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ِحيِ  ْْحَِن الرَّ  ِبْسِم هللا الرَّ

 مقدمة احملقق

 امحلد هلل والصالة والسالم عىل رسولنا محمد ومن والاه، وبعد..

 الكتاب هبذا المنط من التحقيق املتواضع هو: ان مما دفعين اىل القيام بتحقيق هذا

اواًل: حاجىت املاسة اىل من يرشدىن اىل دروب النفس الامارة ابلسوء، ويكشف يل عن دقائق مسالكها و 

خبااي دسائسها، ويضع امايم عالج امراضها املتنوعة، ومن مث يأ خذ بيدي اىل منابع الاميان يف رايض الكون 

هنل حىت يرتوي القلب ويش بع العقل وتنبسط الروح.. مبعىن انين مقت هبذا التحقيق الفس يح ل هنل مهنا ما أ  

 لنفيس قبل لك احد.

اثنيًا: وجدت ان كثرياً من الباحثني واملفكرين يرومون الوصول اىل اصول فكر الاس تاذ النوريس، وهيمهم ان 

 ارجاء الئائنات، ويعملوا فكر م يف ما يوغلوا معه يف اعامق جتاربه مع النفس، وان يرافقوه يف رساين روحه يف

نصبه من موازين علمية ومعايري منطقية ومناجه فطرية؛ فاردت ان اضع بني يدي هؤالء الافاضل هذا السفر 

النفيس من مؤلفات الاس تاذ اذلي عّده مش تل رسائل النور وغراسها حيث فيه خالصة افئاره، بل ان اغلب 

 بذوره اكمنة يف هذا الكتاب. -لنور يف رسائل ا -ما ازهر من افئاره 

وملا اكن الغوص يف هذه الامواج الزاخرة من الافئار و اخلواطر واملسائل و اخراج لآلهئا المثينة ودررها 

النفيسة ليس يف طويق، فاكتفيت هبذا التحقيق، ليجد اولئك الكرام بني يدهيم نسخة اكمةل من الكتاب، 

قدير يقيض مهنم من يضطلع للقيام بتكل املهمة اليت اجعز عهنا، فيسّد جوعة فيبذلوا فيه هجد م لعل املوىل ال

 الروح وهزال الفكر اليت يعاىن مهنا الكثريون.. مبعىن انين مقت هبذا التحقيق لهؤالء الااكرم.

هل اثلثًا: ان لك مسمل بل لك انسان يشعر يف قرارة نفسه انه حباجة اىل تربية روحه و تزكية نفسه وتمنية عق

آفاق خياهل، فرتاه يتلمس مبتغاه من مظانه من الكتب.. فاردت ان اضع هذا الكتاب القي امام لك  وتوس يع أ

مسمل، بل لك انسان لريى منطاً جديداً وفريداً من اساليب الزتكية والرتبية، قلام جيده يف كتاب أآخر؛ حيث انه 

شواق القلبية واسطع التفجرات الروحية مضن امثةل ميزج ادق املوازين العقلية واملقاييس املنطقية بأ رفع الا

آخذاً بيد القارئ برفق، متجوالً معه يف ميادين النفس والافاق، مبيناً هل ما  ملموسة تئاد ال ختفى عىل احد، أ

آن الكرمي.. مبعىن انين اردت ان  توصل اليه من نتاجئ يقينية، بعد جتارب حقيقية خاض غامرها حتت ارشاد القرأ

 ذا التحقيق هذا املهنج القرأآين الفريد للك مسمل، بل للك انسان.ابنّي هب

قبل لك ذكل وبعده؛ فان قطرة من معل خالص لوجه هللا أ عظم من حبر من الاعامل املشوبة، فأ ميل ابهلل عظي 

 حق ان يتقبل هذا التحقيق املتواضع خالصاً لوهجه الكرمي، واترضع اليه تعاىل ان هيئ  يف مقبل الاايم من يويف
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 هذا الكتاب من الرشح والبيان ليعم النفع وجيزل الثواب.

*** 

 ولقد سار التحقيق هذا وفق اخلطوات الآتية:

 املقابةل بني النسخ املتوفرة دلّي وىه: -1

م( وقد رمزت الهيا بـ 1211هـ ) 1431 - 1431الطبعة الاوىل من الكتاب، املطبوع يف اس تانبول س نة  -أ  

 (1)ط

احد طلبة الاس تاذ النوريس، مصحح من قبل الاس تاذ  "اْحد نظيف"خبط  "ابلرونيو"نسخة خطية  -ب 

 نفسه، حيث كتب يف اخلتام دعاًء رقيقًا للئاتب و مساعديه.

اذلي خدم الاس تاذ النوريس وهو مازال شااًب والزمه حىت وفاته. و  "جيالن جالشقان"خمطوط خبط  -ج 

 اخملطوط مصحح من قبل الاس تاذ نفسه.
#3 

آنقرة، و تمتزي هذه الطبعة بتصحيح 1291الطبعة الاخرية من الكتاب، املطبوع يف مطبعة النور س نة  -د  م يف أ

كثري من أ خطاء الطبعة ال وىل، ولكن ما   زالت فهيا اخطاء مطبعية كثرية، فعاجلُت تكل الاخطاء و اعتربت 

 هذه الطبعة يه املعول علهيا يف التحقيق.

يف  "دار سوزلر"للكتاب، وقد قام هبا شقيق الاس تاذ النوريس: املال عبداجمليد، وطبَعْْتا  الرتمجة الرتكية -هـ 

 وقد رمزت الهيا بـ )ت(. 1291اس تانبول س نة 

 "ذى الروح العظمية"أ حد طلبة الاس تاذ واذلي اكن يلقّبه بـ  "عيل الصغري"خمطوط الرتمجة الرتكية خبط  -و

م، واخملطوط هذا ابحلروف العربية خبالف املطبوع اذلي هو ابحلروف وقد جسل هل دعاًء لطيفًا يف اخلتا

 الالتينية.

 ( يف الهامش مع الاشارة اىل مواضعها.1وضع بعض الفقرات، وافادات املرام اليت ال توجد ااّل يف )ط -1

آن الكرمي ووضع امس السورة ورمق الآية. - 4  اس تخراج الآايت الكرمية من القرأ

يث الرشيفة الواردة عىل الاغلب ابملعىن، اعامتدًا عىل كتب موثوقة ومبعاونة الاخ الكرمي خترجي الاحاد - 3

 جزاه هللا خريًا. "فالح عبدالرْحن"

 "مجمع الامثال للميداين"اس تخراج الامثال الواردة من كتاب  - 1

نسخ الاصلية رمس امالء الكتاب حسب قواعد الامالء الشائع اليوم، حيث اكن رمس الامالء يف ال  - 1

 واملطبوعة عىل الرمس القدمي. مثل: الصلوة. احليوة.

3



درج معاىن بعض اللكامت يف الهامش ابختصار شديد؛ اذ قد صعب عيّل معاين بعض اللكامت، مما دفعين  - 9

 اىل مراجعة قواميس اللغة وخباصة: احمليط للفريوزاابدي، وخمتار الصحاح للرازي.

 د يف الكتاب ابلرتكية من عبارات وفقرات ورسائل. اخلّصها ابلآيت:القيام برتمجة لك ما ور - 9

 ( اي  بعد1213مقدمة الكتاب، حيث قد كتهبا الاس تاذ النوريس س نة ) -أ  
#4 

 العربية، اللغة اىل املقدمة هذه برتمجة اجمليد عبد أ خوه قام وقد تأ ليفه، عىل س نة ثالثني من اكرث يقارب ما

 .ابلنص مشاهبة اكرث لتكون فهيا النظر فأ عدُت 

 البيان اذلي ُالقي يف جملس الامة الرتيك. -ب 

 اكمةل . "نقطة من نور معرفة هللا جّل جالهل"رساةل  -ج 

بعض الهوامش او املقدمات املقتضبة اليت وردت، وقد وضعْتا بني قوسني مركنني ] [ لمتيزيها عن الاصل  -د

 العريب.

لغة الفارس ية فقد تفضل برتمجْتا مشكوراً الاخ الكرمي )فاروق رسول اما الفقرات اليت وردت يف الكتاب ابل

حيىي( اذلي وفقه هللا تعاىل برتمجة ونرش العديد من رسائل النور ابللغة  الكردية. وقد حرصان هذه الفقرات 

 املرتمجة عن الفارس ية بني قوسني مركنني  مزدوجني ]][[.

يف رسائل النور واليت وفقنا املوىل  -فامي بعد  -يت وّّضها املؤلف الاشارة يف الهوامش اىل تكل املسائل ال -2

 الكرمي اىل ترمجْتا.

توضيح بعض العبارات او امجلل يف ضوء ما جاء يف الرتمجة الرتكية للكتاب والاشارة الهيا بـ )ت ورمق  -11

 الصفحة( يف الهامش.

 .تشكيل بعض اللكامت، ووضع عالمات الرتقي ال زاةل اللبس -11

 وضع ترامج لقسم من الاعالم الواردة يف الكتاب. -11

تعريف بعض املصطلحات، مع ترك الكثري مهنا، حيث الكتاب نفسه كفيل برشحه، وخباصة اذا اس تعني -14

 ."ابلفهرس التحلييل"

 وضع فهارس عامة و حتليلية للموضوعات والاعالم والاماكن وغريها تسهياًل للقارئ الكرمي. -13

لشدة الرتابط  "املثنوى"ل ول مرة بأ حلاقها هبذا اجملدل "نور من انوار جنوم القرأآن"ريًا نرش رساةل واخ - 11

 "احلافظ توفيق الشايم"والتشابه يف مباحهثام. وذكل بعد اجراء التحقيق عىل خمطوطها الوحيد املكتوب خبط 

 من قبل املؤلف.. علامً ان اخملطوط حصح "ابرال"احد طالب الاس تاذ النورىس يف منفاه 
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*** 
#5 

 دراستنا يف تعلمناه ما مع تس تقي ال لغوية حنوية مسائل نظري لفتت اثناهئا، ويف اخلطوات هبذه القيام وبعد

 عهنا والاس تفسار والامشوين، اكملغين املعمتدة القدمية الكتب بطون يف عهنا البحث اىل فأ جلأ تين .املدرس ية

 أ طمأ ن حىت خريًا، هللا جزا م الصواب، فيه ما اىل فأ رشدوين اللغة، ئقدقا معرفة يف الطويل الباع هلم ممن

 اللغة قواعد من ودرس ناه أ لفناه ما وأ ن .اجلواز فيه أ و الصحيح هو النوريس الاس تاذ كتبه ما ان اىل القلب

 .املسائل هذه مثل يف حمئاً  ليكون يرىق ال

لفت نظر القارئ الكرمي ايضاً مع أ هنا ال ختفى عليه . وأ رى من ال فضل تلخيص عدد من تكل املسائل اليت رمبا ت

 ويه:

بح هلل، ومعاًل  -1 ايثاره اس تعامل مجع العقالء لغري العاقل؛ اشارة اىل ان لك جزء من أ جزاء العامل يّح عاقل يس ّ

 مبا يف الآية الكرمية )رأ يْتُم يل ساجدين(.

ملتقدمة عىل الفاعل املؤنث اجملازي خبالف املتأ خرة عن تغليب التذكري عىل التأ نيث، وال س امي يف الافعال ا - 1

 الفاعل.

اس تعامهل الوجوه اخملتلفة لللكامت اليت جيوز فهيا التذكري والتأ نيث، اكلروح. ورمبا يس تغرب القارئ من ايراد  - 4

، حيث جيد ان أ حيااًن بصيغة التذكري، ااّل ان اس تغرابه يزول مبجرد قراءة العبارات اليت تلهيا "النفس"لكمة 

 اي ذات الانسان. "أ ان"املقصود مهنا 

وامثالها من الامور اليت مل نأ لفها. وال خيفى ان لهذه الوجوه خترجياهتا اللغوية وشواهدها اليت تس ندها االّ اننا مل 

 نوردها يف مواضعها لئال نشغل القارئ الكرمي عن الهدف الاساس من الكتاب.

هللا س بحانه ترد بصيغة التذكري مفثاًل: اذلات ال قدس، اذ جعلها اسامً للحقيقة ادلاةل عىل  "اذلات"لكمة  - 1

 من لك ش  فزال عنه التأ نيث.

 الاكثار من اس تعامل مجع املؤنث السامل، حىت يف بعض امجلوع، مثل: لوازمات، شؤوانت، نوااتت... -1

ويه موضوعة  -أ و قالها اثناء التدريس  -اح لقد ختللت امجلل لكامت تركية، اس تعملها الاس تاذ لزايدة الايض - 9

 بني قوسني )( للمتيزي، ويعقهبا عىل الاغلب
#6 

 .املعمل (فابريقة) ..القطار (مشندوفر) او ..فاسد الاساس (جوروك المتل) هذا ان :مفثالً  .ابلعربية معناها

ث مما ال تُس تعمل يف الاسلوب احلدي "أ لـ"معّرفة بـ  "غري"اس تعامهل لكمة  - 9
1
وقد بعث ايّل العامل اجلليل  

 رساةل يوحض فهيا هذه املسأ ةل أ درج هنا ملخصها ال زاةل اللبس: "معر الريشاوي"
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 صفًة للمعرفة، فال منكل سوى اختيار أ حد الطريقني: "غري")اننا اذا أ ردان لكمة 

 .لتصبح معرفة وتصلُح ابلتايل صفة للمعرفة كام هو مقرر حنوايً  "أ لـ"حتليْتا بـ  -أ  

 أ ضافْتا اىل املعرفة. -ب

ذ ابضافْتا اىل املعرفة ال تصبح معرفة، تعنّي اختاذ الطريق الاول وهو  وملا اكن الطريق الثاين ال حيقق هدفنا، ا 

وال حميد عن ذكل، هذه من انحية القواعد النحوية، واما من حيث الاس تعامل، فتبدو ندرة  "أ لـ"حتليْتا بـ 

 دها ااّل يف مالم اجملّددين.او ال جن "أ لـ"اس تعاملها مع 

 واخلالصة: ان الئاتب او املتحدث جيب عليه رعاية احد الامرين:

اما رعاية انحية الاس تعامل واضافْتا اىل املعرفة وقبول التأ ويل؛ وهو ان هذه اللكمة عوملت معامةل املعرفة، كام 

 ؤمنني غرُي ُاويل الرضر(يف قوهل تعاىل: )غري املغضوب علهيم( و )ال يس توى القاعدون من امل

 يقتيض ذكل حنواًي(. -وهو كون الامس صفة للمعرفة  -ل ن املقام  "أ لـ"واما مراعاة انحية القواعد وهو حتليْتا بـ 

 مث أ بدى الاخ الكرمي مالحظة هممة ويه:

الاخرى:  صفة للمعرفة، اما حاالته "غري"اواًل: ان املشلكة اليت اصبحت مثار البحث حاةل واحدة ويه كون 

فاعاًل او جمرورًا او مضافًا او صفة للنكرة او حااًل او بداًل او غري ذكل من احلاالت الاعرابية الاخرى فال 

 اتصور اية مشلكة فهيا حنوية او اس تعاملية.

--- 
1
 جعه.مفن شاء فلريا 41وقد ارشان اىل هذا ايضًا يف اجملدل اخلامس من لكيات رسائل النور )اشارات الاجعاز( ص  

#7 

 الرأ ي بقبول 1969 ش باط شهر يف والثالثني اخلامسة دورته يف القاهرة يف املنعقد اللغوي اجملمع قرر :اثنياً 

 :القائل

الواقعة بني متضادين تكتسب التعريف من املضاف اليه املعرفة. ويصّح يف هذه الصورة اليت  "غري"ان لكمة "

 ..( اهـ.."فتس تفيد التعريف "أ لـ"تقع بني متضادين، وليست مضافة ان تقرتن بـ 

*** 

 ورّب سؤال يرد للخاطر:

 "رسائل النور"ملاذا أ لّف الاس تاذ النوريس هذه الرسائل ابللغة العربية، واخملاطبون ال يتقنوهنا، علامً انه كتب 

 ابلرتكية؟.

 :-وهللا أ عمل  -فاجلواب 
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منتصف العرشينات( وقبل استبدال احلروف  ان اللغة العربية اكنت يه لغة العمل يف تكل الفرتة )اي اىل

 العربية، رمغ ان احملاداثت اجلارية بني الناس اكنت ابلرتكية..

مث ان هذه الرسائل العربية حبد ذاهتا: أ صول و قواعد، و مناجه، و موازين مس تلهمة من نور القران الكرمي، 

ها عىل التسلي، فهئي أ عمل بلغته و تعابريه. ومما خاطب هبا الاس تاذ النوريس نفَسه أ واًل، وأ لزهما احلجة حىت ارغ 

يثبت ما نذهب اليه هو ان الاس تاذ النوريس قد صّب هذه املعاين ووّسع مهنا وكشف عن دقائقها يف الرسائل 

تكل يه رسائل النور اليت غدت موضع اس تفادة العامل و املتعمل و الكبري  -م 1219فامي بعد  -اليت الّفها ابلرتكية 

 غري. فاّدت هممْتا املرجوة يف حفظ الاميان جتاه تيار الكفر والطغيان.والص

اذلي يعين يف الشعر  "املثنوي"أ ما ما يرد من سؤال حول تسمية الكتاب. اي: ملاذا ّسامه الاس تاذ املؤلف بـ 

 ابيات مثىن مثىن، علامً ان الكتاب ليس ديوااًن للشعر؟.

وقد ُكتب عىل  "اجملموعة العربية"او  "الرسائل العربية"ه الرسائل بـ فاجلواب: لقد مّسى الاس تاذ النوريس هذ

 قطرات من فيوضات"جمدل الطبعة الاوىل: 
#8 

. ولكن الن فعل هذه الرسائل يف القلب والعقل والروح والنفس يش به فعل املثنوي جلالل "احلكي الفرقان

يف تركيا، وان معهل يف جتديد الاميان وترس يخه  ادلين الرويم املشهور واملتداول بني اوساط الناس وال س امي

. "املثنوي"فقد سامه الاس تاذ النوريس بـ  "املثنوي الرويم"يف القلب وبعثه الروح اخلامد يف النفوس يش به 

. والنه اساٌس لرسائل النور "املثنوي العريب"اذلي ُكتب ابلفارس ية سامه:  "املثنوي الرويم"ول جل متيزيه عن 

 "املثنوي العريب النوري"فاصبح الكتاب حيمل عنوان :  "النوري"رها ومسائلها أ ضيف اليه وغراس ل فئا

ومما جيدر اال شارة اليه ان الكتاب مع أ نه جامع لكثري من أ ساليب البيان وأ مناط اال س تعارة وانواع التشبيه 

يظل مشدودًا مع  -بالغي همام اكن تذوقه ال  -واجلناس والطباق وغريها من أ ساليب البالغة، فان لك قارئ 

بالغة املعىن وجامل املغزى أ كرث من انشداده مع بالغة املبىن وجامل اللفظ؛ اذ ان معق املعاين وسعة ال فئار 

 ."ان الالكم البليغ هو ما أ س تفاد منه العقل والوجدان معاً "ودقة املسائل اليت يطرقها جتعل القارئ يقول: حقاً 

سه عن تقدمي أ ي مالم حول سبب تأ ليفه للكتاب وفرتة تأ ليفه هل، حيث جسل ذكل هذا ولقد أ غناان ال س تاذ نف 

 يف مقدمته البديعة، ويف افادات املرام مس ْتل لك رساةل.

وهللا نسأ ل ان يوفقنا اىل حسن القصد وحصة الفهم وصواب القول وسداد العمل.. وصّل اللهّم عىل س ّيدان محمد 

 وعىل أآهل وحصبه وسمّل.

 الصاحلي احسان قامس
#9 
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 املدخل
براهي ادلابغ  الاس تاذ أ ديب ا 

طاقة عظمى من طاقات البناء والاعامر، ومصدر خصب من مصادر احلق  "النفس البرشية"ال جدال يف أ ّن 

ذا مازكت وصفت وغدت موصوةل الاس باب بفاطرها وموجدها، ل ن  والعدل واخلري وامجلال يف هذا العامل ا 

س باب أ نواره، جيعلها موضع نظره، وَمْن اَكن موضع نظر هللا تعاىل افيَض عليه من صلْتا ابهلل، واس متساكها بأ  

قوة تدمريية معياء،  -أ ي النفس  -صفات جامهل  وكامهل ما يس تطيع هبا أ ن ميحق ظالم ادلنيا ورشورها.. وىه 

هوى الهوج احملركة وطاقة هدم مرعبة، اذا ما جنمت فهيا جرثومة المترد والزنق وامجلوح، وعصفت هبا رايح ال 

بعد ذكل  -لنريان رغباهتا اجملنونة، وشهواهتا العارمة، فتحرق هذه النار لك سبب يصلها ابهلل تعاىل، فال تلبث 

أ ن تتنكر خلالقها وابرهئا،  وتزنع اىل عصيانه، وترغب يف الانفالت من مسؤوليات الاميان، وتئاليف  -

 الاسالم.

منا ي -رْحه هللا  - "النوريس"و رصد هذه النفس الضاةل اليت قد غلبت علهيا رعونْتا، وركبْتا حامقْتا، فتنشط ا 

؟ وما واجهبا...؟ وما مسؤولياهتا...؟ …يف البحث مّعن يسلهيا ويلههيا، وينس هيا َمْن تكون...؟ وِلَم اكنت

املعرفة، ويأ خذ ويأ سف لها ويه تتصامم مّعن يريد لها الصحو املسؤول، واليقظة البصرية، ويطلب لها التعمل و 

رتقاء والسمو، ويرشفها مبعرفة هللا ويتّوهجا بتاج طاعته، ويلبسها حلل معرفته.. ويرى أ هنا  ذا زاد  -بيدها لل  ا 

قد تتو م نفسها قطب العامل وحمور الوجود، فتقيس لك ش  مبقاييسها، وتزنه  -ارتئاسها وفاض هبا غرورها 

لك صواب.. وقد تامتدى يف هذا الغرور الاْحق حىت لتنازع مبوازيهنا، لظهنا أ هنا منبع لك حق، ومصدر 

 سلطاهنا، وتنسب لنفسها من صفات ال لوهيه ما تشاء ويشاء لها الهوى. "الّربوبية"
#10 

يف أ س باب تعرضها خملاطر هدا التورم اخلبيث، والانتفاخ املريض اخمليف، فيغدو البعض  "النفوس" وتتفاوت

اكرث اس تعصاًء ومتردًا عىل حقوق الربوبية، ومس تلزمات العبودية من البعض أ شّد عتوًا، وأ صعب توعرًا، و 

الآخر. وبسبب هذا التورم اذلي يتسلل اىل مخ النفس، فيشل وعهيا، ويفقدها صواهبا، ويُعّمي علهيا حقيقة 

نعها من اذلي يبرصها حبقيقْتا، ومي  "العقل الامياين"جحمها، وتبيان موقعها الصحيح من هللا.. وبسبب غياب 

امجلوح والشطط، فهئي غالبًا ما تنساق مع الو م، فتتخيل اس تطاةل جحمها، وتضخم جرهما، وحتسب الكون 

من هللا،  "النفس"قارصاً عن احتواهئا، وال رض عاجزًة عن ْحل عظمْتا.. ومن هنا.. من عدم حتديد مئان 

آس يه،  ومن جتاوزها حدود وظائفها يف هذا العامل تنجم مجيع رشور العامل آاثمه، وتنبعث مجيع الآمه وأ حزانه ومأ وأ

من امللوك والاابطرة والفراعني، وغري م  "الربوبية"و "الالوهية"ومصداق ذكل ما حيدثنا به التارخي من مّدعي 
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 عىل اختالف مّدعياهتم الباطةل، وما خلفوه وراء م من جروح والآم يف حياة الشعوب واحلضارات.

 "نفس"عىل ان تظل  "الاسالم"فريسة هذا التورم البشع اخمليف، وحرصاً من   "النفوس"وخش ية من وقوع 

املسمل حصيحة تس متتع ابلسالمة والعافية، فقد حّث القرأآن عىل جماهدة نزق النفس، وحّذر من متردها 

يه، الن العدو وعصياهنا خلالقها، واعترب جماهدهتا واجباً اميانياً ال يقل أ مهيًة عن واجب جماهدة العدو، بل يزيد عل 

اذلي يريد الرشَّ ابلبالد والعباد بنّيٌ ظاهر للعيان بسالحه وعّدته وعدده، نواهجه وحنن نرى ونسمع، فيجمتع 

نا مجيعًا، وتتعاون عىل قهره طاقاتُنا بأ رسها.  عليه كياننا لكه، وتْتافت عليه حواس ُ

الهنا ترسي يف وجودان لكه، وجتري منا  فهئي عدو خفي ال نراه وال حنس بعداوته، "النفس العاصية هلل"أ ما 

جمرى ادلم، وال جيمتع عليه وجودان لكه الهنا جزء من هذا الوجود، فضالً عن أ ننا ال نعرف مىت هتامجنا ؟ ومن 

أ ي ثغرة تتسلل اىل مقاتلنا؟ وأ ي سالح رهيب من أ سلحْتا جتربه فينا؟  ذلا يتعني  علينا أ ن نبقى حذرين دامئي 

 دامئي التيقظ، نرصد حراكهتا، ونراقب مناوراهتا، ونأ خذاحلذر، متيقظني 
#11 

 طغياهنا أ قدام حتت بنا وتلقي علينا هتيج أ ن قبل خبطاهما ونأ خذ بنا، جتمح ان قبل فنلجمها املبادرة، زمام مهنا

 .والعقل والقلب الروح منا تسحق حىت تفلتنا فال

*** 

س مجوح، وعرة املراس، صعبة الرتويض، عصية عىل من نفسه الش  الكثري، فهئي نف "النوريس"وقد عاىن 

الاقتناع، تأ ىب ان تسلس هل القياد ما مل يأ هتا عىل الرأ ي اذلي يراه ابدلليل القاطع للك شك، والربهان املبدد 

قناعها ابلرأ ي اذلي يراه، والفكر اذلي خيلص اليه.. فهو يف لك ما كتب  للك ريب. ذلا فقد اكن مهه ال عظم ا 

منا اكن يكتب لنفسه هبذا القصد ولهذا الغرض، وك ّن نفسه  "املثنوي" والس امي يف لشدة مجوهحا ونفورها من  -ا 

آثرت الانفصال عنه، والانسالخ منه، فصار لها كيان مس تقل، وخشصية مناوئة، تقف  -الفكر التقليدي  قد أ

يه يف السؤال، حىت تضطره ازاءه، وترصد فكره، وال تنفك حتاوره وتلح عليه يف احلوار، وتسأ هل وتلح عل 

لالجابة علهيا حبشد هائل من ال دةل والرباهني اليت تقنعها وتطمئهنا، وتلزهما احلجة والتسلي. ويف معرض وصفه 

 :"النوريس"لهذه املعاانة مع نفسه يقول 

 "ان هذه ثالثون س نة يل جمادةل مع طاغوتني وهام :)أ ان( يف الانسان، و)الطبيعة( يف العامل"
1
. 

طوال حياته، وتنغر يف مضريه، امنا يه سقوط املاليني من  "النوريس"املأ ساة ال خرى الىت ظلّْت تؤّرق و 

 -كام يتعبد الوثنيون  -واحنباس أ رواهحم يف اقفاصها، وتعبّد م  "الطبيعة "البرش يف هذا العرص يف حبائل 

ن اىل هللا تعاىل من صفات اخللق والاجياد لنواميسها وسنهنا، فنس بوا لهذه النواميس والسنن ما ينس به املؤمنو

اخمللوقة، بصفاهتا الاعتبارية غري اذلاتية،  "الطبيعة"والقدرة والعمل واحلمكة والقصد والاختيار، وبذكل جحبت 
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ميانه، وأ نشبت أ ظفار اجلحود احلاد يف روحه، وحولت قلبه  "اخلالق"الانسان الوثىن عن  احلِق، وامتصت ا 

اس تثناًء شاذاً من  -هبذا اال حنراف ال خرق عن هللا  -فاف رمال الصحراء، فاس ُتثين اخلصب اىل جفاف كج

آلف معه يف وحدة كونية انبضة ابملعرفة واحملبة  بني التوافق الكوين العظي اذلي تندرج الاش ياء مجيعاً فيه، وتتأ

 ينوح -عىل الرمغ من لك منجزاته احلضارية املهبجة  -هلل، فاذا به 

--- 
1
آن"رسا    ةل "حبة من نوااتت مثرة من مثرات جنان القرأ

#12 

 .الهبيج الضاحك اللحن منظومة بني من حبزنه املنفرد احلزين النغم كنواح الرويح شقائه عىل مريراً  نوحاً 

مجوح النفس، وانقش نزقها ومتردها، ورّد عىل اعرتاضاهتا حىت راضت وقنعت  "النوريس"وكام حاور 

قش املؤلهني للطبيعة، واس تعرض مقوالهتم، مث رّد علهيا واحدًة تلو ال خرى، وخلص واطمأ نت، فانه كذكل ان

 يف خامتة املطاف ا ىل خطل راي َمْن ينسب الهيا احلياة واخللق والاجياد من دون هللا تعاىل..

عرتاضاهتا دامئة احلضور معه، قامئة بني جنبيه، تناقش فكره الامياين، وهجًا لوجه، وتلقي اب "نفسه"وملا اكنت 

ّن  كتب ما كتب بقصد ترويض هذه النفس امجلوح الثائرة عىل لك فكر تقليدي، وبنية  "النوريس"حوهل، ذلا فا 

قناعها بصحة أ فئاره، ومصداقية قناعاته.  تبديد شكوكها، وقهر عنادها، وا 

ه مل يكن مقصودًا ش  من الغموض غري املقصود، الن "املثنوي"ومن هنا فليس غريباً ان يكتنف بعض افئاره يف 

من كتاابته سوى نفسه، فلرمبا كفاه السطر والسطران لتفهم عنه نفُسه، وتعرف مراده، وال تكفيه الصفحة 

والصفحتان ليفهم عنه القارئ بعض مراده. 
1

 

 ومن حق القارئ اذلي يقرأ  هذا الالكم أ ن يسأ ل نفسه:

غراء الآخرين بقراءته؟ وهو  "نْفَسهُ "فامي كتب يف هذا الكتاب  "النوريس"اذا اكن مقصود  مفا جدوى نرشه، وا 

 مل يُْكتَْب هلم أ صاًل، ومل يُْصنّف ل جلهم؟

 وللجواب عىل هذا السؤال نقول:

يه واحدة يف جوهرها، وواحدة يف أ س باب حصْتا ومرضها، اكجلسد متامًا، فاذا اكنت   "النفس اال نسانية"ان 

 "زيداً "وان ما يفيد  "معرو"ها اليت ميكن أ ن تصيب جسد يه نفس  "زيد"ال مراض اليت ميكن أ ن تصيب جسد 

يه واحدة دلى مجيع البرش مع بعض الفروقات  "النفس"أ يضًا، فكذكل فا ن أ مراض  "معرواً "من دواء يفيد 

لنفسه قد يفيد أ ى انسان أآخر يعاين ما اكن يعانيه  "النوريس"بني نفس ونفس. فالعالج اذلي اس تعمهل 

 وهو يقول هبذا الصدد:من نفسه،  "النوريس"

--- 
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1
 افادة مرام رساةل "مشة" و "نقطة"  

#13 

وال ختف من مترد النفس، ل ن نفيس ال مارة املمتردة املتجربة انقادت، وذللت حتت سطوة ما يف هذه الرساةل "

من احلقائق، بل ش يطاين الرجي أ حفم واخننس.. كن َمْن شئت، فال نفُسك أ طغى واعىص من نفيس، وال 

. "طانُك أ غوى واشقى من ش يطاينش ي
1

 

فضاَل عن التجارب اذلاتية اليت ختوضها النفوس العظمية، يه رصيد جديد يضاف اىل رصيد اال نسانية ويرثي 

معرفْتا بشؤون الروح والوجدان، ومينح أ فرادها ما يفيد يف اجتياز قلقهم الرويح بنجاح، وختطي عواصف 

أ ن يفيد بعضهم من جتارب البعض الآخر، ولوال هذه  -أ قدم العصور  منذ -شكوكهم بسالم، وقد اعتاد البرش 

الس نّة احلس نة اليت درج علهيا الناس ملا وصلت البرشية اىل هذا الرصح الهائل العظي من  املعارف والعلوم 

 وال فئار.

ت نفسه بشجاعته ضد متردا "النوريس"غبار الرصاع ادلؤوب اذلي خاضه  "املثنوي"ونئاد نلمس بني سطور 

وجنوحاهتا قبل ان تسلس هل القياد، وتسمل هل الزمام، حىت اننا لنتعاطف معه، ونأ ىس من أ جهل وحنن ننظر 

 بعني اخليال اىل ما عاانه هذا الرجل من عذاب قبل ان حيقق انتصاره الهنايئ عىل اجلانب املس تعيص من نفسه..

اّل وهل مع نفسه العصية مواقف اكليت اكنت للنوريس مع نفسه  -او بعض مواقف  وما من أ حد من املؤمنني ا 

مياهنم  - مع اختالف درجات التوتر والقلق والرصاع ضعفًا وقوًة، وقةل وكرثًة، يف ال شخاص، تبعًا دلرجات ا 

الّ وهل يف جتربة  ما يفيده بدرجة أ و ابخرى.. واذا ما فاتنا الزنر اليسري من  "النوريس"ويقيهنم؛ ذلا مفا من أ حد ا 

من الش   -بال ريب  -لنفسه، بسبب بعض الغموض يف بعض وصفاته، االّ أ ننا س نفيد  "النوريس" عالجات

 الكثري مهنا، وكام يقول:

 "ال تقل: اذا مل ادِر اللك ال اريد اللك.. فاذا كنت يف بس تان أ ترتك المثرات ان مل تأ لك لكها"
1

 

لها عن عرشات ال زهار، وُرّب فاكهة تنالها يدك تغنيك بشذاها وجام "املثنوي"فَُرّب زهرة تقطفها من حديقة 

 تعطيك مذاق مائة فاكهة وفاكهة.

--- 
1
 انظر: تنبيه، اخطار، اعتذار.  

2
آن"    افادة مرام "مشة من نس ي هداية القرأ

#14 

بأ مانة وعفوية وصدق سرية نفسه وما اكن  "النوريس" فيه جسل قد مصداقيته، يف فريد كتاب ..فاملثنوي

ن قلق واطمئنان، وينتاهبا من حصة وسقام، ويتناوشها من شك ويقني، من دون زايدة  أ و نقصان، يعتورها م

11



نه ليرتك نفسه تنساب  مع انس ياب قلمه، فال جيري عىل مالمه يف بداهته ال وىل أ ّي  -عىل جسيْتا  -حىت ا 

ش صدقه، وميسُّ بئارة تبديل او تعديل، حفاظًا عىل براءة عفويته، وخوفًا من أ ن يدخل عىل مالمه ماخيد

معانيه 
1
.. 

علمي". أ و "اعمل اي سعيد"فاملقصود:  "اعمل"من  "املثنوي"وما يتكرر يف أ ول لك خاطرة من خواطر  ، "ا 

علمي اي نفيس"فاملقصود:  ل نه ليس بعد الصدق مع النفس  -فبرس قوة الصدق اذلي يش يع يف ثنااي الكتاب  "ا 

ل نه ليس من روح أ قوى من روح جعنته املعاانة، وانضجته  - لكامته وبرّس قوة الروح املسكوب يف -من صدق 

ميكن ل ي انسان اال فادة من جتربة هذا الكتاب يف ترويض نفسه، والتحرر من رهقها، وكذكل  -انر التجربة 

وثنني ماديْتا. فبا هندام هذين ال "ُالوهية"و "الطبيعة"تنقية مداركه العقلية من مفاهميها اخلاطئة عن ربوبية 

النفس والطبيعة وحترر اال نسان من طغيان سطوهتام عليه، ينفسح هل اجملال واسعاً مليالد ذاته احلرة من جديد، 

وانتفاضها من بني أ نقاض عامله املْتدم مفعمًة ابلعافية، طاحفًة ابحليوية، فال تلبث حىت ترسع يف اسرتداد وعهيا 

دراكها ال حص ال صوب، فرتى حرٌف  -حبد ذاته  -أ ّن لك موجود  -بصفاء نظرها ورسيرهتا  - ال مّع ال مشل، وا 

ال عظم معناه ابالنتساب اليه، ويس بغ عليه مغزاه عىل قدر ارتباطه به  "هللا"ضائع ال معىن هل ما مل يعطه امس 

 وفهمه عنه..

او جتد لها مئااًن  حروف خاوية حائرة جتوب كتاب العامل، فال تقرُّ  -مبا فهيا اال نسان  -فالئائنات واملوجودات 

فوق سطور هذا الكتاب الكبري ما مل تس متد معانهيا من اسامء هللا احلس ىن، وما مل ميسها مدد من أ مدادها، 

وينسكب فهيا ِمَدادٌ من ِمَداِد حبار الُقدرة.. فال ش  موجود عىل احلقيقة ما مل يعطه هللا ش يئيته، ومينحه كيانه، 

ان اىل هذه النقطة من الادراك، والس امي بعد عظي املعاانة، فقد وصل اىل ويقّدر وجوده. فاذا وصل الانس

 اخلالص، وترشب جوهر اال ميان والاسالم، وعرف جدوى الوجود ومعناه.. "التوحيد"

--- 
1
 انظر افادات املرام وال س امي افادة مرام "حبة".  

#15 

 واًل، ويف نفس لك قارئ من بعده.وهيدف اىل حتقيقه يف نفس صاحبه أ   "املثنوي" يريم ما هو وهذا

*** 

 "املثنوي"والتوحيد اخلالص من شوائب الشك، واذلي يشلك لبَّ الاميان، وجوهر عقيدة الاسالم، هو يف 

ليس أ مراً تقريراًي، وال معىًن تلقينيًا، وال عقيدة تقليدية، وال مالماً حمفوظاً مردداً يردده املسمل بلسان جاف، 

ذا ما جعزت وقلب ابرد، ووعي ذاه لكمة "ل، كام هو مشاهد اليوم دلى الكثري من املسلمني.. فال غرو ا 

أ ن خترق أ بواب الروح، وتلج اىل أ عامق الفؤاد، لتطلق  -وقد خالطها هذا القصور املعيب  -اليوم  "التوحيد
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ميكن أ ن يزيد قوى املسمل، وتفجر طاقات كيانه الرويح اذلي اصابه الضمور وغدا عاجزاً عن ممارسة أ ي نشاط 

العظمية يف مظاهنا ال صلية من نفس الكون  "علوم التوحيد"يف منوه، ويقوي فيه بصرية الكشف اذليك عن 

 والانسان.

ليس تقريراًي، وال تلقينيًا، وال تقليداًي، وال ترديداًي، بل اس تكشافيًا.. فيه  "املثنوي"فالتوحيد اذلي يدعوان اليه 

يف جوةل اس تكشافية يف أ غوار  -عرب خواطره  -امرة ومعاانة، فهو يأ خذان ما يف الاس تكشاف من متعة ومغ

النفس الانسانية، ويدور بنا يف أ نسجة الروح والفكر والضمري، مث يزحي الرتاب عن ذاكرة الكون املؤودة حتت 

ال يقبل ، وتدلنا عىل أآايت الاهل الواحد اذلي "التوحيد"راكم علوم العرص، ويستنطقها لتحدثنا عن بصامت 

والتقيناه يف أ شد ال ش ياء الكونية والنفس ية بداهًة،  "التوحيد"الرشيك.. وال يرتكنا الا وحنن قد اكتشفنا 

نبثاقًا، وينغرس بشلك عفوي يف أ عامق أ رواحنا وضامئران، فهيز هذا التوحيد  فينبثق يف مصي افئدتنا ا 

دُّ يف الوجدان أ هجزة التلقي عن الكون واحلياة، الاس تكشايف أ عامق النفس، ويفعم اذلهن بطاقات اذلاكء، ويش

يف دميومة ال تتوقف حىت تتوقف حياته..  -يف الكون والانسان  -فيس متر املسمل كشافاً رائداً ل معق احلقائق 

 فزييد فهامً، ويتسع وعيًا وخيصب وجودًا وحياًة.

اذلي يدور حوهل  -بعد النفس والطبيعة  -والاميان ابهلل واحدًا أ حدًا فردًا مصدًا هو أ حد احملاور الثالثة 

 يف أ فئاره وخواطره املسجةل عىل "النوريس"
#16 

. وهو يرى ان العقل املسمل ينبغي ان يكون قرأآين التصور ملفاهي التوحيد، ولصفات الكامل "املثنوي" صفحات

آنية تصوراته  اذلي تشلك "العقل"واجلالل وامجلال اليت يتصف هبا هللا س بحانه وتعاىل. وأ ن هذا  املفاهي القرأ

آن.  عن ال لوهية والربوبية.. ال ميكن أ ن يرىق اىل مقته عقٌل اكئنًا ما اكن ما دام حمجواًب عن القرأ

لوهية والربوبية، وتصورات غري م من أ حصاب  "النوريس"و وان مل يكن قد اس تعرض تصورات العقليني لل 

عىل  -مضناً  -خالل مالمه عن أ سامء هللا تعاىل وصفاته، وك نه يرّد ال داين واملذاهب والنَحل االّ أ ننا حنسُّ من 

 هذه التصورات املنحرفة، ويفندها الواحدة تلو ال خرى.

بأ ن هللا تعاىل خلق العامل وفرغ  -من العقليني  -ففى مالمه كام س يلمس القارئ بنفسه رّد مضين عىل َمْن يزمع 

 من خلقه، وال شأ ن هل به بعد ذكل..

 تعاىل عن هذا علوًا كبريًا.. -عىل َمْن يّدعي عدم عمل هللا ابجلزئيات  ورد  

ورّد عىل َمْن يؤمن ابهلل ولكنه يرتدد ويتلجلج يف اميانه ابملالئكة والكتب والرسل والقدر، واليوم الآخر، 

آن والنرش واحلرش، واجلنة والنار.. اىل أآخر تكل التصورات السقمية اجملانبة للحق، واجملافية مل ا أ ثبته القرأ

 وجاءت به الس نة املطهرة..
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ثْهِلِ َشٌ  َوهو الّسِميُع البِصرُي(  آنية )لَيَْس ََكِ نَّ الآية القرأ قد أ وفَْت وكفت ورّدت عىل تصورات  (11)الشورى: ا 

هلل س بحانه وتعاىل، وأ زرت بقياساهتا الفاسدة ابتداًء من تصورات  -بقصورها وحمدوديْتا  -العقول البرشية 

آخر ما وصل اليه العقل الراييض أ د ىن الوثنيني عقواًل، ومروراً بأ كرب عقل من عقول فالسفة اال غريق، وانْتاءً بأ

شارة اىل أ ن املسأ ةل أ جّل وأ عظم من أ ن ترتك لل مزجة واخلياالت  -حبد ذاهتا  -والعلمي احلديث.. والآية  ا 

ّىٍّ هيدهيا من هللا اذلي هو أ عمل بنفسه، وأ عمل والعقول القارصة ليك ختوض فهيا وترى فهيا رأ هيا من غري هد

 خبلقه، وقدرات عقوهلم عن الفهم عنه، وادراك ما هويف مكنْتم من معاين أ سامئه وصفاته.

*** 

حالً للغز العامل، وجواابً عىل أ س ئةل كثرية رمبا اكن أ مهها وأ عظمها عىل  "الاسامء والصفات"يرى يف  "النوريس"و

 ي حار فيه أ كرب العقولال طالق هو السؤال اذل
#17 

ْحنَا ملاذا :وهو السابقة، العصور لك وفالسفة العرص هذا فالسفة من ِِ ِِ  فرصة وأ عطينا ؟..اخللق منحة ُمِن

 زالت ما اليت ال س ئةل هذه أآخر اىل ؟..العدم عن انبعاثه مغزى وما ؟..وجوده حمكة ما العامل وهذا ؟..الوجود

 .البرش بين من احلائرة العقول اهامتم مثار

يف خواطره عن صفات هللا امجلالية يلتقي احلل، ويقع عىل ال جاابت املقنعة، فهو يرى ان الرسام  "النوريس"و

منا يعرب عن فيض امجلال اذلي يغمر نفسه، وهو يفعل ذكل  -وال مشاحة يف املثال  -حني يرمس أ مجل لوحاته  ا 

خرين مّمْن ميلكون القدرة عىل تذوقه وفهمه والتأ ثر به.. فمك لريى جامل نفسه يف لوحاته  ولرُيَِي هذا امجلال للآ 

يكون موقفنا خسيفًا وغري منطقي لو توهجنا ابلسؤال لهذا الفنان قائلني: ماذا تفعل..؟ وما اذلي حيمكل عىل 

مسك فرشاتك لرتمس هذه اللوحة..؟ وما رّس ذكل ؟ وما حمكته؟ أ ليس التوجه مبثل هذا السؤال عبثًا ال 

 هل؟ الا يدل عىل قصور عقولنا؟ وسذاجة أ فهامنا؟معىن 

 "املثنوي"فكذكل )وهلل املثل ال عىل( فان الصفات امجلالية والكاملية وصفات القدرة اليت يدور غالب أ فئار 

هبا نفسه ومهنا: )اخلالق، الباريء، املصور،  -جّل شأ نه  -وخواطره حولها، هذه الصفات اليت وصف هللا 

اللطيف، الودود، الرزاق، الكرمي، القادر، العلي..( اىل أآخر هذه الصفات ال بد لها من الرْحن، الرحي، 

آة العامل والوجود، وتنسكب  التجيل مبعانهيا امجلالية والكاملية يف اخللق والاجياد، وان ترتسم صورهتا يف مرأ

، ولريهيا "أ حسن اخلالقني"مبحاس هنا وأ لواهنا عىل صور الئائنات واملوجودات، لرياها َمْن وصف نفسه بـ: 

نسان يف خفااي نفسه، وفامي حييط به من موجودات. فريى  ويتأ مل ويعترب، ويشهد  -هذا الانسان  -لال 

ويشغف، ويعجب ويشَده، مث ال يقف عند هذا بل مير رسيعاً من الرمس اىل الّرسام، ومن النقش اىل النقاش، 

يصبح الانسان جديرًا ابلفهم عن هللا س بحانه  -ل الرسيع أ ي هبذا الانتقا -ومن الظل اىل ال صل، وبذكل 
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أ ي هذه الصفات امجلالية  -وتعاىل، اذلي قّدر ان يكون حمط عنايته، وخليفته يف أ رضه.. ويه بال شك ستبلغ 

 مداها ال عظم وال مشل وال وىف من امجلال والكامل يف حياة الانسان -والكاملية 
#18 

 ..وقدرة وكامالً  وحس ناً  جامالً  لوحاته أ روع يه اليت جنته ويف الرْحن فكن يف الثاين ومعره ال خرى،

وكام أ ّن اللوحة الفنية العظمية لرسام عبقري، ال يقدر عىل تذوق حماس هنا، وترشف روح امجلال فهيا، ااّل َمْن 

ه، ورّق شعوره، ومكل نفسًا نقيًة صافية، و  ملام ببعض قواعد الرمس، مّمن رُهف حسُّ قلبًا رسيع اكن هل ا 

هذه اللوحة  -وال مشاحة يف املثال مرة أ خرى  - "اجلنة"احلساس ية بلمحات احلسن وامجلال، فكذكل فا ن 

املعجزة واليت رمسْتا يد القدرة بأ لوان اللطف والرْحة اال لهيني، البُّد واالّ يزاح عهنا الس تار االّ ملَْن ميتكل رصيدًا 

قياً هيئ  هل س بل الاس متتاع هبذا امجلال اذلي ال عني رأ ت مثهل، وال أ ذن جاملياً يف روحه وبدنه، واس تعداداً ذو 

 يف احلديث الرشيف . -هبذا املعىن  -مسعت وصفه، وال خطر عىل قلب برش، كام جاء وصفه 

لتشويق الانسان، وترغيبه ابجلنة، ولفت  "املثنوي"مجةًل عظمية من خواطره يف  "النوريس"وذلا فقد كّرس 

رهافها نظر النفس اىل  حماس هنا، ومتهيد س بل معرفْتا، والوصول الهيا، وذكل بْتيئة أ حاسيسه اذلوقية وامجلالية وا 

وتنقية حواس الروح والبدن من الشوائب وال كدار، وتطهري الضمري والوجدان من قبح  -وهو بعد يف ادلنيا  -

فيتناغامن ويتجاذابن مث اذا قيض ال جل فيش تاق جاملها اىل جامل اجلنة  "النفس"الرذائل والآاثم، وهبذا جتمل 

 يلتقيان، فيندغامن ويتذاوابن يف حرارة الاشتياق وهبجة اللقاء.

قضية هامش ية حتتل  -عند النوريس -والآخرة بأ حداهثا وأ هوالها، ونرشها وحرشها وجنْتا وانرها، ليست 

وامنا يه شهود دامئ،  -ظمى من الناس كام يه اليوم دلى الغالبية الع -هامش ذهنه، وفضول وقته، وبقااي مّهه 

وحضور قامئ، ووجود شاخص، ال يربح فكره، وال يغادر وجدانه، يراها بنظر بصريته كام يرى ال ش ياء بنظر 

نفعال مْن يَْبَدُهه الش  العظي  عينه، وتتحسسه روحه كام يتحسس لك مشهود ومعلوم، وينفعل كيانه هبا ا 

افه ويرجوه، ويرغب به، ويرهب منه.. مفا دام اذلي بني الانسان وبني أ ن واخلطري، فيس ْتِوهل ويتعظمه، وخي

تقوم قيامته، وحتل أآخرته، هو أ ن يأ يت زمن موته، وهو زمن جمهول قدُرُه، حمجوب رّس قدومه، مكتوم وقت 

 يه غائبة حارضة، بعيدة -هبذا الاعتبار  -نزوهل، ولكنه أآت ال ريب فيه، ذلا فالآخرة 
#19 

مس تعيناً مبا يرمز الهيا من شؤون  - "النوريس" عهنا يتحدث هكذا ..مكشوفة مس تورة معلومة، هوةلجم  قريبة،

ويصف قيامْتا وحرشها وانرها وجنْتا وصف َمْن يراها ويسمعها، ويغشاُه وقْتا وزماهنا، وما مل يكن  -ادلنيا 

ه املتيبَس اىل أ مداء معيقة وحسيقة الشلل الرويح قد اس تفحل دبيبه يف كيان املرء، وما مل يكن قد رسى خَدر 

مبا تفيض به لكامته من  -قادر ابذن هللا  "املثنوي"فيه، حبيث مل يعد جيدي فيه أ ي عالج.. فأ غلب الظن ان 

عىل حترير هذا املرء من أ صفاد شلهل، وقادر عىل ا جراء ذكل المتس يد املنشط لذلرات  -بداهة الصدق املقنع 
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هذا املرء، وبعث ادلفء واحلركة وال حساس ابلعافية يف كيانه لكه، فال يلبث أ ن  الباردة املتيبسة يف وجدان

خمرتقًا شغاف ال وهام بس ىن النور اذلي أ رشقت مشُسه يف فؤاده، ومبددًا داييج  -يف فورة عافيته  -يندفع 

 ال ابطيل ببوارق احلق اذلي سطع ضوُءه يف افاق عقهل.

ك ية حقيقة وجودية أ خرى بل أ كرثها علواً ورشفًا  - "احلقيقة ادلينية"ابن  يف مثنويه تعلمنا "النوريس"وجتربة 

ال ميكن ان تفصح عن نفسها، وتكشف عن رسها ااّل اذا حبث عهنا وهجد يف اس تكشافها الكيان البرشي  -

خالص الضمري، وطهارة الروح والبدن، الن لك هذه اجلوانب  تكون اليت مهنا ي  -برمته، أ ي: بزناهة الفكر، وا 

لها جمساهتا اخلاصة اليت هبا جتس جانبًا من جوانب احلقيقة وتتلمسها متذلذًة  -الكيان البرشي ويس تقي أ مره 

 -هبذا التلمس والتحسس. ومبجموع هذه اجملسات املتساندة واملتعاونة يف الكيان البرشي، وابجلوارح مجيعًا 

والتقاطها وجعلها تسفر عن نفسها ك نصع وأ مجل ما تكون، ميكن الاحاطة ابحلقيقة ادلينية  -املادية واملعنوية 

لتنال لك جارحة مهنا حظها، وترتشف مهنا ما يالمئ مزاهجا، ويريض حاسة ذوقها، ولعّل يف ا رساء الرسول 

مياء اىل  -ال جبزء من هذا الكيان  -وسمل ويف معراجه اىل امللكوت ال عىل بكيانه البرشي لكه  عليه هللا صىل ا 

عارف ادلينية والتعبدية ال ميكن للمرء ان يس تمكل مجيع ما يتقطر مهنا من حالوة وذلة الا ابس تخدام مجيع ان امل

أ حاسيس كيانه الروحية مهنا واملادية. فكام ان أآالم هذا الكيان ليست واحدة، فأ مل العني ليس ك مل ال ذن، وأ مل 

كل فان مباجه هذا الكيان وأ فراحه وأ ذواقه ال ذن غري أ مل الرضس، وأ وجاع النفس غري أ وجاع البدن، فكذ

 ليست واحدة عىل التحقيق..
#21 

 الشلك عىل حيدث أ ن ينبغي اكن وك نه هل حدث ش  لك ابنّ  ويتيقن مغزى ما لغري حتدث ومل اعتباطًا، تقع

 فال هس بقت اليت املقدمات من لسلسةل املتوقعة النتيجة وأ نه هبا، حدث اليت عيهنا وابلطريقة به حدث اذلي

 هبم شبهية تأ يت بل هلم، تقع ملن مغايرة تأ يت ال - البرش لبين تأ نيساً  - ال قدار أ و فال حداث سواها، نتيجة تقبل

 وصدق .ادلنس أ و النقاء جذور ومن اخلسة، أ و البطوةل أ صول من البرشي كياهنم عليه ينطوي ومبا وبأ عامهلم،

 وعىل وبسبهبا ال عامل، هذه شالكة فعىل  (84 :الارساء) (َشالِكَتِهِ  عىَل يَْعَملُ  لُكٌ  قُلْ ) :يقول حيث العظي هللا

 .القضاء وينفذ القدر، يقع قْدرِها

 وبعد:

الفذة عىل صياغة القضااي الاميانية  "النوريس"وجيدر يب ان أ شري اىل ان اجلديد يف هذا الكتاب هو قدرة 

كر، وقلب الشاعر.. وليك اعطي صورة قربية عن والربهنة عىل صدقها واحقيْتا بأ سلوب هومزجي من عقل املف

 هذا الاسلوب للقارئ الكرمي اقول:

ان النوريس نفس شاعرة، وروح لهيف،وقلب مش تاق، ووجدان رقيق مرهف، وبصرية نفاذة مذواق، وبرص 
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ط لآل  ملّاح رّصاد ال تفوته ابرقة من بوارق امجلال الكوين، وال تفلت منه ساحنة من سواحنه. وطائر جعيب يلق

احلسن من فوق جيد الوجود. وظام  عطش يرتشف زالل امجلال من رضاب ثغور ال كوان.. ومع كونه ميكل 

االّ أ نه مل يقل شعرًا، أ عين انه مل ينظم شعراً كام ينظم الشعراء، ولكن ما قاهل يف  "الشاعر العظي"لك صفات 

لبًا، ااّل أ نه شاعري الروح والنفس وجداين ومقوماته شالًك وقا "النرث"رمغ انه حيمل مزيات  "املثنوي"

 الانس ياب، رش يق يف صوره وأ خيلته، مع معق أ فئاره ودقيق معانيه!.
#29 

 املؤلف مقدمة
 للمجموعة العربية لفظًا واملثنوي حكامً 

 ترمجة: املال عبداجمليد النوريس

"تتضمن مخس نقاط"
1 

 النقطة الاوىل:

لزايدة اش تغاهل ابلعلوم العقلية والفلسفية يتحرى مسلئاً ومدخاًل  -نة قبل حوايل مخسني س   -اكن سعيد القدمي 

للوصول اىل حقيقة احلقائق، داخاًل يف عداد اجلامعني بني الطريقة واحلقيقة. واكن اليقنع واليكتفي ابحلركة 

ام اليت اورثْتا بل هجد لك اجلهد اوالً النقاذ عقهل وفكره من بعض الاسق -اككرث اهل الطريقة  -القلبية وحدها 

اّيه مداومة النظر يف كتب الفالسفة.  ا 

ان يقتدي ببعض عظامء اهل احلقيقة، املتوهجني اىل احلقيقة ابلعقل  -بعد أ ن ختلّص من هذه الاسقام  -مث اراد 

 والقلب، فرأ ى ان للكٍّ من اولئك العظامء خاصّية جاذبة خاصة به،حفار يف ترجيح بعضهم عىل بعض.

--- 
1
بةل هذه الرتمجة مع الاصل الرتيك وجدهتا وافية ابلغرض االّ ما اس توجب من تغيري طفيف يف بعض العبارات دلى مقا  

 واضافة اخرى لتكون اكرث مشاهبة ابلنص الرتيك .
#30 

من أ مره هل غيبًا:  "الامام الرابين" مكتوابت يف ما - ابجلروح املمخض القدمي السعيد ذكل قلب عىل خفطر

د القبةل"  "وّحِ
1
آن    اّل، وان توحيد القبةل امنا يكون ابس تاذية القرأ اي ان الاس تاذ احلقيقي امنا هو القرأآن ليس ا 

فقط، فرشع ابرشاد من ذكل الاس تاذ القديس ابلسلوك بروحه وقلبه عىل أ غرب وجه، واضطرته نفسه 

 الامارة بشكوكها وش هباهتا اىل اجملاهدة املعنوية والعلمية.

سكل ومعاانته يف دفع الشكوك، قطع املقامات، وطالع مافهيا، ال كام يفعهل اهل وخالل سلوكه ذكل امل 
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الاس تغراق مع غض الابصار، بل كام فعهل الامام الغزايل 
1
والامام الرابين وجالل ادلين الرويم  

4
، مع فتح 

 أ بصار القلب والروح

--- 
1
هـ( امللقب حبق  "جمدد الالف الثاين " 1143 -291الامام الرابين: هو اْحد بن عبد الاحد الرسهندي الفارويق )  

برع يف علوم عرصه، ومجع معها تربية الروح وهتذيب النفس والاخالص هلل وحضور القلب، رفض املناصب اليت عرضت 

من عليه، قاوم فتنة  "املكل اكرب " اليت  اكدت ان متحق الاسالم. وفّقه املوىل العزيز اىل رصف ادلوةل املغولية القوية 

الاحلاد والربمهية اىل احتضان الاسالم مبا بث من نظام البيعة والاخوة والارشاد بني الناس، طهر معني التصوف من 

الاكدار، تنامت دعوته يف القارة الهندية حىت ظهر من مثارها املكل الصاحل  "اورنك زيب " فانترص املسلمون يف زمانه 

ة " يف ارجاء العامل الاساليم بوساطة العالمة خادل الشهرزوري املشهور وهان الكفار. انترشت طريقته  "النقشبندي

هـ(. هل مؤلفات عديدة اشهرها  "مكتوابت " ترمجها اىل العربية محمد مراد يف جمدلين، ومّساها  1134 - 1121مبوالان خادل )

ول، ويه:  ".. ولكن البد من ان تراعي "ادلرر املكنوانت " والعبارة املذكورة يف املكتوب اخلامس والس بعني من اجملدل الا

 رشطًا واحدًا وهو: توحيد قبةل التوجه... ".
2
هـ( ابو حامد محمد بن محمد بن محمد بن اْحد الغزايل، فقيه ومتلكم وفيلسوف وصويف  111 - 311الامام الغزايل: )  

مية. ودل بطوس من اعامل خراسان، ومصلح ديين واجامتعي، وصاحب رساةل روحية، اكن لها اثرها يف احلياة الاسال

ودرس علوم الفقهاء وعمل الالكم عىل امام احلرمني، وعلوم الفالسفة وخباصة الفارايب وابن سينا وعلوم الباطنية، فمل جيد 

يف هذه العلوم مايش بع حاجة عقهل اىل اليقني وال ما يريض رغبة قلبه يف السعادة واش تغل ابلتدريس يف املدرسة النظامية 

وارحتل اىل بالد كثرية مهنا دمشق وبيت املقدس والقاهرة والاسكندرية ومكة واملدينة. ومن مصنفاته )احياء علوم ادلين( 

 و )هتافت الفالسفة( و )املنقذ من الضالل(.
3
م( عامل بفقه احلنفية واخلالف وانواع العلوم، مث متصوف صاحب 1194 -1119هـ()191 -113موالان الرويم: )  

نوي( املشهور ابلفارس ية املس تغين عن التعريف يف س تة وعرشين الف بيت، وصاحب الطريقة املولوية. ودل يف بلخ )املث 

هـ عرف ابلرباعة يف الفقه وغريه من العلوم الاسالمية، فتوىل التدريس بقونية يف 114)بفارس( اس تقر يف )قونية( س نة 

 ديوان كبري، فيه مافيه، مكتوابت.هـ من مؤلفاته: 119اربع مدارس بعد وفاة ابيه س نة 
#31 

 .والغض غضٍّ  غري من منفتحةً  لكها، الابصار بتكل مافهيا ورأ ى - املقامات يف اي - فهيا فسار والعقل،

ق عىل مجع الطريقة مع احلقيقة بفيض القرأآن وارشاده، حىت بنّي برسائل النور اليت أ لفها  حفمداً هلل عىل ان ُوفِّ

 :حقيقة "سعيد اجلديد"

آية        تدل عىل أ نه واحد  ويف لك ش  هل أ
1

 

 النقطة الثانية:

لقد اكن يف س ياحته وسلوكه ذكل السلوك يف تكل املقامات، ساعيًا ابلقلب حتت نظارة العقل، وابلعقل يف 
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حامية القلب اكالمام الغزايل والامام الرابين وجالل ادلين الرويم. فبادر اىل ضامد جراحات قلبه وروحه، 

لّص نفسه من الوساوس والاوهام. وخبالصه مهنا انقلب سعيد القدمي اىل سعيد اجلديد، فأ لّف ابلعربية وخ

رسائل عدة يف أ وجز العبارات. ولكام س نحت هل  -اذلي هو أ صاًل ابلفارس ية  -ماهو حبمك املثنوي الرشيف 

مع رسالتني  "ودروس اخرىقطرة، حباب، حبة، زهرة، ذرة، مشة، شعةل، "الفرصة أ قدم عىل طبعها، ويه: 

اليت مل  "رسائل النور"ابلرتكية وهام: ملعات ونقطة. وبنّي ذكل املسكل يف غضون نصف قرن من الزمان يف 

تنقذ احليارى  "املثنوي"تقترص عىل هجاد النفس والش يطان، بل اصبحت شبهية مبجموعة لكية واسعة من 

 الفلسفة.احملتاجني وتنتشل املنساقني اىل الضالةل من اهل 

 النقطة الثالثة:

اكنت دافعة للش يطان، قاهرةً للنفس، حىت  -سعيد القدمي واجلديد  -ان املناظرة اجلارية بني ذينك السعيدين 

طبيبة حاذقة ذلوي اجلراحات من طالب احلقيقة، واصبحت ُملزمًة وُمسكتًة ل هل  "رسائل النور"غدت 

 الاحلاد والضالةل.

اكن نواة لرسائل النور، وغرساً لها، خُيلِّص الناس من ش هبات الش ياطني من  "العريب املثنوي"فتبنيَّ ان هذا 

الانس واجلن.. والخيفى أ ن تكل املعلومات يف حمك املشهودات، وأ ن يقني العمل كعني اليقني، يورث القناعة 

 ويوجب الاطمئنان التام.

--- 
1
 هجه ونس به ابن كثري يف تفسريه اىل ابن املعزت.الىب العتاهية يف ديوانه  وينسب اىل عيل كرم هللا و   

#32 

 :الرابعة النقطة

ملا اكن اكرث اش تغال سعيد القدمي بعلَمي احلمكة واحلقيقة ويناظر عظامء العلامء ويناقشهم يف أ دق املسائل 

يشري اىل وامعقها،  ويراعي درجة أ فهام طالبه القداىم املطلعني عىل العلوم الرشعية العالية، فضال عن انه 

ترقياته الفكرية وفيوضاته القلبية، بأ دق العبارات واقرص امجلل اليت اليفهمها االّ هو؛ ذلا قد ال يدرك قسم مهنا 

اّل الراخسون يف العمل. -بعد هجد هجيد  -  ا 

فلو اكنت تكل اخلواطر القلبية مبّينة بعبارات سهةل مفصةل وموّضة ابيضاح يقرهبا اىل الافهام لئان ذكل 

 معينا اتمًا لرسائل النور ومعاواًن لها يف وظيفْتا. "ملثنوي العريبا"

قد سعى اكلطرق اخلفية اىل املعرفة الالهية،  -وهو مش تل رسائل النور وغراسها  - "املثنوي العريب"فتبنّي أ ن 

 يف تطهري الانفس وادلاخل من الانسان، فوفّق اىل فتح الطريق من الروح والقلب.

قد فتحت طريقاً واسعاً اىل معرفة هللا، بتوهجها اىل الآفاق الكونية  -اليت يه بس تانه اليانع  - "نوررسائل ال "بيامن 
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ايامن رضبْت جّفرت  -عليه السالم  -فضال عن هجادها يف الانفس، حىت وك هنا عصا موىس  -اكلطرق اجلهرية  -

 املاء الزالل.

واحلكامء، بل هو مسكٌل مقتَبٌس من اال جعاز املعنوي ليس مسلكها مسكل العلامء  "رسائل النور"وكذا فان 

آن خُيرج زالل معرفة هللا من لك ش ، فيس تفيد الساكل يف  يف حلظةٍّ ماال يس تفيده سالكو  "رسائل النور"للقرأ

 سائر املساكل يف س نة..

 وذكل رٌس من ارسار القرأآن يعطيه هللا من يشاء من العباد ويدفع به جهوم اهل العناد.
#33 

 :اخلامسة نقطةال 

اعين تكل اجملموعة العربية، من املسائل واحلقائق ادلقيقة اليت من شأ هنا أ ن يكون  "املثنوي"انك ترى يف اثين 

لٌك مهنا موضوعًا لرساةل.. قد ُذكرْت مضن الفاظٍّ ضيقة التَسعها، ويف سطور معدودة التس توعهبا.. وافردت 

فالتظنن ان املسائل اليت لك مهنا موضوعٌ لرساةل ومشرٌي اىل حقائق  تكل املسائل بذكر: اعمل.. اعمل يف اوائلها.

متخالفة بعضها عن بعض لكها من فن واحد، او عائد اىل مقام واحد، او اكشف عن جواهر َصدفٍّ واحد، 

وتكراره يف رؤوس هذه املسائل مما الفائدة هل والطائل حتته؛ ل ن ماًل منه  "اعمل"قائاًل يف نفسك: ان ذكر 

 وان وفهرس لرساةل وحقائق، وتكراره امنا هو لالشارة اىل مابني تكل املسائل من املغايرة.عن

آنفًا نصب اعيهنم كيال يبادروا اىل الاعرتاض  فعىل القراء الكرام ان يضعوا هذه النقاط املذكورة أ
1
. 

 سعيد النوريس

--- 
1
يف مدينة قونية يف  -جالل ادلين الرويم  -ول  " قد ترمج املرتمج مقدمة هذا ) املثنوي( قرب صاحب "املثنوي الا  

 (عبداجمليد)تركيا. وهذا ليس من التصادف ، بل فيه اشارة وحمكة ال اقدر ان اعرب عهنا.
#34 

 تنبيه

 ا خطار

عتذار !  ا 

 اعمل!

آنية. وما فهيا من املسائل، ازاهرٌي اقتطفت من جنّا ت ان هذه الرساةل نوُع تفسريٍّ شهودي لبعض الآايت القرأ

الفرقان احلكي، فاليوحشك مايف عباراهتا من الاشئال والاجامل والاجيـــاز، فكرر مطالعْتا حىت ينفتح كل 
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آن؛ امثـــال )هَلُ ُمكُل الّسمــواِت والارض(.  سـر تكرار القــرأ

ساةل من والختف من مترد النفس؛ ل ن نفيس ال مارة املمتردة املتجربة انقادْت وذلّلت حتت سطوة مايف هذه الر 

 احلقائق! بل ش يطاين الرجي أ حفم واخننس.

 ُكن َمن شئت، فالنفُسك اطغى واعىص من نفيس، والش يطانُك اغوى واشقى من ش يطاين.

 اهيا القارئ!

الحتسََبّ براهني التوحيد ومظاهره يف )الباب الاول( 
1
.. مطلقًا. اذ شاهدُت الاحتياج   يغين بعضها عن بعضٍّ

خمصوص، اذ قد تلج  احلركة اجلهادية اىل موقع البد للخالص من فتح اببٍّ يف ذكل اىل لك واحدٍّ يف مقام 

ذ ال يتيرّس يف ذكل الآن التحول اىل الابواب ااُلخر املفتوحة.  املوقع؛ ا 

--- 
1
ة جاء هذا التنبيه يف )الطبعة الاوىل( مقدمة لرساةل "قطرة من حبر التوحيد  " ااّل ان امهيته جعلته يتصدر اجملموع  

 العربية اكمةل .
#35 

 يف نفيس مع جفائية مئاملات الرساةل هذه اذ الرساةل؛ هذه عبارة عليك أ شلكُت  ابختياري أ ين التظنن وكذا

 يتدحرج النريان، مع الانوارُ  فهيا يتصارع اك عصار هائةل جمادةل اثناء يف تودلْت  امنا واللكامت .مدهش وقتٍّ 

 طريقاً  سلكُت  اذ الرثاي؛ اىل الرثى من ال وج، اىل احلضيض ومن احلضيض، اىل ال وج من واحد أآن يف رأ يس

 نوراً  صادفُت  فلكام .والصعود السقوط دهشة من عقيل ودار والقلب، العقل بني برزخٍّ  يف مسلوك، غري

 ال والتذكري، لال خطار عنه، التعبري يل ماالميكن عىل لكمةً  أ ضع ما وكثرياً  .هبا ل تذكّره عالمة عليه نصبُت 

 ..عظي نور عىل واحدة لكمة مانصبُت  فكثرياً  ..الةللدل

آن متثلوا يل  مث شاهدت أ ن اولئك الانوار اذلين ميدونين يف بطون ارض الظلامت ما م االّ شعاعات مشس القرأ

 مصابيح..

آن نورًا لعقولنا، وقلوبنا، وارواحنا ومرشدًا ل نفس نا.. أآمني  اللهم اجعل القرأ

 دت منه شيئاً ايمن نظر يف كتايب! ان اس تف

 البد أ ن تفيدين فاحتًة او دعاًء خالصًا يف سبيل هللا.
#36 

#37 

% 

 الاوىل الرساةل
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 ملعات

 من مشس التوحيد
[ "الثانية والعرشين"]النص العريب لللكمة 

1
 

--- 
1
 ان مال مهنا هذه الرساةل مع الرسالتني املوسومتني بـ)رحشات، الس امي( عبارة عن رساةل واحدة يف الطبعة الثانية، االّ   

آثران فصلها اىل رسائل مس تقةل.  رساةل مس تقةل يف اخملطوط ويف الرتمجة الرتكية ، فأ

 1219بعد نفيه الهيا س نة » ابرال«هذا وان الرسائل الثالث من تأ ليفات "سعيد اجلديد" ابللغة العربية أ لّفها يف 
#38 

 الرحي الرْحن هللا بسم

ُح حبمدك هذه ا ذ هو اذلي س بحانك ايمن تُس ّبِ لئائناُت الس ياةل بتسبيحات ِلسان محمدٍّ عليه الصالة والسالم؛ ا 

 تمتوج اصديُة تسبيحاته كل، عىل امواج الاجيال، وافواج الاعصار، مبَر الفصول والعصور والادوار.

اللهم فأ بّد عىل صفحات الئائنات وعىل اوراق الاوقات، أ صديَة تسبيحاته عليه الصالة والسالم اىل يوم 

 القيامة والعَرَصات.

ُح حبمدك الارُض، ساجدةً حتت عرش عظمة قدرتك بلسان محمدها عليه افضُل صلواتك  س بحانك ايَمن تُس ّبِ

وامجل تسلاميتك؛ اذ هو الناطُق واملرتمُج لتسبيحات الارض كل بأ لس نة احوالها. وبرسالته اس تقرت الارُض 

 يف مس تقرها يف مدارها.

 رها اىل هناية معرها بتسبيحات لسانه عليه الصالة والسالم.اللهم فأ نطق الارَض بأ قطا

ُح حبمدك مجيع املؤمنني واملؤمنات، يف مجيع ال مكنة والاوقات، بلسان محمد م عليه اَكُل  س بحانك ايَمن يُس ّبِ

 الصلوات وامت التسلاميت؛ اذ هو اذلي تتظاهر أ نوار تسبيحاته كل من افواه اهل الاميان.

أآدم اىل أآخر معر البرش بتسبيحات محمدك كل، عليه صالتك وسالمك كام يليق حبرمته  اللهم فأ نطق بين

آمني..  وبرْحتك وارْحنا وارمح أ مته. أ
#39 

 الرحي الرْحن هللا بسم

 1يف بيان جواهر من خزائن هذه الآايت: 
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مــواِت  ّ َش ٍّ َوِكيٌل _  هَلُ َمقاليُد السَّ ّ ش ٍّ وهَو عىل لُكِ والارِض(  )هللا َخاِلُق لُكِ
1
 

 ) ّ ش ٍّ ي بيدِه َملَُكوُت لُكِ بَحاَن اذلَّ )فَس ُ
4
 

اّل ِعنَدان َخزائِنُه(  ْن من ش ٍّ ا  )وا 
3

 

آِخٌذ ِبناِصَيِْتا(  اّل ُهَو أ آبةٍّ ا  )َما من دأ
1
 

اي اهيا الغافل املنغمس فـــي الاس باب! اّن الاســـباب جحاُب ترّصف القدرة؛ اذ العزُة والعظمة تقتضيان 

املترصف الفعال هو القدرة الصمدانية؛ اذ التوحيد واجلالل هكذا يقتضيان. اذ سلطان الازل  احلجاَب، لكنَّ 

هل مأ مورون، لكن ليسوا وسائط اال جراء حىت يكونوا رشاكء سلطنة الربوبية، بل  م من ادلاللني اذلين يُعلنون 

ار اذلين يشاهدون ويشهدون، ويكتس بون  جراأآت الربوبية، ومن الُنظَّ  -الانقياد لالوامر التكوينية يف  -ا 

عباداتٍّ تُناسُب اس تعداداهتم. فهذه الوسائط ال ظهار عزِة القدرة وحشمة 
1
 الربوبية. 

--- 
1
سعيد «( اذلى يعّد اول مؤلفات NURUN ILK KAPISI» )املدخل اىل النور«ادلرس الرابع عرش من كتاب   

 ابلرتكية.» اجلديد
2
 11،14الزمر:   

3
 94يس:   

4
 11ر: احلج  

5
 11هود:   

6
 عظمْتا وهيبْتا.  

#40 

 مناس بة فال .سلطنته يف يشرتكون ومأ مورين وسائط اىل حيتاج واحتياجه فلعجزه الانسايّن، السلطان واّما
1
 .والانساين الالـهئي املأ مور بني 

، ويعرت  ض هجاًل. نعم، ان نظر اكرث الغافلني اليدرك ُحسَن احلاداثت واليعرف ِحمكََْتا، فيش تيك بالحقٍّ

َق احٌد دَلرك احلمكة واحلّق ارتَفَعت الاس باُب عن نظره.  فُوِضَعِت الاس باُب لتتوجه الشئاوى الهيا. واذا ُوفِّ

وقد قيل بمتثيل معنوي: اّن عزرائيل )عليه السالم( اش تىك اليه تعاىل: ابن عبادك يش تكون ميّن يف قبض 

ليَك..الارواح، فالُقي اليه: ايّن اضع بينك وبيهنم، وس  ائط املصيبات حىت يتوّجه شكوا م الهيا ال ا 

 احلاصل:

ّن العزةَ والعظمة تقتضيان وضع الاس باب الظاهرية لردّ الشئاايت الباطةل، ولئال يرى العقل الظاهرُي مبارشَة  ا 

 يد القدرة ابالمور اخلسيسة اجلزئية. ولكن التوحيد واجلالل يرّدان ايدي الاس باب عن التأ ثري احلقيقي.
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 تنبيه:

 اّن التوحيد توحيدان:

فميكن تداخل الغفالت بل الضالالت يف  "الرشيك هل، ليس هذه الئائنات لغريه"الاول: توحيد عايم يقول: 

 افئار صاحبه.

فريى سكتّه  "هو هللا وحَده هل املكل، وهل الكون، هل لك ش "والثاين: توحيد حقيقي يقول: 
1
عىل لك ش   

 يثبته هل اثبااًت حضوراًي. الميكن تداخل الضالةل والاوهام يف هذا التوحيد.ويقرأ  خامته عىل لك ش ، ف 

آن احلكي:  فنحن نُسِمُعَك ملعاتٍّ من هذا التوحيد اليت اس تفدانها من القرأ

--- 
1
 اي ال ميكن املوازنة واملقايسة.  

2
 السكة: شارة ادلوةل املوضوعة عىل مسكواكهتا.  

#41 

 :الاوىل اللمعة

ل جالهل عىل لك مصنوع من مصنوعاته سكًة خاصًة مبن هو خالق لك ش .. وعىل لك خملوق من ان للصانع ج

خملوقاته خامتٌ خاص مبن هو صانع لك ش .. وعىل لك منشور من مكتوابت قدرته طغراء 
1
غّراء التُقدّل خاص  

 بسلطان الازل والابد.

. انظر اىل احلياة كيف يصري فهيا ش  "احلياة"ىل مثاًل: انظر ممااليعد من سئاته، اىل هذه السكة اليت وضعها ع

. وكذا يصري لكُّ ش ٍّ شيئًا.  لّك ش ٍّ

مااليعد من اعضاءٍّ وهجازاتٍّ حيوانية، فصار ش  ابمر هللا لّك ش .  -ابذن هللا  -نعم! يصري املاء املرشوب 

خمصوصاً وهجازاً بس يطًا، فيصري جسامً خاصاً وجدلاً  -ابذن هللا  -وكذا يصرُي مجيُع الاطعمة اخملتلفة الاجناس 

لُك ش  شيئاً المر هللا. مَفن اكن هل عقل وشعور قلب يفهم: اّن جعل ش ٍّ لّك ش  وجعل لّك ش ٍّ شيئاً سكٌة 

 خاصة بصانع لك ش  وخالق لّك ش  جّل جالهل.

 اللمعة الثانية:

 وهو: "ذوي احلياة"انظر اىل خامت واحد من اخلوامت الغري املعدودة املوضوعة عىل 

ان احلّي جبامعيته ك نه مثاٌل مصغّر للئائنات، وثَمر ُمْزِهٌر لشجرة العامل، ونَواةٌ منّورة جملموع الكون، أ درج الفاطر 

فيه امنوذج اكرث انواع العامل، فك نَّ احليَّ قطرةٌ حملُوبٌة من مجموع الكون بنظامات حكمية معينة، وك نُه نقطٌة جامعٌة 

اّل َمن يأ خذ يف قبضة ترصفه مأ خوذة من اجملموع مب لَُق أ دىن ذي حياةٍّ ا  وازين حساسة علمية، فالميكن ان خَيْ
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نوَع فهرس تةٍّ  -مثال  -مجموع الئائنات. مَفن اكن هل عقل مل يفسد يفهم: أ ن َمن جعل النحل 
1
ل كرث الاش ياء،  

نة هندسة جشرة التني، وَمن ومن كتب يف ماهية الانسان اكرث مسائل كتاب الئائنات، وَمن ادرج يف نواة التي 

جعل قلب البرش امنوذجًا ومرصاداً لآالف عوامل، وَمن كتب يف حافظة البرش مفصل اترخي حياته وما يتعلق 

اّل خالق لك ش ، وان هذا الترصف خامٌت خمصوص برب العاملني.  به.. ليس ا 
--- 
1
 الطرة او الطغراء: عالمة ترمس عىل املناشري السلطانية.  

2
 او فهرست : لكمة معربة ، وفهرس تة هنا لالفراد. فهرس  

#42 

 :الثالثة اللمعة

 .. نذكر ممااليعد واحدًا وهو أ نه:"اال حياء، واعطاء احلياة"انظر اىل نقش طغرائه املرضوب عىل 

من الس يارات، اىل القطرات، اىل اذلرات الزجاجية،  -او كشفاف  -كام أ ن للشمس عىل لك شفاف 

ة والزجيجات الثلجي
1
 سكة مثالية من جلواهتا وطغراء غّراء خاصة هبا.. 

كذكل اّن للشمس الاحدية الرسمدية 
1
عىل لك ذي حياة من هجة اال حياء وافاضة احلياة، طرًة وسكًة من  

عىل ان يقدلوا ويأ تـــوا  -بفرض الاقتدار والاختيار لها  -جتيل ال حدية تظهر خبصوصيــة، لو اجمتع الاس باُب 

مل يــفعـــــلوا )ولَْو اَكَن بَعُضهُْم ِلبعضٍّ َظهريًا(  مبثــلهــا
4
. 

فكام انه لو مل تُس نِد متاثيل الشمس 
3
لئة يف القطرات، اىل جَتيل الشمس، يلزم عليك ان تقبل مُشيسة   املتل 

حقيقيًة وابالصاةل يف لّك قطرة قابلْتا الشمُس ويف لك زجاجة اضاءهتا الشمُس بل يف لك ذرةٍّ شفّافةٍّ 

اّل بالهة من اجعب البالهات..  تشّمَسْت. وما هذا الفرض ا 

حياء بواسطة جتيل ال حدية اجلامعة، وبواسطة كون احلياة نقطة مركزية  كذكل انك لو مل تُس ند لكَّ يح وحياة وا 

زهرة  ولو ذاببةٍّ او -لَِزَم عليك ان تَقَبل يف لك ذي حياة  -اليت يه اشعُة مشس الازل والابد  -لتجيل الاسامء 

الّ يف الواجب الوجود. حىت  - قدرًة فاطرًة بال هناية وعلامً حميطاً وارادةً مطلقة. وكذا، صفاتٍّ الميكن وجودها ا 

ْن اس نَدت الش  اىل نفسه، او تقبل للك سبب من الاس باب الغري  تضطرَّ ان تعطي للك ذرةٍّ الوهيًة مطلقة، ا 

اب. وتَْقَبل رشاكء غري متناهية يف الالوهية اليت شأ هنا احملدودة الوهية مطلقة ان اس ندت الش  اىل الاس ب

 الاس تقاللية اليت التَقَبُل الرشكة اصاًل.

--- 
1
 البلورات الثلجية.  

2
الشمس الرسمدية تعبري مأ لوف يف الادب الرتيك والفاريس  حبق هللا جّل جالهل املنّور للك ش   خبالف الادب   
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 العريب.
3
 99الارساء:   

4
 ا املرتسمة يف القطرة حيث اهنا صورة مثالية.اي صورهت  

#43 

نَّ  اذ  احلي اجزاء مع مناس بة ولها جعيبة، منتظمة وضعية لها - والنواة البذرة من اكنت اذا الس امي - ذرة لك ا 

هِبا يف وظائف ولها املوجودات، مع بل نوعه، مع مناس بات لها بل منه، جزءٌ  يه اذلي  اكلنفر ِنس َ
1
 ادلوائر يف 

 وشعوراً  ش  لك ترى عيناً  اذلرة يف تقبل ان لزِمكَ  املطلق، القدير عن اذلرة نس بة قطعَت  فلو .سكريةالع 

 .ش  بلك حييط

َميَساِت املشهودة يف القطرات اىل جلوة الشمس يف ضياهئا، لزمك قبول  احلاصل: كام انه لو مل تُس نِد الشُّ

يبة اليت تطري يف الليل مشوس غري حمصورة يف اش ياء صغرية تضيق عن جُنمية اذلب 
1

... 

كذكل لو مل تُس نِد لك ش  اىل القدير املطلق اذلي تتساوى ابلنس بة اىل قدرته اذلراُت والشموس، واجلزء 

واللك، واجلزيئ واللكي 
4

آلهاتٍّ  ، والصغري والكبري.. لزمك قبول أ
3
غري متناهية وسقطَت يف بالهة من اش نع  

 البالهات.

 اللمعة الرابعة:

. ولو اكن مطبوعًا، يلزم لطبعه اقالم بعدد حروفه فكام ان   -الكتاب لو اكن مكتواًب، يكفي هل قمٌل واحٌد لواحدٍّ

واشرتاك كثريين لتصنيع تكل الاقالم، اي احلروف احلديد. ولو كتب خبط دقيق اكرث  -عىل شلك حروفه 

كام قد تُكتب سورة )يس( يف لكمة )يس(  -الكتاب يف بعض اللكامت 
1
نئذ البد لطبع تكل اللكمة حفي   - 

 الواحدة اقالٌم حديدية بعددحروف أ كرث الكتاب..

كذكل هذه الئائنات اذا قلَت أ هنا مكتوبة بقمل الواحد الاحد، سلكت طريقًا سهاًل معقواًل يف هناية السهوةل 

درجة الامتناع بدرجة الوجوب، واذا اس نَدهَتا اىل الطبيعة واىل الاس باب، سلكت طريقاً يف هناية الصعوبة ب

 ويف هناية عدم املعقولية

--- 
1
 اجلندي الفرد.  

2
 الرياعة : ويه حرشة تطري لياًل اكهنا انر.  

3
من اجلسم » جزء«من الاصطالحات املس تعمةل يف عمل املنطق والالكم ، وللتوضيح نقول : ان اليد والعني ماًل مهنام   

، ولك فرد من الناس » لكي «او للجنس الشامل ل فراد كثرية فهو اما الانسان اذلي هو امس للنوع ». لك «اذلي هو 

 ».جزيئ «بيامن منةل او حنةل مثاًل » لكي«اذلي يندرج حتته لك ذي حياة هو » الئائن احلي«وكذا » . جزيئ«
4
آلهة اليت يه مجع قةل .    مجع أ
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5
 .»يس«اكمةل يف لكمة » يس«كام كتب خطاطون ابرعون لوحات فنية فهيا سورة   
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 اخلرافات من فهذه .الئائنات ل كرث يلزم ما لكَّ  يح لك لطبع حُترِض  ان الطبيعة عىل يلزم النه احملالية؛ بدرجة

ّما والهواء؛ واملاء الرتاب من جزء لك يف تُوِجد ان البد بل .الاوهام متّجها اليت  معنوية مطبعات ماليني ا 

 املتخالفة والمثرات الازاهري هاتيك تَشلّك  لُيمكن ر،والامثا الازهار بعدد حىت فيه مس ترتة وماكينات

ّما ..واملاهيات اجلهازات  حميطٍّ هناية بال عملٍّ  ووجودِ  النبااتت، مجيع تصنيع عىل قادرةٍّ  قدرةٍّ  وجودِ  فَرُض  وا 

 ذا والهواء؛ واملاء الرتاب من جزء لك يف وموازيهنا، وهجازاهتا واملزتهرات الاجشار مجيع خواص مجيع بتفاصيل

 .اكرثها او النبااتت لك لتشلك منشأ   يصري انْ  يَصلَح الثالثة هذه من جزء لك

ِة  ها من ُصرْبَ فافرض قصعة تراب، مث افرض دخول لك بذر ونواة فهيا عىل التعاقب، مث افرغ القصعة وامل 
1
 

ك يف الارض الرتاب حىت تكيل لك الرتاب، ترى النتيجة واحدة. عىل ان املشهود يكفيك؛ اذ تُشاهد يف سري 

منشأ ية اكرث اجزاء الرتاب ل كرث النبااتت، مع ان تشلك لك واحدٍّ واحدٍّ من النبااتت املزهرة واملمثرة، خمالف 

للك واحدٍّ واحدٍّ مهنا؛ ولك واحد مهنا هل من الانتظام والاتزان والامتياز طرز خاص وخصوصية تس تلزم 

زم وجود لك هجازات تشكيل متام الشجرة هجازات خمصوصة، وماكينة خاصة، ومطبعة ختصه، بل تس تل

والنبات يف لك واحد من نواته وبذره، مع بساطة البذور والنوااتت 
1
وتشاهبها. فيلزم عىل الطبيعة ان حُترض  

. فهذه سفسطة يتنفّر مهنا  معىًن هجازات تشلك لك الاش ياء وماكيناهتا املعنوية واس باهبا يف لك ش ٍّ ش ٍّ

 خيجل مهنا من يُضِحُك الناس بنقل اخلرافات. السوفسطايئ ايضًا، وخرافة

 اللمعة اخلامسة:

انظر! كام ان لك حرف من كتاب يدل عىل نفسه مبقدار حرف وبوجه واحد، لكن يَُدل عىل اكتبه بوجوه 

ويعّرُف نقّاشه مبقدار سطر 
4
.. 

قدار صورته، لكن يدل كذكل لكُّ حرف جمسمٍّ من كتاب الئائنات يدل عىل نفسه مبقدار ِجرمه ويُظهر ذاته مب

 عىل صانعه بوجوه كثرية، افرادًا وتركيبا

--- 
1
 ُصرْبة : ما مجع من الطعام بال كيلٍّ و ال وزن.  

2
 جتمع النواة : نوى ، ونوايت ، وانواء ، ونوى . اما هنا فقد مجعت مجعِا مؤنثا ساملا .  

3
 مل .. وهكذا.اي ك ن يقول : ان اكتيب يتقن اللغة وحيسن الكتابة وميكل الق  
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َق  لو هذا فعىل طويةل؛ قصيدة مبقدار بياهنا يف ويُنشد صانعه اسامءَ  ويُظهر .املركبات يف بدخوهل  احدٌ  حَتمَّ

 اكلهبنّقة
1
 .الصانع انئار عىل البالهة هناية ابظهار يتجارس ال ان ينبغي الئائنات، وانكر نفسه فانكر 
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 اللمعة السادسة:

انه وضع عىل لك جزيئ ٍّجزيئ ٍّ خامته اخلاص، ورضب عىل لك جزءٍّ جزءٍّ سكّته انظر! كام ان الصانع س بح

كذكل َوَضع عىل لك نوع نوع وعىل لك لُكٍّ لُكٍّ خامته اخلاص، وَخمت اقطار السموات  -كام مّر  -اخملصوصة 

 والارض خبامت الواحدية، ورضب عىل مجموع العامل سكة الاحدية بصورة جلية واّضة.

آاثِر َرْْحَِت هللا كيَف حُييي الارَض بَعَد َموهِتا انَّ ذكِلَ لَُمحيي فانظر اىل خامت آية: )فَانُْظْر اىل أ ه اذلي اشارت اليه أ

املَوىت وهَو عىل لّكِ يشءٍّ قَديٌر( 
1

حياهئا  حياء الارض حرٌش جعيب، ونرش غريب، حُيرَشُ يف ا  ذ يف كيفية ا  . ا 

يف الس نة مجموع افراد الانسان  -من كثري من تكل الانواع  -واحد ازيد من ثالمثائة أ لف نوع، تُساوي افراُد نوع ٍّ

يف ادلنيا؛ لكن حلمكة خفية التعاُد يف ال كرث بأ عياهنا، بل بأ مثالها مبثليةٍّ اكلعينية!.. وكيفام اكن فال بأ س يف داللْتا 

 عىل سهوةل حرش البرش، ويف كوهنا امثةل النرش واشارات احلرش.

لكثرية اخملتلطة املشتبكة يف هناية الاختالط والاشتباك بهناية الامتياز، واعادهتا يف كامل فا حياء تكل الانواع ا

 المتيزي، بال خطأ  وال خلط، بال غلط والسقط، خامٌت خاص مبَن هل قدرة بالهناية وعمل حميط..

