل ال سامء، ذلا سنشري ابشارات خمترصة اىل بيان هذا النور ال عظم ال مس هللا 

 وس نجعل تكل الاشارات يف مخسة أ شعة. -كام فعلنا مع الاسامء امخلسة ال خرى  -

 الشعاع ال ول:

قامئ بذاته، دامئ بذاته، ابٍق بذاته، ومجيع ال ش ياء واملوجودات  . أ ي: أ نه"قيومٌ "ان خالق هذا الكون ذا اجلالل 

قامئة به، تدوم به، تبقى يف الوجود به، وجتد البقاء به. فلو انقطع هذا الانتساب للقيومية من الكون بأ قل من 

 طرفِة عنٍي يُمحى الكوُن لكه.

أ ن الكرمي. أ ي ال نظري هل وال مثيل وال شبيه مث ان ذكل اجلليل مع قيوميته )لَيَْس مَكثهِل شٌئ( كام وصفه القر 

 وال رشيك: يف ذاته.. يف صفاته.. ويف أ فعاهل.

نعم، ان اذلي ميسك الكون لكه أ ن يزول يف قبضة ربوبيته ويدير مجيع شؤونه ويدبّر مجيع أ حواهل وكيفياته بكامل 

نتظام ومنهتيى التدبري وغاية الرعاية، ويف سهوةل مطلقة اكدارة قرص أ   و بيت حماٌل ان يكون هل مثٌل او ِمثيٌل اال 

 أ و رشيك أ و شبيه.

نعم، ان َمن اكن خلق النجوم سهاًل عليه وهينًا كخلق اذلرات.. ويسّخر أ عظم شئ يف الوجود ك صغره مضن 

قدرته املطلقة.. وال مينع شئ شيئًا عنه، وال فعٌل فعاًل، فال فراد غري احملدودين نصَب نظره اكلفرد الواحد، 

صوات مجيُعها يسمعها معًا، ويويف حاجات اللك يف أ ن واحد ودفعٍة واحدة، وال خيرج شئ همام اكن، وال وال  

وكام انه ال حيّده  -بشهادة ال نظمة واملوازين اجلارية يف الكون  -حاةلٌ همام اكنت من دائرة مش يئته ونطاق ارادته 

 شئ بعيٌد عنه بُعداً مطلقًا، فهو أ قرب اليه من أ ّي ماكٌن فهو بقدرته وبعلمِه حارٌض يف لك ماكن، وكام ان لك
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 ذو اجلالل، البد أ نه )ليَس مَكِثهِل شٌئ( فال نظري هل والرشيك والوزير والضد "احلي القيوم"شئ.. فهذا 
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ثيل )ومجيع والنّد. بل حمال يف حقه لك ذكل. اما شؤونُه املزّنهة احلكمية، فميكن ان يُنَظر الهيا مبنظار املَثَل والمت 

 أ نواع ال مثال والمتثيالت والتشبهيات الواردة يف رسائل النور امنا يه من هذا النوع من املثل والمتثيل(.

فهذا اذلات ال قدس اذلي ال مثيل هل، وهو الواجب الوجود، واجملّرد عن املادة املزّنه عن املاكن، احملال عليه 

التبدل، واذلي ال ميكن أ ن يُتصوَر جعزه واحتياجه ابدًا، هذا اذلات التجزؤ والانقسام، واملمتنع عليه التغرّي و 

ال قدس قد أ عطى قسٌم من أ هل الضالةل احاكَم أ لوهيته العظمية اىل بعِض خملوقاته، وذكل بتومههم ان جتلياته 

س بحانه املتجلية يف صفحات الكون وطبقات املوجودات يه اذلات ال قدس نفسه، ففوض قسم من هؤالء 

أ اثر جتلياته س بحانه اىل الطبيعة والاس باب، واحلال انه قد ثبت برباهني متعددة انصعة ويف عديد من  بعض

 رسائل النور:

أ ن الطبيعة: ما يه االّ صنعة الهية وال تكون صانعًا، ويه كتاب رابّن وال تكون اكتبًا، ويه نقٌش بديع وحمال 

ضعة القوانني وصاحبة الكراس، ويه قانوٌن وال تكون قدرًة، ان تكون نقّاشاً ُمبدعًا، ويه كراٌس وال تكون وا

ويه مسطٌر وال تكون مصدراً للوجود، ويه شئ منفعل وال تكون الفاعل، ويه نظام وحمال ان تكون انظامً، 

 ويه رشيعة فطرية وممتنع ان تكون شارعًا مرّشعًا.

مثاًل  -: هيا أ وجدي هذا الاكئن -فرضاً  -لها ولو أ فرتض حماالً وأ حيل خلُق أ صغر اكئن يح اىل الطبيعة، وقيل 

بعدد أ عضاء ذكل الاكئن ليك تس تطيع ان تؤدي ذكل  -فينبغي للطبيعة عندئٍذ ان هتيئ قوالَب مادية وماكئن  -

 العمل!! وقد أ ثبتنا حمالية هذا الفرض يف مواضع كثرية من رسائل النور.

لهية والقدرة  "اديونامل"مث ان قسامً من أ هل الضالةل اذلين يطلق علهيم  يشعرون ابلتجل ال عظم للخالقية اال 

الرابنية يف حتوالت اذلرات املنتظمة، ولكهنم جيهلون مصدر ذكل التجل، ويعجزون عن ان يدركوا من أ ين 

تُدار تكل القوة العامة النابعة من جتل القدرة الصمدانية.. فل هنم جيهلون لك ذكل فقد رشعوا ابس ناد ااثر 

 هية اىل اذلرات نفسها واىل حراكهتا عيهنا، فتومهوا أ زلية املادةال لو 
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والقوة. فس بحان هللا!! أ فميكن ال نساٍن ان يرتدى اىل هذا ادلرك السحيق من اجلهاةل واخلرافة احملضة، فيس ند 

اىل ذراٍت  -مان وهو املتعال عن املاكن والز  -ال اثر البديعة للخالق البديع وال فعال احلكمية للعلمي البصري 

مضطربة بتيارات املصادفات، جامدةٍ معياء غري شاعرة، الحول لها وال قوة، واىل حراكهتا!.. أ فميكن ان يقّر هبذا 

 أ حد؟. مفن اكن هل مسكٌة من عقل البد ان حيمك ابن هذا هجٌل ما بعده هجل، وخرافة ما بعدها خرافة.

ة ل هنم أ عرضوا عن الوحدانية املطلقة. أ ي ل هنم مل يؤمنوا ابهٍل ان هؤالء التعساء قد وقعوا يف عبادة الهة كثري 
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واحد، أ صبحوا مضطرين اىل قبول ما ال هناية هل من ال لهة!.. أ ي ل هنم مل يس توعبوا بعقوهلم القارصة أ زلية اذلات 

مضطرين  -ل حبمك مسلكهم الضا -فقد اصبحوا  -وهام صفتان الزمتان ذاتيتان هل س بحانه  -ال قدس وخاّلقيته 

 اىل قبول أ زلية ذرات جامدة ال حّد لها وال هناية، بل اىل قبول أ لوهية اذلرات!

 فتأ مل مبلغ احلضيض اذلي سقطوا فيه، وحسيق ادلرك الاسفل من اجلهل اذلي ترّدوا فيه!

ل هللا وقوته يف اذلرات قد حّولها اىل ما يش به اجليش املهيب املنظم حبو  "للحي القيوم"نعم! ان التجل الظاهر 

وأ مره، فلو حُسب أ مُر القائد ال عظم ل قل من طرفة عني من تكل اليت ال حتد من اذلرات اجلامدة واليت الشعور 

 لها والعقل، لظلت سائبة، بل متحى هنائيًا من الوجود.

يتومهون مث ان هناك من يتظاهرون بُبعد النظر، فيسوقون فكراً أ هجل من السابق وأ وغل يف اخلرافة منه حيث 

ان مادة ال ثري يه املصدر ويه الفاعل، لقياهما مبهمة املرأ ة العاكسة لتجليات ربوبية اخلالق س بحانه! علامً اهنا 

أ لطف وأ رق وأ طوع حصيفة من حصائف اجراءات الصانع اجلليل واكرثها تسخريًا وانقيادًا، ويه وس يةل لنقل 

حلةّل القشيبة الشفيفة الجياداته، وامخلرية الاساس ملصنوعاته، أ وامره اجلليةل. ويه املداد اللطيف لكتاابته، وا

 والارض اخلصبة حلّباته.

فال شك ان هذا اجلهل العجيب املرعب يس تلزم حماالت الحد لها وال هناية، وذكل ل ن مادة ال ثري يه أ لطف 

 من مادة اذلرات اليت غرق هبا املاديون يف مستنقع
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يويل  الضالةل، ويه اكثف من اله 
9

اليت ضّل فهيا الفالسفة القدماء واتهوا. ويه مادة جامدة الأ رادة لها 

نقسام والتجزؤ واجملهّزة للقيام بوظيفة  س ناد الافعال وال اثر اىل هذه املادة القابةل لل  والأ ختيار والشعور، فا 

نفعال، واىل ذراهتا اليت يه اصغر من اذلرات الشك انه جرمية وخطأ   فاحش بعدد ذرات النقل وخاصة اال 

ال ثري؛ ل ن تكل الافعال وال اثر الرابنية ال ميكن ان حتدث االّ ابرادة من يقِدر عىل رؤية لك شئ يف أ ي شئ 

ُِ حميطًا بلك شئ.  اكن وَمن ميكل علامً

نعم! ان فعل الاجياد املشهود يف املوجودات يتسم بكيفية معينة واسلوب منفرد حبيث يدل دالةل واحضة عىل 

وِجد هو صاحُب قدرٍة قادرة واختيار طليق، يرى اكرث الاش ياء، بل الكون لكه دلى اجياده أ يَّ شئ ان امل

اكن، والس امي الاكئن احلي ويعمل لك ما يرتبط به من ال ش ياء، مث يضع ذكل الشئ يف موضعه املالمئ هل، ويضمن 

 تكون حبال من ال حوال فاعاًل لها. هل البقاء يف ذكل املوقع، أ ي ان الاس باب املادية اجلاهةل ال ميكن ان

عىل انه فعُل خاِلق الكون فعاًل  -برس القيومية  -يدل دالةل عظمية  -همام اكن جزئيًا  -نعم، ان فعاًل اجياداًي 

 يدلنا جبهتني عىل أ نه خيص خالق الكون ورب العاملني. -مثاًل  -مبارشًا. فالفعل املتوّجه اىل اجياد حنةل 

 اجلهة الاوىل
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قيام تكل النحل مع أ مثالها يف مجيع ال رض ابلفعل نفسه يف الوقت نفسه يدلنا عىل ان هذا الفعل اجلزيئ  ان

اذلي نشاهده يف حنةل واحدة امنا هو طرٌف لفعٍل حييط بسطح الارض لكه. أ ي ان من اكن فاعالً ذلكل الفعل 

 العظمي الواسع ومالاكً هل فهو صاحب ذكل الفعل اجلزيئ.

 نيةاجلهة الثا

 -ل جل ان يكون أ حٌد فاعاًل لهذا الفعل اجلزيئ املتوجه اىل خلِق هذه النحةل املاثةل أ مامنا، ينبغي ان يكون 

 عاملًا برشوط حياة تكل النحةل وأ هجزهتا -الفاعل 

--- 
1
 -اش به ذكل. الهيويل: لفظ يوانّن معناه عند الفالسفة: املادة الاوىل اجملردة عن الصورة من جحم وامتداد ولون وما  

 املرتمج.
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وعالقاهتا مع الاكئنات الاخرى وكيفية ضامن حياهتا ومعيش هتا، فيلزم اذن ان يكون ذا حمك انفذ عىل الكون 

لكه ليجعل ذكل الفعل اكماًل. أ ي ان أ صغر فعٍل جزيئ يدل من هجتني عىل أ نه خيّص خالَق لك شئ. ولكن 

ان ال زلية والرسمدية اليت يه من أ خص خصائص ال لوهية وأ لزم  اكرث ما حيرّي الانسان وجيلب انتباهه هو:

التجرد من "وأ ثبت درجة يف الوجود وهو  "الوجوب"صفٍة لذلات ال قدس املاكل ل قوى مرتبة يف الوجود وهو 

واسمل صفة من صفات الوجود وأ قدسها عن التغري  "التزنه عن املاكن"وأ بعد طور عن الزوال وهو  "املادة

 ."الوحدة"هو والعدم و 

أ قول: ان اذلي حيري الانسان ويثري قلقه، وجيلب انتباهه امنا هو: منح صفة ال زلية والرسمدية اىل ال ثري 

واذلرات وما شاهبها من املواد املادية اليت لها أ ضعف مرتبة من مراتب الوجود، وأ دق درجة فيه، واكرث أ طواره 

س ناد ال زلية اىل هذه املواد وتصورها أ زليًة،  تغرياً وحتواًل، وأ معها انتشاراً يف املاكن، ولها الكرثة اليت ال حتد.. فا 

وتومه نشوء قسم من ال اثر ال لهية مهنا، ما هو االّ جمافاة وأ ي جمافاة للحقيقة وأ مٌر مناٍف أ ي منافاة للواقع، وبعيد 

 سائل برباهني رصينة.لك البعد عن منطق العقل وابطل واحض البطالن وقد أ ثبتنا هذا يف كثري من الر 

 الشعاع الثاّن: وهو مسأ لتان:

 املسأ ةل الاوىل: قال تعاىل:

نٌة وال نَوٌم(   (277)البقرة: )ال تأ خُذُه س ِ

 (71)هود:  )ما ِمْن دابٍة ااّل هو أ خٌذ بناِصَيهِتا(

 (18)الزمر: )هُل مقاليُد الّسموات والارض( 
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.. س نورد وهجًا "القيوم"اىل التجل ال عظم المس هللا  وأ مثالها من ال ايت اليت تتضمن حقيقة عظمى تشري

 واحدًا من تكل احلقيقة، وهو ال يت:

ان قيام ال جرام الساموية يف هذا الكون ودواَمها وبقاءها امنا هو مشدود برس القيومية، فلو رَصف رس القيومية 

ُضامة بعضها ُضامة الكرة ال رضية  لتبعرثت تكل ال جرام اليت تفوق -ولو ل قل من  دقيقة  -وجتلّيه وهَجه 

 بأ لوف املرات وال نترثت ماليني ال جرام يف فضاء غري متناٍه وال صطدم بعُضها ببعض ولَهَوت اىل حسيق العدم.
#580 

 لنوحض ذكل مبثال:

هائةل اننا مثلام نفهم قدرة قيومية َمن يُسرّي أ لوف قصور ُضمة يف السامء بدل الطائرات مبقدار ثبات تكل الكتل ال 

من  "القيوم"اليت يف السامء ودواهما، ومبدى انتظام دوراهنا وانقيادها يف جرهيا. نفهم أ يضًا: جتل ال مس ال عظم: 

ل جراٍم ساموية ال حّد لها يف أ ثري الفضاء الواسع،  -برس القيومية  -منح القيوم ذي اجلالل قياماً وبقاءاً ودوامًا 

نقياد والنظ ام والتقدير، واس نادها وادامهتا وابقاهئا دون معد وال س ند، مع ان قسامً مهنا وجرايهنا يف منهتيى اال 

أ كرب من ال رض أ لوف املرات وقسامً مهنا ماليني املرات، فضالً عن تسخري لك مهنا وتوظيفها يف هممة خاصة، 

وامر الصادرة ممن ميكل أ م . فكام "كن فيكون"ر وجعلها مجيعًا اكجليش املهيب، منقادًة خاضعة خضوعاً اتماً لل 

اليت يه اكلنجوم  -كذكل ذرات لك موجود  "القيوم"ان ذكل ميكن ان يكون مثاالً قياس ياً للتجل ال عظم المس 

 فاهنا قامئٌة ايضًا برس القيومية، وجتد دواَمها وبقاءها بذكل الرس. -الساحبة يف الفضاء 

عها عىل هيئة معينة وتركيب معني وشلك معني نعم! ان بقاء ذرات جسم لك اكئن يح دون ان تتبعرث وجتمّ 

حسب ما يناسب لك عضو من اعضائه، عالوةً عىل احتفاظها بكياهنا وهيئهتا أ مام س يل العنارص اجلارفة دون 

من اذلرات نفسها، بل  -كام هو معلوم بداهة  -ان تتشتت، واس مترارها عىل نظاهما املتقن.. لك ذكل ال ينشأ  

لهية اليت ينقاد لها لكٌّ فرٍد يح انقياَد الطابور يف اجليش، وخيضع لها لكُّ نوعٍ من أ نواع هو من رس القيومية اال  

 ال حياء خضوَع اجليش املنظم.

 "رسَّ القيومية"مفثلام يُعلن بقاُء ال حياء واملركبات ودواُمها عىل سطح ال رض وس ياحُة النجوم وجتوالُها يف الفضاء 

 ة غري معدودة.تعلنه هذه اذلرات أ يضًا بأ لس ن

 املسأ ةل الثانية:

هذا املقام يقتيض الاشارة اىل قسم من فوائد ال ش ياء وِحهَمها املرتبطة برس القيومية. ان حهمة وجود لك شئ، 

 امنا يه عىل أ نواع ثالثة. -الًك مهنا  -وغايَة فطرته، وفائدَة خلقه، ونتيجة حياته 

 سان ومصاحله.النوع الاول: وهو املتوجه اىل نفسه واىل الان 
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 النوع الثاّن: )وهو ال مه من ال ول(: هو ان لك شئ يف الوجود مبثابة أ ية جليةل،
#581 

ومكتوب رابّن، وكتاب بليغ، وقصيدة رائعة، يس تطيع لكُّ ذي شعور ان يطالعها ويتعّرف من خاللها عىل 

 اذلين ال حيصهيم العد. جتىّل اسامء الفاطر اجلليل. أ ي ان لك شئ يعرّب عن معانيه الغزيرة لقرائه

أ ما النوع الثالث: فهو خيص الصانَع اجلليل، وهو املتوجه اليه س بحانه، فلو اكنت فائدُة خلِق الشئ يف نفسه 

واحدةً فاليت يتطلع مهنا اىل الباري اجلليل يه مئات من الفوائد، حيث أ نه س بحانه جيعهل موضع نظره اىل بدائع 

ه احلس ىن فيه، فضمن هذا النوع الثالث العظمي من حهمة الوجود يكفي صنعه، وحمطّ مشاهدة جتل أ سامئ

 العيش لثانية واحدة.