ية الانتظام بال وكذا كتابُة ثالمثائة أ لف كتاب خمتلفة بل ازيد يف حصيفة سطح الارض؛ خمتلطًة لكن يف هنا

سهو وال مزج، ومشتبكًة لكن يف هناية الانتظام بال نقص وال خبس، وممزتجًة لكن يف هناية المتيزي والتشخيص 

. ، وبيده مقاليد لك ش ، واليُشغهل شٌ  عن ش ٍّ  بالقصور والفطور!.. سكٌة خاصة مبن: بيده ملكوت لك ش ٍّ

--- 
1
ما اكن يعرف االّ نفسه، وال يعرف نفسه االّ بقلنسوته، » هبنقة«. حيث أ ْحَق من هبنّقة مثل يرضب لشدة امحلاقة   

آها عىل رأ س احد ظّن انه نفسه ! )مجمع الامثال للميداين(  واذا ما رأ
2
 11الروم :   

#46 

حياء كيفية يف ترى كيف انظر !هل مستنكراً  احلرش يستبعد من فيا  س تة يف واشاراته امثلته أ لف مائة الارض ا 

 :َكثل الانئاري، استبعادك يف مَفثكُل  ..!اسابيع

َمن يرى ذااًت ذا معجزات يكتب يف أآن واحد يف حصيفة واحدة كتبًا كثرية مندرسًة بقيت 
1
يف حافظته، او  

يؤلفها جديدًة امثال املندرسة، فقيل هل: س َيكتب هذا الئاتُب كتابك اذلي هو الّفه مَفحاه املاُء، يف حصيفة يف 

، كيف ميكن كتابة لك ما اندرس من حروفاته يف أآن واحد؟! فقاس الئاتَب احلفيظَ طرفة عني. فقال: مالّ 

 القديَر ذا الاجعاز عىل نفسه اجلاهةل العاجزة..

ال ظهار عظمته او سلطنته: هو اليرفع هذه الصخرة العظمية اليت َسّدت  -ابالشارة  -وَمْن يقول ملن يرفع اجلبال 

  م اىل بس تان ِنَعِمِه!.. ما هو ااّل جمنون أ بهل.الطريق عىل املسافرين اذلين دعا
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نعم، للربوبية يف هذا الترصف العظي الربيعي خامٌت عالٍّ عظي دقيق النقش، هو االتقان املطلق يف الانتظام 

املطلق، يف اجلود املطلق يف الُوسعة 
1
املطلقة، يف الرسعة املطلقة يف السهوةل املطلقة، يف الامتياز املطلق مع  

 شتباك املطلق. فهذا اخلامت خيتص مبن المينعه فعٌل عن فعل، واليغيب عنه ش ، واليثقل عليه ش .الا

نعم، نشاهد يف الربيع يف وجه الارض فعالية حكمية بصرية كرمية، وصنعة خارقة يف أآن واحد يف لك مئان بطرزٍّ 

تقان ممتاز يف جود مطلق ابنتظام ممكّل يف رسعة مط ، يف سهوةل واحد يف لك فرد واب  لقة اببراز خوارق منتظمةٍّ

، هو يف لك مئان، حارض انظر  مطلقة يف ُوسعة مطلقة، مفا هذه الفعالية االّ خامُت َمن؛ كام انه ليس يف مئانٍّ

 بقدرته وعلمه اليؤوده ش  واليس تعني بش ..

 اللمعة السابعة:

والارض خامُت الاحد الصمد، كذكل  انظر! كام يَُشاَهُد عىل حصيفة الارض، ويرُتاءى عىل اقطار السموات

خامت التوحيد واحُض النقش بدرجة ُكربه؛ اذ هذا العامل اكلقرص احملتشم، كـ)الفابريقة(  "مجموع العامل"يشاَهُد عىل 
4
 املنتظمة، 

--- 
1
تح العني. يف الاصل: بقت . ويه حصيحة عىل لغة ط  الهنم يرجعون مايض الافعال الثالثية املعتةل اىل وزن )فعل( بف   

 ».اشارات الاجعاز«املس تعمةل كام وردت يف » بقيت«ااّل اننا جعلناها 
2
 الوسعة والسعة والتوسعة مبعىن: الاتساع.  

3
 املعمل او املصنع  

#47 

 ملعاونة الاجزاء بعض يرَسَعُ  اذ كرمية؛ وجماوبة حكمية معاونة - وافرادها اكجزاهئا - اجزائه بني فامي املمكل، اكلبدل

 تَرها فانظر .الحيتسب حيث ومن احلاجة، وقت ويف وابنتظام، احنراف بال املعَوّجة الطويةل الطرق يف ،بعض

 ال غيار ل س ئةل الاحوال بأ لس نة !لبيك لبيك :بـ جتاوبٌ  التعاون هذا ويف .بعض حلاجة املعاونة يَدَ  بعٌض  مدَّ  قد

 مع رأ ساً  احلياة ذوي وخَيدُمونَ  يد، يف يداً  امابالنتظ ويعملون فيسعون بعضٍّ  يَدَ  بعٌض  اخذ قد ..والامثال

 .بكتف كتفاً  واحداً  مدبّراً  ويطيعون غاية، اىل ويتوهجون رأ س،

كيف جيري من الشمس والقمر ومن الليل والهنار ومن الصيف والش تاء، اىل  "التعاون"فانظر اىل دس تور 

مداد احليواانت للبرش للخدمة، سعى النبااتت ال مداد احليواانت حبمل ارزاقها واخذها من خزينة  الرْحة.. مث ا 

حىت النحل وادلود يأ خذان العسل واحلرير من خزينة الرْحن، ويوصالهنام اىل الانسان.. مث امداد اذّلرات 

الغذائية للمثرات، مع ختالف اغذيْتا، وامداد املواد الطعامية لتغذية جحريات البدن بكامل الانتظام والعناية 

 واحلمكة!.
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رية هذه الاش ياء الس ياّم اجلامدة لهذا التعاون احلكي املنتظم الكرمي املمكَّل دليٌل واحض وبرهان ساطع عىل مفظه

ذنه وقوته وحمكته.  اهنا خداُم مربٍّ حكي ومَعَةل مدبرٍّ كرميٍّ يتحركون بأ مره وا 

 اللمعة الثامنة:

ع عىل املرتزقني عىل قدر  "الرزق"انظر! ان ما يشاَهد من  حاجاهتم، بطرز يناسب لك واحدٍّ واحدٍّ مهنم.. املُوزَّ

وهذا الرزق العامُّ يف هذه الرْحة الواسعة املشهودة املتضمنة للتودد والتعّرف.. وهذه الرْحة الواسعة يف هذه 

العناية التامة املتضمنة للتلطيف والاكرام.. وهذه العناية املشهودة يف هذه احلمكة العامة املتضمنة للقصد 

وهذه احلمكة املشهودة يف هذا الانتظام املشهود.. وهذا الانتظام يف مضن هذه املسّخرية  والشعور..

املشهودة .. وهذه املسخرية يف مضن هذا التعانق مع التجاوب.. ويف مضن هذا التساند مع التعاون فامي بني اجزاء 

 خمصوصة مبن الئائنات.. خامٌت خاص مبن هو رب لك ش  ومرىّب لك ش  ومدبّر لك ش .. وسكة
#48 

 (َخلَقهُ  شـ ٍّ  لُكَّ  أ حَسنَ  اذّلي) :بأ مره مسّخراٌت  والنجوم والقمر الشمس
1
 ُكنْ  هَلُ  يُقولَ  انْ  شيئاً  أ رادَ  اذا) 

 (فيكونُ 
2
... 

 اللمعة التاسعة:

فكام رأ يت خامت ال حدية عىل اجلزئيات، وعىل الارض، وعىل العامل؛ فانظر تَر ذكل عىل الانواع املنشورة، 

 ىل العنارص احمليطة.وع

فكام ان زرع بذرٍّ يف مزرعة يدل عىل ان املزرعة يف ترّصف صاحب البذر، وان البذر ملترصف املزرعة؛ يشهد 

هذا ذلاك، وذاك لهذا.. كذكل، ان هذه العنارص اليت يه مزرعة املصنوعات، بلسان واحديّْتا وبساطْتا يف 

، وبصورة ٍّ بعملٍّ ُمحمكة حبمكة.. وان هذه اخمللوقات اليت يه مثرات الرْحة ومعجزات  لكيْتا واحاطْتا بطرز متعنّيِ

القدرة ولكامت احلمكة، بلسان انتشارها احلكي، مع املامثةل يف الاشخاص، وبلسان توطهنا يف الاطراف 

، يف املتباعدة، بتوزيع ٍّجعيب حكي مع املشاهبة يف الافراد.. تشهدان عىل ان احمليط واحملاط واملزارع والبذور

!. فيصري لك زهرة  قبضة ترصف صانع واحد. فلك نوع ولك عنرص يشهد للكٍّ ولللك؛ ابنمك ماُل َمْن، أ ان ماهُلُ

آل؛ بأ ن  ولك مثرة ولك حيوان وُحوينة سكًة انطقة وخامتًا متلكامً وطرًة متلفظة بلسان انتظام احلال وحمكة املأ

 صنُعه!. ومكتوُب َمْن أ ان حرفه!. ونسُج َمن أ ان نقشه!...هذا املئان: ُمكل َمْن أ ان ملكه!. وُصنُع َمْن أ ان 

فعىل هذا، فكام ان الترصف احلقيقي يف ادىن خملوق، والربوبية عىل اضعف موجود خيتصان مبَن َدَخل يف قبضة 

ترصفه مجيُع العنارص.. كذكل ان تدبري اي عنرص اكن وتدويره، خيتص مبَن يريّب مجيع احليواانت والنبااتت 

رها ويأ خذها يف قبضة ربوبيته س بحانه!.. فهذا خامت توحيد يبرصه َمن مل يكن يف عينه غني ويدبّ 
4
 وعىل قلبه َرين. 
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اهيا املتفرعن! جّرب نفسك هل تقدر ان متكل شيئاً من الكون؟.. فاذهب واس متع مايقول لك فرد جزيئ. اذ 

 يقول بلسان امِلثلية: َمن تَمكلَّ مجموع نوعي

--- 
1
 9 السجدة :  

2
 91يــس :   

3
 املقصود: غشاوة.  

#49 

ميكن َ  يَّدعي ان ٍِّ يقول نوع لُكَّ  تَر النوع اىل اذهب مث ..فال واالّ  عيَلّ  المتكلُّ  متكّل  َمن :الانتشار بلسان ٍِّ

 التساند بلسان تقول تََرها الارض اىل اذهب مث .. فال واالّ  عيل المتكل يَّدعي ان هل ميكن وبطناً  ظهراً  الارض

 .فال واالّ  عيل المتكل يّدعي ان هل ميكن الئائنات مجموع متكلَّ  َمن :السامء اخْتا وبني ابيهن

 اللمعة العارشة:

فاذا رأ يت ما ارشان اليه من بعض خوامت التوحيد املرضوبة عىل اجلزء واجلزيئ واللك واللكي، ولك العامل، وعىل 

الانواع "التعد من سئات الوحدانية املرضوبة عىل  احلياة وذي احلياة واال حياء، فانظر اىل سكة واحدة مما

 ."واللكيات

نعم! كام ان َكية لكفة تربية الشجرة املمثرة تساوي لكفة مثرة واحدة يف السهوةل؛ لوحدة الرتبية واحتاد التدبري، 

ذ الحّتاد املركز ووحدة القانون ووحدانية الرتبية ختففت اللكفُة واملشقُة واملرصف، وتسهّلت بد رجة الفرق بني ا 

الشجرة ذات المثرات الغري املعدودة ويه يف يد الوحدة وبني المثرة الواحدة ويه يف يد الكرثة. فالرشكة والكرثة 

وتعدد املركز حتتاج لرتبية مثرة واحدة، اىل لك ما حيتاج اليه متاُم الشجرة بأ مثارها من هجة َكية اجلهازات، وال 

الفابريقات واملاكينات اليت تَعمل الس تحصال اجلهازات العسكرية للجيش العظي  فرق االّ يف الكيفية. كام ان لك

تلزم بامتهما لتجهزيات نفر واحدٍّ والفرق يف الكيفية فقط. وكام ان اجَرةَ طبع الوف نسخ ٍّيف املطبعة اليت طبعت 

الواحدة وذهبت اىل  كتابك تساوي بل اقل من الاجرة اليت اعطيْتا لطبع نسخةٍّ واحدة، واذا تركت املطبعة

 الكرثة اضطررت اىل اعطاء الوف ُاَجر ٍّ.

مفع انك تضطر الس ناد ش  واحد اىل الكرثة الغري  -احلاصل: اذا تركت اس ناد الكرثة الغري احملدودة اىل الواحد 

يه من يرُس  تزتايد اللكفُة بعدد الافراد. مفا يشاهد يف انشاء لك نوع منترش من السهوةل اخلارقة فامنا -احملدودة 

 الوحدة والتوحيد.

 :اللمعة احلادية عرش

كام اّن توافق لك افراد النوع وتشابَه لك انواع اجلنس يف الاعضاء الاساس ية، يداّلن عىل احتاد السكة ووحدة 
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.. كذكل هذه السهوةل املطلقة املشهودة وخفّة  القمل، الشاهدان عىل ان مجيع املتوافقات واملتشاهبات ُصْنُع واحدٍّ

 اللكفة،
#50 

آاثر امجليع يكون ان الوجوب بدرجة تس تلزمان واحد؛ صانع أ َهَبت واالّ  ٍِّ  درجة اىل الّصاعدة الصعوبةُ  ذَلَ

الّ  س بحانه، ذاتهِ  رشيكُ  ميتنع فكام .العدم اىل النوع وبذكل اجلنس بذكل الامتناع  عن ابخلروج الَعاملُ  لفسد وا 

 .يوجد ومل العاملُ  النَعَدم االّ و  ِفْعهل، يف رشيُكه ميتنع كذكل ..الانتظام

 اللمعة الثانية عرش:

انظر! كام ان احلياة برهان ال حدية، ودليل وجوب الوجود، فاملوت دليل الرسمدية والبقاء. اذ كام ان ظهور 

قطرات الهنر اجلاري وَحباابت 
1
البحر املمتّوج وشفافات وجه الارض املتجددة شاهداٌت عىل الشمس ابراءة  

وضياهئا، وان زوال تكل القطرات واحلباابت والشفافات وغروهَبا وأ فولَها وفَناءها وموهتا مع اس مترار  متاثيلها

جتيل الضياء عىل امثالها الآتية عقيهبا ودوام جلوات الامتثيل عىل لك قافةلٍّ س يارةٍّ خلفها، شاهداٌت عىل بقاء 

آاثُر مشسٍّ واحدة، فيظهرون  الشمس يف جتلياهتا ودوام الضياء يف جلواهتا وعىل ان لك هذه الامتثيل وال شعاِت أ

 وجودها بوجود م وبقاءها ووحدهتا بعدهمم، مع انعدام اس باهبم الظاهرية معهم..

كذكل هذه املوجودات تشهد بوجودها عىل وجوب وجود الواجب الوجود، وتشهد بزوالها مع اس باهبا وجم  

ن جتّدد املصنوعات امجليةل وتبدَل املوجودات اللطيفة  امثالها عقيهبا عىل ازليته ورسمديته وأ حديته؛ اذ ا 

وغروهَبا يف طلوع امثالها وافولَها يف ظهور اش باهها عند اختالف الليل والهنار وعند حتول الفصول وتبدل 

العصور، تَشهَُد شهادةً قاطعًة عىل وجود ذي جاملٍّ جمرد رسمدي عالٍّ دامئ التجيل، وعىل بقائه ووحدته.. وان 

الاس باب السفلية مع املسبَّبات يف الانقالابت الس نوية والعرصية، مث اعادة امثال املسبَّبات مع  زوال

الاس باب، يشهد قطعاً عىل ان الاس باب اكملسبّبات عاجزة مصنوعة قورنَت بيهنا وبيهنا ِلحمَك ٍّدقيقة، بل تدل 

ةل اجلّواةل امنا يه َصْنَعٌة متجددةٌ لذلات عىل ان لك هذه املصنوعات اللطيفة الس ّياةل وهاتيك املوجودات امجلي

ونقوشُه املتحوةل ومراايه املتحركة وسئاتُه  -اذلي مجيع اسامئه قدس ية مجيةل  -ال حدية ذي اجلالل وامجلال 

 املتعاقبة وخوامته املتبدةل.

--- 
1
 احلباب: الفقاقيع اليت تعلو املاء.  

#51 

 :عرش الثالثة اللمعة

ذلرات اىل الس يارات، ومن النفوس اىل الشموس؛ بلسان جعزه يف ذاته، يدل عىل انظر! ان لك ش  من ا
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 وظائف جعيبة يف النظام العمويم عىل وحدة خالقه. -مع جعزه  -وجوب وجود خالقه، ويشهد بلسان َْحهل 

 ففي لك ش  هل شاهدان عىل انه واجب واحد.

آيتان عىل انه احد مصد.  ويف لك يح هل أ

القرأآن احلكي ان لك جزءٍّ من اجزاء الئائنات يشهد للواجب  الوجود الواحد الاحد  ولقد فهمُت من فيض

جاماًل يف رساةل عربية تسمى   فان شئت فراجعها. "قطرة"الصمد بقريب من مخسة ومخسني لسااًن فذكرهُتا ا 

 :اللمعة الرابعة عرش

شهد عىل مجيع اوصافه اجلاللية اعمل! ان هذه املوجودات كام تشهد عىل وجوبه ووحدته س بحانه.. كذكل ت 

وامجلالية والكاملية.. وكذكل تشهد عىل كامل ذاته، وعىل انه النقص والقصور اليف ذاته، واليف شؤونه، واليف 

صفاته، واليف اسامئه، واليف افعاهل؛ اذ ان كامل الاثر يدل عىل كامل الفعل ابملشاهدة؛ وكامل الفعل يدل عىل 

ل الامس يدل عىل كامل الصفة ابلرضورة، وكامل الصفة يدل عىل كامل الشأ ن اذلايت كامل الامس ابلبداهة، وكام

 ابحلدس اليقيين، وكامل الشأ ن يدل عىل كامل اذلات حبق اليقني.

فكام ان ممكلية نقوش تزيينات قرص بال قصور، تُظهر كل ممكلية افعال الصانع املهندس املس ترتة تكل الافعال 

حتت الزتيينات.. وممكلية تكل الافعال ترّصح كل مبمكلية اسامء ذكل الفاعل، اي:  حتت النقوش، واملتحركة

هو صانع ماهر وهمندٌس علي ونقاش حكي، وهكذا.. وممكلية اسامئه تُفصح كل عن ممكّلية صفات املسمى، 

فائقة  اي: هل عمل وحمكة وصنعة وهندسة.. وممكلية صفاته تشهد عىل ممكلية شؤون ذاته، اي: هل قابلية

 واس تعداد جيد.. وممكلية الشؤون تكشف عن وجه ممكلية ذاِت ذكل النقاش بوجه يليق به ويناسب مقامه..
#52 

 عىل احلدس ية ابملشاهدة تشهد فطور، وال قصور بال الئائنات هذه يف املشهودة الآاثر هذه ممكلية ان كذكل

 ذكل اسامء كامل عىل ابلبداهة تشهد اكملشهودة، يه اليت الافعال هذه وممكلية ..خلفها مس ترتة افعال ممكلية

 ..الصفات نسب من انش ئة الاسامء اذ الصفات؛ كامل عىل ابلرضورة يشهد الاسامء، تكل وكامل ..الفاعل

 الشؤون وكامل ..القدس ية الصفات مبادئ يه اليت اذلاتية الشؤون كامل عن ابليقني يكشف الصفات وكامل

 هو امنا وامجلال الكامل من الئائنات يف ما مجموع بل .س بحانه جبنابه يليق مبا ذلاتا كامل عىل اليقني حبق يشهد

 .جامهُل  جلّ  جامهِل  واىل كامهل، عزّ  كامهل اىل ابلنس بة مفاض ضعيف ظل

*** 

#53 

% 
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 الثانية الرساةل

 رحشات

من حبر معرفة النيب صىل هللا عليه وسمل 
1

 

--- 
1
 .ضوهئا يف نّسقناها بدوران وحنن »عرشة التاسعة اللكمة« وجعلها الرتكية اىل ت"الرحشا"ترمج الاس تاذ النوريس هذه   

#55 

 الرحي الرْحن هللا بسم

 تنبيه:

َّنا اليعد والحيد، ولكن الرباهني الكبرية واحلجج اللكية ثالثة:  ان ما يعّرف لنا رب

 احداها: هذه الئائنات، وقد مسعَت بعض أآايت هذا الكتاب الكبري.

 ا: الآية الكربى من هذا الكتاب، ويه خامت ديوان النبوة، ومفتاح الكنوزاخلفية عليه الصالة والسالم.واثنيْت

آن احلكي.  واثلثْتا: مفرس كتاب العامل، وجحة هللا عىل الاانم، اي القرأ

 فالبد ان نعرف هذا الربهان الثاين الناطق مث نس متع اليه.. فنذكر من حبر معرفته رحشات:

 وىل:الرحشة الا

 اعمل! ان ذكل الربهان الناطق هل خشصية معنوية عظمية.

 فان قلت: ماهو؟ وما ماهيته؟

قيل كل: هو اذلي لعظمته املعنوية صار سطُح الارض مسجَده، ومكُة حمرابَه، واملدينُة منرَبه.. وهو اماُم مجيع 

 سعاداهتم.. ورئيُس مجيع الانبياء، يزكهّيم املؤمنني يأ متون به صافنّي خلَْفُه.. وخطيُب مجيع البرش يُبني هلم دساتري

ويصّدقهم جبامعية دينه ل ساسات ادايهنم.. وس يُد مجيع الاولياء، يرشد م ويربهّيم بشمس رسالته.. وقطٌب يف 

مركز دائرِة حلقِة ذكرٍّ تركَّبْت من الانبياء والاخيار والصديقني والابرار املتفقني عىل لكمته الناطقني هبا.. 

 نورانية عروقها احليوية املتينة، يهوجشرٌة 
#56 

 .الالهامية مبعارفهم الاولياء يه النرية، اللطيفة ومثراهُتا الطرية اخلرضة واغصاهُنا الساموية، ابساساهتم الانبياء

 .بكراماهتم مستندين الاولياء ومجيعُ  مبعجزاهتم، مستندين الانبياء مجيعُ  لها ويشهد االّ  يّدعهيا دعوىً  من مفا

الّ  ا هل ال) :قال تراه بيامن اذ الئاملني؛ مجيع خوامتَ  دعاويه من دعوى لك عىل ك نف  فاذا التوحيد وادعى (هللا ا 
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 عنيَ  - اذلكر دائرة يف القاعدين وجنوِمه البرش مشوِس  اي - النورانيني الصفّني من واملس تقبل املايض من نسمع

 :ابالجامع يقولون فك هنم .مشارهبم وتباين مسالكهم اختالف مع علهيا، ويتفقون فيكرروهنا، اللكمة، تكل

 ."َصَدْقَت وابحلَق نَطقَت "

 والحّد للو م ان يَُمّد يَده لردّ دعوًى تأ يدْت بشهاداِت َمن الحيد من الشاهدين اذلين تزكهّيم معجزاهُتم وكراماهُتم.

 :الرحشة الثانية

رشد البرش اليه، كام انه يتأ يد بقوة ما يف جناَحيه: نبوًة اعمل! ان هذا الربهان النوراين اذلي دل عىل التوحيد وأ  

وواليًة من الاجامع والتواتر.. وكذا تصّدقه اشاراُت الكتب الساموية من بشارات التوراة والاجنيل والزبور 

وُزبُر الاولني.. وكذكل تصّدقه رموزات الارهاصات الكثرية املشهودة.. وكذا تصّدقه بشارات الهواتف 

املتعددة.. وكذا تصّدقه شهادات أ هل الكهانة املنقوةل ابلتواتر.. وكذا تصدقه دالالت الف معجزات  الشائعة

آن دعائه، وش بع  من امثال شق القمر ونبعان املاء من الاصابع اكلكوثر، وجم  الشجر بدعوته، ونزول املطر يف أ

ىل الفٍّ مما بيّنَه الرواةُ  الثقاة واحملّدثون الكثري من طعامه القليل، وتلكم الضب واذلئب والظيب وامجلل واحلجر ا

 احملققون.. وكذا تصّدقه رشيعته اجلامعُة لسعادات ادلارين.

ن مل يكن  وقد مسعت ورأ يت يف ادلروس السابقة شعاعاتٍّ من مشس رشيعته املفيضة للسعادات. فيكفيك ا 

 عىل عينك غني ويف قلبك َرين فال نطّول هنا.

 الرحشة الثالثة:

انه كام تصّدقه ادلالئل الآفاقية، كذكل هو اكلشمس يدل عىل ذاته بذاته، فتصّدقه ادلالئل ال نفس ية؛ اذ اعمل! 

اجامتع اعايل مجيع الاخالق امحليدة يف ذاته ابالتفاق.. وكذا مجُع خشصيته املعنوية يف وظيفته افاضل مجيع 

 السجااي الغالية
#57 

 ِسرَيه بشهادة وثوقه كامل وكذا ..عبوديته وقوة تقواه وقوة زهده قوة دةبشها اميانه قوة وكذا ..الزنهية واخلصائل

 ابحلق متسكه دعوى يف تصّدقه اطمئنانه، قوة بشهادة حراكته يف امنيته قوة وكذا ..متانته وكامل جّديته وكامل

 .رهتاجش حياةَ  الطرية والامثار النرضة والازهار اخلرضة الاوراُق  تصّدق كام احلقيقة، عىل وسلوكه

 الرحشة الرابعة:

اعمل! ان للمحيط الزماين واملئاين تأ ثريًا عظاميً يف حماكامت العقول!.. فان شئت فتعال، خنلع هذه اخلياالت 

الزمانية والعرصية واحمليطية، ونتجّرد من هذا اللباس امللّوث؛ مث خنوض يف حبر الزمان الس يال، ونَس َبُح فيه 

اليت يه اجلزيرة اخلرضاء فامي بني العصور وادلهور. فلننظر اىل جزيرة العرب اىل ان خنرج اىل عرص السعادات 
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اليت يه املدينة الشهباء يف تكل اجلزيرة الزمانية. ولنلبس ما نسج لنا ذكل الزماُن، وخاطه لنا ذكل احمليط، حىت 

 قطَب مركِز دائرِة الرساةل، وهو عىل رأ س وظيفته يعمل. -ولو ابخليال  -نزور 

عينيك وانظر! فان اول ما يتظاهر لنا من هذه اململكة: خشٌص خارٌق، هل حسُن صورةٍّ فائقة، يف ُحسن  فافتح

آخذ بيده كتاابً ُمعجزاً كرميًا، وبلسانه خطاابً موجزاً حكاميً يبلّغ خطبة ازلية ويتلوها عىل مجيع  سرية رائقة؛ فها هو أ

آدم، بل عىل مجيع اجلن والانس، بل عىل مجيع امل  وجودات.بين أ

ذ يرشح وحيل املعّمى العجيبة يف  فيا للعجب!.. مايقول؟ نعم، يقول عن أ مر ٍّجس ي، ويبحث عن نبأ ٍّ عظي؛ ا 

رّس ِخلقة العامل، ويفتح ويكشف الطلسم املغلق يف رس حمكة الئائنات، ويوحض ويبحث عن الاس ئةل الثالثة 

س ئةل اليت يَسأ ل عهنا لكُّ موجود، ويه: َمن أ نت؟ املعضةل اليت اشغلت العقول واوقعْتا يف احلرية؛ اذ يه الا

 وِمن اين؟ واىل اين؟ ..

 الرحشة اخلامسة:

انظر! اىل هذا الشخص النوراين كيف ينرش من احلقيقة ضياًء نَّوارًا، ومن احلق نوراً مضيئًا! حىت صرّي ليل 

، فك ن الئائنات تبدل شلُكها فصار العامل ضا ًِ حئاً مرسوراً بعدما اكن عبوساً مقطريرًا. البرش هناراً وش تاءه ربيعًا

ذ:  ا 
#58 

 بعٌض  اليعرف والاعداء، اكالجانب موجوداهتا ونرى معوميًا، مأ متاً  الئائنات يف نرى بنوره نس تض  مل اذا

 الزوال برضابت ابكني ايتاماً  واانس هيا حيواانهتا ونرى دهاشة، جنائز جامداهتا ونرى يعاديه؛ بل بعضًا،

 المعىن هممةل العبثية اىل منجرة التصادف ملعبة ونقوشها وتغرّياهتا وتنوعاهتا حبراكهتا الئائنات ونرى .والفراق

 اىل املس تقبل وخماوف املايض ل حزان الناقل وعقهل املعجز وفقره املزجع بَعجزه صار قد الانسان ونرى .لها

 .نوره دائرة يف يدخل مل َمن عند الئائنات ماهية يه فهذه .احليواانت مجيع من واخرس ادىن الانسان، رأ س

فانظر الآن بنوره، ومبرصاد دينه، ويف دائرة رشيعته، اىل الئائنات كيف تراها؟ انظر! قد تبدل شلُك العامل، 

فتحول بيُت املأ مت العمويم مسجَد اذلكر والفكر وجملس اجلذبة والشكر.. وحتول الاعداء الاجانب من 

ول لّك من جامداهتا امليتة الصامتة حيًا مؤنسًا مأ مورًا مسخرًا، انطقًا بلسان املوجودات احبااًب واخوااًن.. وحت

ذاكرين يف تسبيحاهتم، شاكرين  -الايتام الباكون املش تكون  -حاهل أآايت خالقه، وحتول ذوو احلياة مهنا 

ية وملعبة التصادف لرتخيصاهتم عن وظائفهم.. وحتولت حراكت الئائنات وتنوعاهتا وتغرياهتا من العبثية واملهمل 

لهية، حىت ترىق العاملُ وصار كتاب احلمكة  اىل صريورهتا مكتوابت رابنية وحصائف أآايت تكوينية ومرااي اسامءٍّ ا 

 الصمدانية.

وانظر اىل الانسان كيف ترىق من حضيض احليوانية العاجزة الفقرية اذلليةل اىل اوج اخلالفة، بقوة ضعفه، 
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ق فاقته، وشوكة عبوديته، وشعةل قلبه وحشمة اميان عقهل. مث انظر كيف وقدرة جعزه، وَسوق فقره، وشو 

 صارت اس باُب سقوطه من العجز والفقر والعقل اس باَب صعوده بسبب تنورها بنور هذا الشخص النوراين!

مث انظر اىل املايض، ذكل املزار 
1
الاكرب يف ظلامته، كيف اس تضاء بشموس الانبياء وبنجوم الاولياء! واىل  

 س تقبال تكل الليةل الليالء يف ظلامته، كيف تنور بضياء القرأآن وتكشف عن بساتني اجلنان!.الا

فعىل هذا؛ لو مل يوَجد هذا الشخص لسقطت الئائناُت والانساُن، ولك ش  اىل درجة العدم، القمية والامهية 

 لها، فيلزم ملثل هذه الئائنات البديعة امجليةل من

--- 
1
 املقربة.  

#59 

 ابلنس بة لها المعىن اذ الئائنات، تكن فال هذا يكن مل فاذا احملقق، املعّرِف الفائق اخلارق الشخص هذا مثل

: )لوالَك لَوالَك لاَم َخلقُت ااَلفالَك(.. "قوهل احلق وهل املكل" َمنْ  قالَ  ما اصدق مفا .الينا
1

 

 الرحشة السادسة:

 كون، اكشفاً بدينه عن كامالت الئائنات، وما يقول؟فان قلت: َمن هذا الشخص اذلي نراه قد صار مشساً لل

قيل كل: انظر واس متع ما يقول! ها هو خيرب عن سعادة ابدية ويبرّش هبا، ويكشف عن رْحة بال هناية، ويعلهنا 

 ويدعو الناس الهيا. وهو داّلُل حماسن سلطنة الربوبية ونّظاُرها، وكشاُف خمفيات كنوز الاسامء الالهية ومعّرِفها.

 فانظر اليه من هجة وظيفته؛ تََره برهاَن احلق ورساَج احلقيقة ومشس الهداية ووس يةل السعادة..

مث انظر اليه من هجة خشصيته تره مثال احملبةِ الرحامنية، ومتثال الرْحة الرابنية، ورشَف احلقيقة الانسانية، وأ نوَر 

 أ زهِر مثراِت جشرة اخللقة.

ذعان القلب قريٌب من مث انظر كيف احاط نوُر دينه ابل  رشق والغرب يف رسعة الربق الشارق، وقد قَِبل اب 

آدم هديَة هدايته حبيث تُفدي لها ارواهحا.  نصف الارض ومن مُخس بين أ

فهل ميكن للنفس والش يطان ان يناقشا بدون مغالطة يف مّدعيات مثل هذا الشخص، الس امي يف دعوًى يه 

اّل هللا"اساس لك مدعياته وهو  هل ا   جبميع مراتبه؟ .. "الا 

 :الرحشة السابعة

آته يف هذه اجلزيرة الواسعة! أ ال ترى  جراأ فان شئت ان تعرف ان ما حيّركه، امنا هو قّوة قدس ية. فانظر اىل ا 

 هذه الاقوام الوحش ية يف هذه الصحراء العجيبة، املتعصبني

--- 
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1
مفهنم من اقره، ومهنم من ضعفه ومهنم من  اي: ان هذا حديث قديس. وقد تلكم علامء حمققون حول هذا احلديث ،  

( يعّد خالصة جيدة، اذ يقول: "انه حصيح معىًن ولو ضعف مبىن  1/  1انكره ولعّل قول عىل القاري يف رشح الشفا )

 (29 - 21/  11" وايده ابن تميية من حيث حصة معناه يف الفتاوى ) 
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 هذا رفع كيف !تأ ثّر بال حيةً  بنتَه احُد م يدفن بدرجة قلوهُبم القاس ية وخصاهمم، عصبيْتم يف املعاندين لعاداهتم،

 فصرّي م عالية، حس نة ابخالق وهّجز م !قليل زمان يف وقلَعها والوحش ية، السيئة اخالقهم مجيع الشخص

 واساتيذ الانساين العامل معلمي
1
 كسائر اخلوف بقوة فقط، الظاهر عىل سلطنته ليست فانظر .املمتدنة الامم 

ر والعقول، القلوب يفتح هو ها بل لوك،امل  العقول ومعمل القلوب حمبوَب  صار حىت والنفوس الارواح ويسّخِ

 .الارواح وسلطان النفوس ومريب

 :الرحشة الثامنة

من املعلوم ان رفع عادةٍّ صغرية )اكلتتون( 
1
مثاًل، من طائفة صغرية ابللكية قد يَعرَسُ عىل حامك عظي هبّمة  

نرى هذا اذلات ها هو قد رفع ابللكية؛ عاداتٍّ عظمية كثرية، من اقوام عظمية متعصبني لعاداهتم،  عظمية، مع أ انّ 

معاندين يف حس ياهتم، بقوة جزئية، ومهةٍّ قليةل ويف زمان قصري، وغَرَس بدلها برسوخ اتم يف جسيْتم عادات 

، تََره نواًة قد صار جشرًة ابسقة. رىض هللا عنه قبل الاهتداء وبعده "معر"عالية، وخصائل غالية. فانظر اىل 

آته الاساس ية الوف ما رأ ينا، مفن مل يََر هذا العرص نُدخل يف عينه هذه  وهكذا يرتاءى لنا من خوارق اجراأ

اجلزيرة!. فليجّرب نفسه فهيا. فليأ خذوا مائة من فالسفْتم وليذهبوا الهيا وليعملوا مائة س نة هل يتيرس هلم ان 

 ذا الزمان جزٌء من مائة جزءٍّ مما فعل س يُدان يف س نةٍّ ابلنس بة اىل ذكل الزمان؟! .يفعلوا ابلنس بة اىل ه

 :الرحشة التاسعة

اعمل! ان كنت عارفاً بسجية البرش، انه اليتيرس للعاقل ان يّدعي يف دعوى فهيا مناظرة كذابً خيجل بظهوره، 

تصنّع وهتّيج يُوميان اىل كذبه، يف انظار وان يقوهل بال جحاب وبال مباالة وبال تأ ثر يشري اىل حيلته، وبال 

خصومه النقادة، ولو اكن خشصاً صغريًا، ولو يف وظيفة صغرية، ولو حبيثية حقرية، ولو يف جامعة صغرية، ولو 

يف مسأ ةل حقرية. فكيف ميكن تداخل احليةل ودخول اخلالف يف مّدعيات مثل هذا الشخص اذلي هو موظف 

 ة عظمية، مع انهعظي، يف وظيفة عظمية، حبيثي

--- 
1
 مجع اس تاذ  

2
 التتون : التبغ والتدخني.  
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 عظمية؟ دعوى ويف عظمية، مسأ ةل ويف عظمية، خصومة مقابةل ويف عظمية، جامعة ويف عظمية، ل منية حيتاج

 وجبذبة مصميية، وبصفوةٍّ  تأ ثر، وبال ختوف وبال جحاب وبال ترّدد وبال مبعرتض، مباالة بال يقول ما يقول هو وها

 .علوي شديد ابسلوب عّزهِتم، وكرس نفوسهم وحتقري عقوهلم بزتييف خصومه اعصاب حيّرِك وبطرزٍّ  خالصة،

 انْ ) مالَّ   املذكورة؟ احلاةل هذه مثل يف الشخص هذا مثل من ادلعوى هذه مثل يف احليةل تداخل ميكن فهل

الّ  هوَ   (يُوىح َويحٌ  ا 
1
. 

 ونظر احلقيقة اعىل من ان يُدلَّس عليه! .. نعم، ان احلقَّ اغىن من ان يُدِلّس،

 نعم، ان مسلكه احلق مس تغنٍّ عن التدليس، ونظرُه النفّاذ مزّنٌه من ان يلتبس عليه اخليال ابحلقيقة..

 الرحشة العارشة:

انظر واس متع ما يقول! ها هو يبحث عن حقائق مدهشة عظمية، ويُنذر البرش ويبحث عن مسائل جاذبة 

البة للعقول اىل ادلقة للقلوب، الزمة ج
1
فيبرّش البرش. ومن املعلوم ان شوَق كشِف حقائق الاش ياء، قد ساق  

الكثريين من اهل )املََرق( 
4
اىل فداء الارواح. أ ال ترى انه لو قيل كل: ان أ فديَت نصَف معرَك او نصف  

تقباكل، اظنك ترىض ماكل، لزنل من القمر او املشرتي خشٌص خيربك بغرائب احواهلام وخيربك حبقيقة اس  

قه اجامُع اهل  ابلفداء؟ فياللعجب! ترىض دلفع )َمَرِقك( برتك نصف العمر واملال، والهتمت مبا يقول هذا ويصّدِ

 : الشهود وتواتر أ هل الاختصاص من الانبياء والصديقني والاولياء واحملققني؛ فيبحث عن شؤون سلطانٍّ

، يطري ذكل الفراُش حول رِساج ٍّمن القناديل اليت ارسهجا ليس القمُر يف مملكته االّ كذاببٍّ يطري حول ف راشٍّ

يف مزنلٍّ أ عّده لضيوفه املسافرين من الوِف منازهل! .. وكذا خيرب عن عاملٍّ هو حمل اخلوارق والعجائب، وعن 

انقالب جعيب، فرضًا لو انفلقت الارُض وتطايرت جبالُها اكلسحاب ما ساوْت ُعرش معشار عشري غرائب 

 نقالب.ذكل الا

--- 
1
 3النجم :   

2
نعام النظر.    اي املالحظة والتدبر وا 

3
 اي  الولع واللهفة والرغبة امللحة والاهامتم . ويس تعملها الاس تاذ يف اماكن متفرقة ويعقهبا مبعناها العريب.  
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مُس  اذا) :امثال لسانه من فاس متع شئت فان َرْت  الشَّ امءُ  اذا) و (ُكّوِ  الارُض  ُزلْزِلَِت  اذا) و (انَْفَطَرْت  السَّ

 كقطرةِ  الا اليه ابلنس بة ادلنيوي الاس تقبال ليس اس تقبال؛ٍّ  عن بتحقيقٍّ  خيرب وكذا .. (الَقارِعَةُ ) و (زِلْزالَهَا

؛ شهودٍّ  عن يبرّش  وكذا ..ساحل بال حبر اىل ابلنس بة طائلٍّ  بال رسابٍّ   ادلنيوية السعادة ليست بسعادةٍّ

 .رسمدية مشس اىل ابلنس بة لزائ كربقٍّ  الا الهيا ابلنس بة
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جعائٌب، تنتظران وتنظر الينا. والبد الخبار تكل العجائب  -ذات العجائب  -نعم، حتت جحاب هذه الئائنات 

واخلوارق خشٌص جعيب خارق يشاِهد مث يشهَد، ويبرُص مث خُيرب. نعم، نشاهد من شؤونه واطواره انه يشاهد 

رضيات رب العاملني ومطالبه منّا وهكذا.. من عظامئ مسائل المفّر مث يشهَد فينذر ويبرّش. وكذا خيرب عن م

 مهنا، وجعائب حقائق المنجأ  مهنا، وال سعادة بدوهنا.

فيا حرسةً عىل الغافلني! وايخسارةً عىل الضالني! وايجعباً من بالهة اكرث الناس! كيف تَعاَموا عن احلق وتصاّموا 

ات يف جعائبه، مع ان من شأ ن مثهل ان تُفدى هل الارواُح ويرُسع اليه عن هذه احلقيقة! ال هيمتون مبثل هذا اذل

 برتك ادلنيا وما فهيا.

 الرحشة احلادية عرشة:

اعمل ! ان هذا الشخص، املشهود لنا بشخصيته املعنوية، املشهور يف العامل بشؤونه العلوية؛ كام انه برهاٌن انطٌق 

نية التوحيد.. كذكل هو برهان قاطع ودليل ساطع عىل السعادة صادٌق عىل الوحدانية، ودليٌل حق  بدرجة حقا

الابدية؛ بل كام انه بدعوته وهبدايته سبُب حصول السعادة الابدية ووس يةل وصولها.. كذكل هو بدعائه 

 وعبوديته سبُب وجود تكل السعادة ووس يةل اجيادها.

صرّيت هذه اجلزيرة، بل الارض، مصلني  فان شئت فانظر اليه وهو يف الصالة الكربى، اليت بعظمة ُوسَعْتا

بتكل الصالة الكربى.. مث انظر انه يصيل تكل الصالة هبذه امجلاعة العظمى، بدرجةٍّ ك نه هو اماٌم يف حمراب 

آدم اىل هذا العرص اىل أآخر ادلنيا، يف صفوف  آدم، من أ عرصه واصطّف خلَفه، مقتدين به مجيُع افاضل بين أ

ني عىل دعائه.. مث اس متع ما يفعل يف تكل الصالة بتكل امجلاعة. فها هو يدعو حلاجةٍّ الاعصار مؤتَّمني به ومؤمنّ 

شديدةٍّ عظميةٍّ عامةٍّ حبيث يشرتك معه يف دعائه الارُض، بل السامء، بل لك املوجودات، فيقولون بأ لس نة 

َّنا تقبل  الاحوال: نعم اي رب
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 اىل انظر مث ..هو يطلب ما حصول نطلب اسامئك، من علينا جتىل ما مجيع مع بل نطلبه، ايضاً  فنحن دعاءه،

يف عظي ابفتقارٍّ  يترضّع كيف ترضعاته طرز يف طوره  حبيث !حزينة حمبوبية يف معيق وحبزن شديد اشتياق ٍِّ

 لوال ملقصدٍّ  يدعو هو ها يترضع؛ وغاية مقصدٍّ  ل يّ  انظر مث ..دعائه يف فيرُشُكها فيبكهيا الئائنات بئاء هيّيج

 ومبطلوبه .معىن وال لها القمية سافلني اسفل اىل اخمللوقات لك بل العامل بل الانسانُ  لسقط ملقصدا ذاك حصول

 اسرتحام يف شديد، غياث يف مديد، ابس متدادٍّ  يترضع كيف انظر مث ..كامالهتا مقامات اىل املوجوداُت  ترتىق

 اللهم أآمني :والسموات العرش ليقو  ك ن حىت وجَدها، وهيّيج والسموات، العرَش  يُسمع حبيث حزين، بتودد

 اذلي الرحي، البصري العلي ومن الكرمي السميع القدير من يطلب نعم، مسؤوهَل؟ يطلب مّمن انظر مث ..أآمني

ذ حاجة، اخفى يف حيوانٍّ  اخفى من دعاءٍّ  اخفى يسمع  املٍّ  ادىن يبرص وكذا ابملشاهدة، حاجته بقضاء جييبه ا 
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 حكمية، بصورة ويَرمح ويُكرم ابملشاهدة، الحيتسب حيث من الهيا يوصهل ذا   غاية؛ ادىن يف حياة ذي ادىن يف

 .حكي بصري ومن علي مسيع من والتدبري الرتبية هذه ان يف ريب اليبقى منتظم؛ وبطرز

 الرحشة الثانية عرشة:

آدم، ورف ع يديه متوهجًا فياللعجب! .. مايطلب هذا اذلي قام عىل الارض ومَجَع خلَفه مجيع الانبياء، افاضل بين أ

ن عليه الثقالن، ويُعمَل من شؤونه انه رشف نوع الانسان، وفريد الكون  اىل العرش الاعظم ويدعو دعاًء يُؤّمِ

والزمان، وخفر هذه الئائنات يف لك أآن؛ ويستشفع جبميع الاسامء القدس ية الالهية املتجلية يف مرااي 

ب هو . فاس متع! ها هو يطلب البقاء واللقاء واجلنة املوجودات، بل تدعو وتطلب تكل الاسامء عني ما يطل

والرضاء. فلو مل يوَجد ماال يُعد من الاس باب املوجبة العطاء السعادة الابدية من الرْحة والعناية واحلمكة 

عىل وجود الاخرة، وكذا مجيع الاسامء  -املتوقف كوهنا رْحة وعناية وحمكة وعداةل  -والعداةل املشهودات 

ُُّه هل ول بناء جنسه اجلنة، كام يُنش  القدس ية، ا س باابً مقتضية لها؛ لكفى دعاءُ هذا الشخص النوراين الن يبين رب

 لنا يف لك ربيع جنااًن مزينة مبعجزات مصنوعاته.
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 لفتح سبباً  عبوديته يف دعاؤه صار كذكل والعبودية، لالمتحان ادلنيا ادلار هذه لفتح سبباً  رسالته صارت فكام

 .واجملازاة للمئافأ ة خرةالآ  دار

فهل ميكن ان يتداخل يف هذا الانتظام الفائق، ويف هذه الرْحة الواسعة، ويف هذه الصنعة احلس نة بالقصور، 

.. وان تتغري هذه احلقائق "ليس يف الامئان ابدع مما اكن"ويف هذا امجلال بال قبح، بدرجة انطق امثال الغزايل بـ

شوش عظي؛ اذ سامع ادىن صوت يف ادىن خلق يف ادىن حاجة وقبولها ابمهية بقبحٍّ خشني، وبظمل ُموحش، وبت 

اتمة، مع عدم سامع ارفَع صوتٍّ ودعاءٍّ يف اشد حاجة، وعدم قبول احسن مسؤول، يف امجل امل ورجاء؛ قبٌح 

ور مثل ليس مثهل قبح، وقصوٌر اليساويه قصور، حاشا مث حاشا وماّل.. اليقبل مثُل هذا امجلال املشهود بال قص

 هذا القبح احملض، وااّل النقلبت احلقائُق ابنقالب احلُسن اذلايت قبحًا ذاتيًا.

 :الرحشة الثالثة عرشة

ايرفيقي يف هذه الس ياحة العجيبة، أ ال يكفيك مارأ يت؟ فان اردت الاحاطة فالميكن، بل لو بقينا يف هذه 

آته..  اجلزيرة مائة س نة ما احطنا والَملَلْنا من النظر جبزءٍّ واحد من مائة جزء من جعائب وظائفه، وغرائب اجراأ

 فلرنجع قهقراًي، ولننظر عرصًا عرصًا، كيف اخرّضت تكل العصور واس تفادت من فيض هذا العرص؟

نعم، نرى لكَّ عرصٍّ منرُّ عليه قد انفتحت ازاهريُه بشمس عرص السعادة وامثَر لُك عرصٍّ من امثال ايب حنيفة 
1

، والشافعي 
1

د البسطايم ، وايب يزي
4

 ، واجلنيد

--- 
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1
هـ( النعامن بن اثبت، امام احلنفية، الفقيه اجملْتد احملقق، احد الامئة الاربعة عند اهل الس نة، 111 - 91ابو حنيفة )  

ودل ونشأ  ابلكوفة، وتويف ببغداد، وأ خباره كثرية، وهل تصانيف مهنا:  "مس ند " يف احلديث، مجعه تالميذه و "الفقه 

 الزرلكي( 9/41"اخملارج " يف الفقه.  )الاعالم     الاكرب " و
2
م( احد الامئة الاربعة عند اهل الس نة، ودل يف غزة بفلسطني وْحل مهنا اىل 911 - 919هـ()113 - 111الشافعي )  

 هـ فتويف هبا، وقربه معروف يف القاهرة، واكن من احذق122مكة وهو ابن س نتني، وزار بغداد مرتني، وقصد مرص س نة 

قريش ابلريم برع يف ذكل اوالً كام برع يف الشعر واللغة واايم العرب مث اقبل عىل الفقه واحلديث وافىت وهو ابن عرشين 

آن ". )الاعالم   الزرلكي(. 1/11س نة، وهل تصانيف كثرية اشهرها كتاب  "الام " يف الفقه و "احئام القرأ
3
البسطايم، ابو يزيد زاهد مشهور، اصهل من بسطام ووفاته فهيا هـ( طيفور بن عيىس 111 - 199ابو يزيد البسطايم )  

 1/391للزرلكي ومزيان الاعتدال  4/141ابن خلئان والاعالم  1/131)بدلة بني خراسان والعراق(. )وفيات الاعيان 

 ابو نعي(. 11/44لذلهيب حلية الاولياء 
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 البغدادي
1
 الكيالين عبدالقادر والش يخ ،

2
 عريب بن ادلين وحمي ،الغزايل والامام 

3
 الشاذيل احلسن وايب ،

4
 النقشبند والشاه ،

5
 الشخص ذكل هداية فيض من منورات مثراتٍّ  الوف ونظائر م الّرابين والامام ،

 .النوراين

فلنؤخر تفصيالت مشهوداتنا يف رجوعنا اىل وقت أآخر، ونصيل ونسمل عىل هذا اذلات النوراين، ذي 

 ًا عليه الصالة والسالم:املعجزات، اعين س يدان محمد

آن احلكي من الرْحن الرحي من العرش العظي.  اللهم صّل وسمّل عىل هذا اذلات النوراين اذلي ُانزل عليه القرأ

اعين س يدان محمدًا الُف الِف صالة وسالم بعدد حس نات امته.. عىل َمن برَشَّ برسالته التوراة والاجنيل 

رهاصات وهواتف اجلن واولياء اال نس وكواهُن البرش وانشقَّ ابشارته القمر والزبور والزبر، وبرشَّ بنبوته ال  

س ّيدان وموالان محمد الف الف صالة وسالم بعدد انفاس امته.. عىل َمن جاءت دلعوته الشجُر، ونزل رسعة 

بني اصابعه  بدعائه املطُر، واظلته الغاممة من احلّر، وش بَع من صاع ٍّمن طعامه مئات من البرش، ونبع املاء من

ّب، والظيب، واذلئب، واجلذع، واذلراع، وامجلل، واجلبل، واحلجر، واملدر،  َِ ِّ اكلكوثر، وانطَق هللا هل الّض

 والشجر، صاحب

--- 
1
(: صويف وزاهد، س يد الطائفة. ودل وتويف ببغداد 1211هـ/129هو جنيد بن محمد )ابو القامس الزجاج القواريرى()ت   

 سفيان الثوري والعلوم الصوفية عن خاهل الرسي السقطي. تلقى العلوم الفقهية عن
2
هـ، ودخل بغداد فسمع احلديث وتفقه   391الكيالين)عبد القادر(: هو ابن ايب صاحل ابو محمد اجلييل. ودل جبيالن س نة   

تقام عىل يديه عىل ايب سعيد اخملريم احلنبيل، وهو احد الاقطاب املعروفني دلى اهل الس نة وامجلاعة، وجمدد عظي اس  
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كثري من املسلمني  واسمل كثري من الهيود والنصارى. من مصنفاته: كتاب الغنية وفتوح الغيب والفتح الرابين، تويف ببغداد 

 هـ . 111س نة 
3
حمي ادلين بن عريب: هو محمد بن عيل بن محمد ابن عريب ابو عبد هللا الطاىئ الاندليس املعروف اببن العريب الشهري   

ـ وتويف بدمشق س نة 111الاكرب، ودل ابالندلس س نة  ابلش يخ هـ، هل من التصانيف )فصوص احلمك( و)الفتوحات 149ه

 1/191الاعالم  1/113هدية العارفني  1111، 1149كشف الظنون  14/111املكية(. )البداية والهناية البن كثري 

 (.1/199 الطبقات الكربى 1/119جامع كرامات الاولياء  4/119مزيان الاعتدال 
4
هـ( هو عيل بن عبدهللا بن عبد اجلبار الشاذيل، والشاذةل قرية من افريقيا، الرضير الزاهد نزيل  111 - 121الشاذيل: )  

الاعالم  1/3الاسكندرية وش يخ الطائفة الشاذلية، صاحب الاوراد املسامة  "حزب الشاذيل ". )الطبقات الكربى 

 (.1/431الاولياء جامع كرامات  143نور الابصار  3/411
5
النقشبند)الشاه(: هو محمد هباء ادلين مؤسس الطريقة النقشبندية ودل يف قرية قرص العارفان، قرب خبارى، ودرس يف   

مسرقند، تزوج يف الثامنة عرشة من معره، انتسب اىل ش يوخ كثريين وعاد اخرياً اىل خبارى ومل يغادرها حىت وفاته، وانشأ  

( س نة من العمر. من مصنفاته: رساةل الواردات 94م عن )1492هـ  921ربيع ال ول  4وتويف يف فهيا طريقته ونرشها، 

 والاوراد الهبائية، حياتنامة، تنبيه الغافلني.
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 اللكامت يف املتشلكة احلروف لك بعدد وسالم صالة الف الف محمد وشفيعنا س يدان البرص؛ ومازاغ املعراج

 اىل الزنول اول من قارئٍّ  لك من القرأآن من لكمة لك قراءة عند الهواء متوجات مرااي يف الرْحن ابذن املمتثةل

لـــهنا اي وارْحنا واغفرلنا الزمان أآخر  .أآمني ..أآمني ..أآمني .مهنا صالة بلك ا 

*** 

اعمل! 
1
ان دالئل النبوة الاْحدية التعد والحتىص، وقد ذكران قسامً مهنا يف ]اللكمة التاسعة عرشة واملكتوب  

البالغ وجوه اجعازه اىل اربعني،  "القرأآن"البالغة اىل الف، ومع شهادة  "معجزاته"لتاسع عرش[ مفع شهادة ا

السابق تفصيلها يف )اللكمة اخلامسة والعرشين( عىل رساةل محمّد عليه الصالة والسالم.. كذكل تشهد هذه 

آايهتا عىل نبوته؛ اذ كام ان يف هذه املصنوعات املب  "الئائناُت " ثوثة يف الئائنات أآايتٍّ الحُتد، تشهد عىل بأ

 وحدانية اذلات الاحدية، كذكل فهيا بيّنات التعد، تشهد عىل رساةل اذلات الاْحدية عليه الصالة والسالم:

مهنا كامل حسن الصنعة؛ اذ كامل ُحسن الصنعة يف هذه املصنوعات، يدل عىل الرساةل الاْحدية دالةل قطعية؛ 

ات املزينات يُظهر للناظر ُحسَن صنعةٍّ وزينةٍّ ابملشاهدة، وان حسن الصنعة وزينة الن جامل هذه املصنوع

الصورة يدالن ابلبداهة عىل ان يف صانعها ارادةَ حتسنيٍّ وطلَب تزينيٍّ يف غاية القوة. وان ارادة التحسني وطلَب 

ظهار كامالِت صنعته. وان تكل الزتيني يدالن ابلرضورة عىل ان يف صانعها حمبًة علويًة لصنعته، ورغبًة قدس ية ال

احملبة والرغبة تدالن ابلقطع عىل ان الانسان اذلي هو اَكل املصنوعات وابدعها وامجل اخمللوقات وامجعها، هو 
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املظهُر اجلامُع واملداُر البارُع لتكل احملبة والرغبة، وهو اذلي تمتركزان فيه. وان الانسان لكونه امجع وابدع 

ة الشعورية لشجرة اخللقة. أ ي هو لها كمثرةٍّ ذات شعور. فلكونه اكلمثرة، فهو ما بني اجزاء املصنوعات فهو المثر 

الئائنات جزء أ مجع وأ بعد من مجيع الاجزاء. فلكونه امجَع وابعَد وذا شعور، فهل نظٌر عام وشعور لكي. فلكون 

 فهو اخملاَطب نظره عامًا يرى مجموع جشرة اخللقة، ولكون شعوره لكيًا يعرف مقاصد الصانع،

--- 
1
ترمجه الاس تاذ النورىس اىل الرتكية وجعهل النقطة » الرحشات«هذا البحث القي يف دالةل الئائنات حبث مس تقل عن   

 الثالثة من اللكمة الثامنة عرشة.
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 هِ نظر  لكَّ  يرَِصف اذلي فالفرد اخلطاب، خلصوصية سبباً  الشعور، ولكيةُ  النظر معوم فلكون .للصانع اخلاص

 اىل نظره ودقة شعوره متام ويوّجه هل، واحملبة اليه، والتحبب للصانع، التعبد اىل اللكي شعوره ومعوم العام

 نعمةِ  شكر اىل ومّهته قوته ومجموع وشعوره نظره مجيع ويس تعمل وتشهريها، وتقديرها الصانع صنعة اس تحسان

نعامه، مقابةل يف الشكر يطلب اذلي الصانع ذكل  والشكر، والاس تحسان التعبد اىل اكفةً  الناس دعوة واىل ا 

 ..احملبَّب واحلبيب املقرَّب اخملاطب هو الفريد الفرد ذكل يكون فبالبداهة

فيا اهيا الناس! هل ميكن عندمك ان ال يكون محمّد عليه الصالة والسالم ذكل الفرد الفريد؟ وهل يس تطيع اترخيمك 

محمّد عليه الصالة والسالم؟ فياَمن هل برص بال َرَمد، وبصرية بال معى! ان يظهر فرداً أآخر أ ليَق هبذا املقام من 

 انظر اىل عامل الانسان يف هذه الئائنات، حىت تشاهد ابلعيان دائرتني متقابلتني، ولوحتني متناظرتني:

فلوح  فاما احدى ادلائرتني، فدائرة ربوبية حمتشمة منتظمة يف غاية الاحتشام والانتظام. واما احد اللوحني

ٍّ مرّصع يف غاية االتقان والاتزان.  صنعِة مصنّع

واما ادلائرة الاخرى فهئي دائرة عبودية منّورة مزهرة يف غاية الانقياد والاس تقامة. واما اللوح الاخر، فهو لوح 

 تفكر واس تحسان يف غاية الوسعة، وحصيفة تشكر واميان يف غاية امجلع.

 حني، فانظر اىل مناس بة ادلائرتني واللوحني حىت تشاهد ابلعيان:فاذ شاهدت هاتني ادلائرتني وهذين اللو 

ان دائرة العبودية تتحرك مجيُع هجاهتا ابمس ادلائرة الاوىل، وتعمل جبميع قوهتا حبساهبا. وحىت تشاهد بأ دىن دقة 

 ة.ان لوح التفكر والتشكر والاس تحسان والاميان ينظر جبميع معانيه واشاراته اىل لوح الصنعة والنعم

فاذ شاهدْت عيُنك هذه احلقيقة فهل ميكن لعقكل ان ينكر اعَظم املناس بة بني رئيس دائرة العبودية وصاحب 

دائرة الربوبية؟ وهل جيوز لقلبك ان اليوقن ابن ذكل الرئيس اذلي خيدم ابالخالص ملقاصد الصانع يف تشهري 

 صنعته وتقديرها، هل مناس بة
#68 
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 مقبولٌ  حمبوٌب  انه يُْعملَُ  فبالبداهة نعم، رساةل؟ اليه ومنه مئاملة معه وهل اليه قوي وانتساب الصانع، مع عظمية

 .منه واقرهبم اليه اخللق احب بل املكل ماكل عند

 فيا اهيا الانسان!

هل ميكن يف عقكل ان اليبايل والهيمت صانُع هذه املصنوعات املزيّنات ابنواع احملاسن، وُمنِعُم هذه النعم، املُراعي 

قائق الاذواق يف افواه اخللق، مبثل هذا املصنوع ال مجل ال َكل املتوجه اليه بكامل الاشتياق والتعبد دل

والتحبب، ومبثل هذا اخمللوق اذلي اطرب الفرَش والعرَش بَولَوةل اس تحساانته، ودمدمة تقديراته، حملاسن 

حساانت ذكل الفاطر، ومن شعشعة صنعة ذكل الصانع، واهزت الربُّ والبحُر جذبًة من زمزمة تشكراته ال

 تكبرياته لعظمة ذكل اخلالق املنعم؟

فهل ميكن ان اليبايل مثُل ذكل الصانع املُحسن املقتدر مبثل هذا املصنوع املس تحسن املتشكر؟ وهل ميكن ان 

ن اليتوجه اليه؟ وهل ميكن ان اليتلكم معه؟ وهل ميكن ان ال حيبه؟ وهل ميكن ان اليقّربه اليه؟ وهل ميك

ان اليريد رسايَة وضعيته احلس نة وحالته امجليةل اىل معوم اخللق؟ وهل ميكن ان الجيعهل قدوًة للناس حىت 

 ينصبغون بصبغته ووضعيته وحالته؟ وهل ميكن ان الجيعهل رسواًل اىل الناس اكفة؟

اية وعىل حمكة بال ام هل ميكن ان اليكون لصانع هذه املصنوعات املنتظمة ادلاةل نقوش صنعْتا عىل عمل بال هن

 غاية شعوٌر واطالٌع عىل الفرد ال َكل وال مجل من مصنوعاته؟

 ام هل ميكن ان يعمَل ويبرص واليتلكم معه؟

ام هل ميكن ان يتودد ويتعرف بزتيينات مصنوعاته واليوّد واليعرف َمن يوّده كام حيق، ويعرفه كام يليق، 

 ويتودد اليه ابلصدق، ويتعّبد هل ابحلق؟ ..

*** 
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 عرشة الرابعة الرحشة

 املتضمنة لقطرات من حبر املعجزة الكربى

 القطرة الاوىل
اعمل! ان دالئل النبوة الاْحدية التعد وال حتد؛ ولقد صنف يف بياهنا اعاظم احملققني. وأ ان مع جعزي وقصوري 

وجوه اجعاز  . وكذا بينت اجامالً "شعاعات"قد بينت شعاعات من تكل الشمس يف رساةل تركية مسامة بـ

؛ وقد ارشُت بفهمي القارص اىل مقدار اربعني  وجه من وجوه اجعاز القرأآن يف "اي القرأآن"معجزته الكربى 

]اللوامع[ 
1

، وقد بينت من تكل الوجوه واحداً وهو البالغة الفائقة النظمية يف مقدار اربعني حصيفة من تفسريي 
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 رجع اىل هذه الكتب الثالثة... فان شئت فا"اشارات الاجعاز"العريب املسمى بـ

 القطرة الثانية
آن اذلي جاء من خالق هذه السموات والاجرام العلوية  اعمل!  انك قدتفهمت من ادلروس السابقة ان القرأ

َّنا ربَّ العاملني، هل مقامات ووظائف كثرية.  وهذه الارض واملوجودات السفلية، ويعّرف لنا رب

آن ماهو ؟  فان قلت: القرأ

الرتمجة الازلية لهذه الئائنات والرتجامن الابدي ل لسنْتا التاليات للآايت التكوينية، ومفرّس كتاب  قيل كل هو

العامل. وكذا هو كشاٌف خملفيات كنوز الاسامء املس ترتة يف حصائف السموات والارض. وكذا هو مفتاح حلقائق 

الشهادة. وكذا هو خزينة اخملاطبات الازلية الشؤن املُْضَمرة يف سطور احلاداثت. وكذا هو لسان الغيب يف عامل 

الس بحانية والالتفااتت الابدية الرحامنية. وكذا هو اساٌس وهندسُة ومشٌس لهذا العامل املعنوي الاساليم.  

وكذا هو خريطة للعامل الاخروي. وكذا هو قوٌل شارٌح وتفسري واحٌض وبرهان قاطٌع وترجامن ساطٌع ذلات هللا 

شؤنه. وكذا هو مرّبٍّ للعامل الانساين. واكملاء واكلضياء لالنسانية الكربى اليت يه وصفاته واسامئه و 

 الاسالمية.. وكذا هو احلمكة احلقيقية لنوع البرش، وهو املرشد املهدي اىل

--- 
1
 املنشورة ملحقًة ابجملدل الاول من اللكيات.  
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 وعبودية، دعاء كتاب انه وكام .حمكة كتاب كذكل ة،رشيع كتاب انه كام لالنسان هو  :وكذا .هل البرش ماُخِلَق 

 كتب فيه لكن واحد، كتاب انه وكام .فكر هوكتاب كذكل ذكر، كتاب انه وكام .ودعوة امر هوكتاب كذكل

 حىت والرسائل، ابلكتب مشحون مقدسٍّ  َكزنل هو كذكل املعنوية،  الانسان حاجات مجيع مقابةل يف كثرية

 من املتباينة املساكل اهل من واحدٍّ  لك وملسكِل  اخملتلفة، املشارب اهل من واحدٍّ  لك ملرشب ابرز قد انه

 املسكل ذكل وملساق وتنويره، املرشب ذكل ملذاق الئقةً  رساةل واحملققني العرفاء ومن والصديقني الاولياء

 ..الرسائل مجموعة ك نه حىت وتصويره

 القطرة الثالثة
آ  ن يف بيان ملعة الاجعاز يف تكرارات القرأ

1
 . ويف هذه اللمعة س تة نقط:

 النقطة الاوىل:

ر،  ، يكون تكراُره أ حسن وأ بلغ بل أ لزم. اذ اذلكر يُكرَّ ، وكتاُب دعاء وكتاُب دعوةٍّ آن ل نه كتاُب ذكرٍّ اعمل!  ان القرأ

 ة تأ كيٌد.وادلعاء يُردَّد، وادلعوُة تُؤكَّد. اذ يف تكرير اذلكر تنويٌر، ويف ترديد ادلعاء تقريٌر، ويف تكرار ادلعو 
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 النقطة الثانية:

اعمل! ان القرأآن خطاب ودواء ٌمجليع طبقات البرش من اذىك الاذكياء اىل اغىب الاغبياء؛ ومن اتقى االتقياء اىل 

اشقى الاشقياء؛ ومن املوفقني اجملّدين الفارغني من ادلنيا اىل اخملذولني املْتاونني املشغولني ابدلنيا. فاذاً الميكن 

. فلهذا أ درج احلكيُ الرحي  للك احد يف لك آن اذلي هو دواء وشفاء للك احدٍّ يف لك وقتٍّ وقتٍّ قراءة متام القرأ

 . آانً صغريًا، فسهل الَسبيل للك احدٍّ ؛ الس امي الطويةل حىت صار لك سورة قرأ آنية يف اكرث ُسَورٍّ اكرث املقاصد القرأ

آَن لذِّلْكِر فَهَل  اْن القرأ ِكر( وينادي مشّوقًا )َولََقْد يرَسَّ ِمْن ُمدَّ
1
 . 

--- 
1
 املسأ ةل العارشة من الشعاع احلادى عرش توحض حمكة التكرار ايضاحًا وافيًا.  

2
 19القمر:   
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 :الثالثة النقطة

اعمل!  انه كام ان احلاجات اجلسامنية خمتلفة يف الاوقات؛ فاىل بعضٍّ يف لك أآن اكلهواء، واىل قسم يف لك وقت 

ىل صنف يف لك يوم اكلغذاء ، واىل نوع يف لك اس بوع اكلضياء ، واىل طائفة يف لك حرارة املعدة اكملاء ، وا

شهر، واىل بعض يف لك س نة اكدلواء ، لكها يف الاغلب، وقس علهيا. كذكل ان احلاجات املعنوية الانسانية 

آن كـ )هو وهللا(، واىل قسم يف لك وقت كـ )بسم هللا (. واىل قسم ايضا خمتلفة الاوقات، فاىل قسم يف لك أ

 يف لك ساعة كـ )ال اهل الا هللا( وهكذا فقس.

فتكرار الآايت واللكامت:  لدلالةل عىل تكرر الاحتياج، ولالشارة اىل شدة الاحتياج الهيا، ولتنبيه عرق 

 الاحتياج وايقاظه، وتشويق عىل الاحتياج، ولتحريك اش ْتاء الاحتياج اىل تكل الاغذية املعنوية .

 :النقطة الرابعة

س لهذا ادلين العظي املتني ول ساساته، واساسات لهذا العامل الاساليم، ومقلب  آن مؤّسِ اعمل!  ان القرأ

الجامتعيات البرش وحمولها ومبدلها. والبد للمؤسس من التكرير للتثبيت، ومن الرتديد للتأ كيد، ومن التكرار 

 للتقرير والتأ ييد.

آن فيه اجوبة ملكررات اس ئةل ا  لطبقات اخملتلفة البرشية بأ لس نة الاقوال والاحوال.وكذا ان القرأ

 النقطة اخلامسة:

آن يبحث عن مسائل عظمية ويدعو القلوب اىل الاميان هبا، وعن حقائق دقيقة ويدعو العقول  اعمل!  ان القرأ

 ب متنوعة.اىل معرفْتا. فالبد لتقريرها يف القلوب وتثبيْتا يف افئار العامة من التكرار يف صورة خمتلفة واسالي
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 النقطة السادسة:

آيةٍّ ظهرًا وبطنًا وحّدًا ومّطلعًا، وللك قصد وجوهًا واحئامًا وفوائد ومقاصد، فتذكر يف موضعٍّ  اعمل! ان للك أ

، ويف أآخر الخرى، ويف سورةٍّ ملقصدٍّ ويف اخرى لآخر وهكذا، فعىل هذا التكرار الا يف الصورة. .  لوجهٍّ
#72 

 الرابعة القطرة

جعاز يف اهامل القرأآن يف بعض املسائل الكونية الفلسفية واهبامه يف بعض أآخر مهنا، واجامهل يف يف بيان ملعة الا

 قسم مهنا، ويف هذه اللمعة ست نكت:

 النكتة الاوىل:

 فان قلت:  الي ش  ال يبحث القرأآن عن الئائنات كام يبحث عهنا فن احلمكة والفلسفة ؟

. واما "ابملعىن الامسى"قيقة فأ س تخدمت املوجودات ل نفسها قيل كل:  الن الفلسفة عِدلَت عن طريق احل 

آن فباحلق ُانزل وابحلق نََزل واىل احلقيقة يذهب فيس تخدم املوجودات ابملعىن احلرىف ال ل نفسها بل خلالقها.  القرأ

ما بيهّنا  فان قلت:  ل ي ش  اهبم القرأآن وامجل يف امثال ماهية الاجرام العلوية والسفلية وشلكها وحركْتا عىل

الفن 
1
 ؟

 قيل كل: ل ن الاهباَم أ  م والاجامَل امجل :

آن امنا يبحث عن الئائنات اس تطراداً لالس تدالل عىل ذات هللا وصفاته، ومن رشط ادلليل  فاوال:  الن القرأ

هل ان يكون ظاهراً وأ ْظهَر من النتيجة، والنتيجة معرفة ذات هللا وصفاته واسامئه. فلو قال عىل ما يش ْتيه ا

، "اي اهيا الناس فانظروا اىل الشمس يف سكوهنا، واىل الارض يف حركْتا لتعرفوا عظمة قدرة خالقها "الفن:  

لصار ادلليل أ خفى وأ غض من النتيجة وأ بعد مبراتب من فهم اكرث البرش يف اكرث الازمان والاعصار، مع ان 

مهم التنايف اس تفادة املتفلسفني املتعمقني القليلني. حق الاكرث املطلق ا م يف نظر الارشاد والهداية. مفراعاة فه 

 ولكن يف مراعاة هذا الاقل حمرومية الاكرث يف اكرث الاوقات.

واثنيا: ان من شأ ن البالغة الارشادية مماشاة نظر العموم، ومراعاة حس العامة ومؤانسة فكر امجلهور؛ لئال 

ال يترشد حسهم بال مصلحة فابلُغ اخلطاب معهم يتوحش نظر م بال طائل وال يتشوش فكر م بال فائدة، و

 والارشاد:  ان يكون ظاهرًا بس يطًا سهال اليعجز م، وجزيًا ال ميلهم، مجمال فامي اليلزم تفصيهل هلم.

--- 
1
 أ ي العلوم احلديثة وتفصيل املسأ ةل يف الشعةل الثانية من اللكمة اخلامسة والعرشين.  

#73 
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 واما .ُموجدها اىل الناظرة احوالها عنده فاال م ..ملوجدها بل لها، املوجودات والاح يذكر ال القران ان :واثلثا

 .والرثى الرثاي بني ما فش تان ..نفسها اىل الناظرة احوالها عنده فاال م .لها عهنا فتبحث احلمكة فن

 اهل مع ابالصاةل يتلكم والفن ..تقليداً  ال حتقيقاً  ليعرفوا الاكرث فهم ويراعى الناس لك خياطب التزنيل ان وكذا

ل مفا .فلتقليد العموم مع واما الفن،  هيمل او يهبم او القرأآن فيه جيمل ان البد - الصدق برشط - الفن فيه فصَّ

 .العامة نفع درجات عىل

 املغلطة يف الاكرث يوقع ما يذكر ال ان الارشاد بالغة تس تلزم البرش طبقات للك مرشد النه القرأآن ان :ورابعاً 

 وان عند م، احملسوسة املتعارفات من هو ما لزوم بال يغري ال وان الظاهري، نظر م يف البدهييات مع برةواملئا

 .الاصلية وظيفْتم يف هلم يلزم ال ما جيمل او هيمل

 وظيفْتا وعن رساجًا، وجعلها نّورها ملن بل ماهيْتا، من وال للشمس ال الشمس، عن يبحث  :مثال

 لهذه الازيل النقاش نسج يف صبغة انسجام ومكوك خلقة، نظام ومركز صنعة، انتظام زنربك بصريورهتا

 الارض وجه عىل املنسوجات تكل املفروشات الفصول، اختالف يف والهنار، الليل خبيوط املنسوجات

 وحركة .العلي وصانعها احلكي فاطرها كامالت املنسوجات وانتظام النسج نظام ابراءة القرأآن ليعرفنا .والسامء

 مضن يف احلكي النظام نسج اراءة املقصد اذ .القرأآن مقصد يف تؤثر ال حقيقية، او ظاهرية اكنت سواء الشمس

 ما عىل احلقيقة يف الشمس سكون يرضه فال حشمته بكامل مشهود فالنسج .املشهود الشمس جراين اراءة

 ..الفن يزمعه

 :الثانية النكتة

ْمَس  آن يقول:  )َوَجَعَل الشَّ رِساجًا( ان القرأ
1
و )والَشْمُس جَتْري ملُس َتَقرٍّ لها(  

1
 

فان قلت:  الي ش ٍّ عرّب عن الشمس ابلرساج، مع اهنا عند الفن اعظم من ان تكون اتبعًة لالرض، بل يه 

ــيَّاراِت؟  مركز الارض مع السَّ

--- 
1
 11نوح:   

2
 49يس:   

#74 

 لوازمات صورة يف فيه املوجودة الاش ياء وتصويرُ  ؛قرص بصورة العامل تصويرُ  ابلرساج التعبري يف ان  :كل قيل

 يدُ   وخدامه لضيوفه احرضهْتا قد انه واحساٌس  ومسافريه، القرص لسئان ومطعوماته ومزيناته القرص ذكل

 عظمة يف اخلالق رْحة اخطار الرساج؛ تعبري ففي .منور ورساج مسخر مأ مور الا الشمس، وما .رحي  كرمي

 اعظم ابراءة وحدانيته واعالن ..سلطنته حشمة يف كرمه واحساس ..رْحته وسعة يف نهاحسا وافهام ربوبيته،
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 العبادة؟ لياقة واين اجلامد املسخر الرساج اين اذ .مسخر رساج الا هو ما انه معبودًا؛ املرشك مايتومهه

ودوران الصيف ويف تعبري اجلراين اخطار الترصفات املنتظمة العجيبة يف ما بني اختالف الليل  والهنار 

 والش تاء. . ويف اخطارها افهام عظمة قدرة الصانع يف انفراده يف ربوبيته.

مفن نقطيت الشمس والقمر يوجه اذلهن اىل حصائف الليل والهنار، والصيف والش تاء، ومهنا اىل سطور 

وال تعلق للمقصد احلاداثت املكتوبة يف اجوافها. فتعبري اجلراين عنوان لهذه املعاين، فيكفي ظاهر العنوان 

 حبقيقته.

آن مع كوهنا سهةًل بس يطًة معروفًة؛ كيف صارت ابوااًب ومفاتيح خلزائن لطائف املعاين. مث  فانظر اىل لكامت القرأ

انظر اىل مطنطنات لكامت احلمكة الفلسفية كيف اهنا مع شعشعْتا ال تفيدك كامال علميا وال ذوقًا روحيا، وال 

ية. بل امنا تفيدك حرية مدهشة ودهشة موحشة. وتسقطك من سامء التوحيد املض  غاية انسانية وال فائدة دين 

 يف اودية الكرثة املظلمة. فاس متع بعض ما يقول الفلسفي يف الشمس يقول:

)يه كتةل عظمية من املائع النارى اعظم من ارضنا مبليون وثالمثائة الف مرة، تدور عىل نفسها يف مس تقرها، 

ويه ارضنا وس يارات اخرى. فتدور هذه الاجرام العظمية اخملتلفة يف اجلسامة، والقرب تطايرت مهنا رشارات 

من الشمس والبعد مهنا، ابجلاذب العمويم حول الشمس يف الفضاء اخلايل. فان خرج احدها من مداره 

نيا ابلتصادف حبادثة ساموية َكرور النجم ذي اذلنب به حلصل هرج ومرج يف املنظومة الشمس ية، ويف ادل

 بدرجة تتدهش منه السموات والارض(. فانظر اىل
#75 

الشمس مع " وما احلقيقة، شلك الضالةل تقلب كيف ..!هللا س بحان فيا ..؟ املسأ ةل هذه افادتك ما نفسك

س ياراهتا، الا مصنوعٌة موظفٌة وخملوقٌة مسخرةٌ ابمر فاطرها احلكي وبقوة خالقها القدير. وما يه مع عظمْتا الا 

 ."تلمعة يف وجه حبر السامء يتجىل شعاع من امس )النور( علهياقطرة م 

آن فقالوا: يفعل هللا هبذه الاجرام املدهشة اجلامدة وظائف يف  والفالسفة لو ادرجوا يف مسائلهم قبساً من القرأ

انفسها واىل غاية الانتظام واحلمكة، ويه يف غاية الاطاعة المره لئان ِلِعلِْمهِْم معىًن، وااّل ابن اس ندوا اىل 

َماء فَتَْخَطُفُه الطرُي َاْو هَتْوي ِبِه الّرحيُ  ََّما َخرَّ ِمَن السَّ آن )َوَمْن يرُْشك ابهلل فئاَن  يف الاس باب صاروا كام قال القرأ

 ) يقٍّ مئانٍّ حَسِ
1
 وقس عىل هذه املسأ ةل سائر املسائل. . 

 النكتة الثالثة:

ة اربعة: التوحيد، والرساةل، واحلرش، والعداةل مع العبودية. اعمل! ان مقاصد القرأآن الاساس ية وعنارصه الاصلي

فيصري سائر املسائل وسائل هذه املطالب. ومن القواعد: عدم التعمق يف تفصيل الوسائل، لئال ينترش البحث 

ذا ابالش تغال مبا ال يعين فيفوت املقصد. فلهذا قد اهبم وقد امهل وقد امجل القرأآن يف بعض املسائل الكونية. وك
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ان الاكرث املطلق من خماطب القرأآن عوام و م ال يقتدرون عىل فهم احلقائق الغامضة الالهية بدون توس يط 

المتثيل والتقريب ابالجامل، وال يس تعدون يف لك وقت ملعرفة مسائل مل يوصل الهيا بعُد القرون الطويةل الا 

آن من المتثيل، ومن المتث  يل بعض املتشاهبات فاهنا متثيالت حلقائق غامضة قليل من الفالسفة. فلهذا اكرث القرأ

لهية. وامجل فامي كشفه الزماُن بعد عصور وبعد حصول مقدمات مرتبة..  ا 

 النكتة الرابعة:

اعمل! انه كام ان الساعة غري اثبتة بل مزتلزةل مضطربة الآالت، كذكل ادلنيا اليت يه ساعة كربى ايضا مزتلزةل. 

اكبرة تعد  "العرص"ابرة تعد دقائقها، و "الس نة"َكيلني يعدان ثوانهيا، و "لليل والهنارا"فبادراج الزمان فهيا صار 

 بتبدل "الارض"برسعة تغريه وحتوهل وتزلزهل َكيل الثواين، و "اجلو"ساعاهتا. وابدراج املئان فهيا صار 

--- 
1
 41احلج:   

#76 

 "السامء"َكيل الساعات، و "جبالها" وتودل طهناب وبزتلزل ادلقائق، َكيل وحياة مواتً  وحيوااًن، نبااتً  وهجها

 بتغرياهتا حبراكت اجراهما وظهور ذوي الاذانب والكسوفات والشهاابت اكمليل اذلي يعد الاايم.

فانية  -مع اهنا واصفة لشؤوانت الاسامء ولكتابة قمل القدرة والقدر  -فادلنيا املبنية عىل هذه الاراكن الس بعة  

اكملاء الس يال يف احلقيقة، لكن جتمدت صورة ابلغفةل وتكدرت ابلطبيعة فصارت جحاابً عن  هالكة مزتلزةل راحةل

الآخرة. فالفلسفة السقمية واملدنية السفهية تزيدان مجودهتا وكدورهتا ابلتدقيقات الفلسفية واملباحث الطبيعّية. 

آايته، ويشففها ببيناته، ويذيهبا بنري  اته، وميزق ابديْتا املوهومة بنعياته، ويفرق واما القرأآن فينفش ادلنيا اكلعهن بأ

َتِمعُ  آُن فَاس ْ آية:  )َوِاذا قُِرىءَ الُقْرأ وا الغفةل املودلة للطبيعة برعداته. حفقيقة ادلنيا املزتلزةل تقرأ  بلسان حالها املذكورة أ

هَلُ َوَانِْصُتوا لََعلمُكْ تُْرَْحُوَن( 
1
 . 

آن فامي فصلت فيه الفلسفة من ماهيات الاش ياء وخواصها. . وفصل فامي امجلت او امهلت فيه  فلهذا امجل القرأ

 من وظائفها يف امتثال الاوامر التكوينيِة، ودالالهتا عىل اسامء فاطرها وافعاهل وشؤونه.

آن يبحث عن معاين كتاب الئائنات ودالالهتا، اما الفلسفة فامنا يبحث عن نقوش احلروف  احلاصل: ان القرأ

. فان شئت ان ترى فرق حمكة ووضعياهتا ومناس باهت ا. وال تعرف ان املوجودات لكامٌت تدل عىل معانٍّ

آية )َوَمْن يُؤَت احِلمْكََة فََقْد اُويِتَ َخرْيًا َكثريًا(  آن فراجع ما يف بيان أ الفلسفة، وحمكة القرأ
1
. 

 النكتة اخلامسة :

آنية"ين ]حتال اىل الانوار الثالثة من الشعةل الثانية لللكمة اخلامسة والعرش  حيث تتضمن هذه  "املعجزات القرأ
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النكتة أآايت كثرية جدًا واملقام هنا ليس مقام ايضاح[ 
4
. 

--- 
1
 113الاعراف:   

2
 وبيان الآية الكرمية يف اللكمة الثانية عرشة.  112البقرة:   

3
آن«هذه النكتة اخلامسة موجودة بئاملها يف الرساةل الاخرية     ».انوار من جنوم القرأ

#77 

 :السادسة النكتة

اعمل!  انه يفهم من هذه النكتة السابقة ان القرأآن امنا ينظر اىل وجوه دالالت الآاثر عىل افعاهل تعاىل، واىل وجوه 

اظهار الافعال السامئه س بحانه، واىل صور انصباب الافعال اىل الاسامء او جرايهنا من الاسامء، واىل وجوه 

 ت ابالش ياء.احاطة الاسامء اليت يه اشعة الصفا

آن امنا ينظر من املوجودات اىل وجوهها الناظرة اىل فاطرها. واما الفلسفة فامنا تنظر من  احلاصل:  ان القرأ

املوجودات اىل وجوهها الناظرة اىل انفسها واس باهبا، وغايْتا الناظرة اىل مصاحل جزئية فلسفية اوصنعوية. مفا 

آن القدس ية. ولقد صدق من قال: اهجل من اغرت ابلفنون الفلسفية، وصريها حمئاً  ان الفنون " ملباحث القرأ

 ."جنون كام ان اجلنون فنون

 القطرة اخلامسة

آن كام ذكرت يف )حبة( انه مجع السالسة الرائقة والسالمة الفائقة والتساند املتني  اعمل! ان من ملعات اجعاز القرأ

 الآايت ومقاصدها بشهادة عمل البيان وعمل والتناسب الرصني والتعاون بني امجلل وهيئاهتا والتجاوب بني

املعاين، مع انه نزل يف عرشين س نة جنام جنام ملواقع احلاجات، نزواًل متفرقًا متقاطعًا مع كامل التالؤم ك نه نزل 

دفعة، والس باب نزول خمتلفة متباينة مع كامل التساند ك ن السبب واحد، وجاء جواابً الس ئةل مكررة متفاوتة 

الامزتاج والاحتاد ك ن السؤال واحد. وجاء بياان حلاداثت احئام متعددة متغايرة مع كامل الانتظام ك ن  مع هناية

احلادثة واحدة. ونزل متضمنا لتزنالت الهية يف اساليب تناسب افهام اخملاطبني ، الس امي فهم املزنل حباالت يف 

واحدة. وجاء متلكام متوهجا اىل اصناف خماطبني  التلقى متنوعة متخالفة مع حسن الامتثل والسالسة ك ن احلاةل

متعددة متباعدة مع سهوةل البيان وجزاةل النظام ووضوح الافهام ك ن اخملاطب واحد حبيث يظن لك صنف 

انه اخملاطب ابالصاةل. ونزل همداي وموصال لغاايت ارشادية متدرجة متفاوتة مع كامل الاس تقامة واملوازنة والنظام 

آن عينًا ترى لك الئائنات ك ن املقصد وا حد؛ مفن اكنت هل عني سلمية يف بصريته، فال ريب انه يرى يف القرأ

آء، فيعّرِف معانهيا عىل ما يشاء..  ظاهرًا وابطنًا كصحيفة مبرصة واّضة يقلهّبا كيف يشأ
#78 
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 السادسة القطرة
 . "قطرة"يف بيان انه ال يقاس القرأآن عىل سائر الالكم، كام ذكرت يف رساةل 

اعمل! ان منابع علو طبقة الالكم وقوته وحس نه وجامهل اربعة: املتلكم، واخملاطب، واملقصد، واملقام، ال املقام 

فقط.. كام ضل فيه الادابء. فانظر اىل من قال؟ وملن قال ؟ وملا قال؟ وفامي قال؟ فالالكم ان اكن امرًا وهنيًا 

 تضاعف علويته وقوته.فقد يتضمن الارادة والقدرة حبسب درجة املتلكم، فت 

نعم اين صورة امر فضويل انشٌ  أ مره من اماين المتين وهو غري مسموع ؟ واين الامر احلقيقي النافذ املتضمن 

للقدرة والارادة ؟ فانظر اين )اَيَاْرُض ابْلَعي َماءِك وايَسامُء اْقِلعي( 
1
آ   )فََقاَل لَهَا وِلالْرِض ائتيا َطْوعَاً اْو كرهاً قَالتأ

آئِعنَي( اتَيْ  نَا طأ
1
واين خطاب البرش للجامدات بصورة هذايانت املربمسني يف املرض:  اسكين اي ارض وانشقي  

؟. وكذا، اين امر امري مطاع جليش عظي مطيع بـ )أآرش!..( واجهموا عىل اعداء "اي سامء وقويم اهيا القيامة

ن )اَذا اَراَد شيئًا اْن يَُقوَل هَلُ ُكْن فَيَُكوُن( هللا، واين هذا الامر اذا صدر من حقري ال يُباىل به وابمره؟ اي
4
 

واين مالم البرش ؟ وكذا اين تصوير ماكلٍّ حقيقي، وأآمر مؤثر امره، وانفذ حمكه ؟. وبيان صانع وهو يصنع، 

آن الصنعة والاحسان يصور افاعيهل، يقول فعلت كذا وكذا، وافعل هذا وذاك.  ومنعم وهو حيسن قد رشع يف أ

َّنَّاها وَمالَها ِمْن فُُروجٍّ  _ وااَلْرَض َمَدْداَنَها و انظر اىل  امء فَْوقَهُْم َكْيَف بَنَيْنَاها وَزي َالَْقْينَا فهيََا )افمََلْ يَْنُظرُوا اىل السَّ

آء مأ لْنَا ِمَن السَّ آًء ُمَباَراكً فََانَْبتْنَا  َرَوايِس وانَْبتْنَا فهيا َمْن لُكّ َزْوجٍّ هَبيجٍّ _ تبرِصًة وذكرى ِللُكِ َعْبدٍّ منيب _ ونَزَّ مأ

كِلَ اخلُروُج( ِبه َجنَّاتٍّ وَحبَّ الَْحصيد _ والنّْخَل اَبِسَقاتٍّ لَهَا َطلْعٌ نَضيد _  ِرزقاً لِلعباِد واْحيَينا ِبهِ بدََلةً َمْيتاً َكذَ 
3

متاثيلها الصغرية  . مث اين تصوير فضويل يف حبثه عن افاعيل ال متاس هل هبا؟ نعم اين اعيان النجوم.. مث اين

املرئية يف الزجيجات؟ نعم اين مالئكة لكامت مالم خالق الشمس  -اليت ال يه موجودة وال معدومة  -الس ياةل 

 والقمر امللهمة النوار الهداية.. مث اين

--- 
1
 33هود:   

2
 11فصلت:   

3
 91يس:   

4
 11-1ق:    
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 الهداية، جواهر اصداف يه اليت القرأآن الفاظ اين عمن الهوسات؟ عقد يف النفااثت البرش مزّورات زانبري

 الالفاظ تكل تضمن مع الرْحن عرش من املنبثة الاسالمية الاساسات ومعدن الاميانية، احلقائق ومنبع
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 القرأآن اين نعم الهوس ية؟ الواهية الهوائية الانسان الفاظ اين مث ..والارادة والقدرة وللعمل الازيل للخطاب

 ودساتريه وكامالته وشعائره مبعنوايته الاساليم العامل هذا وامثرت وازهرت واورقت تفرعت كشجرة هو اذلي

 يف قيل اذلي ممثرة اجشاراً  معلية دساتري الطوابئية الشجرة تكل نواة من كثري انقلب حىت واوليائه، واصفيائه

آنِ  هذا ِبِمثْلِ  يَأ توا انْ  عىَل واجِلنُ  الانُْس  اْجتََمَعِت  لَِئْ  قُلْ ):حقه  لَبْعضٍّ  بَْعُضهُمْ  اَكنَ  ولَوْ  ِبمثهِْلِ  يَأ تونَ  ال الُقرأ

 (َظهرياً 
1
 اللفظ جامعية يف لفظه، وفصاحة بيانه، وبراعة اسلوبه، وبداعة معناه، وبالغة نظمه جبزاةل احفم وقد  

 اجملْتدين، مبأ خذ والطرائق للحقيقة املتضمنة الرشيعة هذه لبحر جامعيته يف داللته وحسن .مقبوةل كثرية لوجوه

 عرص، لك يف ش بابيته وبطراوة ..احملققني ومذاهب الئاملني، ومساكل الواصلني، ومشارب العارفني، واذواق

 يأ توا ان البرش مجيع اجعز بل العلامء، ونوابغ اخلطباء مصاقع وَالَزم .طبقة للك عرص لك يف وموافقته وبلياقته

 ..!الرثاي من الرثى اين .البرش؟ مالم اين مث مثهل؟ من بسورة

آن نور قلوبنا بنور القرأآن واجعل القرأآن شفاءً لنا من لك داًء، ومونسًا  اللَّهم حبق القرأآن وحبق من انزل عليه القرأ

لنا يف حياتنا وبعد مماتنا، واجعهل لنا يف ادلنيا قريناً ويف القرب مونساً ويف القيامة شفيعاً وعىل الرصاط نوراً ومن 

ااًب، واىل اجلنة رفيقًا واىل اخلريات دلياًل وامامًا بفضكل وْحدك وكرمك واحسانك ورْحتك اي النار سرتاً وجح

 اكرم الاكرمني واي ارمح الراْحني.