 رٌس من أ رسار القيومية اذلي يقتيض وجود لك شئ. "الشعاع الثالث"هذا وس يوحض يف 

 -فقلت  "لغز اخللق"و  "طلسم الاكئنات"تأ ملُت ذات يوم يف فوائد املوجودات وحهمها من زاوية انكشاف 

.. انظر "ملاذا ايتُرى، تعرض هذه ال ش ياء نَفَسها وتُظهُِرها مث التلبث أ ن ختتفي وترحل مرسعًة؟": -فيس يف ن

ه وقدره حبهمٍة واحضة وُزيّن بأ مجل  اىل أ جساهما وخشوصها فاذا لك مهنا منّظم منسق قد ُالبس وجوداً عىل قِدّ

أ مام املشاهدين يف هذا املعرض الواسع.. زينة وأ لطفها، وُارسل بشخصية ذات حهمة وجسم منسق لُيعَرض 

االّ وتراه يتال.ى وخيتفي من دون أ ن يرتك فائدة أ و نفعًا.!! فقلت:  -أ و بضع دقائق   -ولكن ما أ ن متر بضعة أ ايم 

 تُرى ما احلهمة من وراء هذا الظهور لنا لفرتة قصرية كهذه؟..

يف ذكل  -الرب اجلليل س بحانه.. فوجدت  كنت يف لهفة شديدة للوصول اىل معرفة الرس.. فادركين لطُف 

اىل مدرسة ال رض، واحلهمة يه: ان لك  -وال س امي ال حياء  -حهمًة هممة من ِحمَك جمئ املوجودات  -الوقت 

لهية ورساةل رابنية وقصيدٌة عصامء، واعالٌن رصحي يف منهتيى البالغة  -وال س امي ال حياء  -شئ  امنا يه لكمة ا 

صبح ذكل الشئ موضع مطالعة مجيع ذوي الشعور، ويفي جبميع معانيه هلم ويستنفد واحلهمة. فبعد ان ي 

أ غراضه، تتال.ى صورتُه اجلسدية وختتفي مادتُه تكل اليت يه: حبمك لفظ اللكمة وحروفها،اتركة معانهيا يف 

قيقة يف الوجود. لقد كفتين معرفة هذه احلهمة طوال س نة.. ولكن بعد مضهيا انكشفت أ مايم املعجزات ادل

 املصنوعات واالتقان البديع فهيا وال س امي ال حياء. فتبنّي يل:
#582 

ان هذا ال تقان البديع جداً وادلقيق جداً يف مجيع املصنوعات ليس جملرد افادة املعىن أ مام أ نظار ذوي الشعور؛ 

فهيي حمدودة، فضاًل  -نت همام اك -اذ رمغ ان ما ال حيد من ذوي الشعور يطالعون لكَّ موجود االّ ان مطالعهتم 

عن أ نه ال يس تطيع لك ذي شعور ان ينفذ اىل دقائق الصنعة وابداعها يف الاكئن احلي وال يقدر عىل اكتناه مجيع 

 أ رسارها.
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أ ماَم نظره  "القيوم ال زيل"فأ مه نتيجة اذًا يف خلق ال حياء وأ عظم غاية لفطرهتا امنا يه: عرُض بدائع صنع 

حياء، أ مام شهوده جل وعال.. لقد منحتين هذه الغاية  س بحانه، وابراُز هدااي رمحته وأ الئه العممية اليت وههبا لل 

 اطمئنااًن اكفيًا وقناعة اتمة لزمن مديد. وأ دركت مهنا:

مبا يفوق احلد، امنا هو لعرضها أ مام  -وال س امي ال حياء  -ان وجود دقائق الصنع وبدائع اخللق يف لك موجود 

 ي ان حهمة اخللق يه:أ   "القيوم ال زيل"

لبدائع خلقه بنفسه.. وهذه املشاهدة تس تحق هذا البذل العممي وهذه الوفرة الهائةل  "القيوم الازيل"مشاهدة 

 يف اخمللوقات.

ولكن بعد ميض مدة.. رأ يت أ ن دقائق الصنع واالتقان البديع يف خشوص املوجودات ويف صورهتا الظاهرة 

مذهةل، وتتبدل أ اًن بعد أ ن، وتتحول مضن خلق مس متر متجدد وفعالية  التدوم والتبقى، بل تتجدد برسعة

 مطلقة.. فأ خذُت أ وغل يف التفكري مدة من الزمن.

وقلت: البد ان حهمة هذه اخلالقية والفعالية عظميٌة عظَم تكل الفعالية نفسها.. وعندها بدت احلهمتان 

حترى حهمة أ خرى بلهفة عارمة، واحبث عهنا ابهامتم السابقتان انقصتني وقارصتني عن الايفاء ابلغرض. وبدأ ت أ  

تراءت يل حهمٌة عظمية الحد لعظمهتا وغاية جليةل المنهتيى جلاللها، تراءت  -و هلل امحلد واملنة  -ابلغ.. وبعد مدة 

 يل من خالل فيض نور القرأ ن الكرمي ونبعت من رس القيومية..

لهيًا عظاميً يف اخللق، ذكل ا  !"لغز اخمللوقات"و  "طلسم الاكئنات"ذلي يطلق عليه فأ دركت هبا رسًا ا 

هنا بضع نقاط من هذا الرس ذكرًا مجماًل حيث انه قد فصل تفصياًل اكفيًا يف  "الشعاع الثالث"س نذكر يف 

 من املكتوابت. "املكتوب الرابع والعرشين"
#583 

 نعم! انظروا اىل جتل رس القيومية من هذه الزاوية ويه :

املوجودات من ظلامت العدم ووهب لها الوجود، ومنحها القيام والبقاء يف هذا الفضاء الواسع،  ان هللا أ خرج

وبوأ  املوجودات موقعاً الئقاً لتنال جتلياً من جتليات رس القيومية كام بينته ال ية الكرمية: )هللا اذلي رفَع السمواِت 

ٍد تََرْوهنا(  ظمية وهذا املستند الرصني للموجودات، فال بقاء لشئ بل . فلوال هذه الركزية الع (2)الرعد:بغري مَعَ

 لتدحرج لك شئ يف خضم فراغ ال حّد هل، ولهوى اىل العدم.

ذي اجلالل يف وجودها ويف قياهما وبقاهئا، وان قيام لك شئ  "القيوم ال زيل"وكام تستند مجيع املوجودات اىل 

عها اكفة وكيفياهتا املتسلسةل لكها مرتبطٌة بداايهُتا به س بحانه.. كذكل مجيُع أ حوال املوجودات قاطبة وأ وضا

اذ لوال استناد لك  (928)هود: أ رتباطاً مبارشاً برس القيومية، كام توحضها ال ية الكرمية )واليه يُرَجع ال مُر لُكُّه( 

دد شئ اىل تكل النقطة النورانية، لنتج ما هو حمال دلى أ رابب العقل من أ لوف ادلور والتسلسل، بل بع
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 املوجودات. ولنوحض ذكل مبثال:

اىل شئ أ خر،  -من هجة  -أ ن احلفظ، أ و النور، أ و الوجود، أ و الرزق أ و ما شاهبه من أ ي شئ اكن، امنا يستند 

وهذا يستند اىل أ خر، وهذا اىل أ خر وهكذا.. فالبد من هناية هل، اذ ال يعقل ااّل ينهتيي بشئ. مفنهتيى امثال 

 ."رس القيومية"يف  هذه السالسل لكها امنا هو

اليبقى معىًن ل ستناد أ فراد تكل السالسل املوهومة بعضها ابلبعض  "رس القيومية"وبعد أ دراك هذا الرس 

 ."رس القيومية"ال خر، بل تُرفع هنائيًا وتزال. فيكون لك شئ متوهجًا توهجًا مبارشًا اىل 

 الشعاع الثالث:

لهية والفعالية  "رس القيومية"اف سنشري يف مقدمة أ و مقدمتني اىل طرٍف من انكش اذلي تتضمنه اخلالقية اال 

 الرابنية كام تشري الهيا امثال هذه ال ايت الكرمية:

 (21)الرمحن: )لُكَّ يَوم هو يف شأ ن( 
#584 

 (91)الربوج:)فّعاٌل ِلَما يُريُد( 

لُُق ما يََشاُء(  (74)الروم: )خَيْ

 (78)يس:)ِبَيِدِه َملُكوت لِكّ .ىٍء( 

 (71)الروم:ُظر اىل أ اثِر َرمْحِت هللا َكْيَف حُييي ال رض بَْعَد َموهِتَا( )فانْ 

ثر  حيامن ننظر اىل الاكئنات بعني التأ مل، نرى: ان اخمللوقات تضطرب يف خضم س يل الزمان وتتعاقب قافةًل ا 