آن وارسلته رْحة للعاملني وعىل أآهل وحصبه صالةً ترضيك وترضيه وترىض  وصل وسمل عىل من انزلت عليه القرأ

 هبا ايرب العاملني. .

آن اجعل هذا الكتاب انئباً عين انطقاً هبذا ادلعاء بدالً عين، اذا أ سكت املوت لساين فيا مزنل القرأآن حب ق القرأ

آمني. . آمني. الف أ  أ

*** 

--- 
1
 99الارساء:   
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 الثالثة الرساةل

 ال س امي
 ] املقام الثاين العريب من اللكمة الثامنة والعرشين [

] واساس اللكمة العارشة [ 
1
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--- 
1
عبارة عن خالصة قمية لرساةل "احلرش" ويه اللكمة العارشة اليت فّصلت فهيا مسائل هذه الرساةل بأ مثةل  هذه الرساةل  

 كثرية ، وتنس يق جديد وفق جتليات الاسامء احلس ىن بعد متهيد لالذهان حبوار لطيف وبيان صور احلرش.
#82 
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 الرحي الرْحن هللا بسم

 وحدته ذراُت الئائنات ومركباهُتا بلسان جعزها وفقرها.امحلد هلل اذلي شهدْت عىل وجوب وجوده و 

آايهتا، وعىل أآهل وحصبه وعىل اخوانه من  والصالة والسالم عىل نبيّه اذلي هو كشاف طلسمِ الئائنات ومفتاُح أ

 النبيني واملرسلني وعىل املالئكة املقربني وعىل عباد هللا الصاحلني من أ هل السموات وال رضني.

عليه الطبيعُة والاس باب ابَب الشكر، وفتحْت هل ابب الرشك! ان الرشك والكفر والكفران  اعمل! ايمن سدت

 تأ سست عىل حماالت غري حمدودة، فانظر من تكل احملاالت اىل هذا احملال الواحد؛ وهو:

هر ذرةٍّ أ ن حيمل عىل ظ  -لالذعان بكفره  -ان الئافر اذا ترك ُسْكر اجلهاةل ونظر اىل كفره بعني العمل، يَضطر 

عىل مجيع دقائق  -مع همارة  -واحدةٍّ الَف قنطار، وأ ن يقبل يف لك ذرةٍّ ذّرةٍّ ماليني مطبعات للطبيعة، واطالع 

تصلُح أ ن متّر عىل لك نباتٍّ وزهرة وجشرة ومثرة،  -مثال  -الصنعة يف مجيع املصنوعات؛ اذ لك ذرة من الهواء 

ن مل تكن مأ مورة، تعمل ابمس َمن بيده  -البس يطة املس ترتة فهيا وان تعمل يف بنيْتا، فالبد لهذه اذلرة والقوة  ا 

أ ن تعرف كيفية هجازات لك مادخلت اذلرُة يف بنيْتا وكيفية صنعته وتشكيهل، مع أ ن المثرة  -ملكوت لك ش  

لك مثال متضمنٌة ملثال مصغر للشجر، وان نواهتا كصحيفة أ عامل الشجر، وفهيا اترخي حياته. فالمثرة تنظر اىل 

الشجرة بل اىل نوعها بل اىل الارض ايضًا. ومن هذه احليثية فالمثرة بعظمة صنعْتا ومعناها يف جسامة صنعة 

 الارض بوجه، مَفن بناها هبذه العظمة املعنوية الصنعوية، البد أ ن اليعجز عن ْحل الارض وبناهئا.
#84 

 ..والبالهة امحلق هذا مثل قلبه يف - بكفره - طنيتب انه مع واذلاكوة العقل يّدعي كيف املنِكر للئافر فياجعباً 

 واعمل! ان للك ش  صورتني:

 اما احداهام:

 مفادية حمسوسة كقميصة قُّدْت عىل مقدار قامة الش  بتقدير القدر بغاية الانتظام..

 واما ااُلخرى:

ه، كصورة ادلائرة مفعقوةل مركبة من أ ش تات ُصَور الش  يف حركته يف حبر الزمان، او مرور هنر الزمان علي

النورانية اخمليةل احلاصةل من جوالن الشعةل، فهذه الصورة املعنوية للش  يه اترخي حياة الش ، ويه مداُر 
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يف الصورة املادية هل هناايت  -اكلشجرة مثالً  -. فكام أ ن الش  "مقّدرات ال ش ياء"الَقَدر املشهور ويه املسامة بـ

تضمنة ملصاحل ِحمَكية، كذكل هل يف صورته املعنوية ايضًا هناايت منتظمة منتظمة ممثرة، وهل غاايت موزونة م 

متضمنة ملصاحل، وهل حدود معينة تعينت حِلمَك خفية. فك ن الُقدرة يف الصورة الاوىل اكلباين، والَقدر 

اكلهندسة، ويف الثانية اكملصدر، والَقَدر اكمِلسطر. 
1
 َطر القدر.فتكتب القدرُة كتاَب املعاين عىل رسوم ِمس 

فيا اهيا الئافر!.. تضطر يف كفرانك وكفرك، عند املراجعة اىل العمل واحلقيقة أ ن تقبل يف لك ذرةٍّ وقوهتا اجلزئية 

عىل أ ن تقّد وختيط أ لبسًة وأ مقصة  -وطبيعة الس ببية  -الصغرية معرفة صنعة خياطةٍّ بدرجة تقتدر تكل اذلرة 

ميكن أ ن تذهب الهيا اذلرة مع اقتدارها عىل جتديد الصور املتخرقة خمتلفة متنوعة بعدد أ ش تات ال ش ياء، اليت 

 -بزمعه  -بأ شواك احلاداثت يف مرور الزمان، مع أ ن الانسان اذلي هو مثرُة جشرة اخللقة واقدر الاس باب 

وأ وسعها اختيارًا، لو مجع لك قابلية صنعة خياطته مث أ راد أ ن خييط مقيصًا لشجرة ذات أ شواك عىل مقدار 

 ضاهئا، ما اقتدر. مع ان صانَعها احلكي يُلبسها يف وقت ناَمهئا أ مقصًة متجددة، منتظمة طريةأ ع

--- 
1
 امِلسَطر: ما يسَطر به الُكتّاب  
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َّام) :َمن فس بحان .معاجلة وال لكفة بال والرسعة السهوةل بكامل موزونة مزتينة خرضة وُحلال الشمس التشففها  ان

ذا أ مُرهُ  بحانَ  _ فيكونُ  ُكنْ  هلُ  يقولَ  أ نْ  شيئاً  أ رادَ  ا  ي فَس ُ  (تُرَجعونَ  واليهِ  يَشءٍّ  لُكِّ  َملَكوُت  بيِدهِ  اذلَّ
1
. 

آيًة، بل أآايتٍّ تشهد بأ نه هل وملُكه وُصنعه. فان شئت فانظر  اعمل! ان لالحد الصمد عىل لك ش  سكًة وخامتاً وأ

لسكة املرضوبة عىل حصيفة الارض يف فصل اىل هذه ا -مما الحيد واليعد من سئات أ حديته وخوامت مصديته  -

 الربيع مبرصاد هذه الفقرات الآتية املتسلسةل املتعانقة املتداخةل، لرتى السكَة اكلشمس يف رابعة الهنار، ويه:

اان نشاهد يف حصيفة الارض اجيادًا بديعًا حكاميً: يف ُجودٍّ واسع عظي يف خساوة مطلقة يف اتقان مطلق، يف 

 انتظام مطلق، يف رسعة مطلقة يف اتزان مطلق، يف ُوسعة مطلقة يف ُحسن ُصنع مطلق، سهوةلٍّ مطلقة يف

يف رخيصيةٍّ مطلقة وقميته يف غلو مطلق، يف ِخلطة مطلقة يف امتياز مطلق، يف بُعدةٍّ مطلقة يف اتفاق مطلق، 

 يف كرثة مطلقة يف أ حسن خلقة.

 سكة؛ اذ:عىل أ ن ماًل من هذه الفقرات ابنفرادها تكفي الظهار ال 

، ختتص مبَن ال يُشغهُل ش  عن ش ، وهل قدرة  هناية السخاوة نوعاً مع غاية االتقان وحسن الصنعة يف فردٍّ فردٍّ

 بال هناية.

 وكذا ان هناية السهوةل مع غاية الانتظام، ختتص مبن ال يُعجزه ش ، وهل عمل بال هناية.

 ص مبن استسمل لك ش  لقدرته وأ مره.وكذا ان هناية الرسعة مع غاية الاتزان واملوزونية، ختت
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مع غاية حسن صنع لك فردٍّ فرد، ختتص مبن ليس عند ش ،  -ابنتشار النوع  -وكذا ان هناية ُوسعة الترصف 

 وهو عند لك ش  بقدرته وعلمه.

وخزائن  وكذا ان هناية الرخيصية واملبذولية مع غاية غلّو قمية الفرد ابعتبار الصنعة ختتص مبَن هل غَناء بال غاية

 بال هناية.

--- 
1
 94، 91يس :   
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 َمْرج بال والتشخيص الامتياز غاية مع - اخملتلفة الانواع افراد يف - والاشتباك الاختالط هناية ان وكذا
1
 

 فعل، عن فعل المينعه ش  لك عىل وشهيد ش ، بلك بصري هو مبن ختتص وغلط، خلط وبال ومزج

 .بسؤال سؤال عليه والخيتلط

ّن الفعالية؛ مع هناية التباعد بني الافراد املنترشة يف اقطار الارض، مع غاية التوافق يف الصورة وكذا ا

والتشكيل والاجياد والوجود، حىت ك ن افراد لك نوعٍّ نوعٍّ منتظر أ مرًا خيّصها من مدبرٍّ واحد، ختتص مبن 

 الارض مجيعا يف قبضِة ترّصفه وعلمه وحمكه وحمكته.

، ختتص ابلقدير وكذا ان هناية الكرث  ة يف افراد النوع مع غاية ممكلية خلقة فردٍّ فردٍّ وحسن اجياد جزءٍّ جزءٍّ

 املطلق اذلى تتساوى ابلنس بة اليه اذلرات والنجوم والقليل والكثري.

آيًة اخرى عىل صنع القدير املطلق ويه التضاد بني السخاوة واالتقان الاقتصادي، وبني  عىل أ ن يف لك فقرة أ

 وزونية، وبني الرخيصية وغلو القمية، وبني الاختالط الاطم والامتياز الامت... وهكـذا.الرسعة وامل

آخذة يف فـعاليــة  فاذا اكن كـل فقرة ابنـفرادها كـافيـــًة الظهــار خامت الاحديـــــة، فكيف اذا اجمتعت متداخةل متأ

مواِت والارَض لََيُقولُنَّ هللا( واحــدة؟! .. ومــن هــذا تــرى ســر: )ولَِئ َسأ لَْتُْم َمْن خَ  لََق السَّ
1
اي: ان املنِكر  

ئل منه   يضطر الن يقول: هللا .. -بتنبيه عقهل  -املتعنّد اذا س ُ

اعمل! ان بني الاميان ابهلل والاميان ابلنيب والاميان ابحلرش والتصديق بوجود الئائنات تالزماً قطعيًا، وارتباطًا 

ر، بني وجوب الالوهية وثبوت الرساةل، ووجود الآخرة وشهود الئائنات بدون غفةل. اتماً للتالزم يف نفس الام

 اذ:

كام الميكن وجود كتاب الس امي اذا تضمن لك لكمة منه كتااًب ولك حرف قصيدة منتظمة، بال اكتب.. كذكل 

 بال اميان بوجوب وجود نقاشه ال زيل. -بدون ُسكر  -الميكن شهود كتاب الئائنات 

--- 
1
 َرج الش  ابلش  : َخلََطهمَ   
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 يف حىت - الزتيينات وغرائب النقوش وجعائب الصنعة خوارق عىل اش متل اذا الس امي بيت وجود الميكن وكام

 ُسكر بدون - العامل هذا بوجود التصديق الميكن كذكل ..وصاحب منش  بال وصانع، ابنٍّ  بال - منه جحر لك

 .صانعه جودبو  تصديق بال - الضالةل

لؤ القطرات املائية وتشعشع الُزجيجات الثلجية يف  وكام الميكن شهود تلمعات احلَباابت يف وجه البحر، وتل 

وسط الهنار مع انئار وجود الشمس، اذ يلزم حينئذ قبول وجود مُشيسات ابالصاةل بعدد احلباابت والقطرات 

د، شهود هذه الئائنات املتحوةل دامئًا يف انتظام، والزجيجات الثلجية.. كذكل الميكن، ملن هل عقل مل يفس

املتجددة يف انسجام، بال تصديقٍّ بوجوب وجود خالقها وابنهيا، اذلي أ سس ذكل البيت احملتشم، والشجر 

املعظم، ابصول مش يئته وحمكته، وفّصهل بدساتري قضائه وقََدره، ونّظمه بقوانني عادته وسنته، وزيّنه بنواميس 

 ، ونّوره جبلوات أ سامئه وصفاته..عنايته ورْحته

آلهات غري متناهية بعدد ذرات الئائنات ومركباهتا، حبيث  نعم! وبعدم قبول اخلالق الواحد يُضطر اىل قبول أ

، عىل خلق اللك؛ برس أ ن لك جزيئٍّ ذي حياة اكمنوذج لللك؛ خفالقُه البد أ ن يقتدر عىل  هل لّكِ واحدٍّ يقتدر ا 

 خلق اللك !!

رسال الرسل..مث انه كام المي  كن وجود الشمس بال نرش ضياء، كذكل الميكن الالوهية بال تظاهر اب 

ف بواسطة رسول معّرِف..  وال ميكن جامل يف هناية الكامل بال تبارز وبال تعرُّ

 والميكن كامل صنعةٍّ يف غاية امجلال بال تشهري بواسطة دالل ينادي عليه..

ية، ابعالن وحدانيته ومصديته يف طبقات الكرثة بواسطة مبعوث والميكن سلطنة ربوبية عامة، بال عبودية لك 

 ذي اجلناحني..

آة، وبال  والميكن ُحسٌن الهناية هل، بال طلب ذي احلسن، وحمبته ملشاهدة حماسن جامهل ولطائف حس نه يف مرأ

اىل  ارادته ال شهاد انظار املس تحس نني عليه واراءته هلم بواسطة عبد حبيب يتحبب اليه، ورسول حيببه

شهاده.. آٌة لشهود ذي امجلال، جامل ربوبيته، وبرسالته مدار ا   الناس. اي هو بعبوديته مرأ
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 عىل لعرضها وحمبته صاحهبا ارادة بال املرصعات، وغرائب املعجزات، بعجائب مشحونة كنوز، وجود والميكن

 .وّصاف وُمشهِر رّصاف فمعرّ  بواسطة املس تورة كامالته لتبنّي  الاشهاد، رؤوس عىل واظهارها الانظار،

فاذ هذا هكذا، فهل ظهر يف العامل أ مجَع لهذه الاوصاف من س يدان محمد عليه الصالة والسالم؟ مال، بل هو 

أ مجُع وأ َكُل  وأ رفع  وأ فضُل. فهو سلطان الرسل املظهرين املبلّغني املعّرفني املُشهرين ادلاللني العابدين املعلنني 
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ين املشهودين احملبوبني احملبني احملببني الهادين املهديني املهتدين، عليه وعلهيم وعىل املرشدين الشاهدين املشهد

آهلم أ فضل الصلوات وأ مجل التسلاميت، مادامت الارض والسمــوات.  أ

*** 

 مث انظر اىل قوة حقانية احلرش والآخرة، ويه انه:

 كام الميكن سلطان بال مئافأ ة للمطيعني وبال جمازاة للعاصني:

 امي: اذا اكن هل كرم عظي يقتيض الاحسان، وعزة عظمية تقتيض الغرية..الس 

والس امي: اذا اكن هل رْحة واسعة تقتيض فضال يليق بوسعة رْحته، وهل جالُل حيثيةٍّ تقتيض تربية َمن يس تخف 

 به، واليوقّره..

جناحه، وهل عداةل حمضة  والس امي: اذا اكن هل حمكة عالية، تقتيض حامية شأ ن سلطنته بتلطيف امللتجئني اىل

 تقتيض حمافظة حشمة مالكيته مبحافظة حقوق رعيته..

والس امي: اذا اكن هل خزائن مشحونة مع خساوة مطلقة، تقتيض وجود دار ضيافة دامئة، وتقتيض دوام وجود 

 حمتاجني بأ نواع احلاجات فهيا. وكذا هل كامالت مس تورة تقتيض التشهري عىل رؤوس املشاهدين املقدرين

املس تحس نني. وكذا هل حماسن جامل معنوي بال مثل، وهل لطائف حسن خمفي بال نظري، تقتيض الشهود 

آة، والاشهاد لغريه، والاراءة بوجود مس تحس نني متزنهني ومش تاقني متحريين بل دوام  حلُس نه بنفسه يف مرأ

 وجود م؛ اذ امجلال ادلامئ اليرىض ابملش تاق الزائل! ..
#89 

 رعية أ دىن من حاجة أ دىن يُراعي بدرجة ادلاعي، واجابة امللهوف، اغاثة يف رحمية شفقة هل اكن اذا :والس امي

 اكنت اذا وابخلاصة السلطان، مقبول من احلاجة أ عظم تُسِعف أ ن يقينًا، قطعياً  اقتضاءً  الشفقة تكل تقتيض

 .انالسلط مقبول ترضع يف العموم اشرتاك ومع عليه، سهةل يسرية اهنا مع عامة احلاجة

آاثر سلطنته يف هناية الاحتشام، مع أ ن مايرى من رعيته امنا اجمتعوا يف مزنل  آته أ والس امي: اذا شوهد من اجراأ

معّد للمسافرين، يُمل  ويُفرغ يف لك يومٍّ، وحرضوا يف ميدان امتحان يتبدل يف لك وقت، وتوقفوا قلياًل يف 

منوانت َمشهَر قد ُأعد الراءة امنوذجات غرائب صنعة املكَل، و 
1
احساانته؛ وهذا املشهر يتحول يف لك زمان.  

فهذه احلاةل تقتيض ابلرضورة أ ن يوَجد خلَف هذا املزنل وامليدان واملشهر وبعَدها قصوٌر دامئة ومساكن مس مترة 

 وخزائن مفتحة الابواب مشحونة جبيدات اصول الامنوذجات املغشوشات.

ظيفة احلاَكية، حبيث يكتب ويس تكتب أ دىن حاجة وأ هون معل والس امي: اذا اكن املكل يف هناية ادلقة يف و 

وأ قل خدمة، ويأ مر بأ خذ صورة لك ماجيري يف ملكه ويس تحفظ لك فعل ومعل. فهذه احلفيظية تقتيض 
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 احملاس بة، وابخلاصة يف أ عظم الاعامل من أ عاظم الرعية.

يسري، ووجوُدُه للرعية يف هناية الامهية،  والس امي: اذا اكن املكل قد وعد وأ وعد مكررًا، مبا اجياُدُه عليه هني

 وُخلُف الوعِد يف غاية الضدية لعزة اقتداره.

والس امي: اذا أ خرب لك َمن ذهب اىل حضور ذكل املكل، انه أ عّد للمطيعني والعاصني دار مئافأ ة وجمازاة، وانه 

ل خُبلف الوعد، مع ان اخملربين متواترون يَِعد َوعداً قوايً ويُوِعد وعيداً شديدًا، وهو أ جّل وأ عز من أ ن يذل ويتزن 

قد أ مجعوا عىل أ ن مدار سلطنته العظمية امنا هو يف تكل اململكة البعيدة عنا. وما هذه املنازل يف ميدان 

الامتحان ااّل مؤقتة، سيبّدلها البتة بقصور دامئة؛ اذ اليقوم مثل هذه السلطنة املس تقرة احملتشمة عىل هذه 

 اهية املتبدةل الس ياةل.الامور الزائةل الو 

والس امي: اذا أ ظهر ذكل املكَِل يف لك وقت، يف هذا امليدان املؤقت، كثريًا من أ مثال ذكل امليدان الاكرب 

 ومنوانته. فُيعمَل من هذه الكيفية، أ ن ما يُشاهد من هذه

--- 
1
 مناذج وعينات.  

#90 

 وحُتفظ وتُركَّب صورها، لتؤخذ وتقليد متثيل يه امنا بل ذلاهتا، مقصودة ليست والافرتاقات، الاجامتعات

 صوراً  الفانية فتمثر علهيا، احملرض ذكل يف واملشاهدة الاكرب، اجملمع يف املعامةل وتدور .لتدوم وتُكتب نتاجئها،

 .ابقية وأ مثاراً  اثبتة

آاثر حمكة ابهرة، وعناية والس امي: اذا أ ظهر ذكل املكل يف تكل املنازل الزائةل وامليادين الهائةل واملشاهر الراحةل ؛ أ

ظاهرة، وعداةل عالية، ومرْحة واسعة، بدرجة يَعرف ابليقني َمن هل بصرية أ نه الميكن ان يوجد أ َكل من حمكته، 

وأ مجل من عنايته، وأ مشل من مرْحته، وأ جّل من عدالته. فلو مل يكن يف دائرة مملكته أ ماكن دامئة عالية ومساكن 

خادلة لتكون مظاهر حلقيقة تكل احلمكة والعناية واملرْحة والعداةل، للزم حينئذ انئار  قامئة غالية، وسواكن مقمية

هذه احلمكة املشهودة، وانئار هذه العناية املبرصة، وانئار هذه املرْحة املنظورة، وانئار هذه العداةل املرئية؛ 

ًا غدارًا. فيلزم انقالب احلقائق وللزم قبول كون صاحب هذه الافاعيل احلكمية الكرمية سفهيًا لّعااًب وظامل

 بأ ضدادها، وهو حمال ابتفاق مجيع أ هل العقل غري السوفسطايئ اذلي ينكر وجود الاش ياء حىت وجود نفسه.

وهكذا مما اليعد والحيىص من دالئل، أ نه سينقل رعيته من هذه املنازل املؤقتة اىل مقر سلطنته ادلامئة، ومما 

 بديهل، هذه اململكة الس يارة بتكل اململكة املس مترة.الحيد واليس تقىص من امارات ت 

كذكل 
1
ال ميكن بوجه من الوجوه قطعًا وأ صاًل، أ ن يوجد هذا العامل واليوجد ذكل العامل، وان يبدع الفاطر  

هذه الئائنات واليُبدع تكل الئائنات، وان خيلق الصانع هذه ادلنيا والخيلق تكل الآخرة؛ اذ شأ ن سلطنة 
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 تيض املئافأ ة واجملازاة.الربوبية يق 

والس امي: يُعمَل ابلآاثر ان لصاحب هذه ادلار كرمًا عظاميً، ومثُل هذا الكرم يقتيض كامل الاحسان، وحسن 

املئافأ ة. وان هل عزة عظمية تقتيض كامَل الغرية وشدة اجملازاة؛ مع ان هذه ادلار التفي بُعرش ِمعشار َعشري ما 

 يقتضيه ذكل الكرم وتكل العزة..

--- 
1
 جواب كام ال ميكن سلطان بال مئافأ ة...  
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 حىت مطلقًا، الوادلات شفقة الرْحة تكل لطائف ومن ش ، لك وسعت رْحة العامل هذا لصاحب ان :والس امي

 يليقان واحساانً  فضال تقتيض الرْحة وهذه وضعفاهئا، احليواانت أ طفال أ رزاق وسهوةل اوالدها، عىل النبااتت

 العمر هذا يف - الفانية ادلنيا هذه يف املنغصة، الزائةل التنعامت هذه أ ين مث الرْحة، هذا مقتىض أ ين انظر .هبا

 مصيبة، والشفقة نقمة، النعمةَ  يصرّي  اعادة بال الزوال بل الرْحة؟ تكل حبر من بقطرة التفي اليت - القصري

 اكنئار املشهودة، الرْحة ابنئار املئابرة فتلزم .الرْحة حقيقةُ  فتنقلب املًا، والذلة عقااًب، والعقل حرقة، واحملبة

 حيثيةٍّ  جاللَ  هل ان العامل هذا صاحب ترصفات من يُعمل وكذا .ضياهئا من الهنار امتالء شهود مع الشمس

،  عىل مايدل ادلنيا هذه يف السالفة ابلقرون فعل كام به، يس تخف من وقهر يوقّره ال من تأ ديب يقتضيان وعزةٍّ

ن الهيمل انه آته من يفهم وكذا.اهمل وا   .ونواهيه أ وامره اس تخفاف عىل عظمية غرية هل ان اجراأ

نعم، ومن شأ ن من يتعرف اىل الناس بأ مثال هذه املصنوعات املنظومات، ويتودد الهيم بأ مثال هذه الازاهري 

اليه ابلعبادة،  املوزوانت، ويرتّحم الهيم بأ مثال هذه المثرات املزينات؛ مث اليعرفونه ابالميان، واليتحببون

 والحيرتمونه ابلشكر الا قليل.. ان يعّد هلم يف مقر ربوبيته الابدية دار جمازاة ومئافأ ة.

والس امي: ان ملترّصف هذا العامل حمكًة عامًة عالية، بشهادات رعاية املصاحل والفوائد يف لك ش ، وبدالالت 

هذه احلمكة احلاَكة يف سلطنة الربوبية، تقتيض الانتظامات والاهامتمات وحسن الصنعة يف مجيع اخمللوقات. ف 

تلطيف املطيعني امللتجئني اىل جناهحا.. وكذا يشاهد ان هل عداةل حمضة حقيقية بشهادات وضعه لك ش  يف 

 -املوضع الالئق، واعطاء لك ذي حق حقه اذلي يس تعد هل؛ واسعاف لك ذي حاجة حاجته اليت يطلهبا 

لك ذي سؤال سؤاهل. وابخلاصة: اذا س ئل بلسان الاس تعداد او بلسان واجابة  -لوجوده او حفظ بقائه 

الاحتياج الفطري او بلسان الاضطرار.. فهذه العداةل تقتيض حمافظة حشمة مالكيته، وربوبيته، مبحافظة 

حقوق عباده يف حممكة كربى؛ مع أ ن هذه ادلار الفانية أ قل وأ حقر وأ ضيق وأ صغر من أ ن تكون مظهراً حلقيقة 

العداةل؛ فالبد حينئذ لهذا املكل العادل والرب احلكي ذي امجلال اجلليل واجلالل امجليل من جنة ابقية تكل 

 وهجمن دامئة.
#92 
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 ومن .مشحونة وخزائن عظاميً، وجوداً  خساوة الافعال، هبذه فيه واملترصف العامل هذا لصاحب أ ن :والس امي

 الامثار، من املشحونة الاجشار وهاتيك الانوار، من اململوءة الشموس هذه اخلزائن تكل ظروف ظرائف

 بأ نواع حمتاجني وجود ودوام أ بدية، ضيافة دار وجود تقتضيان الابدية الرثوة هذه مع الرسمدية السخاوة وهذه

 هناية؛ بال والتنعم املنة قبول يقتضيان وهام هناية؛ بال والتنعي الامتنان يقتيض هناية بال الكرم اذ فهيا؛ احلاجات

الّ  ادلامئة، املنة شكرَ  التنعم يف بدوامه ليقابل عليه، املْكَرم الشخص وجود دوام يقتضيان وهام  مقابةل الحنرص وا 

 .ايضاً  اجلزيئ التنعم ذكل عليه يتنغص بل اليرافقه، مبا الهيمت حبيث ولصار الزائل، معره دقائق يف واحد لك

س تورة. يفهم من تظاهره هبذه املعجزات املزينات، انه حيب وكذا لفاعل هذه الافعال احلكمية الكرمية كامالت م 

 أ ن يشهر تكل الكامالت عىل رؤوس الاشهاد املس تحس نني املقدرين.

نعم، ان من شأ ن الكامل ادلامئ، التظاهر ابدلوام، ووجود نظر املس تحسن ادلامئي.. فالناظر اذلي اليدوم 

 يسقط من نظر حمبته قمية الكامالت.

املصنوعات امجليالت املليحات املزينات املنورات، حماسُن جاملٍّ جمرد معنوي بال مثل، وهل  وكذا لصانع هذه

لطائف حسن خمفي يليق به بال نظري؛ بل يف لك امس من أ سامئه كنوز خمفية من جلوات ذكل احلسن املزّنه 

 وامجلال اجملرد.

الارض املتجددة اليت تظهر وتصف لنا يف  نعم! أ ين عقولنا وأ ين فهم جامل َمن: ِمن بعض مراايه الكثيفة وجه

لك عرص، بل يف لك فصل، بل يف لك وقت، ظالل جلوات ذكل امجلال ادلامئ التجيل، مع تفاين املرااي 

 وس يالية املظاهر.. وِمن بعض أ زاهريه ونقشه: الربيع.؟

ره، وبنظر غريه؛ وينظر مث انه من احلقائق املس مترة الثابتة: ان لك ذي جامل فائق حيب أ ن يشاهد جامهل بنظ

آةٍّ فهيا جلوة جامهل احملبوب، واىل مش تاق فيه مقاييس درجات  اىل حماس نه ابذلات، وابلواسطة؛ ويش تاق اىل مرأ

حس نه املرغوب. فاحلسن وامجلال يقتضيان الشهود والاشهاد؛ وهام يقتضيان وجود مس تحس نني متزنهني يف 

 . مث ل ن امجلالمناظرهام، ووجود مش تاقني متحريين يف لطائفهام
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 برسّ  اذ الآفل؛ الزائل ابملش تاق اليرىض الئامل ادلامئ امجلال اذ املتحري؛ املس تحسن أ بدية يقتيض رسمدي،

 حضوره، دائرة من يطرده او يردهّ  وملن يدُه، او فهمهُ  اليه اليصل ملا عداوة نوع هل بنفسه، املقيد الشخص أ ن

 غاية بال بشوق هناية، بال مبحبة يقابل أ ن يس تحق اذلي - امجلال ذكل الشخص هذا يقابل أ ن حينئذ فيحمتل

 .وانئار وحقد بعداوة - حد بال واس تحسان

 احلاصل: ان هذا العامل كام يس تلزم صانعه ابلقطع واليقني، كذكل يس تلزم صانعُه الآخرَة بال شك والريب..

لهوف املس تغيث، ويف اجابة ادلاعي املس تجري؛ والس امي: ان ملاكل هذا العامل رحميية شفيقة يف رسعة اغاثة امل 
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اذ قد نرى انه يراعي ادىن حاجة من أ دىن خلقه، بدليل قضاهئا وقت وجودها من حيث الحيتسب، وانه يسمع 

 اخفى نداء من أ خفى خلقه، بدليل ا سعاف مسؤوهل ولو بلسان حاهل.

لشفقة اكلشمس يف ضياهئا. فهذه الشفقة فانظر! اىل حسن تربية أ طفال ذوي احلياة وضعفاهئا، يك ترى هذه ا

الرحمية الكرمية تقتيض اقتضاء رضوراي قطعيا أ ن تسعف أ عظم حاجة وأ شدها، من أ عظم عباده وأ حب خلقه 

 اليه..

ن عىل دعاء ذكل احلبيب مجيُع اخللق بأ لس نِة الاقوال والاحوال..  وابخلاصة اذا اكنت احلاجة عامة حبيث يؤّمِ

مة عند لك ش ، لكوهنا سبباً لصعود قمية الاش ياء اىل أ عىل عليني، وبدوهنا تسقط قمية وابخلاصة اذا اكنت هم

 لك ش  اىل أ سفل سافلني. حفينئذ يشرتك يف ترضع ذكل احلبيب مجيُع املوجودات بأ لس نة اس تعداداهتا..

اايت لتكل الاسامء وابخلاصة اذا اكنت مطلوبة للك الاسامء املتجلية يف الئائنات. نعم! تكل احلاجة َكخزن الغ

 ولكامالهتا يف ظهورها ابجراء أ حئاهما، حفينئذ تشفع مجيع الاسامء عند مسّماها السعاف حاجة ذكل احلبيب..

 وابخلاصة اذا اكنت تكل احلاجة لكمح البرص سهةل يسرية عىل مالكها الكرمي..
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 بأ نواع متحبباً  املشفعة، الافتقارات واعبأ ن متذلال احلزينة، الترضعات بأ نواع احلبيب ذكل ترضع اذا وابخلاصة

 الانبياء من اخللقة جشرة مثرات أ فاضل مجيعُ  دعائه، عىل مؤّمنني به مؤمتني خلفه اصطف وقد .املقبوةل العبادات

 .والرضاء الابدية والسعادة والبقاء، اجلنة، الكرمي ربه من يطلب امنا وهو والاصفياء، والاولياء

آاثرها، قبحاً غداراً بعدم قبول فبالرضورة الميكن بوجه  من الوجوه أ ن يقبل جامُل هذه الشفقة الشامةل املشهودة بأ

مثل هذا املطلوب املعقول، من مثل ذكل احملبوب املقبول!.. نعم كام ان ذكل احلبيب اذلي هو مدار الشهود 

 غرات الكرثة، وسبٌب والاشهاد للشاهد الازيل رسوٌل؛ وبرسالته اكشُف طلسم الئائنات، وداّلل الوحدة يف

آة مجٌلال الربوبية، وسبٌب حلصول  لوصول السعادة يف اجلنة.. كذكل عبٌد؛ فبعبوديته كشاُف خزائن الرْحة، ومرأ

مدار السعادة، وسبب لوجود اجلنة. فلو فُرض عدم مجيع الاس باب الغري احملصورة املقتضية للجنة االّ مثل هذا 

جياد هذه اجلنة ووجودها من ُجود َجوادٍّ يوجد يف لك ربيع جناانً مزينة الطلب من مثل ذكل احلبيب، لكفى ال  

اكمنوذجات تكل اجلنة. مفا هذه بأ سهل من تكل، وما يه بأ صعب عليه من هذه. فكام حيّق، وحٌق ان يُقال، 

 وقد قيل: )لوالك لوالك ملا خلقت الافالك( يس تحق أ ن يقال: لو مل يكن ااّل دعاؤك خللقت اجلنة الجكل.

اللهم صّل وسمّل عىل ذكل احلبيب اذلي هو س يُد الَكونني وخفُر العالَمني وحياةُ ادلاَرين ووس يةلُ السعادتني وذو 

آمني.  اجلناحني ورسوُل الثقلني وعىل أآهل وحصبه أ مجعني وعىل اخوانه من النبيني واملرَسلني. أ

آاثر سلطنة حمتشمة يف تسخري الشموس والامقار والاجشار  والس امي: انه يُشاَهد يف جراين هذا العامل أ

والاهنار. فُيعمل أ ن ملترصف هذه املوجودات، سلطنة حمتشمة يف ربوبية معظمة؛ مع ان هذه ادلار برسعة حتّولها 
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أ و زوالها، َكزنلٍّ يف خانٍّ ُاعد للمسافرين، يُمل  ويفرغ يف لك يوم، وَكيدان امتحان يتبدل يف لك وقت، 

جات غرائب صنعة صاحب املوجودات، ومنوانت احساانته. وهذا املشهر يتحول وَكشهر ُاحرض الراءة امنوذ

يف لك زمان. مع أ ن اخللق والعباد اذلين  م اكلرعية ومدار السلطنة اجمتعوا يف ذكل املزنل، و م عىل جناح 

آن. وحرضوا  السفر يف لك أ
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 ذكل يف قليالً  وتوقفوا .زمان لك يف جاخلرو نية عىل و م وجواب، سؤال مبقدار انظرين مس متعني امليدان ذكل

 .وأ وان وقت لك يف التفرق قصد عىل و م املشهر

فهذه احلاةل تقتيض ابلرضورة ان يوجد خلف هذا املزنل الفاين وامليدان املتغري وبعد هذا املشهر املتبدل، قصوٌر 

وذجات املغشوشات لتقوم دامئٌة ومساكن أ بدية وخزائن مفتحة الابواب مشحونة من جيّدات اصول تكل الامن

تكل السلطنة الرسمدية املشهودة علهيا؛ اذ من احملال أ ن يكون قيام هذه الربوبية احملتشمة بأ مثال هذه الفانيات 

الوانيات 
1
 الزائالت اذلليالت! 

ذا صادف يف طريقه مزناًل اعده مكٌل كرمي يف الطريق ملسافريه اذلين  نعم، كام يتفطن َمن هل أ دىن شعور ا 

هبون اليه. مث ان املكل قد رصف ماليني ادلاننري لزتيني املزنل لتزنه ليةل واحدة. مث رأ ى ان أ كرث املزينات يذ

صور وامنوذجات!.. مث رأ ى املسافرين يذوقون من هذا وذكل للطعم ال للش بع، اذ اليش بعون من ش ، ويأ خذ 

كل ايضًا صور معامالهتم بغاية ادلقة.. لك واحد )بفوطوغرافه( اخملصوص صور ما يف املزنل، ويأ خذ خدام امل

مث رأ ى ان املكل خّيرب يف لك يوم أ كرث تكل املزينات الغاليات القمية، وجيدد لضيوفه اجلديدين مزينات اخرى.. 

ويتفهم بالشك ان لصاحب هذا املزنل املؤقت منازل عالية دامئة، وثروة غالية خمزونة، وخساوة عظمية كرمية؛ 

 ق اىل ما عنده ويرغهّبم فامي ادخره هلم..وهو يريد ان يشوّ 

 كذكل؛ البد ان يتفطن الانسان:

ان هذه ادلنيا ليست ذلاهتا وبذاهتا، بل امنا يه مزنٌل تُمل  وتُفرغ حبلول وارحتال، وان ساكنهيا مسافرون، 

آاًن، مث تؤملك يدعو م رب كرمي اىل دار السالم.. وان هذه الزتيينات ليست للتذلذ ابلتزنه فقط، بدليل اهنا  تذُّلك أ

بفراقها أ زمااًن، وتذيقك وتفتح اش ْتاءك، مث التش بعك لقرص مُعرها او قرص معرك، بل امنا يه للعربة وللشكر، 

وللشوق اىل اصولها ادلامئة ولغاايت علوية.. وان هذه املزينات صور وامنوذجات ملا اّدخره الرْحن يف اجلنان 

الفانيات ليست للفناء، بل اجمتعت اجامتعاً قصرياً لتؤخذ صورها ومتاثيلها ل هل اال ميان، وأ ن هذه املصنوعات 

 ومعانهيا ونتاجئها، فُينسج مهنا مناظر دامئة الهل ال بد، او يَصنع مهنا ُمَحّولُها ما يشاء يف عامل البقاء.

--- 
1
 وىن : فرََت وضعف قال تعاىل:  )وال تنيا يف ذكري(  
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 يفىن الفاين أ ن هل، وترخيص الوظيفة متام الصوري الفناء بل للفناء، ال للبقاء اءالاش ي ان عىل ادلليل ومن

 وقت يف الينا تنظر اليت الزهرة هذه اىل القدرة لكامت من انظر :مثال ..!حمصورة غري بوجوهٍّ  ويبقى بوجهٍّ 

 بعدد - العقول ويف ا،متاثيله الوف الآذان يف هللا ابذن توِدع لكن تزول اليت اكللكمة تراها تفىن؛ مث قصري،

آها َمن لك حافظة ويف حافظتنا، يف وتودع تُبقي الوظيفة متام وقت يه اذ معانهيا؛ العقول  ويف الشهادة، يف رأ

 حلفظ (فوطوغرافات) بذيراهتا ولك الهيا نظر َمن لكِّ  حافظة ك ن حىت ومعانهيا؛ صورها الغيب يف بذورها

 .الباقية الارواح ذوي من فوقها ما فوق وما فوقها ما علهيا وقس .لبقاهئا ومنازل صورها، زينة

وان الانسان ليس سدًى غاربُه عىل عنقه 
1

: يرسح كيف يشاء، بل تؤخذ صور أ عامهل، وتكتب وحتفظ نتاجئ 

أ فعاهل ليحاسب؛ وان التخريبات اخلريفية للمصنوعات امجليالت الربيعية، امنا يه ترخيصات بامتم الوظيفات 

خملوقات جديدات، واحضارات لزنول مصنوعات موظفات، وتنبهيات للغفالت والسكرات. وتفريغات لوفود 

وان لصانع هذا العامل عاملًا أآخر ابقيًا يسوق اليه عباده ويشوقهم اليه، وانه قد أ عد هلم ماالعني رأ ت والاذن 

مسعت والخطر عىل قلب برش. 
1

 

ادر صغرية والكبرية الا حتفظها يف كتاب مبني. ومن والس امي: ان ملترصف هذا العامل حفيظية اتمة حبيث التغ

أ بواب هذا الكتاب املبني النظام واملزيان املشهودان، اذ نشاهد ان لك ما مّت معرُه بامتم وظيفته، وذهب عن 

الوجود يف عامل الشهادة، يثبت فاطرُه كثرياً من صوره يف أ لواح حمفوظة، وينقش أ كرث اترخي حياته يف نوااتته 

ه، ويبقيه يف مرااي متعددة غيباً وشهادة، حىت ك ن كثرياً من الاش ياء موظفون بأ خذ صورة جراين معامةل ونتاجئ

 الاش ياء اجملاورين لها.

فان شئت فانظر اىل حافظة البرش ومثرة الشجر ونواة المثر وبذر الزهر، لتفهم عظمة احاطة قانون احلفظ 

 من هذاواحلفيظية، حىت يف الس ياالت الزائالت. فقس 

--- 
1
اصل املثل: حبكل عىل غاربك . والغارب: اعىل الس نام. وهذا كناية عن الطالق اي: اذهيب حيث شئت )مجمع   

 الامثال( واملثل يقال ملن تركتَُه يذهب حيث يريد ويفعل ما يشاء.
2
: "اعددُت لعبادي الصاحلني وسمل : قال هللا عز وجل  عليه هللا عن ايب هريرة ريض هللا عنه قال: قال رسول هللا صىل  

ما ال عنٌي رأ ت وال اذٌن مسعت وال خطر عىل قلب برش. واقرأ وا ان شئمت : )فال تعمل نفٌس ما أ خفى هلم من قرة أ عنُي( 

 ( حتقيق اْحد شاكر.4121( ومل يذكر الآية والرتمذي )1913". رواه البخاري ومسمل برمق ) 19السجدة : 
#97 

 التامة احملافظة هذه من فيفهم .والاخروية الغيبية العوامل يف املمثرة املهمة الامور يف احلفيظية هذه جراين قوة

 حاَكيته، وظيفة يف دقةٍّ  هناية هل وان ملكه، يف ماجيري ابنضباط عظاميً  اهامتماً  املوجودات هذه لصاحب ان
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 ابالمر ويأ مر خدمة، وأ قل معل وأ هون حادثة أ دىن ويس تكتب يكتب حبيث ربوبيته، سلطنة يف اتماً  وانتظاماً 

 بل تشري احلفيظية فهذه .ومعل فعل لك ويس تحفظ وحيفظ ملكه، يف جيري ما لك صورة بأ خذ التكويين

 الن الانسان، اي وأ رشفها اخمللوقات اكرم من وأ مهها الاعامل أ عظم يف وابخلاصة .احملاس بة تس تلزم بل ترصح

 واكملشاهد الكرثة دوائر يف الالهية الوحدانية عىل اللواكدل الربوبية شؤون لكيات عىل اكلشاهد الانسان

 .ابخلالفة وتقليده ابالمانة تكرميه اس باب من اليعد مما ..وهكذا املوجودات، تسبيحات عىل والضابط

مفع هذا )احَيَسُب الانَساُن َاْن يرَُتَك ُسدًى( 
1
َبد واللَبد   واليُسأ ل غدًا؟ مال.. بل ليحاَسب عىل الس َ

1
 ،

اىل احلرش والابد. وما احلرش والقيامة ابلنس بة اىل قدرته ااّل اكلربيع واخلريف. فلك الوقوعات وس يذهب 

 املاضية معجزات قدرته تشهد قطعًا عىل انه قدير عىل لك الامئاانت الاس تقبالية.

ه همّم بال والس امي: ان ماكل هذا العامل قد وعد مكررًا مبا اجياده عليه هنّي سهل يسري، ووجوده خللقه وعباد

هناية، وغال بال غاية. مع ان ُخلف الوعد يف غاية الضدية لعّزه اقتداره ومرْحة ربوبيته؛ اذ ُخلُف الوعد نتيجة 

اجلهل اواًل والعجز أآخرًا. خفلف الوعد حمال عىل العلي املطلق والقدير املطلق. فليس اجياد احلرش ابنقالابته 

بتحوالته وجبنانه. واما وعُده س بحانه فثابت بتواتر لك الانبياء ابجامع مجيع وجبنّاته بأ عرس عليه من اجياد الربيع 

هلَ  ال الاصفياء. اس متع قوة وعده س بحانه من هذه الآية :)هللا  وَمنْ  فيهِ  الريبَ  القيــمةِ  يَومِ  اىل لََيجَمَعنَّمُكْ  ُهوَ  االّ  ا 

 (حديثاً  هللا من َاْصدُق 
3
 ابحلق، الصادقة لكامته املوجودات هذه من حديث قاليصدِّ  اكفره ما الانسانُ  قُتلَ   

آايته الئائنات وهذه  عىل ويعمتد ابلصدق؛ الناطقة أ

--- 
1
 41القيامة :   

2
الس بد: ج اس باد: القليل من الشعر ، يقال : ماهل س بد وال لبد، اي ال شعر هل وال صوف ، يقال ملن ال يشء هل )مجمع   

 الامثال(
3
 99النساء :   
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 ..والش يطان النفس رش ومن اخلذالن من ابهلل نعوذ ش يطانه، واابطيل نفِسه وحامقات ومِهه تهذايان

آاثر سلطنة مشعشعة مس تقرة. وقس  والس امي: اان نشاهد يف هذا العامل تظاهرات ربوبية حمتشمة رسمدية، وأ

يهيا ومييت، عظمة صاحب هذه الربوبية من كون هذه الارض بسكنْتا كحيوان مسّخر مذلل حتت امره حي 

ر، ويقدرها ويكّور. مع ان هذه الربوبية  ويربهّيا ويدبّر. والشمس بس ياراهتا مسخرة منظمة بقدرته ينظمها ويَدّوِ

الرسمدية املس مترة والسلطنة املس تقرة احمليطة بشهادة ترصفاهتا العظمية احملرّية للعقول، التقومان عىل هذه 

اةل، والتبنيان عىل مثل هذه ادلنيا الفانية املغرّية املتخاذةل املنّغصة. بل الميكن الامور الزائةل الواهية املتبدةل الس يّ 
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ان تكون هذه ادلنيا يف رسادقات هذه الربوبية الا َكيدان بُنيت فهيا منازل مؤقتة للتجربة والامتحان والتشهري 

ب وتبدل بقصور دامئة ويساق الهيا اخللق. فبالرضورة الب ّد ان يوجد لرّب هذا العامل الفاين والاعالن، مث خُترَّ

املتغري؛ عاملٌ أآخر ابقٍّ مس تقر. ومع ذكل قد اخرب لكُّ َمن ذهب من الظاهر اىل احلقيقة من ذوي الارواح النرّية 

والقلوب املنّورة والعقول النورانية، ودخل يف حضور قُربه س بحانه، انه اعّد للمطيعني والعاصني دار مئافأ ة 

 َ ِعُد وعداً قوايً ويوعد وعيداً شديدًا، وهو اجّل واقدس من ان يذّل ويتذلّل خبلف الوعد، وأ عىل وجمازاة، وانه ي

واعّز من ان يعجز عن اجناز الوعيد. مع ان اخملربين اذلين  م الانبياء والاولياء والاصفياء متواترون، واهل 

عىل هذا  -كل واملشارب واملذاهب مع ختالفهم يف املسا -اختصاص ملثل هذه املسأ ةل وقد امجعوا واتفقوا 

آايهتا. فهل عندك اهيا الانسان حديٌث اصدق من هذا احلديث؟ فهل ميكن ان  اال خبار اذلي تؤيده الئائنات بأ

 يكون خرب اصدق من هذا اخلرب وأ حق؟.

قت يف ميدان الارض املو  -يومًا وس نة وقراًن ودورًا  -والس امي: ان مترصف هذا العامل يُظهِر يف لك وقت 

حياء  الضّيق كثرياً من امثال ذكل امليدان الاكرب ال وسع، ومن منوانته ومن اشاراته.. فان شئت فتأ مل يف كيفية ا 

الارض يف احلرش الربيعي، يك ترى قريبًا من ثالمثائة الف حرش ونرش بكامل الانتظام يف مقدار س تة اايم، 

الغري احملصورة املشتبكة املنترشة، متداخةل يف  وبكامل الامتياز والتشخيص مع غاية اختالط تكل الاموات

 حصيفة الارض!.. مفن يفعل هذا كيف يؤوده ش

 ابلنس بة البرص لكمح الانسان حرش اليكون وكيف ..اايم؟ س تة يف والارض السموات الخيلق وكيف

 ..!اليه؟

بال غلط والمرج  نعم، َمن يكتب ثالمثائة أ لف كتاب قد امنحت حروفها يف حصيفة واحدة معًا، وخمتلطاً 

كتـابـــًة ثـانيــًة؟ فــان شئت  -هو الّفـــه اوالً مث حمـاه  -والمزج، كيف يعجز عن استـنـســاخ كتـاب عن حافظته 

نَّ َذكِلَ لَُمحيي املَوىت وهَو عىَل لّكِ  آاثِر َرَْحِت هللا كيَف حُييِي الارَض بعَد موهِتا ا  آيـــة: )فَانُظر اىل أ فانـظر اىل أ

قَديٌر(  يشءٍّ 
1
لرتى يف تكل الكيفية حقيقة هذا المتثيل. فيفهم من هذه الترصفات ويتحدس من هاتيك  

الشؤوانت، ان ما يشاَهد من هذه الاجامتعات والافرتاقات، ليست مقصودًة ذلاهتا، لعدم املناس بة بني تكل 

يه متثيل وتقليد لتؤخذ صوُرها، وتُركب  الاحتفاالت املهمة وبني المثرات اجلزئية الفانية يف زمان قصري!.. بل امنا

وحتفظ نتاجُئها، وتكتب لتدور املعامةل يف اجملمع الاكرب علهيا، وتدوم املشاهدة يف احملرض الاشهر هبا؛ فتمثر هذه 

الفانيات صورًا دامئة وامثارًا ابقية ومعاين ابدية وتسبيحات اثبتة، مفا هذه ادلنيا ااّل مزرعة، والبيدر احلرش، 

 زُن اجلنة والنار.واخمل

والس امي: اذا اظهر ذكل الرب الرسمدي والسلطان الازيل الابدي، يف تكل املنازل الزائةل وامليادين الآفةل 

آاثر حمكة ابهرة ماهرة، وعناية ظاهرة زاهرة، وعداةل عالية غالية، ومرْحة واسعة جامعة؛  واملشاهر الراحةل، أ
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نه غني ويف قلبه رين، أ نه ليس يف الامئان اَكل من حمكته، وامجل بدرجة يعرف ابليقني َمن مل يكن عىل عي 

اماكن دامئة  -يف ملكه وملكوته  -من عنايته، وامشل من مرْحته، واجّل من عدالته. فلو مل تكن يف دائرة مملكته 

ة عالية، ومساكن قامئة غالية، وسواكن مقمية خادلة، لتكون تكل الامور مظاهر لتظاهر حقائق تكل احلمك

والعناية والرْحة والعداةل، للزم حينئذٍّ انئار هذه احلمكة املشهودة ذلي عقل، وانئار هذه العناية املبرصة ذلي 

بصرية، وانئار هذه الرْحة املنظورة ذلي قلب، وانئار هذه العداةل املرئية ذلي فكر؛ وللزم قبول كون صاحب 

 ا، مث حاشا!.. سفهياً لّعاابً وظاملاً غّدارًا، فيلزم انقالب احلقائقهذه الافعال احلكمية الرحمية الكرمية العادةل.. حاش

--- 
1
 11الروم :   

#100 

 وجود حىت الاش ياء، وجود ينكر اذلي السوفسطايئ غري العقل اهل مجيع ابتفاق حمال وهو .ابضدادها

 واليعرف نفَسه، االّ  اليعرف اكن اذلي املشهور هبنقة من اْحَق  اكلسوفسطايئ، فهو يصّدق مل مفن .نفسه

آها اذا حىت بقلنسوته، االّ  نفَسه  ..!هذا كقلنسوة املنِكر ففكرُ  ..!نفسه انه ظن أ حد رأ س عىل رأ

*** 

آن احلكي  فيامن رافقين بفهمه من اول املسأ ةل اىل هنا! التظنّن احنصار ادلالئل فامي س بق. مال!.. بل يشري القرأ

ا سينقلنا من هذا املشهر املؤقت اىل مقّر سلطنة ربوبيته ادلامئة.. اىل مااليعد والحيىص من امارات: ان خالقن

ويلّوح اىل ماالحيد واليس تقىص من عالمات: أ نه سيبدل هذه اململكة الس ّياةل الس يارة بتكل اململكة املس مترة 

 الرسمدية..

الكرمي والرحي احلكي و "وكذا الحتسَّب أ ّن ما يقتيض الآخرة واحلرش من الاسامء احلس ىن، منحرٌص عىل 

 . مال، بل لك الاسامء املتجلية يف تدبري الئائنات، تقتضهيا بل تس تلزهما."والعادل واحلفيظ

 احلاصل: ان مسأ ةل احلرش مسأ ةل قد اتفق علهيا:

 احلُق س بحانه جبامهل وجالهل ومجيع اسامئه..

آُن املبني املتضمن ال جامع لك كتب الانبياء والاولياء والاصفياء..  والقرأ

واَكُل اخللق محمد الامني عليه الصالة والسالم، احلامل لرّس اتفاق ذوي الارواح النرّية الصافية العالية، من 

 الرسل والنبيني ومن اهل الكشف والصديقني..

آايهتا، حىت ان للكٍّ من هذه املوجودات ماًل وجزًء ولكيًا وجزئيا، وهجني:  وهذه الئائنات بأ

 كل الوجه أ لس نٌة كثرية، تشهد وتشري اىل الوحدانية..فوجه؛ ينظر اىل خالقه ويف ذ
#101 
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 واليوم الآخرة ادلار عىل وتشهد تدل كثرية أ لس نةٌ  ايضاً  الوجه هذا ويف والآخرة، الغاية اىل ينظر أآخر؛ ووجه

 .الآخر

، عىل وجوب وجود صانعك ووحدته.. كذكل تدل بزواكل برسعة  مثال: كام تدل انت بوجودك يف ُحسن صنعةٍّ

آماهُل اىل الابد عىل الآخرة، فتأ مل!..م  ع جامعية اس تعدادك املمتد أ

وقد يتحد الوهجان. مثال: ان ما يشاهد عىل لك املوجودات من انتظام احلمكة، وتزيني العناية، وتلطيف 

الرْحة، وتوزين العداةل، وحسن احلفظ؛ كام تشهد عىل الصانع احلكي الكرمي الرحي العادل احلفيظ، كذكل 

 ري بل ترصح حبقانية الآخرة وبقرب الساعة وبتحقيق السعادة.تش

 اللهم اجعلنا من اهل السعادة واحرشان يف زمرة السعداء وادخلنا اجلنة مع الابرار بشفاعة نبيك اخملتار.

آهل كام يليق برْحتك وحبرمته وسمّل وسلّمنا وسمل ديننا.  فصّل عليه وعىل أ

آمــيــن.  أ

 وامحلد هلل رب العاملني.

*** 
#103 

% 

 الرابعة الرساةل

 قطرة

 من حبر التوحيد

 مفتاح حل هذه الرساةل املس تفادة من فيض القرأآن

منا حيصُل بعد مطالعْتا بامتهما مرًة بدقة.  ا 
1

 

--- 
1
 م(1211هـ ) 1431طبعت هذه الرساةل ل ول مرة مبطعة "جنم اس تقبال" ابس تانبول س نة   

#104 

 املرام افادة

ذن هللا اقرأ  بدقة تَِقرَّ   عيُنك اب 

 اعمل!

اي اهيا الناظرون!. أ ىن قد ساقين القدر الآلهئي اىل طريق جعيب، صادفُت يف سريي فيه هماكل ومصائب واعداء 
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آُن رشدي، واغاثتين  هائةًل. فاضطربُت، فالتجأ ت بعجزي اىل ريب.. فاخذت العنايُة الازلية بيدي، وعلّمين القرأ

بحمد هللا رصُت مظفراً يف تكل احملارابت مع النفس والش يطان الذلين صارا الرْحة خفلصتين من تكل املهاكل. ف 

 وكيلني فضوليني النواع اهل الضالالت..

 فاواًل ابتدأ ت املشاجرُة بيننا يف هذه اللكامت املباركة ويه:

اّل هللا، وهللا اكرب، والحول والقوة الا ابهلل.. فوقع حتت لكٍّ  هل ا   من هذه س بحان هللا، وامحلد هلل، وال ا 

احلصون احلصينة ثالثون حراًب. فلكُّ مجةل، بل لك قيد يف هذه الرساةل نتيجة مظفريةٍّ حلرب مل يبق للعدّو يف 

مئاٌن ومهي. فُاشري بعضًا  ش  مهنا مطَمع وأ دىن ممسك.. مفا كتبُت االّ ما شاهدُت.. حبيث مل يبق لنقيضه عندي ا 

ندمج دليُل احلمك فهيام، يُعرف ابدلقة. وما رّصحُت لُيحسَّ ابملرام من اىل حقيقة طويةل مع دليلها بقيدٍّ او صفة ا

احتياج ٍّ واليش تغَل َمن مل حيتج فيحتاج.. 
1

 

ين القدُر علهيا. فهذا الاثُر ميكن ان يكون  اظن ان جراين هذا الزمان يلقي العقوَل والقلوَب يف املهاكل اليت أ َمرَّ

 ن هللا التوفيق..انفعًا ابذنه تعاىل لبعض املصابني. وم

 سعيد النوريس

--- 
1
من  "اشارات الاجعاز ":  "ان الرشيعة فرّست يف مواقع  191مبعىن انه سكل مع روح الرشيعة اليت وّّضها يف  ص   

اللزوم ومظان الاحتياج ، وفامي مل يلزم او مل يس تعد هل الاذهان او مل يساعد هل الزمان امجلت بفذلكة ووضعت اساسا 

 س تنباط منه وتفريغه ونشومنائه عىل مشورة العقل ".احالت الا
#105 

 الرحي الرْحن هللا بسم

 امحلد هلل والصالة عىل نبيه

 فهذا ال ثر: عىل اربعة ابواب وخامتة ومقدمة.

 الـمـقـدمـة
اعمل! اين حصلُت يف اربعني س نة يف سفر العمر، وثالثني س نة يف سري العمل: اربع لكامت، واربع مجل. س يج  

 تفصيلها. اشري هنا اىل الاجامل..

 اما اللكمة فهئي:

املعىن احلريف، واملعىن الامسي، 
1
 والنية، والنظر. 

اعين: ان النظر اىل ما سواه تعاىل، البد ان يكون ابملعىن احلريف وحبسابه تعاىل، وان النظر اىل الئائنات 
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اىل احلق، ووجه اىل الكون. فالتوجه ابملعىن الامسي اي حبساب الاس باب خطأ . ففي لك ش  وهجان: وجٌه 

اىل الوجه الكوين البد ان يكون حرفياً وعنوااًن للمعىن الامسي اذلي هو هجة نسبته اليه تعاىل. مثال: البد أ ن 

آًة لالنعام، والوسائطُ والاس باُب مرااي لترصف القدرة..  يُرى النعمُة مرأ

. كام يقلب الاكسرُي الرتاَب وكذا، ان النظر، والنّية يغرّيان ماهيات الاش ياء، ف  يقلبان السيئات حس ناتٍّ

لهية.. فان نُظر حبساب  . والنظر يقلب علومَ الاكوان معارَف ا  ذهبًا، كذكل تقلب النيُة احلراكت العادية عباداتٍّ

لهية..  الاس باب والوسائط جفهاالت، وان نُظر حبساب هللا مفعارف ا 

--- 
1
لكتاب فاحلرف يعرف يف النحو: مادّل عىل معىن يف غريه، اما الامس فيعرف : سريد رشح هذين املصطلحني يف ثنااي ا  

 مادّل عىل معىن يف نفسه غري مقرتن بزمان.

آنية اىل املوجودات جتعلها مبثابة حروف تعرّب عن معىن جتليات الاسامء احلس ىن والصفات اجلليةل  واملقصود ان النظرة القرأ

 للخالق العظي س بحانه.

#106 
 :لالكما واما

ُْتين مالئاً  "اين لست ماليك"فاالول:  وان ماليك هو ماكل املكل ذو اجلالل والاكرام... فتَومهَّ
1

، ل فهم صفات 

 ماليك ابملقايسة. ففهمت ابملتنايه املوهوم، الغرَي املتنايه. جفاء الصباح وانطفأ  املصباح املتخيل..

بقابلني الن يصريا معوَدين تُبىن علهيام هذه ادلنيا العظمية؛ فهذه احلياة وهذا البدن، ليسا  "املوت حق"الثاين: 

اذ ما هام بأ بديني وال من حديد والجحر بل من حلم ودم وعظم، ومتخالفات توافقوا يف اايم قليةل  م عىل جناح 

آن.. فكيف يُبىن ابلآمال قرٌص يسع ادلنيا عىل هذا الاساس الرخو الفاسد والعمود املَدوّ  د التفرق يف لك أ
1
 

 الئاسد..

: لك السعادات للِك واحدٍّ هو التسليُ لرب واحد. واالّ الحتاج اىل الارابب املتشاكسني "ريب واحد"الثالث: 

من مجموع الئائنات؛ اذ جلامعية الانسان، هل احتياجات اىل لك الاش ياء، وعالقات معها، وتأ ملات وتأ ثرات، 

ة. مفعرفة الرب الواحد اذلي لك هذه الارابب املوهومة شعوراًي وغري شعوري بلك مهنا، فهذه حاةل هجمنيّ 

 جحاٌب رقيق عىل يد قدرته يه حاةل فردوس ية دنيوية..

نقطة سوداء، وواحد قيايس، التّف عىل رأ سه خطوط الصنعة الشعورية، تشاَهد فهيا ان  "اان"الرابع: ان 

 مالكه اقرُب اليه منه..
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 ول.س يجي تفصيل هذه امجلل يف خامتة الباب الا

--- 
1
 اي : تومهت اين ماكل .  

2
 املنخور.  

#107 

 الاول الباب

 ىف

 ال ا هل الا هللا
 بسم هللا الرْحــن الرحي

آهل وحَصبه امجعني.  احلَمُد هلل رِب العَاملنَي والّصالُة والّسالُم عىَل س ّيد املرَسلني، وعىل أ

هَل االّ هللا  اذلي دّل عىل وجوب وجوده، ودّل عىل اوصاف كامهل، ُأشهُد لكَّ شاهدٍّ ومشهود بأ يّن اشهَُد اْن ال ا 

 وشهد عىل انه واحد احد فرد مصد:

جامعهم وتصديقهم..  ق والربهاُن الناطق احملقَُّق.. س يُد الانبياء واملرسلني.. احلامُل لرس ا  الشاهُد الصادق املصدَّ

ذو الآايت الباهرة واملعجزات القاطعة احملققة واماُم الاولياء والعلامء املتقني.. احلاوي لرس اتفاقهم وحتقيقهم.. 

املصّدقة.. والسجااي السامية والاخالق العالية املمكةل املزّنهة.. همبط الويح الرابين.. س ّياُر عامل الغيب 

وامللكوت ُمشاهُد الارواح وُمصاحُب املالئكة.. مرشد اجلن والانس.. امنوذج كامل الئائنات بشخصيته 

اىل انه نصَب عني فاطر الكون.. ذو الرشيعة اليت يه امنوذج دساتري السعادات، املرمَزة ابهنا  املعنوية املشرية

نظام انظم الكون س يدان وهمدينا اىل الاميان: محمّد بن عبدهللا بن عبداملطلب عليه افضل الصلوات وامت 

ونذيرًا ومناداًي ل جيال البرش التسلاميت.. فانه يشهد عن الغيب يف عامل الشهادة عىل رؤوس الاشهاد بشريًا 

خلف الاعصار والاقطار بأ عىل صوته، وجبميع قوته وكامل جديته، وغاية وثوقه وهناية اطمئنانه وكامل اميانه 

 ابنه:
#108 

 :وحدانيته عىل وشهد وكامهل، وجامهل جالهل ابوصاف ورّصح وجوده، وجوب عىل دل اذلي هللا االّ  اهلَ  ال

من لرّس اجامع لّك كتب الانبياء اخملتلفة الاعصار، ولّك كتب الاولياء اخملتلفة املشارب، الفرقاُن احلكي املتض

عىل تصديق  -اي العقول والقلوب يف هؤالء  -ولّك كتب املوحدين املربهنني اخملتلفة املساكل. فقد امجع اللكُّ 
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آن الكرمي املنّور هجاته الست: مالم هللا، احملافظ لياقته لهذ ا الامس عىل مر ادلهور.. حمض الويح ُحمك القرأ

ابجامع همبط الويح واهل الكشف والالهام.. عني الهداية ابلبداهة.. معدن الاميان ابلرضورة.. مجمع احلقائق 

ابليقني.. موصٌل اىل السعادة ابلعيان.. ذو المثرات الئاملني ابملشاهدة.. مقبول املكل والانس واجلان ابحلدس 

تفاريق الامارات.. املؤيد ابدلالئل العقلية ابتفاق العقالء الئاملني.. املصّدق بشهادة الفطرة الصادق، املتودل من 

السلمية عن الامراض ابطمئنان الوجدان.. املعجزة الابدية ابملشاهدة.. لسان الغيب يشهد يف عامل الشهادة 

هل االّ هللا(  شهادات مكررة جازمة بـ: )فاعمل أ نه ال ا 
1
وب وجوده ودل عىل اوصاف جالهل اذلي دل عىل وج 

 وجامهل وكامهل، وشهد عىل وحدانيته:

العامُل، اي هذا الكتاب الكبري جبميع ابوابه وفصوهل وحُصفه وسطوره ومُجهل وحروفه، وهذا الانسان الكبري 

هل ااّل جبميع اعضائه وجوارحه وجحرياته وذراته واوصافه واحواهل. اي هذه الئائنات جبميع انواع العوامل تقول : ال ا 

هللا.. وبأ راكن تكل العوامل: اَل خاِلق ااّل هو.. وابعضاء تكل الاراكن: الصانع ااّل هو.. وابجزاء تكل الاعضاء، 

المدبّر ااّل هو.. وجبزئيات تكل الاجزاء: الُمريّبَ ااّل هو.. وحبجريات تكل اجلزئيات: المترصف ااّل هو.. 

هل ااّل هو.. فتشهد الئائنات عىل انه هو  وبذرات تكل احلجريات: ال خاِلَق االّ  هو.. وبأ ثري تكل اذلرات: ال ا 

الواجب الوجود الواحد الاحد جبميع انواعها واراكهنا واعضاهئا واجزاهئا وجزئياهتا وجحرياهتا وذراهتا واثريها، 

انع الازيل.. ومتنازاًل افرادًا وتركيبًا متصاعدًا برتكيبات منتظمة رافعاتٍّ اعالَم الشهادة عىل وجوب وجود الص

بنقوش غريبة، شاهدات عىل وجوب وجود النقاش الازيل.. والئائنات لك واحد من مركباهتا واجزاهئا تشهد 

 خبمس ومخسني لسااًن ابنه واجب الوجود الواحد الاحد..

--- 
1
 12محمد :   

#109 

جاملها اما .الالس نة تكل تفصيل س يج   :فهئي ا 

يباهتا املنتظمة.. وفقرها وحاجاهتا املقضية.. واحوالها املنتظمة.. وصورها املمكةل تنادي بأ لس نة افرادها وترك 

العجيبة الالئقة.. ونقوشها املزينة الغريبة الفائقة.. وِحمَكها العالية.. وفوائدها الغالية.. وبتخالفاهتا اخلارقة 

ا جزءاً وماًل.. وابنتظاهما واطرادها.. وابتقان املتالحظة.. ومتاثالهتا املنتظمة املتناظرة.. وبأ لس نة نظاهما وموازنْت

الصنعة الشعورية وكاملها يف لك ش .. وبتجاوب املتخالفات اجلامدات بعٌض حلاجة بعض.. وتساند املتباعدات 

املتفاواتت.. وبلسان احلمكة العامة.. والعناية التامة.. والرْحة الواسعة.. والرزق العام.. واحلياة املنترشة.. 

احلُسن والتحسني.. وامجلال املنعكس احلزين.. والعشق الصادق.. والاجنذاب واجلذبة.. وظلّية  وبلسان

الاكوان.. وبلسان الترصف ملصاحل.. والتبديل لفوائد.. والتحويل حِلمَك.. والتغيري لغاايت.. والتنظي لكامالت.. 
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مئاهنا وحدوهثا.. واحتياجاهتا وافتقاراهتا.. وفقرها.. وض  عفها.. وموهتا.. وهجلها.. وفناهئا.. وتغريها.. وبأ لس نة ا 

آهتا..  وعباداهتا.. وتسبيحاهتا.. ودعواهتا.. والتجاأ

بلك هذه ال لس نة شاهدات عىل وجوب وجود خالقها القدمي القدير.. ودالات  -مركباهتا واجزاؤها  -فالئائنات 

 وحدانيته تعاىل.. وذاكرات اتليات السامئه شاهدات عىل -اكدلوائر املتداخةل املتحدة املركز  -عىل اوصاف كامهل 

آن احلكي.. ومصدقات الخبارات س يد املرسلني..  احلس ىن.. ومس ّبحات حبمده تعاىل.. ومفرّسات لآايت القرأ

ومودّلات حلدس صادق منّظم 
1
اىل نور الاسالم، املنظم اىل التسلي لطور النبوة، املنّظم لنور الاميان بواجب  

حد. فا جامع الئائنات بلك أ لسنْتا حتت أ مر الالكم القدمي، ورايسة س يد الاانم واملرسلني.. الوجود الواحد الا

هل ااّل ُهو احلّي القيّوم(   قائالت انطقات: )هللا ال ا 
1
. 

فاس متع تفصيل هذه الفقرات املذكورة: 
4

 

--- 
1
 نّظم الش  اىل الش  : مضه والّفه.  

2
 111البقرة :   

3
 الفقرات تسهياًل للقارئ الكرمي. وضعنا ارقامًا امام  

#110 

املتالحظة والنظامات املتناظرة  "التنظاميت" نوع من واجزاءاً  مجموعاً  الئائنات يف ويتظاهر يرتاءى ما اذ (1،2)

 "نظامه ومزيانه"املتساندة، ادلاةل عىل وجوب وجود َمن هذه الئائنات يف ترصف قبَضيت  "املوازانت"و

تناظر والتساند عىل ان املقنن والاس تاذ والنّظام واحد.. يفتحان َمنفذًا نظارًا اىل والشاهدة ابلتالحظ وال 

 املطلوب: اي وجوب الوجود والوحدة، تشهد الئائنات فيه هبذا اللسان: هللا ال اهل ااّل ُهو..

ة، وان ادلالني عىل عدم تداخل الايدي املتعدد "الانتظام والاطراد"( وان ما يف بيت الئائنات من 3، 4)

الصنعة والنقش واملكُل لواحد.. يفتحان كوًة نظارًة بطرز أآخر ايضًا، تشهد الئائنات فهيا هبذا اللسان: هللا ال 

 اهل ااّل هو..

يف لك ش  مبا تسعه لياقة قابليته اجملعوةل بقمل الَقَدر من يد  "اتقان الصنعة الشعورية، وكاملها"( وان 1، 1)

احتاد القمل، وان اكتب حصيفة السامء بنجوهما ومشوسها هو اكتب حصيفة النحل  الفياض املطلق ادلالنّي عىل

والمنل حبجرياهتا وذراهتا.. يفتحان مشئاة نظارة بطور أآخر ايضًا، تشهد الئائنات فهيا بلسان لك مصنوع منادية: 

 هللا ال اهل ااّل هو..

يةل املعوجة، بعٌض حلاجة بعض؛ كامدة غذاء اجلامدة يف الطرق الطو  "جتاوب الاش ياء املتخالفة"( وان 9، 9)

اكلس يارات اليت يه مثرات الشمس، ادلال ذكل  "وتساند الاش ياء املتباعدة املتفاوتة"احلجريات والمثرات 
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التجاوب والتساند عىل ان اللك ُخدام س يدٍّ واحد، وحتت أ مر مدبّر واحد، ومرجعهم مربٍّ واحد.. يفتحان 

هل ااّل هو.. منفذًا نظارًا ايضًا مبرتبة  اخرى، تشهد الئائنات فيه هبذا اللسان: هللا ال ا 

ك زاهري  "وتناسب الآاثر املتالحظة"املنتظمة املتناظرة، كنجوم السموات،  "تشابه الآاثر"( وان 2،11)

 .. الارضني، ادلالنّي عىل ان اللك ماُل ماكل واحد، وحتت ترّصف مترصف واحد، ومصدر م قدرُة واحدٍّ

هل ااّل هو..يفتحان منف  ذًا نظارًا ايضًا، تشهد الئائنات فيه هبذا اللسان: هللا ال ا 

خمتلفة الآاثر وامجلال، املتساندة يف التأ ثري،  "مظهرية لك يح لتجليات اسامءٍّ كثرية شعورية"( وان 11)

 واملتشاهبة املتشاركة حىت يف جحرية واحدة،
#111 

، يف لكٌ  واملتعاكسة  عىل اثرها، وحدة مع الاحوال هذه ادلاةل الشمس ضياء يف الس بعة اكاللوان واملامتزجة لكٍّ

 رزاقه وأ ن ورزاقه، عليه، واملنعم ومصّوره، ابرئُه، هو احليّ  خالَق  ان عىل ابلرضورة تدل واحد، مسامها ان

 الوجوب تبةمر  اىل ايضاً  نظاراً  منفذاً  احلقيقة هذه فتفتح ..اللك عىل احلامك هو وخالُقها الرزق، منابع خالُق  هو

هل ال هللا :يح لك بلسان فيه الئائنات تشهد والوحدة،  ..هو االّ  ا 

يف اجلزاةل  "املناس بة"امثال عني النحل والمنل ومعدهتام ابلشمس ومنظومْتا، مع  "ارتباط"( وان 11،14)

د.. فيفتحان الكيفية والتالحظ والتناظر، ادلال ذكل الارتباط واملناس بة عىل اهنام: مالهام نقشا نقاش واح

اّل هو.. هل ا   منفذًا نظارًا ايضًا، تشهد الئائنات فيه منادية: هللا ال ا 

املكتوبة  "للجاذبة العمومية"املكتوبة املنسوجة املنقوشة بني اذلرات واجلواهر الفردة  "اخوة اجلاذبة"( وان 13)

قمِل واحدٍّ ومداِده ونَسجا نّساج واحدٍّ املنسوجة املمددة بني النجوم والشموس، ادلاةل عىل اهنام: مالهام كتابُة 

وأ سدائه، وشعاعا مشس واحدٍّ وفيِضه.. تفتح مرصادًا نظاراً ايضًا اىل الوجوب والوحدة، تشهد الئائنات فيه 

اّل ُهو.. هل ا   هبذا اللسان ادلقيق والعلوي: هللا ال ا 

u (11 وان )"تكل اذلرة اكلنفر يف لك نس بة هل وظيفة املتداخةل املنتظمة املوظفة،  "ِنَسب لّك ذرةٍّ يف املركبات

لفائدة، كذرة العني يف مركبات الاعصاب احملركة واحلساسة والاوردة والرشايني والبارصة. فتدل ابلرضورة 

وواضعها موضَعها الالئق، هو خالق لك املركبات..  -اي الشمس  -عىل ان خالق عني العني والعني، وعني العامل 

اّل ُهو..فتفتح هذه احلقيقة ايض هل ا   ًا مشئاة نظارة، تشهد الئائنات فهيا بلسان لك ذرة من ذراهتا: هللا ال ا 

اذلي ال يصدر االّ عن الواحد ابلبداهة، مع مشول بعض  "ُوسَعة ترصف القدرة يف النوع الواحد"( وان 11)

خالُق النوع، مثاًل: ان يُتحدس منه بأ ن خالق الفرد هو  -اكحليات واملكَل والسمك  -الانواع اكرث الئائنات 

القمل اذلي رمس تشّخص وجه زيد، البد ابلرضورة ان يكون لك افراد البرش منظوراً هل دفعًة، خملالفة تعينه للك 

فرد، واالّ لوقع التوافق ابلتصادف! وخالُق النوع هبذا الرّس هو خالق الاجناس.. فتفتح هذه احلقيقة ايضاً منفذًا 
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اّل ُهو..نظارًا، تشهد الئائنات ف  هل ا   يه: هللا ال ا 
#112 

املنجرة اىل الاستنئار يف  "ما يتو م بقصور النظر من الاستبعاد والاس تغراب واحلرية واللكفة" وان (17)

اس ناد لك ش  اىل الواجب الوجود الواحد الاحد. فتكل الاستبعاد والاس تغراب واحلرية واللكفة واملعاجلات 

ىل صاحب مرتبة الوجوب والوحدة، تنقلب حقيقية عند عدم الاس ناد ا
1
بل تتضاعف تكل الامور عند  

اس ناد الآاثر اىل جانب الامئان والكرثة والاس باب وانفِسها، عدَد اجزاء الئائنات.. مفا يتو م يف اس ناد اللك 

د اىل الواجب يتحقق يف اس ناد جزء واحد اىل غريه تعاىل. بل الاوُل اسهل وايرس؛ اذ صدور الكثري عن الواح

اقل لكفة من صدور الواحد عن الكثري املتشاكسني الُعمي اذلين اجامتعهم يُزيد م معًى؛ اذ النحةل لو مل خترج من 

يد قدرة الواجب، لزم اشرتاك ما يف الارض والسموات يف وجودها!.. بل ترتىق اللكفة واملعاجلة يف اجلزء 

ومن الشعرة اىل امثال احلبال، لو احيل عىل الواحد من اذلرة ابلنس بة اىل الوجوب اىل امثال اجلبال، 

الاس باب.. اذ الواحد ابلفعل الواحد حيّصل وضعية ومصلحة للكثري، اليصل اىل عني تكل الوضعية والنتيجة 

الكثرُي، االّ بفعل كثري؛ اكالمري ابلنس بة اىل نفراته، والفّوارة اىل قطراهتا، واملركز اىل نقاط دائرته. فبفعل واحدٍّ 

ه الثالثة اىل حتصيل وضعيةٍّ للكثري، تصل هذ
1
ونتيجةٍّ التصل النفرات والقطرات والنقاط لو احيلت علهيا ااّل  

ابفعال كثرية وتلكفات عظمية. بل الاس تغراب والاستبعاد املوهومان يف طرف الوجوب، ينقلبان هنا اىل 

 حماالت متسلسةل.

قتضاء النقش الئامل والصنعة املتقنة.. وكذا، من بعض احملاالت: فرض صفات الواجب يف لك ذرة برضورة ا

تو م رشاكء غري متناهية يف الوجوب اذلي اليقبل الرشكة اصاًل.. وكذا، فرض لك ذرة حاكامً عىل اللك وحمكومًا 

للكٍّ من اجملموع، ولللِك معا، برضورة اقتضاء النظام والانتظام.. وكذا، فرض شعورٍّ حميط، وعملٍّ اتم يف لك 

، برضور  ة اقتضاء التساند واملوازنة. فاس ناد الاش ياء اىل الاس باب يف جانب الامئان والكرثة يس تلزم ذرةٍّ

 الزتاَم هذه احملاالت املتسلسةل، واملمتنعات العقلية، والاابطيل اليت متّجها الاوهام..

--- 
1
 199 - 193تفصيهل يف "حباب" ص   

2
 119سريد رشح هذا املثال يف ذيل احلباب ص   

#113 

 ومركباهتا اذلرة تكون ان الا اليلزم والوحدة، الوجوب مرتبة صاحب وهو احلقيقي، صاحهبا اىل اس ند اذا ماوا

 الغري الازلية النورانية القدرة جتليات للمعاِت  مظاهرَ  - الشمس بامتثيل املتلمعة املتشمسة املطر كقطرات -

 الاس باب مشس من اجلّ  خلاصيْتا، املالكة فلمعُْتا يني،املتناه  الغري الازليني والارادة للعمل املتضمنة املتناهية

 يف القدرة تكل مع فالتاّمس .والوحدة الوجوب دون والكرثة الامئان جانب يف والانقسام التجزؤ بسبب تأ ثرياً 
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 ك ن اللك، خلاصية ماكلٌ  النوراين جزء ان بسبب الكرثة، جانب يف اجلبال امثال من تأ ثرياً  اكرب ذرة من اقل

 الوجوب؟ جانب من املتنور الانوار بنور فكيف ممكنًا، النور اكن ولو جزيئٌ  واجلزءَ  لكي، اللكّ 
1
 وكذا ..

 لذلات ذاتية يه اذ القدرة؛ تكل اىل ابلنس بة والمعاجلة اللكفة
2
 ابلنس بة فتتساوى فهيا، ضدها تداخل حمالٌ  

 والاطاعة والتجرد واملوازنة واملقابةل فافيةالش برس والنوع، والفرد واللك واجلزء والشموس اذلراُت  ملعْتا اىل

 والانتظام
3
 تكل العناقيد، امثال اجلامدة ادلقيقة اخليوط ابمثالِ  تفعل القدرة تكل اذ واملشاهدة، ابحلدس بل 

 من قنطارٍّ  ماليني اىل - امكن لو - واحد عنقود لتصنيع الحتيج الاس باب؛ عىل احيلت لو ..احليوية اخلوارق

 مس يف الوجوب ظل من املنعكس الوجود جبلوات تتجىل القدرة تكل ان وكذا ..!املعاجلاتو  اللكفة تكل

 ما اىل احتيجت او المتنعت الاس باب عىل احيلت لو ..الربزخية ابلامتثيل الشفافات صفحات عىل اخلياط،

 .املعاجلات من الحيد

فهيا ما اس ترُتت القدرُة عند اجيادها حتت لشفافية وهَجئي املكُل وامللكوت  -اعمل! ان احلياة والوجود والنور 

الوسائط الكثيفة، فيرتقق السبُب الظاهري فهيا حبيث يرتاءى حتَته ترصُف القدرة. مفن امعن النظر يف اطوار 

احلياة والانوار، يشاهد ترصفات القدرة حتت الاس باب؛ اذ تكل القدرة الترّصف لتصنيع عنقوِد العنب، ااّل 

مرار النور يف مّس اخلياط، ولتنوير البيت الا توس يط غصنًا دقيقًا جامداً  ، ولرتس ي مُشيسة يف زجيجة، ااّل ا 

 شعرة يف زجاجة.

--- 
1
 اي: لو اكن النور من جانب الامئان هذا فعهل فكيف بنور الانوار...  

2
 لذلات الالهية.  

3
 مة التاسعة والعرشين".هذه الارسار الس تة مذكورة ابلتفصيل يف "ذيل اللكمة العارشة" ويف "اللك  
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 الاستنئارات من انش ئة وضالالت امراض من انش ئة مزجعة اضطراابت يف والعقول الارواح ان وكذا

 الامئانية واس باهبا انفسها اىل الاش ياء اس ناد يف واحلرية والاس تغراب الاستبعاد من الناش ئة
1
 فتجرب .

 والتشفي للخالص الارواحَ  الاضطراابُت 
2
 حيصل بقدرته اذلي الاحد الواحد الوجود الواجب اىل ارالفر  اىل 

 والخملص، والمناص والمنجأ   ملجأ   فال .القلوب تطمئ وبذكره مغلق، لك مفتاح وارادتُه مشلك، لك ايضاح

 (هللا اىل ِففّروا) تعاىل هللا قال كام .اليه والتفويض هللا اىل والفرار الالتجاء الا
3
 تطَمِئُ  هللا ِبِذكرِ  أ ال) 

 (الُقلوُب 
4
 اىل املنّظم الاسالم، نور اىل املنّظم الصادق، احلدس اىل نظارة مشئاةً  ايضاً  احلقيقة هذه فتفتح 

 جزء لك بلسان الئائنات فتشهد الاحد، الواحد الوجود بواجب الاميان لنور املنّظم النبوة، لطور التسلي

 ..هو االّ  ا هل ال هللا :اجزاهئا من
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الظاهرية اكخلزب واللَب، وحمدوديْتا وحرصها وانضباطها وعرضية بعضها وفقرها  "باببساطة الاس  "( وان 19)

وضعفها وموهتا ومجودها يف ذاهتا وعدم شعورها وعدم ارادهتا ابملشاهدة، واعتبارية القوانني، وموهوميْتا، وعدم 

مع خوارق نقش "د وجود املسبب تعيهنا الا مبقنهنا، وعدم وجودها املوهوم الا بعد رؤيْتا، وعدم رؤيْتا االّ بع

واجعبية صنعْتا كتشكيالت نُُسج جحريات البدن بس ببية الك اخلزب، وكتابة النقوش الغري احملدودة  "املسببات

املنتظمة املكتوبة يف خردةل احلافظة، ك ن تكل اخلردةل س ند 
1
اس تنسخْتا يُد القدرة من حصيفة الاعامل،  

وقَت احملاس بة، وليطمئ ان خلَف هذا الهرج واملرج الوجودي مرااي للبقاء، واعطْتا ليد الانسان ليتذكّر به 

واكن املرمس فيه اضيق  -ولو اكنت الاش ياء كثرية خمتلطة  -يرمس العلُي فهيا الاش ياء ابنتظام بال اختالط 

ة قرع اللها الاش ياء بس ببية وضعية التالفيف وتشكيالت احلروف والصور اذلهنية يف التلكم والتفكّر، بس ببي
1
 وحركة اذلهن 

--- 
1
 141انظر "حباب" ص   

2
 مش تقة من الشفاء .  

3
 11اذلارايت :   

4
 19الرعد :   

5
 اي املستند وادلليل واحلجة .  

6
 اللهاة : اللحمة املرشفة عىل احللق يف اقىص سقف الفم واليت تساعد عىل التصويت والتحمك يف خمارج الالكم.  
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 انه احلقيقة هذه فتس تلزم .متناهيني غري وارادة عمل بل متناهية؛ غري لقدرة ابلرضورة ملسبباتا هذه املقتضية

 (هباانت) االّ  الاس باب وما .الوجوه من بوجه لقدرته الهناية قدير خالق االّ  احلقيقة عىل الكون يف المؤثر
1
 

 للمعاِت  جامدة وُزجيجات نواانتوع  اسامء االّ  واخلواص اخلاصيات وما ظاهرية، جحاابت االّ  الوسائط وما

 الغري الازليني والارادة للعمل املتضمنة بل املستندة، املتناهية، الغري النورانية الازلية القدرة جتلياِت 

 تكل ملعةُ  تفعل اذ .الاس باب جبال من واكرب واجلّ  اعظم ش ، ابدىن القدرة تكل مع الامتس اذ .املتناهيني

 عىل احيلت لو الطرية، احليوية اخلوارق تكل العناقيد، امثالَ  اليابسة اجلامدة قةادلقي اخليوط ابمثال القدرة

 وتس تلزم .َظهرياً  لبعضٍّ  بعُضهُم اكنَ  ولو فعلوا ما مبثهل يأ توا ان عىل والوسائط الاس باب واجمتعت الاس باب

 والامر العمل مجموع تلتجليا وزجيجات اسامء :يه امنا والنواميس ابلقوانني يسمى ما ان ايضاً  احلقيقة هذه

 تعلقات او مطوةل ارادة االّ  الناموس، وما .مرّسدة أ وامر او ممدود امرٌ  االّ  القانون، وما .الانواع عىل والارادة

 مسبب لك بلسان الئائنات تشهد الوجوب مرتبة اىل الامئان يف نظارة مشئاة احلقيقة هذه فتفتح ..منضدة

 ..ُهو الّ ا ا هل ال هللا :منادية مسبباهتا من
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والاهامتم هبا، تس تلزم قدرة غري متناهية، بل  "عدم تنايه خوارق نقش صنعة الئائنات واتقاهنا"( وان 12)

لك جزء مهنا ايضًا يس تلزم تكل القدرة. فاذًا تس تلزم وتقتيض وتدل ابلرضورة عىل ان لهذه الئائنات خالقًا 

وجه من الوجوه. فاذاً اس تغىن عن الرشاكء ابلقطع فالحاجة قديرًا، هل قدرة اكمةل الهناية لتجليات تكل القدرة ب

الهيا ابلرضورة، مع ان الرشاكء املوهومة املُس َتغنىة عهنا ابلقطع والرضورة، ممتنعٌة ابذلات. الميكن أ ن يوجد فرد 

اّل لزم حتديد القدرة الئامةل الغري املتناهية من لك وجه، وانْتاءها يف وقت عدم التنايه اب ملتنايه بال مهنا؛ وا 

رضورة، بل مع الرضورة يف عكسه وهو حمال خبمس مراتب ابلرضورة. مفن هنا يكون الاس تقالل والانفراد 

خاصيتني ذاتيتني لاللوهية. مع انه الحمل والموضع وال مئان للرشيك، الا يف الفرض الومهي؛ اذ ما نزل 

سلطاٌن قط وال احامتٌل عن دليل، وال امئااًن ذاتيًا 
1
يوجد امارة ما قط عىل وجود الرشيك يف هجة من ومل  

 هجات الئائنات. واىل اي

--- 
1
 جحج واهية.  

2
 اي: وال حىت امئااًن ذاتيًا.  
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 عىل الكون يف المؤثر انه مع التوحيد، سكة ابراءة ردٍّ  جواب اعطي الرشيك، عن واس ُتفرس روجع هجة

الّ  احلقيقة  البرش يد يف ليس انه مع الانسان، :اختياراً  الاس باب واوسع الئائنات ارشف انّ  برسّ  احد؛ واحد ا 

 الارشُف  اكن فاذا .فيه مشكوك واحد جزءٌ  االّ  جزء مائة من والالكم اكل لك الاختيارية افعاهل اظهر من

 اذلي والظرف املنديل يكون فكيف امليتة؟ اجلامدة ابالس باب فكيف الايدي مغلول هكذا اختياراً  والاوسعُ 

 جحاب الاس باب ابن قطعًا، هنا من فتتحدس ..هل؟ معيناً  او للسلطان رشيئاً  هديته، لسلطانُ ا فيه لف

 فتشهد والوحدة؛ الوجوب اىل انظراً  مرصاداً  ايضاً  احلقيقة هذه فتفتح ..االّ  ليس احلمكة ومناط فقط؛ القدرة

هل ال هللا :منادية اللسان هبذا فيه الئائنات الّ  ا   ..ُهو ا 

يف الئائنات، مع مشول بعض الاسامء لك ش  بظهور اثره فهيا اكلعلي،  "الاسامء املتجلية تساند"( وان 11)

، ومتازهجا اكاللوان الس بعة يف ضياء الشمس،  وتشاركها وتشابكها حىت يف ذرة واحدة، وتعاكسها ماًل يف لكٍّ

ظارة اىل الواجب تدل هذه الاحوال مع وحدة أ ثرها عىل ان مسامها واحد احد فرد مصد؛ فتفتح مشئاة ن

اّل ُهو.. هل ا   الوجود الواحد ال حد تشهد الئائنات فهيا هبذا اللسان النوراين: هللا ال ا 

املتضمنة للقصد والشعور والارادة  "احلمكة العامة"( وان ما يتظاهر يف مجموع الئائنات ماًل واجزاء: من 11)

متناع الف
ِ
متناع ان يكون جزء املفعول والاختيار، ادلاةل عىل وجوب وجود حكي مطلق؛ ال

ِ
عل بال فاعل، وال

 املنفعل اجلامد فاعاًل لهذا الفعل العام الشعوري..
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ل  عىل وجه الئائنات من 11) املتضمنة للحمكة واللطف والتحسني، ادلاةل ابلرضورة  "العناية التامة"( وما يتل 

 عىل وجوب وجود خالق كرمي؛ المتناع الاحسان بال حمسن..

املتضمنة للحمكة والعناية والاحسان والانعام  "الرْحة الواسعة"نبسط عىل وجه الئائنات من ( وما ا14)

متناع الصفة بال 
ِ
والاكرام والتلطيف والتودد والتحبب والتعرف، ادلاةل عىل وجوب وجود الرْحن الرحي؛ ال

متناع ان
ِ
 موصوف وال
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 القصرية امليتة اجلامدة الاس باب هذه قامة اين اذ .تعاىل غريه والارض السموات تسع اليت احلةل هذه يُلبس

 ..احملدودة؟ الغري احلةل هذه قمية واين احلقرية،

املتضمن للحمكة والعناية، والرْحة  "الرزق العام"( وما وزع عىل ذوي احلياة عىل تنوع حاجاهتا من 13)

ورة عىل وجوب وجود رزاق رحي؛ اِلمتناع وامحلاية، واحملافظة والتعهد، والتعمد والتودد والتعرف ادلال ابلرض 

 الفعل بال فاعل، وامتناع أ ن يكون جزء املفعول فاعاًل لهذا الفعل العام..

املتضمنتني للحمكة والعناية والرْحة والرزق والصنعة  "احلي واحلياة"( وما انترث وانترش يف الئائنات من 11)

حشة بتجليات قصد وشعور وعمل وارادة اتمة علهيا ادلاةل تكل ادلقيقة والنقش الرقيق واالتقان والاهامتم املرت 

الواحد اليصدر "احلياة عىل وجوب وجود قادر قيوم حميي مميت واحد؛ ول ن لك ش  واحد خفالقه واحد؛ اذ 

الواحد اليصدر عنه الا "خفالق اللك واحد خالفًا لقاعدة الفلسفة الئاذبة املرشكة القائةل:  "ااّل عن الواحد

 "حدالوا

فهذه احلقائق امخلسة املمزتجة اكل لوان الس بعة يف الضياء واكدلوائر املتداخةل املتحدة املركز، تدل ابلبداهة عىل 

ان لهذه الئائنات راًب، قديرًا، علاميً حكاميً، كرميًا، رحاميً، رحامَن، رزاقًا، حيًا، قيومًا، متصفًا ابوصاف الكامل.. 

اء واحد مشئاة نظارة اىل احلدس الصادق املنظم اىل نور الاسالم، املنّظم اىل فتفتح هذه امخلسة املمزتجة بضي

التسلي لطور النبوة، املنّظم لنور الاميان ابنه: هو هللا الواجب الوجود الواحد الاحد. فتشهد الئائنات يف تكل 

اّل ُهو.. هل ا   املشئاة هبذا اللسان ذي النغامت امخلس منادية. هللا ال ا 

املشريين اىل وجوب وجود َمن  "احلُسن الَعَريض، والتحسني"ان ما يتلمع عىل وجه الئائنات من  ( وكذا11)

 هل احلسن اذلايت والاحسان..

 املنعكس املرِمز اىل وجوب وجود ذي امجلال اجملرد.. "امجلال احلزين"( وما يُرى يف خد الئائنات من 19)

 نادي عىل احملبوب احلقيقي.امل  "العشق الصادق"( وما يُرى يف قلهبا من 19)

 امللوحني ابحلقيقة اجلاذبة اليت تنجذب الهيا الارسار.. "الاجنذاب واجلذبة"( وما حُيَّس به يف صدرها من 12)
#118 
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 مبشاهدهتم كون لك الاكوان ظالل انوار ذات واحد.. "يُسمع من لك المُكّلني من شهادهتم" وما (30)

ة تدل ابلرضورة عىل ان لهذا الكون راًب واجب الوجود، متصفًا ابوصاف أآايت نريات.. فهذه احلقائق امخلس

هل  اجلالل وامجلال والكامل. فتفتح كوة نظارة ايضاً تشهد الئائنات فهيا هبذا اللسان ذي النغامت امخلس: هللا ال ا 

اّل ُهو..  ا 

لترصف ملصاحل ادلال ابلبداهة وا "الترصفات املتناظرة"( وكذا ان ما يُرى يف جزئيات انواع الئائنات، من 41)

متناع الفعل بال فاعل، وامتناع ان يكون جزء املفعول املنفعل 
ِ
عىل وجوب وجود مترصفٍّ حكي واحد؛ ال

 اجلامد فاعال لهذا الفعل العام الشعوري املتالحظ..

 "لتحويل حِلمَك التبديل لفوائد، وا"( وما يُرى يف اجزاء الئائنات من انواع النبااتت واحليواانت من 41،44)

 ادلالني عىل وجوب وجود رب مدبر حكي..

ادلال عىل وجوب وجود  "التغيري لغاايت"( وما يُرى يف اعضاء الئائنات ككرة الارض بليلها وهنارها من 43)

متناع الفعل بال فاعل، وال متناع ان يكون مصدر هذه الافاعيل املتناظرة، غري 
ِ
فاعل خمتار، فعال ملا يريد؛ ال

 الواجب.. قدرة

ادلال ابلبداهة عىل وجوب وجود القادر القيوم؛ اِلمتناع التنظي  "التنظي لكامالت"( وما يُرى يف العامل من 41)

بال انظم، وامتناع ان يكون جزء الكثري املمكن املنفعل فاعالً لهذا الفعل احمليط الشعوري. واين يد العنكبوت 

ئائنات؟ بل اين الامعى الاشل اجلامد واين نسج مقيص مطرز لهذا من نسِج ُحةّل قُّدت عىل مقدار قامة ال

 العامل؟

ايضًا أآايت 
1
عىل وجوب الوجود والوحدة.. وهذه احلقائق امخلسة يف الفعالية اكاللوان الس بعة يف الضياء،  

دبرًا فاعاًل خمتارًا واكدلوائر املتداخةل املتحدة املركز؛ تدل ابلبداهة عىل ان لهذه الئائنات راًب مترصفًا حكاميً م

فّعااًل ملا يريد قادرًا قيّومًا متصفًا ابوصاف الكامل. فتفتح هذه احلقائق امخلسة ايضًا بضياء واحد كوة نّظارة اىل 

اّل ُهو.. هل ا   مرتبة الوجوب والوحدة، فتشهد الئائنات هبذا اللسان ذي ال صوات امخلسة منادية: هللا ال ا 

--- 
1
 والتبديل والتحويل والتغيري والتنظي.اي ماذكر من الترصف   
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ماًل وجزءًا يس تلزم حمِداًث قدميًا.. وان تردد الئائنات مجموعا واجزاء بني  "حدوث الئائنات" ان وكذا (36)

الغري احملدودة ذواتٍّ وصفاتٍّ وكيفياتٍّ مبقدار ختصصها تزتايد الامئاانت. مث اخذها هذا الشلك  "الامئاانت"

ن احملمك من بني تكل الطرق العقمية يس تلزم ذكل الرتدد، ويدل ابلرضورة عىل وجوب وجود رب املنتظم املتق

 علي حكي قدير.
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مالً واجزاءً وجوداً وبقاءً مادة ومعىن، حياة وفكرًا، مع فقرها وضعفها يف ذاهتا  "احتياجات الئائنات"( وان 49)

من حيث اليُشَعر يف اوقاهتا املناس بة؛ تس تلزم  -نوعها عىل ت  -وقرص يدها عن ادىن حاجاهتا، مث قضاء حاجاهتا 

 وتقتيض وتدل عىل وجوب وجود رب مدبر رزاق كرمي رحامن رحي..

مجموعاً واجزاًء وجوداً وبقاء مادة ومعىًن، مع ضعفها يف ذاهتا وقرص يدها عن  "افتقارات الئائنات"( وان 49)

ب يف الاوقات الالئقة؛ تس تلزم وتقتيض وتدل عىل وجوب ادىن مطالهبا، مث اغناء مطالهبا من حيث الحُيتس

 وجود رحي كرمي فياض لطيف ودود.

يف معدن  "مع تظاهر الاقتدار املطلق"اكلشجر والارض اليابسني يف الش تاء  "فقرها يف ذاهتا"( وان 42)

ه اذلراُت ضعفها كحياهتام يف الربيع، يدل عىل وجوب وجود القدير املطلق اذلي تتساوى ابلنس بة الي

 والشموس.

آاثر 31) كظهور الارزاق من الرتاب اليابس، يدل عىل  "الغناء املطلق"( وان فقر الئائنات ذلاهتا، مع تظاهر أ

وجوب وجود الغين املطلق اذلي من جحريات خزائن رْحته: الشمُس والشجر، ومن مس يالت حوض رْحته: 

 املاء والضياء.

 يدل عىل وجوب وجود احلي القيوم احمليي املميت. "انوار احلياةموهتا يف ذاهتا مع تظاهر "( وان 31)

آاثر الشعور احمليط"( وان 31) وان ذا  "مجودها وهجلها مع تظاهر أ
1
هذا الشعور مسيع بصري، يدالن عىل  

 وجوب وجود علي خبري.

--- 
1
 صاحب هذا الشعور.  

#120 

 الغري املغري، وجود وجوب عىل القطعي ابحلدس يدالن "ابالنتظام ادلوام عىل وتغريها فناءها" وان (43)

 .البايق ادلامئ املتغري

 واملئاملات للمشاهدات املتضمنة املمثرة املقبوةل "النورانية العبادات" من الارواح ذلوي ما وان (44)

 .حقيقي معبود وجود وجوب عىل تدل واملناجاة، والفيوضات

 ة،واحلالي القالية "الئائنات تسبيحات" وان (45)
1
 السمــواِت  يف ما هلُ  يُس بّحُ ) من وجود وجوب عىل تدل 

 (والارِض 
2
 غري وشهادات متناهية غري بدالالت فكيف ..الترد الفذة وشهادهتا صادقة، الفطرة دالةل اذ 

ّبحُ ) َمن وجود وجوب عىل املركز، املتحدة املتداخةل اكدلوائر اتفقت قد حمصورة، مواِت  يف َما هَلُ  يُس َ  السَّ

 .جباهها؟ وبنقوش واحوالها اقوالها بأ لس نة (رِض والا

 وجود وجوب عىل ابلرضورة تدل واملمثرة، واملؤثرة واملس تجابة، املقبوةل "احلاجات ذوي ادعية" وان (46)
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 .دعاه اذا املضطر جييب َمن

لقها، تدل شعورايً وغري شعوري عند الاضطرار اىل حامهيا اجملهول، بل خا "التجاأآت ذوي البالاي" وان (47)

 عىل وجوب وجود ملجأ  اخلائفني، وغياث املس تغيثني.

العابرين من الظاهر اىل الباطن، واتفاقهم ابلكشف والشهود واذلوق  "مشاهدة لك المُكّلني"( وان 39)

واملشاهدة عىل ان لك الاكوان ظالل النوار ذات تدل عىل وجوب وجود مشس الازل اذلى هذه الاكوان 

 ظالل انواره.

وكذا ان مايُعمل بل يُتحدس بل حُيّس بل ك نه يُرى ويُشاهد ملء الكون والفضاء، قد توضعت عىل مثل  (32)

الس ياةل الهابطة من مرتبة الوجوب والوحدة،  "الافاعيل املتجلية، وجتليات الاسامء"اذلرة امثال اجلبال من 

اشعة مرتبة الوجوب، وتدل عىل تدل ابلرضورة عىل ان مبدأ  هذه الافاعيل ليس مرتبة الامئان، بل يه 

 وجوب وجود ذات مقدس فاعل لهذه الافاعيل، ومسمًى لهذه الاسامء.

--- 
1
 بلسان احلال واملقال.  

2
 13احلرش :   

#121 

من الاستبعاد والاس تغراب واحلرية واللكفة املنجرة اىل الاستنئار مث اىل  "اضطراابت الارواح"( وان 11)

الاكوان اىل انفسها واس باهبا تلج  العقول والارواح، للخالص من مرض حماالت متسلسةل يف تفويض 

وا اىل هللا(   الاضطراب والتشفي منه اىل امتثال امر:)فـفـرُّ
1
)أ ال بـِذكــِر هللا تَطَمِئُ الُقلوب(  

1
)واىل هللا  

تُرجُع ااُلمور( 
4
ؤثر يف الكون حقيقًة اذلي بقدرته حيصل الايضاح للك مشلك وبذكره تطمئ القلوب. نعم الم 

 الا هللا..

يف غريها، يدالن عىل وجوب وجود  "ابلنظر"يف احملسوسات، و "الَقدر ابلرضورة"( وكذا ان ما يُرى من 11)

َمن خلق لك ش  وقّدره تقديرًا؛ اذ عامل الشهادة مجموعًا واجزاًء للك ش  منه غاايت منتظمة، وهناايت ممثرة 

آجال منتظمة، اليت الّ القضاء والقدر، الىت يه وحدود اكهنا أ  تسمى ابملقادير اليت الحتصل الا بقوالب وما ىه ا 

قوالب القدر قُّدْت عىل مقدار قامات الاش ياء تعينت اواًل فبنيت الاش ياء عىل هندس ْتا. فان شئت مثاال 

اىل الَقَدر  فانظر اىل بدنك ابعوجاجاته ويدك ابصابعها.. فينتقل ابحلدس الصادق، من هذا الَقدر الرضوري

آجال منتظمة، يه مقاديرها، يه  النظري يف املعنوايت والاحوال؛ اذ لها ايضاً هناايت وغاايت ممثرة وحدود وأ

قوالهبا ترمست بيد القضاء والقدر، فكتبت القدرُة كتاب املعاين عىل ِمسطر الَقَدر. فالُقدرة مصدٌر، تنظر اىل 

ِمسَطر القدر. 
3
رضورة عىل وجوب وجود َمن هذه الئائنات خطوط قمل قضائه فهذان الَقدران يدالن ابل 
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آمنا!..  وقدره. أ

ختربان ابن البرش مثرة جشرة اخللقة، فيكون اَكَل وابعَد، فوهجُه  "جامعية اس تعدادالانسان"( وكذا ان 11)

العبادة،  الشفاف متوجه اىل الظلمة وفضاء العدم اذلي هو ابطن ادلنيا. وما يف جامعية الاس تعداد من قابلية

ختربان ابن الانسان ما خلق هكذا، ليكون منكوس الرأ س خيدل اىل الفاين، بل قابلية العبادة لرصف وهجه 

الشفاف من الظلمة اىل النور، ومن فضاء العدم اىل الوجود، ومن املنْتئى اىل املبدأ ، ومن الفاين اىل البايق، 

 ملنْتئىومن اخللق اىل احلق. ك ن العبادَة حلقة اتصال بني ا

--- 
1
 11اذلارايت :   

2
 19الرعد :   

3
 3فاطر :   

4
 اي ان جتليات القدرة املطلقة تنضبط وفق مقادير القدر كام هو يف عمل هللا.  

#122 

 اجلن وخلق لُيْعَرف اخللق خلق َمن وجود وجوب عىل اللسان هبذا الفطرة فتشهد .اخللقة دائرة يف واملبدأ  

آمنا .لُيْعَبد والانس  ..أ

يس تلزم ابلبداهة ااَلولَوية مرتبة  "الامئان والكرثة والانفعال"( وكذا ان ما يُشاهد يف الكون من مرتبة 14)

الوجوب والوحدة والفاعلية، فيدل ابلرضورة عىل وجوب وجود الواجب الوجود الواحد الاحد الفعال ملا يريد. 

آمنا..  أ

مث تسكن بعد الوصول  "الوصول اىل نقطة الكامل لها الاش ياء تتحرك قبل"( وكذا يُشاَهد يف الئائنات ان 13)

وتس تقر. فيتحدس من هنا ابن الوجود يقتيض الكامل؛ والكامل يقتيض الثبات، فوجود الوجود ابلكامل، وكامل 

الكامل ابدلوام، فالواجب الرسمدي، هو الئامل املطلق. فلك كامالت املمكنات ظالل لتجليات انوار كامهل. 

آمنا..فتدل هذه احلقي  قة عىل ان هللا هو الئامل املطلق يف ذاته وصفاته وافعاهل. أ

كام يدل عىل ان صانعه ليس خارجًا بعيدًا منه، كذكل  "أ لْطفية ابطن الش  من ظاهره"( وكذا ان 11)

مع سائر الاش ياء يدل عىل انه ليس داخاًل يف الش  ايضًا. فالنظر اىل  "حمافظته ِلِنَسب النظام واملوازنة"

صنوع يف ذاته كام يدل عىل ان صانعه علي حكي.. فالنظر اليه مع الغري يدل عىل ان صانعه مسيع بصري، فوق امل 

اللك يراه مع الغري يرمس هبام نقشاً ملصلحة. فيدل هذه احلقيقة عىل وجوب وجود الصانع اذلي ليس داخال يف 

آمنا..العامل وال خارجًا، كام هو يف أ بطن البطون كذكل فوق الفوق،   كام يرى شيئًا يرى معه لك الاش ياء. أ

فهذه احلقائق العرشون املامتزجة اكلوان القوس القزح واكدلوائر املتداخةل املتحدة املركز، أآايت نريات تدل 
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ابلرضورة عىل ان لهذه الئائنات راًب، قدمياً واجب الوجود، علاميً، حكاميً، مريدًا، قديرًا، رحامن، رحاميً، رزاقًا، 

بُح هَلُ ما يف السمــواِت والارِض( كرمي ًا، قادرًا، غنيًا، حيًا، قيومًا، علاميً، خبريًا، دامئًا، ابقيًا، معبودًا )يُس َ
1
 

)جُييُب املُضطرَّ اذا َدعاُه( 
1
ملجأ  اخلائفني، غياث املس تغيثني، اذلي هذه الئائنات ظالل انواره وجتليات  

آاثر افعاهل.. اذلي بذكره تطمئ  اسامئه وأ

--- 
1
 13احلرش :   

2
 11المنل :   

#123 

 وهو ..وقدره قضائه بقوانني الئائنات نّظم ..ليعبدوه والانس اجلن خلق ..الامور ترجع واليه ..القلوب

 ..البصري السميع اخلبري اللطيف وهو ..وافعاهل وصفاته ذاته يف املطلق الئامل ..الاحد الواحد الوجود الواجب

احلقائق املامتزجة، ابنوار خمططة كواتٍّ نظارة بوجوهٍّ وهجاتٍّ ومراتَب اىل احلدس فتفتح هذه العرشون من 

الصادق املنظم لنور الاسالم املنظم اىل التسلي لطور النبوة املنظم اىل الاميان؛ ابنه هو هللا الواجب الوجود 

اّل ُهو. الواحد الاحد. فتشهد الئائنات هبذا اللسان ذي النغامت العرشين منادية: هللا ال هل ا   ا 

بلك دالئهل املزبورة  "هللا ال اهل الا ُهو"واعمل! ان 
1
 ."الحوَل والُقّوَة الا ابهلل"مثبت  

. مفحمد رسول هللا كام يتضمن "محمد رسول هللا"بلك براهينه املذكورة، يس تلزم  "ال اهل الا هللا"وكذا فاعمل انه 

آةٌ ل  "الاهل الا هللا"صفة الربوبية. فهبذا الرس صار قريناً موازاي لـمن الاميان مخسة اراكنه، كذكل هو مظهٌر ومرأ

يف مزيان الاميان، فتأ مل. ول ن النبوة مظهر لصفة الربوبية تكون جامعًة ولكيًة، والوالية خاصة وجزئية، 

من ... ونس بة العرش اىل القلب.. ونس بة املعراج املمتد "ريب"اىل  "رب العاملني"فنسبْتا الهيا كنس بة صفة 

 الارض اىل مافوق العرش املار عىل طوائف املكُل وامللكوت اىل معراج املؤمن يف جسوده.. ابلوجه اخلاص..

 تنبيه

u  اعمل! ان هاتيك الرباهني عىل هذا املطلب العايل، اكدلائرة احمليطة ابملركز، ولك نقطة من احمليط َكنفذ ينظر

يزيل ضعَف ال فراد اخلصوصية، ويتودل من مجموع الرباهني بلونه اخملصوص اىل املركز، وبني النقاط تسانٌد 

م لنور الاميان القيوم للمطلوب.  م اىل التسلي لطور النبوة، مث يُنظَّ م اىل نور الاسالم، مث يُنَظَّ حدٌس صادٌق ينظَّ

اليسقط وما الرباهني الا منابع لتحلُّب هذا احلدس، فضعف الفرد يزول برّس التساند.. ومع فرض عدم زواهل 

 الفرُد عن اجلزئية وعن الاعتبار، بل عن الاس تقاللية

--- 
1
 اي املكتوبة.  

#124 
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بطال فرض ومع ..والربهانية بطالها وبفرض ..تتصاغر بل ادلائرةُ  التبطل الفرد ا   ..الصادق احلدُس  اليزول ا 

 الاميان نور وبعَده ..اليزتلزل النبوة لطور التسليُ  وبعَده قامئ، الاسالم نور اذ ..ايضاً  بأ س فال زواهل وبفرض

 اذلهن جبزئية حدة عىل فردٍّ  لك من الرباهني مجموع عىل املرتتب املطلوب وضوحِ  قوةِ  فطلُب  .قيومٌ  املوهوب

 يُنظر اوالً  الواحد فالربهان .!احفظنا اللهم ..والانئار الرد ملَكةُ  ويلقهنا مرَضها يزيد اذلي النفس، مرض من

 .الاوهامُ  عنه فتتساقط اجملموع امنوذجُ  رشبيت  مث املطلوب، اىل به

اعمل! ايضًا ان من الرباهني ماهو اكملاء، ومهنا ما هو اكلهواء، ومهنا ماهو اكلضياء، البد من التوجه بلطفٍّ 

وُوسعة نظرٍّ يف لينة؛ وااّل فباحلرص والتعمق واجلّس ابصابع التحري يس يُل ويزوُل وخيتفي. 
1

 

 ة ذات اغصان وفروع ومثرات ملعرفة حياهتا وطعمها ودرجة قوهتا عىل قسمني:مث اعمل! ان النظر اىل جشر 

 نظٌر من طرف الاصل واجلرثوم، فهذا نظر سهل وبس يط مس تقي متني.

 والثاين: من طرف المثرات والفروعات، فهذا النظر بدون النظر الاول سقي موصٌل اىل الضالالت.

آفاق الكرثة، فلمعرفْتا نظران؛ ولدلخول يف كذكل ان جشرة الاسالمية جرثوهما يف السام ء، اغصاهنا منترشة يف أ

 دائرهتا طريقان:

 فالنظر الاول:

هو النظر من جانب الاصل، فاذا نظر املوفَّق اىل اجلرثوم يرى فهيا حوضًا عظاميً منبعُه الصايف هو الويح 

حلوض املمزتج مادة حياة المثرات وغذاهئا. احملض، فزتايَد احلوُض بتحلّب الآايت الآفاقية وال نفس ية، مفن ذكل ا

تدل عىل حياة جشرهتا مع ان اثبات حياة المثرة  -وكذا  -فاثبات حياة مثرة واحدة تكفي الثبات سائر اخواهتا، بل 

 سهل رسيع حيصل برؤية االتصال فقط. وابطالها وزوالها عسري بط 

--- 
1
آن" ص    ويف املذكرة العارشة من اللمعة السابعة عرشة. 191 تفصيل هذه الرباهني يف "زهرة من رايض القرأ

#125 

 صادف ولو .الاصل قلع عىل مااليقتدر الهيا احلياة رساين منبع وعىل االتصال، بقاء مع ابطالها عىل اليقتدر

 نظرال  هو النظر هذا .اخلارجية الاس باب عىل موهَتا وحييل دخيةل ابهنا َحمَكَ  ايبسة ميتة المثرات بني النظر هذا

 .عليه وثبتنا ارزقنا اللهم ..النبوة لطور واملنقاد السهل واملس تقي والاساليم الامياين

 والنظر الثاين:

السقي اذلي هو منشأ  الضالالت ومعدن الاضطراابت، هو النظر من جانب المثرات بنظر تنقيدي.. ويف هذا 

ٍِّ فردةٍّ وايصال مادة غذاهئا  النظر حيتاج يف لك مثرة اىل االثبات واذلوق لفقد االتصال هنا، مع ان اثبات مثرةٍّ

عسري حيتاج اىل ماحيتاج اليه متاُم الاصل، مع ان زوالها وبطالهنا رسيع حيصل ابدىن ش . ولو صادف بيهنا 
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ميتة ايبسة احالها عىل موت الاصل.. اعاذان هللا من هذا النظر. لكن لو اكن هذا النظر اتبعًا للنظر الاول 

 بًا الطمئنان النفس..اكن حس نًا وسب 

 سعيد النوريس
#126 

 املبحث هذا خامتة

يف اربـعـــة امــراض 
1

 
 الاول: اليأ س..

قَت للعمل، تمتىن عدَم العذاب، فتتحرى ما ينافيه، فرتى الامارات  اعمل! انك اذا تدّهشت من العذاب وما ُوفِّ

 ىل:املنافية براهنَي، فتخطفك الش ياطني؛ فاس متع بقلب شهيد قوهل تعا

َُّه هَو الَغفورُ  ن نَّ هللا يَغِفُر اذُلنوَب مَجيعًا ا   )قُْل اي ِعَبادي اذليَن أ رسفوا عىل أ نُفسهِم التَقنَطوا ِمن َرَْحِة هللا ا 

الرحُي( 
1
. 

 والثاين: الُعُجب..

نعم اينفس! 
4
ابب ايسَت مث حَتريَت ماتستند اليه يف مقابةل العذاب، فرأ يت حماس نك، فوقعت يف ضالةلٍّ من  

 الُعجب، مع انه الحقَّ كل قطعًا يف ش  من الكامالت، فتأ مل..

. وما هو  اينفيس! هذا الوجود اذلي سكنته ما هو صنعُتك حىت تمتكل وما هو لقيطٌة التقطْتا، حىت يَُتَمكلَّ

اتفهًا نتيجة تصادفٍّ امعى واتفاقية عوراء واس باب جامدة حىت يُقتطف ويمُتكل. وليس شيئاً رخيصاً بال امهية 

سدًى اعرض عنه مالكُه حىت تأ خَذه وتمتلَّكه، بل هذا الوجود بعجائب صنعته وغرائب نقشه يدل عىل انه 

 خرج من يِد صانعٍّ حكي، هممين عليه دامئًا..

--- 
1
 ( اربعة امراض مضةل.1يف )ط  

2
 14الزمر :   

3
 ( اي ايخ.12ذكّر النفس الن املقصود منه الانسان ويف )ت   

#127 

 جحُته هو مشكوكٌ  واحد ترصٌف  االّ  ترصفاتٍّ  ماليني من الوجود هذا تصاريف من يدك يف ليس انه تَرى الا

 ..عليك

وكذا الا ترى انك ارشف الاس باب وأ وسعها اختياراً واظهُر افعاكل الاختيارية الالك والالكم، مع انه ليس 
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 يف يدك من مائة جزءٍّ مهنام ااّل جزٌء واحد..

صياتك الاختياُر واوَسع حواسك اخلياُل، مع ان اخليال الحييط ابلعقل ومثراته، فكيف وكذا ان اضيَق خا

 تُدِخهل حتت دائرة الاختيار فتفتخر به؟.

وكذا جتري فيك وعليك افاعيٌل اليلحقها شعورك مع اهنا شعورية، فصانعهام ذو شعور مسيع بصري، ال انت وال 

دعوى املالكية وتو ُم مصدرية احملاسن، وتعرتف ابنه: ليس اليك الاس باب الُعمي الُصم. فالبد ان تتربأ  من 

منك الا النقصان والقصور؛ اذ بسوء اختيارك تغري صورة فيِض الكامل املفاض عليك.. وابنَّ اجلسد اذلي هو 

مزنكل عاريٌة وامانة وانت مسافر، وحماس نك هذه موهوبٌة وسيئاتِك مكسوبة كل، فالبد ان تقول: هل املكل 

 امحلد والحول والقوة ااّل ابهلل.. وهل

 والثالث: الغرور..

وكذا من مرضك غرورك، فبُحمكِه نظرَت اىل الاسالف العظام من بُعدٍّ فتصاغروا يف عينك، حُفرِْمَت حماسَن 

ارشاداهتم، وابتليَت ابالوهام املتطايرة من حتت اقداهمم يف سلوكهم مع اوهامك. فانظر الهيم من قُربٍّ تََر ُم 

اّل يف اربعني س نة.اع  اظَم كشفوا يف اربعني يومًا ما مل تقتدر عىل كشفه ا 

 والرابع: سوء الظن..

وكذا من مرضك سوء الظن، فبُحمك أ ن اجلائع يتو م الناَس جياعًا، اسأ ت الظن بسبب مرضك ورايئك ابولئك 

 الاسالف العظام. فقد رأ يت انك بغمِض عينك جعلَت الهناَر لياًل عىل نفسك فقط.

آمني..  اللّهم احفظنا من اليأ س وسوء الظن والعجب والغرور، أ

*** 
#128 

 :حقائق بطهنا ويف املعنوية الارض حتت س ياحة يف شاهدت قد مث

 :احلقيقة الاوىل

اعمل! ان الغفةل عن املاكل احلقيقي جل جالهل، سبٌب لفرعونية النفس، فتتو م نفَسها مالكًة لها، فيتشلك يف 

َكيْتا، مث تقيس الناَس بل الاس باب عىل نفسها، فتقسم مال هللا علهيا، فتعارض الاحئام ومهها دائرٌة حلا

الالهية، وتبارز مع مقدرات خالقها؛ مع ان احلمكة يف اعطاء ااننيةٍّ لها، ان تصري واحدًا قياس يًا لفهم صفات 

 الالوهية، فاساءت بسوء الاختيار، فرصفَْْتا يف غري ماُوِضَعت هل..

 لناظر!اياهيا ا

املتنبت مباء  "اان"ان هذه احلقيقة ادلقيقة الرقيقة صارت مشهودةً يل بامتم ظهورها، فرأ يت أ ن ما يف النفس من 
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تصري واحداً قياس ياً ِلَفهمِ صفات خالقها اذلي الرشيَك هل، ال يف ملكه وال يف ربوبيته  "نقطة سوداء"الغفةل هو 

 وال يف الوهيته.

 اواًل نسبية وقياس ية. وتفهّم الصفات احمليطة اليت الحد لها، حيصل بتو م احلد.اذ معرفة الناس لالش ياء 

، فيقيس، فيفهم.. فريجع اىل حده، فزيول احلد املوهوم.. فيصري أ واًل  "اان"فـ يتجاوز عن حده.. فيتو م احلدَّ

 مسئاً، واثنيًا َحبااب. فقد َمّر:

 ان النفس ليست مالكة لنفسها والجلسمها، اذ ما هو
1
لقيطة والنتيجة تصادف، والش  اتفه، والمتشلك  

لهية يعمل فيه يف لك وقت قمُل القدرة بيد القضاء والقدر.  بنفسه؛ بل هو ماكينة دقيقة جعيبة ا 

 فيا ايْتا النفس!

 تفّرغي من هذه ادلعوى الباطةل، وسلمي املكل اىل مالكه، وكوين امينة عىل هذه الامانة.

--- 
1
 اي : اجلسم  

#129 

 مث جنسك، ل بناء هللا مال من تعطني - النفس قياس برسّ  - ترشعني ذلاتك، واس ندتهِ  در مٍّ  يف خنِت  فاذا

 .الفالسفة فعلته كام مقنطرة، قناطري لالس باب

 ايْتا النفس!

الَّ البد ان تكوين صانعًة وموِجدة لهذا البدن، او صنَعته الاس باُب فاغتصبته مهنا.  لسِت مالكًة كل وا 

 نني صانعًة وانت اخت الغمن؟كيف تكو 

 فالغمن كيف يدعي انه صانع جسمه؛ والغمن اخو الرمان؟

 وكيف تكون صبغُة الرمان صانعة حبّاته؟

 وكيف تكون المثرُة املتوّضعة عىل رأ س الشجرة خالقًة وصانعة لشجرهتا؟

 فان حّصت هذه، حّصت كِل املالكية.

 واما عىل الشق الثاين:

صوته بأ ىن صنعُة عليٍّ حكي، مسيع بصري، بنظام ومزيان. مع ان الاس باب معٌي مٌص فاملصنوع ينادي بأ عىل 

يزتايد العمُي وال مّصية؛ اذ اختالط  -ففضاًل عن حصول صنعة بصري  -جامدة ميتة؛ لكام اجمتعت واختلطت 

جاجات ال دوية يف العمي الُصم اليزيد م ااّل مُعيًا وأ مصية، مع ان الاس باب ابلنس بة اىل ذكل البدن كنس بة ز 

)اجزخانة( 
1
ابلنس بة اىل معجونٍّ ذي خاصية جعيبة يؤخذ من لكٍّ مقداٌر معني بال زايدة والنقصان مبزيان  
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خمصوص، ان زاد او نقص در ٌم من مئات من الزجاجات، فاتَْت خاصيُة املعجون؛ فان امكن ان خيرج من 

ر، مث يتحصل ذكل املعجون بنفسه، امكن ان لك زجاج مقداٌر خمصوص بنفسه بال حكي مع تفاوت املقادي

 تّدعي: ان هذا البدن اختطفتُه من ايدي الاس باب، فمتلكُته.

 احلاصل: تو ّم املالكية امنا نشأ  من ُْحقِك وبالهتِك.

--- 
1
 الصيدلية  

#130 

 :الثانية احلقيقة

آماكل وت علقاتك واحتياجاتك اىل الاكوان، اعلمي! اي ايْتا النفس الامارة! ان كل دنيا يه قرص، واسعة مبنية بأ

فاحلجر الاساس، يف ذكل القرص والاصل الاول والعمود الفريد، هو وجودك وحياتك، مع ان هذا العمود 

آن. فليس هذا اجلسم بأ بدّي وال  مدّود، وهذا )المتل جوروك( والاساس فاسد ضعيف هميأ  للخراب يف لك أ

آن، فباحنالهل تنفلق عنك هذه ادلنيا حبذافريها، من حديد والجحر؛ بل من حلم ودم همئ ٍّ الن يتف رق يف لك أ

فتخرب عىل رأ سك دنياك. فانظري اىل املايض اذ هو قرب واسع خرب عىل رأ س لك ميتٍّ اكن ِمثكُل يف دنياه. 

واملس تقبل ايضاً قرب واسع يكون مثهل. وانت الآن بني ضغطة القربين، كام ان امس قرُب أ يب، وغداً قربي، واان 

ُدنياً بامتهما، فهئي خشصية  -للك احد  -اً بني ضغطة القربين. فادلنيا مع اهنا واحدة؛ تداخلْت واندجمت فهيا ايض

 لكية، َمن مات قامْت قيامتُه..

 احلقيقة الثالثة

قد شاهدُت ان ادلنيا جبميع ذلائذها ْحل ثقيل، وقيٌد اليرىض هبا الا املريُض الفاسد الروح؛ فبداًل من 

لئائنات، والاحتياجات اىل لك الاس باب، والمتلق للك الوسائط، والتذبذب بني الارابب التعلقات اب

ن تولكَت عليه فهو حس ُبك.  املتشاكسني الصم العمي؛ البد من الالتجاء اىل الرب الواحد السميع البصري اذلي ا 

 احلقيقة الرابعة

، واتصلت اباننيتك من سطور الصنائع اعمل! اي اان، ان ما التفت عىل رأ سك من سالسل الاجياد العلمية

الشعورية، وما اخذت ابيدي حواجئ ذاتك من وسائل املدد والاجابة، تدل عىل ان موجدك وصانعك 

ومغيثك يسمع انينات 
1
آماكل، فيتعرف بتعهّدها؛   فاقاتك، فيتحنن لها، ونداء حاجاتك وأ

1
اذ ذكل الصانع  

وهو السميع البصري  -ة ابملشاهدة؛ فكيف الجييب واليغيث واملوجد يغيث ويليب نداء حاجة جحرياتك الصغري 

 دلعائك. -

--- 
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1
 الانني: صوت توجع وأ مل .. ج : اانت . واملقصود هنا انني لك فاقة.  

2
 اي: بتعهده وتفضهل س بحانه لتكل احلاجات يتعرف اليه الانسان.  

#131 

 فقل !اتاحلجري  تكل من املركبة بأ ان، املعربة الكربى احلجرية ايْتا
1
 ايمصوري، ايخالقي، ايريب، الهئي، اي 

 هذا هو اذلي ومملوكك وامانتك وديعتك يف مسافر اان :امحلد وكل املكل كل ايموالي ايس يدي، ايماليك،

 .مبش متالته اجلسم

. فانظر فيا اان ِلَم تمتكل ما اليصري كل ملئاً؟ فتفرَّْغ من هذه ادلعوى الباطةل، اذ تو م المتكل يوقعك يف أ مل أ لي

اىل الشفقة اليت يه من مزينات الروح ومراوحه 
1

 ، لو بُنيْت عىل تومهك هذا النقلبت نئااًل مزجعًا للروح.

مثاًل: اذا رأ يت يتاميً واحداً ضعيفاً فقرياً هل بيت صغري وُمكل قليل يْتامج عليه الوٌف من القاس ية القلوب، كيف 

اىل ماالحد هل تزتايد الآالم املنعكسة اليك بنسبته. واما اذا رأ يت أ حَد تتأ مل بأ مله؟! ولو تزايد مثل هذه الواقعة 

التتوجع عىل  -بغري قصورك وبأ ذن السلطان  -نفِر العسكر للسلطان، قد احرتق مسكنُه او ُغِصَب َمرَكبه 

ًا؛ اذ ليس هو ملكه النفر؛ اذ املاُل للسلطان اذلي اليتأ ثر مبثل هذا النقصان، واليتأ ثر العساكر بضياعه تأ ثراً معيق

وهو فقري بل مكُل غين ُخّرب ماهُل بواسطة اخرى، بل ترتمح حبساب السلطان وبنظر رْحة السلطان. فالشفقة 

عىل خلق هللا من حيث هو خلق هللا، لكام تزايدت تنبسط الروُح. والشفقة الناش ئة من الغفةل واملبنية عىل 

 القلب بظلمة الغموم.تو م املالكية بزتايدها ينقبض الروح ويتأ مل 

كذكل: ان النظر الامياين والتوحيدي يرى لكَّ ذي حياة يترصف يف وجوده، اكالمري املس تأ َجر عىل السفينة 

آء. فهذا النظر اليرى المنةل وال النحةل الصغرية الفقرية تصارع  للسلطان اذلي يترصف يف ملكه كيف يشأ

ةل تترصفان يف سفينة برية وطيارة هوائية، زماهمام وانصيْتام تصل الاس باب الظاملة املهامجة، بل يرى المنةل والنح

ولو عظمت  -بيد قدرة قدير، تتصاغر الاس باُب الهامجة يف نظر راكهبام. امنا المنةل وكذا النحةل تصارع الاس باب 

 ابالستناد مبالكه احلقيقي. -

اّن الَيِه َراِجُعوَن(  اّن هلل وا  واذا قيل عند املصيبة )ا 
4
ليه اذهُب، ما عيّل لو مل مفعن  اه: املاُل هل، وأ ان يف أ مره، وا 

اقرّص يف حفظه. مثهُل َكثل نفرٍّ جهم عىل ما يف يده من مال السلطان بعُض الناس. يقول النفر: اان وما معي 

ذنه فال عيّل.. واما اذا نظر بنظر تو م المتكل انقلبت الشفقُة انراً حمرق ة ملن للسلطان واليه اذهب، فان اكن اب 

 هل قلب؛ اذ يصري لك احليواانت مثل اليتي املذكور ويُرى يف الكون مأ متًا معوميًا..

--- 
1
 فقل اي اان..  

2
 مرّوح : مّطيب  
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3
 111البقرة :   

#132 

 الثاىن الباب
1

 

 ىف

 ســـــبـحـان هللا
 بسم هللا الرْحــن الرحي

بحان هللا القادر املطلق ابلقدرة اذلاتية، والغين ا  ملطلق املتقدس املتزّنه عن الَعجز والاحتياج.س ُ

بحاَن هللا الئامل املطلق يف ذاته، وصفاته، وافعاهل، املتقدس املتزّنه عن القصور والنقصان؛ اذ كامل أآاثره  س ُ

دال  عىل كامل افعاهل، وهو عىل كامل اسامئه، وهو عىل كامل أ وصافه، وهو عىل كامل ذاته جل جالهل. بل مجموع 

الئائنات واملصنوعات من الكامل وامجلال؛ امنا هو ظل  ضعيف ابلنس بة لكامهل وجامهل ابحلَدس الصادق، ما يف 

وابلربهان القاطع، وابجامع جامعاتٍّ عظام متواترين متفقني ابلكشف واذلوق والشهود واملشاهدة: عىل ظلية 

 كامل الئائنات بل لك ال كوان ل نوار واجب الوجود.

د الاحد املتقدس املتزّنه عن الرشاكء، الرشيك هل؛ ال يف ملكه لواحدانية ال ثر ادلاةل عىل س بحان هللا الواح

 وحدة املؤثر، وال يف ربوبيته الحتاد القمل، وال يف الوهيته املس تلزمة لالنفراد والاس تقالل ابذلات.

يد والانْتاء يف القدرة الئامةل س بحان هللا القدير ال زيل املتقدس املتزّنه عن املعني والوزراء؛ المتناع التحد

 الغري املتناهية بواسطة املمكن املتنايه..

--- 
1
]ايضاح هذا الباب الثاين اذلي خيص "س بحان هللا " يف اللمعةالعربية التاسعة والعرشين ويف مواضع عدة من رسائل   

 النور، ذلا جاء هنا خمترصًا[ املؤلف.
#133 

 ..احملداثت مماثةل عن املتزّنه املتقدس ال زيل القدمي هللا س بحان

 س بحان هللا الواجب الوجود املتقدس املتزّنه عن لوازم ماهيات املمكنات..

س بحان هللا اذلى هل املثل الاعىل يف السموات والارض وهو العزيز احلكي املتقدس املتزّنه عام تصفه العقائد 

ما من ال عدام، او اىل الباطةل اخلاطئة، وعام تتصوره الاوهام الباطةل القارصة،  وعن لك النقائص؛ اذ يه ا 

 ال عدام. فكيف تصل اىل ذيل الوجود الواجب؟! ..

س بحان هللا الرسمدي الابدي املتقدس املتزّنه عن التغري والتبدل الالزمني للكرثة والامئان واملنافيني 
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 للوجوب والوحدة..

 لتحزّي والتجزء املنافيني للغناء اذلايت.س بحان هللا خالق الكون واملئان، املتقدس املتزّنه عن ا

 س بحان هللا القدمي البايق املتقدس املتزّنه  عن احلدوث والزوال.

ما للرتاب ولرب  -س بحان هللا الواجب الوجود املتقدس املتزّنه عام اليليق جبنابه من احللول والاحتاد 

املون عُلّوًا ومن احلرص والتحديد املس تلزمني للمحكومية؛ ومن ال -الارابب!  وادل والودل تعاىل هللا مَعَّا يقول الظَّ

 كبريًا.

س بحان هللا اذلي تس بح هل املالئكة لكهم ويس بح هل ما يف السموات وما يف الارض، مبا عىل جباهها من نقوش 

 قمل الَقَدر..

*** 
#134 

 الثالث الباب
1

 

 ىف

 احلـــــمـد هلل
 بسم هللا الرْحــن الرحي

حتِمد هل وتثين عليه ابظهار صفاته الكاملية هذه العوامُل جبميع أ لسنْتا احلالية والقالية؛ اذ العوامل  امحلد هلل اذلي

مئاانهتا، واحتياجاهتا، وافتقاراهتا،  ابنواعها، واراكهنا، واعضاهئا، واجزاهئا، وذراهتا، واثريها؛ بأ لس نِة حدوهثا وا 

، وكامالهتا، وعباداهتا، وتسبيحاهتا.. أ لس نات مس ّبحات اتليات وحمكْتا، وصنعْتا، ونظاهما، وموازنْتا، واتقاهنا

ل وصاف جالهل ابنه: هو هللا الواجب الوجود القدمي الرسمدي ال بدي الواحد الاحد الفرد الصمد العزيز اجلبار 

اد، املتكرب القهار.. وكذا حامداٌت اتليات ل وصاف جامهل قائالت ابن: خالقنا رْحن، رحي، رزاق، كرمي، جو 

ابن خالقنا  -قاالً وحاالً  -ودود، فياض، لطيف، حمسن، مجيل.. وكذا ذاكرات اتليات ل وصاف كامهل انطقات 

، قيوم، علي، حكي، قدير، مريد، مسيع، بصري، متلكم، شهيد.. وكذا أ لس نات اتليات السامئه  ومالكنا: يح 

 احلس ىن املتجلية يف الئائنات.

س بح هل وتثين عليه ابظهار صفاته الكاملية هذه الئائناُت جبميع ما فهيا؛ اذ هذا مث، امحلد هلل اذلي حتمده وت 

الكتاب الكبري جبميع ابوابه وفصوهل وحصفه وسطوره ومُجَهل وحروفه؛ حبمكْتا وصنعْتا بصفاهتا ونقوشها، لٌك 

 بقدِر نسبته

--- 
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1
اةل العربية "التفكر الامياين الرفيع" )اللمعة التاسعة ] لقد كتب هذا الباب املهم يف "امحلد هلل" كتابًة مفصةل يف الرس  

 والعرشين( ذلا جاء هنا خمترصًا[ . املؤلف.
#135 

 كامهل اوصاف وانوار جامهل اوصاف واضواء جالهل اوصاف بوارق لتجليات متنوعة ومرااي متفاوتة مظاهرٌ 

 ..احلس ىن اسامئه واشعات

حملض، وعىل نعمة احلياة اليت يه كامل الوجود، وعىل نعمة الاميان امحلد هلل عىل نعمة الوجود اذلي هو اخلري ا

 اذلي هو كامل احلياة بل حياة احلياة..

ِ اذلي  امحلد هلل عىل نور الاميان املزيِل عنا ظلامت اجلهات الس تة، واملنّور اجلهات الافاقية والانفس ية، والنرَّيِ

 من مشس معرفة سلطان الازل. فيه الانوار الس تة ومنه الاضواء الثالثة املنعكِس 

امحلد هلل عىل الاميان ابهلل، اذ به خيلص الروح من ظلامت ال عدام ووحشة الاكوان ومن املأ مت العمويم، وِمن، 

 وِمن، وِمن، وِمن، وِمن اىل ما الحيد ِمن الاهوال احملرقة للروح..

دًا، رؤوفًا، رحاميً؛ اذ الاميان هو املنّور لنا احلياة امحلد هلل عىل نور الاميان اذلي اراان ملجأ ، حمس نًا، كرميًا، ودو 

الابدية، واملبرش املض  لنا السعادة الابدية، وهو احملتوي عىل نقطيت الاستناد والاس متداد، وهو ادلافع 

حلجاب املأ مت العمويم عن وجه الرْحة املرَسةل عىل وجه الئائنات، وهو املزيل للآالم الفراقية عن الذلائذ 

 وعة ابراءة دوران الامثال، ويدمي النعم معىًن ابراءة جشرة الانعام..املرش 

وكذا يبّدل نور الاميان ما يُتو م من الئائنات اعداءًا أ جانب اموااًت موحشني؛ وحيولها أ وّداء اخوااًن احياء 

 مؤنسني.

يس تفيد  -بال مزامح  -ؤمن حقاً وكذا يصور ذكل النور لكَّ الئائنات ومجموع ادلارين مملؤاً من الرْحة هديًة للك م

. "امحلد هلل عىل لك مصنوعاته"من مجيعها بوسائطها وحواسها املتنوعة الكثرية املوهوبة، حُفقَّ هل وعليه ان يقول: 

والزٌم هل وواجب عليه ان اليرىض مبَن ليس لك الئائنات يف يده هيدهيا ملن يشاء، راًب ومعبودًا وحمبواًب 

 ومقصودًا..

وسمل، اذ به وبرسالته  عليه هللا  رب العاملني عىل رْحته عىل العاملني اليت يه س يدان محمد صىلامحلد هلل

 اس تثبت واس تقر ما انطفأ  حتت كثافة الفلسفة ما يف سائر الاداين من انوار
#136 

 اذلي نالاميا اىل البرش اهتدى به وكذا ..العاملني رب مرضيات للبرش تظاهر برسالته وكذا ..الالوهية فكر

 ..والوجود الكون نور هو

امحلد هلل عىل نعمة الاسالمية اليت يه مرضيات رب العاملني؛ اذ الاسالم هو اذلي أ راان ما يرىض به ويريده 
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ُّنا وربُّ العاملني ورب السموات والارضني.  وحيبه رب

أ ن ينظر من النعمة اىل  امحلد هلل عىل نور الاميان املس تض  بضياء: بسم هللا الرْحن الرحي؛ البد للحامد

ااِلنعام، لريى ان املُنعم أ برُص به واقرُب منه اليه يتعّرف ابالنعام، ويتَوّدد ابالحسان، ويتحبب ابالكرام اىل 

 الانسان. فاالنسان امنا يكون شاكرًا اذا استشعر ذكل التعّرف والتوّدد.

*** 
#137 

 الرابع الباب

 ىف هللا اكرب
 قسم الاول بغاية الاجامل، والقسم الثاين فيه ايضاح اتم.هذا الباب قسامن: هذا ال 

 القسم الاول

 بسم هللا الرْحن الرحي

هللا اكرب.. من لك ش ، اذ هو القدير عىل لك ش ، بقدرة الهناية لها بوجه من الوجوه، تتساوى ابلنس بة الهيا 

( اذلراُت والنجوُم واجلزُء واللُك والفرُد والنوُع برّس: )َما َخلُْقمُكْ  اّل َكنَفسٍّ واِحَدةٍّ  والبَْعثمُُك ا 
1
. 

 نعم! ان اذلرة واجلزء والفرد ليست بأ قل جزاةًل من النجم والنوع واللك.

هللا اكرب.. اذ هو العلي بلك ش  بعملٍّ الهناية هل بوجه من الوجوه الزمٍّ 
1
ذايت لذلات، فالميكن ان ينفكَّ عنه  

ة العامة، والعناية التامة، والشعور احمليط، والاقضية املنتظمة، ش  برس احلضور.. وما يف الئائنات من احلمك

 والاقدار املمثرة، والآجال املعينة، والارزاق املقنّنة، والرحامت املتنوعة، واالتقاانت املفننة، والاهامتم املزين..

--- 
1
 19لقامن :   

2
 لكزوم الضياء احمليط للشمس، وهلل املثل الاعىل  

#138 

 (اخلَبريُ  اللّطيُف  وُهو َخلَق َمنْ  يَعملَُ  أ ال):برس ش  بلك تعاىل علمه احاطة عىل شاهدات
1
 .جالهل جل 

هللا اكرب.. اذ هو املريد للك ش ؛ اذ تردد الئائنات بني الامئاانت الغري احملدودة، مث تنظميها هبذا النظام 

من البس يط اجلامد..  -ها وازهارها مثراهتا مثالً اكلشجر ابوراق  -وموازنْتا هبذا املزيان، وخلُق اخملتلفات املنتظمة 

 شاهدات عىل معوم ارادته تعاىل، ومس تلزمة لـ: ماشاء اكن وما مل يشأ  مل يكن. جل جالهل..

هللا اكرب.. ان قلت: ِلَم وَمن هو؟ قيل كل: اذ هو الشمس الازيل اذلي هذه الئائنات ظالُل انواره وجتليات 
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آاثر افعاهل ابتفاق  اهل الشهود. اسامئه وأ

هللا اكرب.. من لك ش .. وان قلت: ِلَم وَمن هو؟ قيل كل: اذ هو السلطان الازيل اذلي هذه العوامل بامتهما يف 

 ترصف قبضيت نظامه ومزيانه جل جالهل..

هللا اكرب.. ان قلت: ِلَم وَمن هو؟ قيل كل: اذ هو احلامك الازيل اذلي نّظم الئائنات بقوانني سنته، ودساتري 

ضائه وقََدره، ونواميس مش يئته وحمكته، وجلوات عنايته ورْحته، وجتليات اسامئه وصفاته. وما القوانني ق

 والنواميس ااّل اسامٌء لتجيل مجموع العمل وال مر والارادة عىل الانواع..

ُه وانشاؤه هللا اكرب.. ان قلت: ِلَم وَمن هو؟ قيل كل: اذ هو الصانع الازيل اذلي هذا العامُل الكبري ابداع

 وصنعته، وهذا العامُل الصغري اجيادُه وبناؤه وصبغته.. وعىل جوانهبام بل عىل لك جزء من اجزاهئام سكُته..

هللا اكرب.. ان قلت: ِلَم وَمن هو؟ قيل كل: اذ هو النقاش الازيل اذلي هذه الئائناُت خطوُط قمِل قضائه 

وقََدره، ونقوُش براكر 
1
حمكته، ومثرات فياض  

4
ْحته، وتزييناُت يِد بيضاء عنايته، وازاهرُي لطائف َكَرمه، ر   

 وملعاُت جتليات جامهل..

 تنبيه:

احئام هذه الابواب الثالثة 
3
 ترشبت براهيهنا تعرف ابدلقة، يف قيودها دالئل الاحئام. 

--- 
1
 13املكل :   

2
آةل هندس ية معروفة لرمس ادلوائر    براكر أ

3
 الفيّاض : الكثري املاء.  

4
 اي: "س بحان هللا وامحلد هلل وهللا اكرب".  

#139 

 تشهد .قدرته معجزات املوجودات هذه اذلي الازيل القدير هو اذ :كل قيل هو؟ َمن :قلت ان ..اكرب هللا

 اليه ابلنس بة تتساوى ش ٌ  قدرته حمك عن خيرج ولن خيرج مل .قدير ش  لك عىل انه عىل املعجزات تكل

 ..والشموس اذلراُت 

ن قلَت: َمن هو؟ قيل كل: اذ هو اخلالق البارئ املصور هل الاسامء احلس ىن. اذلي هذه الاجرام هللا اكرب .. ا 

 العلوية نرّيات براهني الوهيته وعظمته، وشعاعات شواهد ربوبيته وعزته جل جالهل..

م للك النَِعم، هللا اكرب.. ان قلت: َمن هو؟ قيل كل: اذ هو اخلالق للك ش ، اذ هو الرزاق للك يح، وهو املنع

. وهو الرب للك ش ، "اجلنة"عليه الصالة والسالم، و "محمد"وهو الرْحن يف ادلارين؛ ِمن عظيِ رْحتهِ س يدان 
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 وهو املدبّر للك ش  وهو املريب للك ش ..

هللا اكرب.. ان قلَت: َمن هو؟ قيل كل: اذ هو املصور للك ش ، وهو املترصف يف لك ش ، وهو النّظام لهذا 

 مل.العا

هللا اكرب.. واعظم واجّل ِمن ان حييط به الافئاُر والعقول، وارفُع واعىل واجّل وانَزه من أ ن يناهل العجُز 

 والقصور..

 هللا اكرب من لك ش ؛ اي ما يكون ل جهل اكرب، وأ عىل، وأ حسن، وأ وىل.. وما يكون به اعظم واجّل..

*** 

 تنبيه

كام اشري اليه يف  -لوات؛ شاَهدُت اهنا ليست تكرارًا، بل تأ سيٌس هذه اللكامت املباركة اليت تتكّرر بعد الص

 او تأ كيد يف تأ سيس معانهيا متساندًة ال متحدًة. -الابواب 

مثاًل: رميَت جحراً يف وسط حوضٍّ كبري تقول لدلائرة املتشلكة من وقوع احلجر: واسعة.. واسعة.. واسعة.. لكام 

 ا تأ كيٌد يف املعىن، تأ سيٌس يف املقاصد والمثرات.تتلفظ بواسعة تتظاهر دائرٌة اوسع. وكذ

*** 
#140 

اكرب منه؟ اين )اخلالقني..  "الواجب"حىت يقال:  "املمكن"من لك ش . ماقمية  "هللا اكرب" معىن ما :قلت ان

 والراْحني( غريُه تعاىل حىت يُقال )احسُن اخلالقني( و )ارمح الراْحني(؟

. وهو يف ذاته اكرُب قيل كل: اي: مااكن منه اكرُب واع ىل، وما اكن هل احسُن وأ وىل، وما اكن به اعظُم واجلُّ

من لك ما يتصوره العقول.. وكذا البد ان يكون اكرب يف قلوبمك وأ  م من لك مقاصدمك ومطالبمك.. وكذا اكرب 

 واعظم من ان يسرته وحيجبه جحاب الئائنات.

خلالقني اذلين يف مرااي العقول بتجيل صفة اخلالقية فهيا، ! اي: هو يف ذاته احسُن من ا"احسن اخلالقني"واما 

اكلشمس يف املرااي. يقال: الشمُس يف ذاهتا انوُر من متاثيلها املنورين يف املرااي.. وكذا احسُن يف مرتبة وجوبه 

يتو م من اخلالقني املوهومني يف فرض الاوهام.. وايضاً نظران الومهي الظاهري ملا يرى الااثر من الاس باب و 

اخلالقية، اي: هو احسُن خالقًا بال جحاب الاس باب، فالبد ان يَُتَوّجه اليه ابذلات، وال يُباىل ابالس باب 

الظاهرية.. وكذا ان نس بة املفاضةل تنظر الينا واىل الاش ياء اليت تتعلق بنا، اليف نفس الامر، كام يُقال لنفرٍّ 

 يف وظيفتك هذه أ زيد؛ فالبد ان تالحظه ازيد من يف وظيفة جزئية: السلطاُن احسن واعظم. اي: مدخهل

 سائر امرائك الظاهرية.

97



هللا اكرب واجّل من ان حتيط به الافئار والعقول.. وارفع وانزه من ان يناهل العجز والقصور.. وهو الئامل 

 املطلق يف ذاته، وصفاته، وافعاهل، جل جالهل..

*** 
#141 

 املفصل الرابع الباب

 ىف مراتب

 ربهللا اك

 القسم الثاين

] س نذكر س بعاً من ثالث وثالثني مرتبة لهذا الباب، حيث قد ُذكر قسٌم همم من تكل املراتب يف املقام الثاين 

من املكتوب العرشين، ويف هناية املوقف الثاين من اللكمة الثانية والثالثني، وبداية املوقف الثالث مهنا، مفن 

 لرياجع تكل الرسائل[.شاء ان يطلع عىل حقيقة هذه املراتب ف

 املرتبة الاوىل

 بسم هللا الرْحن الرحي

اً َولَْم يَُكْن هَلُ رَشيٌك يف املكُِل َولَْم يَُكْن هَلُ َويّل ٌ ِمَن اذلُّ  ي لَْم يَتَِّخْذ َودَلَ ُه تَكبريًا( )َوقُِل احلَْمُد هلل اذلَّ ّلِ َوَكرّبِ
1
  .

ي: َصنََع  لََبيَك َوَسْعَديَك جل جالهل. هللا اْكرَبُ  ُر اذلَّ ْذ ُهَو اخلَاِلُق البارىُء املَُصّوِ ِمْن لُكِّ ش ٍّ قُدَرة ً َوِعلامً، ا 

 الانَساَن بُقدَرتهِ 

--- 
1
 111الارساء :   

#142 

ذْ  .الَقملَِ  بَذكِلَ  الانَسانَ  َكَتبَ  ََكَ  قََدِرهِ  بَقملَِ  الئَائِنَاِت  َوَكَتبَ  اكلئَائِنَاِت،  :الصغريِ  الَعالَمِ  َكهََذا ،الَكبريُ  الَعالَمُ  ذاكَ  ا 

بَداعُهُ  .قََدِرهِ  َمكُتوُب  قُدَرتِِه، َمصُنوعُ  اكَ  ا  هُ  ذِلَ َ هُ  لهذا ِاجَياُدهُ  َمْسجدًا، َصريَّ َ نَْشاُؤهُ  .ساِجداً  َصريَّ اكَ  ا  َ  ذِلَ  ذاكَ  َصريَّ

هُ  ِلهذا ِبنَاُؤهُ  ُملئاً، َ  ذاكَ  يف قُدَرتُهُ  .ِخطاابًَ  تََزاَهَرْت  َهذا يف ِصْبَغُتهُ  ااَبً،ِكتَ  تََظاَهَرْت  ذاكَ  يف َصْنَعُتهُ  .َمملُواَكً  َصريَّ

ُتهُ  ِحشَمَتُه، تُظهِرُ   .ال َحدُ  ُهوَ  تُعِلنُ  َهذا يف ِنْعَمُتهُ  .الَواِحدُ  ُهوَ  تَْشهَدُ  ذاكَ  يف ِحشَمُتهُ  .ِنْعَمَتهُ  تَنِظمُ  َهذا يف َرْْحَ

آِء، اجِلسمِ  يف َهذا يف خاتَُمهُ  .َحَرَكةً  ُسكوانًَ  َوااَلْجَزاءِ  اللُكِّ  يف َذاك يف ِسكَُّتهُ  ة َوااَلْعضأ ةً  ًِ  ُحَجرْيَ  ..َذرَّ

َِّسَقِة كيَف تَرى  آاَثرِه املُت ىل أ ،  -اَكلَفلَِق  -فَانُْظْر ا  عَةٍّ ُمْطلََقةٍّ َمَع اتَِّزانٍّ ُمْطلَقٍّ ، يف رُسْ خَسَاَوةً ُمْطلََقًة َمَع انْتَِظامٍّ ُمْطلَقٍّ

،  يف ُسهُوةَلٍّ ُمْطلََقةٍّ  ، يف بُْعَدةٍّ ُمْطلََقةٍّ َمَع اتَِّفاقٍّ ُمْطلَقٍّ ، يف ُوْسَعةٍّ ُمْطلََقةٍّ َمَع ُحْسِن ُصْنعٍّ ُمْطلَقٍّ َمَع اتَْقانٍّ ُمْطلَقٍّ
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، فَهَذِه الَكْيِفيَُّة املَْشهُ  ، يف ُرْخَصةٍّ ُمْطلََقةٍّ َمَع غُلُّوٍّ ُمْطلَقٍّ َشاِهَدٌة للَعاِقِل  وَدةُ يف ِخلَْطةٍّ ُمْطلََقةٍّ َمَع اْمِتَيازٍّ ُمْطلَقٍّ

ٌة لاَلْْحَِق املُنَاِفِق، عىَل قَُبوِل الَصْنَعِة َوالَوْحَدِة للَحّقِ ذي الُقْدَرِة املُْطلََقِة َوُهوَ    الَعلِيُ املُْطلَُق.املَُحقِِّق، ُمْجرِبَ

َكِة ُصُعوبٌَة ُمنَغِلقَ  ْ ِة َوالرّشِ َياِء لِلَواِحِد؛ فَالئَائِنَاُت َويف الَوْحَدِة ُسهُوةَلٌ ُمْطلََقٌة، َويف الَكرْثَ نَِد لُكُّ ااَلش ْ ْن ُاس ْ ٌة. ا 

ِة فَالنَّْخةلُ اَكلئَائِنَاِت  ِنَد لِلَكرْثَ ْن ُاس ْ َجَراِت ُصُعوبًَة يف اَكلنَّْخةَلِ َوالنَّْخةَلُ اَكلثََّمَرِة ُسُهوةَلً يف الابْتَِداعِ.. َوا  َوالثََّمَرُة اَكلشَّ

ْذ الَواِحدُ  ؛ لَْو ُاِحيلَْت تِكْلَ  الاْمِتنَاعِ؛ ا  ةٍّ ُل نَِتيَجة ً وَوْضعِية ً للَكثرِي ِبال لُكَْفةٍّ وال ُمَبارَشَ اِبلَفْعِل الَواِحِد حُيَّصِ

، اكَ  اتٍّ َوُمَشاَجَراتٍّ اّل ِبَتلَكَُّفاتٍّ َوُمَبارَشَ لهَيَا ا  ىل الَكرَثِة ال يُْمكُن أ ْن تَِصَل ا  عيَُّة َوالنَّتيَجُة ا  ِِ  اَلِمرِي َمعَ الَوْض

اَرِة َمَع الَقَطَراِت َونُقَطِة املَْرَكِز َمعَ  يَّاَراِت والَفوَّ ائَِرِة:النََّفَراِت َوالَبايِن َمَع احلََجراِت َوااَلرِض َمَع الس َّ   النَُّقطِ يف ادلَّ
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بَُب  رُ يُْضطَ  َوال .َمْحُدوَدةٍّ  غرَْيِ  قُْدَرةٍّ  َمَقامَ  الانتَساُب  يَُقومُ  الَوْحَدةِ  يف أ نَّ  :ِبرِسِّ  تِِه، َمنَابعِ  ِلَحْملِ  السَّ  َويتَعاَظمُ  قُوَّ

َبةِ  ااَلثَرُ  ِّس ْ نَدِ  ا ىل ابلن لَيهِ  املُس ْ َكةِ  َويف .ا  ْ تِِه، َمنَابعِ  ِلَحْملِ  َسبَبٍّ  لُكُّ  يُْضَطرُّ  الرّشِ َبةِ  ااَلثَرُ  فَيََتصاغَرُ  قُوَّ  .ِجْرِمهِ  ِبِنس ْ

َ  النَّْمةَلُ  غَلََبِت  ُهنَا َوِمنْ  اَبب ِغرَيةُ  النََّواةُ  َوَْحَلَِت  اجلَباِبَرِة، عىَل ةُ َواذلُّ  .َعِظمية جَشََرةً  الصَّ

ىل الَواِحِد اليَُكوُن الاجَياُد ِمَن الَعَدِم املُْطلَِق، بَْل يَُكوُن الاجَياُد  ناِد لُكِّ الاش ياِء ا  س ْ : أ نَّ يف ا  ِ عنَْيَ نَقِل َوِبرِسّ

ىل الُوُجوِد اخلَا ، ا  حِيَفِة الُفوُطوْغراِفيَِّة ِلَتثِْبيِت املَوُجوِد الِعلِمّيِ ىل الصَّ آِة، ا  وَرِة املَُتَمثِّةَلِ يف امِلرأ . َكنَْقِل الصُّ ِريِجِّ

ظهاِر اخلَطِّ املَكُتوِب ِبِمَدادٍّ اليُرى ِبواِسطِة َماَدةٍّ ُمظهَِرةٍّ للِ  ، أ ْو ا  هُوةَلِ ِكتَابَِة ُوُجودٍّ َخاِريِجٍّّ لَهَا ِبَكامِل السُّ

ُتوَرةِ  ْن لَْم يَُكنْ املَس ْ ِة يَلَْزُم الاجَياُد ِمَن الَعَدِم املُْطلَق؛ِ َوُهَو ا  َباِب َوالَكرْثَ ىل ااَلس ْ َياِء ا  نَاِد ااَلش ْ س ْ ُمَحااًل  .. َويف ا 

ِة َواصِ  َياِء! فَالُسهُوةَلُ يف الَوْحَدِة واِصةَلٌ اىل َدَرَجِة الُوجوِب، َوالُصُعوبَُة يف الَكرْثَ ةَلٌ اىل َدَرَجِة يَُكوُن أ ْصَعَب الاش ْ

مْكَِة أ نَّ يف الَوحَدِة يُْمِكُن الابَْداُع َواجَياُد  بَْداَع املَْوُجوِد ِمَن الَعَدِم  "ااَليْس ِمَن اللَّيْس"الامِتنَاعِ.. َوحِبِ يَْعين ا 

َفةٍّ  اِت يف الَقالَِب الِعلِْمّيِ بال لُكْ رَّ فراغَ اذلَّ ، َوا  ةٍّ ةٍّ َوال َمادَّ ِف ِبال ُمدَّ ْ ِة اليُْمِكُن الرّصِ َكِة َوالَكرْثَ ْ .. َويف الرّشِ َوال ِخلَْطةٍّ

ةٍّ يف الار  اتٍّ ُمنْترَِشَ ُع َذرَّ بَْداُع ِمَن الَعَدِم اِبتَِّفاِق لُكِّ أ هِل الَعْقِل. فاَل بُدَّ ِلُوجوِد ذي َحيَاةٍّ مَجْ ، اال  ِض َوالَعنارِصِ

. َوَمَع َوِبَعَدِم الَقالَِب الِعلْمّيِ يَلَْزُم ِلُمَحافََظِة اذلَّ  ةٍّ راَدةٍّ ُمْطلََقةٍّ يف لُكِّ َذرَّ ي َوا  َراِت يف ِجْسمِ ذي احلَياِة ُوُجوُد ِعمْلٍّ لُكِّ

اِت خَبمَسة وجوهٍّ متداخةل، والرُشاكء املُس َتغنيُة عهنا واملُمتَ  َتْغنيٌة َعهْنَا َومْمَتنَِعٌة ابذلَّ اكَء ُمس ْ نَّ الرشُّ نَِعُة ذكِلَ ا 

ِيٌَّة مَ  مَواِت َوال رِض ابذلات حَتَمكُّ ذ ِخلَْقُة السَّ لهَْيَا يف يَشءٍّ ِمَن املَْوُجوَداِت، ا  َشاَرَة ا  ْحَضٌة، الأ ماَرَة عَلهَْيا َوالا 

ديُد وَ  اّل لَِزَم حَتْ اَكِء.. َوا  َ ُتْغين َعِن الرشُّ وَرِة، فَاس ْ ُ َتلِْزُم قُْدَرة ً اَكِمةَلً غرَْيَ ُمتَناِهَيةٍّ ابلرضَّ اَكِمةَلٍّ غرَْيِ  اْنِْتَاُء قُْدَرةٍّ تَس ْ

وَرِة يف َعْكِسِه. َوُهَو ُمحَ  ُ ، َمَع الرضَّ وَرةٍّ ، ِبال رَضَ ةٍّ ُمتَنَاِهَيةٍّ  اٌل يفُمتَنَاِهَيةٍّ يف َوْقِت عََدِم التَّنايِه ِبُقوَّ
#144 

َسةِ  اَكُء، فَاْمتَنََعِت  :أ ْوُجهٍّ  مَخْ َ اَكءَ  أ نَّ  َمعَ  الرشُّ َ َشاَرةَ  ال الُوجُوهِ  ِبتكِلَ  املُمَتنَِعةَ  الرشُّ  عىَل َوالأ ماَرةَ  ُوجوِدها، ا ىل ا 

 .املَوُجوَداِت  ِمنَ  ىشءٍّ  يف حَتققهَا

اِت ا ىل رَّ َّاِنَيِة َوالثَّالثنَِي: ِمَن اذلَّ ِل ِمَن الّرِساةَلِ الث يَّاَراِت، َويِف  فََقِد اس َتفرَسان هِذِه املَْسأ ةَلَ يف املَوِقِف ااَلوَّ الس َّ
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راءة ِسكَّةِ التَّْوِحيِد.املَْوِقِف الثَّاين: ِمَن ال  ِك اِب  ْ يُعها َجَواَب َرّدِ الرّشِ يَِّة، فَاْعَطْت مَجِ َصاِت الَوهْجِ ََّشخُّ ىل الت َمواِت ا   سَّ

ِف الُقدْ  الّ ِحَجاٌب َرِقيٌق عىَل ترََصُّ َباُب ا  . َوَما الاس ْ . َكَذكِلَ الُمِعنَي َوال ُوَزراَء هَلُ اَكَء هَلُ يَِّة لَيَْس َرِة ااَلَزلِ فمََكَا ال رُشَ

َُّه لَيَس يف  َباِب َواْوَسُعها ِاخِتَياراً ُهَو الانَساُن، َمَع أ ن ُف الاس ْ ْذ أ رْشَ جياِدٌي يف نَفِس ال مِر؛ ا  يَِدِه ِمْن لَهَا تَأ ثرٌِي ا 

الّ ُجْزٌء وَ  -اَكاَللْكِ َوالالَكِم َوالِفْكِر  -أ ْظهَِر أ فَْعاهِل الاخِتَياريَِة  بَُب ِمْن ِمئَاِت أ ْجزاءٍّ ا  َذا اَكَن السَّ اِحٌد َمْشُكوٌك. فَا 

ِف احلَقِيقّيِ ََكَ تَرى، فََكيَف يُْمِكُن أ َن تَُكوَن  ُف َوااَلْوَسُع اخِتَيارًا َمْغلُوَل ااَليْدي َعِن التَّرَصُّ الهَبِاميُت ااَلرْشَ

َمو  بُوِبيَِّة خلَاِلِق ال رِض َوالسَّ ي َوَضَع واجلََماداُت رَشِيئاً يف الاجَياِد َوالرُّ ْرُف اذلَّ اِت؟ فمََكَا ال يُْمِكُن أ ْن يَُكوَن الظَّ

ي أ رَسَل عىَل يَِدِه النِّْعَمةَ  ي لَفَّ فيِه الَعطيََّة، أ ِو النََّفُر اذلَّ ََّة، أ و املَنِديُل اذلَّ لَطاُن فيِه الَهِدي اَكَء  السُّ ليَك؛ رُشَ ا 

لينَا، َوالُظُروُف الَّيت يِهَ لِلُسلَْطاِن يف َسلَْطنَتِِه.. كََذكِلَ ال يُْمِكُن  َباُب املُْرَسةَلُ عىَل أ يْدهِيُم النَِّعُم ا  أ ْن تَُكوَن الاس ْ

اَكءَ  لَينَا؛ رُشَ لَِهيَّةٍّ ُمهْداةٍّ ا  َّيت الَتفَّْت عىَل َعَطااَي ا  َباُب ال َرِة لَنَا، والاس ْ خَّ  أ ْعواانً أ و َوَسائِطَ ُمَؤثَِّرة. َصنَاِديُق لِلنَِّعمِ املُدَّ
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ِحُي اذلَّ  ْحُن الرَّ اِنُع احلَِكُي الرَّ ْذ ُهَو اخلاَّلُق الَعِلُي الصَّ ي: هِذِه املَوُجوَداُت هللا أ كرَبُ ِمْن لُكِّ يَشءٍّ قُْدَرة ً َوِعلَْمًا، ا 

تَاِن الئَائِنَاِت، َُّة يف بُس ْ  ال رِضيَُّة َوالاْجَراُم الُعلِوي
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نَةُ  املَُتلَونَة النََبااَتُت  َوَهذهِ  .اِبلَبَداَهةِ  عَلِيٍّ  قٍّ َخالّ  قُْدَرةِ  ُمعِجَزاُت  ِّ ي عَةُ  احلَْيَوااَنُت  َوَهِذهِ  املَْنثُورُة، املزَُتَ  املَُترَبَِّجةُ  املَُتنَّوِ

وَرةِ  ٍِّ  َحِكي ٍِّ  صاِنع َصْنَعةِ  َخَواِرُق  ال رِض، َحِديَقةِ  يف املَنُْشوَرةُ  ُ َمةُ ا ااَلْزَهارُ  َوَهذهِ  .اِبلرضَّ  َوااَلثَْمارُ  ملَُتبَّسِ

نَةُ  ِّ ي ةِ  َهَداايَ  احلَديَقةِ  هِذهِ  ِجنَانِ  يف املزَُتَ ابملَُشاَهَدةِ  َرحِي  َرْْحن َرْْحَ  :هِذهِ  وتُْعِلنُ  اَتَك، َوتُنَادي هاتِيَك، تَْشهَدُ  ..ٍِّ

رَ  َهاتيَك، َخالََّق  ِبأَنَّ  ةً  ىَشءٍّ  لُكَّ  َوِسعَ  قَد عَلي، ش ٍّ  َوِبلُكِّ  ،قَدير ش ٍّ  لُكِّ  عىَل هِذهِ  َوَواِهبَ  اَتَك، َوُمَصّوِ  َرْْحَ

َبةِ  تتََساوى َوِعلَمًا، ِّس ْ اُت  قُْدَرتِهِ  ا ىل اِبلن رَّ  املَُتنَايِه، َوغرَيُ  َواملَُتنَايِه  َوالَكبريُ  والَصغريُ  َوالَكثريُ  َوالَقليلُ  َوالنُُّجومُ  اذلَّ

اِنعَ  َذكِلَ  أ نَّ  :تَْشهَدُ  َحكيٍّ، صاِنعٍّ  َصْنَعةِ  ُمْعِجَزاُت  َوغََرائهِبا املَاِضَيةِ  الُوقُوعَاِت  َولُكُّ    الاْمئَااَنِت  لُكِّ  عىَل قَديرٌ  الصَّ

تِْقَباِليَّةِ  ذ َوجَعائهِِبا، الاس ْ  .احلَكِيُ  َوالَعزيزُ  الَعليُ  اخلاَّلُق  ُهوَ  ا 

ْبحاَن َمْن َجَعَل َحديَقَة أ رِضِه َمْشهََر َصْنَعتِِه، َمْحرَش ِفطْ  تِِه، فَس ُ َرتِِه، َمْظهََر قُدَرتِِه، َمَداَر ِحمْكَتِِه، َمْزَهَر َرْْحَ

يَل املَوُجوَداِت، َمكْيَل املَْصُنوعَاِت.  َمْزَرَع َجنَّتِِه، َمَمرَّ املَْخلُوقَاِت، َمس ِ

ُر النََبااتت؛ مُ  َِ َجرات، ُمَزهَّ ُر الشَّ يورات، ُمثَمَّ ْعِجَزاُت ِعلِمِه، َخَواِرُق ُصْنِعِه، فَُمَزيَُّن احلَْيوااَنِت، ُمنَقَُّش الطُّ

 َهدااَي ُجوِدِه، بَراِهنُي لُْطِفِه.

ُج الامطاِر عىَل ُخُدوِد الازهَ  ُع الاطَياِر يف نَْسَمِة الاحْسَاِر، هَتَزُّ ُم ال زَهاِر ِمْن زينَِة االثَْماِر، تََسجُّ ُم تَبَسُّ اِر، تََرحُّ

َغاِر، اِت عىَل ااَلطَفاِل الّصِ وحِ  الوادِلَ ، لِلِجِنّ َوالانَساِن، َوالرُّ ُ َمنَّانٍّ ، حَتَننُّ ُم َحنَّانٍّ ِد َرْحن، تََرحُّ ، تََودُّ ُف َوُدودٍّ تََعرُّ

ْنعَ  . َوالُبُذوُر َواالثَْماُر، واحلُُبوُب َوالازَهاُر ُمعِجَزاُت احِلمكَِة.. َخَواِرُق الصَّ ِة.. َهَدااي َواحلَيَواِن َواملكََلِ َواجلاّنِ
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ْْحَ  ديٌر َوِبلُكِّ ِة.. بََراهنُي الَوْحَدِة.. َشَواِهُد لُْطِفِه يف داِر الآِخَرِة... َشَواِهُد َصاِدقٌَة بأ نَّ َخالَّقَهَا عىَل لُكِّ ش ٍّ قَ الرَّ

ْنعِ َوالتَّْصِويِر. فَا ْْحَةِ َوالِعمْلِ َواخلَلِْق َوالتَّْدبرِي َوالصُّ ْهَرِة، ش ٍّ عَِلٌي. قَْد َوِسَع لُكَّ ش ٍّ اِبلرَّ مُس اَكلَبذَرِة، َوالنَّْجُم اَكلزَّ لشَّ

نعِ َوالتَّْصويِر. فَالُبُذوُر َوااَلثَْماُر َمَرا  اي الَوْحَدِة يفَوااَلرُض اَكحلَبَِّة، التَثُْقُل عَلَيِه اِبخلَلِْق َوالتَّْدبرِي، َوالصُّ
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ِة، َاْقَطارِ  َشاراُت  الَكرْثَ ةِ  تِكلَ  ِبأ نَّ  ؛الُقْدَرةِ  ُرُموَزاُت  الَقَدِر، ا   الَفاِطرِ  ِلَوْحَدةِ  َشاِهَدةً  تَْصُدرُ  الَوْحَدِة، َمنَْبعِ  ِمنْ  الَكرْثَ

ْنعِ  يف اِنعِ  ِلِحمكَةِ  َذاِكَرةً  تَنَْْتئي الَوْحَدةِ  ا ىل مُثَّ  .َوالَتْصويرِ  الصُّ  َخاِلَق  بأ نَّ  احِلمْكَةِ  َوتَلِْوحياُت  ..َوالتَّْدبرِيِ  اخلَلْقِ  يف الصَّ

يَّةِ  - اللُكِّ  ذْ  ُجْزئِِه، ا ىل مثَّ  يَْنُظر - اجلُْزيئِّ  ا ىل النََّظرِ  ِبلُكِّ نْ  ا   َهذا َخلقِ  ِمنْ  الاظهَرُ  املَْقُصودُ  فَهُو ثَمراً  اكنَ  ا 

َجرِ  آةُ  فَهُوَ  َواِة،اَكلنُّ  والَقلُب  .املَْوُجوَداِت  ِلَخاِلقِ  ااَلْظهَرُ  املَْقُصودُ  فَهُوَ  الئَائِنَاِت، ِلهَِذهِ  ثََمرٌ  فَالبرََشُ  .الشَّ  ال نَْورُ  امِلرأ

ِِ  هِذهِ  يف ااَلْصَغرُ  فَاالنَسانُ  احِلمْكَةِ  هِذهِ  وِمنْ  املَْخلُوقَاِت، ِلَصاِنعِ  َّرْشِ  ااَلْظهَرُ  املََدارُ  ُهوَ  الئَائِناِت  يف َواحمَلرْشِ  للن

 .الئَائِناِت  ِذهِ ِلهَ َوالتَّْجديدِ  َوالتَّحويلِ  والتَّْبديلِ  َوالتَّْخريِب  املَوُجوداِت، هِذهِ 

ي الهَتِدي الُعُقوُل ِلُكنِْه َعَظَمتِِه.. : اَي َكبرُي أ نَت اذلَّ  هللا أ كرَبُ

1كه )ال اهل ااّل هو برابر يم زند هر ش ، دمادم جويد: ايحق، رسارس كويد: ايىح( 
 

املرتبة الثالثة 
1 

 ."املوقف الثالث من الرساةل الثانية والثالثني"ايضاهحا يف رأ س 

ُر الَكِرمُي اللَِّطيُف املُ  هللا ُر الَعِلُي احلَكِيُ املَُصّوِ ْذ ُهَو الَقديُر املَُقّدِ َزيُِّن املُْنِعُم الَوُدوُد أ كرُب ِمْن لُكِّ ش ٍّ قُْدَرةً َوِعلامً، ا 

ُ اجلَِميُل ُذو اجلََماِل َوالمَكَاِل املُْطلَِق، ا ِحُي املَُتَحنّنِ ْْحُن الرَّ ي: ما َحَقائُِق َهِذِه املَُتَعّرُِف الرَّ لنَّقَّاُش ااَلَزيلُّ اذلَّ

 الئَائِناِت ماُلً َوأ جَزاًء،

--- 
1
اّل ُهو يقابل لّك ش .. دامئًا يطلبوَن احلق، وابدًا يقولون: اييّح[[.   هل ا   ]]اذلي ال ا 

2
كل الزهرة واجلنة العظمية مثلها؛ ] هذه املرتبة الثالثة تأ خذ بعني الاعتبار زهرة جزئية وحس ناء مجيةل ، فالربيع الزاهر كت  

اذ هام مظهران من مظاهر تكل املرتبة ، كام ان العامل انسان مجيل وعظي، وكذا احلور العني والروحانيات وجنس احليوان 

 وصنف الانسان.. لك مهنا ك نه يف هيئة انسان مجيل يعكس صفحاته هذه الاسامء اليت تعكسها هذه املرتبة [ . املؤلف.
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ائَِف وَ  ، حَصَ الّ  ..َوبَقاءً  ُوُجوداً  َوُجزئِياً  لُكّياً  املَوُجوَداِت  هِذهِ  َحقائُِق  َوما َوَطَبقاتٍّ  َوقََدِرهِ  قََضائِهِ  قمَلَِ  ُخُطوُط  ا 

الّ  ..َوِحمْكَةٍّ  َوِعمْلٍّ  َوتَقِديرٍّ  ِبتَنِْظيٍّ  الّ  ..َوتَصويرٍّ  ِبُصْنعٍّ  َوِحمْكَتِهِ  ِعلِْمهِ  بَراَكرِ  نُُقوُش  َوا   ُصْنِعهِ  بَْيضاءِ  يَدِ  تَْزييناُت  َوا 

الّ  ..َوَكَرم ِبلُْطفٍّ  َوتَْنِويرِهِ  َوتَْزيينهِ  َوتَصوِيرِهِ  ِفهِ  َوَكَرِمهِ  لُْطِفهِ  لَطائِِف  أ زاهريُ  َوا  ِدهِ  وتِِعرُّ الّ  ..َوِنْعَمةٍّ  ِبَرْْحَةٍّ  َوتََودُّ  َوا 

تِهِ  عنَْيِ  فَيَّاِض  ثََمَراُت  هِ  َوِنْعَمتِهِ  َرْْحَ ِ نُّنِهِ  َوتََرْحُّ الّ  ..َوَكاملٍّ  جِبََمالٍّ  َوحَتَ َمدّيٍّ  َجاملٍّ  لََمَعاُت  َوا   َديُْموِمّيٍّ  َوَكاملٍّ  رَسْ
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يَّاِليَّةِ  املَرااي تَفاِنيَّةِ  بَِشهَاَدةِ   َدَوامِ  َوَمعَ  َوالاْدَواِر، َوالُعُصورِ  الُفُصولِ  َمرِّ  عىَل اجلََمالِ  جَتَيل دوامِ  َمعَ  املَظاِهِر، َوس َ

مِ  ااَلاَنمِ  َمرِّ  عىَل ااِلنَْعامِ   .َوااَلْعَوامِ  َوااَلايَّ

َواِهرِ  امِئ َِمَع الَفيِض املاُلِزِم، ِمْن أ ْظهَِر الظَّ آِة، َزَواُل املَوُجوَداِت َمَع التََّجيّلِ ادلَّ  ِمْن أ هْبَِر الَبَواِهِر أ نَّ نََعم! تََفاين امِلْرأ

اِهَر ليسَ  اِهَر، أ نَّ الَكامَل الزَّ ِد اجلاَمَل الظَّ ا ُمكْلَ املََظاِهِر، ِمْن أ فَصِح تِبيانٍّ ِمْن أ وحَضِ بُْرَهانٍّ لِلَجَماِل املَُجرَّ

ِد، للواِجِب الُوُجوِد لِلَبايق الَوُدوِد.  لاِلحساِن املَُجدَّ

وَرةِ عىَل الامسِ املمَُكِِّل، َوالَفاِعِل  نََعم! فَْااَلثَُر املمَُكَُّل، يَُدلُّ ابلَبَداَهةِ عىَل الِفْعِل املمَُكَِّل. مُثَّ الِفْعُل املمَُكَّلُ  ُ يَُدلُّ اِبلرضَّ

أ ِن املمَُكَُّل. مث الامس املمَُكُّل يَُدلُّ ِبال َريبٍّ عىَل الَوصِف املمَُكَِّل. مُثَّ الَوصُف املمَُكَُّل يَُدلُّ ِبال َشكٍّ عىَل  الشَّ

أ ُن املمُكَُّل يَُدلُّ اِبلَيقنِي عَ  اِت ِبَما يَليُق اِبذَلاِت، َوُهَو احلَقُّ الَيقنُي...املمَُكَِّل. مُثَّ الشَّ  ىل َكامِل اذلَّ
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َس بُنْيَاَن جَشَرَ  ي: أ سَّ ْذ ُهَو الَعدُل الَعاِدُل احلمََكُ احلَامِكُ احلَِكُي ال َزيلُّ اذلَّ ؛ ا  ِة هِذِه الئَائِنَاِت َجلَّ َجالهُلُ هللا أ كرَبُ

مٍّ  َتِة أ ايَّ َِّتهِ  يف س ِ َمها ِبَقَواننَي عاَدتِِه َوُسن لَها ِبَدساترِِي قَضائِِه َوقََدِرِه، َونَظَّ يئَِتِه َوِحمْكَتِِه، َوفَصَّ ، َوَزيَّهَنا اِبُُصوِل َمش ِ

نْتِظاَماِت َمصُنو  آئِِه َوِصَفاتِِه: بَِشهَاَداِت ا  َرَها جِبَلَواِت أ مْسأ تِِه، َونَوَّ ُّنَاِت َموُجوَداتِِه ِبنَواميِس ِعنَايَتِِه َوَرْْحَ عَاتِِه، َوتََزي

، عىَل ِمقْ  َِّة يف لُكِّ َش ٍّ ُعوري نَعِة الشُّ هِبا َوجَتَاُوهبا َوتَعاُوهِنا َوتَعانُِقها، َواتْقاِن الصَّ ها َوتنَاس ُ َداِر قَاَمِة قاِبليَّتِِه َوتَشاهُبِ

َرِة ِبَتْقِديِر الَقَدِر.  املَُقدَّ

ُة يف تَنْ  َْحُة الَواِسَعُة يف تَلطيفاهِتا، َوااَلرَزاُق َوالاعَاَشُة فَاحِلمكَُة الَعامَّ ُة يف تَزِيِينَاهِتا، َوالرَّ ظاميهِتا، َوالِعنَايَُة التَّامَّ

اتِيَِّة ِلَفاِطرِها، َواملََحا َِّْتا لِلُشؤِن اذلَّ نَعِة ِبَمْظهَرِي اِمةَلُ يف تَرِبيَِْتا، واحلََياةُ الَعجيَبُة الصَّ َُّة يف حَتْسينَاهِتَا، ِسُن القَ الشَّ ْصِدي

َذاُب ال اِدُق يف قَلهِْبا ِلَمعُبوِدَها، َوااِلجْنِ اِهُر يف َجذبَِْتا، َوَدَواُم جَتَيّلِ اجلََماِل املُْنَعِكِس َمَع َزواِلهَا، َوالِعْشُق الصَّ ظَّ

ُف ِلَمصاِلَح يف َِّلهَا عىَل َوْحَدِة فاِطرها، َوالَترَصُّ ِبَيُة الَكرميَُة  َواتِّفاُق لُكِّ َُك أ جزاهِئا، َوالتَّْدبرُي احلَكُي ِلنَبااتهِتا، َوالرتَّ

يِْتا، َواحلُُدوُث دَ  اِت أ راَكهِنا، َوالغاايُت اجلَس ميُة يف انتِظامِ لُكِّ ِل ِلَحيواانهِتَا، وااِلنتِظاُم املمَُكَُّل يف تَغريُّ فَْعًة َمَع غايَِة ََكَ

ْمئاانهِتا، َوقَضاُء  ُحسِن َصْنَعِْتا، ِبالاحِتياج ٍّ ِد ا  ديِد تََردُّ صاُت احلَِكميَُة َمَع عََدم ِحَتْ ََّشخُّ ، َوالت ةٍّ ةٍّ وَمادَّ ىل ُمدَّ ا 

َبِة  ِعها يف أ وقَاهِتا الالَّئِقِة املُنَاس ِ هِتا َوتَنَوُّ َمَع  -ِمْن َحيُث الحَيتَِسُب َوِمْن َحيُث اليَْشُعُر  -حاجاهِتا عىَل غَايَِة َكرْثَ

ُة املُطلََقُة يف َمْعَدِن َضْعِفهَا، َوالُقْدَرُة املُطلََقُة يف َمنَبعِ جَعزِها، وَ قرِص اَ  احلَياُة الَظاِهَرُة يِْدهيا ِمْن أ صَغِر َمطاِلهِبا، َوالُقوَّ

َتلِزُم ِلُوجُ  اهِتا املُس ْ ِلها، َوالانتِظاُم املمَُكَُّل يف تََغريُّ . يف مُجُوِدها، َوالشُعوُر املُحيطُ يف هَجْ ِ الَغرِي املَُتَغرّيِ وِد املَُغرّيِ

س تِعدادها  -اَكدَلّوائِِر املَُتَداِخةَلِ املُتَِّحَدِة املَْرَكِز  -َواالتِّفاُق يف تَْسِبيَحاهِتا  َواملَْقُبوِليَُّة يف َدَعَواهِتا الثَّالِث: ِبلساِن ا 

َِّة وِبلساِن اضِطراِرها، َواملُن حِتَياَجاهِتا الِفطري هوداُت َوالُفُيوضاُت يف ِعباداهِتَا، َوااِلنتِظاُم يف وِبلساِن ا  اجاُت َوالشُّ

 قََدَرهيا،
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ِلها، ُظهُورِ  وَسببَ  َوَمْبَدهئا، ُمنَْْتاها بنَيَ  الُوْصةَلِ  َخْيطَ  فهيا الِعباَدةِ  َوَكونُ  فاِطرِها، ِبِذكرِ  َوااِلْطِمئنَانُ   َوِلَتَحقُّقِ  ََكَ

ُئوانهِتا بِسائِرِ  .َوهَكذا صاِنِعها َمَقاِصدِ  ا  شاِهداٌت  ..َوَكيِفيَّاهِتا َواْحَواِلها ش ُ ، َحكي ُمَدبِّرٍّ  ِبَتدبرِيِ  لُكَّها اِبَهنَّ  َويف واِحدٍّ

، َاَحدٍّ  َكرمي ُمَربٍّ  تَرِبَيةِ  دٍّ امُ  َولُكُّهَا مَصَ دٍّ  ُخدَّ ّيِ ، س َ ، قُْدَرةُ  َوَمصَدُر ُمْ  واحدٍّ  مترّصِف ترََصُّفٍّ  وحَتَت  واحدٍّ  واِحدٍّ

ي  .َموُجوَداتِهِ  َصَفَحاِت  ِمنْ  َصفَحةٍّ  لُكِّ  يف َمكُتواَبتِهِ  ِمنْ  َمكُتوبٍّ  لُكِّ  عىَل َوْحَدتِهِ  َخواتِيُ  َوتئَاثََرْت  تَظاَهرْت  اذلَّ

، يف  ، بَل لُكُّ َذّر ٍّ َوَمَدرٍّ ، بَل لُكُّ َحيوانٍّ َوَحَجرٍّ ، َولُكُّ نََباتٍّ َوجَشَرٍّ ، ولُكِّ نََعْم، فلَُكُّ َزهَرةٍّ َوثََمرٍّ لُكِّ وادٍّ َوَجَبلٍّ

قَّةِ النَّظِر ِبأ نَّ ذا ذاَك ال ثر ُهَو اكتُِب ذاَك املئَانِ  ُ النَّقِش َوال ثَر، يُْظهُِر دِلِ .. خامَتٌ بنَّيِ ٍِّ ، فَهَُو اكتُِب  ابدٍّ َوقََفرٍّ اِبلِعرَبِ

ْمِس َوالَقَمِر يف حَص  ِ َوبَْطِن الَبْحِر، فَهَُو نَقَّاُش الشَّ مَواِت ذاِت الِعرَبِ َجلَّ َجالُل نَقَّاِشها هللا أ ْكرَبُ .َظهِْر الرَبّ  يفةِ السَّ

كه ال اهل ااّل هو برابر ىم زند عامل 
1

 

املرتبة اخلامسة 
1 

 َ َُّة ن ّرِي َُّة والَكواِكُب ادلُّ ي هِذِه ال جَراُم الُعلوي ُر الَبصرُي اذلَّ ْذ ُهَو اخلاَّلُق الَقديُر املَُصّوِ ؛ ا  اُت بَراهنِي رّيِ هللا أ كرَبُ

 ُ تِِه، تَْشهَُد َوتُنادي عىَل َشْعَشَعِة َسلَْطنِة ُرب َِّتِه َوِعزَّ وِبيَِّتِه، َوتُنَادي عىَل ُالُوهيَّتِِه َوَعَظَمتِِه، َوُشعاعاُت َشَواِهِد ُربُوِبي

 ُوْسَعِة ُحمْكِِه َوِحمْكَتِِه، وعىَل ِحشَمِة َعَظَمِة قُْدَرتِِه.