أ هنا. ونوع مهنا مير اىل قافةل. فقسٌم مهنا ال يلبث اثنية مث يغيب، وطائفة مهنا تأ يت دلقيقة واحدة مث متيض اىل ش

عامل الشهادة مر الكرام مث يلج يف عامل الغيب بعد ساعة. وقسم مهنا حيط رحهَل يف يوٍم مث يغادر، وقسم مهنا 

ميكث س نة  مث مييض، وقسم مييض عرصاً مث يرحل، وأ خر يقيض عصوراً مث يرتك هذا العامل.. وهكذا فلٌك يأ يت 

 اليه. مث يغادر بعد اداء هممته املوكوةل

فهذه الس ياحة املذهةل للعقول، وذكل الس يل اجلاري للموجودات والسفر ادلائب للمخلوقات، امنا تمت بنظام  

متقن ومزيان  دقيق وحهمة اتمة، واذلي يقود هذه الرحةل املس مترة وميسك بزماهما، يقودها ببصرية ويسرّيها 

بحت عقالً واحداً ملا بلغ معرفة كنه هذه الرحةل وال حبهمة، ويسوقها  بتدبري حبيث لو احتدت مجيع العقول واص 

 يصل اىل ادراك حهمهتا، انهيك عن ان جيد فهيا نقصًا او قصورًا.

اىل  -والس امي الاحياء  -وهكذا مضن هذه اخلالقية الرابنية يسوق اخلالق تكل املصنوعات اللطيفة احملبوبة اليه 

امل. ويعفهيا من همامهتا يف حياهتا ادلنيوية دون ان يدعها تنرشح عامل الغيب دون ان ميهلها لتتفسح يف هذا الع
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وتنبسط، فميل  دار ضيافته هذه ابلضيوف وخيلهّيا مهنم ابس مترار دون رضامه، جاعاًل من الكرة الارضية ما 

يات يكتب فهيا ابس مترار قمل القضاء والقدر كتاابته وجيددها، ويبدلها، بتجل  -اكلس بورة  -يش به لوحة كتابة 

 َمن)حُييي ويُميت(.

وهكذا، فان رساً من ارسار هذه الفعالية الرابنية وهذه اخلاًلقية الالهية، ومقتضياً اساساً من مقتضياهتا وسببًا 

 من الاس باب ادلاعية لها امنا هو حهمة عظمية ال حّد لها والهناية، هذه احلهمة تتشعب اىل ثالث شعب هممة:
#585 

 احلهمة:فالشعبة الاوىل من تكل 

يورث ذلة، بل ان يف لك فعالية ذلة، بل الفعالية نفسها  -جزئياً اكن ام لكياً  -يه أ ن لك نوع من انواع الفعالية 

يه عني الذلة، بل الفعالية يه تظاهر الوجود اذلي هو عني الذلة، وهو انتفاضة ابلتباعد عن العدم اذلي هو 

 عني الامل.

هفة وذلة ما ينكشف عن قابلياته بفعالية ما، وان تظاهر لك اس تعداد وحيث ان صاحب لك قابلية يرقُب بل 

بفعالية امنا هو انشٌئ من ذلٍة مثلام يودّل ذلًة، وان صاحب لك كامل ايضاً يتابع بلهفة وذلة تظاهر كامالته ابلفعالية، 

ل، وتشاهد يف عامل فاذا اكن يف لك فعالية ذلة اكمنة مطلوبة كهذه وكامل حمبوب كهذا، والفعالية نفسها كام

الاحياء جتليات أ زلية لرمحة واسعة وحمبة ال هناية لها انبعة من حياة رسمدية.. فال شك ان تكل التجليات تدل 

 عىل:

ان اذلي حيّبب نفسه اىل خملوقاته، وحيهّبم ويرمحهم ابس باغ ِنَعمه وأ لطافه علهيم عىل هذه الصورة املطلقة، 

مزّنهة  -منه  -لقًا )الهوتيًا اذا جاز التعبري( وحمبة مقدسة مطلقة، وذلة تقتيض حياته الرسمدية عشقًا مط

سامية.. وأ مثالها من الشؤون الالهية املقدسة الالئقة بقدسيته واملناس بة لوجوب وجوده. فتكل الشؤون 

هل وختّضه خضًا.الالهية مبثل هذه الفعالية اليت ال حد لها، ومبثل هذه اخلالقية اليت ال هناية لها، جتّدد العالَ   م وتبّدٍ

 الشعبة الثانية من حهمة الفعالية الالهية املطلقة املتوهجة اىل رس القيومية:

 هذه احلهمة تطل عىل الاسامء الالهية احلس ىن.

من املعلوم ان صاحب لك جامل يرغب ان يرى جامهل ويُريَه ال خرين، ويوّد صاحب املهارة ان يلفت الانظار 

واعالنه عهنا. فاحلقيقة اجليةل الاكمنة، واملعىن اجليل اخملبوء يتطلعان اذًا اىل الانطالق  اليه بعرض هماراته

 واس تقطاب الانظار.

وملا اكنت هذه القواعد الرصينة سارية يف لك شئ، لٍك حسب درجته. فال بد ان لك مرتبة من مراتب لك 

قيوم ذي اجلالل، ينطوي عىل ُحسٍن حقيقي، امسٍ من أ لف امس وامس من الاسامء احلس ىن للجميل املطلق ولل 

 وكامٍل حقيقي، وجامل حقيقي، وحقيقة مجيةل ابهرة بشهادة الاكئنات لكها، وجتليات تكل الاسامء الظاهرة
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علهيا، واشارات نقوشها البديعة فهيا، بل ان لك مرتبة من مراتب لك امس من الاسامء احلس ىن فهيامن احلسن 

 جليةل ما الحيرصه حّد.واجلال واحلقائق ا

وحيث ان هذه املوجودات وهذه الاكئنات يه مرااي عاكسة لتجليات جامل هذه الاسامء املقدسة.. ويه 

 لوحات بديعة تُعرض فهيا نقوش تكل الاسامء اجليةل.. ويه حصائفها اليت تعرب عن حقائقها اجليةل.

غري احملدودة، وتربز نقوشها احلكمية غري املعدودة، وتشهر  فالبد ان تكل الاسامء ادلامئة اخلادلة س تعرض جتلياهتا

حصائف كتهبا امام نظر مسّماها احلق وهو )القيوم( ذو اجلالل، فضاًل عن عرضها امام انظار ما ال يعد من 

 ذوي الارواح وذوي الشعور ملطالعهتا والتأ مل فهيا.

ستناداً اىل ذكل العشق الالهيي املقدس،  وبناًء وال بد اهنا جتّدد الاكئنات عامة وعىل ادلوام بتجلياهتا و  لها ا  تُبّدِ

عىل رس القيومية الالهية، وذكل الجل ابراز لوحاٍت ال هناية لها من شئ حمدود، وعرض خشوٍص ال حّد لها 

 من خشص واحد، واظهار حقائق كثرية جدًا من حقيقة واحدة.

 الشعاع الرابع:

ة يف الكون:الشعبة الثالثة من حهمة الفعالية ادلا  مئة احملرّيٍ

رضاء ال خرين، ولك ذي رأ فة ينرشح اذا ما أ دخل الرسور اىل قلوب الاخرين،  يه ان لك ذي رمحة يرُّس اب 

وهكذ يبهتج ذو احملبة ابهباج خملوقاته اجلديرة ابلهبجة، كام يسعد لكُّ ذي مهة عالية وصاحب غرية وشهامة 

عل احصاب احلقوق ينالون حقهم ويشكرونه لوضع احلق يف نصابه ابسعاده ال خرين، ومثلام يفرح لك عادل جب

وانزال العقاب عىل املقرّصين، يزهو لكُّ صناع ماهر ويفتخر بعرض صنعته واشهار همارته دلى قيام مصنوعاته 

 ابنتاج ما اكن يتوقعه عىل أ مت وجه يتصوره.

ة جارية يف الكون لكه مثلام جتري يف عامل فلٌك من هذه ادلساتري املذكورة أ نفًا، قاعدة اساس ية معيقة راخس

 الانسان.

 ولقد وحّضنا يف )املوقف الثاّن من اللكمة الثانية والثالثني( أ مثةل ثالثة تبني
#587 

 جراين هذه القواعد الاساس ية يف جتليات الاسامء احلس ىن، نرى من املناسب اختصارها هنا فنقول:

منهتيى الكرم والسخاء، يسعده جدًا ان يغدق عىل فقراء مدقعني ان اذلي ميكل رمحة فائقة ومهة عالية مع 

وحماوجي مضطرين ويتفضل علهيم بكرمه وجوده، فيعّد هلم موائد والمئ فاخرة ومأ كوالت نفيسة عىل منت سفينة 

عامرة جتري هبم يف حبار ال رض لُيدخل الهبجة والرسور يف قلوهبم مضن س ياحة مجيةل ونزهة لطيفة.. فهذا 

يس متتع من مظاهر الشكر املنبعثة من اولئك الفقراء، وينرشح صدره انرشاحًا عظاميً وهو يشاهد  الشخص
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متتعهم مبباجه النعم وال الء، ويفتخر برسورمه ويزهو بفرمح.. لك ذكل مبقتىض ما أ ودع هللا يف فطرته من ُسااي 

 سامية وصفات رفيعة.

اخلالق الكرمي وموظف للتوزيع ليس ااّل، اذا اكن يس متتع  فاذا اكن الانسان اذلي هو مبثابة أ مني عىل ودائع

وهلل  -وينرشح ويتذلذ اىل هذا القدر دلى اكرامه ال خرين يف ضيافة جزئية، فكيف اذن ايترى ابحلي القيوم 

اذلي تنطلق اليه أ ايُت امحلد والشكر وتُرفع اليه اكّف الثناء والرىض ابدلعاء والتُضع من  -املثل الاعىل 

 -قاٍت ال حّد هلم من الاحياء اىل الانسان واملالئكة واجلن والارواح، اذلين محلهم يف سفينة الرمحن خملو 

واس بغ علهيم ِنَعمه ظاهرة وابطنة ابنواع مطعوماته املنسجمة متاماً مع ما غرز فهيم من اذواق وارزاق،  -الارض 

ل علهيم هبذه الس ياحة الرابنية يف أ رجاء الكون. فضالً  عن جعهل لكَّ جنٍة من جنانه يف دار اخللود، دار  وتفضَّ

ة فهيا لك ما تش هتيه ال نفس وتذل الاعني... جفميع أ ايت الشكر وامحلد والرىض املنطلقة من  ضيافة دامئة معدَّ

حلي مجيع اخمللوقات قاطبة واملنبعثة من رسورمه وفرهحم وابهتاهجم ابلنعم وال الء العممية علهيم واملتوهجة لكها اىل ا

القيوم تودل من الشؤون الالهية، املقدسة اليت تقتيض هذه الفعالية ادلامئة واخلالقية املس مترة، تكل الشؤون 

الافتخار "و "الرىض املقدس"اليت يُعجز التعبري عهنا ومل يؤذن لنا ابالفصاح عهنا، بل رمبا يشار الهيا ابسامء: 

 عن معاّن الربوبية املزّنهة. -حنن البرش  -ء اليت نُعرّب هبا وما شاهبها من الاسام "الذلة املقدسة"و  "املقدس
#588 

 ومثال أ خر:

يعرّب عام يريده منه ويعمل عىل افضل صورة يرغهبا هو، مك  -بال اسطوانة  -اذا قام صنّاع ماهر، بصنع حاٍك 

مرسوراً حىت يردد  يكون ذكل الصناع مفتخرًا، ومك يكون متذلذاً من رؤية صنعته عىل هذه الصورة ومك يكون

 يف نفسه: ما شاء هللا..

تثري يف روح صانعها اىل هذه ادلرجة من مشاعر  -من دون اجياد حقيقي  -فاذا اكنت صنعة صغرية صورية 

لهية تعرّب عن  الافتخار والرىض. فكيف ابلصانع احلكمي اذلي أ وجد هذه املوجودات لكها وجعلها موس يقى ا 

واعٍ من النغامت وانواع من الالكم، كام جعلها مصنعاً جعيباً فضالً عام أ س بغ عىل شكرها وتسبيحها وتقديسها بأ ن

لك نوع من أ نواع الاكئنات، ولك عامل من عوامل الكون من صنعٍة متقنة بديعة متباينة معجزة خبوارقها، أ ضف 

صوير وأ هجزة البث اىل ذكل املاكئن الكثرية اليت اودعها يف رؤوس ذوي احلياة الشبهية ابحلايك وأ الت الت

والاس تقبال، بل أ ودع أ جعب من هذه الاهجزة املعجزة حىت يف رأ س أ صغر حيوان! بل مل يودع يف رأ س 

الانسان جمرد حاٍك بال اسطوانة، وال أ ةل تصوير بال عدسة، وال هاتفًا بال سكل بل ماكئن اجعب بكثري 

 وخوارق أ عظم وأ عظم مما ذكر بكثري.

ئن العامةل وفق ارادته واملوَدعة يف رأ س الانسان اخمللوق يف احسن تقومي من معاّن مفا يُنش ئه معل هذه املاك
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اليت يه من هذا  -الافتخار املقدس والرىض املقدس، وأ مثالها من املعاّن اجلليةل والشؤون املقدسة للربوبية 

 يس تلزم حامتً هذه الفعالية ادلامئة املشاهدة. -النوع 

 ومثاًل:

جيد ذلة ومتعة ورىًض عندما يأ خذ حقَّ املظلوم من الظامل وجيعل احلق يأ خذ نصابه، ويفتخر  ان احلامك العادل

دلى صيانته الضعفاء من رشور الاقوايء، ويرس دلى منحه لك فرد ما يس تحقه من حقوق.. لك ذكل من 

 مقتضيات احلامكية والعداةل وقواعدهام الاساس.

منحه رشائط احلياة يف صورة حقوق احلياة للمخلوقات  "احلي القيوم"فال بد ان احلامك احلكمي العادل اذلي هو 

 اكفة والس امي الاحياء.. وابحسانه الهيم ابهجزة
#589 

حتافظ عىل حياهتم.. وحباميته الضعفاء من رشور الاقوايء بلك رمحة ورأ فة.. وبتوليه اظهار رس العداةل يف 

 -يف هذه ادلنيا  -وابنزال شئ من العقوبة ابلظاملني  الكون ابعطاء لك ذي حق من الاحياء حقَّه اكماًل،

وخباصة ما حيصل من التجل الاكمل للعداةل العظمى يف احملهمة الكربى ليوم احلرش الاعظم.. حيصل من لك 

هذا ما نعجز عن التعبري عنه من شؤون رابنية ومعاٍن قدس ية جليةل يه اليت تقتيض هذه الفعالية ادلامئة يف 

 الكون.

 ذا يف ضوء هذه الامثةل الثالثة:وهك

فان الاسامء الالهية عامة، ولكَّ امٍس مهنا خاصة، يقتيض هذه اخلاّلقية ادلامئة، حيث يكون حمورًا لقسم من 

 هذه الشؤون الالهية املقدسة وأ مثالها مضن هذه الفعالية ادلامئة.

ها الامثر والفوائد دلى انبساطها وحيث ان لك قابلية ولك اس تعداد يورث فرحًا وانرشاحًا وذلًة، مبنح 

براحة وأ ّي راحة.. وان  -عند امتام الوظيفة واهناهئا عىل الوجه املطلوب  -وانكشافها.. وان لك موظف يشعر 

جين مثرات كثرية من بذرة واحدة، واغتنام رحب مئات ادلرامه من درمه واحد يه حاالت مفرحة جداً ل حصاهبا 

 وتعد جتارة راحبة هلم..

بد ان يفهم مدى أ مهية املعاّن املقدسة وشؤون الربوبية الالهية الناش ئة من الفعالية ادلامئة واخلالقية الرابنية  فال

اليت تكشف عن مجيع الاس تعدادات اليت ال حتد، ومجيع القابليات اليت ال تعد، جليع اخمللوقات غري احملدودة.. 

هما يف وظائف جس مية وترقهّيا هبذا الترسحي اىل مراتب أ مسى واليت تهُنيي وظيفة مجيع اخمللوقات بعد ان تس تخد

ك ن ترىق العنارص اىل مرتبة املعادن، واملعادن اىل حياة النبااتت، والنبااتت اىل درجة حياة احليواانت  -وأ عىل 

اكئن  واليت جتعل لك -مبا متّدها من رزق، واحليواانت اىل مرتبة الانسان الشاعرة والعالية ابلشكر وامحلد 

كام "خيلُف انواعًا من الوجود كروحه وماهيته وهويته وصورته بعد زوال ظاهر وجوده  لتؤدي املهمة نفسها 
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 ."وحض يف املكتوب الرابع والعرشين
#590 

 جواُب قاطع عن سؤال همم

 يقول قسم من أ هل الضالةل:

 ًا ومتحواًل أ يضًا.ان اذلي يغرّي الاكئنات بفعالية دامئة ويبدلها، يلزم ان يكون هو متغري 

 اجلواب:

 الك مث الك. حاش هلل أ لف أ لف مرة حاش هلل!

ان تغرّي اوجه املرااي يف الارض، ال يدل عىل تغري الشمس يف السامء، بل يدل عىل اظهار جتدد جتليات 

الشمس. فكيف ابذلي هو أ زيل وأ بدي ورسمدي ويف كامل مطلق ويف اس تغناء مطلق )عن اخللق( وهو 

تعال املقدس عن املادة واملاكن واحلدود، واملزّنه عن الاماكن واحلدوث، فتغرّي هذا اذلات الاقدس الكبري امل 

 حمال ابملرة.