آيِة )اَ  ىل أ َتِمْع ا  َّنَّاها ..( فَاس ْ آِء فَوقَهُْم َكْيَف بَنَينَاَها َوَزي مأ ىل السَّ فمََلْ يَْنُظُروا ا 
4
آِء: كيَف   مأ ىل َوْجهِ السَّ اخل.. مُثَّ  انُظْر ا 

،  تَرى ُسُكواًت يف ُسُكونَة، َحَرَكًة يف ِحمْكَةٍّ

--- 
1
الّ هو( اعظم من العامل [[.   هل ا   ]]حيث ان )ال ا 

2
 ذيل املوقف الاول من اللكمة الثانية والثالثني ويف املقام الثاين من املكتوب العرشين [ ] لقد وّضت هذه املرتبة يف  

 املؤلف.
3
 1سورة ق  :   
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لُؤاً  ، يف تَل  امً  ِحشَمةٍّ ؛ يف تَبَسُّ تَِّزانِ  َمعَ  اخِللَقةِ  انَتظامِ  َمعَ  زِينَةٍّ ْنَعةِ  ا   لهُلُ هَتَ  املََوامِسِ، ِلَتبديلِ  رِساهِجا تََشْعُشعُ  ..الصَّ

لُؤُ  املَعالَم، ِلَتنوِيرِ  ِمْصباهِحا  .الَعالَمِ  هَذا ِلَتدبريِ  انِْتَاءٍّ  بال َسلَْطنَة الهُنئى اَلهلِ  تُْعِلنُ  ..الَعَواِلم ِلزَتينيِ  جُنُوِمها تَل 

راَدةٍّ َشاِمةَلٍّ  ، َوُمريٌد اِب  َ "فََذكِلَ اخلاَّلُق الَقديُر عَلٌي ِبلُكِّ يَشءٍّ آَء اكَن َوَمال . َوُهَو قَِديٌر عىَل "م يَشأ  لَُم يَُكنْ ما شأ

مِس يف هذا الَيومِ بِ  ُر ُوُجوُد هِذه الشَّ . َوَكام ال يُمِكُن وال يَُتصوَّ ال ِِضياءٍّ وال لُكِّ يَشءٍّ ِبُقْدَرةٍّ ُمْطلََقةٍّ ُمحيطةٍّ ذاتِيَّةٍّ

مواِت بِ  هلٍّ خاِلقٍّ لِلسَّ ُر ُوجوُد ا  ، كَذكِلَ اليُْمِكُن واليَُتصوَّ .. فَهَُو اِبلرَضوَرِة َحرارةٍّ ال ِعمل ُمحيطٍّ وِبال قُدَرةٍّ ُمطلََقةٍّ

َفكَّ َعْنُه يَشٌء؛ عَليٌ ِبلُكِّ يَشءٍّ ِبعمل ُمحيطٍّ الِزم َذايّتٍّ ِلذلاِت يَلَزُم تََعلُُّق ذكِلَ الِعمِل ِبلُكِّ ااَلش َياِء، اليُمِكُن أ ْن يَنْ 
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ُهوِد َوالنُُّفوِذ َوالا ِ احلُُضوِر َوالشُّ  َحاَطِة النُّوراِنيَّةِ ِبرِسّ

ِة، َوالِعنَااَيِت فاَم يَُشاَهُد يف مَجيعِ املَوُجوَداِت: ِمَن ااِلنْتِظاَماِت املَوُزونَِة، َوااِلتَِّزاانِت املَْنُظوَمِة، َواحِلمَكِ الَعامَّ 

 ُ ِة، َوااَلْقَداِر املُْنَتَظَمِة، َوااَلْقِضَيِة املُثِْمَرِة، َوااَلجاِل امل َعيَّنَِة، َوااَلرَزاِق املَُقنَّنَِة، َوااِلتَْقااَنِت املَُفنَّنَِة، التَّامَّ

هُوةَلِ  ِل ااِلمِتياِز، َوااِلتِّزاِن، َوااِلنْتَِظاِم، َوااِلتَْقاِن، َوالسُّ َّنَِة، َوغَايَِة ََكَ  املُطلََقِة.. َشاِهَداٌت عىَل َوااِلْهتَِماَماِت املَُزي

َحاَطِة ِعمِل عاَّلِم الْغُ  آيََة: )أ اليَعمَلُ َمْن َخلََق َوُهَو اللَِّطيُف اخلَبرُي( ا  نَّ أ ، َوا  ُيوِب ِبلُكِّ يَشءٍّ
1

. تَُدلُّ عىَل أ نَّ الُوجوَد 

َتلزُِم الِعمَل ِبِه، َونُوَر الُوجوِد يف ااَلش َياِء يَس َتلِزُم نُوَر الِعمِل فهيا. فَِنس َبُة َدالةَلِ ُحسِن صَ  ساِن ْنَعِة ااِلن يف الََشِء يَس ْ

بَيَْبِة يف ال  ىل ِنس َبِة َدالةَلِ ِخلَقِة الانساِن عىَل ِعمِل خاِلِقِه، َكِنس َبِة لَُميَعِة جُنَْيَمِة اذلُّ مَهاِء ا ىل عىَل ُشُعوِرِه، ا  َّيةَلِ ادلَّ ل

اِر عىَل َوجِه الَغرْباِء.  َشعَشعِة الَشْمِس يف ِنصِف الهنَّ

َُّه عَلٌي ِبلُكِّ يَشءٍّ فهو مر  يئَِتِه.َوَكام أ ن  يد للُكِّ يَشءٍّ اليُْمِكُن أ ْن يََتَحقََّق يَشٌء ِبُدوِن َمش ِ

--- 
1
 13املكُل :   
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، الِعملَ  َوأ نَّ  تَُؤِثّرُ  الُقْدَرةَ  أ نَّ  َوَكَ  ُ ُص  الارادةَ  أ نَّ  َكَذكلَ  يَُمزّيِ  ُوجودِ  عىَل فَالَشَواِهدُ  ااَلش َياِء، ُوجودُ  يََتَحقَُّق  مُثَّ  خُتَّصِ

راَدتِهِ  بحانَهُ  َواخِتَياِرهِ  تَعاىل ا  ُئوانهِتا َواْحواِلهَا ااَلش َياءِ  َكيِفيَّاِت  ِبَعَددِ  س ُ  .َوش ُ

رُ  ِق الَعقميَِة، َوِمْن نََعْم! فَتَْنظُي املَوجوَداِت َوخَتْصيُصها ِبِصفاهِتا ِمْن ِبنِي ااِلْمئَااَنِت الَغرْيِ املَْحُدوَدِة، َوِمْن بنَِي الطُّ

، َوتَْوِزيهُنَا هِبذا امِلزيابنَِي الاحِتَما ُيوِل املُتَشاِكَسِة هِبذا النَِّظاِم ااَلَدّقِ ااَلَرّقِ َشِة، َوحَتَت أ يدي الس ُّ ِن الِت املَُشوَّ

َِّة ِمَن البَسائِطِ ا اِس املَْشهُوَديِن.. َوَانَّ َخلَق املَوُجوداِت املُخَتِلَفاِت املُنَتَظامِت احلََيوي اِس اجلَسَّ  -اِمَدِة جلَ احلَسَّ

َجِر ابْعَضائِِه املَُتنَوعَِة ِمَن  رْيِ جِبوارِِحِه ِمَن الَبيَضِة، َوالشَّ هَازاتِِه ِمَن النُّطَفِة، َوالطَّ تَُدلُّ عىَل أ نَّ  -النََّواِة اَكالنساِن جِبِ

ْبَحانَُه. يئَِتِه س ُ َص لُكِّ يَشءٍّ َوتََعيُّنَُه ابراَدتِِه واخِتَياِرِه َوَمش ِ  خَتَصُّ

وَرِة عىَل أ نَّ صاِنَعهفَكَ  ُ ا ام أ نَّ تَوافَُق الاش َياِء ِمْن ِجنِْس َوالافَراِد ِمْن نَوع، يف اَساساِت ااَلْعضاِء، يَُدلُّ ابلرضَّ

، تُدلُّ عَ  صاِت احلَكميَِة املُش َتِمةَلِ عىَل عاَلماِت فارِقَةٍّ ُمنَْتَظَمةٍّ ََّشخُّ أ نَّ ذكَل  ىلواِحٌد أ حٌد.. َكذكَل أ نَّ تاَميَُزها يف الت

. آُء َوحَيمُكُ ما يُريُد. َجلَّ َجالهُلُ انَع الواِحَد ااَلحَد ُهَو فاِعٌل ُمخَتاٌر ُمرِيٌد.. يَفَعُل ما يَشأ  الصَّ

، هَلُ ِعمٌل ُمحيطٌ َوارادةٌ َشامِ  اختَياٌر اَتم ، ةَلٌ وَ َوَكام أ نَّ ذكِلَ اخلاَّلَق الَعلَي املُريَد؛ عَليٌ ِبلُكِّ يَشءٍّ َوُمرِيٌد ِللُكِّ يَشءٍّ

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 

ِّس َبِة ا   ْيِن املُحاُل ابالتَِفاِق، فاَل مَراتَِب يف تِكَل الُقدرِة، فَتَتَساوى اِبلن دَّ اُت َوالنُجوُم، َوالَقليُل الّضِ رَّ لهَيا اذلَّ

َجُر؛  ، َوالانساُن َوالعالَُم، والنَُّواُة والشَّ ، َواجلُزُء َواللُكُّ يُّ : َوالكثرُي، َوالَصغرُي والكبري، َواجلُزيئُّ َواللُكِّ ِ ِبرِسّ

، َواملَُواَزنَِة، َوالانتِظاِم، فاِفيَِّة، َواملُقابةََلِ َوالامِتثاِل؛ بَِشهاَدِة الانتِظامِ املُطلَِق، َوالاتَِّزاِن املُطلَِق،  النُّوَرانيَِّة، َوالشَّ

104



عَةِ   َوالامِتَياِز املُطلَِق، يف الرسُّ
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ُهوةَلِ  مدادِ  :ِبرِسِّ  .املُطلََقاِت  َوالَكرَثةِ  َوالسُّ َِّة، ا  َِّة؛ وجَتيّلِ  الَوحَدِة، ويرُسِ  الَواِحدي مكَةِ  ااَلَحدي ِد،َوالتَ  الُوجوِب، حِبِ  َجرُّ

، َوعَدمِ  التََّقيُِّد، عََدمِ  :ِبرسِّ  .املاهيَّةِ  َوُمَبايَنَةِ  ِ ءِ  َوعََدمِ  التََّحزيُّ مكَةِ  .التََّجزُّ  يف الَوَسائِلِ  ا ىل َواملََواِنعِ  الَعَوائِقِ  انِقالِب  حِبِ

لَيهِ  احتيجَ  ا ن التَسهيل َّهُ  :َواحلَالُ  .ا  َّةِ  ِط َواخلُُطو  الانسانِ  اكعصاِب  الاحِتَياجَ  أ ن يَّاالِت  لنَقلِ  احلَديدي  الس َ

ةَ  أ نَّ  حِبمكةِ  اللَّطيَفِة؛  النَّْجمِ  ِمنَ  َجَزاةَلً  اِبقَلَّ  ليَست والنَّواةَ  والانسانَ  َوالَصغري َوالَقليل َواجلُزيئَّ  َواجلُزءَ  اذلرَّ

يِّ  َواللُكِّ  َوالنَّوعِ  َجرِ  َوالَعالَمِ  َوالَكبريِ  َوالَكثريِ  َواللُكِّ ذْ  هِذِه؛ َخلُق  ِمنْهُ  اليُْستَبَعدُ  هُؤالءِ  َخلََق  َمنْ فَ  .َوالشَّ  ا 

ِة؛ املَحلُوبَةِ  اكلنَُّقطِ أ و املَُصغََّرةِ  املَكُتوبَةِ  اكالمِثةَلِ  املُحاطاُت  َ وَرةِ  فاَلبُدَّ  املَُعرصَّ  قَبَضةِ  يف املُحيطُ  يَكونَ  أ نْ  ابلرَضُ

ِف   .ِحمكَتِهِ  ِبَموازينِ  ِمنْهُ  يَْعرُصَها َوَانْ  ِعلِمِه، ِبَدَساتريِ  املَُحاَطاِت  يف يطِ املُح  ِمثالَ  ِلُيْدِرجَ  املَُحاِط، خاِلقِ  ترََصُّ

ُ  اجلُزئيَّاِت  َهاتيكَ  أ بَرَزْت  الَّيت فَالُقدَرةُ  بَرازُ  عَلهيا اليََتعرسَّ يَّاِت  اَتكَ  ا   .اللُكِّ

آِن احِلمكَةِ املَكُتوبَةِ عىَل اجلَوَهِر الَفر  آِن الَعَظَمِة فََكام أ نَّ نُسَخَة قُرأ اِت ااَلثرِي؛ لَيَسْت ِبأ قَلَّ َجَزاةَلً ِمْن نُْسَخِة قُرأ ِد ِبَذرَّ

موِس.. كَذكِلَ لَيَسْت ِخلَقُة حَنةَلٍّ َونَْمةَلٍّ اِبقَلَّ  مواِت ِبِمداِد النُُّجومِ َوالشُّ ائِِف السَّ َجَزاةَلً ِمْن ِخلَقِة املَكُتوبَِة عىَل حَصَ

ْهَرِة. َوهَكذا فَِقْس. فمَكَا أ نَّ غايََة كَ النَّخةَلِ والفيِل، َوال  ْهَرِة اِبقَلَّ َجَزاةَلً ِمْن َصْنَعِة ُدّرِّيِ جَنمِ الزُّ امِل َصْنَعُة َورِد الزَّ

، املُس َتلِزِم لِلُمَحاالِت  ِ الةَلِ يف ِالِتَباِس التَّشكيِل ابلتََّشلكُّ جَياِد ااَلش َياِء أ وقََعْت اهَل الضَّ هُوةَلِ يف ا  اخلَُرافيَِّة  الِسّ

وَرِة اَلهِل احلَّقِ َواحلَ  ها الُعُقوُل، بَل تَتَنَفَُّر َعهنا ااَلوَهاُم.. كذكِلَ أ ثَْبتَْت اِبلَقطعِ َوالرَضُ َّيت تَُمجُّ قيَقِة تَساوَي ال

 ُ ىل قُْدَرِة خاِلِق الئائِناِت. َجلَّ َجالهُلُ َوَعُظَم شأ ن اِت ابلِنس َبِة ا  رَّ يَّاراِت َمَع اذلَّ اّل ُهَو.الس َّ  ُه َولآ ِاهَل ا 
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ْذ ُهَو الَعاِدُل احلَكُي الَقاِدُر الَعليُ   الَواِحُد ااَلَحُد َجلَّ َجالهُلُ َوَعُظَم َشأ نُُه هللا أ كرَبُ ِمْن لُكِّ يَشِء قُْدَرًة َوعلَمًا؛ ا 

ي: هِذِه الَعَواِلُم لُكُّهَا يف  لَطاُن ااَلَزيلُّ اذلَّ ِف قَْبَضىَتْ ِنظاِمِه َومزَياِنِه، َوتَْنظميِِه َوتَوزِينِِه َوعَدهِلِ َوِحمكَتِِه السُّ ترََصُّ

ذ الَخاِرجَ  ، بَل اِبملَُشاَهَدِة؛ ا  ُهودّيِ َّتِِه اِبحلَْدِس الشُّ َّتِِه َوأ َحدي ِ َواِحِدي  يف الَكوِن ِمْن َوِعلِمِه َوقُدَرتِِه، َوَمظهَُر رِسّ

، َوُهام ُعنَواانِن ِلِعمِل الَعلِي "ااِلمامِ املُبنِي َوالِكتَاِب املُبنيِ "املزَياِن، َوالتَّنظيِ َوالتَّوزيِن. َومُهَا ابابِن ِمنَدائَِرةِ النَِّظامِ وَ 

راَدتِِه. فَذكَل النِّظاُم َمَع ذكَل امِلزَياِن يف ذكَل الِكتَاِب َمعَ  حيِ َوا  ذكَل ااِلمامِ بُرَهاانِن  احلَكيِ َوأ ْمرِِه، َوقُْدَرِة الَعزيِز الرَّ

ُرجُ  ماِن، خَيْ ذعَاٌن ويف َوهِجِه  الَعينَاِن: أ ْن اليَشَء ِمَن ااَلش ياِء يف الَكوِن َوالزَّ اِن؛ ِلَمْن هَلُ يف َرأ ِسِه ا   مْن قَبَضِة نرَّيِ

. نٍّ  ترََصُِّف َرْحن، َوتَْنظِي َحنَّانٍّ َوتَزينِيِ َمنَّانٍّ َوتَوزيِن َدايَّ

َ ااِلمِس احلَاِصُل.. أ   ِل َوااَلِخرِ "نَّ جَتَيّلِ  َواملُنَْتئى، َوااَلصِل َوالنَسِل،  "ااَلوَّ
ِ
ىل املَبَدا يف اخلاَّلِقيَِّة ، النَّاِظَريِن ا 

َ ااِلمِس "ااِلمامِ املُبنيِ "َواملَايض َواملُس َتقبِل، َوااَلمِر َوالِعمِل، ُمشرياِن ا ىل اِهِر َوالباِطنِ ". َوجَتَيّلِ اَلش َياِء عىَل ا "الظَّ
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 ."الِكتاِب املُبنيِ "يف مِضِن اخلاَّلِقيَِّة، يُشرياِن ا ىل

َجرِة. فَنَُمثُِّل جَشََرةً ُجزئِيًَّة ِلِخلَقِة الئائِن ، َولُكُّ عالَمٍّ ِمهنا ايضاً اَكلشَّ اِت َوَانواِعها َوَعواِلِمها. فَالئَائِناُت َكَشَجَرةٍّ َعظميَةٍّ

َجَرة اجلُزئِيَُّة ل  ها أ صٌل َوَمبَدأ ٌ، َوُهَو النَّواُة الَّيت تَنبُُت عَلهيَا. َوَكذا نَسٌل يُدمُي َوظيَفَْتا بَعَد َموهِتا؛ َوُهَو وَهِذِه الشَّ

ِل َوالآِخرِ "النَّواُة يف ثََمراهِتا. فَاملَبَدُأ َواملُنَْتئى َمظهَراِن ِلَتَجيّلِ ااِلمِس  النتِظاِم فَك نَّ املَبدأ  َوالنَّواَة ااَلصليََّة اِب  "ااَلوَّ

 َّ َجرِة، َوالنَّوااَتُت يف ثََمراهِتا ال ِ الشَّ يت يف هِناايهِتا َمظهٌَر َواحِلمكَِة ِفهرِس َتٌة، َوتَعرِفٌَة ُمَركََّبٌة ِمْن َمجُموعِ َدساترِي تَشلكُّ

 ."الآِخر"ِلَتَجيّلِ ااِلمِس 

--- 
1
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ِ  َوتَعرِفَةٌ  ِفهرِس َتةٌ  فهيا ُاوِدَعْت  َصغرَيةٌ  ُصنَيِديَقاٌت  َك هَنا احِلمكَةِ  ِبمكَالِ  الثََّمراِت  يف النَّوااتُت  فَِتكلَ   يُشاِبهُ  ما لتََشلكُّ

ا الَشَجرةَ  تكِلَ  ِ  َدساتريُ  الَقَدرِ  ِبَقملَِ  فهيا ُكتِبَ  َوك هنَّ آتَِيةٍّ  جَشَراتٍّ  تَشلكُّ َجَرةِ  َوظاِهرُ  .أ  ااِلمسِ  ِلَتَجيّلِ  َمظهَرٌ  الشَّ

اِهرِ " ْت عىَل ِمقداِر  . فََظاِهُرها ِبَكامِل ااِلنتِظامِ "الظَّ َعٌة، قَد قُدَّ َّنٌَة ُمَرصَّ ٌ ُمنَتَظَمٌة ُمَزي ينِي َواحِلمكَِة َك هَنا ُحةلَّ َوالزتَّ

َجَرةِ َمظهٌَر ِلَتَجيّلِ ااِلمسِ  ِ  "الَباِطنِ "قَاَمِْتا ِبَكامِل احِلمكَةِ َوالِعنَايَِة. َواَبِطُن تِكَل الشَّ  فَبَكامِل الانتِظامِ َوالتَّدبرِي املَُحرّيِ

َجَرةِ ماكِ  ينٌَة َخاِرقٌَة يف غَايَِة لِلُعُقوِل، َوتَوزيعِ َمَواّدِ احلَياةِ اىل ااَلَعضاِء املُخَتِلَفةِ ِبَكامِل الانتِظاِم، ك نَّ ابِطَن تِكَل الشَّ

آِخَرها ِفهرِس َتٌة خاِرقٌَة ي  لَها تَعرِفٌَة جَعيَبٌة، وأ ىل ااِلنَتظاِم َوااِلِتَّزاِن. فََكام أ نَّ أ وَّ نَّ "ااِلماِم املُبنيِ "شرياِن ا  .. َكَذكَل ا 

ىل كينَةٍّ يف غَايَِة ااِلنتِظاِم، يشرَياِن ا  ٍّ جَعيَبِة الَصْنَعِة، َوابِطهَنا ََكَ اِت "الِكتَاِب املُبنيِ "َظاِهَرها كُحةلَّ . فَكام أ نَّ الُقوَّ

ىل نَّ النََّوااتِت ااَلصليََّة َوالثََّمراِت تُشرَياِن  َوتَُدلُّ  "اللَّوحِ املَحُفوِظ "املَُحاِفظاِت يف ااِلنساِن تُشرُي ا  عَلَيِه، َكذكِلَ ا 

ىل "ااِلماِم املُبنيِ "يف لُكِّ جَشَرةٍّ ا ىل اِهُر َوالَباِطُن يَرُمَزاِن ا  َجَرِة اجلُزئِيَِّة "الِكتَاِب املُبنيِ "َوالظَّ . فَِقْس عىَل هِذِه الشَّ

ها، َوجَشَرَة الئَائِناِت اِبَوائِِلها َواِتهيا، َوجَشَرَة ااِلنساِن اِبْجَداِدها َوانَساِلها. َوَهكذا جَشََرَة ااَلرِض ِبَماِضهيا َوُمس َتقَبلِ 

ي الهَتِدي الُعُقوُل ِلَوصِف َعَظَمتِِه، َوالتَِصُل ااَلفْئاَ  الّ ُهَو.. اي َكبرُي أ نَت اذلَّ هَلَ ا  ىل ُكْنِه َجلَّ َجالُل خاِلِقها َوال ا  ُر ا 

وتِِه.  .َجرَبُ

 املرتبة السابعة

اُب الفَ  اُل الَعاّلُم الَوهَّ ذ ُهَو اخلاَّلُق الَفتَّاُح الَفعَّ يَّاُض، َجلَّ َجالهُلُ هللا أ كرَبُ ِمْن لُكِّ يَشءٍّ قُدَرًة َوِعلامً ا 
1
مَشُس  

آاثُر أ فَعاهِلِ  ي: هِذِه الئَائِناُت اِبنواِعها َوَموُجوَداهِتا ِظالُل أ نَوارِه، َوأ ِّياِت اسامئِِه، ااَلَزِل اذلَّ ل ، َوأ لواُن نُقوِش انواعِ جَتَ

 وُخُطوُط قمََلِ قَضائِهِ 
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لِّ  َوَمَراايَ  َوقََدِرِه، اهِلِ  ِصَفاتِهِ  ياِت جَتَ ؛ َوَجالهِلِ  َومَجَ اِهدِ  اِبمَجاعِ  َوَكامهِلِ ِفهِ  ُكُتِبهِ  جِبَميعِ  ال َزيلِّ  الشَّ آايتِهِ  َوحُصُ  الَتْكوِينيَّةِ  وأ

آنيَِّة، اهِتا ذاهِتا يف َواحِتَياجاهِتا اِبفِتَقاراهِتا الَعالَمِ  َمعَ  ااَلرِض  وابمَجاعِ  والُقرأ َوةِ  املُطلَقِ  َغناءِ ال  تَظاُهرِ  َمعَ  َوَذرَّ  َوالرثَّ

هُودِ  اهلِ  لُكِّ  وابمَجاعِ  عَلهَيا؛ املُطلََقةِ  ِة، ااَلرواحِ  َذوي ِمنْ  الشُّ َ َرِة، َوالُقلوِب  النَّرّيِ  ِمنَ  النُّورانيَّةِ  َوالُعُقولِ  املُنَوَّ

مْ  جِبَميعِ  وااَلصِفيَاءِ  َوااَلوِلَياءِ  ااَلنِبيَاءِ  مْ  حَتقيَقاهِتِ مْ  َوُكُشوفَاهِتِ م َوفُُيوضاهِتِ ََّفَق  قَدْ  .َوُمنَاَجاهِتِ  ااَلرِض  َوِمنَ  ِمهنُم، اللُكُّ  ات

َّةِ  َوااَلجَرامِ  فليَّةِ  الُعلوي مُ  ِمنْ  حُيَدُّ  ال ِبام َوالسُّ مُ  الَقطعيَّةِ  َشهاَداهِتِ  الآاَيِت  َشهَاَداِت  ِبُقبولِ  الَيقينيَّةِ  َوتَصِديقاهِتِ

آنيَّةِ  التَّْكوينيَّةِ  ُحِف  َوَشهَاَداِت  والُقرأ َّةِ  والُكُتِب  الصُّ اموي  هِذهِ  أ نَّ  عىَل الُوُجودِ  الَواِجِب  َشهَاَدةُ  يهَ  الَّيت السَّ

آاثرُ  :املَوُجوَداِت   .أ نَواِرهِ  َوتََمثُّالِت  أ سامِئهِ  َوَمرااي قََدِرهِ  ومكتوابت قُدَرتِهِ  أ

اّل ُهَو.. هَلَ ا   َجلَّ َجالهُلُ َوال ا 

*** 
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 خامتة

 ل مشهودة متفرقةىف مسائ

 املسأ ةل الاوىل:

 اعمل: ا ين اقول مادمُت حيًا، كام قال موالان جالل ادلين الرويم قُدس رّسه:

1من  بندهء   قرأآمن  اكر  جان  دارم    من  خاك  راه  محمد  خمتاره م 
 

آن منبع لّك الفيوض، وما يف أآاثري من حماسن احلقائق ما هو االّ من فيض الق آن. فلهذا اليرىض ل ين أ رى القرأ رأ

آن. ولقد ذكرُت يف ]اللوامع[  قليب أ ن خيلو اثٌر من أآاثري من ِذكِر نُبذٍّ من مزااي اجعاز القرأ
1
آن   انواع اجعاز القرأ

 البالغة اىل نيف واربعني نوعًا. أ ذكُر هنا ترباكً مسأ ةل فقط؛ يه هذه:

 انظر اىل َمن قال؟ وملَن قال؟ وِلَما قال؟ وفميَا قال؟

َمنابع علو طبقة الالكم؛ وقوتَه وحس نَه وجامهل اربعٌة: املتلكم، واخمَلاَطُب، واملقصُد، واملقاُم. ال املقام نعم! ان 

فقط.. كام ضّل فيه الادابء. وكذا ان الالكم لفُظه ليس جسدًا بل لباٌس هل، ومعناه ليس روحًا بل بدٌن هل. 

ن اكن أ مراً أ و هنيًا  وما حياتُه االّ ِمن نية املتلكم وحّسه. وما روحه االّ  معىًن منفوٌخ من طرف املتلكم. فالالكم ا 
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 فقد يتضمن الارادة والقدرة حبسب درجة املتلكم، فتتضاعف علوية الالكم وقوته.

نعم؛ اين صورة امر فضويل انش  من اماين المتين وهو غري مسموع، واين الامر احلقيقي النافذ املتضمن 

اَي أ رُض ابْلَعي َماءِك واَي َسامُء أ قِلعي( لالرادة والقدرة؟ فانظر اين )
4
واين خطاب البرش للجامدات كهذايانت  

املرَُبمَسني 
3
 .. وكذا اين أ مر امري ُمطاع جليش"اسكين ايارض وانشقي ايسامء وقويم ايايْتا القيامة": 

--- 
1
آن.. واان تراب سبيل محمد املصطفى[[.    ]]َمادمُت حيًا فأ ان خادم القرأ

2
 ».اللكامت«شورة ملحقة مبجموعة املن   

3
 33هود :   

4
 املربمس : اذلي اصيب ابلربسام ، وهو الْتاب يف احلجاب اذلي بني الكبد والقلب.  

#157 

 "أآرش!..."بـ مطيع عظي
1
واجهموا عىل اعداء هللا، فهجموا وغلبوا، مث اين هذا الامر اذا صدر من حقري  

آمرٍّ مؤثر أ مره، انفذ حمكه، وصانع وهو يصنع، وُمنعمٍّ وهو  اليُباىل به وبأ مره.. وكذا اين تصويرُ  ماكلٍّ حقيقي، وأ

حُيسن قد رشع يصّور أ فاعيهل، يقول: فعلُت كذا وكذا.. افعل هذا وذاك.. صرّيُت لبيتمك الارَض فرشاً والسامء 

مث اين متاثيلها الصغرية سقفًا، مث اين تصوير فضويل وحبثه عن افاعيل المتاسَّ هل هبا.. وكذا اين أ عيان النجوِم 

املرئية يف الُزجيجات؟ نعم، اين مالئكة لكامت مالم خالق الشمس  -اليت ال يه موجودة وال معدومة  -الس ياةل 

آن اليت يه اصداف الهدى واحلقائق  والقمر، مث اين زانبري مزامري مزّورات البرش؟.. وكذا اين الفاظ القرأ

الرْحن مع تضمن اللفظ للخطاب الازيل وللعمل والقدرة والارادة، مث  الاميانية والاساسات املنبثة من عرش

اين الفاظ الانسان الهوائية الواهية الهَوس َية؟ 
1

.. وكذا اين جشرة تفرعت واورقت وازهرت وامثرت، مث اين 

 ا مبادة اخرى؟املعجون اذلي اختذه احد من بعض مثراهتا بتغيري صورة المثرات وازاةل العقدة احلياتية مهنا مع مزهج

آن انبَت جشرًة هكذا فانقلبت لك نواّيته دساتري معلية واجشاراً ممثرًة، تشلك وتركب مهنا هذا العامُل  نعم! ان القرأ

َف فهيا اىل الآن حىت صارت حقائقُه العلوية العالية  الاساليم مبعنوايته واعامهل، فأ خذ مهنا لكُّ الافئار فترَصَّ

. فيقوم احٌد ويأ خذ من تكل احلقائق ويترصف فهيا بتغيري الصورة، فزتيل مهنا العقدَة علومًا متعارفة وُمَسلاّمتٍّ 

احلياتية. مث عىل زمعه يزيهّنا بْتوسه، فيوازن ذوقه الفاسد بينه وبني الآايت. فكيف ميكن املوازنة بني الصورة 

 بني تكل اجلواهر وادلرر نفسها؟الَعرَضية التابعة املنحوتة هبوس الصبيان يف جواهر منتظمة ودرر منثورة، و 

آن اتبعٌة دلرجةِ سالمة القلب وحصته. مفريُض القلب اليشاهد االّ ما يشّوه  ولقد شاهدُت ان مشاهدة جامل القرأ

آاتن ينعكس لكُّ واحدٍّ يف الآخر. آن والقلب مالهام مرأ  هل مرضه. فاسلوب القرأ

--- 
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1
 ايعاز عسكري مبعىن : تقدم ، رس.  

2
 .هاس: وهو طرف من اجلنون وخفة العقلالهوس: مصدر   

#158 

 نكتة
1
......... 

2
 

 نكتة:

ذ  ول ن الاميان يؤسس الاخوة بني لك ش ، اليش تد احلرُص والعداوُة واحلقد والوحشة يف روح املؤمن؛ ا 

، بني لك الاش ياء -ال اىل اتصال  -ابدلقة يرى اعدى عدوه نوع اخٍّ هل.. ول ن الكفر يؤسس اجنبيًة وافرتاقًا 

يش تد يف الئافر احلرُص والعداوُة والزتام النفس والاعامتُد علهيا. ومن هذا الرس صاروا غالبني يف احلياة ادلنيا. 

آته يف ادلنيا؛ صارت )جسن  ول ن الئافر يرى يف ادلنيا مئافأ ة حس ناتِه يف امجلةل، واملؤمن يرى جزاَء بعَض سيئأ

املؤمن وجنة الئافر(. 
4

 

ان اذا دخل يف القلب يصرّي الانسان جوهرًا الئقاً لالبدية واجلنة، وابلكفر يصري خزفًا واعمل: ان اكسري الامي

خاليًا فانيًا. اذ الامياُن يرى حتت القرش الفاين لبًا لطيفًا رصينًا، ويرى مايُتو م َحبااًب ُمشمسًا زائاًل، أ ملاسًا 

الانسان من ال ملاس؛ اىل الزجاجة بل اىل امجلد، متنورًا. والكفر يرى القرش لباً فيتصلب فيه فقط. فتزنل درجة 

 بل اىل احلباب، هكذا شاهدُت..

 نقطة

قد شاهدُت ازدايد العمل الفلسفي يف أ زدايِد املرض، كام رأ يت ازدايد املرض يف ازدايد العمل العقيل. فاالمراض 

 ة.املعنوية توِصُل اىل علوم عقلية، كام ان العلوم العقلية تودّل امراضًا قلبي

--- 
1
النكتة: يه مسأ ةل لطيفة اخرجت بدقة نظر وامعان فكر ، ومسيت املسأ ةل ادلقيقة نكتة لتأ ثري اخلواطر يف اس تنباطها   

 )التعريفات للجرجاين(.
2
( : نكتة : )اعمل( ان ما يُرى عىل لك ش  من اثر الشعور والعمل والبرص فيه ا طالق يشري اىل عدم التنايه 1يف )ط  

ذكل التأ ثري . وان ذرة الاطالق وعدم التنايه اجّل واعظم بال  -من الشعور والعمل والبرص  -للمقيّد املتنايه ، ال يتيرس 

اذلي هو اقرب اىل الاطالق من » عامل املثال«حّد من احملدود املقيد.. فا ن شئت تقريب هذه احلقيقة اىل الفهم فانظر اىل 

تكل اذلرة  من الصور  -ميكن ان تسع  -اذلي هو منفذ من هنا اىل عامل املثال  -عامل الشهادة املقيد، تَر ذرة من جرم شفاف 

 املثالية ما ال تسع الارض من اعياهنا.
3
( كتاب الزهد ، والرتمذي 3114(  كتاب الزهد ، وابن ماجة )1212)ادلنيا جسن املؤمن وجنة الئافر ( : رواه مسمل )  

 ( ولكهم عن ايب هريرة.319/  1يف مس نده )( كتاب الزهد ايضًا . ورواه اْحد 1413)
#159 
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 :وهجني ذات ادلنيا شاهدت وكذا

 وجه: ظاهرُه مأ نوس يف امجلةل مؤقتًا، ابطنُه موحٌش اىل ماالحيد.

 ووجه: ظاهره موِحش يف امجلةل، وابطنُه مؤنس اىل ماالهناية.

آن يوّجه الانظار اىل الوجه الثاين، اذلي يتصل ابلآخرة. والوج ه الاول اذلي يتصل ابلعدم ضد الآخرة، فالقرأ

 ورّضهتا ومعكوس ْتا حس نه قبيحها، قبيحه حس هنا.

وكذا شاهدُت ان ما يف املمكن من وجه الوجود ابالاننية يوِصل اىل العدم وينقلُب اليه، وما فيه من وجه العدم 

 د الوجود..برتِك الااننية ينظُر اىل الوجود الواجب. فان َاحببَت الوجوَد فانعدم ِلَتجِ 

 نكتة

 اعمل! ان النية ا حدى اللكامت الاربعة اليت ُذكرت يف املقدمة اهنا حمصوةل اربعني س نة من معري!

نعم! ان النية؛ اكسرٌي جعيب تقلب خباصيْتا العادات الرتابية واحلراكت الرملية 
1
اىل جوهر العبادة.. وكذا يه  

 ت حيوية.. وكذا فهيا خاصيٌة تقلُب السيئات حس نات.روح انفذة حتيا هبا احلاالت امليتة، فتصري عبادا

معُل كثري  -بسبب هذه اخلاصية  -فال خالص االّ ابالخالص. وميكن ابلنية  "الاخالص"فالنية روح، وروهحا 

 يف زمانٍّ قليل، فميكن اشرتاء اجلنة مبا يُعمل يف هذا العمر القليل هبّمة تكل اخلاصية.

 دامئًا؛ ل ن ما يف ادلنيا من الذلائذ والنَِعم يُقتطف بوهجني:وابلنية يصرُي املرُء شاكرًا 

نعام. 
ِ
هْتا ايّل يُد رحيٍّ حمسن، فينتقل نظرهُ من النِعمة اىل اال الوجه الاول: يقول املرُء بسبب النية هذه النعمة َمدَّ

 فيتذلذ به ازيد من نفس النعمة.

--- 
1
 اي العادات الارضية.  

#160 

نعام، يتخطر فال .النفس بْتّوس الذلة رىيتح :الثاين والوجه  الذلةَ  فيتلقى والذلة النعمةِ  عىل نظرهُ  ينحرص امنا اال 

 .يغتصهبا بل ِمنّة، بال فيقتطفها غنميةً 

ن رْحَة املُنعم خَتَّطرتين، فال تنساين. فهذا التخُطر  ففي الوجه الاول: متوت الذلُة ابلزوال ويبقى روهُحا، اي: ا 

 يف اخلاطر!رابطٌة ومناس بٌة 

ويف الوجه الثاين: المتوت الذلة املوقتة ليبقى روهُحا، بل تنطف  ويبقى دخاهُنا. واملصيبة خيمد دخاهنا ويبقى 

 نورها، ودخاُن الذلة زوالها وامثها.

قب واذا نُظَر بنور الاميان اىل الذلائذ املرشوعة يف ادلنيا والنَِعم يف الآخرة، يرى فهيا حركة دورية ووضعية تتعا
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بأ مل  -فهيا الامثاُل، فال تنطف  املاهية، وامنا حيصل الفراُق والافرتاق عن التشخصات اجلزئية. فلهذا الينغَّص 

الذلائُذ الاميانية خبالف الوجه الثاين. فان للّك ذلةٍّ زوااًل، وزوالُها أ لٌَم، بل تَصوُر الزواِل ايضًا  -الزوال والفراق 

 ت احلركة دوريًة بل حركٌة مس تقمية، ففهيا الذلة حمكومة ابملوت الابدي..أ ملٌ؛ اذ يف الوجه الثاين، ليس

 نقطة

اعمل: ان التعلق ابالس باب سبُب اذلةّل والاهانة. أ ال ترى ان اللكب قد اش ْتر بَعرِش صفاتٍّ حس نة، حىت 

من املباركية يزنل  صارت صداقتُه ووفاؤه ترُضُب هبام الامثال؟! .. مفن شأ نه ان يكون بني الناس مباراكً. ففضالً 

عىل رأ س املسكني من طرف الانسان رضبُة الاهانة ابلتنجيس؛ مع ان ادلجاجة والبقر حىت الس نّور، اذلين 

برشط ان  -ليس فهيم حّس شكرانٍّ وصداقةٍّ يف مقابةل احساِن البرش، يرُشَّفون بني الناس ابملباركية. اقول 

ن سببه: -الينكرس قلب اللكب واليصري غيبًة  أ ن اللكب بسبب مرض احلرص اهمت ابلسبب الظاهري،  ا 

بدرجةٍّ أ غَفلته جبهةٍّ عن املُنعِم احلقيقي، فتو مَّ الواسطة مؤثرًة. فذاق جزاَء غفلته ابلتنجيس، فَتَطهّر.. وأ لك 

زاًن، او رضَب الاهانة كفارًة للغفةل، فانتَبه!. اما سائر احليواانت املباركة فال يعرفون الوسائط وال يقميون لها و 

يقميون لها وزاًن خفيفًا. مثاًل: ان الس نّور يترضع حىت يأ خذ الاحسان، فاذا اخذ فك نه اليعرفك والتعرفه. 

 والحيس يف نفسه شكرااًن كل. بل امنا
#161 

 وغري شعورايً  وتعبدهُ  صانَعها تعرف الفطرة اذ فقط؛ ..ايرحي ..ايرحي ..ايرحي :بـ احلقيقي املنعم يشكر

 ..شعوري

 نكتة:

آلهة  آن واحدٍّ  -ولقد شاهدُت: انه لو مل يُس ند لكُّ ش  اليه تعاىل لَزَِم اثبات أ  -لك  مهنا ضٌد لللك، وِمثٌل يف أ

هلٍّ يَُمدُّ يََده اىل مجموع العامل ويترصف  غري متناهية.. يزيدعدُدها عىل عدد ذرات العامل ومركباهتا، بوجهٍّ يكون لكُّ ا 

 فيه.

لقة لفرِد حنةلٍّ او حبِة عنب، البد ان ينُفذ وجَيري حمكُها يف عنارص الئائنات؛ اذ هام مثاًل ان القدرة اخلا

اّل للواجب ال حد. واما لو احيلت  ُامنوذجان أ خَذت اجزاؤهام من مجيع الكون. مع انه الحمل يف الوجود ا 

. الا ترى ان الاجحار اليت آاي صوفيه"يف قبة  الاش ياُء عىل انفسها لِزَم اثباُت ال لوهية للّكِ ذرةٍّ  "أ
1
اذا انتفى  

 "معامر س نان"الباين، لِزمَ ان يكون لكُّ جحرٍّ مهنا مثُل 
1

. فدالةلُ الئائنات عىل خالقها الواحد اظهُر وأ نوُر وأ جىل 

وأ وىل وافصُح واوحُض من داللْتا عىل وجود نفسها مبراتب. فميكن انئاُر الكون والميكن انئار الواحد الاحد 

  ش ..القدير عىل لك

 نقطة
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ما اجعب شأ ن الضالةل بسبب الغفةل! كيف اس تخرجت العلّية من املقارنة الساذجة وادلوران الطردية بني 

املصنوعات! مع ارتئاب حماالتٍّ متسلسةل، مع انه مل يتبني ومل يتحقق قط يف ش  من الاش ياء امارٌة صادقة 

جمهوليٌة تتكشف عن قدرة غري متناهية لقدير عىل وجود رشيِك صانعٍّ ذلكل الش ، بل حتت صنعِة لّكِ ش  

 واجب الوجود. فياخسارة الانسان وايهجالته!.. كيف اخذ الرشُك لنفسه موقعًا يف نفسه ويف عقهل!.

--- 
1
كنيسة قدمية حّولها السلطان محمد الفاحت اىل جامع ، وظل هكذا طوال قرون عدة حىت حّولها مصطفى كامل اىل متحف   

 . 1243س نة 
2
آاثر كثرية امهها جامع سلميية ، سلامينية ، 1199 - 1392اكرب همندس معامري عامثين )   ( ارشف عىل بناء جوامع وأ

 شهزادة.
#162 

 :نكتة

مع املصيل  -وما يف نون )نعُبُد( من رس امجلاعة، يصور للمصيل املتنبه سطَح الارض مسجدًا، اصطّف فيه 

هل ا الّ هللا"اعة العظمى. ومبا يف اجامع الانبياء وال ولياء عىل ذكر مجيُع املؤمنني، ويرى نفسه يف تكل امجل -  "ال ا 

مام الانبياء"حتت رايسة  "حلقة ذكرٍّ "من توافق الاصوات يتيرُس لذلاكِر ان يرى الزماَن  .. يف ميني املايض "ا 

َمن أ لقى السمَع جالسون.. يذكرون هللا بصوتٍّ يسمعه  "الاولياء"قاعدون.. يف يسار الاس تقبال  "الانبياء"

 وهو شهيد. فان اكن حديد السمع والبصرية اس متع اذلكر من مجموع املصنوعات ايضاً ورأ ى نفسه يف حلقة ِذكرها..

 نقطة

عمل! أ ن حمبة ماسواه تعاىل عىل وهجني:  ا 

، أ ي حيب هللا فبحّبِه حُيب من حُيّبُه هللا، فهذه احملبة التُنقُص من حمبة هللا ٍِّ يزنل من علوٍّ  بل تزيدها. وجِه

، أ ي حيب الوسائل، فيتدرج يف حمبْتا ليتوسل اىل حمبة هللا، فهذه احملبة تتفرق،  والوجه الثاين: يَعُرج من ُسفلٍّ

ن وصلت.. وصلت بنقصان.  وقد تصادف وس يةل قوية فتقطع علهيا الطريق فْتلكها، وا 

 نكتة

آبَةٍّ يف ال   آية: )َوَما ِمن َدأ اّل عىَل هللا رزقُهَا( اعمل! ان الرزاق جل شأ نه تعهّد بأ رِض ا 
1
رزق لك دابة، ااّل ان  

 الرزق قسامن:

حقيقي وجمازي، فاملتكفَّل ابلآية هو احلقيقي. واما اجملازي الُصنعي الالزم ابلزتام ما اليلزم وابالختيارات السيئة 

ذبة صورَة والاعتيادات املرضة، حىت صارت احلاجات الغري الرضورية رضورية، فَلَبست احلاجاُت الئا

 الرزق. فهذا الرزق غري متكفَّل
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--- 
1
 1هود :   

#163 

نْتا كيف البحر ابذجناانت يه اليت الاسامك ويف الرب اسامكُ  يه اليت الباذجناانت يف تأ مل وَمن .ابلآية  امَسَ

 يف الوسوسة ان عمَِل  ..الحتتسب حيث من رغداً  رزقُها يأ تهيا - هزيةل فهيا ما - مسينة لكها اذ الفاطرة؛ القدرة

 .البالهة من الرزاق، واهتام الرزق

 نكتة

اعمل! ان املصائب اليت تصيب املعصوم من احليوان والانسان، جيوز ان يكون لها اس باٌب تدّق عن فهم البرش؛ 

مثاًل: ان الرشيعة الفطرية اليت يه دساتري املشيئة، التنظر اىل العقل حىت يَسقط التلكيُف هبا عند عدم 

تنظُر اىل القلب واحلس، بل والاس تعداد ايضًا، فتجازي عىل أ فاعيلها.. وقد نشاهد احليوان اكماًل  العقل، بل

يف حس النفس، والصيب ابلغاً يف حس القلب، بل حس طفكل، اَكل من عقكل واشد تيقظًا؛ اذ تظمِلُ يتاميً 

 هو النزجر.ابلرضب والمينعك عقكُل، وصبُيك الناظر اليك يُبكيه حسُّ شفقته.. لو اكن 

فاذ اكن هذا هكذا؛ فالصيب اذلي ميّزق للْتوس والتلهئي حنةلً مسكينة، ومل يسمع هنئي حّس شفقته احلساسة، 

.  فاصيب بأ ن انكرس رأ سه.. اس تحقَّ

مثال: ان المنرة حتس يف نفسها عىل ش بلها شفقًة شديدة ومع رفيقها حس حامية، فال مينعها هذان احلّسان من 

كينة.. مفّزقْتا، مث اصيبت يه ببندقة متزيق الظبية املس 
1
الصياد مثال، أ فال تكون مس تحقة؟ اذ رزقها احلالل  

امواُت احليواانت الاحياؤها! عىل ان هذا مبيّن عىل تو م مالكية احليواانت ل نفسها، واحلق ان هذا ابطل كام 

آء، وهو الفاعل  مّر سابقًا. وان املاكل احلقيقي هو ماكل املكل ذو اجلالل والاكرام يترصف يف ملكه كيف يشأ

ا يَفَعُل َو ُم يُس ئَلون(  اخملتار الفعال ملا يريُد )اليُس ئَُل مَعّ
1
. 

*** 

--- 
1
 البندق : لك ما يريم به رصاص كروي وغريه ، ومنه البندقية املعروفة .  

2
 14الانبياء :   

#164 

 القطرة ذيل

 بسم هللا الرْحن الرحي

 ني.احلَْمُد هلل َرّب الَعامل
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آهل وحَصبِه أ مَجعني.  والَصالُة والّسالُم عىل س يدان ُمحّمدٍّ وعىل أ

 رمز

اعمل! ان الصالة يف اول الوقت، والنظر اىل الكعبة خيااًل مندوٌب الهيام، لريى املصيل حول بيت هللا صفوفًا 

بعامل الاسالم. فيش تاق اىل  اكدلوائر املتداخةل املتّحدة املركز، فكام احاط الصُف ال قرُب ابلبيت، احاَط ال بعدُ 

الانسالك يف سلكهم. وبعد الانسالك يصري هل اجامعُ تكل امجلاعة العظمى وتواتُر م جحًة وبرهاانً قاطعاً عىل لك 

 ُحمكٍّ ودعوى تتضمهّنا الصالة.
#165 

قَت اكنه يقول لكُّ املؤمنني املأ مومني يف مسجد الارض: نعم َصدَ  "امحلد هلل" املصيّل  قال اذا :مثال
1

. فيتضاءل 

ويضمحل تكذيُب الاوهام ووسوسة الش ياطني. وكذا يس تفيض لّك من احلواس واللطائف حصًة وذوقًا 

تفاق الصلوات امخلس يف  "للمتقني"واميااًن، واليعوقها ِلَم؟ وكيف؟ ففي اول الوقت تنعقد امجلاعُة العظمى  وال 

.. ولينظر املصيل وهو يف مئانه اىل الكعبة، ويه يف الاقوال والاراكن الخيّل اختالف املطالع خبيال املصيل

مئاهنا الجيذهبا اليه واليذهب الهيا ليتظاهر الصفوف، اليش تغل هبا قصدًا، بل يكفي شعوٌر تََبعي. ومايُدريك 

لعل الَقدر اذلي الهَيمُل شيئاً من الاش ياء يكتب ابشئال هذه الصفوف املباركة املنتظمة يف حراكهتا سطورًا 

 حصائف عالَم املثال اذلي من شأ نه حفظ ما فيه دامئًا..عىل 

 رمز

، ولكُّ َحدٍّ رشعي يتلمع بني  نية جنوماً ومصابيح، لكُّ س نَّةٍّ نَن السَّ يّن شاهدت يف سريي يف الظلامت، السُّ اعمل! ا 

وهام، ماالحُيرص من الطرق املظلمة املضةّل. وابالحنراف عن الس نة يصري املرء لعبة الش ياطني، ومرَكب الا

 اليت حتملها الس نُة عنه لو اتّبعها. -امثال اجلبال  -ومعرض الاهوال، ومطية االثقال 

وشاهدُت السنَن اكحلباِل املتدلّية من السامء، من اس متسك ولو جبزيئ اس َتصعد واستسعد. ورأ يُت َمن خالََفها 

موات ابلوسائل الارضية فيتحّمق كام حَتّمَق واعمتَد عىل العقل ادلائر بني الناس، َكَن يريد ان يبلُغَ اس باب الس

فرعوُن بـ )ايَهاَماُن ِابِن يِل رَصَحًا..( 
1
. 

 رمز

َ الّضِد، وترى ماعلهيا ك نه لها.  اعمل! ان يف النفس عقدة مغلقًة مدهشًة تُصرّيُ الضدَّ مودّلِ

ليك متسُح او ترضُب وهجَك، والتصل يُدك الهيا وال يؤثر )كيُفك( مثاًل: ان الشمس تصل يُدها ا 
4
فهيا. فهئي  

 قريبٌة اليك، بعيدة منك!.. فكام ان جعل وجه

--- 
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1
 حيث يقولون مجيعًا : امحلد هلل ، مثهل.  

2
 41غافر :   

3
 الكيف: املزاح والرسور، واملقصود هنا: ما تش ْتيه وترغبه.  

#166 

 بعني - النفس نظرُ  كذكل ..هجلٌ  منك، هاتأ ثر  عىل دليالً  الُقربية ووجه فيك، تأ ثريها عدم عىل دليالً  الُبعديّة

 .ضاللْتا سبُب  مهنا البعيد الهيا، القريب خالقها اىل - والااننية الهوى

وكذا ترى النفُس عظمة املئافأ ة، مفن شدة احلرص تقول: ليت، واىّن، وههيات. وتسمع دهشة اجملازاة، مفن 

 شدة اخلوف تتسىل ابلتعايم واال نئار.

لسوداء امحلقاء فيا ايْتا النقطة ا
1
ان افعاهل تعاىل امنا تليق به وتنظر اليه تعاىل، ال بَك وال اىل َحوصلتَِك الضيقة،  

الحيمل عطااي "وال بىَن هندسَة الئائنات عىل َهَوِسك، وال أ شهََدك َخلقها. ولقد صدق الامام الرابين يف قوهل: 

 ."املكَِل ااّل مطاايه

 رمز

وحُيس نه، ويعلّق به زينَة البرص؛ أ برُص بك منك. فالصانُع اذلي زيّن رأ سك بفيّص اعمل! ان َمن يَُزيِّن رأ سَك 

لهو أ برص بك منك، واقرُب اليك  -يتلقلق  -العينني، وَصَديف ااُلذنني، وعلّق مرجان اللسان يف مغارة وهجك 

 منك، واشفُق عليك منك، وامسع كل منك..

 رمز

ر بسببه اقوى الاش ياء واعظمها ل ضعِف الاش ياء اعمل! ان ادلعاء الس امي من املضطرين، هل  تأ ثري عظي، يسخَّ

واصغرها، كسكوِت غضب البحر ل جل معصومٍّ عىل لوحٍّ منكرس دعا بقلبٍّ منكرس؛ فيدّل عىل ان اجمليَب 

 حيمك عىل اللك فهو ربُّ اللك.

 رمز

لطان من نََفر، فاذا مل جتده اعمل! ان من ا م مرض ضالةل النفس؛ طلُب شوكِة اللِك من اجلزء، وِحشمِة الس

ه. مثاًل: تطلب متاَم جتليات الشمس يف متثالها املرتِسم يف حباب، فاذا مل جتد ابلامتم تَنكُر أ نه مهنا.  فيه تَردُّ

--- 
1
 اي "أ ان"  

#167 

 اليلزم يصُف  ما وان التضمن، التس تلزم ادلالةل وان التجليات، وحدة التس تلزم الشمس وحدةُ  .!النفس ايْتا

 .احلكي الصانعَ  تصف والنحةل الشمَس، تصُف  الشفافة فاذلرةُ  يتَّصف؛ ان
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 رمز

اعمل! ان اذلهاب يف طريق الكفر اكذلهاب يف اجلََمد بل حتت الرتاب بل احلديد، مع دفع ادلافعة، مشلٌك 

ه اليه قصدًا وابذلات. وهذا الاشئال يس ترت حتت النظر الَتبعي.  عسري عىل من توجَّ

 ميان اكذلهاب يف املاء بل الهواء بل الضياء، مع جذبة اجلاذبة، سهٌل يسري للموفَّق.ويف سبيل الا

ما ان تتحول انت بال لُكفة فيحصل املقصود، واما ان تلكف  مثال: تريد ان تقابل الشمُس هجاتك الس تة، فا 

ل الرشك ا شئااًل، هكذا الشمَس قطع مسافةٍّ مدهشةٍّ ملقصد جزيئ. فاالول: مثال التوحيد سهوةًل. والثاين: مثا

 ."قطرة"شاهدُت. وبرهان هذا الرمز يف 

 فان قلت: فكيف يُقبل الكفر مع هذا الاشئال ويرُتك الاميان مع هذه السهوةل؟..

قيل كل: ان الكفر اليُقبل قصدًا، بل يُزلَق بسوء الهوى ويسقط فيه ويتلوث به. واما الاميان فُيقصد فيقَبل 

 ويُوضع يف القلب.

 رمز

مل! انه كام ان اللكمة الفردَة مسموعٌة ل لوفٍّ من اخملاطبني كواحدٍّ الفرَق بني الواحد واملاليني، كذكل نس بُة اع

 الاش ياء اىل القدرة الازلية، الفرق بني الفرد والنوع..

 رمز

اذلين  -م اعمل! ان جامعية القرأآن ووسعته، ومراعاته حلس يات طبقات اخملاطبني، الس امي: تزَّنالته لتأ نيس العوا

مع اهنا سبٌب لكامهل. فالنفس املريضة تضّل هبا؛ اذ تتحرى يف ادىن  - م الاكرث املطلق واخملاطبون اوالً وابذلات 

 طرِز تفهميِه املناسب
#168 

 مزياانً  - وفهمهِ  اخملاطب حلّس  وَمعَكٌس  مزيانٌ  هو اذلي - الاسلوَب  وتصرّي  الافادة، صور وأ زينَ  أ عىل للمقام

 ..!بعيداً  ضالالً  فتضل املتلكم، اىل منه تنُظرُ  ومرصاداً 

 رمز

 كيف السكون اىل ادلنيا ابلوجه الثالث والفرح هبا؟.. ان ادلنيا لها وجوه ثالثة:

 وجه: ينظر اىل اسامء هللا.

 ووجه: هو مزرعة الآخرة.. فهذان الوهجان َحس نان.

 ت الانسانية ومطالب احلياة الفانية.والوجه الثالث: ادلنيا يف ذاهتا ابملعىن الامسي، مدار للهوسا
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اان ُركِّبُت نقطًة ميتة، وترَكُبين جيفٌة ميتة. ويويم اتبويت، بني أ مِس وغدٍّ قرَبي أ يب وابنه. فاان بني تضييق ميتتني 

 وضغطة القربين. ااّل ان ادلنيا من هجة اهنا مزرعة الآخرة والنظر الهيا بنور الاميان تصري كجنةٍّ معنوية.

 رمز

! ان وجودك اكلبندقة املريية اعمل
1
او الفرس املريي يف يد عسكر. كام ان العكرس ملكّف بتعهد بندقته وفرسه  

 السلطانَيني، كذكل انت ملكف حبفظ امانتك وتعهدها..

اعمل! ان السائق لهذا القول، اين رأ يت نفيس مغرورة مبحاس هنا. فقلُت: المتلكني شيئًا!. فقالت: فاذاً الاهمت مبا 

س يل من البدن.. فقلت: البد ان التكوين اقل من اذلابب.. فان شئِت شاهداً فانظري اىل هذا اذلابب، لي

ُف جناَحيِه برجليِه وميسُح عينيه ورأ سه بيديه! س بحان من أ لهََمه هذا، وصرّيه اس تاذًا يل وأ حفَم به  كيَف ينّظِ

 نفيس!.

 رمز

وسؤالها منه.. ولوازم  "الظاهر"بأ حئام الامس  "الباطن" اعمل! ان من املزالق لالقدام: خلطُ احئاِم الامس

 وطلب رؤيْتا فهيا.. "احلمكة"بلوازم  "القدرة"

--- 
1
 اي اليت متلكها ادلوةل.  

#169 

جبلوات  "القدرة"وطلهبا مهنا.. وتعلقات  "الاعتقاد والتوحيد"مبقتضيات دائرة  "الاس باب" دائرة ومقتضيات

صفات، ومالحظة نواميسها وِحمكها فهيا.. مثاًل: وجوُدك هنا تدرجيي، ووجودك او جتليات سائر ال "الوجود"

 يف املرااي الربزخية دفعّي أآين؛ لامتيز الصفات الالهية يف التعلقات.. وللفرق بني الاجياد والتجيل.

 رمز

 اىل الآالم ال لمية، اعمل! ان الاسالمية رْحة عامة، حىت ان الكفار سعادةَ حياهتم ادلنيوية وعَدم انقالب ذلائذ م

سبهُبا الاسالمية!.. اذ الاسالمية قَلَبت اجلحود والكفر املطلق، والانئار احملض املتضمنني لليأ س الالي، 

والامل الشديد اىل الشك والرتدد. فالئافر بسبب تودّل احامتل احلياة الابدية يف ذهنه بصيحِة القرأآن يسرتحُي 

 يسرتحي من اللكفة الالزمة لدلاينة. فهو اكلنعامة )ابل الطري( اذا قيل هل: ِطْر من ال مل املنغِّص، وبعدم اليقني

ت الئافر  يقول: اان ابل.. اذا قيل هل: اْحل امحلل. يقول: اان طري! فهذه ادلسيسة الش يطانية يه اليت صريَّ

 خلالص..والفاسَق مسعودين ظاهرًا يف احلياة ادلنيوية ابلنس بة اىل الئافر املطلق واملؤمن ا

 رمز
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اعمل! ان النفس التريد ان تعرتَف وتتصور ُصدور ما هو اصغر او اقُل قميًة مهنا من يِد قدرِة اخلالق، لتحافظ 

عىل دائرة ربوبية نفسها، فتعطي للخالق مافوقَها، وتتغافل عام حتْتا. مفا دامت مل تر نفَسها اصغر الاش ياء او 

الش ، الختلَص من ميل نوعِ تعطيلٍّ 
1
 رشك خفي. او 

 رمز

اعمل! ان النفس بسبب تئاسلها يف وظيفْتا، تريد أ ن اليكون علهيا رقيب فتحب التسرت. فتالحظ عدم املاكل 

مكررًا، فتعتقد حريْتا؛ فأ واًل تمتىن، مث ترتىج، مث تالحظ، مث تتصور، مث تعتقد العَدم. مث متُرق من ادلين!.. 

املسؤولية من الاهوال املدهشة احملرقة والُيمت احلزين ال لي؛ ملا ولو استشعرت مبا حتت احلرية والراحة وعدم 

، بل لفّرْت وتربأ ت واتبت أ و ماتت.  مالْت أ دىن ميلٍّ

--- 
1
 اي انئار صفات اخلالق.  

#170 

 رمز

اعمل! ان الاش ياء تتفاوت بتفاوت مدار الاستناد. مثاًل: ان النفر املستند بسلطانٍّ عظي يفعل ما ال يقتدر عليه 

)شاه( 
1
عظي، فالنفر يزيد بس بعِ مراتب عىل من زاد عليه بس بعني مراتب. فالبعوضة املأ مورة من طرف القدرة  

الازلية تغلب منرود الامنريد املمتّردة. فالنواة املأ ذونة من طرف فالق احلَّب والنوى، تتضمن وتََسُع لكَّ ما حتتاج 

 ع قريًة..اليه النخةُل الباسقة، والتسُعُه )فابريقات( تسَ 

املس تفادة من القرأآن؛ وطريق اهل النظر والفالسفة، هو اين احفر ايامن  "قطرة"اعمل! ان الفرق بني طريقي يف 

كنُت، فيخرج املاُء، و م تشبثوا بوضعِ ميازيب واانبيب جمل  املاء من طرِف العالَم ويُسلِسلوَن سالسل وسالملَ 

علهيم بسبب قبول السبب وضع ماليني من حفظة الرباهني يف تكل  اىل مافوق الَعرش جللب ماء احلياة، فيلزم

آُن مفا هو ااّل ان ُاعطينا مثَل  عصا "الطريق الطويةل حلفظها من ختريب ش ياطني الاوهام. واما ما علَّمنا القرأ

اىل ارضُب عصاي فينفجر ماُء احلياة، وال احتاج اىل السفر الطويل  -ولو عىل الصخرة  -ايامن كنُت  "موىس

 خارج العامل، وتعهّد الاانبيب الطويةل من الانثالم والانكسار..

 رمز

ن وجوَد النفس معى يف عيهنا، بل عنُي مُعهيا، ولو بقي من الوجود مقداُر جناحِ اذلابب  )اي واه( وااسفًا!. ا 

صغريةٍّ يف قلعة  يصرُي جحااًب مينع رؤيْتا مشَس احلقيقة. فقد شاهدُت ان النفَس بسبب الوجود ترى عىل خصرةٍّ 

عظمية مرصوصةٍّ من الرباهني القاطعة ضعفًا ورخاوًة، فتنكر وجود القلعة بامتهما. فقس من هنا درجة هجلها 
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 الناش  من رؤيْتا لوجودها..

 رمز

اعمل! اي اان قد علمَت انه ما يف يدك منك من ااُللوف، ااّل جزٌء مشكوك. فأ بِن عىل ذكل اجلزء الاختياري 

ليك، االّ ابذن الضعيف مايطي ق ْحهَل. والحتمل عىل الشعرة الشعورية الصخوَر العظمية، والحتمل عىل ماليس ا 

 ماِلكِه.

--- 
1
 رتبة عظمية قريبة من السلطان.  

#171 

 .فقط شعرة جوالنك وميدان حدك، عن تتجاوز فال - ابلغفةل - حبسابكَ  تلكمَت  فاذا

ذُن املاكِل ومش يئُته تُعرف واذا تلكمت حبساب ماكل املكل فاْحل ماترى كيف ام أ مر، وكيفام يشاء ال كيفام تشاء وا 

 من رشيعته.

 رمز

ايمن يطلب الشهرة املسامة يف العرف بـ)شان ورشف(! امسع مين. فقد شاهدُت الشهرَة عنَي الرايء وموَت 

انَّ الَيِه  انَّ هلل وا  َراِجُعوَن( القلب، فال تطلهبا لئال تصري عبَد الناس، فان اعطيَْتا فقل: )ا 
1
. 

*** 

--- 
1
 111البقرة :   

#172 

 تقريظ

 الش يخ صفوت افندي

رئيس جملس تدقيق املصاحف الرشيفة واملؤلفات الرشعية 
1

 

 بسم هللا الرْحن الرحي

 وبه ثقيت

آهل واحصابه اذلين ش ّيدوا معامَل ادلين  آنه وعىل أ اْحد هللا س بحانه وأ صيل واسمل عىل نبيه اذلي انزل عليه قرأ

 دوا بنيانه.. وبعد:وهمّ 

فرأ يت الفرَق بيهنا وبينه، ل هنا اظهرت وافاضت يف دين  "القطرة من حبر التوحيد"فقد جتىل لعيين هذه 
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الاسالم عينه، ويف احلقيقة منه بدت واليه تعود، فَشَكر هللا تعاىل سعي اخينا يف رضاعة ثدي الاسالم 

والغريب يف هذه ال ايم.. فطوىب للغرابء.. كام قال عليه  "سعيدبديع الزمان العاّلمة "املغرتف من حبار التوحيد 

 الصالة والسالم وعىل أآهل وحصبه امجعني. وامحلد هلل رب العاملني.

 الفقري اليه س بحانه

 تراب اقدام العلامء

 صفوت

*** 

--- 
1
والفارس ية. اصدر جمةل  هـ( يف اورفة ، خترج يف الازهر، اكن يتقن العربية والرتكية1191هو مصطفى صفوت، ودل )   

ابمس "التصوف ". تقدّل مناصب علمية عديدة، حىت اصبح عضوًا يف "دار احلمكة 1419اس بوعية يف اس تانبول س نة 

ـ . وانتخب للمرة الثانية انئباً  من اورفة 1441الاسالمية " وعنّي رئيساً لهيئة تدقيق املصاحف واملؤلفات الرشعية س نة  ه

 م.1219وظل هكذا حىت س نة 
#173 

% 

 اخلامسة الرساةل

 حباب
 من مُعّان الُقرأآن احلكي

 خداى بركرم خود مكل خودراىم َخرد أ ز تو

1براى تونكه دارد هباء ىب كران داده 
 

--- 
1
 عامن: املقصود: البحر العظي.  

 ( ]] ان هللا ذا الكرم الواسع يشرتي ملكه منك، وحيافظ عليه ل جكل، وقد أ عطى قمية غالية..[[1)

 م(1214هـ )1431طبعت هذه الرساةل ل ول مرة مبطبعة "عيل شكري" ابنقرة س نة 
#175 

 الرحي الرْحن هللا بسم

 احلَمُد هلل رّب العالَمنَي.
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آهِل َوحَصبِه أ مَجعني. الُم عىل س ّيد املُرسلنَي. وعىل أ  والَصالُة والسَّ

هَل "اعمل! اهيا املؤمن املصيل اذلاكر، اذا قلت:  .. مثاًل: "امحلد هلل"او  "محمٌد رسوُل هللا"او  "االّ هللااشهُد أ ن ال ا 

آن تلفظك ماليني، وقبكل ماليني  ، اّدعيَت دعوى، واعلنت اعتقادًا، يشهد كل يف دعواك يف أ حمكَت حبمكٍّ

ماليني من املؤمنني املتلكمني مبا تلكمت به؛ ك هنم يصّدقونك.. وكذا يؤيدك يف دعواك، ويُثبت حمكَك ويزيّك 

ءك، لكُّ ماقام عىل صدق الاسالمية، ولكُّ ماأ ثبت ُحكامً من أ حئاهما، ولكُّ ما استند عليه جزٌء من شهدا

َع عليه امٌر  اجزاء قرص الاسالم من الشواهد والرباهني ومسامري ادلالئل.. وكذا اندمج يف ملفوظك وتوضَّ

ظك واحاَط به معىًن جاذب، وروٌح عظي، ويُمٌن جس يٌ من الفيوضات والرباكت القدس ية.. وكذا اتصل مبلفو 

جالب من رشارات َجَذابت توهجات مجهور املؤمنني، ومن رشاشات رحشات رشفات قلوب املوّحدين 

 الشاربني ماء احلياة من عيون تكل اللكامت املباركة..

ح عىل النايف. ورّسه: ان النفي ينحرص يف موضعه،  واالثباُت اعمل! انه قد تقرر يف الاصول: ان املثبت يرجَّ

 ، . برّس: انه اذا رأ ى واحٌد الشمَس من مشئاةٍّ يتعدى. ولو نفى الٌف، واثبته الٌف اكن لٌك من املثبتني ك لفٍّ

وأآخر من اخرى، وهكذا؛ فلٌك يؤيد ماُلً، الحتاد املريئ واملشهود مع تعدد املناظر.. واذا مل يره واحٌد لعدم 

وهكذا.. فقوُة لكٍّ يف نفسِه فقط. والانتفاُء عنده، اليدل  املشئاة، وأآخر لضعف البرص، وأآخر لعدم النظر،

عى؛ الن الانتفاء مقيٌّد عند  عىل الانتفاء يف نفس الامر، فال يؤيد احٌد احداً الختالف الاس باب مع تعدد املدَّ

 مثال. "عندي"النايف بـ
#176 

 الاميانية، املسائل من مسأ ةلٍّ  ينف عىل والكفر الضالةل اهل لكِّ  اتفاق ان !فاعمل الرس؛ هذا تفهّمت فاذا

 عىل الهدى اهل اتفاُق  واما .فقط النايف عىل ينحرص قارصة جحةٌ  انه مع .واحدٍّ  كُحمك بل فيه، التأ ثري فاتفاقهم

، يتأ يد فلكٌ  الاميانية املسائل  ..واحدٍّ  لكِّ  شواهد اللكَّ  ك ن بلكٍّ

تند لكُّ واحدٍّ بقوة اللك، ويزول ضعُف لك بتساند اعمل! انه كام ان الاجزاء والاجحار يف البناء املتساند، يس 

، ك ن اللكَّ َعَونَُة لِك واحدٍّ ومسامريه.. وايضاً كام ان الاغصان والامثار يف الشجرة تستند معرفُة صفاِت  اللّكِ

ان تفاصيل لك واحدٍّ ابللِك، فلك  لللّكِ معّرٌِف، ك ن لكَّ واحدٍّ للِك واحدٍّ منفٌذ نّظار، وملعرفته معيار.. كذكل 

ملعات الاميان والاسالم ومسائلهام يستند لكُّ جزيئ بقوة اللك، فبازدايد التفاصيل واجلزئيات يزداد وضوح 

فهم لك جزء وقوة معرفة لك جزيئ، واذعان لك حمك، وايقان لك مسأ ةل. ومع لك ذكل، فالنفُس الش يطانة 

 تعكس فتنتكس. فزتمع ضعَف اجلزء، سبَب ضعَف اللك..

ن لك جزء من لك الكون واحد قيايّس ال مئاانت سائر الاجزاء. وابلعكس، فاجزاء الئائنات مقاييس اعمل! ا

..  لالمئاانت بيهنا لك  للكٍّ
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، حيتاج اىل ماحيتاج اليه لك اللك َّكً، فالمثرُة حتتاج اىل لِك ما حيتاج اليه  ؛ من اعظم لكٍّ اعمل! ان اصغر جزءٍّ

من جحرياهتا البد ان يكون خالق الشجرة، بل خالق الارض، بل خالق جشرة  لك الشجرة. خفالق المثرة بل جحرية

 اخللقة.

اعمل! ان املسأ ةل اليت طرفاها يف غاية التباعد، لك طرف كنواة تسنبلت واجشرت وتفرعت، البد ان اليتوّضع 

ذا صارت جشرة وامثرت، علهيا الشكوك والاوهام؛ اذ التباس نواة بنواة ممكن مابقت النواُة نواةً مس تورة. واما ا

 مث شككَت يف جنس النواة شهدت المثراُت علهيا، ولو تومهَْتا غريها، كّذبْتَك تكل المثرات.

، االّ بتومهها اايها، او تبديل لك ما امثرت  مثاًل: اليتيرس كل فرُض النواة اليت انقلبت جشرة التفاح نواَة حنظةلٍّ

 من التفاحات حنظالت وهو حمال.

آُن مشٌس امثرت س ياراِت اراكن الاسالمية الاحد النبوة نواةٌ  ، انبتت جشرَة الاسالمية ابزاهريها ومثراهتا، والقرأ

عرش.. 
1

 

--- 
1
اي: الاراكن امخلسة لالسالم والس تة لالميان. أ فتبقى ش هبة يف البذرة بعد مشاهدة مثراهتا اليانعة ؟ حاش ومال )ت:   

99.) 
#177 

 !اعمل
1
 هاميئ طري عن انقشعت بيضة قرش يرى َمن ان كام انه 

2
آء، يف وطار تمكَّل   يسمع ما يتحرى مث السمأ

 العالَم فضاء يف الطائر الطري ذكل كامالِت  من
3
 .يكّذب او نفسه، يغالط ان البد اليابسة، القرشة تكل يف 

4
 

 حتّرى مث ،السامء جو يف اغصاهنا ومددت وأ مثرت، تمكّلت جشرةٍّ  عن انكشفت نواةٍّ  فلقيَت  اىل نظر لو وكذا

 ..ينكر او يتبهّل  ان البد الرتاب، يف املطروحة القرشة تكل يف وازهارها ومثراهتا عظمْتا من مسعه قرع ما

كذكل ان َمن نظر اىل صورة ما نقهل التوارخي من مبادي ظهور نبيّنا عليه الصالة والسالم نَظراً مادايً وسطحيًا 

معرفة خشصيته املعنوية؛ بل البد ان ينظر اىل ما نقهل التوارخي والِسري وصوراًي، اليتيرس هل دركُه وتقديُر قميته و 

، انشقَّ عن قَمري  يف جو امللكوت. ويرى مايرى من لوازم البرشية، والاحوال  -كقمر  -بنظر قرش رقيقٍّ

لهئي، وتمنو ابمداد ا لفضل الصورية كقرش نواة انكشفت مهنا جشرة طوىب احملمدية، اليت تُسقى مباء الفيض اال 

الرابين عىل مّر ادلهور. فلكام مّر عىل مسعه شٌ  من الاحوال الصورية واملبدئية، فالبد ان الينحبَس عليه 

 ذهنُه، بل لريفع رأ سه برسعة ويف لك مرة منه اىل ماترىق وتصاعد اليه الآن مما اليدرك منْتاه.

 املصدرية واملظهرية، بني املنبعية وكذا ان مّما يشط النظر الس امي نظر املتحري الشاك، انه اليفرق بني

واملعكس ية، وبني املعىن الامسي واحلريف، وبني اذلايت والتجيّل. فكونه عليه السالم عبداً حمضًا، واعبَد خلق 

 هللا هلل؛ يس تلزم ان يُنظر اليه ابنه َمظهٌروَمعَكٌس لتجلياته تعاىل. ولك ما فيه من الكامالت من فيضه تعاىل.
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مراراً ان اذلرة التسع مصدرية ولو رأ س ذاببة، ولكن تسع مظهرية ولو جنوم مســوات. ونظر الغفةل  نعم! قد ذكران

 ينظر اواًل وابذلات اىل اذلايت الامسي واملصدرية، فيتو م الصنعة الالهية طبيعة طاغوتية..

--- 
1
 املكتوابت. -ْحدية" هذه املسأ ةل موّضة يف الاساس السادس من الاشارة الرابعة لرساةل "املعجزات الا  

2
 (99طري يف غاية امجلال اكلطاووس )ت:   

3
 (99اي ان شهرته وكامالته اطبقت الآفاق )ت :   

4
 (99حيث ال يرى ما يسمعه يف القرشة ) ت:   

#178 

 املدعو سامع يعتقد ان البد ُخفيًة، نفسه يف ادلاعي اذ والعبادة؛ التوحيد ل رسار امنوذج ادلعاء ان !اعمل

 وقديرٌ  ش ، بلكِ  عليٌ  املدعو أ ن اعتقادَ  الاعتقاد، هذا فيس تلزم مطلبه، حتصيل عىل وقدرته نفسه واجَس له

 .ش  لك عىل

يف عني اذلابب ابلتجيل فتتنور، والميكن دخول رشارة  -رساج العامل  -اعمل! انه كام ميكن دخول هذه الشمس 

لعني.. كذكل ميكن بل جيب مظهرية لك ذرة لتجليات من كربيتٍّ يف عيهنا ابل صاةل، بل لو دخلْت النطفت ا

 اسامء مشس ال زل، والميكن بل ميتنع ان تكون ذرةٌ مصدراً وظرفاً ملؤثر حقيقي، ولو اكن اصغر واقل من اذلرة.

املمترد املغرور املتكرب، انظر اىل درجة ضعفك وجعزك وفقرك ومسكنتك!.. اذ يباِرزك ويصارعك  "اان"اعمل! اي 

 احلَُويُن اذلي اليُرى ااّل بتكبريه مرات ودرجات.. -صعقًا  فتخرّ  -

اعمل! ومن ُصغر الانسان انه جيول يف خردةل حافظته، وتصري تكل اخلردةل عليه كصحراءٍّ عظمية يرسي دامئًا 

واليقطعها اىل جانب. فقس درجة َمن يرسي دامئاً واليمت َدوَر خردةلٍّ 
1

اء ، ومع ان اخلردةل احلافظة تصري كصحر 

عظمية عىل عقل الانسان، كذكل يصري ذكل العقل كبحر يبتلع ادلنيا.. فس بحان َمن جعل اخلردةل لعقل 

 الانسان اكدلنيا، وجعل ادلنيا هل كخردةل!.

، وتو م صدورها منه، فيتودل من هذا الظمل  اعمل! ان من اشد ظمل البرش اعطاء مثرات مساعي امجلاعة لشخصٍّ

، الميكن االّ بتصور ذكل  رشٌك خفٌي؛ اذ تو ّم صدور حمّصل كسب امجلاعة، وأ ثَر ُجزهئم الاختياري من خشصٍّ

آلهة اليواننيني والوثنيني، ااّل تودلت من امثال هذه  الشخص ذا قدرة خارقة ترقت اىل درجة الاجياد، وما أ

 التصورات الظاملة الش يطانية..

: لباسه جسمُه، ويف اخرى: بدلُه، ويف اخرى: وجه اعمل! ان الانسان كدوائر متداخةل متحدة املركز. ففي دائرةٍّ 

اّل يف ادلائرة الصغرى، وفامي سواها من  الارض، ويف اخرى: عامل الشهادة وهكذا.. ولكنه الفعَل والتأ ثري هل ا 

 ادلوائر عاجٌز مسكني،

123



--- 
1
 اي ال يمت دورااًن جحم خردةل!  

#179 

 تََفعَّل لو .فقط الفيض ل خذ وقابل منفعلٌ 
1
 من هام الذلين والنقصان ابلقصور الفيض صورة تغيريَ  الا فعلما 

 ..العدم الوان

اعمل! ان يف اذلاكر لطائف خمتلفة يف الاس تفاضة؛ بعُضها يتوقف عىل شعور العقل والقلب، واس تفادة بعضٍّ 

 الشعوري حتصل من حيث اليُشعر. فاذلكر مع الغفةل ايضًا الخيلو من الافاضة..

الانسان يف تركيب جعيب، ووحدةٍّ يف كرثة؛ بس يطٌ وهو مركب، فردٌ وهو جامعة، هل اعضاء  اعمل! ان هللا خلق

وحواس ولطائف، للكٍّ يف ذاته املٌ وذلة مع تأ مله وتذلذه من انفعاالت اللك وتأ ثرات اخواته؛ بدليل رسعة 

ول قسام النَِعم ول صناف  التعاون والامداد بيهنا. مفن حمكة هذه اخللقة جعُل الانسان مظهرًا ل نواع الذلائذ

ا ن سكَل يف سبيل العبودية.. وكذا جعهل حماًل ل نواع الآالم ول شئال العذاب  -الس امي يف الآخرة  -الكامل 

ول قسام النقم، ان ضلَّ يف طريق ال اننية. فأ مُل َوَجع السِن غرُي أ مل وجع ال ذن. وذلُة العنِي غري ذلة اللسان، 

 القلب وهكذا..واللمس واخليال والعقل و 

َ عدُم تعيُّهنا من هجة  اعمل! ان كرثة فوائد عدم تعني الآجال؛ دليل نرّيِ عىل تعيُّهنا يف عمل الباري، ولو تعينت لَتو ّمِ

العمل بتو م تفويض تَعّيهنا عىل القانون الفطري، واذ مل تتعني فامي بني احلدين املعّينني؛ الحّق للَو م ان يّدعي عدَم 

 التعنّي..

 عمل! ان اذلكر من شأ نه ان يكون من الشعائر، والشعائر ارفع من ان تنالها ايدي الرايء..ا

اعمل! ان تكرار لكمة التوحيد؛ لتجريد القلب من انواع العالقات، وطبقات املعبودات الباطةل، ول ن يف اذلاكر 

 هل.. أ نواعًا من لطائف وطبقاتٍّ من حواس؛ للّكٍّ توحيٌد وجتريٌد من الرشك املناسب

، او ملاليني، َكثل اللكمة  ، ول لوفٍّ هداء مثل ثواهبا لواحدٍّ اعمل! ان الفاحتة املقروءة، مثاًل؛ التفاوَت بني ا 

 امللفوظة، سواٌء يف اس امتعها الفرُد والالوُف، لرسٍّ لطيف يف

--- 
1
 اي: لو اظهر الفعل مع جعزه..  

#180 

آة قابهل َكصباح النوراين، يف الوحدة مع التكرث يف فٍّ رشي ولرمزٍّ  ..اللّطيف يف والاس تنساخ التناسل رسعة  مرأ

،  ..املرااي من أ لوف او فردٍّ

اعمل! ان الصالة عىل النيب عليه الصالة والسالم اكجابة دعوة املنعم اذلي افاَض فيضه، وبسطَ مائدة انعامه 
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، البد ان يتأ مل يف منا ط تكل الصفة ليش تاق املصيل عىل مقام صاحب املعراج. واذا وصف املصيّل النيَب بصفةٍّ

لتصليةٍّ جديدة 
1
. 

اعمل! اهيا العامل ادليين!. الحتزن عىل عدم الرغبة يف معكل وقةّل اجرتك؛ اذ املئافأ ة ادلنيوية تنظر اىل هجة 

الاحتياج، ال اىل درجة القمية اذلاتية، اذ هجة املزية اذلاتية انظرة اىل املئافأ ة الاخروية، الجيوز كل ان تشرتي 

ا مثنًا قلياًل من متاع الغرور. هب
1

 

اعمل! اهيا احملّرر واخلطيب العمويم بلسان اجلريدة! كل ان تتواضع وهتضم نفسك وتعلن قصورك تندمًا. والحّق 

كل ان تمترد وابلتجاهر مبا يضاد شعائر الاسالم. فاين جاز كل، وَمن ولّكََك، وبأ ّي حّق تتجارس عىل اعالن 

القصور ادليين 
4

شاعة الضالةل حبساب املةل وابمس الامة، وتظن املةل عىل قلبك الضال؟! ، بل ا
3

.. فال جيوز 

َِّف عامة املةل الاسالمية ابساءة  -فضوليا  -ل حدٍّ  ان هيضم نفَس غريه حىت نفَس أ خيه. مفن اين جاز كل ان تزي

عراضهم عن الشعائر الاسالمية.. والريب ان نرش ما اليقبهل مجهور ا ملؤمنني يف اجلرائد العمومية الظن هبم اب 

من املس تحداثت دعوةٌ اىل الضالةل، فنارشها داعٍّ اىل الضالةل، فال جُياب ابلرضب عىل مفه فقط، بل يُعنّف 

 ابل خذ عىل يده..

اعمل! ان الكفار الس امي الاورابئيون والس امي ش ياطني يف انلكرتة واابليس الفرنك 
1

، اعداٌء ادّلاء، وخصامء 

آابهئم واجداد م معاندون ابد آن َحمَك عىل ُمنكر القرأآن والاسالم وعىل أ آن.. برس: ان القرأ اً للمسلمني واهل القرأ

 ابالعدام الابدي،

--- 
1
 اي : بتكرار الصلوات عليه.  

2
 (.91اّدخر مزاايك اخلاصة للثواب الاخروي وال ترصفها يف متاع ادلنيا اليت ال تساوي شيئًا )ت:   

3
 (.91ابطةل حول ادلين )ت:  اي : اشاعة ش هبات  

4
 (.91فتحسب الامة مجيعًا ضالني مثكل )ت :   

5
 ( امريقا.1اي الافرجن اذلي اطلق عىل الفرنس يني اواًل مث مشل الاوربيني.ويف )ط  

#181 

 توالون كيف القرأآن اهل فيا .احلكي القرأآن ذكل بنصوص رسمداً  هجمن يف واحلبس ابدًا، ابالعدام حمكومون فهم

 (الَوكيل وِنعمَ  هللا َحْسبُنَا) :فقولوا ..ابدًا؟ حيبومك او يوالومك ان الميكن َمن
1
  (النَّصري وِنعمَ  املَوىل ِنعمَ ) 

2
... 

اعمل! ان الفرق بني مدنية الئافرين ومدنية املؤمنني، ان الاوىل: وحشٌة مس تحاةل ظاهرها مزيّن، ابطهنا مشّوه، 

ية املؤمنني ابطهنا أ عىل من ظاهرها، معناها أ متّ من صورهتا، يف جوفها صورهتا مأ نوسة، سريهتا موحشة.. ومدن 

أ نس ية وحتبب وتعاون. والرس: أ ن املؤمن برس الاميان والتوحيد يرى اخوًة بني لك الئائنات، وانس ية وحتببا 
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، وتالقيًا يف بني اجزاهئا، الس امي بني الآدميني والس امي بني املؤمنني. ويرى اخوًة يف الاصل واملبدأ  واملايض

املنْتئى، والنتيجة يف املس تقبل. واما الئافر فبحمك الكفر هل اجنبية 
4
ومفارقة بل نوُع عداوةٍّ مع لك ش  النفع  

هل فيه، حىت مع اخيه؛ اذ اليرى الاخوة االّ نقطة اتصال بني افرتاق ازيل ممتد، وفراق ابدي رسمد؛ االّ انه بنوع 

تكل الاخوة يف زمان قليل، مع ان ذكل الئافر الحيب يف حمبة اخيه، االّ نفس ْحيةٍّ ملّية او غرية جنس ية تش تد 

نفسه. واما ما يُرى يف مدنية الكفار من احملاسن الانسانية واملعايل الروحية، مفن ترحشات مدنية الاسالم، 

 وانعئاسات ارشادات القرأآن وصيحاته، ومن بقااي ملعات الاداين الساموية.

 "س يدا"اكل اىل جملس فان شئت فاذهب خبي
3
.. وما اظهرت من املدنية "نورشني"قّدس رسه يف قرية  

 "ابريس"الاسالمية بصحبته القدس ية، تََر فهيا ملواكً يف زي الفقراء ومالئكة يف زي الاانيس. مث اذهب اىل 

ميني. وقد وادخل يف جلنة الاعاظم تََر فهيا عقارب، تلبسوا بلباس الاانيس، وعفاريت تصوروا بصور الآد

آن واملدنية احلارضة يف ]اللوامع[  بينُت الفروق بني مدنية القرأ
1
و]الساحنات[  

1
فراجعهام لرتى فهيام أ مراً عظاميً،  

 تغافل عنه الناس..

--- 
1
آل معران:     194أ

2
 31الانفال :   

3
 اي الاحساس ابلغربة يف هذا الكون.  