مث ان تغري الاكئنات، ليس دليالً عىل تغرّيه هو، بل هو دليل عىل عدم تغريه، وعدم حتّوهل س بحانه وتعاىل. الن 

البد االّ يكون متغرياً واالّ  يتحرك.. مثال ذكل: انك اذا كنت  اذلي حيّرك اش ياًء عديدة ابنتظام دقيق ويغرّيها،

حترك كرات كبرية وصغرية مرتبطة بعدة خيوط؛ حركة منتظمة ودامئة، وتضعها يف اوضاع منتظمة، ينبغي ان 

 تكون أ نت اثبتًا يف ماكنك دون ان تتحول عنه وااّل اختل الانتظام.

نتظام ينبغي االّ يتحرك، واذلي يغرّي ابس مترار ينبغي االّ يكون متغريًا. ومن القواعد املشهورة: ان اذلي حيّرك اب

 يك يس متر ذكل العمل يف انتظامه.

اثنيًا: ان التغري والتبدل انشئ من احلدوث، ومن التجدد بقصد الوصول اىل الكامل، ومن احلاجة، ومن املادية، 

 ومن الاماكن.

ل مطلق، ويف اس تغناء مطلق، مزّنه عن املادة، وهو الواجب أ ما اذلات الاقدس؛ فهو قدمي أ زيل، ويف كام

 الوجود، فال بد ان التبدل والتغري حمال يف حقه وغري ممكن أ صاًل.
#591 

 الشعاع اخلامس:

 املسأ ةل الاوىل:

ن اذا اردان ان نرى التجل الاعظم المس هللا )القيوم( مفا علينا ااّل ان جنعل خيالنا واسعًا جدًا حبيث ميكنه ا

يشاهد الكون بأ رسه، فنجعل منه نظارتني احداهام ترى أ بعد املسافات اكملرصد والاخرى تشاهد اصغر 
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 اذلرات .

 فاذا ما نظران ابملنظار الاول نرى:

ان ماليني الكرات الضخمة والكتل الهائةل اليت مهنا ما هو اكرب من الارض بأ لوف املرات، قد ُرفعت بتجل 

ر الجل القيام مبهام عظمية امس )القيوم( بغري معد ن راها، ويه جتري مضن أ ثري لطيف أ لطف من الهواء، وتسخَّ

 يف حراكهتا ويف ثباهتا الظاهر.

لرنجع ال ن اىل املنظار الاخر.. لرنى أ صغر الاش ياء، فاذا بنا امام ذرات متناهية يف الصغر تشلك اجسام 

اً اكلنجوم، وتتحرك وفق نظام معني وتناسق خمصص ويه تأ خذ اوضاعاً منتظمة جد -برّس القيومية  -الاحياء 

منجزة هبا وظائف مجة، فان شئت فانظر اىل الكرايت امحلر والبيض تراهام تتحراكن حراكت خاصة شبهية 

 حبراكت املولوية ل جناز همامت جس مية يف اجلسم وهام جتراين يف الس يل ادلافق لدلم.

خالصة اخلالصة : 
9

 

خالصة تبني الضياء املقدس احلاصل من امزتاج أ نوار الاسامء الس تة لالمس ال عظم،  لقد ارتأ ينا ان ندرج هنا

ول جل مشاهدة هذا النور املقدس نسوق هذه  -وهلل املثل الاعىل  -اكمزتاج ال لوان الس بعة لضوء الشمس 

 اخلالصة:

م( اذلي منح البقاء وادلوام تأ مل يف موجودات الكون لكه وانظر الهيا من وراء هذا التجل الاعظم المس )القيو 

والقيام لها تَر: ان التجل الاعظم المس )احلي( قد جعل تكل املوجودات احلية ساطعًة منورة بتجليه الباهر، 

 وجعل الاكئنات لكها منورة بنوره الزاهر، حىت ميكن مشاهدة ملعان نور احلياة عىل الاحياء اكفة.

--- 
1
د الهيا الرسائل الصغرية للّمعة الثالثني، ويه زبدة موضوعاهتا اليت حتمل أ رسار هذه اخلالصة يه الاساس اذلي تستن  

 .املؤلف-ال سامء الس تة احلس ىن" لالمس ال عظم.
#592 

وال ن انظر؛ اىل التجل الاعظم المس )الفرد( من وراء امس )احلي( تَره قد ُضّ مجيع الاكئنات بأ نواعها وأ جزاهئا 

فهو يطبع عىل جهبة لك شٍئ خمت الوحدانية، ويضع عىل وجه لك شئ خمت  واس توعهبا مضن وحدة واحدة،

 الاحدية، فيجعل لك شئ يعلن جتلّيه بأ لس نة ال حد لها وال هناية.

مث انظر من خلف امس )الفرد( اىل التجل الاعظم المس )احلمك( تَر: انه قد ُض املوجودات لكها من أ عظم دائرة 

منح لك موجود ما يس تحق من  -ابتداًء من النجوم وانهتاء اىل اذلرات  -جزئيًا فهيا اىل أ صغرها لكيًا اكن أ م 

نظام ممثر وما يالمئه من انتظام حكمي وما يوافقه من انسجام مفيد. فلقد زيّن امس )احلمك( الاعظم املوجودات 
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 لكها ورّصعها بتجليه الساطع.

كام اوحضناه يف النكتة  -الاعظم المس )العدل( مث انظر من خلف التجل ال عظم ل مس )احلمك( اىل التجل 

تَره يدير مجيع الاكئنات مبوجوداهتا مضن فعالية دامئة مبوازينه ادلقيقة ومقاييسه احلساسة وماكييهل العادةل  -الثانية 

من  حبيث جيعل العقول يف حرية واجعاب، فلو فقد جنٌم من ال جرام الساموية توازنه لثانية واحدة. أ ي اذا انفلت

 اىل حدوث القيامة. -الحماةل  -جتل امس )العدل( حلّلِ الهرُج واملرج يف النجوم لكها ول ّدى 

املسامة بدرب  -وهكذا فلك دائرة من دوائر الوجود ولك موجود من موجوداهتا ابتداًء من ادلوائر العظمية 

مهنا قد فُّصل تفصيالً خاصاً وقُّدر  اىل حراكت أ صغر املوجودات يف اجلسم من كرايت محر وبيض، لكٌّ  -التبانة 

الطاعة  -لك مهنا  -تقديرًا دقيقًا وقيس مبقاييس حساسة، وُمنح شالًك معينًا ووضعًا خمصوصًا حبيث يُظهر 

ابتداًء من جيوش  "كن فيكون"التامة والانقياد املطلق ودينونة اكمةل لل وامر الصادرة من اذلي ميكل أ مر 

ل   ئة يف الفضاء اىل جيوش اذلرات املتناهية يف الصغر.النجوم الهائةل املتل 

فانظر ال ن من خلف التجل الاعظم المس هللا ) العدل( ومن خالهل، وشاهد التجل الاعظم المس هللا 

تََر : ان هذا التجل الاعظم المس )القدوس( قد جعل  -اذلي وحضناه يف النكتة الاوىل  -)القدوس( 

 نقيةموجودات الاكئنات نظيفة، 
#593 

طاهرة، براقة، صافية، زكية، مزينة، ومجيةل وحّولها اىل ما يش به مرااي مجيةل جملوة الئقة الظهار اجلال البديع 

 املطلق،  وتناسب عرض جتليات اسامئه احلس ىن.

 حنصل مما تقدم:

ولََفَعهْتا ان هذه الاسامء والانوار الس تة لالمس الاعظم، قد مّعت الكون لكه وغطت املوجودات قاطبة 

 ابس تار مزركشة ملونة ابزىه الالوان املتنوعة وابدع النقوش اخملتلفة وأ روع الزينات املتباينة.

 املسأ ةل الثانية من الشعاع اخلامس:

، فانه "الواحدية واجلالل"ان جلوة من جتليات القيومية عىل الكون، وشعاعاً من نورها مثلام يعّم الكون مبظاهر 

. وهذا "الاحدية واجلال"مظاهر  -اذلي ميثل حمور الكون وقطبه ومثرته الشاعرة  -نسان يربز عىل هذا الا

 يعين:

ابل نسان؛ اذلي ميثل امكل مظهر من  -من هجة  -ان الاكئنات اليت يه قامئة برس القيومية فهيي تقوم ايضًا 

نه معوداً سانداً للاكئنات مجيعًا، مظاهر جتل امس )القيوم(. أ ي: ان القيومية تتجىل يف الانسان جتلياً جيعل م 

 مبعىن ان معظم احِلمَك الظاهرة يف الاكئنات وأ غلب مصاحلها وغاايهتا تتوجه اىل الانسان.
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نعم ، يصح ان يقال: ان )احلي القيوم( س بحانه قد أ راد وجود الانسان يف هذا الكون، خفلق الكون الجهل، 

ء الالهية احلس ىن ويتذوقها مبا اودع هللا فيه من مزااي وذكل الن الانسان ميكنه ان يدرك مجيع الاسام

كثرياً من معاّن تكل الاسامء مبا يتذوق من ذلائذ الارزاق املهنمرة عليه،  -مثالً  -وخصائص جامعة. فهو يدرك 

 بيامن ال يبلغ املالئكة اىل ادراك تكل الاسامء بتكل الاذواق الرزقية.

الانسان جبميع اسامئه احلس ىن، ويعّرفه جبميع انواع  "احلي القيوم"ر فل جل جامعية الانسان املهمة يُشعِ 

احسانه، ويذّوقه طعوم أ الئه، مَفنَحه معدةً ماديًة يس تطيع هبا ان يتذوق ما أ غدق عليه من ِنعمٍ ذليذة قد بسطها 

ان تتنعم بأ نواع يف ُسفرة واسعة سعة الارض. مث وهب هل حياة، وجعل هذه احلياة كتكل املعدة املادية تس تطيع 

 -من النعم املَُعّدة عىل ُسفرة واسعة مفروشة أ ماهما وتتذلذ هبا مبا زودها 
#594 

اىل لك نعمة من تكل النعم، فتؤدي عند ذكل  -اكاليدي  -من مشاعر وحواس لها القدرة ان متتد  -س بحانه 

 حقها من انواع الشكر وامحلد.

نسانية، وهذه املعدة تطلب رزقاً ونَعامً ايضًا. جفعل العقل والفكر معدة الا -فوق معدة احلياة هذه  -مث وهب هل 

واخليال مبثابة أ يدي تكل املعدة، لها القدرة عىل بلوغ أ فاق أ وسع من ميادين احلياة املشهودة، وعندها تس تطيع 

م العامرة اليت تسع احلياة الانسانية ان تؤدي ما علهيا من شكر ومحد جتاه ابرهئا حيث متتد أ ماهما ُسفرُة النِعَ 

 الساموات والارض.

مث ل جل ان ميّد امام الانسان سفرة نعمٍ أ خرى عظمية جعل عقائد الاسالم والاميان مبثابة معدة معنوية تطلب 

ارزاقًا معنوية كثرية مفّد سفرة مليئة ابلرزق املعنوي لهذه املعدة الاميانية وبََسطها خارج املمكنات املشاهدة. 

ويمتتع بأ ذواق  -بتكل املعدة املعنوية  -الالهية يف تكل السفرة العظمية.. ولهذا يستشعر الانسان فضم الاسامء 

حىت يردد )امحلد هلل عىل واسع رمحته وجليل  "احلكمي"وامس  "الرمحن"رفيعة ال منهتيى لها، انبعة من جتليات امس 

ليس تفيد ويغمن نعامً الهية ال حد  -عنوية العظمى هبذه املعدة امل  -مكّن اخلالق املنعم الانسان  -حهمته(.. وهكذا 

 لها، وال س امي أ ذواق حمبته الالهية، يف تكل املعدة فان لها أ فاقًا ال حتد وميادين ال حترص.

وهكذا جعل )احلي القيوم( س بحانه الانسان مركزًا للكون، وحمورًا هل، بل خّسر الكون هل مفّد أ مامه سفرة 

 انواع معداته املادية واملعنوية. عظمية عظم الكون لتتذلذ

فهيي للوظائف املهمة الثالث اليت انيطت  -من هجة  -اما حهمة قيام الكون برس القيومية عىل الانسان 

 ابالنسان:

 الاوىل:

م خرز  تنظمي مجيع انواع النعم املبثوثة يف الاكئنات ابالنسان وربطها بأ وارص املنافع اليت ختص الانسان، كام تنظَّ
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بحة ابخليط، فرُتبط رؤوس خيوط النعم ابالنسان ومصاحله ومنافعه. فيكون الانسان مبا يش به فهرسًا املس  

 ل نواع ما يف خزائن الرمحة الالهية ومنوذجًا حملتوايهتا.
#595 

 الوظيفة الثانية:

 كون الانسان موضع خطابه س بحانه مبا أ ودع فيه من خصائص جامعة أ ّهلته ليكون موضع خطابه س بحانه

وتعاىل، ومقّدرًا لبدائع صنائعه ومعجبًا هبا، وهنوضه بتقدمي أ الء الشكر والثناء وامحلد الشعوري التام. عىل ما 

 بُسط أ مامه من أ نواع النعم وال الء العممية.

 الوظيفة الثالثة:

 ثة وجوه:قيام الانسان حبياته مبهمة مرأ ة عاكسة لشؤون )احلي القيوم(ولصفاته اجلليةل احمليطة، وذكل بثال

 الوجه الاول:

هو شعور الانسان بقدرة خالقه س بحانه املطلقة ودرجاهتا غري احملدودة مبا هو عليه من جعز مطلق. فيدرك 

مراتب تكل القدرة املطلقة مبا حيمل من درجات العجز. ويدرك كذكل رمحة خالقه الواسعة ودرجاهتا مبا دليه من 

 ا يهمن فيه من ضعف... وهكذا.فقر، ويفهم أ يضًا قوة خالقه العظمية مب

وبذكل يكون الانسان مؤدايً هممة مرأ ٍة قياس ية صغرية ل دراك صفات خالقه الاكمةل، وذكل مبا ميكل من صفات 

قارصة انقصة؛ اذ كام ان الظالم لكام اش تد سطع النور اكرث، فيؤدي هذا الظالم هممة اراءة املصابيح، فاالنسان 

 الت صفات ابرئه س بحانه مبا دليه من صفات انقصة مظلمة.ايضًا يؤدي هممة اراءة كام

 الوجه الثاّن:

عامر بيته  ان ما دلى الانسان من ارادة جزئية وعمٍل قليل وقدرة ضئيةل ومتكّل يف ظاهر احلال وقابلية عىل ا 

قانه وسعة بنفسه، جيعهل يدرك هبذه الصفات اجلزئية خالق الكون العظمي ويفهم مدى مالكيته الواسعة وعظمي ات

ارادته وهمينة قدرته واحاطة علمه. فيدرك ان الًك من تكل الصفات امنا يه صفات مطلقة وعظمية ال حّد لها 

 وال هناية.وهبذا يكون الانسان مؤداًي هممة مرأ ة صغرية ل ظهار تكل الصفات وادراكها.
#596 

 أ ما الوجه الثالث:

 ات الالهية فهل وهجان:من قيام الانسان مبهمة مرأ ة عاكسة لكامالت الصف

اظهاره بدائع الاسامء الالهية احلس ىن املتنوعة وجتلياهتا اخملتلفة يف ذاته. ل ن الانسان مبثابة فهرس مصغر للكون 

وك نه مثاهل املصغر، ذلا فتجليات الاسامء الالهية يف الكون عامة نراها تتجىل  -مبا ميكل من صفات جامعة  -لكه 

 ر.يف الانسان مبقياس مصغ
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 الوجه الثاّن:

اداؤه هممة املرأ ة العاكسة للشؤون الالهية، أ ي ان الانسان كام يشري حبياته اىل حياة ) احلي القيوم( فانه 

صفات  -ويبنّي لل خرين  -بوساطة ما ينكشف يف حياته اذلاتية من حواس اكلسمع والبرص وامثالها  يفهم 

 ة )للحي القيوم(السمع والبرص وغريها من الصفات اجلليةل املطلق

وقد ال تنكشف مضن حياته وامنا عندما حيفَّز او  -مث ان الانسان اذلي ميكل مشاعر دقيقة جداً وكثرية جدًا 

فتظهر تكل املشاعر بأ شاكل متنوعة وانفعاالت خمتلفة، فانه بوساطة هذه املشاعر ادلقيقة واملعاّن  -يُثار 

ي القيوم(. مفثاًل: احلب والافتخار والرىض والانرشاح العميقة يؤدي هممة عرض الشؤون اذلاتية )للح

والرسور وما شاهبها من املعاّن اليت تتفّجر دلى الانسان يف ظروف خاصة، يؤدي الانسان هبا هممة الاشارة 

اىل هذه الانواع من الشؤون الالهية مبا يناسب قدس ية اذلات الالهية وغناه املطلق ومبا يليق به س بحانه 

 وتعاىل.

ملعرفة صفات هللا اجلليةل، وشؤونه احلكمية،  -مبا ميكل من جامعية حياته  -ام ان الانسان وحدة قياس وك

هو  -الانسان  -وفهرس لتجل اسامئه احلس ىن، ومرأ ة ذات شعور جبهات عدة ذلات )احلي القيوم(.. كذكل 

 وحدة قياس ايضًا ملعرفة حقائق الكون هذا، وفهرس هل ومقياس ومزيان.

دلى  "القوة احلافظة": ان ادلليل القاطع عىل وجود اللوح احملفوظ يف الكون يمتثل يف منوذجه املصغر وهو مفثالً 

 الانسان. وادلليل القاطع عىل وجود عامل املثال
#597 

دلى الانسان ،  "قوة اخليال"نلمسه يف منوذجه املصغر وهو 
9

وادلليل القاطع عىل وجود الروحانيات يف الكون 

.. وهكذا يكون الانسان مقياساً مصغراً يُظهر عيااًن "لطائف الانسان وقواه"ن منوذهجا املصغر وهو ندركه مض

 احلقائق الاميانية يف الكون بدرجة الشهود.