4
  مشهورمن الصاحلني يف جنوب رشيق تركيا.لقب يطلق عىل الاخ الكبري ، واملقصود هنا ويلّ   

5
 من اجملدل الاول من "اللكامت". 913ص  -جملس يف عامل املثال  -اللوامع   

6
 .يف اجملدل الثامن  "صيقل الاسالم"   

#182 

 لمك الجيوز لكن مفتوح، الاجْتاد ابب ان !الزمان هذا يف ادلين مسائل يف الاجْتاد يطلب ايمن !اعمل

 :امور لس تة هفي ادلخول

فاواًل: الن عند هبوب العاصفات يف الش تاء يَُسّد املنافذ الضيقة، فكيف تُفتح الابواب؟ وعند احاطة س يل 

 املنكرات والبدعيات وهتامج اخملّرابت اليُشق اجلدار بفتح منافذ..

لقوت للمسلمني قد ُامهلت واثنيًا: ان الرضورايت ادلينية اليت الجمال لالجْتاد فهيا، واليت يه يف حمك الغذاء وا

وتزلزلت، فالبد رصَف لك اهلّمة ل قامْتا وامتثالها واحياهئا، مث بعد اللتيا واليت 
1
تَُمّس احلاجة اىل الاجْتاد يف  

 النظرايت اليت توسعت ابجْتادات السلف، حبيث اليضيق عن حاجات لك الزمان..

126



ه وتنجذب الافئار اليه، واثلثًا: ان للك زمان متاعًا مرغواًب، يش ْتر يف سوقه  جُتلب اليه الرغبات وتُوجَّ

اكلس ياسة وتأ مني احلياة ادلنيوية الآن.. واكس تنباط مرضيات خالق العامل من مالمه، وتأ مني السعادة ال بدية 

ه الاذهان والقلوب والارواح يف امجلهور اىل معرفة مرضيات رّب السموات  يف زمان السلف. فل جل توجُّ

الزمان، صار لك َمن هل اس تعداد جيد يتدّرس قلبُه وفطرتُه من حيث اليشعر من لك  والارض يف ذكل

ماجيري يف ذكل الزمان من الاحوال والوقوعات واحملاورات، ك ن لكَّ ش  معمّلٌ يلقن فطرته اس تعداداً ا حضاراًي 

صار هل نوٌر عىل نور.  لالجْتاد، حىت يئاد زيت ذهنه يض  ولو مل متسسه انُر كسب. فاذا توجه اىل الاجْتاد

واما الآن فلتشتت الافئار والقلوب، وانقسام العناية واهلمة، وحتمّك الس ياسة والفلسفة يف الاذهان، الميكن 

 "سفيان بن عيينه"ملن اكن يف ذاكء 
1
مثال ان حيصل الاجْتاد الا بعرشة امثال وقت ماحصل سفيان الاجْتاد  

ي من حيث المتيزي. فيْتيأ  اس تعدادُه اكلكربيت للنار. واما نظريه الآن فيه. اذ ان سفيان يبتدئ حتصيهل الفطر 

آنفًا  -  -فبرس مامّر أ

--- 
1
 اللتيا واليت: يه ادلاهية الكبرية والصغرية )مجمع الامثال للميداين(.  

2
ـ تويف س نة 119ودل يف الكوفة س نة    ـ مبكة املكرمة. اكن اماماً عاملاً ثبتًا، جحة زاهداً ور129ه عاً مجمعاً عىل حصة حديثه ه

وروايته، جح س بعني جحة، ادرك نيفاً ومثانني نفساً من التابعني. روى عن الزهرى والس بعي وابن املنكدر وايب الزاند وعامص 

املقرين والامعش وعبداملكل بن معري وغري هؤالء من اعيان العلامء. وروى عنه الامام الشافعي وشعبة ومحمد بن احساق 

وابن بئار ومعه مصعب والصنعاين وحيىي بن اكمث وخلق كثري ريض هللا عهنم )ابختصار عن وفيات الاعيان  وابن جرحي

 (424 - 1/421البن خلئان 
#183 

 العلوم يف تغلغهل بدرجة الاجْتاد قبول عن ويتقاىس احلارضة الفنون يف تبّحره بدرجة اس تعدادهُ  يتباعد

 ..الارضية

جْتاد ان اكن من ادلاخلني حبق يف دائرة كامل الاسالم مبظهرية التقوى الئامةل ورابعًا: ان ميل التوس يع والا

وامتثال الرضورايت، يكون ذكل امليل كامالً وتمكاًل. واما ان اكن ممن هيمل الرضورايت ويرّجح احلياة ادلنيوية 

، ووس يةًل حلل ربقة التلكيف عن عنقه..  عىل الآخرة يصري ذكل امليل ميَل ختريبٍّ

امسًا: ان املصلحة ِحمكة مرّجحة، وليست بعةّل للُحمك. ونظُر هذا الزمان يصرّيِ املصلحة عةّل للحمك. وكذا وخ

نظُر هذا الزمان يتوجه أ واًل وابذلات اىل السعادة ادلنيوية، مع ان نظر الرشيعة متوجه أ واًل وابذلات اىل 

وس يةل الآخرة.. وكذا ان كثريًا من الامور اليت السعادة الاخروية، واثنياً وابلعرض اىل ادلنيا من حيث يه 

؛ فلتودلها من سوء الاختيار، ومن امليول "الرضورايت"ابتيل الناُس هبا، ومّعت البليُة هبا حىت صارت من 
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والتصري مدارًا الحئام الّرخصية. كام ان َمن َسكر برشب حرامٍّ اليُعذر  "التبيح احملظورات"الغري املرشوعة 

 حاةل الُسكر.. وهكذا فاالجْتادات هبذا النظر يف هذا الزمان تصرُي ارضية، السامويّة. فالترصف يف ترصفاته يف

ذنه مردود.  يف أ حئام خالق السموات والارض ويف عباده بال ا 

مثاًل: يَس تحسن بعض الغافلني اخلطبة ابلرتكية لتفهي الس ياسة احلارضة لعامة املسلمني، فهذا الغافل املسكني 

ان الس ياسة احلارضة بكرثة الكذب واحليةل والش يطنة فهيا صارت ك هنا وسوسة الش ياطني، فال حّق اليعمل 

لهذه الوسوسة الس ياس ية ان ترتقي اىل مقام تبليغ الويح. وكذا اليَفهم هذا اجلاهل، ان اكرث الامة امنا حيتاجون 

ملتعارفة بني املؤمنني، من اراكن الاميان ال خطار الرضورايت وتذكري املسلاّمت والتشويق عىل امتثال احلقائق ا

والاسالم ومراتب الاخالص والاحسان. فبكرثة التسامع يتساوى العوام والعلامء يف التذكر والتخطر بسامع 

ن مل يعرف املعىن. وكذا اليعقل ذكل الغافل ان عربية اخلطبة َومْسٌ ساموي  آل اجامالً وا  آن. اذ العجمي يفهم املأ القرأ

ن يف سامء وحدة الاسالم، وابلتغيري يصري َوشامً مشِتتًا مشينًا.. مسّدد وُمزيَّ 
1

 

--- 
1
 أ ما الامر السادس مفذكور مضنًا هنا، وهو موحض يف اللكمة السابعة والعرشين )الاجْتاد(.  

#184 

ة يعبد الاس باب يف ظلامت الطبيع "أ معى وأ مص" صار حىت الطبيعة عليه واظلمت الغفةل به احاط ايمن !اعمل

املوهومة!. اين اترمج كل لسااًن واحدًا من مخسة ومخسني أ لس نة يتلكم هبا لكُّ واحدٍّ من مركبات الئائنات 

وذراهتا شاهدات عىل وجوب وجوده تعاىل ووحدته يف الوهيته وربوبيته جل جالهل.. 
1
وهو ان اضطراابت  

ش ئة من الاستبعاد والاس تغراب واحلرية الارواح والعقول الناش ئة من ضالالهتا الناش ئة من استنئاراهتا النا

يف اس ناد الاش ياء اىل انفسها، واىل الاس باب الامئانية تلج  الارواَح والعقول للفرار اىل الواجب الوجود 

 الواحد ال حد اذلي بقدرته حيصل ايضاح لك مشلك، وابرادته حيصل فتح لك مغلق، وبذكره تطمئ القلوب.

ما جانُب  فان شئت حتقيقه فانظر اىل هذه ما فاعلها جانُب الامئان والكرثة وا  املوازنة ويه: ان املوجودات ا 

الوجوب والوحدة. مفا يُتو م بقصور النظر من اللكفة والاستبعاد، والاس تغراب يف اس ناد لك ش  اىل 

الواجب الوجود، تصري حمققة عند الاس ناد اىل الكرثة، لقصور اي سبب اكن، وضعفه عن حتمل اي مسبَّب 

ن، يف جانب الكرثة دون الوحدة. مفا يُتو ُم هناك، متحقق هنا. مث بعد هذا تتضاعف اللكفة والاستبعاد اك

والاس تغراب عدد اجزاء الئائنات مع اهنا يف الاس ناد الاول اكنت واحدة موهومة وصارت هنا حقيقة 

دود اىل واحدٍّ مباين املاهية لها، متضاعفة عدد اجزاء الئائنات؛ اذ يف الاس ناد اليه تعاىل نس بُة كثريٍّ غري حم

ويف جانب الكرثة نس بُة واحدٍّ اىل كثري غري حمدود مامتثةل املاهية؛ اذ النحةل مثاًل، لو مل تُس ند اىل الواجب 

الواحد، لِزَم اشرتاك السموات والارض يف اجيادها لعالقْتا ابراكن العامل. مع ان صدور الكثري عن الواحد 
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الواحد عن الكثريين املتشاكسني الُصم العمي اذلين اليزيد اختالُطهم ااّل امعيَْتم  اسهُل مبراتب من صدور

وامصيْتم. مث مع ذكل ان اللكفة لو اكنت يف الاس ناد الاول مثل ذرة، ترتىق يف الاس ناد الثاين اىل امثال 

يلت علهيم ان حيصلوا تكل اجلبال؛ اذ الواحد ابلفعل الواحد حيصل وضعية ونتيجة للكثري، اليتيرس للكثري لو اح 

الوضعية، او يصلوا اىل تكل النتيجة االّ ابفعال كثرية وتلكفات عظمية؛ اكالمري مع نفراته، والفوارة مع قطراهتا، 

 واملركز مع نقاط دائرته.

--- 
1
 قد ذكرت تكل الالس نة اجاماًل يف "قطرة " وما هنا ايضاح لسانٍّ واحدٍّ فقط. املؤلف.  

#185 

 حماالت اىل الثاين الاس ناد يف ينقلبان الاول، الاس ناد يف املوهوَمني والاس تغراب الاستبعاد نا ذكل مع مث

 .متسلسةل

من بعض احملاالت: فرض صفات الواجب يف لك ذرة؛ اذ كامل الصنعة ونقوشها واتقاهنا تقتيض علامً حميطًا، 

 وبرصًا مطلقًا، وقدرة اتمًة وارادًة شامةًل..

ذ لو مل تُس ند الاش ياء ومهنا فرض رشاكء غري  متناهية يف الالوهية والوجوب الذلين اليقبالن الرشكة اصاًل؛ ا 

 اىل الواحد الواجب، للزم ان يكون للك واحدٍّ ويف مضنه واحد من الآلهة..

، اكالجحار يف البناء املعقد لو انتفى الباين، لِزَم ا ن ومهنا فرض لك ذرة حاكامً عىل اللك، وحمكومًا لللك وللكٍّ

يكون لك جحر اكلباين عاملاً همندساً ابنيًا؛ اذ النظام والانتظام واالتقان واحِلمُك هكذا تقتيض، الحمل للتصادف 

 فهيا..

ومهنا فرض الشعور احمليط والعمل التام والبرص املطلق يف لك ذرة وسبب؛ اذ املوازنة والتناظر والتساند 

وهكذا، من الصفات احمليطة. فلو اس ندت الاش ياء اىل انفسها والتعاون يقتيض شعورًا حميطًا وبرصًا مطلقًا 

لزم تصّور هذه الصفات يف انفسها، ولو اس ندت اىل الاس باب لزم تصور هذه الصفات يف اس باهبا، بل يف 

 لك ذرة من ذراهتا.. وهكذا من احملاالت املتسلسةل واملمتنعات العقلية والاابطيل اليت متجها الاوهام.

ت اىل صاحهبا احلقيقي وهو صاحب مرتبة الوجوب والوحدة، اليلزم ااّل أ ن تصري اذلرات واما اذا اس ند

مظاهر لتجليات ملعات القدرة النورانية املطلقة  -كقطرات املطر احلامةل لامتثيل الشمس ابالنعئاس  -ومركباهتا 

ليني الغري املتناهيني. ويه القدرة اليت احمليطة الازلية الغري املتناهية، املستندة بل املتضمنة للعمل والارادة الاز 

شهدت علهيا معجزات اخمللوقات، اليت ملعْتا الفذة اجّل من مشس الامئان والكرثة برس التجزء والتوزيع 

والانقسام يف جانب الامئان والكرثة، دون جانب الوجود والوحدة. وان ذرَة تكل القدرة اعظم من جبال 

، ولو يف جانب الامئان، حىت ترىالاس باب، برس ان جزء جتيل النو   راين ماكٌل خلاصية اللك، ك ن اللّك لكي 
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 !الاحد؟ الواحد الوجود الواجب جانب من املتظاهر الانوار نور فكيف .زجاجية ذرة يف بامتهما الشمس

ة ابلتجيل. فالفرق بني الاس ناد الاول والاس ناد الثاين، اكلفرق بني جتيل الشمس خباصيْتا يف قطرة بل يف ذر 

وبني دعوى وجود مشس ابل صاةل يف تكل القطرة؛ وحمالية هذه ادلعوى اظهر من ان خُتفى.. ومع لك ذكل ال 

لكفة والمعاجلة والتََعّمَل يف معل تكل القدرة اجملهوةل الازلية، بل تتساوى ابلنس بة الهيا اذلراُت والنجوم واجلزء 

غري والكبري وانت والعامل والنواة والشجرة. والرس يف انه اللكفة واللك والفرد والنوع والقليل والكثري والص

ابلنس بة الهيا؛ ان تكل القدرة الزمة ذاتية رضورية انش ئة لذلات الازيل، فذلاتيْتا حماٌل تداخل ضّدها يف مابيهنا. 

 .فاذ الجعَز فال مراتب فهيا، فاذ المراتب فهيا تتساوى ابلنس بة الهيا اصغُر الاش ياء واعظمها

 فان شئت تقريب هذه احلقيقة اىل الفهم بمتثيالت يف دائرة الامئان والكرثة، فاس متع مثال: )وهلل املثل الاعىل(:

يتساوى يف اخذ جتيل الشمس يف متثالها اذلراُت الزجاجية، والبحور الارضية، والس يارات الساموية برس 

ابلنس بة اىل املصباح زجاجٌة من زجاجات اصغر  .. وان املصباح املركزي للمرااي احمليطة يتساوى"الشفافية"

.. وان النور والنوراين تتساوى ابلنس بة اىل "املقابةل"دائرة، ومجموع الزجاجات يف اكرب ادلائرة، برس 

، فلنوع نورانيةٍّ يف لطافة اللكمة "النورانية"الاس تضاءة والاس تفاضة، الواحُد والالوُف التزامح فيه برس 

الواحُد والالوف.. ومثاًل: ان املزيان احلساس بدرجةٍّ يتحسس بذرة، لو اكن يف كفتيه  يتساوى يف الاس امتع

مشسان او جوزاتن، ما تفاوت بني رفع كفةٍّ اىل الرثاي وكفة اىل الرثى، بوضع جوزة اخرى يف كفة برس 

ريك سفينته اليت .. ومثاًل: ان اعظم السفن اليتعرس سوقها وحتريكها عىل صيب كام اليتعرس عليه حت"املوازنة"

.. ومثاًل: ان )القامندان( "الانتظام"يه ملعبته يف كفه، او حتريك ساعته برس 
1
الفرق يف أ مره بـ)أآرش(  

1
بني  

.. ومثاًل: ان املاهية "الامتثال"نفر وفيلق، يتساوى يف التحريك والتحرك النفُر، ولُك العسكر برس الزتام 

 اجملردة يف الانواع واللكيات،

--- 
1
 القائد العسكري.  

2
 ايعاز عسكري يعين تقّدم للهجوم.  

#187 

.. وهكذا "التجرد" برس احملدودة الغري الافراد ولكُ  الافراد واكربُ  الافراد اصغر من فردٌ  الهيا ابلنس بة يتساوى

من الامثةل ادلاةل عىل انه ميكن عدم التفاوت بني القليل والكثري والصغري والكبري ابلنس بة اىل ش . 
1
 

تكل القدرة،  "نورانية"وجه لك ش  للقدرة، وبرس  "مقابةل"امللكوتية يف لك ش ، وبرس  "شفافية"فبرس 

لك ذرة من ذرات  "امتثال"بقوانني القضاء والقدر، وبرس  "الانتظام"الامئانية، وبرّس  "املوازنة"وبرس 
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الواجب الوجود عن  "جترد"، وبرّس "كن"الئائنات بكامل الشوق والذلة لالوامر التكوينية املندجمة يف امر 

املادايت. فهبذه الارسار الس تة تتساوى ابلنس بة اىل قدرته احياء البعوضة واحياء الارض وخلق النحةل وخلق 

الساموات والارض واجياد اذلرة واجياد الشمس. بل ان التساوي وعدم التفاوت اثبت ابحلدس القطعي 

امثال  -كخيط رقيق  -اهيْتا، واملعلومة مبعجزاهتا تفعل مبثل غصن دقيق واملشاهدة؛ اذ تكل القدرة اجملهوةل مب

العناقيد المترية والعنبية وغريهام، تكل اخلوارق احليوية اليت لو أ حيلت صنعْتا عىل الاس باب الحتاجت اىل 

الناظرة اىل ماالحيد من التلكفات، وتتجىل تكل القدرة جبلوات الوجود يف مُسّ اخلياط عىل الشفافات والعيون 

 اخليال ابلامتثيل الربزخية، لو احيلت عىل الاس باب المتنعت او الحتاجت اىل ماالحيد من املعاجلات.

 احلاصل: ان مايُرى من اجياد القدرة لالش ياء احليوية والوجودية والنورية يدل عىل امور ثالثة:

ة عزة القدرة يف املبارشة الظاهرية يف الاول: ان الوسائط والاس باب الظاهرية ُحُجٌب ضعيفة وِضَعت حملافظ

 وجه املكُل الكثيف اخلسيس فقط..

ما وضعت احلُُجب الكثيفة عىل يد القدرة،  -لشفافية وجه ُملكها َكلكوتيْتا  -والثاين: ان احلياة والوجود والنور 

 بل ترقرقت الوسائط فهيا..

، جشرة تينة بعظمْتا، وخبيط والثالث: التلكّف والتَعّمل والمعاجلة يف تأ ثري تكل القدرة ؛ اذ من يصنع بنواة تينةٍّ

دقيق عنقودًا من حبات العنب، ولك حبة فهيا ما فهيا؛ اليتعرس عليه ش .. والريب يف احلقيقة ان ظهور 

 صاحب تكل القدرة الازلية

--- 
1
 ( يف اللكمة العارشة والتاسعة والعرشين توضيح وافٍّ لهذه الارسار الس تة.  

#188 

 كثرية بوجوه صانعه وعىل مرئية، قليةل بوجوه نفسه عىل داللته مصنوع لك اذ .الئائنات ظهور من راتبمب اشد

 الارضية الاس باب عليه واجمتعت الاس باب، عىل أ حيل لو اكن مصنوع واي .وغريهام وعقلية مشهودة

 تينة، جشرة من جزاةل ابقل ليست تينة حبة يف نواة حبة اذ .ظهرياً  لَبعضٍّ  بعُضهَمْ  اكنَ  َولَو مبِثهِلِ  يَأ تُوا مل والساموية

 ابراز علهيا اليتعرس والانسان النواة اوجدت اليت فالقدرة .الارض من صنعة وادىن جزاةل اقل الانسان وليس

 .والعامل الشجر

فيا من ضّل ابالستبعاد والاس تغراب واحلرية والاستنئاف يف جانب احلق، فقد مسعت هبذه التحقيقات ان 

عاد بال هناية، والاس تغراب بال غاية، واحلرية بال حد، وحتقق اللكفة مبا الحيىص مع حماالت جعيبة، فقد الاستب

مسعَْتا موجودة يف جانب ابطكل اذلي ابتليت به من نس بة الاش ياء ابالصاةل اىل انفسها واس باهبا. فاضطراابت 

رار ابلتسلي اىل الواجب الوجود الواحد الارواح والعقول الناش ئة من هذه الضالةل؛ تلج  القلوب اىل الف
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الاحد اذلي الحيصل ايضاح ش  من الاش ياء ااّل ابضافته اىل قدرته، والحيصل فتح ش  من املغلقات ااّل 

 ابتصاهل ابرادته، واليطمُئ قلٌب واليس تقر يقنٌي يف مسأ ةل من املسائل ااّل بربطها بذكره وامسه جل جالهل..

الانسان، ومساير جوالن اهلمة، اوسع من ان حُياط به. فقد جيول يف ذرة، ويس َبح اعمل! ان ميدان اش تغال 

يف قطرة، وينحبس يف نقطة، مع انه قد يضع العالَم نصب عينيه، وقد يُدخل الئائنات يف عقهل حىت يتطاول 

وات، اىل رؤية الواجب الوجود ومشاهدته. فقد يكون الانساُن اصغر من ذرة، وقد يصري اكرَب من السم

 فيدُخُل يف القطرة مع انه يدخل فيه الِفطرُة ابنواعها واراكهنا..

آفايق وبعضها انفيس. مثاًل: ان هللا انعم  اعمل! ان لك ما انعم هللا به عىل الانسان، هل رشائط ومفاتيح بعضها أ

مع وهكذا.. مع ان ابلضياء والهواء والغذاء والصدى، وعلّق الاس تفادة مهنا عىل فتح العني والانف والفم والس

هذه الفتوح ال نفس ية من كسبنا، فال يتحصل االّ خبلقه واجياده تعاىل. فال تتخيّلن اهيا الغافل هذه النعم سدًى 

هممةل تس مئ 
1
 فهيا كيف تشاء بال منّة وال حساب. مال!.. بل 

--- 
1
 عىن مّل وجضر.اللكمة مأ خوذة من سامت املاش ية ، اي: خرجت اىل املرعى ، وليست من س مئ ، مب  

#189 

 ..نواهل معّ  ُمحس هنا ابرادة حاجاتك مظان عىل تنترش مث ابختيارك فتلتقم ُمنعمها بقصدِ  اليك تُساق

اعمل! ان اواخر الاش ياء وهناايهتا ليست ابقّل انتظامًا واتقااًن من اوائلها؛ وال ظواهرها والصورها ابحسن 

ش ياء وبواطهنا سدًى هممةًل تلعب هبا يد التصادف. أ ال ترى صنعة وحمكة من بواطهنا. فال حتسَبَّ اواخر الا

المثرة مع الزهرة، اظهر حمكًة من اجلرثوم النابت من النواة. فالصانع جل جالهل هو الاول والآخر والظاهر 

 والباطن وهو بلك يشء علي.

ؤلّفٍّ او مرتمج او حمّرف اعمل! ان اجعاز القرأآن، َحفظَ القرأآن عن التحريف، فال يتيرس لالكم مفرّسِ او م

 وغري م، ان يلتبس ابلآايت او يلبَس زهّيا كام التبست واختلطت سائر الكتب املزنةل حىت صارت حمرفة..

ابِن( يف مقاطع الآايت التزنيلية املشرية اىل الآايت التكوينية املتنوعة  آية: )فبأ ّي الآِء َربُِّكام تَُكّذِ اعمل! ان تكرار أ

يدل عىل ان اكرث عصيان اجلن والانس وأ شدَّ طغياهنام وأ عظم كفراهنام يتودل من:  "الرْحن"اخملتلفة يف سورة 

س ناد النعم اىل الاس باب والتصادفات.. حىت يصريا  عدم رؤية الانعام يف النعمة.. والغفةل عن املنعم.. وا 

منه، أ ان أآخذها بأ مسه وحبسابه،  مكّذبني ابلآء هللا. فالبد للمؤمن من ان يبسمل بَدء لّك نعمةٍّ قاصداً هبا أ هنا

 الحبساب الوسائط، فهل الشكر واملنة.

اعمل! اهيا املتوسوس املتخطر ابلقاأآت الش يطان، واخطار مرض القلب واخليال، وابمرار خسة النفس ولؤهما 

مزخرفاتٍّ 
1
ش ىّت عىل عني عقكل عند توهجك اىل احلقائق الالهية، حىت قد متر عىل عينيك حسائُب مظلمة  
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ممطرة رذائل وفواحش، وش تومًا تقشعر مهنا عند نظرك اىل مشس احلقائق، ك نك متّد يد التزنيه والتقديس، 

وترسل عينك للتسبيح والمتجيد؛ واحلال ان يدك تتنجس ابرجاس خياكل، ويس تقذر نظرك مّما مير عليه من 

 فتتأ مل يف سفاسف خبث نفسك، مث تنعكس تكل املس تقذرات عىل املقدسات يف نظرك، فتتأ مل

املس تقذرات.التيأ س والتتأ ثر والتلِق نفسك يف الغفةل للفرار من هذه احلال، والنجاة من هذا اللوم ال لي؛ اذ 

الرضَر ااّل رضُر تو ّمِ الرضر،فتتكرر فتترضر.أ ال ترى انك اذا نظرت اىل الشمس وضياهئا، والسامء وجنوهما 

 خرفات  ش ىت،واجلنة وازاهريها يف مسامات ثوب مس تقذر مبز 

--- 
1
 مزخرفات: املقصود هبا املس تقذرات.  

#190 

 الومهيات هذه اذ لتذهب؛ هبا هتمت فال .مهنا انت تنفعل بل هبا يه وتتكدر الهيا تكل ترسي ان الميكن

ن قاتلوك، دافعَْتم ا ن والزانبري؛ اكلهوام والهوائيات  ..فارقوك تركْتم وا 

ح للعقل  عىل النقل، فتّؤِل النقل بل حتّرِف؛ اذ مل يسعه عقكُل املتفسخ ابلغرور اعمل! اهيا املتفلسف املرّجِ

والتغلغل يف الفلسفيات! انين كنُت يف حنيٍّ كام كنَت، مث شاهدُت قرصاً شاهقاً شارقاً اتصل سطحُه بسقف 

السامء، قد أ رسلت متدلية من ش بابيكها العالية زانبيل 
1
عضها قريب من متفاوتة، حبالها يف املبدأ  واملنْتئى. فب  

الارض فيقذف الانسان املوفّق نفسه يف ذكل الزنبيل فريتفع اىل اعىل املنازل، وبعضها اخفض مبدأ  وارفع 

منْتئى. وهكذا.. مث رايت بعض الناس اخلارسين املغرورين اليبالون بتكل الزانبيل، فيتشبثون للصعود جبمع 

ياًل مث يتساقطون، وأ ىّن هلم الصعود!.. وشاهدت الاجحار والاش ياء ويضعوهنا حتت ارجلهم، فيتصاعدون قل 

بعض املعمتدين عىل انفسهم املتفرعنة، يدقون مسامري يف جدار القرص فيضعون ارجلهم علهيا متصاعدين 

فيخّرون فتندق اعناقهم وهكذا.. ورأ يت ان ما هُجزوا به من مئاس هبم والآهتم امنا اعطوها ليس تعملوها عىل 

، وابلنقل نقلُتك. َمن تولّك عىل قدر الاس تعداد والتوفي ق يف الصعود اىل الزنبيل، ال اىل املنازل. فعقكَل عقاكُلَ

 هللا فهو حس به..

اعمل! اي من حتري يف سبب غلبة الفجار عىل الابرار، وتفّوق الطاحلني عىل الصاحلني يف احلياة ادلنيوية. اين قد 

 متصاعدة، سئان طبقاهتا متفاوتون يف اللطافة شاهدت يف واقعةٍّ قصورًا، يف لك قرص رسادقات متداخةل

والعلوية والنورانية، مفن يف املركز العايل اكلسلطان، وحتته منازل فهيا سئان متفاوتون يف القمية والنورانية، 

وهكذا اىل الباب. ومن عند الباب خادم مظمل كثيف، وقدام الباب لكب ممتلق. مث رأ يت بعض القصور 

فتأ ملت فهيا فرأ يت مكل القرص يلعب مع اللكب قّدام الباب، واخمَلّدرات تل ل ت ساحة اببه، 
1
يداعَب  

مكشوفات رؤوسهن مع الصبيان وقد تعطلت الوظائف الزنهية يف الطبقات، وتشعشعت وظائف اللكب 
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 والصبيان وَسَفةل اخلدام، فتفتق القرص عن مكنوانته متفسقًا، مرشقاً 

--- 
1
آخر ان ايضاح هذه املسأ ةل قد    يف رساةل "أ ان " ]اللكمة الثالثون[ ويف » الفاحتة«ذكر يف بيان الطرق الثالثة يف أ

آنية اليت يه الرصاط املس تقي..  ]اللوامع[ يف س ياحة خيالية ختام "اللكامت". والزانبيل املتدلية اشارة اىل احلقائق القرأ

 )املؤلف(.
2
 اي النساء .  
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 .حباته عن مثال الرمان فلقيت كفتوق وفسوقه .ادلاخل يف ذليالً  معطالً  مظلامً  الباب، ظاهر قوايً  مقتدراً 

 ..قرصاً  ايضاً  العاصية نفيس رأ يت حىت قرصًا، انسان لك رأ يت حىت الاانيس، يه القصور تكل ان فعلمت

 االّ  هو ما ترقيا :املدنية اهل مايزمع ان فشاهدت .فأ دىن ادىن نزوالً  خمتلفة مراتب عىل القصور اهل وسقوط

 (نزاكة)و الغفةل، نوم يف انغامس االّ  هو ما وانتباهاً  ابتذال، الا هو ما واقتداراً  سقوط،
1
 نفايق، رايء االّ  مايه 

 (ذاكوة)و
2
 هذا عىل يلوح لكن .حيوانيةً  الانسانية قلب االّ  مايه وانسانية ش يطانية، دسيسة االّ  مايه 

 للمتدين خالفاً  الظلامنية؛ بنفسه النورانية لطائفه ختالطال واجلاذبية اللطافة لواحئ العايص الساقط الشخص

 بل السفلية، للهوسات ال ايضًا، الصاحل لطائف يتنازل قد انه االّ  .فقط املتكدرة نفسهُ  الباب عند اذلي املطيع

 عبداً  احب اذا س بحانه، هللا ان ل جهل، خلقوا ما م اىل ابرجاعهم وامداد م احلدود من اخلارجني الناس ال رشاد

 .ابملصائب اليه يُكرهها بل ادلنيا حماسن اليه الحيبب

ايواه! واأ سفا!. قد اظهرت هذه املدنية السفهية خوارق جالبة وماليه جذابة، يتساقط الهيا سئان قصور 

 الانسان وخمدراهتا، كتساقط الفراش عىل النور املرشق املنقلب اىل النار احملرقة..

هذا الغرور والغفةل والاس تغناء؟ أ ال ترى ان ليس كل من الاختيار ااّل شعرة، اعمل! اهيا السعيد الشقي! ما

وليس من الاقتدار ااّل ذرة، وليس من هذه احلياة ااّل شعةل تنطف ، وليس من العمر ااّل قليل مثل دقيقة 

آن يس يل، وليس من املئان الا مق دار القرب!.. تنقيض، وليس من الشعور االّ ملعة تزول، وليس من الزمان الا أ

وكل من العجز ما الحُيّد، ومن الاحتياج مااليتنايه، ومن الفقر ما الحُيىص، ومن الآمال ما الغاية لها، 

وهكذا.. مفن اكن هبذه احلاةل من العجز، ويف هذه ادلرجة من احلاجة، هل يتولك عىل ما يف يده ويعمتد عىل 

ظروف خزائن رْحته وصناديق نعمته: هذه الشموس نفسه.. او يتولك عىل هللا الرْحن الرحي اذلي من 

 وهؤالء الاجشار اململوءة من الانوار والامثار، ومن موازيب حوض فيضه ومس يالت رْحته: املاء والضياء.

--- 
1
 اللطف والرأ فة .  
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2
 اذلاكء والفطنة.  

#192 

 االّ  الاميانية، احلقائق من حقيقةٍّ  عىل يشهد دليل من ما انه !دليلها ويس تضعف النتيجة يس تعظم ايمن !اعمل

 الشواهد من مااليعد لكَّ  فك ن .الاسالمية من ما ش  صدق عىل قام ما لكُّ  وميّده ويقّويه ويؤيّده ويزكّيه

 تصديقه خامتَ  مهنا لك   فيخمت اخواهتا، من لكٍّ  س ند عىل امضاءه يضعُ  مهنا لك والامارات، والرباهني والشهداء

 يُنفى واملثبِت  النايف بني للمنافاةِ  اذ للنايف؛ خالفاً  - الرساةل هذه بداية يف - مامرّ  برسّ  واحدٍّ  لكِّ  منشور عىل

 ..كفردٍّ  انفٍّ  فالُف  .للُمثبتِ  مايُثِبُت  النَّايف منَ 

اعمل! انه قد تصري شدة حمبة الش  سببًا النئاره، وكذا شدة اخلوف، وكذا غاية العظمة، وكذا عدم احاطة 

 العقل..

تيقنُت ك ين شاهدُت حبدس قطعي: ان هجمن مندجمٌة ابلقوة اعمل! اين قد 
1
يف بذر الكفر اكندماج جشرة احلنظةل  

يف نواهتا.. وان اجلنة مندجمة يف حبة الاميان اكندراج جشرة النخةل يف نواهتا. فكام الغرابة يف اس تحاةل النواة 

حتول معىن الضالةل متجسامً هجامنً  وانقالهبا اىل جشرة احلنظةل أ و جشرة النخةل، كذكل ال استبعاد يف
1
ب،   تعّذِ

واليف متثل انوار الهداية جنًة تُس َتعذب. ويف ]اللوامع[ 
4
 نبذة من هذه الشهود يف هذا العامل ايضًا.. 

اذا  "اان"اعمل! كام ان احلبة من بذور احلبوابت ونوى المثرات اذا ثقبت يف قلهبا، التتكرب ابلتنبت. كذكل حبة 

ذكر: هللا.. هللا.. التتعاظم تكل الااننية متفرعًة ابالنتعاش ومتفرعنًة ابلغفةل، ومس تحصنًة  ثُقبت بشعاع

آاثر النوع، ومبارزةً ابلعصيان جلّبار السموات والارض. والاولياء النقشبنديون موفَّقون لفتح حبة  ومستندًة بأ

اخلفي. كام ان ابذلكر اجلهري  القلب وكشف طريقٍّ قصري بثقب جبل )اان( وكرس رأ س النفس مبثقاب اذلكر

ق..  خُتّرب طاغوت الطبيعة أ و متزَّ

ل  علهيا ايضًا اثُر احلمكة واالتقان والاهامتم. فان شئَت  اعمل! أ ن أ بعد واوسع وأ رق دوائر الكرثة وطبقاهتا يتل 

لقدرة حصيفة فانظر اىل هناية ما انبسط وانترش اليه التكرث من جدل الانسان وصورته، لرتى كيف حيَّش قمل ا

 جهبته ووهجه وكفيه

--- 
1
 املقصود ابلقوة : ابالس تعداد والقابلية الئامنة يف الش . اما ابلفعل فيعين: ابملشاهدة واملاثل امام العني.  

2
 ال تنرصف هجمن ااّل ا ن نكّرت فتنرصف.  

3
 من "اللكامت". 921لك الاالم يف الضالةل ولك الذلائذ يف الاميان ص -اللوامع   
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 الَقدر اىل املشري عنقه يف املعلق طائره وعىل الانسان، روح يف معاىن عىل دالات وأآالت ونقوش خبطوط
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 ..العوراء واالتفاقية الامعى التصادف دلخول منفذاً  التحش يةُ  هذه يرتك مل حىت فطرته، يف املكتوب

اة وبقاهئا، وان لك ما اودعته القدرة اعمل! ايمن ابتيل حبب هذه احلياة حىت حسبَت ان العةل الغائية يف احلي

الازلية يف جوهر الانسانية وذوي احلياة من اجلهازات العجيبة والتجهزيات اخلارقة، امنا اعطاها الفاطر احلكي 

حلفظ هذه احلياة الرسيعة الزوال، والجل البقاء. مال مث مال!. اذ لو اكن بقاء احلياة هو املقصود من كتاب 

ر واهبُر وانوُر دالئل احلمكة والعناية والانتظام وعدم العبثية ابجامع شهادات نظامات احلياة، لصار اظه

كجبل  -الئائنات؛ اجَعَب واغرَب وانَسب مثال العبثية والارساف، وعدم الانتظام وعدم احلمكة. َكثل جشرٍّ 

مبقدار درجة مالكية احلي للحياة ليس لها االّ مثرة فردة كخردةل. بل يرجع اىل احلي من مثرات احلياة وغاايهتا   -

وترصفه احلقيقي فهيا. مث سائر المثرات والغاايت راجعة اىل احمليي جل جالهل ابملظهرية لتجليات اسامئه، وابظهار 

 الوان وانواع جلوات رْحته يف جنته يف احلياة الاخروية اليت يه مثرات بذور هذه احلياة ادلنيوية وهكذا..

ظف ل ن جيس ويضع اصبعه عند اللزوم عىل اجلهازات اليت تتحرك هبا السفينة العظمية اذ كام ان الشخص املو 

للسلطان، اليرجع اليه من فوائد السفينة الا مبقدار عالقته وخدمته، اي من الالوف واحدًا.. كذكل درجة 

ات هنا ترّصف لك يح يف سفينة وجوده. بل هناك ميكن ان يس تحق من الالوف واحدًا، لكن اليس تحق ابذل

 من ماليني ماليني واحدًا ايضًا..

اعمل! اي قليب ان ذلائذ ادلنيا وزينْتا بدون معرفة خالقنا ومالكنا وموالان ولو اكنت جنة، فهئي هجمن. هكذا ذقت 

 ومعرفته تُغين عن لك ما يف ادلنيا حىت عن اجلنة ايضًا.. "قطرة"وشاهدت. حىت يف نعمة الشفقة كام يف 

ن لك ماجيري يف هذه ادلنيا هل وهجان: وجه اىل ادلنيا والنفس والهوى، ووجه اىل الآخرة. فاما اعمل! اي قليب: ا  

الوجه ادلنيوي فاعظم الامور واثقلها واثبْتا هو يف نفس الامر بدرجة من الصغر واخلفة والزوال، حبيث 

ش هل القلب )ابملرق( والتضجر، والتأ مل و   شدة التأ مل..اليساوي واليوازي واليليق الن يُشوَّ
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 زهرة؛ صبغة يف جتلهيا او شفافة، ذرة يف مثالً  الشمس متثال يرى ممن واهجل وابهل اْحق ترى هل ايقليب !اعمل

 العامل، سقف يف الوهاج الرساج لوازمات لكَّ  وصبغْتا، الزهرة لون ومن اذلرة يف املرئية الُشميسة يف يطلب مث

آه بعارضٍّ  زال اذا مث .للعامل ومركزيْتا للس يارات جذهبا حىت  قرص بسبب - رشع والزهرة اذلرة هذه يف مارأ

 (الشبامنت) ولك اذلرات سائر شهادات وجود مع الهنار، وسط يف الشمس وجود ينكر - واحنصاره النظر
1
 .الصحو الهنار ّضوة يف والس يارات والبحور واحلياض واحلباابت والقطرات والرشاشات 

ابلوجود "مبقدار لياقة قابلية الش  املرمسة ابلَقَدر  "الوجود الظيل ابلتجيل"ليه مث ان ذكل الاهجل يلتبس ع 

. فاذا رأ ى الشمس يف ذرة شفافة يقول: اين عظمة الشمس، واين حرارهتا اخلارقة، وكيف وكيف؟. "ابالصاةل

 اىل أآخر بالهاته!..
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بوجه ما، واليتفطن ان قرهبا منه ابلتأ ثري  وقد يريد ان يقتبس من انرها او حيسها بيده او يؤثر يف ذاهتا تأ ثرياً 

فيه، اليس تلزم قربه مهنا حىت تتأ ثر الشمس من فعهل. مث انه يرى يف صغار الاش ياء وخسائسها اتقااًن جعيبًا 

ل كثريًا؛  واهامتماً غريباً وصنعة فائقة وحمكة رائقة، فزيمع ابلقياس الباطل ان صانع هاتيك تلكَّف يف صنعها وتعمَّ

: ما قمية اذلابب مثال، حىت يرُصف هل هذا املرصف املهم من صانع حكي؟ حىت يصري ذكل املسكني فيقول

 سوفسطائيًا.

فيا هذا )وهلل املَثَُل ال عىل( 
1
)هللا خالُق لّك يشءٍّ َوُهَو عىل لّك يشءٍّ وكيل(  

4
البد ان تعمل اموراً اربعة ينحل  

 هبا الاشئال.

الشموس يصفه تعاىل مبا هل الاول: ان لك ش  من اذلرات اىل 
3
يف كامل ربوبيته، لكن اليتصف مباهل الجل  

 مظهريته لتجليه..

الثاين: انه ينفتح من لك ش  اىل نوره تعاىل ابٌب، لكن ابنسداد ابب واحد يف نظر قارص الينسد ماالحيد من 

. ن امكن فتح اللك بفتح واحدٍّ  الابواب، وا 

--- 
1
 الندى.  

2
 11النحل :   

3
 11ر : الزم  

4
 مبا هل من صفات جليةل.  
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 الاسامء جتيل فيض من الئقة حصة ش  للك وَرمَس  قيَّد قد احمليط العمل من املنعكس القدر ان :والثالث

 .النورانية املطلقة

والرابع: )انّمــا امـُره اذا أ راَد شــيئاً اْن يَـقوَل هُل ُكــْن فَيـكوُن(  
1

(  . و)َما خلُقمك والبَعثمُك ا الّ َكنَفسٍّ واحَدةٍّ
1
 .

واما اذا اس ند ابلغفةل الاش ياء اىل انفسها واىل الاس باب الامئانية، للزم عىل لك العقالء ان يقبلوا احملاالت 

 الناش ئة من حمك ذكل الاهجل الابهل.

آن املعجز البيان يعرّب  كثرياً عن تبيني احلقائق برضب املثل، برس ان احلقائق اجملر  دة الالهية ممتثةل اعمل! ان القرأ

يف دائرة املمكنات بقيود الامثال، فاملمكن املسكني ينظر اىل الامثال يف دائرة الامكـان، ويالحظ من خلفها 

 شـؤون دائرة الوجوب )وهلل املَثَل الاعىل(.

اعمل! ان العرش اكلقلب، فقلبك فيك ملئاً 
4
عظي العرش ال "الظاهر"وانت يف قلبك ملكواتً ففي دائرة الامس  

يشار اليه بـ )واكَن َعرُشه عىل  "الاول"اكلقلب للكون. ويف الامس  "الباطن"حميط ابللك، ويف دائرة الامس 
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املَاء( 
3
ويف الآخــر يــرمـز اليــــــه بـ: )وسـقف اجلـنــــــة عــرش الرحـمــــن(  

1
اذ لـعـرش َمـــــــــــن )هو  

الاوُل والآخُر والظاهُر والباِطُن( 
1
 حصة الاولية والآخرية والظاهرية والباطنية.. 

 اعمل! ان العجز معدن النداء، وان الاحتياج منبع ادلعاء.

فيا ريب واي خالقي واي ماليك! جحيت عند ندايئ حاجيت. وعديت عند دعايئ فاقيت. ووس يليت انقطاع حيليت. 

آمايل وأآاليم. وشفيعي حبيبك ورْحتك. فاعف  عين واغفر يل وارْحين اي هللا، وكزني جعزي. ورأ س مايل أ

 ايرْحــن، ايرحي.

--- 
1
 91يس :   

2
 19لقامن :   

3
اي كام ان قلبك فيك يف حاةل ُمكل ، وانت يف قلبك يف حاةل ملكوت، اي كام ان الانسان من حيث املكل ظرف   

 (.21لقلبه ومن حيث امللكوت مظروف.. )ت : 
4
 9هود :   

5
لك درجتني كام بني السامء والارض،والفردوس أ عىل اجلنة واوسطها، وفوقه عرش  )اجلنة مائة درجة ، ما بني  

الرْحن.. ( احلديث حصيح : رواه ابن ماجة عن معاذ واحلامك عن عبادة بن الصامت وعن أ يب هريرة، وابن عساكر عن ايب 

، 4314حصيح وانظر الاحاديث ( قال احملقق: 4111عبيدة اجلراح ، ريض هللا عهنم. ) حصيح اجلامع الصغري وزايدته 

 يشري اىل حديث: سقف اجلنة عرش الرْحن. 212من املصدر نفسه، ويف سلسةل الاحاديث الصحيحة  3111
6
 4احلديد :   

#198 

  املناجاة ترمجة
1

 

 اليت ختطرت اىل القلب ابللسان الفاريس

 ]] ايرب! لقد حبثت يف اجلهات لكها )اجلهات الست( فمل أ جد دواًء دلايئ.

 فنظرت حنو الميني، واذا بقرب أ يب ابل مس.

 وران برصي حنو اليسار، فاذا قربي يف الغد.

 وهذا اليوم هو اتبوت حيمل جسمي املضطرب.

 جفنازيت ماثةل أ مايم فوق رأ س معري.

 وحتت الاقدام ماء خلقيت ورمي عظايم ممزوجني.

 ولكام نظرت اىل اخللف رأ يت هذه ادلنيا رسااًب يف رساب.
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 ما امتد نظري اىل الامام، فالقرب فاغر فاه. وطريق ال بد يرتاءى من بعيد. واذا

 وهو عاجز، قارص، عدمي اجلدوى. "اجلزء الاختياري"وانين ال أ مكل سوى 

 اذ الجمال هل للحلول يف املايض، وال النفوذ اىل املس تقبل.

آن واحد س يال.  وامنا ميدان جتواهل هو: زمان احلال، وأ

 هذا الفقر والضعف فقد كتب قمُل قدرتك يف الفطرة َمياًل اىل ال بد وأ ماًل يف اخللود.وعىل الرمغ من 

 فدائرة الاحتياج واسعة سعة امتداد النظر، فايامن يصُل اخليال تصل احلاجة ايضًا.

 بيامن دائرة اقتداري قارصة قارصة اكليد.

ذن.  ففقري وحاجيت بسعِة ادلنيا ا 

--- 
1
رمي فاروق رسول حيىي برتمجة نص هذه املناجاة. اما ترمجْتا الوافية ففي اللكمة السابعة عرشة تفضل مشكوراً الاخ الك  

 ويف الرجاء السابع من اللمعة السادسة والعرشين "رساةل الش يوخ".
#199 

 فأ ين هذا اجلزء من تكل احلاجات اليت تسع الئائنات؟ "اجلزء اذلي اليتجزأ  " مثل مايل ورأ س

 كل من هذا اجلزء يك أ حظى بعنايتك.ولكين انطلق يف سبي

 ان رْحتك املطلقة مالذي.

 فاذلي جيد فيضًا من الرحامت، اليعمتد عىل هذا اجلزء الاختياري، اذلي هو قطرة من رساب.

 ايرب! هذه ادلنيا ما يه ااّل اكملنام، وهذا العمر يذهب ادراج الرايح.

آالمٌ   يف البقاء. والانسان فانٍّ بفناء ادلنيا، والآمال الفانية أ

 تعايل ايْتا النفس اليت الحدود لها ّّضي بوجوِدِك الفاين.

 خفالقك اذلي بيده الوجود.. موجود.

 هل املكل وهو املعطي، فافِن نفسِك يك جتد النفُس البقاء.

 وذكل برس: نفُي النفي اثبات.

 ايالهئي ايذا اجلود والكرم هب يل ملئاً من عندك.

 نك انت احلفيظ. [[واعطين قمية الحدود لها، فا
#200 

 ال مة جملس اىل خطاب
1
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 بسم هللا الرْحن الرحي

 )انَّ الّصلوَة اكنت عىل املؤمننَي كتااًب َموقُواًت(

 اي اهيا املبعوثون! انمك ملبعوثون ليوم عظي.

 اهيا اجملاهدون! واياهل احلل والعقد!

 اىل هللا يف بضع نصاحئ ويف عرش لكامت:ارجو أ ن تعريوا مسعًا اىل مسأ ةل يُسدهيا اليمك هذا الفقري 

ذ ان مل تُس تقبل النعمة  اواًل: ان النعمة الالهية العظمى يف انتصارمك هذا تس توجب الشكر، لتس متر وتزيد، ا 

غارة العدو  آن الكرمي من ا  فعليمك اذاً الامتثال  -بفضل هللا تعاىل  -ابلشكر تزول وتنقطع. مفادممت قد أ نقذمت القرأ

  وهو الصالة املكتوبة، يك يظل عليمك فيضُه وتدوم انواره مبثل هذه الصورة اخلارقة.بأ مره الرصحي

قباهلم عليمك، ولكن هذا الوّد والتوّجه حنومك امنا  اثنيًا: لقد أ هبجمت العامل الاساليم هبذا الانتصار، وكسبمت وّد م وا 

 ل جل الاسالم.يدومان ابلزتام الشعائر الاسالمية؛ اذ حيبمك املسلمون ويوّدونمك 

اثلثًا: لقد توليمت قيادة جماهدين وشهداء يف هذا العامل و م مبثابة اولياء صاحلني، مفن شأ ن امثالمك من الغيارى 

اّل  آن الكرمي لنيل حصبة اولئك النورانيني، والترشف برفاقْتم يف ذكل العامل. وا  السعُي واجلّد المتثال اوامر القرأ

 تضطرون اىل

--- 
1
( وهو حمفوظ يف جسالت اجمللس، واكنت ادلوةل 1442) 1214/ 1/ 12اخلطاب يف جملس الامة الرتيك يف القي هذا   

عندئذٍّ عىل مفرتق الطرق.. واكن من تأ ثري هذا اخلطاب البالغ ان اقبل كثري من النواب )املبعوثني( اىل اداء الفرائض. وقد 

 نرش لكّه ابلرتكية يف الكتاب فرتمجناه اكماًل.
#201 

 ورشف شهرة من فهيا مبا ادلنيا فهذه .هنا قادة انمت حني يف هناك، جندي أ بسط من واملدد العون امتسال

 .العمل ومبلغ املىن غاية لمك والتكون امثالمك، كراماً  تريض متاعاً  تكون ان التس تحق

ن يكون رؤساؤ م رابعًا: ان هذه الامة الاسالمية مع أ ن قسامً مهنم اليؤدون الصالة. ااّل اهنم يتطلعون ا

مسؤولهيم هو  -الوالايت الرشقية  -صاحلني أ تقياء حىت لو اكنوا  م فسقة. بل ان اول ما يبادر اهل كردس تان 

سؤاهلم عن صالهتم. فان اكنوا مقميني لها، فهبا وِنعَمت ويثقون هبم، واالّ فس يظل املوظف املسؤول موضع شك 

 "بيت الش باب"ولقد حدثت يف حينه اضطراابت يف عشائر  وارتياب رمغ كونه مقتدرًا يف اداء واجباته.

اليقي الصالة ويرشب امخلر، فكيف نطيع  "القامئقام"فذهبُت ل س تقيص اس باهبا، فقالوا: ان اكن مسؤولنا 

أ وامر أ مثال هؤالء املارقني من ادلين؟ هذا علامً ان اذلين قالوا هذا الالكم  م انفسهم اكنوا اليؤدون الصالة، 

 نوا قطاع طرق!.بل اك
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لـــهئي بأ ن اذلي يستهنض  خامسًا: ان ظهور اكرث الانبياء يف الرشق واغلب الفالسفة يف الغرب رمٌز للقدر اال 

الرشق ويقّومه امنا هو ادلين والقلب، وليس العقل والفلسفة.. مفادممت قد أ يقظمت الرشق ونهبمتوه، فامنحو م 

  هباءًا منثورًا، أ و تظل سطحية موقتة.هنجًا ينسجم مع فطرته. وااّل س تذهب مساعيمك

قد اس تغلوا واليزالون يس تغلون اهاملمك  -والس امي الانلكزي  -سادسًا: ان خصوممك واعداء الاسالم ال فرجن 

امور ادلين، حىت اس تطيع ان اقول: ان اذلين يس تغلون هتاونمك هذا يرضون ابالسالم مبثل مايرّض به اعداؤمك 

مك ابمس مصلحة الاسالم وسالمة ال مة حتويل هذا الاهامل اىل أ عامل. ولقد تبنّي لمك كيف فينبغي ل -اليوانن  -

الىق زعامء الاحتاد والرتيق نفوراً وازدراءً من الامة يف ادلاخل رمغ مابذلوه من تضحية وفداء وعزم واقدام حىت 

قسم مهنم ابدلين وبشعائره، بيامن  يف هذه اليقظة الاسالمية، وذكل لعدم اكرتاث -اىل حدٍّ ما  -اكنوا سببًا 

 املسلمون يف اخلارج قد منحو م التقدير والاحرتام لعدم رؤيْتم هتاوهنم واهامهلم يف ادلين.
#202 

 دينياً  عليه يتغلب مل فانه مديدة مدة منذ الاساليم العامل عىل الاغارة يف الكفر عامل متكن من الرمغ عىل :سابعاً 

 ادلاخل يف - مجيعها الضاةل الفرق فبقيت .ومبرشيّه وعلمه وفلسفته احلضارية ووسائهل وقدراته امئاانته مجيع مع

 تيار يمتكن لن وامجلاعة الس نة بأ هل ومتانته صالبته عىل الاسالم حافظ اذلي الوقت ففي ذلا .حمكومة أ قلية -

 القيام أ ن اي .الاساليم العامل صدر اىل سبيالً  جيد ان الاوروبية، للحضارة اخلبيث اجلانب من مرتحش بدعي

 هذه مثل حيدث مل انه علامً  .فال واالّ  الاسالم، دلساتري ابالنقياد االّ  حتدث ان الميكن جوهرية انقالبية حبركة

 .وأ فلَت رسيعاً  تالشت فلقد حدثت قد اكنت ولو السابق، يف احلركة

آنية من الظهور اثمنًا: ليس ابالمئان القيام بعمل اجيايب بنّاء مع الْتاون يف ادلين ، حيث اقرتبت احلضارة القرأ

واوشكت احلضارة الاوربية الضاةل املسؤوةل عن ضعف ادلين عىل المتزق والاهنيار. أ ما القيام بعمل سليب 

 فليس الاسالم حباجة اليه، كفاه ماتعرض هل من جروح ومصائب.

هذه،  م  "حرب الاس تقالل"تصاراتمك يف اتسعًا: ان اذلين يولونمك احلب قلبًا ولسااًن، ويمثنون خدماتمك وان 

مجهور املؤمنني، وخباصة طبقة العوام، و م املسلمون الصادقون. فهم حيبونمك جبد، ويعزتون بمك بصدق، 

ويساندونمك ابخالص، ويقّدرون تضحياتمك، وميّدونمك بأ خضم ماتنبه دلهيم من قوة. وانمت بدورمك ينبغي لمك 

آن الكرمي ول جل مصلحة الاسالم، واالّ فان تفضيل املتجردين االتصال هبم والاستناد الهيم  اتباعاً ل وامر القرأ

من الاسالم واملبتويت الصةل ابالمة من مقدلي اوراب املعجبني هبا، وترجيحهم عىل عامة املسلمني منافٍّ لكيًا 

 .ملصلحة الاسالم؛ وس يويل العامل الاساليم وهجه اىل هجة اخرى طلبًا للمساعدة والعون

عارشًا: ان اكن يف طريق تسعة احامتالت للهالك، واحامتل واحد فقط للنجاة، فال يسلكها ااّل جمنون طائش 

االّ ساعة  -هذا الاداء  -اليبايل حبياته.. ففي اداء الفرائض ادلينية جناة بتسع وتسعني ابملائة، علام انه اليس تغرق 
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ل رضر واحد فقط يصيب ادلنيا ومن حيث الغفةل والكسل. واحدة يف اليوم، مقابل ما قد ميكن ان يكون احامت

بيامن اهامل الفرائض وتركها فيه احامتل تسع وتسعني ابملائة من الرضر مقابل واحد ابملائة من احامتل النجاة من 

 حيث الغفةل والضالةل.. فياترى اّي مسّوغٍّ 
#203 

 الفرد ْحية تسمح وكيف معًا؟ وادلنيا ينادل رضره يصيب اذلي الفرائض ترك يف ابتداعه ميكن مربر وايّ 

 الْتاون؟ بذكل وخنوته

ما  هنا سوف تُقدّل.. فاالمة ا  ذ ا  ان ترصفات هذه القافةل اجملاهدة من أ عضاء هذا اجمللس العايل ابلغة ال مهية، ا 

م ل داء أ هنا تقدّل أ خطاء م او تنتقدها، ومالهام مل  ابالرضار والاخطار. اي أ ن متسكهم حبقوق هللا وتوهجه

 الفرائض يتضمن حقوق العباد ايضًا.

ان معاًل جادًا الينجز مع اولئك اذلين يرضون بأ وهام براقة انبعة من سفسطة النفس ووسوسة الش يطان 

ن احلجر الاساس لهذا الانقالب  ويصّمون اذاهنم عن البالغ املبني والرباهني الساطعة ابلتواتر والاجامع.. أ ال ا 

 متينًا صدلًا.العظي جيب ان يكون 

هذا  -مبا تمتتع به من قوة، فان مل يتعهد  "السلطنة"ان الشخصية املعنوية لهذا اجمللس العايل قد تعهدت معىن 

واكةًل ايضاً ومل يقم ابمتثال الشعائر الاسالمية ومل يأ مر الآخرين ابلقيام هبا، اي اذا  "اخلالفة"معىن  -الربملان 

هذه الامة اليت مل تفسد فطرهتا واحملتاجة  -ومل يس توف حاجة ال مة ادلينية  "معىن اخلالفة"اخفق يف تقدمي 

واليت مل تَنس حاجْتا الروحية حتت لك ضغوط املدنية احلارضة  -اىل ادلين اكرث من حاجْتا لوسائل العيش 

 القوة والاس ناد من امس ولفظ. فمتنح هل -متاماً  -ولهوها، فاهنا تضطر اىل منح معىن اخلالفة اىل ما ارتضيمتوه 

ايضًا ال دامة ذكل املعىن. واحلال ان مثل هذه القوة اليت ليست بيد اجمللس وال تأ يت عن طريقه تسبب 

آن الكرمي اذلي يقول:  الانشقاق، وشق عصا الطاعة يناقض امر القرأ

قوا(  )واعَتصموا حِبَبِل هللا مَجيعًا وال تَفرَّ
1
 

اثبت وامنت من خشصية الفرد.  -اليت يه روح امجلاعة  -املعنوية ان هذا العرص عرص امجلاعة، اذ الشخصية 

ويه اكرث اس تطاعة عىل تنفيذ الاحئام الرشعية. فشخصية اخلليفة تمتكن من القيام بوظائفها استناداً اىل هذه 

 الروح املعنوية. ان

--- 
1
آل معران :     114أ

#204 

 خشصية من وأ ملع أ سطع يكون وتأ لقها ارشاقها فان مس تقمية اكنت فان العامة روح تعكس املعنوية الشخصية
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 الحيدهام بيامن الفرد، يف حمددان واخلري فالرش .ذكل وفق يسترشي فسادها فان فاسدة اكنت ان اما الفرد،

 .ادلاخل يف رشوراً  اببدالها اخلارج جتاه نلمتوها اليت احملاسن متحقوا ان فأ ايمك .امجلاعة يف حدود

مك ادلامئيني وخصوممك حياولون تدمري شعائر الاسالم، مما يس توجب عليمك احياء هذه انمت اعمل بأ ن اعداء

اّل فس ُتعينون   العدو املتحفز لالنقضاض عليمك. -بغري شعورٍّ منمك  -الشعائر واحملافظة علهيا. وا 

ليمك وال ان الْتاون يف تطبيق الشعائر ادلينية يفيض اىل ضعف الامة، والضعف يُغرى العدو فيمك ويشجعه ع 

 يوقفه عند حّده.

 حسبنا هللا ونعم الوكيل.. نعم املوىل ونعم النصري.
#205 

 احلباب ذيل
 َمن اكن هلل اكن هل لك ش ..

 وَمن مل يكن هل، يكن عليه لكُّ ش .

 والكوُن هل برتِك اللّك هل والاذعاِن بأ ن اللكَّ ماهُل ومنه واليه..
#206 

 (1ط) يف

 افادة مرام

 رسائيل العربية الامثن! اياهيا الناظر يف
1
 

اين اول ماكتبُْتا، ماكتبُت االّ لنفيس، مث ختطرُت ان هذه النعمة من ُشكرها نرُشها، لعل ان ينتفع هبا أ انٌس. 

مث بعد تكرار النظر فهيا تفطنت فهيا رسًا ترددُت يف اظهاره من زمان ، ولكن أ حّس يف قليب الآن سائقًا 

 ال ظهاره، وهو:

تكل الرسائل وسائَل وسالمل.. للصعود اىل الزانبيل النورانية املتدلّية من عرش الرْحن اليت  انه أ رى مسائل

ن حصلت يل اول  آيةٍّ من الفرقان. مفسائلها وا  يه الآايت الفرقانية. مفا من مسأ ةلٍّ مهنا ااّل ومياّس رأ ُسها قدَم أ

فامي  -قة عقيل مفتوح اجلفون ماحصلت شهودية وحدس ية وذوقية، لكن دلخويل يف حصراء اجلنون مع رفا

آه قليب يف مقاييسه ووزنه مبوازينه واس متسكه برباهينه..  -يغمض فيه ذوي الابصار  لّف عقيل عىل عادته مارأ

 صارت مسائل هذه الرسائل من هذه اجلهة ك هنا مربهنة اس تداللية.

 فئار الفلسفية.فميكن ملن ضّل من هجة الفكر والعمل أ ن يس تفيد مهنا مايُنجيه من مزالق الا
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ميانية وعمل مالم جديد يف غاية القوة والرصانة  بل ميكن ان يس تخرج مهنا ابلْتذيب والتنظي والايضاح عقائد ا 

 لرّد ضالالت أ فئار هذا الزمان.

آفاق الكرثة ان يس تنبط مهنا طريقة كسكة  لتحق قلبُه بعقهل املتشتت يف أ بل ميكن ملن اختلط عقهُل بقلبه، او ا 

آن الكرمي..كيف ال، ولك ما يف رسائيل من احملاسن ما هو ااّل احلديد  متينًة أ مينة يسكل فهيا حتت ارشاد القرأ

آن..  من فيض القرأ

 وهلل امحلد اكن القرأآن هو مرشدي واس تاذي يف هذا الطريق.

 نعم! َمن اس متسَك به اس متسك ابلعروة الوثقى الانفصام لها.

--- 
1
 حبة وذيلها، حباب وذيهل، ويلحق هبا: نقطة وشعاعات وملعات.وىه: قطرة وذيلها، ذرة، مشة،   

#207 

 الرحي الرْحن هللا بسم

امحلد هلل اذلي تقدست عن الاش باه ذاتُه، وتزّنهت عن مشاهبة الامثال صفاتُه، اخلاّلق اذلي؛ ذاك العامُل 

ذا بناؤه.. وذا صنعتُه وهذا صبغتُه.. اجيادُه.. وذا انشاؤه وه "اي الانسان"الكبري ابداعُه.. وهذا العاملُ الصغري 

وذا نقشه وهذا زينتُه.. وذا رْحتُه وهذا نعمته.. وذا قدرتُه وهذا حمكته.. وذا عظمتُه وهذا ربوبيتُه وذا خملوقُه 

وهذا مصنوعُه.. وذا ملكُه وهذا مملوكُه.. وذا مسجدُه وهذا عبده.. وعىل جوانهبام بل عىل لّكِ جزءٍّ مهنام سكتُه 

 ة ابن اللكَّ ماهُل..الناطق

اّن نُشِهدك ونُشهُد َْحةَل عرشَك ومالئكتك بشهادة مجيع انبيائَك واوليائك وأآايتك  اللّهم اي قيوَم الارض والسامء ا 

هَل ااّل انت وحدك الرشيَك كل، ونس تغفرَك ونتوب اليك  ومجيع مصنوعاتك ومجيع خلقك ابنك انت هللا ال ا 

 رسلَتُه رْحًة للعاملني..ونشهد ان محمدًا عبدك ورسوكل، ا

 اللّهَم صّلِ عليه كام يناسب حرمته وكام يليُق برْحتك وعىل أآهل وحصبه امجعني..
#208 

 اعطاكَ  فامي تترصَّف ان فكل .بمتليك وليس اابحة الا هو ما وتوابعه، وجودك من عليك هللا انعم ما ان !اعمل

 اذن ال فامي يرَصف او يرُسف ان للضيف ليس ،احداً  أ ضاف َكن .انت ترىض كام ال أ عطى، َمن يرىض كام

يف  ..فيه للمّضِ

اعمل! ايمن يس تغرب احلرش الاعظم ويستبعده! أ ال تنظر اىل ما بني يديك مما الحيىص من انواع احلرش والنرش 

والقيامات اخلصوصية! وكيف تستبعد القيامة الكربى مع مشاهدة ماالحيد من القيامات يف لك س نة، حىت يف 

رة ممثرة او مزهرة؟ وان شئت اليقني الشهودي، فاذهب مع عقكل يف أآخر الربيع والصيف اىل حتت لك جش
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جشرة التوت او املشمش، مثال.. وانظر كيف ُحرشت ونرُشت هذه المثرات احللوة احلية.. واخمللوقات الطرية 

ء المثرات املنشورة املنثورة الاليت اللطيفة النظيفة. ك هنا اعياُن المثرات الاليت ماتت يف الس نة اخلالية. فهؤال

 "الوحدة الروحية"يضحكن يف وهجك، ما يه ااّل اخوات امليتات اخلاليات وامثالها ك هنا يه. ولو اكنت لها 

ايها، أ ي عيهُنا، المثلها!.. مث تأ مل يف الشجرة مع يبسها ومجودها وحقارهتا وصغرها، مع  اكالنسان اكنت يه ا 

س يل َْحَةل ارزاق الازهار والامثار.. كيف صارت تكل الشجرة برأ سها عالاَمً جعيبًا، ضيق جمارهيا واشتباك م 

ذا الُقبوُر بُعرِثَت(  يصور للمدقق متثال )وا 
1

. احلق ان القدرة اليت تنرش من الشجرة اليابسة هذه املصنوعات 

آمنا..  اللطيفة اليتعرس علهيا ش  ما يف الامئان. أ

ورةٍّ من القرأآن مجمل ما يف لك القرأآن وسائر السور من املقاصد وا م القصص، اعمل! ان تضمني لّكِ سورةٍّ س

، وَمن اليتيرس هل ااّل  ل جل ان الحيرَم من يقرأ  سورة فقط عام ُأنزَل هل التزنيل؛ اذ يف امللكفني الاّمُي او الغيبُّ

آاًن اتماً   ملن قرأ ها.. قراءة سورةٍّ قصرية فقط، مِفن هذه اللمعة الاجعازية تصري السورُة قرأ

اعمل! ان الواحد املترصف يف الكثري اليلزم ان يكون مبارشًا خمالطًا متداخاًل فامي بيهنم؛ الس امي اذا اكن مباين 

، خبالف الكثري. والفاعُل الكثري   -كفعل الامري يف النفرات  -املاهية، والس امي اذا اكن غري مادي وال ممكنٍّ

ط واملعاجلة. ولو احيلت وظائف الامارة وافاعيلها عىل النفرات، لَزِمت حيصل ابالرادة والامر بدون الاختال

 املبارشة اذلاتية واملعاجلة، او انقالب النفرات اىل ماهية الامري. فاحلق س بحانه مع غاية

--- 
1
 3الانفطار :   

#209 

 قريبٌ  اكلشمس س بحانه وهو .يشاء كام فينا يترصف وخساستنا، بُعدان وهناية وعظمته، وعلّوه وتزّنهه تقّدسه

 ..جالهل جل منه بعيدون وحنن ..منا

اعمل! ان الكرثة تنجر اىل الوحدة جبهة صريورة اجلزء امنوذج اللك، اكلشجرة اىل المثرة؛ فيصرُي اللك اكللكي، 

واجلزء اكجلزيئ كضياء الشمس املنبسط يف الفضاء، اذ قد تضمن لك  من ذرات ذكل الضياء لمتثالٍّ من متاثيل 

لشمس، ك ن اذلرات املهزتة مُشيساٌت اتصلت فصارت ضياء مثال: )وهلل املَثل ال عىل(.. هكذا جتليات اسامء ا

 نور الانوار الازيل فتجيل اسامء هللا يُرى هبذين الوهجني ماًل ولكيًا..

رج ذكل اعمل! ايمن اطمأ ن ابدلنيا وسكن الهيا!.. ان َمثكََل َكثل من يتدحرج ساقطًا من اعىل قرص، يتدح

، يتساقط ذكل الس يل من أ عايل جبل، يتدحرج ذكل اجلبل متنازاًل ابلزلزةل اىل اعامق  القرص يف س يلٍّ

الارض.. اذ قرص احلياة يهندم، وطائر العمر ميّر اكلربق اوشك ان يبيّضك يف وكر القرب، وس يُل الزمان ترسع 

مفن اكن يف )مشندوفر( دواليبُه بدرجة تُدهش العقول، وسفينة الارض متر مّر السحاب. 
1
يرسع رسعة  
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آن الرسعة  -شديدة، مث مدَّ يَده  اىل ازاهري ذات اشواك مفرتسة يف جانب الطريق،  -يف وسط الطريق ويف أ

مفّزقت الاشواُك يده.. فال يلومّن الا نفسه. فاذا اكن هذا هكذا.. فال متدّن عينيك واليديك اىل زهرة ادلنيا، 

آِن التاليق؛ فكيف بوقت الفراق!فان اشواَك الآم الفراق   متّزق القلوب يف أ

فيا نفيس الامارة ابلسوء! اعبدي َمن شئت واّدعي ماشئت.. وأ ما اان فال اعبُد االّ اذلي فطرين واقَتََدر عىل 

ان خسر يل الشمس والقمر والارض والشجر، والاس متدُّ الا ممن َْحلين يف طيارة العمر الساحب يف فضاء حميط 

وخّسر يل الفكَل ادلائر الطائربني النجوم الس يارات، وأ ركبين يف )مشندوفر(  الزمان املار اكلربق يف  الَقدر،

اخدود الارض وحتت جبل احلياة اىل ابب القرب يف طريق ابد الآابد.. واان قاعد ابذنه وتذكرته يف )واغون( 
1
غيث ااّل َمن يقتدر عىل توقيف )جرخ هذا اليوم املتصل طرفاه حبلقيت الامس والغد.. وال ادعو وال اس ت  

الَفكَل( 
4
 احملرك ظاهرًا لُفكلِ  

--- 
1
 اي: القطار، وتوضيح املسأ ةل يف اللكمة الثالثة والعرشين.  

2
 عربة من القطار.  

3
 دوالب العامل، اي املقدرات.  

#210 

 من املتدحرجة ملتغريةا ادلنيا هذه تثبيت وعىل ..والقمر الشمس جبمع الزمان حركة تسكني وعىل ..الارض

آمال يل اذ الارض؛ غري الارض بتبديل والزوال الفناء أ ودية اعامق يف الوجود شواهق  بلك متعلقة ومقاصد أ

آمايل تبقى ش ،  بسعادة وذلة عالقة ويل ادلنيا، وتفارقه الارض عليه وتذهب الزمان، عليه مامير عىل ملزتقة أ

 ارق يل ويصلح رسي هواجس ادّق  يسمع كام هو؛ َمن االّ  اعبد وال .والارض السموات اهل من صاحل لك

آمال  البرش لنوع الابدية السعادة حتصيل من وخيايل عقيل يمتناه ما عىل ذكل مع يقتدر كذكل ..وميوهل قليب أ

 ترصفه، عن خمتفية اذلرةُ  تتصاغر فال الشمس، واىل اذلرة اىل يدهُ  فيصل ابلآخرة؛ ادلنيا وتقليب القيامة ابقامة

 ..اوهاماً  العلومُ  تُنتج وبدونه ذلائَذ، الآالمُ  كل انقلبت عرفتَه اذا اذلي هو اذ ..قدرته عىل الشمس كرب اليتكربو

 .يه يه بل ..اسقاماً  واحِلمَكُ 

آاثمًا، ويصرُي  ، والاحياء اموااًت، والذلائذ أآالماً وأ نعم وبدون نوره تبيك الوجودات كل اعدامًا، والانوار ظلامتٍّ

بل الاش ياء اعداء، وما البقاء بدونه ااّل بالء، والكامل هباء، والعمر هواء، واحلياة عذاب، والعقل ال وّداء 

آالمًا..  عقاب، وتبيك الآماُل أ

َمن اكن هلل تعاىل اكن هل لك ش ، وَمن مل يكن هل اكن عليه لك ش ، والكون هل برتك اللك هل والاذعان بأ ن 

احاطت بك دوائُر متداخةل من احلاجات وهّجزك يف اصغرها اليت نصف اللّك ماهُل.. وهو اذلي فطرك بصورة 
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قطرها مّد يدك ابقتدار واختيار. وهّجزك يف البوايق اليت ُوسعت بعضها كام بني الازل والابد والفرش والعرش 

ابدلعاء فقط.. ويف التزنيل )قُل َما يَعبؤا ِبمُك ريب لَوالَ ُدعاؤمك( 
1
اليصل يدُه اليه؛ فالعبد فالصيب ينادي ابويه فامي  

َّه فامي جعز عنه.  يدعو رب

اعمل! ان كامل صنعة لك ش  واتقاهنا، ما هو االّ من رس الوحدة. ولوال الوحدة بال توزيع وبال جتزؤ وبال تزامح 

لتَفاَوتَت املصنوعات. كوحدة الشمس ووجودها ابلتجيل يف لك مامسه ضياؤها.. من ذرةٍّ شفافة اىل وجه 

يشغلها ش  عن ش . فهذا الرس تشاهده يف هذه الشمس املمكنة املسكينة املقيدة احملدودة اجلامدة  البحر، وال

امليتة اليت يه قطرة متلمعٌة بتجيل شعةلٍّ من امس النور احلق. فكيف مشس ال زل والسلطان الابد والقيوم 

 الرسمد الواجب الوجود الواحد ال حد احلي القدير

--- 
1
 99الفرقان :   

#211 

 خباصيْتا الشمس ووجود الواحدية، اىل تشري احمليط الضياء فوحدة (الاعىل املثل وهلل) .جالهل؟ جل الصمد

 .!فتأ مل .ال حدية اىل يرمز احمليط الضياء ذكل من وذرة جزء لك يف ابلتجيل

 اعمل! ان من اصدق شواهد الاحدية:

 مل.من ذرات جحرية من عينك، اىل وحدة العا "الوحدُة يف لك ش "

 مبا تََسعه لياقة قابليته اجملعوةل بقمل القضاء وقالب القدر. "االتقان الاَكل يف لك ش "و

. وان السهوةل املطلقة تدل عىل ان وجود الصانع ليس من جنس "السهوةل املطلقة يف انشاء لك ش  واجياده"و

 وجود املصنوع، بل البد ان يكون اثبت وأ رخس منه مبا اليتناىه.

رض تعطيمك وتبيعمك متاعها واملال اذلي يف يدها، رخيصاً بهناية الرخيصية. فلو اكن املتاع مالها او اعمل! ان الا

نسَج الاس باب الامئانية، ملا اشرتيمت رمانًة فردًة جبميع ماترصفون، الس تحصال مجيع ماتأ خذونه من مجيع 

 هبا واتقن فهيا بهناية االتقان وغاية الزتيني، الارض ابايدي اجشارها ومزارعها؛ اذ يُرى يف لك حبةٍّ ان صانعها اهمت

ومَجَع فهيا ما مجع بشعور اتم، وهمارة حكمية، وهّجزها بلطائف اللّون والطعم والراحئة جللب انظار املشرتين. فلو 

بُة مل تكن يه مصنوعُة َمن ال لكفَة وال معاجلَة وال مبارشة يف ُصنعه واجياده حىت تتساوى ابلنس بة اىل قدرته احل 

واحلديقُة والفردُة الفذُة ولك النوعِ واذلرة والشمس.. ملا اكن هذا هكذا بال ريب وابلبداهة وابحلدس القطعي؛ 

اذ البد ان يكون صانع هذه احلّبات العنبية والرمانية املصنوعة ظاهراً لتطمني ذوقٍّ موقت وَهَوس جزيئ لبعض 

ما مسلوب الشعور ومفقود احل س وعدمي الارادة بال عمل وبال اختيار وبال كامل، احلرشات واحليواانت، ا 

ليكون هذا هكذا رخيصاً اتفهاً مبذواًل؛ واحلال ان الصنعة الشعورية املتقنة احلكمية اخملتارة تكّذب هذا الفرض 
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ما واجب الوجود: قدير، مريد، علي، حكي، بيده ملكوت لك ش  )انَّما امُرُه اذا أ راَد شيئًا  اشد تكذيب.. وا 

ْن يقوَل هُل ُكْن فيكون( ا
1
  ) )َما خلُقمُك وال بَعثمُك ااّل كنفسٍّ واحدةٍّ

1
 ابلنس بة اليه. وهل يف 

--- 
1
 91يس :   

2
 19لقامن :   
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 اىل يعود ما غري الشؤونية، الفعالية يف هل ارسارٍّ  واىل اسامئه جتليات اىل تنظر وغاايت ِحمَكٌ  مصنوع لك

 المثرات هذه مهنا تس يل معياء قّوة العام الفيض هذا منشأ   يكون ان فالميكن .اجلزئية الفوائد من املس ْتلكني

 املتقنة وخصوصياهتا احلكمية املنتظمة تشخصاهتا اذ واالتفاقيات؛ التصادفات يد هبا تلعب مث اكلس يل،

 املبذوةل لرخيصيةا هذه تدل فبالرضورة .يقيناً  قطعياً  رداً  العوراء واالتفاقية الامعى التصادف يد تردّ  الشعورية

 املطلق اجلواد من املطلق اجلود عىل وتشهد وكيفًا، وخشصاً  فرداً  والاقتصاد واالتقان وَّكً، نوعاً  والسهوةل

 .احسانه ومشل نواهلُ  ومعّ  جالهلُ  جلّ  املطلق والقدير املطلق واحلكي

يض املطلق الغري احملدود يف ظروف فس بحان َمن مَجع هناية اجلود املطلق مع هناية احلمكة املتقصدة، وادرج الف 

بدرجة: جترب الفيل ملدافعة اذلابب  -تكل الثالثة   -النظام التام واملزيان احلساس والعدل العادل.. احلساسة 

العاض عىل ذرة من جسمه اجلس ي، وتقلق هذا الانسان املتكرب، اذلي حيّك بيافوخه 
1
كتف السامء بطعن  

تلته )َضُعَف الطالُب واملَطلوب( فيتشمر ملقا "ُرميحته"البعوض 
1

.. ويسكن غضُب البحر ويسكت غيظُ 

العاصفات وتسكن حدُة الربودة بدعاءٍّ خفي  من قلب منكرس لصيّب جنا عىل لوح منكرس يف البحر اللجّي.. 

ْن جُييُب املُضطرَّ اذا َدعاه(  )أ مَّ
4
مر، جييبه َمن يسمع هواجس القلب والرس وحيمك عىل حراكت الشمس والق 

 جّل سلطانه..

اعمل! اي اهيا املبتىل ابالس باب، ان خلق السبب وتقدير س ببيته وجتهزيه بلوازم انشاء املسبَّب، ليس ابسهل 

 وأ وىل واَكل وأ عىل من خلق املسبَّب عند السبب ابمر )كن( ممن يتساوى ابلنس بة اليه اذلراُت والشموُس..

آالم  ال عدام، امنا يه جتّدد الامثال، ففي الفراق مع وجود الاميان توجد اعمل! ايقليب ان مايُرى ملء ادلنيا من أ

آِمن تُؤَمن، وأ ْسمِل تسمَل.  ذلة التجدد دون أ مل الزوال. فأ

--- 
1
 مثل يرضب عىل التكرب.  

2
 94احلج :   

3
 11المنل :   
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#213 

 املتجاوبة والظمل والرايء الضالةل الّ وا املتصالبة، املتساندة الغفةل االّ  مايه اجلاهلية، العنرصية العصبية ان !اعمل

 ضياء من املنعكس املهزت النور فهئي الاسالمية امحلية واما ..ابهلل العياذ َكعبوِده وملّتهُ  اخللُق  فيصري ..املتعاونة

 ..الاميان

ي اعمل! ايمن يش تغل ابملناظرة مع امللحدين واملتشككني واملقدلين للزاندقة ال وروابئيني! انك عىل خطر عظ

لتحاق نفسك رساً وتدرجياً من حيث التشعر خبصامئك.. عىل ان املناظرة  ن اكنت نفُسك غري مزاكة، الجل ا  ا 

ابالنصاف املسمى ابلرتيك )يب طرفانه حماَكه( 
1
اشد خطرًا عىل ذي النفس الامارة؛ اذ بكرثة تكرار فرض  

تصرُي وكيل خصمه  "لُمَة تنقيدٍّ "منه يف دماغه  املنصف نفَسه يف موقع اخلصم يقُي يف ذهنه خصامً خيالياً فيتودل

 داخاًل، فيتعشش الش يطان يف تكل اللمة..

لكن التيأ س ان اكنت نيُتك خالصة. فاذا أ حَسسَت هبذا احلال فارصف عنان اجلهاد اىل عدوك الاكرب 

 ادلاخيل، وعليك بكرثة الترضع والاس تغفار..

لَعمةل املس تخدمة يف بناء قرص جعيب لسلطان عظي، وترس ي اعمل! ان الآالت اجلامدة واحليواانت وهجةل ا

آها اهنا  يف مقاصده العالية الواسعة  "ال تعمل حبساب انفسها بل حبساب من يس تخدهما"نقوشه، يعمل لكُّ َمن رأ

ت واغراضه الرقيقة اليت تتقارص عن ادراكها افئاُر خواص العلامء، فكيف جَبهةَل العوام وهبمية الانعام وجامدا

الاقالم.. كذكل من امعن يف جلوات الازاهري وتودداهتا وحتبباهتا اىل انظار ذوي احلياة تيقَّن: ان الازاهري 

ذنه يف أ رضه، وكذكل  -من جانب حكيٍّ كرميٍّ  -موظفون  ابخلدمة والتودد لضيفان ذكل الكرمي النازلني اب 

 احليواانت.

ت نقوش احِلمَك ولطائف حماسن الكرم املودعة يف جلوات نعم اين حس الزهرة وشعور الهبمية، واين درك غااي

ُف ربٍّ كرمي وتوُدده وحتّببه اىل عباده  الازاهري بزتييناهتا، وتطورات ال نعام مبنافعها؟ مفا هذه احلاالت الا تعرُّ

 وضيوفه جّل جالهل ومعَّ نواهل ومشل احسانُه..

، وحاجاِت لك احلواس اعلمي! ايْتا النفس املشؤومة! انك تطلبني لكَّ لوازما ت املراتب اخملتلفة يف لك مرتبةٍّ

، وشعاعات لك الاسامء احلس ىن يف لّك امسٍّ،  ، واذواق لك اللطائف يف درجة لك لطيفةٍّ يف حاجة لك حسٍّ

 وعظمَة املؤثر خلَف لك أ ثرٍّ 

--- 
1
 اي املناظرة املوضوعية احليادية واملنصفة.  

#214 

 الظيل، املدلول يف اخلاريج املعىن وخواَص  ومصنوعٍّ،
1
 لئال ومايََسعه به مايليق لكٍّ  من فاطليب .ادلال يف بل 
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 ..الاوهامُ  بك تس ْتوي

اعمل! انه البد اذا رأ يت نفَسك بعظمْتا ان تنظر اىل ما هو اعظم منك من السموات وغريها، واذا رأ يت ما 

 جحرية مهنا، مث انظر الهيا هو اصغر منك من الهوام واحلرشات فانظر اىل جحريات جسدك وادخل مع نظرك يف

حىت ترى البعوضة مفا فوقها اكرب منك، لئال يسقط يف عينك امهية احِلمكة والرْحة والنعمة واتقان الصنعة فيك. 

واذا رأ يت الغري الغري احملدود املامثلني كل يف النِعم، فانظر اىل احتياجك وجَعز نفسك وحمكة النعمة، لئال هتون 

 عندك قمية نعمتك.

عم، هل خيفّف احتياجك اىل العني وجوُد العني يف معوم احليوان؟. ام هل ينقص الشمول اثر القصدوالانعام ن

 اخلاص؟ مال، بل يشّده ويزيده..

اعمل! ان احلياة يف لك ذي حياة لها غاايت التعد والحتىص، يعود اىل احلي واحٌد واىل احمليي مبقدار مالكيته الغري 

ري أ ن يتكرب عىل الصغري يف اخللقة، والعبثية يف الواقع، وامنا يه يف نظر البرش النفيس املتناهية؛ والحق للكب

الغرور اذلي يزمع ويرى ان الاش ياء لكها الجل منافعه وهوساته. وحيسب ان الغاية لها غري مايعود اليه.. نعم، 

صال لياقة الكرامة.. ال هَلُ هذه الضيافة املفروشة عىل ظهر الارض اكراٌم للبرش برّس اخلالفة وبرشط اس تح

 وال س تفادته فقط.

اعمل! انه اذا قال كل املوسوس: ما انت االّ حيوان مما الحيد من احليواانت، والمنل اخوك والنحةل اختك، فاين 

جّلِ للُكتِب(  انت واين َمن يَطوي الّسامء )َكطّي الّسِ
1
ٌت )والارُض مَجيعاً قَبضُتُه يَومَ القياَمة والّسمواُت مط  وايَّ

بميينه( 
4
 ؟

آًة لعدم تنايه قدرته وغنائه وعزته.  فقل هل: ان عدم تنايه جعزي وفقري وذيل، مع علمي الاذعاين به يصرُي مرأ

 فهذا الرس رقّاين من مرتبة اخواين احليواانت. وان

--- 
1
 (114املعاين املتودلة يف اذلهن )ت:   

2
 113الانبياء :   

3
 19الزمر :   

#215 

 عن والسموات الارض تدبري واليُشغهل حاجايت ويرى ندايئ يسمع ان قدرته واحاطة عظمته كامل لوازم من

 .احلقرية شؤوين تدبري

واما تباعد الانسان واملمكن بدرجة عظمته عن الاش تغال جبزئيات الامور وخسائسها، فليس من عظمته.. 

لك رشاشةٍّ من القطرات واذلرات الزجاجية، بل اناّم ينشأ  من جعزه ونقصه وضعفه. أ فال تشاهد لك َحبابٍّ بل 
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تش متل عىل متثال الشمس، لو تلكّمت تكل لقالت لٌك مهنا: الشمس يل وعندي ويّف ومعي.. وما يزامح تكل 

اذلرات يف املناس بة مع الشمس العيون الس يارات والخدود البحور والعظمة الشمس، بل بدرجة علمنا بعدم 

واملناس بة بعدم املناس بة  -لقربة تنايه فقران وحقارتنا تزتايد ا
1
مفا أ لطف مناس بة من اليتناىه يف فقره وجعزه،  - 

 مع من الهناية لغناه وقدرته وعزته وعظمته!.

فس بحان َمن ادرج هناية اللطف يف هناية العظمة، وغاية الرأ فة يف غاية اجلربوت، ومَجَع هناية الُقرب مع غاية 

 فأ ظهر قدرته جبمع ال ضداد! .. الُبعد. وأآىخ بني اذلرات والشموس،

فانظر كيف التُشغهُل حشمة تدبري الارض والسموات عن لطافة تربية الهوام واحلرشات، واليعوقه تدبري الرب 

والبحر عن اجياد اصغر النحل والطري وعن احياء صغار السامك يف اعامق البحور، والتزاْحه شدُة عاصفات 

واحسانه اىل اخفى واضعف واجعز واصغر حيوان ساكنٍّ يف اخفى  الرب وحّدة غضب البحر عن كامل لطفه

 مئان، متوماًل حتت ظلامت كثافة البحر وغياهب امواجه وتفامق ارجتاجاته، وظلمة الليل وظلامت حسابه..

فتبسم الرْحة يف خالل غضب البحر وخلف وهجه العبوس القمطرير؛ اذ ينادي هذا البحر بنغامته الواسعة: 

ليل، ايكبري، ايهللا.. س بحانك ما اعظم كربايءك. فيقابهل ذكل احليوان الصغري برتناّمته اخلفية: اي ايعظي، ايج 

لطيف، اي كرمي، اي رزاق، اي رحي، اي هللا.. س بحانك ما الطف احسانك. ففي اقرتان هذين اذِلكرين، وامزتاج 

 الاحد الصمد جل جالهل ومّع نواهل.. هذين التسبيحني ِحشمٌة لطيفة ولطافة حمتشمة وعبودية عالية للواحد

--- 
1
 اي مع عدم املناس بة.  

#216 

آمنوا اذلينَ ) :ادلوام عىل يقول احلكي القرأآن اذ الصاحل؛ العمل هو امنا الاميان، علوم بعد ال لزم الا م ان !اعمل  أ

 .(الصاحلات ومعلوا

كونية املأ خوذة من الاجانب مفرضة؛ نعم هذا العمر القصري اليكفي االّ ملا هو أ  ّم.. واما العلوم ال
1
الا للرضورة  

 وللحاجات وللصنعة واسرتاحة البرش..

 اللّهم اي ارمح الراْحني.

 وسمل عليه هللا وسمل  ونّور قلوب امة محمد صىل عليه هللا ارمح امة محمد صىل

آن..  بنور الاميان والقرأ

آن..  ونّور برهان القرأ

 وعّظم رشيعة الاسالم .
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آمــيــــــ  ن..أ

--- 
1
 (111ان اكنت تفيض اىل السفاهة والفساد )ت:   

#217 

% 

 السادسة الرساةل

 حبة
 من نوااتت مثرة من مثرات

 جنان القرأآن
 حبة  ىم كويد:

1من شاخ درخمت براز ميوهء توحيد    يك شبمنم أ زمي بر از لئلؤ متجيد 
 

--- 
1
 قطرُة ندًى من البحر الزاخر بلؤلؤ المتجيد.[[]]احلبة تقول: انين غصُن جشرةٍّ مثقٌل بمثرة التوحيد   و   

 م(1211هـ )1431طبعت هذه الرساةل ل ول مرة مبطبعة "اوقاف اسالمية" ابس تانبول س نة 
#218 

 (1 ط) يف

 افادة املرام

آاثره فتصري ضايعة .  اعمل ! انه قيل يل ان الناس يقولون: ال نفهم كثريًا مما يف أ

س يج  زمان يفهمها اكرث املتفكرين املتدينني ان شاء من بيده مقاليد لك ش ؛ فأ قول: ال تضيع ابذنه تعاىل . و 

اذ اكرث هذه املسائل ادوية جربْتا يف نفيس اعطانهيا الفرقان احلكي ، لكن ميكن ان ال يفهمها الناس كام أ فهمها 

فالسليُ حبياة القلب ال يفهم  من الرأ س اىل القدم ملمعة ابجلروح املتنوعة ، -بسوء اختيارها  -بامتهما! الن نفيس 

 درجة تأ ثري الرتايق يف السقي بدلغ حية الهوى كام يفهمه هو ...

 وايضا اين ال أ ترصف يف الساحنات للتوضيح؛ جعزًا من التحرير او خوفًا من التغيري . فأ كتهبا كام س نحت...

ر املتلكمني اذلين يفرضون انفسهم يف مقام خالفاً لسائ -وايضاً اتلكم يف مئاين ، ال يف مقام السامع املواجه يل 

آة فيتعرّس  -السامعني  فيصري امام كتايب )اذلي( وهجُه ايّل، ومعكوسه ومقلوبه اىل السامع، فك نه يقرأ  يف املرأ
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 عليه؛ فاذا ال اذهب اىل مقامه، فلريسل هو خياهل ايّل ل ضيفه عىل عيين ، يف رأ يس يك يرى كام أ رى.