وهناك همامت ووظائف وخدمات كثرية اخرى لالنسان فضاًل مّعا ذكرانه؛ اذ هو: مرأ ة لتجل اجلال البايق، 

 وداّل عليه. وحمتاٌج شاكر ل نعم الرمحة الواسعة الابدية.وداعٍ اىل الكامل الرسمدي 

مفا دام اجلال ابقيًا والكامل رسمداًي والرمحة أ بدية، فال بد ان الانسان اذلي هو املرأ ة املش تاقة ذلكل اجلال 

قاء أ بدية البايق وادلاعي العاشق ذلكل الكامل الرسمدي واحملتاج الشاكر لتكل الرمحة الابدية سيُبعث اىل دار ب

ليخدل فهيا دامئًا، والبد انه س يذهب اىل الابد لريافق الباقني اخلادلين هناك ويرافق ذكل اجلال البايق وذكل 

الكامل الرسمدي وتكل الرمحة الابدية يف ابد الاابد. بل يلزم ذكل قطعاً ل ن: اجلال الابدي ال يرىض مبش تاق 

اهه مثلام حيب نفسه. بيامن الزوال والفناء حيوالن دون تكل احملبة فاٍن وحمٍب زائٍل. اذ اجلال يطلب حمبة جت

 ويبدالهنا اىل عداء.
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فلو مل يرحل الانسان اىل الابد، ومل يبق هناك خادلاً خمدلاً فس يجد يف فطرته عداًء شديداً ملا حيمل من رس 

يف اللكمة العارشة )رساةل  مغروز فيه وهو احملبة العميقة حنو اجلال الرسمدي. مثلام بينا ذكل يف حاش يةٍ 

احد عشاقها من جملسها، انقلب عشُق اجلال  -ذات يوم  -احلرش(: ان حس ناء ابرعة اجلال عندما طردت 

 دلى العاشق املطرود قبحًا وكرهًا حىت بدأ  يسىّل نفسه بقوهل: تبًا لها ما أ قبحها! فانكر اجلال وخسط عليه.

--- 
1
تشري اىل عنارص الكون وعظامه تنئب عن أ جحاره وَصوره، وأ شعاره تويح اىل نبااتته  نعم! ان عنارص الانسان مثلام  

واجشاره، وادلم اجلاري يف جسمه والسوائل اخملتلفة املرتحشة من عيونه وانفه ومفه خترب عن عيون الارض وينابيعها ومياهها 

احملفوظ وقوة خياهل عن عامل املثال. وهكذا خيرب  املعدنية، كذكل خترب روُح الانسان عن عامل الارواح وحافظته عن اللوح

 املؤلف. -عن لُك هجاز عن عامل ويشهد عىل وجوده شهادة قاطعة. 
#598 

نعم فكام ان الانسان يعادي ما جيههل، فانه يتحرى النقص والقصور فامي تقرص يُده عنه، ويعجز عن الاحتفاظ 

 عداء وحقد يضمره، بل يتخذ مايش به العداء هل.به ومسكه.. بل تراه يتحرى فيه عن القصور بشئ من 

مفا دام الكون يشهد ابن احملبوب احلقيقي واجليل املطلق س بحانه حيّبب نفَسه اىل الانسان جبميع اسامئه 

احلس ىن، ويطلب منه مقابل ذكل حبًا عظاميً هل، فالبد انه س بحانه اليدع هذا الانسان اذلي هو حمبوبه 

وال يغرز يف فطرة  -أ ي بعدم احداث الاخرة  -يودع يف فطرته ما يثري عداًء حنوه  وحبيبه يسخط عليه، فال

هذا اخمللوق املكرم املمتاز، احملبوب دلى الرب الرحمي واخمللوق اصاًل للقيام بعبادته، ما هو مناٍف لكياً لفطرته 

ميكنه ان يداوى جرحه  من عداء خفي، وال ميكن ان حيّمل روحه خسطًا عليه س بحانه قط؛ ل ن الانسان ال

الغائر الناشئ من فراقه الابدي عن جامل مطلق حيّبه ويقّدره الا ابلعداء حنوه، أ و السخط عليه، أ و اناكره؛ 

وكون الكفار اعداء هللا انبع من هذه الزاوية.. ل جل هذا فس يجعل ذكل اجلال الازيل حامتً هذا الانسان اذلي 

طريق أ بد ال ابد، لريافق ذكل اجلال املطلق والبقاء واخللود، وال ريب ان هو مرأ ة مش تاقة اليه مبعواًث اىل 

 س يجعهل ينال حياة ابقية يف دار ابقية خادلة.

وما دام الانسان مش تاقًا فطرًة جلال ابٍق وقد ُخلَق حمبًا ذلكل اجلال.. وان اجلال البايق ال يرىض مبش تاق 

النامجة عام ال تصل اليه يُده او يعجز عن الاحتفاظ به او جيههل، زائل.. وان الانسان يسكّن أ المه وأ حزانه 

بتحري القصور فيه بل يسكّهنا بعداء خفي حنوه، مسلياً نفسه هبذا العداء.. وما دام الكون قد ُخلق الجل هذا 

س ىن الانسان، والانسان خملوق للمعرفة الالهية وحملبته س بحانه وتعاىل.. وخالق الكون رسمدٌي ابسامئه احل 

 وجتلياته ابقية دامئة.. فال بد ان هذا الانسان سيُبعث اىل دار البقاء واخللود، وال بد ان ينال حياة ابقية دامئة.

وسمل وهو الانسان الامكل وادلليل الاعظم عىل هللا قد أ ظهر مجيع  عليه هللا هذا وان الرسول الاكرم صىل
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 هل، فأ ظهر تكل الكامالتما بيّناه من كامالت الانسان وقميته وهممته ومث
#599 

يف نفسه، ويف دينه، بأ وحض صورة وأ مكلها، مما يدلنا عىل: ان الاكئنات مثلام ُخلقت ل جل الانسان، أ ي انه 

املقصود الاعظم من خلقها واملنتخب مهنا، فان اجّل مقصود من خلق الانسان ايضًا وافضل مصطفى منه، 

حد الصمد امنا ه  و محمد عليه وعىل أ هل وأ حصابه الصالة والسالم بعدد حس نات أ مته...بل أ روع واسطع مرأ ة لل 

 فيا هللا ايرمحن ايرحمي اي فرد اي يحُّ اب قيوم اي حمك ايعدل ايقدوس.

 وسمل عليه هللا نسأ كل حبق فرقانك احلكمي وحُبرمة حبيبك الاكرم صىل

مسك الاعظم  وحبق اسامئك احلس ىن وحبرمة ا 

 لش يطان ومن رش اجلن والانسان. أ منيان حتفظنا من رش النفس وا

ََّك َانَْت الَْعلمُي الَْحكمي( َّْمَتنا ِان ْبَحانََك اَل ِعمْلَ لَنَا ِااّل ما عَل  )س ُ
#600 

% 

 اللمعة احلادية والثالثون

 وس تنرش يف جمدل مس تقل ان شاء هللا. "الشعاعات"انقسمت هذه اللمعة اىل 

% 

 اللمعة الثانية والثالثون

يف غضون عرشين يوماً من شهر رمضان وجاءت منظومة  "سعيد القدمي"اليت يه أ خر ما أ لفه  "معاللوا"ويه 

 ."اللكامت"نظامً عفواًي. نرشت ملحقًة مبجموعة 

% 

 اللمعة الثالثة والثالثون

بدرجة الشهود، وسطرها ابللغة العربية يف رسائل موسومة  "سعيد اجلديد"يه احلقائق اليت ظهرت عىل قلب 

ـ  طرة من حبر التوحيد، حبة من جنان القرأ ن، مشة من نس مي هداية القرأ ن، ذرة من شعاعات هداية القرأ ن، ق"ب

مع ذيول هذه الرسائل وقد مضت لكها  "حباب من عامن القرأ ن، زهرة من رايض، القرأ ن شعةل من انوار القرأ ن

 .س ينرش يف جمدل مس تقل ان شاء هللا "املثنوي العريب النوري"حتت عنوان 
#601 

حميِ  مْحِن  الرَّ  بِْسِم هللا الرَّ
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 اي هللا، اي رمحن، اي رحمي،

 اي فرد، اي يح، اي قيوم، اي حمك، اي عدل. اي قدوس

هللا عليه وسمل، ادخل اذلين  حبق الامس الاعظم وحبرمة القرأ ن املعجز البيان وبكرامة الرسول الاعظم صىل

 جنة الفردوس والسعادة الابدية..  أ مني. قاموا بطبع هذه اجملموعة ومعاونهيم امليامني

 ووفّقهم يف خدمة الاميان والقرأ ن دومًا وابدًا.. أ مني .

 .. أ مني."اللمعات"واكتب يف حصيفة حس ناهتم أ لف حس نة للك حرف من حروف كتاب 

 . أ مني"رسائل النور."وأ حســن الـهيـم الــثبات والـدوام والاخـالص فـي نرش 

 ت مجيع طالب النور يف ادلنيا حس نة ويف الاخرة حس نة.. أ مني .اي ارمح الرامحني! أ  

 واحفظهم من رش ش ياطني اجلن والانس.. أ مني.

 واعف عن ذنوب هذا العبد العاجز الـضعيف سعيد.. أ مني

مس مجيع طالب النور  اب 

 سعيد النوريس

*** 
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