آة اذا جاء ابذنه تعاىل من  "رة وذيلها وذرة ومشة وحبةنقطة وقط"أ درجُت يف  تفاريق حدس يات ، وقطعات مرأ

آة يظهر فهيا وجه عني اليقني ويتحصل حدٌس يزهر منه نور حق اليقني ..  يركهّبا ، بتحرير وتصوير، تظهر مرأ

آن املبني!  كيف ال ، وهو من فيض القرأ

 اطل ابطاًل وارزقنا اجتنابه..اللّهم أ ران احلق حقًا وارزقنا اتباعه وأ ران الب

آمــيـــن  أ
#219 

 الرحي الرْحن هللا بسم

امحلد هلل عىل دين الاسالم وكامل الاميان والصالة والسالم عىل محمّد اذلي هو مركز دائرة الاسالم ومنبع 

انوار الاميان وعىل أآهل وحصبه امجعني مادام املَلَوان 
1
ومادار القمران.  

1
 

مداد قمل الئاتب.. وبيامن ترى العالَم  "عليه الصالة والسالم"رى العامل كتااًب كبرياً ترى نور محمد اعمل ! أ نه بيامن ت

نواهتا أ واًل، ومثرهتا اثنيًا.. وبيامن ترى العامل يلبس جسم  "عليه الصالة والسالم"يلبس صورَة الشجرة ترى نوَره 

احليوان 
4
عليه الصالة " ترى العامل حتّول انساانً كبرياً ترى نوره روحه.. وبيامن "عليه الصالة والسالم"ترى نوره  

عندليبه.. وبيامن ترى العامل  "عليه الصالة والسالم"عقهل.. وبيامن ترى العامل حديقًة مزهرًة ترى نوره  "والسالم

ات قرصاً مزيناً عالياً ذا رسادقات تتظاهر فهيا شعشعة سلطنة سلطان الازل وخوارق حشمته، وحماسن جتلي

نّظاراً يرى لنفسه أ واًل، مث ينادي بيا اهيا  "عليه الصالة والسالم"جامهل، ونقوش خوارق صنعته، اذاً ترى نوره 

الناس تعالوا اىل هذه املناظر الزنهية، وَحهيلوا 
3
عىل مالمَُك فيه ش  من احملبة واحلرية والتزنه والتقدير، والتنور  

ُب ماِلكه  والتفكر وماالحيد من املطالب العالية. ويرهيا الناس، ويشاِهد ويشهَد هلم.. يتحري وحُيرّيِ م.. حُيب وحُيّبِ

 الهيم.. يس تضئي ويُض  هلم.. يس تفيض ويفيض علهيم..

اعمل ! ان الانسان مثرةُ جشرة اخِللقة. والمثرُة تكون اَكل الاجزاء وأ بعدها من اجلرثوم، وامجعها خلصائص اللك.. 

 ى وتُْستَبقى.ويه اليت من شأ هنا ان تبق

--- 
1
 الليل والهنار ، الواحد ماًل .  

2
 الشمس والقمر .  

3
 (121اي : لو افرتض العامل اكئنًا جمسامً ذا حياة ترى .. )ت:   

4
 حهيلوا : امس فعل مبعىن أ قبلوا وجّعلوا وهلّموا.  

#220 
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 الانسانَ  ذكل جالهُل  جل الفاطرُ  صرّي  مث ..الشجرة تكل مهنا شأ نه جل القديرُ  انبَت  نواةٌ  هو َمن الانسان ومن

 ومشساً  ..لعاملها ورساجاً  ..الاسالمية لشجرة نواةً  النورانية المثرة تكل الرْحنُ  جعل مث ..الشجرة تكل مثرةَ 

 ..ملنظومْتا

وانه البد يف المثرة من نواةٍّ تش متل ابلقوة عىل لوازمات جشرةٍّ ىه مثل اصلها. واصغريُة النواِة التنايف اعظمية 

 الشجرة، كنواة جشرة التينة..

 وان يف الانسان حبًة، لو اكن الانساُن مثرًة، لئانت تكل احلبة نواتُه، أ ال ويه القلب..

آء  فقد رأ يت فيه بواسطة الاحتياج عالقاتٍّ اىل انواع العالَم، بل اىل اجزاهئا.. وارتباطاتٍّ اىل مجيع انوار الامسأ

ردٍّ فردٍّ مهنا.. حىت ك ن هل حاجات عَدد اجزاء العالَم، وهل اعداء احلس ىن ابحتياج شديد وفقر عظي لتجيل ف

 ملء ادلنيا.. مفا يطمئ الا مبَن يقتدر ان يُغنيه عن لك ش ، وحيفظه من لك ش ..

ورأ يت فيه ايضًا قابلية متثل مجموع العامل اكخلريطة والفهرس تة والامنوذج والمتثال.. وان املركز فيه اليقبل ااّل 

 -ماؤه الاسالم وضياؤه الاميان  -حد.. واليرىض االّ ابالبد والرسمد.. فهذه النواة ويه حبة القلب الواحد ال  

فان اطمأ نْت حتت تراب العبودية والاخالص، وُسقيت ابالسالم، وانتهبْت ابالميان، انبتت جشرًة نورانيًة 

ُِ لعامله اجلسامين. وان مل تُسق بقت ن واًة ايبسًة منمكشة الئقة لالحراق ابلنار مثاليًة من عامل الامر يه روٌح

 اىل ان تنقلب اىل النور.

اذا  -ومك يف النواة من اعصابٍّ رقيقة واش ياء دقيقة اليُباىل هبا، وتُرى اقلُّ من ان هُيمَتّ هبا، الا ان للكٍّ مهنا 

انتهبْت وانبسطْت حبياة  وظيفًة هممًة حبشمة وعظمة.. كذكل حلبِة القلب خّدام اكمنة انمئة اذا -انكشفت النواة 

القلب جيولون يف بساتني الئائنات كطيور س يارة، وتنبسط 
1
بدرجة يقول املرء: امحلد هلل عىل لك مصنوعاته،  

ل هنا لكها يل ِنَعٌم.. حىت ان الفرض او اخليال اذلي هو من اضعف خدام القلب واهوهنم، هل وظيفة جعيبة، 

يف حديقةٍّ نزهية، ويضع رأ س صاحبه املتنبّه وهو يصيل يف  -سجن مقيد وهو يف ال  -يَدخل به صاحبُه املتولك 

 مث يودع يف احلجر الاسود شهاديت صاحبه.. "احلجر الاسود"الرشق او الغرب حتت 

--- 
1
 اي: حبة القلب.  

#221 

رش ينتظر .. والمثرة يه اليت تنتَقى وتُستبقى.. فبيدر احل "الامثار"يدور عىل رؤوس  "البيدر" ان املشهود ومن

آدم..  بين أ

اعمل ! ان للك احد من هذا العامل العام؛ عاملاً خاصًا، هو عني العام، لكن مركزه هو الشخص، بدل الشمس. 

مففاتيُح ذكل العامل يف نفس الشخص ومعلّقه بلطائفه.. ولوُن ذكل العامل وصفاؤُه وُحس نُه وقُبحُه وضياؤه وظلمته 
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آة، كذكل اتبعٌة ذلكل املركز. فكام ان احلد آة اتبعة يف احوالها من احلركة والتغرّي وغريهام للمرأ يقة املرتسمة يف املرأ

عامل الشخص اتبٌع ملركزه اذلي هو الشخص اكلظل والمتثال. فال حتسَّب صغر ِجرمك سبباً لصغر ُجرمك، اذ 

ذرة من قساوة قلبك، تكّدر 
1
 عليك جنوم عاملك.. 

 يف العامل.. "الطبيعة"يف الانسان، و "اان"مع طاغوتني وهام: اعمل ! ان هذه ثالثون س نة يل جمادةل 

آًة ظليًا حرفيًا. لكن نظر الانساُن اليه نظرًا امسيًا قصداًي ابالصاةل، فتفرعن عليه وتَنَمَرَد.  اما هذا، فرأ يته مرأ

فتأ لّهْت  "طبيعة"هلم  واما هذه، فرأ يْتا صنعة الهّية وصبغة رحامنية.. لكن نظَر البرُش الهيا بنظر الغفةل فتحولت

 عند ماديهيم. فأ نشأ ْت كفران النَِعم املنجّر اىل الكفر.

آن اجمليد انتجت اجملادةل قتل الطاغوتني وكرس الصمنني؛  فلهّل الشكر وامحلد وبتوفيق الاحد الصمد وبفيض القرأ

فْت الصنعُة الشعوري ة الالهية والرشيعُة الفطرية ابلنقطة ، والقطرة، واذلرة، والشمة، واحلبة، واحلباب.. فتكشَّ

. "هو"عن ظل  "اان"الرابنية من جحاب الطبيعة املوهومة، وانسلخْت يه مهنا، اي هناُرها من ليلها. وتكشف 

 اىل َمن ليس َكثهل ش  جل جالهل.."هو"وانشّق عنه فاشارت بـ

 ! كل امور تسعة يف دنياك تعاميَت عن ماهيْتا وعواقهبا:"اان"اعمل ! اي 

 دك؛ فئالمثرة املزتهرة املزتينة صيفًا، املنمكشة املتفسخة ش تاءًا.أ ما جس

وأ ما حيوانيتك؛ 
1
 فانظر اىل جنس احليوان كيف يرسع فهيم املوت والزوال. 

--- 
1
 مش تقة من انكدار النجوم اى تناثرها.  

2
 (119اي: حياتك املادية )ت:   

#222 

 يبقى ان شأ نه من مبا بقي ما عىل فاس تحفظ والبقاء، الزوالو  والاصطفاء الانطفاء بني مفرتددة انسانيتك؛ وأ ما

 .البايق ادلامئ بذكر

واما حياتك؛ 
1
ر فال تتأ مل والحتزن والختف علهيا والحتّملها   م والتؤخَّ فكقامتك قصرية معينة احلدود التقدَّ

 ماالطاقة لها به مما تطاول اليه طول الامل.

املكُل هل واشفق به منك؛ مفداخلتك بغرِي ما أ مرَك به، فكام اهنا من  واما وجودك؛ فليس ملئاً كل، فهل ماكٌل،

 الفضول وُشغل فضويل فكثرياً ما ترض؛ الا ترى احلرص و)مرق( النوم كيف يفعالن وجيلبان اخليبة والسهر!.

وأ ما مصائبك؛ فال متر 
1
ُل وهجَك من ا  لفناء يف الفاين اىل حقيقًة الهنا تَُمرُّ رسيعًا، بل حتلو الهنا حَتُول؛ فتحِوّ

 البقاء ابلبايق.

155



واما انت هنا الآن؛ مفسافٌر مث مسافٌر مث مسافٌر، واملسافُر اليَعلُّق قلبه مبا اليتعلق به ويفارقه برسعة. فكام 

ما اىل بطهنا او اىل خارهجا.. فكام  ترحتل من هذا املزنل يف هذا املسجد البتة، كذكل تفارق هذه البدلة قطعًا، ا 

من هذه ادلنيا الفانية؛ فاخرْج وانت  -شئَت أ م أ بيَت  -ا ابلرضورة، كذكل تذهب بل خُتَرج وتُطرُد س تفارقه

 عزيز قبل ان تُطرد وانت ذليل.

، فسارْع اىل البيع بل الفداء:  واما وجودك؛ فافِْدِه ملوجدِه اذلي يشرتيه بمثنٍّ غالٍّ

نه يزول جمااًن..  اواًل: فل 

 يؤول..واثنيًا: النه ماهُل واليه 

ن اعمتدَت عليه سقطَت يف العدم النه   ، واذا فتحته ابلرَتك وصلَت اىل الوجود الثابت.."ابب اليه"واثلثًا: ل نه ا 

ورابعًا: النه اذا متسكَت به اكن يف يدك نقطة وجودٍّ فقط، وحييط بك مااليتناىه من ال عدام الهائةل.. واذا 

 ب حميُطَك اىل مااليتناىه من انوار الوجود.نََفْضَت يدك منه استبدلت ملعًة بشمس فينقل

--- 
1
 اي مدة بقائك ومعرك  

2
 مأ خوذة من املرارة ضد احلالوة.  

#223 

 .هبا القلب تعليُق  ابلعاقل اليليق برسعة ولزوالها ..طلهبا يف تَِطْش  فال تأ تيك، فِقسمُتكَ  ادلنيا؛ ذلائذ واما

ما اذ أ وىل؛ الذلائذ فرتكُ  دنياك عاقبة اكنت ما وكيف ما ..تركها تس تلزم ويه السعادة، اىل ا   الشقاوة، اىل وا 

 العدمَ  ابلكفر تومهَت  وان الَصلب؟ أآالت تزيينات من عذابهُ  يزيد ما ويَس تعِذُب  يلتذُّ  كيف الَصلبَ  ينتظرُ  وَمن

آانً  الالي أ مله الهائلُ  العدم ذكل حيسُّ  الذلة بزوال اذ ابلرتك؛ فأ وىل - ابهلل العياذ - آانً  أ  الذلائذ، زوال مضن يف فأ

 ..تشعر كنت ا ن الوصال ذلة من مبراتب اثقلُ  الاملُ  وهذا

، َكثل اغنام ُمرَسةل يف املرعى، يراها الراعي قد "ابلقدر"اعمل! ان مثكل وقد تصيب رأ َسك املصائُب املرماُة 

مر الراعي، وهو أ عرُف جتاوزت، فرييم الاجحار خلفها لرتجع، فيقول املُصاُب رأ ُسه بلسان احلال: حنن حتت أ  

 بنا منا فلرنجع.. فريجع.. فريجعون..

اّن اليه راِجُعون(  اّن هلل وا  فالتكوين اينفيس اضّل من الغمن!. فقويل عند املصيبة: )ا 
1
.. 

، واهمّت  اعمل! ان من ادلليل عىل ان القلب ماُخلق لالش تغال ابمور ادلنيا قصدًا؛ انه: اذا تعلق بش ٍّ تعلّق بشدةٍّ

مًا عظاميً، ويتطلب فيه أ بديًة ودوامًا.. ويفىن فيه فناءاً اتمًا. واذا مّد يده يَُمّد يداً تطيق ان تقبَض عىل به اهامت

الصخور العظمية وتَرفََعها، مع ان ما يأ خذه بتكل اليد من ادلنيا، امنا هو تينٌة او تبنٌة او ريشٌة او شعرةٌ او هباٌء 

 او هواٌء..
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آةُ الصمد؛ ف اليقبل جحَر الصمن بل ينكرُس به. والعاشق اجملازي يرى ُظمَل معشوقه يف ال كرث، برّس: نعم القلب مرأ

يرّد واليرىض ماليس هل حبق، وهو ليس بالئقٍّ اسئانه يف ابطن قلب  -بال شعور  -ان املعشوق بفطرته 

 العاشق..

آن ُانزل وانزلت به مائدًة سامويًة، يوجد فهيا لك انواع ما حتت اج اليه طبقاُت نوع البرش املتفاوتني اعمل! ان القرأ

َم أ واًل يف وجِه الُسفرة الالهية رزق الاكرث املطلق وامجلهور  يف اش ْتاء ال فهام.. يف املائدة اطعمة مرتتبة، قُّدِ

الاعظم، اي العوام.. مثال: )أ ّن السمواِت والارَض اكنَتا َرتقًا فََفتَقناُهام( 
1
 الصفحة الاوىل: اي هام 

--- 
1
 111بقرة : ال   

2
 41الانبياء :   

#224 

 امطـــاراً  هذه فاودلت تعـــاىل ابذنه فازدَوَجتا .ايبسة غرباء مفيتة تكل واما .صافية حصو فنقية هذه اما رتقاوان،

 (يَحّ  ش ٍّ  لُكَّ  املاءِ  ِمنَ  َوَجعلنا) الصحيفــــة هذه عىل وادلليــل .امثــاراً  وتكل
1
 والصحيفة الصفحة هذه وخلف .

لَقت اليت املادة جعني من مشسها مع الس يارات نفصالا ِِ وسمل والآية  عليه هللا صىل الاانم س ّيد نور من ُخ
1
عىل هذه الصفحة حديث )اول ما خلق هللا نوري..اخل(  

4
.. 

مثاًل: )أ فََعيينَا ابخلَلِق ااَلوِل بَل  ُم يف لَبسٍّ مْن َخلقٍّ جديد( 
3
هنم مع الصحيفة الاوىل املقدمة يف النظر، أ   

اقرار م خبلقهم الاول ال جعب املشهود، يستبعدون اخللق اجلديد ال هون؛ اذ هل مثال س بق.. وان خلف هذه 

الصحيفة برهاانً نرياً عىل كامل سهوةل النرش.. اهيا املنكرون للحرش.. حُترَشون.. وتنرشون يف معرمك مرات، بل 

باسمك صباحاً ومساًء يتجدد عليمك جسممك لكباسمك. يف سنتمك، بل يف يوممك، تلبسون وختلعون هذا اجلسم لك 
1

 

اعمل! فيا جعباً من بالهة النفس!.. ترى يف نفسها اثر املصنوعية واململوكية والرتبية من طرف رّب خمتار حكي، 

مث تنظر اىل امثالها من سائر الافراد والانواع والاجناس، فيتظاهر رس لكية القاعدة ومشول الفيض، وحتلب 

. واحلال "لكية القاعدة ودس تورية احلادثة"اجامع وتصديق فعيل، فئان الزماً علهيا ان تطمئ بتفطن رس: نوع 

اهنا تتخيل ما يقوي جتليات الاسامء علهيا من معوم جتلياهتا يف دائرة الآفاق سبب الضعف وواسطة التسرت 

ُظم فََعِدم. فهذه مغلطة خيجل مهنا الش يطان وامارة الاهامل وعالمة انه الرقيب علهيا فتقول: اتسَع فامتنع.. عَ 

 ايضًا..

--- 
1
 41الانبياء/  
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2
 اي ادلليل والربهان.  

3
احلديث( رواه عبد الرزاق بس نده عن جابر بن عبدهللا يف حديث طويل  -)اول ما خلق هللا نور نبيك اي جابر   

آخر م يف البعث( قال يف املقاصد: ( : )كنت اول النبيني يف112/  1( وفيه ايضًا ) 111/  1)كشف اخلفاء   اخللق وأ

رواه ابو نعي يف ادلالئل وابن ايب حامت يف تفسريه وابن الل، ومن طريقه عن ايب هريرة مرفوعًا ، وهل شاهد من حديث 

 ميرسة الفخر، اخرجه اْحد والبخاري يف تأ رخيه والبغوي وابن السكن وابو نعي يف احللية وحصحه احلامك . اهـ.
4
 11:  ق  

5
 املؤلف. -يف تفسري قوهل تعاىل )وابلآخرة  م يوقنون(  -تفصيهل يف اشارات الاجعاز   

#225 

 كطلوع الَقدر، بقمل جهبتك يف والنقش التعني، يف احواكل لك ان ..القلقة املتضجرة النفس ايْتا !اعلمي

 من ان يقينًا، واعلمي .فتضّجري العليل، برأ سك القدر س ندان ترضيب ان اردت فان .وغروهبا الشمس

رهُ  ش ٍّ  لكَّ  َخلَق ) َمن بربوبيةِ  حمبةٍّ  رضاء يرىض ان البد والارض، السموات اقطار من ينفذ ان اليس تطيع  فََقدَّ

  (تَقديراً 
1
. 

به، ولََتنَوعَ  بعدد الاش ياء . واذا مل يكن فيه فال ، كهذا الكتاب : يُكتب  اعمل! لو اكن صانع الش  يف الش  لناس َ

َّتَْت نقوش الصنعِة املتقنة بقمل و  احد مع انه ال يُطبع الا حبديدات مصنوعة ، موضوعة حتته عدد حروفه، ولو تَنَب

مئانه ، ال نبثْت وانترثْت وانترشْت وخلرجت عن  يف ش  منه وحتلّبت مثراهُتا وترحشت حروفُها من نفسه وا 

الش  منه ولن ينكتب منه ابداً ، بل يُكتب  الانتظام . لكن فهيا اس تقرار اتم وانتظام اكمل فمل ينكتب نقَش 

 عليه بقمل الُقدرة عىل ِمسَطر الَقَدر. .

اعمل! ومن الغرائب ان العقل اذلي يتطاول اىل الاحاطة ابلعامل والنفوذ اىل اخلارج واخلروج من دائرة الامئان، 

فىن فيه.. ويريد ان يدخل معه يغرق يف قطرة.. ويفىن يف ذرة.. ويغيب يف شعرة.. وينحرص الوجود عنده فامي 

لك ما احاط به يف النقطة اليت بَلَعته.. 
1

 

اعمل! انه لو اكن املكُل كل لتنغّص عليك التنعم بتلكف التعهد والتحفظ والتخوف. واملنعُم الكرمي يتعهد لك 

ذلَة النعمة.. اذ  لوازمات النعمة.. وما يفّوض اليك ااّل التنعم والتناول من ُسفرة احسانه. والشكر اذلي يزيد

الشكر رؤية ااِلنعام يف النعمة ورؤية ااِلنعام تزيل أ ملَ زوال النعمة؛ اذ تزوُل النعمة حينئذٍّ فال تعطي موضعها 

آخُر دْعوهُيم َاِن امحلُد هلل َرّب  للعدم حىت تُؤمل، بل خُتيل املوقَع جمل  املثل اكلمثرة، فتعطيك ذلة التجدد. )وأ

الَعاملني( 
4
ان امحلَد عنُي الذلة. نعم، ان رس امحلد؛ رؤية جشرِة ااِلنعام يف مثرة النعمة. فزيول املُ تصّور يدل عىل  

 الزوال فُيلَتذ بنفس امحلد..

--- 
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1
 1الفرقان :   

2
نعم ! ان اكرب فالسفة الارض عقالً يغرق يف قطرة من الامل ، ويفىن يف ذرة من احملبة ، ويغيب يف شعرة من الرسور   

 الوجود عنده يف حلظة فناء ابهامتماته، وجيهد ان يسحب معه لك معارفه الوجودية اىل معق النقطة اليت ، وينحرص

 ابتلعته.
3
 11يونس :   

#226 

 واتصلت ال نفس اىل استندت اذا واما .والوساوس الاوهام عن الختلو الآفاقية املعلومات ان !اعمل

 والتعكس احمليط، اىل املركز من فانظر .املزجعة التالاحامت عن تصفّت ابذلات، املشعورة ابلوجدانيات

 .فتنتكس

اعمل! ان هذه املدنية السفهية املصرية لالرض كبدلة واحدة، يتعارف اهلُها ويتناجون ابالمث ومااليعين 
1
ابجلرائد  

مية. وكذا فتحت صباحاً ومساًء، غَلُظَ بسبهبا وتئاثَف مبالههيا جحاُب الغفةل، حبيث الخُيرق االّ برصف مهةٍّ عظ 

ها ااّل ملن خّصه هللا بلطفه..  لروح البرش منافذ غري حمدودة نّظارة اىل ادلنيا يتعّذر سدُّ

اعمل! ان اذلرة تسع الشمس بتجلهيا فهيا ابملشاهدة وال تسع تكل اذلرة ذرتني ابذلات ابلبداهة، فذراُت الئائنات 

قابةٌل ل ن تصري مظاهر للمعات  -لئة بامتثيل الشمس كقطرات املطر ورشاشاهتا املتشمسة املتل   -ومركباهتا 

جتليات القدرة النورانية الازلية املطلقة احمليطة املستندة؛ بل املتضمنة للعمل والارادة الازليني الغري املتناهيني.. 

مْتا يف والميكن ان تكون ذرة جحرية عينك منبعاً ومعداًن لقدرة وشعور وارادة تتحمل وظائفها العرشة من َخدَ 

 الاعصاب احملركة واحلساسة والاوردة والرشايني والابصار والتصوير وغريها مما يتيه فيه الفكر.

 فهذه الصنعة املتقنة العجيبة، والنقش املزين املنتظم، واحلمكة العميقة ادلقيقة، تقتيض قطعًا:

ما ان يكون لك ذرة ولك مركب يف الئائنات معداًن ومنبعًا ومصدرًا لصفات   حميطة مطلقة اكمةل..ا 

ما ان يكون مظهرًا ومعكسًا وَمجىَلً للمعاِت جتليات مشس الازل اذلي هل هذه الصفات.  وا 

والِشق الاول فيه حماالت بعدد ذرات الئائنات ومركباهتا. مفن جاز عنده ان حيمل عىل جناىَح حنةل جبىل 

آرارات" بحاْن وأ  "س ُ
1
، فليذهب اىل الشق الاول؛ فتشهد لكُّ ذرةٍّ "النيل والفرات"وان ينبع من عيين بعوضة  

هل ااّل هللا. ولك  ِبَعجزها عن حتمل ماال طاقة لها به، انه: الموجد وال خالق وال رب وال ماكل وال قيوم وال ا 

--- 
1
 وما ال يعين من الامور اليت تلهئي الانسان.  

2
 جبالن يقعان رشيق تركيا.  

#227 

159



 :بـ تتلكم املتنوعة ودالالهتا اخملتلفة ابأ لسنْت ومركباهتا الئائنات ذرات

 عباراتنا ش ىت وحس نك واحد        ولك اىل ذاك امجلال يشري

، ومبقدار حرف، لكن يدل عىل اكتبه  نعم، ان لك حرف من كتاب الئائنات، يدل عىل وجود نفسه بوجهٍّ واحدٍّ

 وصانعه بوجوه كثرية. وينشُد من اسامئه املتجلية عليه قصيدة طويةل:

مل سطور الئائنات فا هنا    من املل  ال عىل اليك رسائل تأ  
1

 

اعمل! 
1
ن مرااي التجليات متنوعة مهنا: الزجاج، واملاء، والهواء   وعامل املثال، والروح،  -الس امي لللكامت  -ا 

والعقل، واخليال، والزمان. وغريها مما النعمل او التعمل.. ومتاثيل املادايت الكثيفة يف املرااي 
4
صةل ُحكامً، منف 

وامواٌت حقيقًة.. وليس لها خاصية ال صل.. وغرٌي لالصل ايضًا، بدليل انتقالها اىل الفطوغراف، دون النورانية 

 اخلالصة، ويف غري اخلالصة تنتقل هوية صورهتا املادية فقط.

ًا هل. فلو جعل واما متاثيل النورانيات مفتصةٌل حكامً، ومرتبطٌة حقيقة، ومالكٌة خلواص الاصل، وليسْت غري 

ها؛ لتلكمت الشمُس معك  الفاطُر جل جالهل حرارةَ الشمس حياهتا، وضياءها شعوَرها، والوان الضياء حواسَّ

آة قلبك. اذ مثالها اذلي يف يدك هل ايضًا مبقدار اس تعداده حرارة  آتك اليت يف يدك، كتلفونك ومرأ يف قلب مرأ

وسمل اذلي هو النور النوراين  عليه هللا ّطلع النيب صىلحياة، وضياء شعور، والوان حواس. ومن هذا الرس ي

آن واحد. ومن هذا الرس ينفتح مغلقات ارسار..  عىل صلوات لّك َمن صىل عليه يف أ
3

 

فس بحان "يتضمنان التوصيف بصفات هللا: اجلالل ابالول.. وامجلال ابلثاين.  "س بحان هللا وامحلد هلل"اعمل! ان 

ينظر اىل قُرب هللا  "امحلد هلل"واملمكن عن هللا الواجب الوجود العيل العظي. وينظر اىل بُعد العبد  "هللا

 ابلرْحة واللطف اىل العبد وخملوقاته. فكام ان الشمس قريبٌة منك تُوصل حرارهتا وضياءها اليك

--- 
1
ع )ت    َِ  (.للكرىم 11/119)قول عىل قول  -هـ(  949لرجل حنوى مشهور يُعرف بركن ادلين بن القَْوَب

2
 الغصن الرابع من اللكمة الرابعة والعرشين تفّصل هذه املسأ ةل.  

3
 اي صورها املرتسمة يف املرااي ، كام س يأ يت.  

4
 من جمدل "اللكامت". 939ص -اقسام المتثالت خمتلفة  -ايضاهحا يف اللوامع   

#228 

آة صرّيها اذلى خالقها، ابذن فيك وتترصف نعمه الىت ىه احلرارة والضياء مع انك وظرفاً ل  "النور "امسه جللوة مرأ

بعيد عهنا اليصل يدك الهيا، وانت ابلنس بة الهيا قابل فقط الفاعل والمؤثر.. كذكل )وهلل املثل الاعىل( ان هللا 

جّل جالهل قريٌب منا فنحمده، وحنن بعيدون عنه فنس ّبحه. فاْحده وانت تنظر اىل قربه برْحته. وس ّبحه وانت 

مئانك. والختلط بني املقامني، والمتزج بني النظرين، لئال يتشوش عليك احلق والاس تقامة. تنظر اىل بُعدك اب  
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ان تنظر اىل القرب يف هجة الُبعد.. واىل وجه الُبعد يف هجة  -برشط عدم الالتباس واملزج  -لكن ميكن كل 

 .."س بحان هللا وحبمده"القرب.. واىل الوهجني معا فتقول: 

البد ان ترتكها  اعمل! ايطالب ادلنيا!
1
 المور أ ربعة: 

 اواًل: فل هنا رسيعة الزوال، وأ مل الزوال مذّل ومزيل لذلة الوصال.

آالم مقارنة وأ كدار متعاقبة.  واما اثنيًا: فل ن ذلائذها منغّصة بأ

منك واما اثلثًا: فان ما ينتظرك وانت تذهب اليه برسعة بال احنراف من القرب اذلي هو ابب اىل الآخرة، اليقبل 

 مزينات ادلنيا هدية، اذ تنقلب هناك قباحئ.

واما رابعًا: فوازن بني سكونك ساعة يف موقع بني الاعداء واملؤذايت واحلرشات املرضة، وبني السكون يف 

س نني كثرية يف موقع أآخر قد اجمتع فيه لك احبابك ولك عظامئك. وماكل املكل ايضاً يدعوك اىل ترك ذلة تكل 

 تكل الس نني مع اوّدائك. فأ جب داعي هللا قبل ان تُساق اليه ابلسالسل.الساعة لريحيك يف 

فس بحان هللا ما اعظم فضل هللا عىل الانسان يشرتي بمثن غال من الانسان مااًل هل وديعة عند الانسان 

تعهّده بقدرة  ليحمهل عنه.. ويبقيه هل.. وحيميه مما يفسده. مع ان الانسان ان متلّكه ومل يبعه وقع يف بالءٍّ عظي يف

بواحد.. ولو حتمهل بنفسه عىل ظهره ل نقّض ظهره. ولو امسكه بنفسه لزال رسيعًا  -من الوف مصاحله  -التكفي 

 وذهب جمااًن وفىن موراًث لآاثمه واثقاهل عىل مالكه الئاذب.

 اعمل! انه انين مصداق ملا قيل:

 يبوعيين قد انمت بليِل ش بيبيت      ومل تنتبه ااّل بصبح َمش 

--- 
1
مسه )اللكامت ص    ذنه واب   (119وتركها يعىن: اهنا مكل هللا، يُنظر الهيا اب 

#229 

ذ  املدنيني عرف يف املتنهبون فاملتنورون ..!نويم طبقات امعَق  الآن رأ يته ش بيبيت يف انتبايه اوقات اشد ا 

 هبذا انه واحلال .الناس بعض عىل رؤايه وقص انتبه انه رؤايه يف رأ ى َمن َكثل َمثَلُهم مىض، فامي اكنتبايه

 الناعس، احلي يوقظ كيف اكمليت انمئاً  هكذا اكن مفن .الكثيفة الطبقة اىل اخلفيفة النوم طبقة من مرّ  الانتباه

 .. !املضاعف نومه ُحجب وراء من به يتلكم ما الناعَس  يُسمع وكيف

ية والتش به، ظنًا منمك انمك تصريون جرسًا بيننا اهيا املتنهبون النامئون! التتقربوا اىل املدنيني ابملساحمة ادلين 

وبيهنم، ومتل ون الوادي بيننا. ماّل، ان املسافة بني املؤمنني والئافرين غري حمدودة، والوادي بيننا يف غاية العمق 

ونه، بل تلتحقون هبم او تضلون ضالاًل بعيدًا! ...  المتل 
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اعمل! ان يف ماهية املعصية 
1
بذر الكفر.. اذ املعصية تودل الُفًة معها وابتالء هبا،  -ت وكرثت الس امي اذا اس متر  - 

بل تصري داًء، دواؤها ادلامئى نفسها، فيتعذر ترُكها. فيمتىن صاحهُبا عَدم عقابٍّ علهيا، ويتحرى بال شعور ما يدل 

اةل املعصية عىل عدم العذاب، فتس متر هذه احلال حىت تنجر اىل انئار العذاب ورّد دار العقاب. وكذا ان جخ

تلج  صاحهَبا اىل انئار كون املعصية معصيًة، وانئار َمن يطلع علهيا من َحَفظة املالئكة  -بغري الندامة والقلع  -

وغريها.. مفن شدة اخلجاةل يمتىن عدَم احلساب.. فان صادف وهامً ينفيه، تلقاه برهااًن.. وهكذا اىل ان يسوّد 

 القلب، العياذ ابهلل..

اعمل! 
1
آن كام يف ]اللوامع[ ان م  ن ملعات معجزات القرأ

4
املش متةل عىل الاشارة اىل اربعني نوعاً من اجعازه، ومن  

 كامل بالغته:

انه مجع السالسة الرائقة، والسالمة الفائقة، والتساند املتني، والتناسب الرصني، والتعاون بني امجلل وهيئاهتا، 

يان وعمل املعاين مع انه نزل يف عرشين س نة منجامً ملواقع والتجاوب بني الآايت ومقاصدها بشهادة عمل الب 

 احلاجات نزواًل متفرقًا متقاطعًا بتالمئٍّ ك نه نزل دفعًة.. والس باب نزولٍّ خمتلفة متباينة مع كامل التساند، ك ن

--- 
1
 توضيح هذه املسأ ةل يف اللمعة الثانية من "اللمعات".  

2
 جاء يف القطرة اخلامسة من الرحشة الرابعة عرشة وعىل الطبعة الاوىل من الكتاب. اعمتدان يف حتقيق هذه الفقرة عىل ما  

3
آن  -اللوامع     من "اللكامت". 991ص -بيان موجز ال جعاز القرأ

#230 

 وجاء ..واحدٌ  السؤال ك ن والاحتاد، الامزتاج هناية مع متفاوتة، مكررة الس ئةل جواابً  وجاء ..واحدٌ  السبب

لهية لتزنالت متضمناً  ونزل ..واحدة احلادثة ك ن الانتظام كامل مع متغايرة، متعددة ئامٍّ اح حلاداثت بياانً   يف ا 

حباالت يف التلقي متنوعة متخالفة، مع غاية  "عليه السالم" عليه املزَنل الس امي، اخملاطبني، افهام تناسب اساليب

اصناف خماطبني متعددة متباعدة، مع سهوةل الامتثل والسالسة، ك ن احلاةل واحدة.. وجاء متلكامً متوهجًا اىل 

البيان وجزاةل النظام ووضوح الافهام ك ن اخملاطب واحد، حبيث يظن لُك صنف ك نه اخملاطب ابالصاةل.. ونزل 

همدايً وموصالً لغاايت ارشادية متدرجة متفاوتة، مع كامل الاس تقامة والنظام واملوازنة ك ن املقصد واحد؛ تدور 

. فبرس امتالئه من "التوحيد، والنبوة، واحلرش، والعداةل"لغاايت عىل الاقطاب الاربعة: ويه تكل املقاصد وا

 التوحيد، التأ م وامزتج وانتظم واحتد.

ومن اكن هل عني يف بصريته، يرى يف التزنيل عيناً ترى لك الكون، كصحيفة مبرصة واّضة.. وقد جاء مكررًا 

. مع انه اليُملُّ تكرارُه، واليُزيل َعْودُه َذْوقَه واليُس مُئ تردادُه. لكام كّرر ليقّرر.. ومرّددًا ليحقق قصصًا واحئاماً 

. ولكام اس تعدتَه اس َتذْلتَه؛ "ان املسك ماكررته يتضّوع"حقّق وقّرر، بل ما كررته حتلو وتفوُح انفاُس الرْحن منه 
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وب، وقوة وشفاء لالرواح. والقوت ان اكن كل ذوق سلي بقلب غري سقي. والرس فيه: انه قُوٌت وغذاٌء للقل

آمتُه يف تكرره. آأ نس وأ ذل، خالف التفكّه اذلي ذلتُه يف جتدده، وسأ  اليُملُّ تكرارُه.. مفأ لوفه أ

آنٍّ اىل الهواء، ويف لك وقتٍّ اىل املاء، ويف لك يوم اىل الغذاء،  وكام ان الانسان يف حياته املادية حيتاج يف لك أ

الاكرث.. فتتكرر هذه الامور لتكرّر احلاجات، فال تكون تكرارًا.. كذكل ان ويف لك اس بوع اىل الضياء، يف 

آن؛ فا ىل بعضٍّ يف لك دقيقة بل يف أآن س يال  الانسان جبهة حياته الروحانية ايضًا؛ حيتاج اىل انواع مايف القرأ

لك وقت.. واىل .. واىل بعض يف "بسم هللا"فبه يتنفس الروُح.. واىل بعضٍّ يف لك ساعة كـ:  "هو.. هللا"كـ: 

 بعض يف لك زمان متدرجًا بدرجات الاحتياج، فيكرر القرأآن عىل ما تقتضيه حياة القلب تكراره.

اكلهواء النس ميي يطهِّر الباطن داخالً ويمثر خارجاً يف نَْفِسك َكنَفِسك يف جسمك.. وايضاً يف  "بسم هللا"مثاًل: 

آن بعض احلاداثت اجلزئية اشارة اىل ان  تكرار القرأ
#231 

عليه السالم اليت يه اجدى  "موىس" قصة مجل من بعض اىل ارشُت  كام لكيًا، دس توراً  تتضمن اجلزئية احلادثة

من تفاريق العصا 
1
. 

آن احلكي كتاب ذكر، وكتاب فكر، وكتاب ُحمك، وكتاب عمل، وكتاب حقيقة، وكتاب  واحلاصل: ان القرأ

 ني.رشيعة، وشفاء ملا يف الصدور، وهدًى ورْحة للمؤمن

اعمل! ان من اعاجيب فطرة الانسان يف وقت الغفةل، التباس احئام اللطائف واحلواس.اكجملنون اذلي يصل 

ان ماحيصل بتاك، حيصل هبذه ايضًا. فاالنسان  -جملاورة العني لليد  -نظُره اىل ش ، فميّد يدُه اليه ظنًا منه 

اء نفسه يتطاول بغروره وبوسعة خياهل اىل احلمك الغافل اذلي اليصل يد اقتداره اىل تنظي أ دىن جزء من اجز 

والتحمك يف افعال هللا يف الآفاق.. وكذا من اجعب فطرة البرش ان افراده، مع تقارب درجاهتا يف الصورة 

اجلسمية، تتفاوت معىًن بدرجات، كام بني اذلرة اىل الشمس اىل مشس الشموس خالفاً لسائر احليواانت؛ اذ 

يف الصور اجلسمية، اكلسمك والطري، تتقارب يف قمية الّروح؛ فك ن الانسان اذلي قام  يه مع تفاوت افرادها

يف حاق الوسط،  "خمروط الئائنات"من 
1
د قواه ومل   آء؛ اذ مل حُيدَّ منه اىل اذلرة ومنه اىل مشس الشموس سوأ

ا جاز هل ان يتجاوز ابلعبودية اىل ان يكون هو واذلرة سواء. وكذ "ابالاننية"تُقيّْد، أ مَكَن هل ان يتزنل ويتسفل 

 ويتصاعد ابذنه تعاىل اىل ان يصري بفضل هللا كشمس الشموس مثل محمد عليه الصالة والسالم. "اان"وبرتك 

اعمل! ان الاصل يف الش  البقاء، حىت ان الامور الس ياةل الرسيعة الزوال اكللكامت والتصورات لها ايضًا 

. لكن يتطورون يف الصّور، حىت ك ن الاش ياء موظفون حلفظ الش  مواضَع ُأخر يتحصنون فهيا من الزوال

ما بامتمه اكلنوراين، او وجهٍّ من الش ، يسارعون بكامل الاهامتم ل خذه ووضعه يف قلوهبم الشفافة.  ا 

--- 
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1
 (1/49مثل يرضب فمين نفعه امّع من غريه )مجمع الامثال   

2
 احلاق: الوسط، والئامل يف الش .  

#232 

 تركُّبٌ  بل مطلقًا، العدم :فقالت ابالفراط اخطأ ت فلهذا وضوح، بال لكن الرس لهذا تفطنت اجلديدة واحلمكة

 .واحنالل
1
 .يُريدُ  َما وحَيمُك  يَشاءُ  َما يَفَعلُ  ..بأ مره واعدام واجيادٌ  ..ابذنه وحتليل ..تعاىل بُصنعه تركيب بل !مال 

ْحة، وظاهره من قبهل العذاب.. وأ وّداؤك وَمن حتبه اكرث م اعمل! اهيا السعيد الشقي! ان القرب ابب ابطنه الر 

ْف، واالّ اس تقذروك. -حىت لكهم  -  ساكنون خلف هذا الباب. أ لَْم يأ ِن كل أ ن تش تاق الهيم واىل عاملَهم.. فَتنظَّ

كل وتركَت قُدس رسه، ساكن الآن يف الهند، القتحمَت املها "الامام الرابين اْحد الفارويق"لو قيل كل مثاًل: ان 

ويف التوراة  "اْحد"الاوطان لزايرته. مع ان حتت امس اْحد فقط الوُف جنوم حول مشس َمن يف الاجنيل امسه 

آن  "ُاحيد" .. وحتت امس محمّد ماليني.. وهكذا لكهم خلف ابب القرب يف رْحة هللا ساكنون. "محمد"ويف القرأ

 ويه: "هذه الاساسات"فالبد ان يكون نصب عينك دامئًا 

 ان كنَت هل تعاىل اكن كل لكُّ ش ، وان مل تكن هل اكن عليك لكُّ ش .

، وااّل زْدَت مرضًا عىل مرض. ، فارَض مبا أآاتك تزد يرُْسًا عىل يرُْسٍّ  ولكُّ ش  ِبَقَدرٍّ

 املكُُل هل، ويشرتيه منك ليبقيه كَل.. ويزول جمااًن لو بقي عندك.

.  وانت فقرٌي اليه من لُكِّ وجهٍّ

 جبهات اربع مسدودة. تُساق اىل ابب القرب املفتوح كل.وانت مقيٌّد 

 الذلة للقلب حقيقًة فامي الدوام فيه؛ تزول انَت، وتزول دنياك، وتزول دنيا الناس.

وس ُتزْنَع من الئائنات هذه الصورة. وس ُيخلَع علهيا اخرى. اكلثانية، وادلقيقة، والساعة، واليوم.. ك ن الئائنات 

]النكتة الرابعة من اللكمة التاسعة[. فال هتمت مبا يبقى كل أ ثراً يف الفاين ويفىن عنك يف ساعة كربى كام ذكر يف 

 البايق.

اىل ترصفاته وتزّنالته  -ونقطة نظرك هذه احليثية  -والتنظر من بُعِدك وخس تك ومن عظمته وعزته تعاىل 

 برْحته ونعمته؛ اذ حينئذٍّ اليليق ااّل التسبيُح.

--- 
1
 ففهيا التوضيح الشايف لهذه املسأ ةل. -اللمعة الثالثة والعرشين  -لطبيعة" انظر خامتة "ا  

#233 

 صفات اىل وكرمه، عنايته يف ودخوكل خملوقيتك ومن ورْحته، بعلمه واحاطته قربه حيثية من والتنظر

 .والاهواءُ  الاوهامُ  بك تس ْتوي لئال جالهل،
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والعقول، وامحلد هلل اذلي وسعت رْحتُه لكَّ ش .. فس بحان من تقدسْت وتزنهْت عن ان حتيط به الافئاُر 

 ال اهَل ااّل هللا َوْحَدُه الرَشيَك هُل، هُل املكُُل وهُل امحلُد حُييي ويُميت بيدِه اخلرَي وهَو عىل لّكِ ش ٍّ قدير..

اكه اعمل! ان َمن يف قلبه حياة اذا توجه اىل الئائنات يرى من عظامئ الامور ماال حييط به ويعجز عن ادر 

 كتعطش العليل الغليل اىل املاء الزالل. "س بحان هللا"ويتحرّي فيه، فللتّشفي من أ مل احلرية يش تاق اىل 

نعام يف  ويرى من لطائف النِعم والذلائذ ما جُيربُه عىل اظهار تذلذه وتزييد تذلذه واس تزياد ذلته ابدلوام برؤية اال 

نعام بعنوان امحلد، فيتنف  كام يتنفس املظفر السامل الغامن. "امحلد هلل"س بـالنعمة، واملنعم يف اال 

ويرى من جعائب اخمللوقات وغرائهبا مااليطيق مقاييس عقهل وزهَنا ويضيق ذهنُه عن حماَكْتا، وحسُّ جتسس 

فيسرتحي. اي خالقها اعظُم واكرُب فال يثقل عليه خلُقهاوتدبريها، َكثل  "هللا اكرب"احلقيقة يُشغهل هبا، فينادي: 

رى القمر يدور حوهل فيغشاه أ ملُ تعجب، او خروج جبل ابلزلزةل فيتدهش فيكرّب، فيلقى عن ظهره اثقال من ي

 الَعجب والتدهش عىل سفينة القدير القوي املتني جل جالهل..

اعمل! انك بسيئاتك الترض هللا شيئاً امنا ترض نفسك. مثاًل: ليس يف اخلارج 
1
رشيٌك حىت تقّويه ابعتقادك فتؤثّر  

  كامل ملكِه تعاىل، بل يف ذهنك ويف عاملك فقط. فيخّرب بيتك عىل رأ سك..يف

 :"حس يب هللا ونعم الوكيل"اعمل! انه من تولّك عىل هللا فهو حس به.. فقل: 

 فاواًل: النه الئامل املطلق، والكامل حمبوب ذلاته وتُفدى هل الارواُح.

 بة تقتيض الفداء.واثنيًا: النه حمبوب ذلاته وهو احملبوب احلقيقي، واحمل 

--- 
1
 (119اى يف الواقع واحلقيقة )ت:   

#234 

آمال افول يف أ لي وأ ملٌ  الَعَدمات، ظلامُت  وبُبعده ..الوجود انوارُ  وبقربه ..الواجبَ  املوجود النه :واثلثاً   الروح أ

 .الانساين

آملَته مزخرف ات ادلنيا، وعاَدتُْه الئائنات وأ نقض ورابعًا: النه امللجأ  واملنجأ  للروح اذلي ضاقت عليه الاكواُن، وأ

 ظهره حتت الشفقة اليمتية واملرْحة املأ متية..

وخامسًا: النه البايق اذلي به البقاء، وبدونه الزوال، ولك العذاب يف الزوال. وبدونه يرتامك عىل الروح أآالمٌ بعدد 

 املوجودات، وبه يتظاهر عىل املتولك انواٌر بعددها..

اكل حيمل عنك ُملكه اذلي عندك، اذ التطيق ْحهُل، فبتو م المتكّل تقع يف عذاب أ لي أ لي. وسادسًا: النه امل

نعامه التغمت بفناء ما يف يدك، كام الحتزن احلباابُت املتشمسة ابلتحول والاحنالل. فال ظهار  فلبقائه ودوام ا 
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. وكام التغمت المثرات جتددات جتليات الشمس يفدي احلباُب صورتَه بكامل النشاط بل ميوت وهو يضحك

بفراق الشجرة وال النواة ابحنالل المثرة وال انت بزوالها اذ تقولون 
1
 فلتحى الشجرة اذ يف حياهتا موتُنا حياٌة.  

نعاماته. ُم ا  نعاماته بل جمسَّ  ايهذا! انت مثرة ا 

اىل الئائنات تراها مكَل  وسابعًا: النه الغين املغين وبيده مقاليد لك ش ، اذا رصَت عبداً خالصاً هل، مث نظرت

مالكك وِحشمته وحواش يه فتتزنه هبا، ك هنا مكٌل كل بل أ عىل، بال لكفة وال أ مل زوال.. اذ اخلادُم اخلالص للَمكِل 

 والفاين يف حمبته يفتخر بلك ما للَمكِل..

لْمك بسعادهتم يعطيك يف واثمنًا: النه رّب الانبياء واملرسلني والاولياء واملّتقني ولكهم مسعودون يف رْحته، فعِ 

ن كنَت ذا قلب.  شقاوتك سعادًة وذلًة ا 

ن اكن كل عقٌل سلي أ ن هتمت وتغمت وتغضب وتصخب ملا يأ تيك او يفوتُك من امور ادلنيا،  اعمل! انه اليليق بك ا 

الن ادلنيا تزول الس امي دنياك، والس امي انت؛ اذ لست بأ بدي هنا، ولسَت من حديدٍّ والجشر حىت يطول 

 ؤك، بل من حلم متجّدد ودم مرتدد وروابط يف غاية رقة تتأ ثر ابدىن ش . وقد تنقطع تكل، وينجمد هذا،بقا

--- 
1
 انت والنواة والمثرة.  

#235 

 بل تضّيَفت والس امي ..رأ سك نصف وَكفنَ  املشيب صبحُ  فيك تَنفس والس امي ذرتني، ابختالل ذكل ويتفسخ

 أ بدايً  معراً  امامك ان مع الذلات، هادم خمالُب  يه اليت والامراض املوت، طليعة يه اليت العللُ  فيك توطنت

ت خادل هو َكن ورَشَهك حرصك يف انك مع هناك، سعيك عىل راحته ترتّبت امنا ظهراًي، خلفك أ لقيته  وَخدُلَ

 ..املوت سكراُت  تُنهّبك ان قبل فانتبه ..خاصة ادلنيا هل

لوم واملعروف يصري كل جمهوالً ومنكرًا، اذ هذه املعلومية واملعروفية اعمل! انك اذا توهجت اليه تعاىل بعنوان املع

نتيجة ااُللفة الُعرفية والتسامع التقليدي، والتداول الاصطاليح، ويه التغين من احلقيقة شيئًا؛ بل ما يرتاءى 

 كل فهيا مقيد اليتحمل الصفات املطلقة. بل امنا هو نوع عنوان ملالحظة اذلات الاقدس..

اذا توهجت اليه بعنوان املوجود اجملهول، تكّشف كل عن اشعة املعروفية.. وعن بروق رشوق موصوفٍّ واما 

التثقل وال تتعاظم عليه هذه الصفات املطلقة احمليطة املتجلية يف الئائنات، كام ال يثقل عليك ْحل مقيصك من 

احلرير الرقيق ومنديكل من اخلز املمنمن. 
1

 

ان يكون كل ماكٌل قدير عىل لك ش . ومن اقتداره وهو  -ال كفخرك بكامل كربائك  -ية اعمل! كفاك خفراً بال هنا

هو اذلي السموات مطوايت بميينه، والارض قبضته يوم القيامة، انه يربيك بشفقة أ متّ من شفقة ابويك، وانت 

هو نور الانوار العامُل  انت: كقطرة يف حبر، والبحر كنقطةٍّ يف حصراء، والصحراء كذرةٍّ بني عظامئ مصنوعاته؛ اذ
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ابالرسار.. وليس من عظمة السلطان الانساين عدم اش تغاهل بتفاصيل جزئيات الامور، بل من جَعزه وعدم 

اقتداره.. ومن عظمة سلطان الازل انه كام يكتب بقمل ُصنعه عىل حصيفة السامء مبداد النجوم ادلراري أآايت 

 سواد العني مبداد اجلواهر الفردة أآايت ربوبيته...الُوهيته، كذكل يكتب بذكل القمل عىل حصيفة 

فس بحان َمن هذه الاجرام العلوية والكواكب ادلرية نرّيات براهني الُوهيته وعظمته، وهذه املصابيح املزينة 

 والنجوم املتبسمة شعاعات شواهد ربوبيته وعزته جّل جالهل.

--- 
1
 احلرير املنقش  

#236 

لوان الضياء كتضمن اجاماًل، اللكَّ  يتضمن مهنا لكٌ  احلس ىن الاسامء ان !اعمل  دليل مهنا لكٌ  وكذا ..الس بعة لل 

 متسلساًل، النتاجئ املوصول اكلقياس ذكرها فميكن .اكملرااي تعاكٌس  بيهنا مهنا، للكٍّ  ونتيجةٌ  مهنا، لكّ  عىل

ال .ادلالئل املرتتبة واكلنتيجة  للبعض فميكن .العام لتضمنا هذا فوق اللكَّ  يتضمن الواحد الاعظم الامس أ ن ا 

 .الواصلني اىل ابلنظر الاعظمُ  الامس فيتفاوت .احلس ىن الاسامء من بغريه الاعظم الامس نور اىل الوصول

 .ابلصواب اعمل وهللا

 ترضّع )ونياز(

لهئي الزم عيّل أ ن ال ُاابيل ولو فات مين حياُة ادلارين وعاَدتيْن الئائناُت بامتهما؛ اذ انت:  .. "ي والهئيريب وخالق"ا 

اذ اان خملوقُك، ومصنوعُك، يل هجُة تعلّق وانتساب، مع قطع هنايِة عصياين وغايِة بُعدي لسائر روابط الكرامة. 

 فأ ترضع بلسان خملوقييت:

 ايخالقي!. ايريب!. ايرازيق!. ايماليك!. ايمصوري!. اي الهئي!.

مسك الاعظم، وبفرقانك احلكي وحببيبك الا كرم، وبالكمك القدمي، وبعرشك اسأ كل ابسامئك احلس ىن وا 

غفر يل ايغفّاُر،  الاعظم، وبأ لف الِف )قُل ُهَو هللا أ حْد( ارْحين ايهللا، ايرْحُن، ايحنّاُن، ايمنّاُن، ايداّيُن.. ا 

ايس تّاُر، ايتّواُب، ايوّهاُب.. أ عُف عين ايودوُد، ايرؤُف، ايعفّو، ايغفوُر.. ُالطف يب ايلطيُف، ايخبرُي، ايمسيُع، 

بصرُي.. وجتــاوز عين ايحليــُم،ايعلُي، ايكرمُي، ايرحُي.. )اهدان الرّصاَط املس َتقي..( ايرُب، ايمصُد، ايهادي.. اي

 ، آن اينوُر، ايحُق، اييحُّ ُجد عيلَّ بفضكِلَ ايبديُع، ايابيق، ايعدُل، ايهو.. أ يح قليب وقربي بنور الاميان والقرأ

ل والاكرام، اياّوُل، ايأآخُر، ايظاهُر، ايابطُن، ايقّوُي، ايقادُر، ايموالَي، ايقيّوُم، ايماكَل املكِل ايذا اجلال

َك  آن.. ومبحمد عليه الصالة والسالم اذلي هو رِسُّ ايغافُر، ايارمَح الراْحني.. اسأ كل ابمسك الاعظم يف القرأ

 الاعظم اىل قليب يف الاعظم يف كتاب العامل ان تفتَح من هذه الاسامء احلس ىن كواتٍّ ُمفيضًة ل نوار الامس
#237 
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 مشِس  اشعةَ  تُفيُض  ككوات الاسامء وهذه قربي، كسقف الصحيفة هذه فتصري ..قربي يف رويح واىل قاليب،

 ..رويح اىل احلقيقة

لهئي امتىن أ ن يكون يل لساٌن ابدي ينادي هبذه الاسامء اىل قيام الساعة، فاقبل هذه النقوش الباقية بعدي  ا 

 ئل.انئبًا عن لساين الزا

اللّهم صِلّ وسمّلِ عىل س يِدان محمدٍّ صالًة تُنجينا هبا من مجيع الاهوال والآفات، وتقيض لنا هبا مجيع َ احلاجات، 

 وتُطهّران هبا من مجيع السيئاِت، وتغفُر لنا هبا مجيع اذلنوب واخلطيئات..

اضعاف ذكل.. الَف الَف  اي هللا، ايجميب ادلعوات! اجعل يل يف مدة حيايت وبعد ممايت، يف لك أآن اضعاَف 

آهِلِ واحصابه وانصاره واتباعه..  صالةٍّ وسالمٍّ مرضوبنَي يف مثل ذكل وامثال أ مثال ذكل، عىل س يدان محمد وعىل أ

واجعل لك صالةٍّ من لك ذكل تزيد عىل انفايَس العاصية يف مدة معري.. واغفر يل وارْحين بلّكِ صالةٍّ مهنا 

 .برْحتك ايارمَح الراْحني.. أآمني.
#239 

 احلبة ذيل

 اي انظر!

آاثري املشّوشة  عن أ مرٍّ عظي بنوع اضطرارٍّ مين.  اظنين أ حفر بأ

 فياليت شعري هل َكَشفُت.. او سينكشُف..  او اان وس يةل لتسهيل الطريق لكّشافه الآيت.

 ال حوَل والقّوَة ااّل ابهلل..

 َحْسبُنا هللا وِنعَم الَوكيل.

هادة والامياِن.اللّهمَّ الخُترِجنا ِمَن ادلُّ   نيا ااّل َمَع الشَّ
#240 

 الرحي الرْحن هللا بسم

امحلد هلل عىل نعمِة الاميان والاسالم، ِبعَدِد قطراِت الامطار، وأ مواجِ البحار وثَمراِت الاجشار، ونُقوش 

 لُكِّ ِنعمِه يف الادوار.الازهار ونَغامِت الاطيار، ولَمعاِت الانوار، والُشكُر هُل عىل لُكٍّّ ِنعمِه يف الاطوار، بعدد 

آهِل الاطهاِر وأ حصابه جُنومِ   ذوي الهداية والصالة والّسالُم عىل س ّيد ال برار وال خيار ُمحّمدٍّ اخملتار، وعىل أ

 ..والهنار اللّيلُ  مادامَ  الانوار،

هللا مقامات  اعمل! ان املسافر كام يُصادف يف سريه منازَل، للّكِ مزنلٍّ رشائط ختّصُه.. كذكل لذلاهب يف طريق

ومراتب وحاالٌت وُحجُب واطوار، للك واحدٍّ طوٌر خَيصُه؛ َمن خلَطَ غلطَ. َكثل َمن نزل يف قرية اسطباًل 
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مسع فيه صهيل الفرس، مث يف بدلٍّ نزل قرصًا فسمع تََرمنُّ العندليب، فتو م الرتمن صهياًل، واراد ان يس متع منه 

 صهيل الفرس مغالطًا لنفسه.

آة ادلنيا، اعمل! ان مما ز  لؤ متاثيل جنوم الهداية من اماثل الاسالف يف مرأ يّن يف عينك هذه احلياة تل 
1
برّس: أ ن  

آة املايض، واملايض يلتحق ابلربزخ  آة الاس تقبال والتارخي  -مبعناه  -املس تقبل مرأ ويُودع صورته ودنياه يف مرأ

آة عظمية فرأ ى فهيا متاثيل رفقائه واذهان الناس. مثكل يف حب احلياة حبهبم َكثل َمن صادف يف وجه طر  يقه مرأ

آة( فيتوحش من الرشق فهيرول مغراًب. ولو ُكِشَف عن وهجك  واحبابه اذلاهبني اىل الرشق )مغّربني يف املرأ

 غطاُء الغفةل لرأ يتك ترسع يف بيداء خالية ايبسة لرساب وعذاب، ال ِلَعْذبٍّ ورشاب..

 انيته:اعمل! أ ن من عظي علو القرأآن واصدق دليل حق

حمافََظتُه للّكِ لوازمات التوحيد مبراتبه.. ومراعاتُُه ملوازنة احلقائق العالية الآلهية.. واش امتهل عىل مقتضيات الاسامء 

 احلس ىن، والتناسب بيهنا.. ومجعُه لشؤوانت

--- 
1
 (114اي ان الصورامجليةل والامنذج الطيبة الولئك الامئة العظام حتبب كل هذه ادلنيا )ت:   

#241 

 من الانسان اعاظم افئار نتاجئ ويف البرش أ ثر يف قطُّ ماُوجَدت خاصّيةٌ  وهذه .املوازنة بكامل وااُللوهية الربوبية

 .الغيب عامل اىل النافذين والروحانيني الامور، بواطن اىل اذلاهبني والارشاقيني امللكوت، اىل املارين الاولياء

 علىه وينحبسون به فيتشبثون مهنا َطرفاً  يشاهدون امنا بل املقيدة، ر مابنظا املطلقة ابحلقيقة الحييطون فاهنم

 .التناسُب  ويزول املوازنة فتختل ..والتفريط ابالفراط فيه ويترصفون

َمثلهم َكثل غّواصني يف البحر لكشف كزنٍّ مزتين ممتلء مبا الحيىص من اصناف اجلواهر، فبعٌض صادف يدُه 

ذا مسع من رفقائه وجود سائر اجلواهر فيه  أ ملاساً مس تطيالً مثاًل، فيحمكُ  بأ ن الكزَن عبارةٌ عن املاسٍّ طويل، وا 

آخُر ايقوات كرواًي وأآخر كهراب  يتخيلها فصوص أ ملاسه، وصادف أ
1
مربعًا وهكذا. ولك واحد يعتقد مشهوَده  

ضطرون للتأ ويل جرثوم الكزن ومعظمه، ويزمع مسموعَه زوائده وتفرعاته، فتختل املوازنة ويزول التناسب، في

والتصلف والتلكف حىت قد ينجّرون اىل الانئار والتعطيل. وَمن تأ مل يف أآاثر الارشاقيني واملتصوفني 

نة مل يرتدد فامي قلت.  املعمتدين عىل مشهوداهتم بالتوزين مبزيان الس ُّ

آن فانه ايضًا غواص لكن هل عنٌي مفتوحة حتيط ابلكزن ومافيه، فيصف الك زَن كام هو عليه، مث انظر اىل القرأ

 بتناسب وانتظام واطراد مثال:

يش متل عىل ما تقتضيه عظمُة َمن )والارُض مجيعاً قبَضُتُه يوَم القيامِة والسمواُت مطوايٌت بميينِه( 
1

.. وكام قال: 

آَء َكطّي الّسجّلِ للُكُتب(   )يوَم نَطوي الّسمأ
4
ُركـم يف الارحـامِ كيـَف يشــاُء(    مع انه )يُصّوِ

3
آبــِة ااّل )م  ـامـن دأ
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آخٌذ بناصيْتا(   هو أ
1
و )خلق الّسمواِت والارَض(   

1
ـْمــلون(    مـع انــــه )خـلَـقـكــــم ومـــا تَع

9
ـُحـيي الارض(   )ي

9
 

--- 
1
 جحر كرمي مشهور، وهو مصغ جشرة اذا حّك صار جيذب التَب وغريه.  

2
 19الزمر :   

3
 113الانبياء :   

4
آل معران :     1أ

5
 11د : هو   

6
 94الانعام :   

7
 21الصافات :   

8
 11الروم :   

#242 

 (النحلِ  اىل ربُّك وأ وىح)
1
 (بأ مرهِ  مسخراتٍّ  والنجومَ  والقمرَ  والشمس) 

2
آفاتٍّ  فَوقَهُم الطريِ  اىل يروا أ َومل)   صأ

نه الرْحن الا يُْمِسُكهنَّ  ما ويقبضنَ    (بَصريٌ  يشء بلكِّ  ا 
3
 ككتابة وسهاومش بنجوهما السامء حصيفة ويكتب 

 (والارض السمــوات كرس ّيهُ  وسع) وذراته حبجرياته النحةل جناح حصيفة
4
  (ماُكنمت أ ينَ  َمعمُك  وهو) انه مع 

5
 

 (عليٌ  ش  بلكِّ  وهو والباطنُ  والظاهرُ  والآخرُ  ال ولُ  هو)
6
 البرش نوع يف ومايشاهد ..علهيا وقس ..وهكذا 

 من الراجعني مشهوداهتم عىل املعمتدين الباطن اىل املارين أ مئْتم رقصو  من نشأ ت امنا الضاةل، الفرق انواع من

 ."حفظت شيئًا وغابت عنك اش ياء" :قيل ملا املصداقني الطريق اثناء

َّنّا الّسامَء ادُلنيا(   اعمل! ان توصيَف السامء ابدلنيا يف: )َوزي
9
ومقابةل ادلنيا للآخرة، تشري اىل ان السموات  

  عوامل اخرى، من الربزخ اىل اجلنة، واملشهودة بنجوهما وطبقاهتاسامء ادلنيا. وهللا اعمل.الست ااُلخر انظرة اىل

نعامه اىل  اعمل! انه ج  بك من العدِم اىل الوجود، مث رقّاك موِجُدك من ادىن اطواِر الوجود حىت اوَصكَل اب 

املتعددة لٌك مهنا نعمٌة عليك، وفيك صورة الانسان املسمل. مفا ختلل بينك بني مبدأ  حركتك من املنازل الكثرية 

. فرصَت كقالدةٍّ منّظمة، وعنقودٍّ نضيدٍّ حببات النَِعم، وسنبةلٍّ منضدة من الرأ س اىل  مثرةٌ وصبغٌة من لّكِ واحدٍّ

القدم، ك نك فهرس تة لطبقات ِنَعمه تعاىل؛ والن الوجوَد يقتيض عةّلً، والعدم اليقتيض.. كام تقرر يف العقول.. 

ُل عنك يف لك مزنل يف مراتب الوجود من اذلرة اىل العدم: كيف وصلت اىل هذه النعمة؟ وِِبَ تُسأ ل ويُسأ  

واليَسأ ل من هل مسكُة عقلٍّ عن َحَجر ملاذا ماصار جشرًا، وعن جشرةٍّ ملاذا  "هل شكرت؟"اس تحقيْتا وبـ

 ماصارت انسااًن...
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--- 
1
 19النحل :   

2
 13الاعراف :   

3
 12املكل :   

4
 111 البقرة :  

5
 3احلديد :   

6
 4احلديد :   

7
 11فصلت :   

#243 

 العدم اىل ماحتتَك بعددِ  ِنَعمٌ  فعليك املوجودات، سلسةلِ  وسط يف نقطةٌ  انت !املغرور املسكني السعيد أ هيا فيا

 مما أ عىل اىل ماوصلت ملاذا يسأ ل أ ن والل حدٍّ  كل فليس مافوقك واما .ُشكرها عن مسؤولٌ  وانت الرصف،

 خنةلً  خلقتَين هال :لصانعها تقول ان للنحةلِ  وال مشسًا، مارصُت  ِلمَ  (واه اي):تقول ان لذلرة الحقَّ  كام ،فيه انت

مئاانت عدمات ومافَوقك وقوعاٌت، ماحتتك اذ ..ممثرة؟  ..املمتنعات شبهية ا 

قداَر حقّه، اعمل! اي اان! ان مما اهلكَك واهواَك وأ ومهك واهزاك وأ ذكل واضكل؛ أ نك التعطي لك ذي حقٍّ م

ل عىل نفرٍّ ممثلٍّ للجيش لّكِ لوازمات اجليش الَعَرْمرم،  ولك ذي ِْحل ْحهَلُ بوسعه، بل تَفُرُط وتُفّرُِط فتحّمِ

وتتحرى يف متثال الشمس يف عني القطرة او وجه الزهرةلّك لوازمات عظمة جشرة الشمس املمثرة ابلس يارات. 

 نعم، القطرة والزهرة تصفان والتتصفان..

ايك ونقض العهد معه. وعليك اعمل ! ان املكَُل هل، وامانته، واشرتاه، الفائدة يف )املرق(. الخري فامي اليبقى. وا 

 ابملوت، واملوت املنجر اىل احلياة اوىل من هذه احلياة املنقلبة اىل املوت.

اعمل! 
1
آة كام انه   آة ، مفن حيث انه "عني وغريٌ "فهو  "ليس عيناً والغرياً "ان مايف املرأ  "عني"مظروف ملكوت املرأ

لئة به  آة املتل  آة، ال "غريٌ "فاحئامه احئام الاصل. ومن حيث انه صفة مكل املرأ ، فهل اوصاف انظرة اىل املرأ

آة اذلهن "العنٌي والغريٌ "اىل الاصل فقط. ومن احليثيتني  معلوٌم،  -من وجه انه مظروفه  -. كام ان الش  يف مرأ

 ير لوازهمام...ومن هجة انه صفته عمٌل مع تغا

اعمل! انه التزامح بني العوامل اخملتلفة يف نوع الوجود. فان شئت فادخل يف ليةل مظلمة مزنالً منوراً ابملصابيح واربع 

 جدرانه من الزجاجة اليت يه نوع مشئاةٍّ للعامل املثايل.

 نه الظلمة مبقدار مد النظر..منازل عديدة متنورة مّعت البدل ك   -احلقيقي ابملثايل  -فأ واًل: ترى فهيا ابتصال 

 واثنيًا: تراك تترصف ابلتغيري والتبديل بكامل السهوةل يف تكل املنازل..
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--- 
1
 تفصيل هذه املسأ ةل يف "اللكمة السادسة عرشة".  

#244 

ج ابعد اىل اقرب احلقيقي الرساج ترى :واثلثاً   ..قيّومه النه نفسه من بل لصيقِه، من املثالية الرُسُ

 : ترى ان حبًة من هذا الوجود تقتدر ان تقل وحتمل عاملًا من ذكل الوجود.ورابعاً 

فهذه الاحئام الاربعة جتري يف مواد كثرية حىت بني الواجب وعامل املمكنات اليت وجوداهتا ظالل انوار 

اً حقيقة وجودٌ خاريج، فليس خارجي -ابمره تعاىل هل  -الواجب، فوجودها يف مرتبة الو م، لكن اس تقّر وثَبَت 

 ابذلات والَومهيًا حمضًا والظليًا زائاًل بل هل وجوٌد ابجياد الواجب الوجود.  فتأ مل..

اعمل! انه كام انه حمال ان اليكون لهذا املكُل املُعتىن به ماكل، كذكل حماٌل ان اليتعرف ذكل املاكل اىل الانسان 

ان ذكل الانسان اكخلليفة يف همده املمهّد هل  اذلي يدرك درجات حماسن املكل ادلاةل عىل كامالت املاكل، مع

يترصف فيه كيف يشاء؛ بل يف السقف احملفوظ الساموي ايضاً بعقهل. ومع ذكل ان الانسان ارشُف اخمللوقات 

بشهادة ترصفاته العجيبة اخلارقة مع صغره وضعفه، وانه اوسُع الاس باب اختيارًا ابلبداهة. فبالرضورة يرسل 

 ملاكل اىل مماليكه الغافلني عنه وخيرب م مايرىض به ويطلبه مهنم ذكل املاكل جل جالهل..املاكل من يعّرف ا

اعمل! ان لك احلواس حىت الو م والفرض واخليال يتفقون يف الهناية عىل احلق ويلتجؤن اليه، واليبقى عند م 

آ   ن.. هكذا شاهدُت وعقيل معي.للباطل امئان. فيقرون ابن الئائنات الميكن أ ن تكون االّ عىل ما اخرَببه القرأ

اعمل! انه كام التزامح والتصادم بني عامل الضياء وعامل احلرارة وعامل الهواء وعامل الكهرابء )والالكرتيقية( وعامل 

اجلاذبة اىل عامل ال ثري واملثال والربزخ. جتمتع اللكُّ  بال اختالط معك يف مئانك بال تشّك من أ حدٍّ منمك، من 

فهكذا ميكن ان جيمتع كثرٌي من انواع العوامل الغيبية الواسعة يف عامل أ رضنا الضيقة. وكام اليعوقنا  مزاْحِة أ خيه..

الهواء من السري والمينعنا املاُء من اذلهاب والمينع الزجاُج مروَر الضياء واليعوُق الكثيف ايضًا نفوَذ شعاع 

َن احلرارة وجراين )الالكرتيق( واليعوق ش  رسايَن )رونتكن( ونوِر العقل وروح املكََل، والمينع احلديُد س يال

 اجلاذبة وجوالن
#245 

آالته العقل نور وسريان وخّدامه الروح  ادلوران، من الروحانيات واليعوق المينع الكثيف العاملُ  هذا كذكل ..وأ

 ..السريان من واملكََل  اجلراين، من والش يطان اجلوالن، من واجلن

اكلعني والرساج والشمس، يتساوى لها اجلزيئ والنوع واجلزء واللك والواحد وااُللوف. اعمل! ان النور والنوراين 

فانظر اىل الشمس كيف انصبغت بامتثيلها الس ياراُت والبحوُر واحلياُض واحلباابت والقطرات والرشاشات 

 )والشبامنت( واذلرات الزجاجية، دفعًة ابلسهوةل واملساواِة بني الس يارات واذلرات.
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)وهلل املَثَُل ال ْعىل( ترصفات مشس الازل نور الانوار يف كتاب الئائنات هكذا.. يكُتب لكَّ ابوابه كذكل 

  ) وفصوهل وحصفه وسطوره ومجهل وحروفه دفعًة بال لُكفة كام قال: )َماَخلُقمُكْ وال بَعثمُُكْ ااّل َكنَْفسٍّ واحدةٍّ
1

 ..

ا.. آَمنـــــــّ  أ

ايهنا اىل حدود، مث توقفها عندها لفوائدٍّ ومثرات، تيقّن ان عند احلدود  اعمل! ان من تأ مل يف ذرات الاش ياء ورَسَ

من يأ مر اذلرات بـ: قفي وانثين! كام يأ مر القالُب اذلهَب اذلائَب بلسان حديد، ويهنئى بـ: التَِسل واس تقر! فامي 

 َعيَّنَْته كل معاطفي وتالفيفي املصنوعة حِلمك.

آمُر اذلرات ما هو ااّل عمٌل حم   يطٌ يتجىل ذكل العمُل قدرًا، فينعكس القَدُر ِمقدارًا فينطبع املقداُر قالبًا..وأ

 ............
1

 

آايته بعضها. فكام ان العامل املادي  آن كام يفرّس بعضه بعضًا، كذكل ان كتاب العامل يفرّسِ بعُض أ اعمل! ان القرأ

تعاىل، كذكل العاملُ املعنوي حيتاج ايضاً اىل مشس  حيتاج احتياجاً حقيقياً اىل مشس تفيض مهنا عليه انواُر نعمته

النبوة لفيضان اضواء رْحته تعاىل. فنبوُة اْحد عليه الصالة والسالم يف الظهور والوضوح والقطعية بدرجة 

 الشمس يف وسط الهنار، وهل حيتاج الهناُر اىل دليل؟..

--- 
1
 19لقامن :   

2
ابواب متفاوتة ،ووجوه خمتلفة ، انظرة اىل اذلات، وقد تتجىل اسامء متقابةل ( : )اعمل( : ان الاسامء احلس ىن 1يف )ط  

يف ش  واحد، اكملعطي واملانع والضار والنافع ، فيدل عىل انه كام يعطي لهذا قصداً ، مينع ذكل الش  من ذا ابرادة ،ويرض 

 قيقة امسٍّ من الاسامء يتصف جبميعها.ذاك مبا ينفع هذا . مالهام مرادان هل تعاىل ، ويتحدس من هنا : ان من اتصف حب 
#246 

 واىل ودرجة، حبصةٍّ  اليه بل فقط، وكامهل ونفعه وبقائه احلي اىل التنظر احلي وجود عىل املرتتبة المثرات ان !اعمل

 احمليي اىل ينُظرُ  ما لكن مديد، بزمان الا الحتصل قد احلي حفصةُ  ..حمصورة غري بدرجات جالهل جل احمليي

آنٍّ  يف حيصل قد  بتوصيفه خالقهِ  ْحدَ  - احلس ىن الاسامء لتجليات ومظهريته مبعكسيته - احلي اكظهار س يال، أ

 ..احلال بلسان وجالهل وجامهل كامهل بأ وصاِف 

 اعمل! ان فرد الانسان كنوع سائر الانواع، برس:

؛ اذ يف لك س نةٍّ ان فرد الانسان هل ماض ومس تقبل جيمتع يف الشخص معىًن لكُّ َمن مات منه من افراد نفسه

ميوت منه فردان صورًة ويوراثن فيه معنَيهْيام من الآالم والآاثم والآمال وغريها، فك نه فرٌد لكي.. واحاطُة فكره 

.. وكون فرده كنوعه يف اخلالفة واملركزية لعاملٍّ خاص اكلعامل العام..  وعقهل وُوسعة قلبه وغريها تعطيه نوَع لكيةٍّ

اء العامل وترصفه يف كثري من انواع النبايت واحليواين واملعدين حتويال وتغيريًا خالفًا والعالقة الشعورية مع اجز 
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، ك نَّ لكَّ فردٍّ نوعٌ منحرص يف الشخص.. ودعاء املؤمن لعموم  لسائر احليواانت وغريها، ايضاً تعطي هل نوع لكيةٍّ

ه. مفا جتري يف نوع احليوان من اهل السموات والارض يشري اىل ان الشخص يصري ابالميان كعالَم، او مركز 

آاثِر رْحة هللا يف لك س نة يف المثرات  -القيامات املكررة النوعية املشهودة يف لك س نة  فان شئت فَانُظر اىل أ

جتري ابحلدس  -املتجددة الامثال ك هنا اعياهنا، واىل حرش انواع الهوام واحلرشات بكامل سهوةل من القيامة 

اد الانسان، فيدل كتاب العالَم يف هذه الآايت التكوينية عىل قيام القيامة الكربى القطعي يف لك فرد من افر 

 "اشارات الاجعاز"البناء البرش، كام يدل القرأآن عليه ابلآايت التزنيلية.. فادلالئل العقلية عىل القيامة ذكرهُتا يف 
1
 "نقطة"ويف الباب الثالث يف  

1
 ك الوساوس ويطرّي عنك الاوهام..فراجعهام ان شئت، فان فهيام مايطرد عن 

آن فأ لبس للّك نغمةٍّ من نغامتِه املتطّورة عىل احلُُجب، واملتنوعة يف املراتب  اعمل! انك اذا اس متعت القرأ

 الارشادية، واملنصبغة حبس يات الوسائط، من جربائيل عليه السالم اىل من تسمع منه، مايناس هبا.

--- 
1
آمنوا ومعلوا الصاحلات...( يف تفسري قوهل تعاىل: )وابلآخرة     م يوقنون( و )وبرش اذلين أ

2
وقد وسع الاس تاذ املؤلف ماًل من الباب الثاىن والباب الثالث من هذه الرساةل فاصبحا " اللكمة التاسعة والعرشين"   

 يف هذا الكتاب.» نقطة من نور معرفة هللا«ذلا مل يدرجا مضن رساةل 
#247 

وسمل اذلي يقرُأه يف ذروة  عليه هللا صىل النيبِّ  من الاس امتع اىل جملسك يف ارئالق من بسمعك تَُمرّ  ان فكل

 شاهق النبوة يف جملس الارض عىل ابناهئا من بين أآدم وغري م.

 ."علهيامالصالة والسالم"وكل ايضاان تس متع من جربائيلوهو خياطب النيبَّ يف الافق الاعىل 

املتلكم ال زيل، وهو يتلكم مع النيب يف قاب قوسني او ادىن.  وكل ان تس متع من خلف س بعني الف جحابٍّ من

 فأ لبْس ان اس تطعَت للّكٍّ ما يليُق به!..

اعمل! ان ما يتعلق بك منك من الشعور والعمل، امنا هو بدرجة مايرجع اليك منك، برس: عدم الارساف، 

بب، والقوة للعمل. ومايرجع اليك ابلنس بة اىل ماير  جع اىل َمن َخلََقك كنس بة شعرةٍّ اىل ومناس بة السبب للمسَّ

حبل، وخيط اىل ثوب. فنس بة علِمك وشعورك املتعلقني بك ابلنس بة اىل علِمه وبرصه املتعلقني بك كنس بة 

)تنور اذلابب( 
1
اذلي يربق منه النور كُنجمية بتلمعه يف الهنار حتت ضياء الشمس احمليط به. وانت يف ظلامت  

 عتك جنامً اثقبًا..الغفةل، وليل الطبيعة ترى مل 

آاثره تشاهبًا، وبني اسامئه تعاكسًا، وبني اوصافه تداخاًل، وبني شؤوانته  اعمل! ان فامي بني افعال هللا تناس بًا، وبني أ

ه، يس تتبع ماسواه يف طوره. فال يُتوّجه قصدًا يف بيته ودائرة ُحمكه اىل غريه،  متازجًا. ااّل ان للكٍّ طورًا خيصُّ

الغري منه، ل ن الزم الالزم ليس بالزم االّ بقصدٍّ جديد. اذ التابع اليُس تتبع، كام ان احلرف التبعي واليُطلب لوازم 
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 الحُيمك عليه.

آاثره اىل اجلامدات فتوّجه قصدًا اىل الُقدرة والعظمة، ويرتاءى كل جتليات سائر الاسامء  فاذا نظرت من أ

 اس تطرادًا وتََبعيًا.

الناطقة فالبَس لها طورها، فهكذا )ولك ش  عندُه مبقدار(   فاذا نظرت اىل احليواانت الغري
1
)خلق لك ش   

فقدره تقديرًا(  
4
. 

ينظر اىل مراتب اطوار الانسان وادوار وجوده من اذلرات اىل الوجود  "اَلَحوَل واَلقُّوَة ااّل ابهلل"اعمل! ان 

ؤمنًا، ففي لك مقام من تكل املنازل، وللك لطيفة احلي، معدانً جامدًا، ونبااتً انميًا، وحيواانً حساسا، وانساانً م

آمال: آالٌم وأ  من لطائفه أ

--- 
1
 املقصود: الرياعة.  

2
 9الرعد :   

3
 1الفرقان :   

#248 

 ..ابهلل االّ  الوجود عىل قوةَ  وال العدم عن فالحول

 الحول عن الزوال وال قوَة عىل البقاء ااّل ابهلل..

 نافع ااّل ابهلل..الحول عن املضار وال قوَة عىل امل 

 الحول عن املصائب وال قوَة عىل املطالب ااّل ابهلل..

 الحول عن املعايص وال قوَة عىل الطاعات ااّل ابهلل..

 الحول عن النقم وال قوَة عىل النعم ااّل ابهلل..

 الحول عن املساوئ وال قوَة عىل احملاسن ااّل ابهلل..

 اّل ابهلل..الحول عن الآالم وال قوَة عىل الآمال ا

لئة ااّل ابهلل العيل العظي.  الحول عن الظلامت الهائةل وال قوة عىل الانوار املتل 

اعمل! 
1
 من تولك عىل هللا فهو حس به: 

ن كنّا هل تعاىل.  )َحسبُنا هللا وِنعَم الوكيُل(؛ النه مالكنا وماكل اللك، فاللكُّ َكُلكنا ا 

 مل املطلق والكامل حمبوب ذلاته، من شأ نه ان يُفدى هل الوجود.)َحسبُنا هللا وِنعَم الوكيُل(؛ النه الئا

)َحسبُنا هللا وِنعَم الوكيُل(؛ النه اجلليل امجليل ذو الكامل واجلالل وامجلال احملبوب ذلاته، فلشوق جتديد جتليات 
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 جامهل منوت ضاحكني وحنيا مرسورين.

جد للك موجود فعلمنا بوجوب وجوده يعطينا لك الوجود، )َحسبُنا هللا وِنعَم الوكيُل(؛ النه الواجب الوجود املو 

 وبعدم العمل يصري يف يدان نقطة وجود يتحامل علهيا أ عدام هو ملء ادلنيا.

)َحسبُنا هللا وِنعَم الوكيُل(: النـــه القديـــم الابـــدي ادلائـــم البـــــــــايق )لُك ش  هاكٌل ااّل وهجه(  
1
. 

--- 
1
يف اللمعة التاسعة والعرشين العربية ويف الشعاع الرابع والرجاء الرابع » حسبنا هللا«قسم اذلي خيص ]ان ايضاح هذا ال   

 عرش واخلامس عرش من رساةل الش يوخ[ املؤلف.
2
 99القصص :   
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 .زائةل واحلياة فانية ادلنيا الن ؛(الوكيلُ  وِنعمَ  هللا َحسبُنا)

آالم هائةل، وابلتوجه اليه والارتباط برْحته )َحسبُنا هللا وِنعَم الوكيُل(؛ الن بدون ه يصري لُك ذلائذ ادلنيا منغّصة بأ

آالم الزوال.  التزيد الذلائُذ الزائةل الا ذلة جتّدد الامثال خالصة عن أ

 )َحسبُنا هللا وِنعَم الوكيُل(؛ الن به انواَر الوجود وبدونه ُظلامت ال عدام الهائةل.

ن عرفناه وشكوان اليه وأ رضيناه كفاان لّك حاجاتنا اىل انواع الئائنات، وأ ما اذا  )َحسبُنا هللا وِنعَم الوكيُل(؛ النه ا 

وشكوان الهيا مفع اهنا معي مص التسمعنا  -اليت حاجاتُنا عندها يف النظر الظاهري  -توهّجنا اىل الاس باب 

انفذ يف أآن، وَمن شىك اىل والتراان، تتشوش علينا الاموُر وتتشتت بنا الطرُق، َكثل َمن شىك اىل سلطان ف

مداده. ولو اتفقوا ما اتفقوا الا يف زمان طويل وتلكف عظي!!  لّك اهِل البدل فردًا فردًا ليتفقوا عىل ا 

 اعمل! ان من لطائف اجعاز القرأآن ومن دالئل انه رْحة عامة للئافة:

ه، كذكل للكٍّ ابعتبار َمرْشَ  ه ويربّيه ويُداويه.انه كام ان للِك احد من العامل عاملًا خُيصُّ آن خُيصُّ آن قرأ  به من القرأ

 ومن مزااي لطف ارشاده:

آايته مع كامل الانسجام وغاية الارتباط ومتام االتصال بيهنا، يتيرُس للك احدٍّ ان يأ خَذ من الّسَور املتعددة  ان أ

أ ش تااًت ابعتبار املنازل  أآايتٍّ متفرقة لهدايته وشفائه، كام أ خَذها معوُم اهل املشارب واهل العلوم؛ فبيامن تراها

ئتلفت واتصلت مع أ خواهتا اجلديدة. فال ابلفصل من الاصِل  والزنول، اذًا تراها قد صارت كقالدةٍّ منظمةٍّ ا 

تنتقص، وال ابلَوْصل ابلآايت ااُلخر تَس توحش. فهذا الرس يشري اىل ان الكرث الآايت الفرقانية مع سائر 

 ا واتصالها هبا.الاايت مناس باٌت دقيقة جيوز ذكرها معه

لها بعٌض اىل بعض دليالً ونتيجًة، كام ذكر يف  "الاخالص"فكام أ ن سورة  اش متلت عىل ثالثني سورة بضّم مُجَ

176



]اللوامع[ 
1
 كذكل القرأآن اللكّي اجلزيئ والنوع 

--- 
1
 املنشورة ملحقة مبجدل "اللكامت".  

#250 

 الوف الوف عىل حيتوي لللك اللك ومناس بة دةاملتعد للمعاين الاايت جبامعية يش متل الشخص يف املنحرص

آنٍّ  ه كتابٌ  فيه حقيقة ذي فللك .القرأآن نفس يف قرأ  ..اتبعه ومن خيصُّ

 اللهم ايمزنَل القرأآن

آن  حبّق القرأ

آَن موِنسًا يل يف حيايت وبعد ممايت  اجعْل القرأ

 ونورًا يف قليب وقربي..

هل ااّل هللا ُمحّمٌد رُسوُل هللا..  ال ا 

الوداع 
1

 

--- 
1
ظننت بشدة مرىض قرب الاجل يف ذكل الوقت فقلت : الوداع. اان اسافر من ابب القرب اىل مجمع احبايب واساتيذي   

 ورفقايئ من طلبة املدارس والنور. املؤلف
#251 

 اذليل ذيل

 بسم هللا الرْحن الرحي

الصالة والسالم واجلنُّة  عليه "س يُدان محمد"امحلد هلل الرْحن اذلي من لطائف عظامئ مثرات طوىب رْحته: 

املتدلَّينْي عىل ادلارين.. والقديُر اذلي هذه املوجوداُت اجلديدُة اجللية، والاجراُم العلوية يف بس تان الئائنات 

شواهُد ربوبيته، وهذه النبااتُت املتلونة واحليواانت املتنوعة يف حديقة الارض خوارُق صنعتِه وبراهنُي ُالوهيته، 

املنّورُة والاجشاُر املمُِثرُة يف هذه اجلنان معجزاُت قدرته ودالئُل رْحته، وهذه الشجرُة بأ وراقها وهذه الازهاُر 

 وازهارها وامثارها يف هذه الروضة معجزاُت قدرته.. تشهد لّك عىل انه عىل لك ش  قدير.

مل خَيرج فامي مىض ولن خَيرَج  فالواقعاُت املاضية معجزاُت قدرتِه، تدلُّ عىل انه قادٌر عىل لك املُمكناِت الآتية

فامي يأ يت ش  من حمك قُدرته. تتساوى ابلنس بة اليه اذلراُت والشموُس.. وهو احلقُّ املُبني الواحُد الاحُد اذلي 

 تُنشُد ذرات الئائناِت ومركّباهُتا بدالالهتا اخملتلفة وأ لسنْتا املتنوعة مشريًة اىل جامهل املطلق:
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 ولٌك اىل ذاك امجلال يشريُ    عباراتنا ش ىّت وحس نك واحد

ويتلو كتاُب الئائنات اببوابه وفصوهل وحصفه وسطوره ومُجهل وحروفه أآايت وجوبه ووحدته، وتقرأ  سطورُه 

 عىل العقول:

 تأ مل سطور الئائنات فاهنا     من املل  ال عىل اليك رسائل

 والصالة والسالم عىل س يدان محمد وعىل أآهل وحصبه امجعني..
#252 

 انت اذ تستند؟ وِِبَ  انت؟ وما انت؟ ش  ايُّ  اليَك، انظر بل كل، ماليس اىل التنظر !الشقي ايسعيد !اعمل

نعامٍّ  وجمّسمُ  حمٌض  واحتياجٌ  متجّسدٌ  جَعزٌ  هٌ  ونومٌ  ا   .ابليقظة مموَّ

نعام جسمك، وحياتُك نوٌم تسكن به. )اي واه( واشقاوات  فالعجز جسُدك والاحتياُج روٌح فيه يتحرك، واال 

آن يصرُي اكل بد، واظن ملعَة هذه احلياة مشسًا شارقة!أ    غرُق يف قطرة تصري حبراً عيّل، واغيُب يف أ

اهيا السعيد املسكني! مارأ س ماكل الا س تون ديناراً تقريبًا، اخذت مخسة واربعني فرصفْتا لكَّها ملصارف يوم 

ناً وانرًا، وما بقَي من مخسة عرش ديناراً جمهوٌل يف خاِن ادلنيا، ونسيَت بيتَك وما يلزم هل فصار ماكُلَ عليَك ديْ 

التدري أ تأ ُخُذها او بعضها او التأ خذ شيئاً مهنا. فلكام اخذت شيئاً مهنا فارصفه لبيتك ادلامئي. وال اقل استَْبِق 

يدك  كَل ثُلثه لَيصرَي كل دينًا ونُورًا. مفا اهجكَل واشدَك خسارة! رصفت لّكِ املاخوذ ليوم زائل وما بقي يف

ملقامك البايق الا اقلَّ قليل، وانت راحٌل غافٌل، اكنت كل ثالث درجات.. خطوت عىل اثنتني خبروجك من 

 املزنل والبدل، فرفعت قدمك لتخطى عىل ادلرجة الثالثة ابخلروج من ادلنيا الفانية.

اعمل! 
1
اوَجَدتُْه "و "اقتََضْتُه الطبيعة".. و"تشلكَّ بنفسه"انه َكرُبَْت لكمًة خترُج من افواه الناس، اذ يقولون:  

ما انَت مصنوعُك ابلنظر اىل "الاس باب . فهذه امجلل الثالث ابطةل، ومن ظروف احملاالت: اذ انك موجود، فا 

ما مصنوعٌ بطبيعة موهومة، وقوة معياء كام تدل  ما مصنوع اس باب العامل كام اقتضته الثانية.. وا  امجلةل الاوىل.. وا 

م  ا مصنوع هللا كام يس تلزمه احلق واحلقيقة.عليه الثالثة.. وا 

 اما الاّول: مفحاٌل بوجوهٍّ غري حمصورة:

مهنا: البد ان تعطي للك ذرةٍّ من ذراتك عيناً ترى لكََّك بل لكَّ الكون وشعوراً كذا، وهكذا مّما يس تلزمه كامل 

 صنعتك لنظر نسب اجلزء اىل نقوش اللك.

املتداخةل املتصاعدة املتنازةل يف ذراتك قوالب كقوالب الطبع من ومهنا: البد ان توجد فيك عدد املركبات 

 احلروف احلديدية املصنوعة ايضًا، لو مل تُكتب بقمل القدير الازيل الواحد.

--- 
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1
 اللمعة الثالثة والعرشون "رساةل الطبيعة" تفصيل لهذه الفقرات.  

#253 

 املعقد البناء يف اكالجحار لللك، وحمكومة اللك عىل حاَكةً  الاثر وحدة برس ذرة لك يكون ان البد :ومهنا

 فمين حىت وجودها تستبعد لصفاتٍّ  ومنبعاً  ومصدراً  ومقيدًة، وُمطلقةً  ومثاًل، ضداً  وكذا ..الباين نفي بفرض

 !السجل كطي السامء يطوي

 واما الثاين: مفحاالته الحتىص:

، فا ن أ مكن عندك ان خيرج ابنصباب "يةصيدل "مهنا: ان املواد اليت ُصنِعت مهنا كزجاجات الادوية يف 

وس يالن بال مداخةل أ حدٍّ من لك زجاج مقداٌر معني مبزيان حساس، مث جتمتع املقاديُر املتفاوتة لتشكيل عالج 

 احلياة او تركيب معجون حيوّي، أ مكَن كل ان تتو م صدورك من اس باب جامدة.

دودة جامدين متشاكسني مُعيًا صامً مرتددين بني ومهنا: صدور ش  واحدٍّ بكامل الانتظام من اس بابٍّ غري حم

الامئاانت. تزداد ابالختالط أ مّعيْتا وأ مصّيْتا، ومع ان مبارشهتا بظاهر الش . واحلال ان ابطنه أ لطُف واَكل 

 صنعة، مفحاليُة صدورك مهنا اظهُر من ان خُيفى.

تظام مبزيان احلاجة يف جحرية من جحريات ومهنا: ان اجامتع تكل الاس باب الغري احملصورة بكامل االتفاق والان 

عينك ليس بأ سهل من اجامتع اراكن العامل بوجوده اخلاريج بأ جرامه العظمية يف كفِّك، بل يف ُظفرَك، بل يف 

جحريةٍّ منه؛ اذ من يعمل يف بيت، جاز اش امتل البيت عليه ان اكن العامل ماداًي، مفا دام العامل ابجزائه عاماًل 

خوهل يف ذرتك. وهذه سفسطة خيجل مهنا السوفسطايئ.. وهكذا من احملاالت املتسلسةل يف جزئَك جاز د

 واملمتنعات العقلية والاابطيل اليت متّجها الاوهام.

 والاحامتل الثالث: وهو تأ ثري الطبيعة، فابطُل وافسد.

لهية والصبغة اذ الطبيعة لها ظاهٌر عريف موهوم َظنّته الغفةُل والضالةل حقيقًة، ولها ابطٌن هو ا لصنعة اال 

 الرحامنية.

واما القوُة حفقيقْتا جتيل قدرة احلكي العلي اخلبري املريد. واما ما يصوره نظُر الغفةل والتغافل من الصانع الواحد 

وما اتصل به من جنايح التصادف الامعى واالتفاقية العوراء.. مفن خمرتعات الش ياطني ابالضطرار الناش  من 

 الضالةل.
#254 

مبا مل يُبق ش هبة: ان هذه الصنعة اخلارقة  "نقطة، وقطرة وذيلها، ومشة، وذرة، وحبة وذيلها" يف حققنا ولقد

 التصدر ااّل من قدرة خبري بصري، يتصف جبميع اوصاف الكامل.

فاين يد املمكن املسكني املقيد احملدود اجلامد الكثيف من نسج حةل الئائنات؟! وأ ين يد البعوضة من نسج 
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 يصات مطرزات منقشات لَِبس ْْتا هذه العوامل؟!مق 

 فمل يبَق ااّل ان تكون انت ولكُّ ش ، مصنوَع الصانع الازيل اذلي شواهُد خالقيته بعدد املوجودات:

 ."قطرة"مهنا الئائنات جبميع ذراهتا ومركباهتا. لُك  يشهُد عليه خبمس ومخسني لسااًن كام يف 

آن مع لك كتب الانبيا  ء والاولياء واملوّحدين، مع الآايت التكوينية يف الكون..ومهنا: القرأ

 ومهنا: س يُد الاانم مع لك الانبياء، والاولياء واملكَل..

 ومهنا: ما يف اجلن والانس من الفطرة ابنواع احتياجاهتا..

هَل ااّل ُهَو(   ومهنا: )َشهَِد هللا أ نُّه ال ا 
1
 مفع ما مسعت: 

؛ ََكَثِل الشجرة فاعمل! ان َمثَل اس ناد الصنعة ا ىل املمكن عىل الوجوه الثالثة ااُلول، واىل الواجب كام هو احلقُّ

ن اس ندهتا للوحدة، ابن اس ندهتا بقوانني المنو اىل جرثوهما املس متد من النواة املمتثةل لالوامر التكوينية  ابمثارها ا 

هئا واوراقها وازهارها وامثارها كمثرةٍّ الصادر من الواحد الواجب. فالشجرُة جبميع اجزا "ُكن"املُفاضة من أ مر 

واحدة، وال فرق بني جشرة ذات مثرتني كخردلتني، وجشرة كجبل ذات امثار غري حمدودة من اجلوز الهندي 

)لرس جمهول 
1
يف وجود السهوةل واليرُس يف الوحدة واالتفاق، حىت يف ترشيك املساعي وتوحيدها بتقس ي  

 يف الكرثة والتشتت(.الاعامل.. ووجود الصعوبة والعرس 

--- 
1
آل معران :     19أ

2
]مل ينكشف ذكل الرس بعد اثناء تأ ليف هذه الرساةل، االّ انه اتضح بعد ذكل بـ" الشفافية واملقابةل واملوازنة والانتظام   

 والتجرد والاطاعة"[. املؤلف.
#255 

 غصن ولك ورق ولكُ  زهرةٍّ  ولكُّ  مثرةٍّ  لُكُّ  الحتاج الصانع؛ عّينه ما وغري الامئانية الكرثة اىل اس ندت اذا وأ ما

 بني كام الشقني، بني ما :تََرى ما فانظر .جزءٍّ  جزءٍّ  يف اللك امنوذج الندماج الشجرة، لكُّ  اليه حيتاج ما لكِّ  اىل

 بدرجة الثاين وصعوبة ..هكذا يكون ان جيب يقال أ ن جاز بدرجة الاّول سهوةل اذ والامتناع؛ الوجوب

 .كذا يكون ان ميتنع : نقول ان تضطران

 احلاصل: ان أ عطيَت الترصيف لغريه تعاىل لزمك:

ما ان جتعل  ن اس ندهتا اىل نفسها.. وا  اما ان جتعل لكَّ جحرية من جحريات اجزائك حميطة بصفاهتا ابلئائنات، ا 

ن اس ندهتا اىل الاس باب؛ ل ن وح دةَ احلجرية اىل لكَّ جحرية كحجرة جتمتع فهيا مجموع أ س باب العامل العامةل فهيا، ا 

ان تصل اىل وحدة العامل تدل عىل وحدة الصانع، اذ الواحد اليصدر الا عن الواحد، الس امي احلجرية اليت التسع 
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اصبعني لبعوضتني، فكيف تسع ما اليسعه لكُّ الكون من ترصف الهني؟ فدليل الوحدة هو الوحدة. وزجيجة 

الواهنا وحرارهتا ابلتجيل بكامل السهوةل، والميكن وجود ميكن ان توجد فهيا الشمُس بضياهئا و  -كخردةل  -

 خردلتني يف خردةلٍّ مبصدريْتا هلام.

فكام ان الوجود اخلاريج اثبُت واثقُل واحمكُ من الوجود املثايل، فتسع ذرةُ ذاك جبَل هذا، ومشُس هذه تدخل 

ود احلقيقي واخلاريج البحت، يف ملعِة ذاك.. كذكل الوجود الوجويب اثبت وارخس وارزن وارصن بل هو الوج

آة العمل الازيل احمليط تصرُي  واحّق مبا الحُيد من الوجود الامئاين، فاملوجودات الامئانية حبذافريها املمتثةل يف مرأ

آة الوجود الوجويب. فوجودها خرج من مرتبة  آهُتا، ويه مرأ اكملرااي لتجليات انوار الوجود الوجويب. فالعمُل مرأ

 اخلاريج، ومل يصل اىل مرتبة الوجود احلقيقي... العمل اىل الوجود

اعمل! انه من تأ مل يف الكون يتحدس منه: ان الفاعلية والتأ ثري من شأ ن اللطيف، والنوراين، واجملرد.. وان 

 الانفعال والقابلية والتأ ثر من شأ ن املادي والكثيف واجلسامين.

السامء، ويدُه الرقيقة اللطيفة يف الارض فعاةل جواةل. فان شئت انظر اىل النور واىل اجلبل، فاالول: يقوم يف 

 والثاين: بعظمته وابايديه الغليظة اليقتدر عىل فعل
#256 

 تظهر ونورانيته الش  لطف بدرجة ان :الظاهر يف الاش ياء تفاعل يف نرى وكذا ..وجاره لصيقه يف حىت وتأ ثري

 وموجد الظاهرية الاس باب خالق ان هنا من فُيعمل .باملَسبَّ  درجة اىل يتقرب وابلكثافة فيه، الس ببية مرتبة

ببات   (البصري السميعُ  وهوَ  َش ٌ  ََكثهلِ  لَيَس ) :اذلي ال نوار نورُ  هو املسَّ
1
 يُدركُ  وهو ال بصارُ  التُْدِركهُ ) 

  (..اخلبري اللطيُف  وهوَ  الابصارَ 
2
هل ال   ...هو االّ  ا 

امدة، وادلقُة انٌر حترق الاوهاَم املظلمَة اليابسة، لكن. اذا تفكرَت اعمل! ان التفكر نور يُذيُب الغفةل الباردة اجل

 يف نفِسك فدقّق ومتهّل وتغلغل وفّصهل تفصياًل،

املتعمق؛ اذ كامُل الصنعة  "الباطن"اذا تفكرَت يف نفِسك فدقّق ومتهّل وتغلغل وفّصهل تفصياًل، مبقتىض الامس 

 امتُّ يف حتليهل وتفصيهل..

د النظر، كام هو واذا تفكرت يف ا لآفاق، فامجل وارسع والتَُغص وال خَتُْض االّ حلاجة ايضاحِ القاعدة، وال حتّدِ

جامهل ومجموعه، ولئال تغرق فامي ال  "الظاهر"مقتىض الامس  الواسع؛ اذ شعشعُة الصنعة أ جىل واهبُر وامجُل يف ا 

اىل الوحدة. فصارت اجلزئياُت اجزاًء،  وامجلَت هنا، تقّربَت  -يعىن يف نفسك  -ساحل هل. فاذا فصلَت هناك 

والانواُع ماًل، واخملتلط ممزتجًا، واملمزتج متحداً فيفور منه نوُر اليقني. واذ عكسَت ابن امجلَت فيك، وفّصلَت 

يف الآفاق تتشتت بك الكرثُة وتس ْتوي بك الاوهاُم وتس تغلظ ااننيُتك وتتصلّب غفلُتك، فتنقلب طبيعًة. 

آمني...فهذا طريق الكرثة   املنجرة اىل الضالةل... اللّهمَّ الجتعلنا من الضالني أ
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. احلق انه من ملعات حقيقة "اذا حترك سكن رزقُه، واذا سكن حترك رزقهُ "اعمل! انه قد روي ان الانسان 

واسعة.. فانظر اىل الاجشار ملا سكنْت متولكًة حتركْت الهيا ارزاقُها، واىل احليواانت ملا حتركْت حريصاتٍّ 

سكنْت عهنا ارزاقها اثبتة يف مقاهما انبتًة عىل عروقها، تدعو ابلواهنا ورواحئها اىل انفسها َمن جاع واحتاج من 

 احليواانت املتحركة ابهواهئا وادلائرة هبََوساهتا..

 تسعة اعمل! انه ما اهجل الانسان الغافل وما اضهّل وما ارّضه لنفسه!. يرتك خرياً عظاميً لوجود احامتل عائقٍّ بني

احامتالت سائقة، ويرتكب الضالةل برتك الهداية لش هبةٍّ سوفسطائية مع وجود الوِف براهني الهداية، واحلال ان 

 الانسان وّهام ذو

--- 
1
 11الشورى :   

2
 114الانعام :   

#257 

 ارضّ  من اليتجنب فكيف .احامتالت عرشة من واحدٍّ  ابحامتلٍّ  العاجةل املضار من يتجنب وحزمٍّ  احتياط

 .!وتسعني؟ بتسعة بل احامتالت بتسعة املرضات

)اعمل(: ان يف روح الانسان احتياجاتٍّ التتناىه وقابليًة لتأ ملات التتناىه واس تعدادًا لتذلذات التتناىه  _

، "قطرة"وهمئيءٌ لآمال والآم التتناىه؛ حىت ان الشفقة مع ضالةل القلب تتضمن أآالماً غري متناهية. كام ذكر يف 

ن تقول: ما اان وَمن اان وايُّ ش  اان حىت تقوم يل القيامة، ويوَضع يل املزيان، وجيري عيّل احلساب! فليس كل ا

فيا اهيا الضال الشاك..! التغرت هبذه احلياة، فان ذلهتا معلقٌة مبغلطة مربوطةٍّ ابلشك ل هل الضالةل. فيفرُّ  الضاّل 

ادة الابدية. ويفُر ايضاً من تلكف حتمل التئاليف ادلينية الشاك من دهشِة أ مل الزوال والفناء اىل احامتل السع

اىل احامتل عدِم الآخرة، فيتخلص هبذه املغلطة من ال لَمني مؤقتًا. ففي قريب من الزمان تنحلُّ عليه العقدة، 

ن أ لَمه بل حيسه لكَّ ال مل دفعَة، وال الثاين، خيفف ْحهل ب ل وتنكشف احلقيقة. فال الاحامتل الاول، هيّوِ

آالماً هجمنية. وكذا يقول  : فاملصيبة مّعت وطابت، فال عيّل اين ك مثايل  -لكن يف زمان قليل  -يضاعف عليه أ

فال ُاابيل! لكن جييء زمان عن قريب، تتضاعف عليه املصيبة بدرجة معوهما، اكصابة الشخص يف نفسه مث 

 ت املصيبُة تضاعفت البلية.أ قاربه وأ حبابه، ل ن يف روح املرء عالقات بأ بناء جنسه مفهام معّ 

اهيا الشاك الغافل! الحتسب ان تذوقه بيدي الغفةل والشك ذلة ذليذة، بل فيه ادخار أآالم أ لمية، س ْتجم عليك 

آالمًا هجمنية. فا ن احببَت ان يتبدل كل هذه الآالُم املرتصدة ذلائَذ متجددًة، وتنقلب هذه الناُر  دفعًة وتنقلب أ

ع رأ سه لزنول ضيِف الفرقان مع فيض الاميان. نورًا؛ فقّوِس انَف غرور  ك ابلركوع يف ال وقات امخلسة، ووّسِ

 فالبد من املداواة ابلتفكر ابلآايت ومالزمة َمرارة هذه الضالالت، وتنكشف ذلة املناجاة..
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)اعمل(: 
1
وليس  للس يد أ ن خيترب عبدُه،"ان العبودية تس تلزم التسلَي دون الاختيار والتجربة والامتحان اذ  

 !.."للعبد ان خيترب ربّه

--- 
1
 تراجع املذكرة الثالثة عرشة من اللمعة السابعة عرشة.  

#258 

متداخلتان ومتقابلتان. فاهل ااُلوىل يقولون قدرته،  "الظاهر"ودائرة الامس  "الباطن" الامس دائرة ان :اعمل

ء. والشمس اكللكي ذي اجلزئيات متاثيلها مثال اكلبحر. واهل الثانيةيقولون اكلشمس. فالبحر اكللك ذي الاجزا

كجزئياهتا. والباطين احملض املفرط الخيلص من شائبة التجزء والاحتاد. والظاهري السطحي اخملالف للس نة 

آن..  الخيلص من شوب رشك الاس باب، فالرصاط املس تقي هو القرأ

 فيا ُمزنَل القرأآن، حبق القرأآن اهدان الرّصاط املُس تقي

آم آمني أ آمني أ  نيأ
#259 

% 

 السابعة الرساةل

 زهرة

آن احلكي  من رايض القرأ
1 

--- 
1
ـ )1431طبعت هذه الرساةل ل ول مرة مبطبعة "جنم اس تقبال" ابس تانبول س نة    (م مث ترمجها الاس تاذ النورىس 1214ه

اىل موضع لك اىل اللغة الرتكية مع ش  من الايضاح وجعلها "اللمعة السابعة عرشة" يف مخس عرشة مذكرة وقد ارشان 

 مسأ ةل من اللمعة املذكورة، مفن شاء فلرياجعها.
#260 

مسه املكَِل  حبساب يعمل امنا موّظف، كعسكر ادلنيا يف يحّ  لكُّ   .واب 

.. ، فهو هاكِلٌ  مفن َزمَع انه ماكِلٌ

 نات.ان هذا النظام واملزيان املشهودين عنواانن لقبضيت الرْحن وابابن من الكتاب املبني.. ومن كتاب الئائ 

آن ترجامُن الكتابني وفهرس تة البابني وفذلكُة الَقْبَضتني.  والقرأ
#261 

 الرحي الرْحن هللا بسم

183



َّتِه، وعيَّهنا بدساتري قضائِه  َم هذه الئائنات بقواننِي عادتِه وسن امحلد هلل احلامك احلمََكِ احلكِي الازيل اذلي نظَّ

َرها جبلواِت اسامئِه  وقَدره، وأ سس بنياهَنا اُبصول مش يئته وِحمكته،  وزيَّهنا بنواميِس عنايتِه ورْحتِه، ونوَّ

وصفاتِه. وهو القادُر القيوُم الرسمدي اذلي ما هذه الئائنات مباهياهتا وهُوايهتا ومتايزاهتا وتزييناهتا وموازيهنا 

اء ُصنعه وعنايته، وحماس هنا الا خطوُط قمِل قضائِه وقَدره، ونقوُش براكر ِعلمه وِحمكته، وتزييناُت يِد بيض

وازاهرُي رايِض لُطفه وكرمه، ومثراُت فيّاض رْحتِه ونعمتِه، وملعاُت جتليات جامهِل وكامهِل جلَّ جالهُل؛ ْحداً يزيُد 

 عىل رضب مجيع اذلرات يف اذلرات.

لؤ ملعاِت بروِق رشوق اسامئه ظهر جعائب اخمللوقات..  فيا من بتل 

 راُت والس ياراُت..وايَمن تساوى ابلنس بة اىل قدرته اذل

 هذه الئائنات املزتينات: -املصدر للنظام واملزيان  -وايمن كتَب عىل ِمسَطِر الكتاب املبني 

ُم اليَك بني يَدي لّكِ ُسكونٍّ وحركةٍّ تتحرك هبا ذراُت العامل ومركباهتا شهادًة: اّن نُقّدِ  ا 

 عبدك ورسوكُل ارسلته رْحًة للعاملني.نشهُد ان ال اهل ااّل انت وحدَك ال رشيَك كل ونشهد أ ن محمّدًا 

ذِنَك يف مرااي متوجات  اللّهَم صّل وسمّل عليه وعىل أآهل وحصبه بعدد مجيعِ احلروفات املتشلّكة يف اللكامت املمتثةل اب 

آن ِمن لك قارئٍّ من حني الزنول اىل يوم النشور...  الهواء عند قراءة لّكِ لكمةٍّ من القرأ
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 !اعمل
1
ّما الوسائل؛ من - الظاهر حبسب - يكال  مايوصل ان   انه الريب هل، اختيار ال وما .ال أ و اختيار هل ا 

ه هللا، ابمس انت ولُك  خفذ .وابمسه هللا حبساب يعطيك ما يعطيك ما ..اليه شكرك بامتم وتوجَّ  اختيارٌ  هل وا 

 ترمز كام اليه نظرك وبتوجيه احلقيقي صاحبه ابخطار أ ي عَليِه، هللا امسُ  يُذَكرِ  لَمْ  ما منه والتأ لك تأ خذ فال ما،

 (عليه هللا امسُ  يُذَكرِ  لَم ِمّما تأ لُكوا وال) :الآية اليه
2
 َمن اىل فوقه من وانظر .انت فاذكر هو، يَذُكر مل فان .. 

 النظر هذا فا ن النظر، هبذا فاشكره .احلقيقي املنعم اىل ومنه الانعام، اىل النعمة يف فانظر .وعليك عليه أ نعمَ 

 اايك واايك .يده عىل النعمة ارسال بسبب عليه ُمثنياً  هل وادعُ  الوس يةل اىل وانظر شئت ان ارجع مث كٌر،ش

 ..الظاهري املنعم اىل وابذلات اّوالً  تنظر ان ايقليب

 "الاقرتان علّية..": مرتني يف اخملتار، ومرة يف غريه. واايك اايك اينفيس ان تظين "بسم هللا"احلاصل: البد من 

، فيظُن قارُص النظر أ ن فعهل علُّْتا، مال!. واايك ان جتعل عدَم نعمةٍّ عند عدِم فق د يقارن وصوُل نعمةٍّ فعَل أ حدٍّ

، فالتوجد  بس نّة هللا  -ش  دليالً عىل ان وجوَد ذكل الش  عةُل وجودها. فقد ترتتب النتيجُة عىل الوِف امورٍّ

ر. فهل جيوز ملن فتَح قنطرة جدولٍّ فسال املاءُ عىل نواة وبذر تكل النعمة لِفـَقْد اي جزءٍّ اكن ولو اضعف الامو  -

فانشجرت وتسنبلت، ان يّدعي ان الشجرة ُصنعُه وُملكه وماهُل حقيقًة؟ فهذه املسأ ةل مزيان تُعرف به درجاُت 

 الغفةل والرشك اخلفي..

184



ساعهيا اليَك واىل غريك من واايك اايك ايقليب ان تس نِد مايُفاض عىل امجلاعة او يتظاهر مهنا او يتحصل من م 

املس ترت  -ممثل امجلاعة او اس تاذها او مرشدها؛ اذ مع ان هذا الاس ناد والتصّور ظمٌل عظي يوقع املس نَد اليه 

يف غرور عظي، وااننية غليظة، ويفتح ملَن يس نِد منافذ اىل نوع رشكٍّ خفي، فتأ خذ الوس يةُل حمَك  - "اان"فيه 

 السلطان.. املقصود ويلبس البواُب زيّ 

واايك اايك اذا رأ يت من احدٍّ فيوضاتٍّ تَرُد عليك، ان تظن انه مصدُرها او منبعها. بل ما هو ااّل مظهرها 

 وَمعَكُسها، بل حيمتل ان اليكون مصدرًا والمظهرًا،

--- 
1
(: اعمل اي سعيد الشقي: 1املسأ ةل الرابعة من املذكرة الثالثة عرشة للّمعة السابعة والعرشين  توحض هذه املسأ ةل. ويف )ط  

 ان ما يوصل...
2
 111الانعام :   

#263 

 مرشدك، يف أ والً  متثّل ك نه قلبك، اىل القلوب مقلِّب  من عليك يُفاض ما تتخيل عليه نظرك حرص ل جل بل

 غرائب فيشاهد املثال، عامل يف فيجول ذهنه فيتجرد زجاجة، يف النظر يُمعن من ََكَثل .عليك انعكس مث

 .!مال الزجاجة، يف ممتثةل فزيمعها
1

 

اعمل! 
1
 "تنفخ يف غري رضمٍّ وتستسمن ذا َوَرم"ايمن يس متد من الاس باب:  

4
 

مثاًل: اذا شاهدت قرصاً جعيبًا يبىن من جواهر غريبة اليوجد وقت البناء بعُض تكل اجلواهر الا يف الصني، 

، وهكذا.. أ فال تشهد ان ذكل القرص بناء وبعضها الا يف فاس، وبعضها الا يف المين، وبعضها الا يف س برياي

 يبنيه َمن حيمك عىل كرة الارض وجيلب من اطرافها ما يريد يف ارسع وقت؟

لهئي، الس امي ان الانسان من احسن تكل القصور، ومن اجعهبا، النه  وهكذا؛ لك يح بناء، ولك حيوان قرص ا 

آماهُل يف اقطار السموات  والارض، ورشعت روابطُه يف مابني ادوار امتدت حاجاتُه اىل الابد، وانترشت أ

ادلنيا والآخرة. فيا هذا الانسان، اليليق بك والحيق كل وانت حتس بك انساان ان تدعو وتعبد ااّل َمن حَيمك 

 عىل الارض والسامء وميكل ازمة ادلنيا والعقىب!..

اعمل! 
3
آةٍّ متثاَل مشس،  آة وحيافظ علهيا  ايقليب ان الابهل اذلي اليعرف الشمَس اذا رأ ى يف مرأ الحيب الا املرأ

ه بامتم  آة وال تفىن ابنكسارها، توجَّ حبرص شديد الستبقاء الشمس، واذا تفطن ان الشمس المتوت مبوت املرأ

آة  ليس بقامئ هبا، بل هو قيوُمها. وبقاؤه ليس هبا، بل بنفسِه.. بل بقاء  حمبته اىل الشمس؛ اذ ما يشاَهد يف املرأ

لؤها آة وتل  آٌة. مفا يف  حيوية املرأ امنا هو ببقاء جتليات الشمس ومقابلْتا، اذ يه قيوُمها. ايهذا قلُبك وهويُتك مرأ

فاذ انت ابيق فليفعل الفناُء  "ايابيق انت البايق"فطرتك من حب البقاء ليس ل جلها، بل ل جل ما فهيا.. فقل 
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 بنا ما شاء فال نبايل مبا ناليق..

--- 
1
 السابعة.املسأ ةل اخلامسة من املذكرة   

2
 يراجع الرمز الاول من املذكرة الرابعة عرشة.  

3
نفخت يف غري رضم... مثل يرضب ملن يصنع الش  يف غري موضعه. والرضم: النار او احلطب الرسيع الالْتاب، ونفخ   

 يف غري رضم اي يف مئان ال انر فيه.
4
 الرمز الثاين من املذكرة نفسها.  

#264 

 !اعمل
1
 (اوف) فتقول ادلنيا التَسعك قد أ نه ماهيتك يف احلكي الفاطرُ  اودع ما غرائب من انّ  !الانسان اياهيا 

2
 حس ياتك اشد وتس تعمل فهيا، تفىن حىت ودقيقةٌ  وخاطرةٌ  وجحريةٌ  خردةلٌ  تَسُعك انه مع اخملنوق، اكملسجون 

 العني ان كام ُشعرية، يتحمل وال ذرة عن يضيق وبعضها يش بع، فال ادلنيا يبتلع بعُضها لطائف واعطاك ..لها

 .شعرة التتحمل

، او شعرة، او ُشعرية،  ، او لكمةٍّ فاحذر وخفّف الوطء، وَخف ان تغرق ويغرق معك أ لطُف لطائفك يف أ لكةٍّ

.. فان يف لك ش  هجة من عدم التنايه يطيق ان يُغرقَك، واليضيق عن  ، او قبةلٍّ ، او بقةلٍّ ، او محلةٍّ او ملعةٍّ

آتك ك  فهيا اكرث ما  "احلق"يف يغرُق فهيا السامء بنجوهما! واىل خردةل حافظتك كيف كتب بلِعك. فانظر اىل مرأ

 يف حصيفة اعامكل واغلب ما يف حصائف اعامرك! فس بحانه من قادرٍّ قيوم! .

اعمل! 
4
ان دنياك َكزنل ضيق اكلقرب، لكن ل جل ان جدرانه من زجاجة تتعاكس تراه واسعاً مقدار مد البرص؛  

آاتن متقابلتان تصالن جناح حاكل وتتصالن بزمانك. فال اذ املايض املعد وُم من هجة ادلنيا، والآيت املفقوُد؛ مرأ

آِنكَ "تفرق بني احلقيقة واملثال؛ فيصري خطُ  سطحًا، حىت اذا حتركت بتحريك املصائب رضبت اجلدراُن  "أ

 ك ارسع من الربق والهنر..رأ سَك فيطرُي خياكَل ويُطرد نوُمك، فرتى دنياَك اضيق من القرب واجلرس، وزمان

اعمل! 
3
ةٍّ خرياً يرُه_  وَمن ( املشار اليه بـ "احلفيظ"ايمن يريد ان يرى شواهد جتليات امسه   مَفن يَعمل مثَقاَل َذرَّ

ةٍّ رشاً يرُه(   يعمْل ِمثقاَل ذرَّ
1
آِء وال أ صغَ   ةٍّ يف الارِض وال يف الّسمأ َِّك ِمن ِمثقاِل َذرَّ َر مْن وبـ: )وما يَعُزُب َعن َرب

ذكَل وال أ كرَب االّ يف كتابٍّ ُمبني(  
1
يف حصائف كتاب الئائنات املكتوب ذكل الكتاب عىل ِمسطِر الكتاب  

 املبني.

--- 
1
 الرمز الثالث مهنا.  

2
 لكمة تضجر.  
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3
 يراجع الرمز الرابع من املذكرة الرابعة عرشة.  

4
 املسأ ةل الاوىل من املذكرة اخلامسة عرشة.  

5
 9،9: الزلزةل   

6
 11يونس :   

#265 

 واحلبات البذور تكل اختلطت قد والاجشار، الازهار بذور اش تات من بقبضتك تأ خذها غرفة اىل انظر

 يف - الظلمة يف - معا ادفهنا مث .بيهنا الميزيَّ  حبيث والاجرام، الاشئال املتشاهبة والانواع، الاجناس اخملتلفة

 .يذهب توهجه فايامن الاش ياء، بني واليفّرق هل المزيان اذلي ابملاء اسقه مث .حمدود جامد بس يط تراب ظلامت

 اخملتلطة البذور تكل ترى حىت الربيع، يف الُصور يف الرعد بنفخ ُحرش وقد الس نوي احلرش عند الهيا انظر مث

 والعمل مكةاحلِ  كاملُ  مهنا يتلمع بصورة احلكي، فاطرها من التكوينية ال وامر خطأ   بال امتثلت كيف املتشاهبة

 التني جشرةَ  هذه صارت حىت متايزت؟ كيف املامتثالت تكل ترى أ ال .!والشعور والبصرية والقصد والارادة

َّنت ازاهري هذه وصارت .!رهبا ِنعم رؤسمك عىل وتنرث تنرُش   كل؟ وتتوّدد وهجك يف وتضحك الجكل تزي

 جنة خالقها ابذن الغرفة تكل صارت ىتح كل؟ وتفدهيا انفسها اىل تدعوك تش ْتون مما فواكه هاتيك وصارت

 من تَرى َهل الَبرصَ  فَارِجعِ ) .قصورًا؟ او غلطاً  فهيا ترى هل وانظر .والاجشار اخملتلفة الازهار من مشحونة

 (فُطور
1
للكٍّ مهنا ماورثه من مال ابيه وأ صهل بال نقصان وبال التباس. مفا يفعل هذا  "احلفيظ" اعطى قد بل 

عىل ان يقي القيامة. مفن يفعل هذا، هو اذلي يفعل تكل.. فاظهار كامل احلفظ ها هنا ِمن  الفعل الا من يقتدر

الامور التافهة الزائةِل جحٌة ابلغة عىل حمافظة ما هل امهية عظمية وتأ ثري ابدي، اكفعال خلفاء الارض وأآاثر م، 

آهتم. ) أ حَيَسُب الانَساُن َاْن يرُتَك ُسدًى(  واعامل َْحةل الامانة واقواهلم، وحس نات عبدة الواحد الاحد وسيئأ
1
 بىل انه ملبعوث اىل الابد، فيحاسب عىل الس َبد واللبد. 

فهذا املثال اذلي تنسج انت عىل منواهل ليس قبضًة من ُصربة او غرفة من حبر، بل حبة من رمال ادلهناء، 

ونقطة من تالل الفيفاء، 
4
 يب وشهيد حسيب.وقطرة من زالل السامء.. فس بحانه ِمن حفيظ رق  

اعمل! اهيا السعيد الغافل! ان ما اليرافقك بعد فناء هذا العامل بل يفارقك خبراب ادلنيا، اليليق ان تلزق قلبك 

 به. فكيف مبا يرتكك ابنقراض عرصك؟.. بل

--- 
1
 4املكل :   

2
 41القيامة :   

3
 الفيفاء: الصحراء امللساء وامجلع: فياىف.  
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 س نة يفارقك مبا فكيف بل ..القرب؟ ابب اىل اليش ّيعك مبا فكيف بل ..الربزخ؟ سفر يف اليصاحبك مبا فكيف

مثه موِراثً  ابدايً  فراقاً  س نتني او  .حبصوهل؟ رسورك أآن يف رغك عىل يرتكك مبا فكيف بل ..ذمتك؟ يف ا 

ويفىن حتت فان كنت عاقاًل الهتمت والتغمت، واترك ما ال يقتدر ان يرافقك يف سفر الابد، بل يضمحل 

مصادمات الانقالابت ادلنيوية والتطورات الربزخية والانفالقات ااُلخروية. الا ترى ان فيك شيئاً اليرىض 

أ ال ابالبد والابدي، وال يتوجه الا اليه، وال يتزنل ملا دونه؟ وذكل الش  سلطاُن لطائفك، فأ ِطْع سلطانك 

 املطيع ل مر فاطره احلكي جّل جالهل.

 .........
1

 

عمل! ا
1
اي اهيا السعيد الغافل! تنظر اىل اطرافك الآفاقية فرتاها اثبتة مس مترة يف امجلةل وابلنوع، فتظن نفسك  

ايضًا اثبتة دامئة حىت التتدهش ااّل من القيامة، ك نك تدوم اىل ان تقوم يه. مال!.. انك ودنياك يف معرض 

آن. مفثكل يف هذا الَغلط َكثل َمن آة متقابةٌل ملزنل او بدل او حديقة ارتسمْت  الزوال والفناء يف لك أ يف يده مرأ

آة وتغريها حيصل الهرج واملرج يف تكل الثالثة اليت اطمأ ننت هبا. واما بقاؤها يف  يه فهيا، ففي ادىن حركة للمرأ

آتك وامئان موهتا  آتُك مبقياسها ومزياهنا. فتأ مل يف مرأ انفسها فال يفيدك، اذ ليس كل مهنا الا ماتعطيك مرأ

 خراب ما فهيا يف لك دقيقة. فال حتمل علهيا ما الطاقة لها به..و 

اعمل! 
4
ومن عادته، اعادُة ما هُل امهيٌة وقميٌة غاليٌة بعينِه المبثهل يف  -يف الاكرث  -ان من س نة الفاطر احلكي  

واليويم، تََر  الادوار والفصول املتكررة بتجدد الامثال يف اكرث الاش ياء. فانظر اىل احلرش العرصي والس نوي

هذه القاعدة مّطردة. وقد اتفقت الفنوُن وشهدت العلوُم عىل ان الانسان اَكُل مثرات جشرة اخللقة، وهل امهية 

عظمية وقمية غالية، وفرُده كنوعِ غريه. فباحلدس القطعي يُعاُد لكُّ فردٍّ من البرش يف احلرش والنرش بعينه وجسمه 

 وامسِه ورمسِه..

--- 
1
آن: ان ال حتسَب شيئا مما (: 1يف )ط   اعمل! اين رأ يتين يف املنام وأ ان أ قول للناس: اي أ هيا الانسان! ان من دساتري القرأ

سواه س بحانه أ عظم منك حبيث تتعبد هل.. وان ال حتسَب انك أ عظم من ش  من  الاش ياء حبيث تتكرب عليه. اذ يتساوى 

 ما سواه يف البعد عن املعبودية ويف نس بة اخمللوقية.
2
 تراجع املذكرة الثالثة.  

3
 تراجع املذكرة الرابعة.  

#267 

......... 
1

 

اعمل! ان الفذلئات املذكورة يف اواخر الآايت، التنظر اىل تكل الآية اليت يه فهيا فقط، بل تنظر اىل مجموع 
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آن؛ لتساند الاايت وتالحظها وتناظرها، فال ت زن ما يف الفذلكة القصة، بل اىل متام السورة، بل اىل مجيع القرأ

َْتا حقَّها. مثالً قال آيْتا فقط، والحتمل عظمْتا عىل ُحمكٍّ جزيئ ُمهّد احملُل ذلكرها، واالّ خَبَس ْ آل أ وَكذكَل Lمبزيان مأ

ُل الآيــات(   نُفّصِ
1
آن(    )ولقْد رَصَّفنا يف هذا القرأ

4
)ولقد رَضبنا للناِس يف هذا القرأآن من لّكِ مثل(   

3
)واّن  

حكي(   هللا َعزيزٌ 
1
)واّن هللا عَليٌ قَديٌر(   

1
ومثل )لَعلمّك تََذكَّرون(   

9
و )لعلمَك تتقوَن(   

9
وامثالها مما هل عيون  

 انظرة اىل اكرث الآايت التزنيلية، واكرث الآايت التكوينية، واكرث الاحوال البرشية.

آنية اليت تُمهَُر هبا الآايت مع تأ ييدها الايهتا، ترفع رأ س اخملاطب من اجلزىئ املشتّت اىل اللكي  فهذه اخلواتي القرأ

ه نظره اىل املقصد الاعىل.. وغري ذكل من ارسار البالغة.  البس يط؛ ومن اجلزء املفّصل اىل اللك اجململ. وتوّجِ

اعمل! 
2
ايقليب قد يغالطك الش يطان ابراءة الغري الغري احملدود، لهيون عندك قمية ما انعم عليك. فانظر حينئذٍّ  

احتياجك ونفسك وجعزك وحمكة النعمة والانعام القصدي يف النعمة، واىل عدم تنايه جتيل القدرة والعمل  اىل

 والارادة، واىل

--- 
1
( اعمل! اي نفيس اجلاهةل املغرورة! ان للك مقام ومرتبة ظال، بل ظالال متباينة وأ ين  الظل من الاصل؟ فهل 1يف )ط  

اء حتته او يف املنام، فقعد عليه ان يظن نفسه سلطااًن او مساواًي للسلطان؟ يليق مبن يرى عكس رسير سلطان يف امل

او يشاهد النجوم يف حوضه فيظن نفسه يف السامء َكن يرسي بني النجوم وفوقها. عىل ان من يرافقه علمه وعقهل يف السري 

بة عىل صاحب اصل املرتبة. امللكويت عىل خطر عظي من الغرور، فيقيس نفسه بسبب اخذ علمه ظاًل من ظالل مرت 

 وكذا عىل خطأ  جس ي من العجب فقد يقول كفرااًن للنعمة امنا اوتيته عىل عمل... بل يه فتنة...
2
 193الاعراف :   

3
 31الارساء :   

4
 19الروم :   

5
 91التوبة :   

6
 91النحل :   

7
 32اذلارايت :   

8
 194البقرة :   

9
 املؤلف. -املسأ ةل قد مّر يف ذيل احلباب اجامل هذه   
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 املوسوس يغالطك وكذا .احلس ىن الاسامء هل اذلي احلقيقي وصاحبه مالكه اىل العائدة ونتاجئه وجودك غاايت

 نصب ويضعها احلرشات، وخساس احليواانت صغار ابراءة النفس بفرعونية ومستنداً  ااننيتك من مس متداً 
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 احلياة، يه احلياة غاية ان تلقني بعد - العبثية فيلقنك لزوال؟ا الرسيعة خلقْتا يف الفائدة ما :كل ويقول عينك

 فيه، الثالثة هذه تشاهد فامي الصنعة واتقان والنعمة الرْحة امهية عينك يف ليسِقطَ  - ابلبقاء احلياة قمية وان

 وانت الهيا نظرت اذا هذا .حبيواانهتا والارض بنجوهما السموات ابراءة انت فقابل .ابلتعطيل الصانع لُينس يكَ 

 جسدك جحريات حياة غرائب اىل الكربى احلجرية ايْتا فانظر منك، اصغر ماهو اىل نظرت اذا واما ..انت

 .بقلبك الطائفة لطائفك رقائق واىل ادلار، هذه يف مادمَت  ادلائر دمك يف والبيضاء امحلراء الكريوات ووظائف

اعمل! اي اهيا الاورواب!. 
1
املضةل السقمية، وبيسارك املدنية املرضة السفهية، تدعي انك اخذت بميينك الفلسفة  

 ان سعادة البرش هبام. شلّت يداك وبئست هديتاك.

أ ال اي انرش الكفر والكفران! هل ميكن ملن اصيب يف قلبه وعقهل ووجدانه وروحه مبصائب هائةل، السعادة 

و خاب من امل ومهي او انقطع رجاؤه من بكونه يف ذروة الرفاه والزينة جبسمه؟ أ ال ترى ان من انكرس خياهل ا

امر جزيئ كيف يَمر 
1
هل احللو ويعّذبه الَعذُب الذليذ وتضيق عليه ادلنيا؟ فكيف مبن ُاصيب بشؤمك يف اعامق  

قلبه وروحه ابلُيمت الرويح والضالةل اليت فهيا انقطاع لك الآمال وانشقاق لك الآالم؟ فهل يقال ملن روُحه مع 

 سُمه يف جنةٍّ اكذبة زائةل: انه مسعود؟قلبه يف هجمن، وج 

فاس متع اهيا الروح املفسد ملا يتىل عليك، اذكر كل واحدًا فقط، من الوِف املهاكل اليت اوقعت البرش فهيا، 

 واقّدم اليضاحه مثااًل.

يْتامج مثال: ههنا طريقان؛ فذهبنا يف هذه، فرنى يف سريان مبد النظر يف مدة السفر عند لك خطوة رجالً عاجزاً 

 عليه رجاٌل غُلَّب يغتصبون ماهل ودوابَه وخيّربون

--- 
1
ان اورواب اثنان: احدهام: انفع للبرش ابس تفادته من ادلين العيسوي واملدنية الاسالمية. اظهر ابحسان هللا ما يسرتحي   

عية املادية وغلبت سيئات املدنية به البرش يف هذه احلياة.. واورواب الثاين: خالف الاداين الساموية واستند ابلفسلفة الطبي 

املؤلف. واملذكرة اخلامسة توحض  -حس ناهتا، وصار سببًا ملشقة اكرث البرش وشقاوهتم. فاين اخاطب هذا القسم الثاين 

 املسأ ةل اكرث.
2
 من املرارة اليت يه ضد احللو.  

#269 

 صيحات االّ  التسمع حبيث املنوال هذا ىلع احلال نرى نظران فايامن السامء، عليه تبيك حبيث جيرحونه وقد بيتَه،

واحلال ان الوجدان  "ان الانسان يتأ مل بأ مل الغري ":فبرس .العمويم املأ مت علهيم فطمّ  املظلومني، ونياحات الظاملني

اليتحمل التأ مل هبذه ادلرجة، يضطر الناظُر للتجرد عن الانسانية والزتام هناية الوحشة بتبّطن قلبٍّ اليبايل 

 لناس عند سالمته.هبالك ا
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فيا اورواب اهديت بدهائك الاعور لروح البرش هذه احلاةل اجلهنّمية، مث تفطنت لهذا ادلاء العضال دواًء 

 ال بطال احلّس يف امجلةل، وهو املاليه اجلذابة والهَوسات اجلالبة. فتعسًا كل ودلوائك..

لك بالد عساكر موظفني منترشين يف مث ذهبنا يف الطريق الاخرى؛ فرتى يف لك مزنل ويف لك مئان ويف 

الآفاق والطرق، فيجئي بعض املأ مورين فريّخصون 
1
بعضهم من الوظيفة ويأ خذون سالهحم ودواهبم ولوازماهتم  

املريية ويعطون هلم تذكرة الاذن، فيفرحون ابلرتخيص وابلرجوع اىل املكَِل وزايرته ابطنًا، وان حزنوا برتك 

د يصادف املأ مورون نفراً جعمياً اليعرفهم فيقول هلم: اان عسكر السلطان ويف خدمته، املأ لوف ظاهرًا. ونرى انه ق

واليه ارجع، فان جئمت ابذنه ورضائه فعىل الرأ س والعني، وااّل تَنَحوا عين ل قاتلنمك وحدي ولو كنمت ُالوفًا، ال 

طريقنا ومدة سفران حتش يدات لنفيس بل حلفظ امانة ماليك، وحامية حيثية سلطاين وعزته. وهكذا نرى يف مد 

آن احلكي أ هدى للبرش "وفيات"بتكبري وحبور تسمى "ترخيصات"و "تودلات"بْتليل ورسور تسمى  . فالقرأ

هديًة لو اهتدوا هبا لسلكوا هبا يف مثل هذا الطريق.. )الخوٌف عَلهيم واَل ُم حيزنوَن(  
1
. 

املكََل ماكل لنفسه ويعمل ذلاته وامنا يسعى لذلته، فيا أ ورواب تزمع ان لك ذي حياة من اصغر السمك اىل اكرب 

املأ مور به من جانب خالقها: اكمداد  "التعاون"هل حق حياة وغايُة مهته حفظ البقاء. وما ترى فامي بيهنا من 

. "احلياة جدال".. حىت حمكَت ابن "جداالً "النبااتت للحيواانت واحليواانت لالنسان، تظنه 
4
فيا س بحان هللا  

 كون امداد ذرات الطعام بكامل الشوق لتغذية جحريات البدنكيف ي

--- 
1
 اي يرسحوهنم من الوظيفة.  

2
 11يونس :   

3
 اي: ان احلياة رصاع دامئ والبقاء فهيا لل قوى!  
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 :هو لنفسه، مالئاً  ليس احلياة ذا ان عىل وادلليل .كرمي رب ابمر تعاون الامداد امنا بل وخصامًا؟ جداالً 

الانساُن. واحلال انه ليس يف يد اختياره ودائرة اقتداره من اظهر  "اختياراً "ف الاس باب واوسعها ان ارش 

من املائة االّ جزء واحد مهنم. فاذا اكن الارشف الواسع الاختيار  -اكاللك والالكم والتفكر  -افعاهل الاختيارية 

 هباميت وامجلادات؟هكذا مغلول الايدي عن المتكل والترصف احلقيقي، فكيف بسائر ال

، واستند ابلطبيعة املوهومة  وما وّرطك يف هذا اخلطأ  االّ دهاؤك الاعور؛ اذ نيَس ربّه اذلي هو خالق لك ش ٍّ

واس ند الآاثر اىل الاس باب، وقسم مال هللا عىل الطواغيت. فعنده يضطر الانسان ولك ذي حياة ان يصارع 

حلاجات، ابقتدارٍّ كذرة، واختيار كشعرة، وشعور لكمعة مع ما اليعد من الاعداء لتحصيل ما الحيد من ا

تزول، وحياة كشعةل تنطف ، ومعر كدقيقة تنقيض؛ مع أ نه اليكفي لك ما يف يده لواحد من مطالبه. فاذا ُاصيب 
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  ) مبصيبة اليس متد الا من اس باب مّص ومعي: )وَما ُدعاُء الئافريَن ااّل يف َضاللٍّ
1
فَقلب دهاؤك املظمل هناَر  

برش لياًل متنوراً ابنوار اكذبة مس ْتزية. وَصرّي لك ذي حياة يف نظر تالميذه اكلرجل املسكني املبتىل هبجوم ال 

الظلمة كام رأ ينا يف الطريق الاوىل.. ويرى يف ادلنيا مأ متًا معوميًا، ويرى الاصوات نعيات املوت ونياحات 

 اليتاىم.

َّه.. لكن يعبد اخس الاش   "فرعوان"وصري تلميذه اخلاص:  لكن  "ممترداً "ياء. ويرى لك سبب انفع أ نه رب

ته. ويقبّل رِجَل الش يطان ملنفعة خسيسة.. و لكن لعدم نقطة الاستناد عاجٌز  "جباراً "يمتسكن بهناية اذلةل لذلَّ

 يف ذاته بغاية العجز.

 رقة اجلنس ية، وان غاية مهة تلميذك: بطنَه وفرجه او منفعة قومه، ال لقومه بل الجل منفعة نفسه او تطمني
1
 او تسكني حرصه وغروره. والحيب ااّل نفسه، ويفدي لها لك ش .. 

آن فـ لكن ال يتزنل للعبودية ل عظم اخمللوقات وال ل عظم املنفعة ولو اكنت جنة..  "عبد"واما خالص تلميذ القرأ

 لكن اليتذلّل لغري فاطره ااّل ابذنه.. "لنّي هنّي "و

--- 
1
 13الرعد :   

2
 يشعر به من رقةٍّ حنو بين جنسه. تطمني ما  

#271 

لكن يستند بقوة س يده اذلي الهناية لقدرته.  "ضعيف"لكن يس تغىن مبا ادخر هل مالكه الكرمي.. و "فقري"و

واليرىض تلميذُه احلقيقي حىت ابجلنة الابدية مقصدًا وغايًة، فضاًل عن هذه ادلنيا الزائةل. فانظر اىل درجة 

 تفاوت مهة التلميذين.

ذا، مايرى اعظم الاش ياء اكلعرش والشمس الا خملوقًا عاجزًا مسّخرًا مأ مورًا، ويرى يف روحه عالقة وك

 شديدة مع لك الصاحلني من اهل السموات والارض، فيدعو هلم من مصي قلبه، كام يدعو املرء ل هل بيته..

آن يعطي  فانظر التفاوت بني مروءة التلميذين؛ ذاك يفر من اخيه لنفسه، وهذا يرى لك العباد اخوانه. والقرأ

ليد تالميذه بدل هذا التسبيح العادى 
1
اعداد ذرات الئائنات فيس ّبحوا هللا، ويف ايدهيم بدل التسبيح اذلي  

فيقرأ ون اوراد م بذكل التسبيح العجيب، ويذكرون رهبم  "سلسةل مجيع ذرات الئائنات"عدده تسعة وتسعون 

تالميذ التزنيل من الاولياء امثال الكيالين، والرفاعي،  ابعداد ذكل، بل يزيدون.. فانظر اىل
1
والشاذيل كيف  

اخذوا يف اايدهيم سالسل اذلرات والقطرات وانفاس اخمللوقات وغريها اكلتسبيح يذكرون هللا هبا، بل 

ي !.. انظر اىل هذا الانسان اذل"عالم الغيوب"يس تقلّوهنا فميدون ايدهيم اىل مااليتناىه من عدد معلومات 

يصارعه اصغر مكروب ويرصعه ادىن كرب، كيف ترفَّع وانبسط لطائفه بفيض ارشاد القرأآن، حىت اس تصغر 
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ادلنيا ان تكون تسبيحاً لِورده، واس تقل اجلنة ان تكون غايًة ذلكره!.. ومع ذكل اليرى لنفسه فضاًل عىل ادىن 

 ش  من خلقه س بحانه.

آن فيقول: اي اهيا الانسان ان  ما يف يدك امانة، وملئاً ملاكل قدير عىل لك ش  وعلي بلك ش ، واما هدى القرأ

رحي بك، كرمي يشرتي منك ُملكه اذلي عندك ليحفظه كل، لئال يضيع يف يدك، واجَّل كل مثناً عظاميً وانت 

 مأ مور وموظف اكلعسكر فامعل حبسابه وابمسه، وهو اذلي يرزقك ما حتتاج اليه، وحيفظك مما التقتدر عليه.

--- 
1
 املراد: املس بحة.  

2
هـ( اْحد بن عيل بن حيىي الرفاعي، ابو العباس، الامام الزاهد مؤسس الطريقة الرفاعية. ودل 199 - 111الرفاعي: )  

ـ وتفقه وتأ دب يف واسط. واكن يسكن قرية ام عبيدة ابلبطاحئ )بني واسط 111يف قرية حسن يف واسط ابلعراق س نة  ه

 193/1الاعالم  111نور الابصار  131/1الطبقات الكربى  11/1هـ. وفيات الاعيان 199والبرصة( وتويف هبا س نة 

 321/1جامع كرامات الاولياء 
#272 

اّن هلل" :فقل مصيبة اصابتك فاذا .وشؤونه اسامئه لتجليات مظهريتك :حياتك وغاية ويف خدمته، فان جئت  "ا 

اّن اليه راجع"ايْتا املصيبة ابذنه ورضاه مفرحبًا بك:  واىل رؤيته مش تاقون. وس يعتقنا من تئاليف احلياة  "ونا 

ذنه ورضاه فال اسمّل امانته لغري الامني  يوماً ما، فليكن عىل يدك وان جئت ابرادته وأ مره فقط ابتالًء دون ا 

 ما اس تطعت.

الغفةل حفقيقة احلال يف الطرفني عىل هذا املنوال. لكن درجات الناس متفاوتة يف الهداية والضالةل. ومراتب 

خمتلفة. لكن الغفةل ابطلت احلس بدرجة الحيس املدنّيون ابيالم هذا الامل الالي، ولكن بزتايد احلساس ية 

 العلمية وايقاظات املوت تتشقق الغفةل. فويل مث ويل ملن ضل بطواغيت الاجانب.

سفاهاهتم وافئار م بل  فيا ش بان الرتك! فهل بعد لك مارأ يمت من ظمل اورواب معمك وعداوهتم لمك تتبعوهنم يف

تلتحقون بصفهم بال شعور؟.. أ ال انمك تكذبون يف دعوى امحلية، اذ هذا االتباع اس تخفاف ابمللية واس ْتزاء 

 ."هداان هللا واايمك اىل الرصاط املس تقي"ابملةل. 

اعمل! 
1
 ايمن يس تكرث عدد الكفار ويزتلزل ابتفاقهم عىل انئار بعض حقائق الاميان! 

ان القمية ليست يف المكية، اذ الانسان اذا مل يرص انسااًن انقلب حيوااًن ش يطااًن، الن الانسان اذا  اما اواًل:

ترىق يف الاحرتاصات 
1
احليوانية اكملنكرين لالداين، فهو اشد حيوانية. وانت ترى كرثة َكيات احليواانت بال  

 حد وقةل الانسان مع انه هو اخلليفة.

 والُف انفٍّ اليرّجحون عىل اثنني من اهل االثبات. واثنيًا: ان الانئار نفي،
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فان قلت: اكفٌر ما هو؟ قيل كل: فالكفار اذلين ال دين هلم نوعٌ خبيث من حيواانت هللا، َخلَقهم لعامرة ادلنيا، 

وللنار.. وليكون 
4
 واحدًا قياس يًا دلرجات ِنَعمه تعاىل عىل عباده املؤمنني. 

--- 
1
 تراجع املذكرة السادسة.  

2
 اي: اوغل يف احلرص عىل احلياة ادلنيوية املادية.  

3
 ليكون لك اكفر واحدًا قياس يًا.  
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 اكن ولو وعدٌم، وهجلٌ  وانئارٌ  نفيٌ  الكفر اذ .النفي برس اتفاقهم يف قوة فال ونفيه حق انئار عىل اتفاقهم واما

 اجامعهم عىل ترّجحا شاهدان، رؤيته ثبتوا الهالل؛ رؤية اس تانبول أ هل لكُّ  نفى لو :مثال .االثبات صورة يف

 الغي طبق لو :مثال .وعنده النايف نفس اىل النفي ونظر الامر، نفس اىل االثبات ونظر االثبات، تساند برس

 ان منك يقبل فهل .قليل حزب الا اململكة اهل مجيع من الشمس رأ ى مفا رؤس نا، فرفعنا السامء وجه يف

 مشس ال :يقول ان ير مل ملن اذ ..مال أ وىل؟ الاكرث فاتباع قليل اقلّ  الرائونو  متواترون، النافني ان :تقول

 بني الاعتبار هبذا املدعى فلتعدد وهكذا .السامء وجه ويف الامر نفس يف مشَس  ال رؤييت،دون ويف عندي،

 .ضيقة ثقبة يف املرور او مسأ ةل، حلل اكالجامتع الفرد قمية يف فاجامُعهم .ببعض بعض حمك يقوى ال النافني

 .عظمية خصرة رفع عىل اكلتساند القوى، وتعاون املدعى الحتاد الامر نفس اىل الناظرين للمثبتني خالفاً 

اعمل! 
1
ايمن يشّوق املسلمني عىل ادلنيا ويدعو م اىل صنائعها وترقياهتا ويرضهبم بعصا التشويق، متهّل وتأ مل  

ان ينقطع قسٌم من حباهلم فيصريون رضرًا حمضًا يف احلياة يف رقة بعض حباهلم املربوطني هبا ابدلين، واحذر 

الاجامتعية، برس: ان املرتد الحّق هل يف احلياة النفساده ابللكية، خالفاً للئافر، فالرشيعة تعطي هل حق حياة، 

كرثة وان الفاسق خائن ومردوُد الشهادة، النفساد وجدانه خالفًا لذليم يف مذهب احلنفية. فاعترب! وال تغرَت ب

الفساق؛ فان الفاسق اليرىض ابلفسق، وما َطلبه ابذلات بل وقع فيه.. وما من فاسق االّ ويمتىن ان يكون متقيًا 

وا  آمرُه متديناً صاحلًا، الا ان ارتّد، العياذ ابهلل! اتظن ان املسلمني الحيبون ادلنيا وحيتاجون الن يُنهبَّ وان يكون أ

ل اش تد احلرُص.. واحلرص يف املؤمن سبُب اخليبة؛ اذ ادلعاة اىل ادلنيا يف والينَسوا نصيهبم من ادلنيا؟ مال! ب

لك خشص بكرثة؛ كنفسه واحتياجه وحواسه وهواه وش يطانه، وامثالمك من رفقاء السوء، وحالوة العاجةل 

 من زهدان؟ وغريها، مع ان ادلاعي اىل الآخرة الباقية بقةّل. مفن احلَمية واهلمة امداد القليل. ام حتسب ان فقران

مال.. الا ترى اجملوس والربامهة وسائر َمن تسلط علهيم ال وروابئيون افقَر منا؟ ام انت امعى الترى ان ما زاد 

عىل القوت الرضوري ال يبقى يف يد املسلمني يف الاكرث، بل يغتصبه او خيتلسه الكفار بدسائسهم؟ وان اردَت 

 من متدهِنم، تسهيل
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--- 
1
 سابعة.تراجع املذكرة ال   
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 اخالقهم فسدت اذلين الفاسقني من مائةٍّ  ادارة الن .الطريق اخطأ ت فقد اململكة؛ يف الامن وحصول ادارهتم

 احلرص عىل التشويق اىل الحيتاجون الاسالم فاهل .املتدينني من الوف ادارة من اصعب اعتقاد م وتزلزل

 بيهنم، الامنيةو والتعاون، مساعهيم، تنظي اىل حيتاجون بل ادلنيا، عىل
1
 ..ابلتقوى االّ  يه وما 

اعمل!
1
ان احلق س بحانه بكامل كرمه ادمج قسامً من مئافاة اخلدمة يف نفس اخلدمة، وادرج اجرة العمل يف نفس  

العمل. حىت ان املوجودات ولو امجلادات متتثل اوامره التكوينية بكامل الشوق والتذلذ، وابالمتثال تصري 

نور الانوار. اكحلباب احلقري املظمل اذلي يتوجه بقلبه الصايف اىل الشمس، فيتنور مبتسامً معاكَس جتليات اسامء 

مبظهريْتا لتجليات  -بفرض شعورٍّ فهيا  -يف وهجك، جبعل قلبه رسير الشمس. وكيف التلتذ اذلراُت ومركباهتا 

من هناية امخلود والظلمة اىل هناية  اسامء ذي اجلالل وامجلال والكامل املطلق مع ارتقاهئا ابالمتثال، مثل احلباب

 الظهور والنور!

انظر اىل حواسك واعضائك وخَدمْتا اليت ختدم لبقاء الشخص او النوع كيف تتذلذ بنفس خدمْتا حىت يكون 

 الرَتُك عذااًب لها.

دعوهتا مث انظر اىل احليواانت كيف تلتذ بوظائفها، أ ال ترى ادليك مثال: كيف يُوثر ادلجاجات عىل نفسه يف 

آه من الغذاء وال يأ لك هو؟ ويرى من طوره انه يفعل هذا ابلشوق والتذلذ والافتخار. وهكذا  اىل الك مارأ

ادلجاجة الراعيُة ل فراخها ويه صغرية، التاركُة لها اذا َكرُبت كسائر الوادلات النباتية والاهمات احليوانية غري 

فها ُمنِعامً علهيا الانسان!.. فيظهر من هذه احلال اهنا التعمل حبسا ب نفسها وال لكاملها، بل حبساب من وظَّ

لقاء ذلةٍّ يف وظيفْتا.  برْحته اب 

مث انظر اىل النبااتت والاجشار كيف متتثل اوامر فاطرها بطورٍّ يرمز بشوقٍّ وذلة؛ اذ تّزيناهتا ونرش رواحئها 

متثال الامر. اذ تُعد وحُترض ويه سائةل من تُظهِر شوقَها، وفداؤها نفسها لسنبلْتا ولمثراهتا تُعلن ان ذلهتا يف ا

ابب الرْحة اطَيب الغذاء، فتطِعم مثرهَتا ابذن رهّبا. أ ال ترى جشرة التني كيف تُطعم التني لبناً خالصاً تأ خذه من 

ا ويه  خزينة الرْحة ويه التُطعم نفسها الا الطني!.. وجشرة الرمان تسقي الرمان رشااًب صافيًا مما اعطاها رهبُّ

 ترشب ااّل املاء!.. وهكذا.ال

--- 
1
 اشاعة الثقة، فيأ من بعضهم بعضا.  

2
 تراجع املذكرة الثامنة.  
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 للخروج يش تاق كيف املئان اضيق يف احملبوس َكثل للتسنبل ظاهراً  اشتياقاً  فهيا تَرَ  احلبوابت اىل انظر مث

 اجملّد، الساعي من اشقى املسرتحي عاطلُ ال يكون هللا بس نةِ  الكون يف اجلاري الرس هذا ومن .البس تان اىل

 ..الراحة يف والزْحة الزْحة، يف الراحةُ  واندجمت .شاكرٌ  وهذا معره، من شاكٍّ  ذاك اذ
1

 

ويسعى بس نة هللا بطور يرمز اىل  "ابلفعل"جيْتد ل ن يصري  "ابلقوة"مث انظر اىل اجلامدات ترى فهيا ان ما 

ة املاء كيف يش متل قلهُبا عىل شوق المتثال امر ابرهئا، حبيث اقتدر املاُء ان يف املسأ ةل شوقاً وذلة. أ ال ترى قطر 

ع اهيا املاء ابذن "بشّدة ذكل الشوق مع لطافة املاء وضعفه عىل شق احلديد مع قوة مقاومته عند سامع امر:  توسَّ

 بواسطة لسان الربودة! وهكذا. "ربك

از اذلرات، اىل دوران الشمس امنا جيري عىل قانون حىت ان مجيع ما يف الكون من السعي واحلركة: من اهزت 

الَقدر، وامنا يصدر من يد الُقدرة، وامنا يظهر ابالمر التكويين املتضمن للعمل والامر والارادة، بل يتضمن الُقدرة 

ايضًا. حىت ان لك ذرة ولك مركب ولك ذي حياة كنفرٍّ من العسكر هل نََسب يف دوائر املركبات. وهل وظائف 

به فهيا كذرة عينك يف جحرية عينك، ويف عينك، ويف اعصاب وهجك، ويف رشايني بدنك.. لفو  ائد، بعدد نَس َ

لها يف لك نس بةٍّ وظيفٌة لفائدة وهكذا.. فلك ش  يشهُد عىل وجوب وجود القدير الازيل بلسان جعزه عن 

 "النظام واملوازنة"قوانينه؛ اذ حتمل ما الطاقة هل به، من وظائفه احملموةل عليه يف نظام الكون وحفظ موازنة 

واين قراءة ذكل الكتاب اذلي هو يف يد  -مثال  -. فاين اذلرة والنحةل "الكتاب املبني"ابابن همامن دقيقان من 

َمن يطوي السامء كطي السجّل للكتب!.. وكذا يشهد لكُّ ش  عىل وحدة واجب الوجود احلق س بحانه 

ِبه ووضعيته اىل نقوشها!.. مث ان  بعالقته وهو فرد ابملركبات املتداخةل املتصاعدة ووظائفه يف مقاماهتا ونََظر ِنس َ

الفاطر احلكي أ مجل للك ش  دساتري ابيب الكتاب املبني يف ذلة خاصة واحتياج خمصوص بذكل الش ، اذا 

اىل  معل الش  علهيا صار ممتثاًل من حيث اليشعر ل حئام ذكل الكتاب. مثال: ان البعوض يف حني ما جي 

 ادلنيا خيرج من بيته بال توقف، فهيجم عىل وجه الانسان فيرضبه بعصاه فينفجر منه هل ماءُ 

--- 
1
 اي الراحة يف التعب والنصب، والضيق والتعب يف الراحة.  
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 دربوت مديد بتدّرس الا تعلّمْتا ملا موقعه يف كنُت  لو أ ين واعرتف .وفرًا؟ كّرا الصنعة هبذه علّمه مَفن احلياة،

 املطلق اجلواد اعطى قد والنبااتت، احليواانت لك امللهمني والعنكبوت والنحةل البعوضة عىل فقس .عديد

. فس بحانه س بحانه! كيف ادرج رسائر ما يف "تذكرة مكتوبة مبداد الذلة والاحتياج" مهنا فرد لك ليدِ  س بحانه

 ، مفتاهُحا ذلة خاصة ابلنحةل املأ مورة؟سطور ابيَب الكتاب املبني يف تذكرة مسطورة يف رأ س النحةل مثال

وهكــذا فيظهر ممـا مســعــت مما مـر ابحلـدس الاميــاين ســـٌر من اســرار: )َورْحىت َوِسَعت لُكَّ ش (  
1
ورٌس  
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ُح حَبمدِه ولَِكن التفقهوَن تَسبيحهُم(   ّبِ ْن ِمْن َش ٍّ ااّل يُس َ من أ رسار: )وا 
1
اذا َاراَد ورٌس من ارسار: )امنا امُرُه  

ّ َش ٍّ واليِه تُرَجعوَن(   ي بيده َملَكوُت لُكِ بَحاَن اذلَّ َشيئًا أ ْن يقوَل هُل ُكْن فَيكوُن_  فَس ُ
4
. 

اعمل! ايمن يدعو املسلمني اىل ادلنيا، اخطأ ت!.. احتسب اهيا الغافل ان املطلوب ابذلات من الانسان عامرَة 

كل مما يعود اىل ادلنيا؟ واحلال ان صاحب املكل اذلي أ مرُه ادلنيا، واخرتاع الصنايع، وحتصيل الرزق وغري ذ

بني الئاف والنون يقول بقول يصدقّه الوجود والكون والواقع وجتهزيات الفطرة الانسانية: )َوما َخلقُت اجلنَّ 

ـُدوَن(   الّ ِلَيْعب والانَس ا 
3
اَيمُك(    آبَةٍّ الحَتِمُل ِرزقها هللا يَْرُزقُهَا وا  )َوك يّن ِمن دأ

1
ام تزمع ان َمن صنعك ويصنعك  

دامئًا بتجديِد وجودَك يف لك زمان حيتاُج ملا تصنُع يف نظام ملكه واىل توس يطك يف ترصفاته؟.. اترى لك 

 مصنوعات البرش تساوي خلقة خنةل او حنةل او صنعة عني او لسان؟

ليك وانت تتقلب فيه من الاحوال اعمل! اي اهيا الغافل! ان من ابعد احملاالت ان اليعمل َمن خلقك ما يتوارد ع 

الاجامتعية والاطوار ادلنيوية. فكن من شئت اعتقادًا وفكرًا ولو معِطاًل وماديواًن، 
1
فبالرضورة واملشاهدة  

 ترى يف النطفة والبيضة واحلبة

--- 
1
 111الاعراف :   

2
 33الارساء :   

3
 94- 91يس :   

4
 11اذلارايت :   

5
 11العنكبوت :   

6
 و منكرا لوجود هللا وممن حيرصون الوجود فامي يرونه من مادة فقط.اي: ول  
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 البصري الترصف هذا - النواة يف املترصف يكون ان عقكل يف أ ميكن .وترصفاً  وصنعة وخالقية فعالية والنواة

 وارتباطها واحوالها الاجشار بعامل عاملٍّ  غري - مهنا يس تفيد وملن نوعها لعامل النواة تكل مناس بات اىل الناظر احلكي

َمن يزرعها وِلَم يزرعها وما حيصل مهنا وما حيصد  "فالق احلبة وُمَسنبلها" واليشاهد اليرى وان العوامل؟ بسائر

فرخًا  -مهنا وهجة ارتباطها بعامل احليواانت وحميطها وما جيري فيه؟ ان حُيمتل عندك ان يكون َمن يصّور البيضة 

غري بصريٍّ ابحوال عامل الطيور واطوار جريان الطيور من سائر ال نواع؟ ام  -مل الطري جمهزاً ابلآالت الالئقة بعا

جيوز يف زمعك ان اليرى خالُق النطفة علقًة، والعلقَة مضغًة، واملضغَة عظاماً واكِس العظاَم محلاً ومنش ئه خلقًا 

 غاية فوق علمه ورؤيته وحمكته؛ أآخر ذا حياة؛ ومصوره بصورة تتلمع مهنا اثر صنعة عليٍّ، بصري حكي، مبا ال

وجمهزه جبهازات يترصف هبا ذكل الانسان اخملَرج من النطفة يف كثري من الانواع والعوامل. وان اليشاهد ذكل 
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اخلالق عامل الانسان واحواهل وشؤونه وما جيري عىل رأ س نوع الانسان. وان اليعمل ادوار الانسان والعوامل 

سمه وحواسه وروحه وعقهل وخياهل، وغري ذكل مما اودع يف جوهر الانسان من اليت جيول الانساُن فهيا جب 

 نظارات العوامل ومراصد احلقائق؟

اهيا الغافل! اتظن انك حّر ومأ مون من مداخةِل َمن ميد اىل يدك بعصا الغصن رمانًة مصنوعًة كل وخبيط الشار 
1
عن أآلكه، وِمن مُعيَك تتو م صانَع الرمانة قوًة  بطيخة مطبوخًة الجكل؟ مفن غفلتك تظن صانَع البطيخ غافالً  

س بحان من صّورين فاحسن "معياء التعمُل ما تعمهل للمتفكهني ابلرمانة وطراوهتا واملتحريين يف صنعْتا القائةل:

. واملتفكرين يف لطافْتا الناطقة بـ:)فتَبارَك هللا أ حسُن اخلالقنَي(  "صوريت
1

قن . واملتــأ ملني يف انتظاهما املت

املنّضد املنــــادي ابعىل صــوتـــــه: )أ الَ يعمَلُ َمن َخلََق وهَو اللطيُف اخلبرُي(  
4

. ام حتسب اهيا اجلاهل ان اليراان 

وال يعرفنا َمن يرسل الينا حلاجاتنا اخلصوصية هذه المثرات؟ او اليشاهدان َمن يبث يف ما بني ايدينا ويف خالل 

 ام وسائر احليواانت؟دايران وملنافعنا هباميت الانع

--- 
1
 شار العسل: اجتناه.  

2
 13املؤمنون :   

3
 13املكل :   

#278 

 الهنار يرتك الُنجي ذي اكذلابب تصري حينئذٍّ  انك !ادلنيا وعىل الاس باب وعىل نفسه عىل يعمتد ايمن !اعمل

 احسانه يعمّ  سلطانه نأ   يتصور عسكر نفر َكثل ومثكل ..الليل يف وتلّمعه نفسه جُني عىل ويعمتد بشمسه،

 بني من اخلصوصية وعنايته اخلاص نظرهُ  واين اان؟ اين نفسه يف يقول مث وحيوان؛ نفر ادىن حىت وانفاقه،

 فاالوىل .ويصاحبين حس يايت عىل يعينين خاص وشفيق حلبيب حمتاج قليب ان مع علهيم، املنَعم من مااليتناىه

 فُيطرد عاصيًا، يصري حىت ومعامالت روابط العسكر نظام خارج يف يتحرى مث ومرجعًا، ولياً  دونه من اختذ ان

. ويقال هل: أ مل تعمل اهيا املسكني ان خزينة املكِل تكفي للك حاجتك وحاجات سائر "اكلفاسق احملروم" وحُيبس

آمال الحُتد.  الافراد املرتزقني؟. واما ما يف يدك ويد اراببك فال يكفي ل دىن حاجتك، اذ انت بني اعداء التُعد وأ

نفٌر عن نفر، بل يتوجه بامتمه ل ي فردٍّ اكن.  -ذكل القانون  -وان قانون املكل لتجرده عن املادايت اليُشغل 

ولو كنَت وحدَك يف السكل العسكري ملا تفاوتَت املعامةل. فك ن السلطان ينظر اليك خاصًة دامئًا يف منظار 

مل يكن السلطان مادايً كقانونه اجملرد، فال يغفل عنك حينئذٍّ ولو  قانونه، ويراك بأ بصار ملزتيم قانونه، الس امي اذا

طرفة عني. ففي معوم احسانه نظٌر خصويص اليك، بدليل انطباق الاحسان عىل احلواجئ اليت ختصك بذاهتا، 

او ختصك بكيفياهتا. ومفتاح هذا الرس هو: ان الاحدية تتلمع يف خالل ُوسعة الواحدية، كتلمع عني الشمس 
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خالل الضياء احمليط حىت يف لك ما مسه الضياء من اذلرات الشفافة وكتلمع النظام التام يف خالل يف 

 املشوش ية الظاهرية الناش ئة من اشتباك اش تات الاش ياء.

واحلاصل: ان فاطرك ومالكك ارمحُ واكرُم وأ لطُف وأ رأ ُف بك من لك قريبٍّ وحبيبٍّ ورفيقٍّ وشفيقٍّ وهو العلُي 

 القديُر عىل اعظِم مطالبك وعىل اخفاها. فاترك اللكَّ وتولك عليه.. بك وابرسارك، وهو

اعمل! 
1
كتاب "اذلي هو  "الكتاب املبني"مكتوٌب عىل ِمسطِر  "كتاُب الُقدرة"ان كتاب الئائنات اذلي هو  

ة اتصاهلام، بشهادة ان هذا النظام واملزيان املشهوَدين احمليطني ابابن بعيهنام من هذين الكتابني، ورابط "العمل

 وبرزٌخ بيهنام، وعنواانن

--- 
1
يف املكتوب العارش ويف حاش ية املقصد الثاين من اللكمة الثالثني ميزّي الاس تاذ النورىس بني الكتاب املبني والامام   

 املبني.
#279 

 انه ل جلو .املبني الكتاب يف البابني هذين ابب من داخالنِ  وهام االّ  والايبسٍّ  َرطبٍّ  وال :الرْحن لقبضيت

 .الكتاب ذكل يف داخل ش  فلك ابملشاهدة، البابني من والوجود الكون يف الخارج

آن املبني اذلي هو كتاب  فهو ترجامن الكتابني الغييّب والشهودي، الُقدريت والعلمي.  "صفة الالكم"واما القرأ

 وفهرس تُة البابني وفذلكة القبضتني.

؛ أ ّن لكَّ يح بل "العمل والقدرة والالكم"الصفات الثالث اليت يه ومن دساتري هذه الكتب الثالثة الآتية من 

، امنا يعمل حبساب املكِلِ املاكِل هل، الحبساب نفسه ومالكيْتا، وال ذِلاته  لكَّ ش ٍّ كعسكرٍّ موظفٍّ وكعبدٍّ مأ مورٍّ

 ولذلته، بل امنا ذّلته يف ذات وظيفته. ومن َزمَع انه ماكٌل فهو هاكٌل وَمن متكّل هتتّك.

عمل! ان السموات مصنوعة من غري فطور تروهنا. فصانعها اعزُّ واجلُّ واكرُب واعظُم من ان يتعرسَّ عليه اجياُد ا

لك جزئيات لّكِ ما يف جوفها، ومن ان خيُرج من ملكه شٌ  ما من الاش ياء.. فل جل الاشتباك التام بني 

مثال، خالُق لك الانواعِ. فهل املكُُل وهل امحلد  جزئيات الانواع البد ان يكون خالُق نوعٍّ واحد اكلسمك واذلابب

هل ااّل هو..  وهل اخللُق وهل الامُر وهل احلمُُك ال ا 

اعمل! 
1
وسمل ونبوتَه فذلكُة الكامل واخلري، وان مسلكه وادلين فهرس تة السعادة  عليه هللا ان النيب صىل 

، وخرياً شاهقاً وُحس ناً شارقًا، فبالرضورة يكون احلُق واحلُسن اجملرد. وقد نرى يف العامل كامالً فائقاً وحقاً انطقاً 

واحلقيقة يف جانب النيب، والضالةلُ والو م والعدم يف خالفه. فا ن شئت فانظر من الوف الوف حماسن العبودية 

 اليت جاء هبا النيبُّ اىل هذا الواحد: وهو توحيد قلوب املوحدين ومجُع أ لسنْتم يف امثال صالة العيد وامجلعة

وامجلاعة، حبيث يقابل هذا الانساُن عظمة خطاب املعبود الازيل جبميع اصوات القلوب وادعيْتا واذاكرها، 
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بتظاهرٍّ وتظافرٍّ يف اتفاقٍّ وتساندٍّ وجتاوب يف وسعةٍّ ك ن هذه الارض تنطُق يه بنفسها، وتصيل ابقطارها 

فوق السموات الس بع، حىت صار هذا الانسان  النازل ابلعّزة والعظمة من "اقميوا الصالة"ومتتثل ابطرافها أ مر: 

عبدًا حمبواًب خلالق الارض والسموات وخليفة  -مع صغره وكونه كذرة بني هذه العوامل  -اخمللوق الضعيف 

 الارض، ورئيس احليواانت،

--- 
1
 تراجع املذكرة التاسعة.  

#280 

 املاليني مئات البالغني املكربين اصواُت  الغيب يف كام الشهادة يف اجمتع لو ان ترى الا .الئائنات ِخلقةِ  وغاية

يف صالة العيد وادابر الصلوات تساوي تكبري كرة الارض لو كرّبت، فك ن الارض  "هللا اكرب"بـ واحد أآن يف

 "هللا اكرب"يف العيد تزتلزل زلزالها فتكرّب هللا ابقطارها واواتدها، وتتلكم من مصي قلب ِقبلَِْتا، بفم مكَِّْتا بـ

يف اطراف الربزخ  -وكذا  -متوج لكمُْتا ممتثةًل يف هواء كهوف افواه املؤمنني املنترشين يف اطرافها، بل فت 

 والسموات جل جالُل َمن َخلَقها وَمهَّدها وجعلها مسجدًا لعباده س بحانه..

اعمل! 
1
مرااي  ايمن حيب ان ينظر ويصل اىل نور معرفة احلق س بحانه من مسامات ادلالئل والرباهني ومن 

الآايت والشواهد، التتجّسس ابصابع التنقيد ماجرى عليك، والتنقد بيد الرتدد ماهّب اليك، والمتدّن يَدك 

 ل خذ نورٍّ اضاء كل. بل جتّرد وتعّرض وتوّجه.. فاين قد شاهدت من انواع الشواهد والرباهني ثالثة:

عن خياالتك وانغمس فيه بلكيتك،  قسم مهنا اكملاء يُرى وحُيّس، ولكن اليُس متسك ابالصابع، فتجرد

 والتتجسّس ابصبع التنقيد، فأ نه يس يل واليرىض ابالصبع حمال.

وقسم مهنا اكلهواء حُيّس ولكن اليُرى واليُتخذ.. فتعّرض بوهجك ومفك وروحك لنفحات رايح الرْحة، 

وهو منطلٌق واليرىض ابليد  والتقابلها بيد الاخذ والتنقيد والرتدد بدل تنفِس الفم وترّوح الروح، فانه يزول،

 مزناًل.

وقسم مهنا اكلنور يُرى ولكن الحُيس واليُؤخذ؛ فتوّجه ببرِص بصريتك مقاباًل هل بقلبك، فان النور اليؤخذ 

واليُصاد الا ابلنور، والمتّد يدًا ماديًة حريصة، والتزنه مبزيان املادايت فانه خيتفى، وان مل ينطفى. واليرىض 

 قيدًا وابلكثيف مالئاً وس يدًا..ابملادّي َحبسًا و 

اعمل! 
1
وانظر اىل درجة رْحة القرأآن وشفقته عىل مجهور العوام ومراعاته لبساطة افئار م كيف يكرر ويُكرث  

الآايت الواّضة املسطورة يف جباه السموات والارض فُيقرؤ م احلروفات الكبرية الظاهرة اليت تُقرأ  بكامل 

 السهوةل بال ش هبة

--- 
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1
 ع املذكرة العارشة.تراج  

2
 تراجع املذكرة احلادية عرشة.  

#281 

 احلروف اىل الانظار يوّجه وال .وامثالها الارض واحياء السامء، من املاء وانزال والارض، السموات كخلق

 بَْتهكت  ما الانسان عىل يتلو كيف القرأآن بيان جزاةل اىل انظر مث .اندراً  االّ  الكبرية احلروف يف املكتوبة ادلقيقة

 فان .وافاعيهل مكوهنا لشؤون وتالوة ونظاماهتا للئائنات قراءة القرأآن ك ن حىت ، الئائنات حصائف يف القدرةُ 

آية )قُل اللّهُمَّ ماكِلَ املكُل(   "معَّ " سورة امثال شهيد بقلب فاس متع شئت وأ
1
 وامثاهلام.. 

اعمل! 
1
رجاءً من رْحته تعاىل ان يقبل  -سرَتَ واليُسطر مع ان من شأ نه ان يُ  -اين قد اكتب ترضع قليب اىل ريب  

 :"ومنه هذه املناجاة"نطق كتايب، بدال عين اذا اسكت املوت لساين 

 ايريب الرحي واي الهئي الكرمي!.

آاثم مؤملة مذةل، وأآالم مرضة مضةل، ووساوس  قد ضاع بسوء اختياري معري وش بايب وما بقي من مثراهتام االّ أ

ذا امحلل الثقيل والقلب العليل والوجه اخلجيل متقرب ابملشاهدة بكامل الرسعة بال مزجعة معجزة. واان هب

احنراف وبال اختيار كآابيئ واحبايب واقاريب واقراين اىل ابب القرب، بيت الوحدة والانفراد يف طريق ابد الآابد 

اهدة، والس امي الغدارة املئارة ملثيل للفراق الابدي من هذه ادلار الفانية الهالكة ابليقني، والآفةل الراحةل ابملش

 ذي النفس الامارة.

 فياريب الرحي، وايريب الكرمي!.

اراين عن قريب قد لبست كفين وركبت اتبويت وودعت احبايب وتوهجت اىل ابب قربي، فااندي يف ابب 

 رْحتك:

 الامان الامان ايحنان ايمنان جنين من جخاةل العصيان.

آه كفين عىل عنقي، واان قا  مئ عند رأ س قربي، ارفع رأ يس اىل ابب رْحتك ااندي:أ

 الامان الامان ايرْحن ايحنان خلصين من ثقل ْحل العصيان.

--- 
1
آل معران :     11أ

2
 تراجع املذكرة الثانية عرشة.  

#282 

آه  الملجأ   ابن ومشاهد ..ورْحتك لعفوك منتظر واان املش يعون، وتركين قربي يف وساكن بكفين ملتف اان أ

 :وااندي اليك الا نجأ  والم 
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الامان الامان من ضيق املئان ومن وحشة العصيان ومن قبح وجه الآاثم، اي رْحــن اي حنان ايمنان اي داين 

 جنين من رفاقة اذلنوب والعصيان..

 الـــهئي !.. رْحتك ملجيئ ووس يليت، واليك ارفع بيث وحزين وشئاييت..

 موالي!ايخالقي الكرمي، وايريب الرحي، وايس يدي، اي

خملوقك ومصنوعك وعبدك العايص العاجز الغافل اجلاهل العليل اذلليل املس ئي املسن الشقي الآبق قد عاد 

بعد اربعني س نة اىل اببك ملتجأ  اىل رْحتك، معرتفاً ابذلنوب واخلطيئات، مبتىل ابالوهام والاسقام، مترضعًا 

لراْحني . والا فأ ي ابب يقصد غري اببك، وانت اليك. فان تقبل وتغفر وترمح فانت ذلاك اهل وانت ارمح ا

 الرب املقصود واحلق املعبود. وال اهل الا انت وحدك الرشيك كل..

 أآخر الالكم:

هل ااّل هللا واشهد ان محمّدًا رسول هللا  اشهد ان اَل ا 
#283 

 الزهرة ذيل

 بسم هللا الرْحن الرحي

آهل الصالة والسالم.امحلد هلل عىل نعمته ابنزال القران، وعىل رْحته اب  رسال س يد الاانم، عليه وعىل أ

من اوسع ميادين ترصفات  -ال س امي صغارهام  -اعمل! ان الفاطر احلكي جل جالهل جعل النبااتت واحليواانت 

 قدرته، ومن اكرث مظاهر جتليات صفاته، ومن اغلب مرااي جلوات اسامئه؛ ل رسارٍّ غالية وحمكٍّ عالية:

نوااتت لالرض، وان احليوان مثرُة العامل. والنواة امنوذج مصغّر للشجرة، والمثرة مثال مصغر مهنا: ان النبات اكل 

 لها. فلك ما يتجىل علهيا يتجىل علهيام ايضًا.

مفا دام ان غاايت اخللقة واحلياة يه املظهرية لتجليات اسامء ذي اجلالل وامجلال والكامل املطلق، تكون العناية 

 واحليوان، الس امي دقائقهام يه ال وفق للحمكة ال زلية. بتكثري جزئيات النبات
#284 

ما احلمكة يف تكثريها؟ " :وسأ ل عليه، الهامجة البعوضات كرثة من هللا اىل اش تىك السالم عليه موىس ان روي

فأ وىح اليه: ان البعوض يسأ ل: ِلَم خلقت هذا الانسان هبذه اجلسامة، وهو يغفل عنك؟ ولو خلقت رأ سه 

لبلغت مائة الف مس بحني حبمدك يف عاملهم، وذاكرين كل بني اخواهنم، مظهرين جللوات اسامئك  بعوضاتٍّ 

 ."ونقوش صنعتك بلسان قاهلم وحاهلم

ذا قرأ  عىل الانظار أآايت  نعم! ان القرأآن املعنوي املكتوب مبداد النجوم عىل حصائف طبقات السموات، ا 
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آُن املكتوب مبداد اجلواهر الفردة عىل جزء ال بتجزأ   -برأ س رأ ساً  -العظمة واجلربوت التكوينية، يقرأ  معه  القرأ

 يف جحرية عينك: أآايت العمل واحلمكة.

فاذا مسعت من ذاك: س بحانه ما أ عظم شأ نه! مسعت من هذا ايضًا: س بحانه ما ادق حمكته وما أ لطف صنعته! 

آانن، واقتضت احلمكة تكثري نسخ احدهام  فال بد من  -كبري ال يفيد الناظرين وتكثري نسخ ال  -فاذ تساوى القرأ

تكثري نسخ الصغري للمطالعني املتفكرين الغري احملدودين، من املكََل واجلن والانس وغري م. ويف تكثري النسخ 

اليبقى الكتاب كتااًب واحدًا، بل تتنوع الكتب وتتفاوت الفوائد وتتعدد املفاهي، فتتالحق الامثاُل فيزتايد 

آن الكبري لفاق احلُسن واجلزاةل. و  لوال ادراج كثري من سور الكتاب الصغري ونَُسخه يف بعض حروفات القرأ

 الصغري عىل الكبري بدرجة صغره!.

ومهنا ايضًا: ان امت التجليات؛ جتيل الاحدية. واَكل الصنعة؛ ادراج الاكرب بامتم نقوشه يف ال صغر. وان المثرة 

يوان ابلنس بة اىل الارض، وان الانسان والنيب ابلنس بة اىل العامل. والنواة ابلنس بة اىل النبات، وان النبات واحل 

وان القلب والرس ابلنس بة اىل الانسان.. امنوذج خمترٌص جامع مظهر مجليع الاسامء املتجلية عىل الاصل واللك 

 واحمليط.

الواحدية.. كذكل ، فتشري من هذه اجلهة اىل "لكّها"من الشجرة ويه  "جزء"كام اهنا  -مثاًل  -وان المثرة 

فرتمز هبذه اجلهة اىل ال حدية.. فالواحدية شاهدة الوحدة  "لكهّيا"لها تش متل عىل متام الشجرة ويه  "اكجلزيئ"

 عند جتيل الاحدية يف مرااي الكرثة واجلزئيات.
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 وقطرةٍّ  شفافة ةذر  لك يف الشمس ومتثال الواحدية، مثال الهنار يف احمليط الضياء ان (الاعىل املثل وهلل) مثال

 .الاحدية لتجيل مثال س يارة وجنوم وحبرٍّ  وحوضٍّ 

آتك، ومبا تقتضيه وضعيّْتا، مث رأ يْتا يف مرااي اخرى،فتنظر اىل الضياء،  آتك بلون مرأ فاذا رأ يت الشمس يف مرأ

 فيشهد كل ابلوحدة، وان ال كرثة يف املتجيل، كام تتو م. وتنشد الكرثة واملرااي:

 احد          ولٌك اىل ذاك امجلال يشريعباراتنا ش ىت وحس نك و 

فُيتحدس من هذه الارسار، ان الفاطر احلكي جلّت حمكته، ودقّت صنعته متوجٌه بأ لطف قدرته وأ مّت عنايته 

وأ َكل رْحته وأ دق حمكته من العامل اىل الارض، ومهنا اىل ذوى احلياة، ومهنم اىل الانسان، ومن فرد الانسان 

نسان اىل ما هو قلُب النوع وقلُب العامل ونواتُه اليت ُخلق العاملُ علهيا، ومثرتُه املنّورة اليت اىل قلبه، ومن نوع الا

انْتئى الهيا خملوقاً ل جلها، ومتثال حمبة فاطر العامل، ومثال رْحته.. وما ذكل القلب العايل الغايل املطهّر املزّنه ااّل 

 عدد مثرات جشرة العامل.س يدان وس يد ال انم محمد عليه  صلوات وتسلاميت ب
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اعمل! اي من يتو م الارساف والعبثية يف بعض املوجودات! ان كامل النظام واملزيان يف انشاء لك موجودٍّ يطرد 

ذ النظاُم خيط نُظم فيه الغاايت املرتتبة عىل الاجزاء اجلزئية والتفاصيل الفرعية. ومن احملال ان  هذا الو م ا 

ويرتك غاية اجملموع، اليت هبا تصري الغاايت اجلزئية  -بدالةل انتظام بنائه  -قرصٍّ يراعي احٌد لّك غاايت تفاصيل 

.  غاايتٍّ

فان شئت التحقيق فاس متع اي من هل قلب شهيد ومسع حديد!: ان للك ش  غاايت دقيقة كثرية تعود مهنا اىل 

، وما تعود اىل احلي ااّل بدرجة احلي القيوم املاكل مبقدار مالكيته وترصفه مبظهرية الش  النواع جتليات اسامئه

 تلبّسه اجلزيئ.

ذا مل يطالعه هذا  وان لك ش  من الاش ياء يصري هدفًا مشرتاكً بني ذوي العقول، فال يصري عبثًا اصال؛ اذ ا 

هنا الآن، طالعه هؤالء، ومع ان وجوه اس تفادة لك أ حدٍّ من لك ش  يف غاية الكرثة، وان جنود هللا ال حتىص 

اّل هو(  )َوَما يعمُل ج  نوَد َربّك ا 
1

 انظاُر َمن ال حيىص -بال مزاْحةٍّ  -. فال ش  يف الكون ااّل ويزتامُح عليه 

--- 
1
 41املدثر :   
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 ابقساهمم املتفكرين املتحريين اجلان ومن للكون، املالئني وانواعهم ابجناسهم املقّدسني املس ّبحني املالئكة من

 رؤية عن الاش ياء كثيفات مينعهم ال ممن وغري م وقبائلهم بطوائفهم، ملهللنيا املكرّبين الارواح ومن واصنافهم،

 الناس من كثري وكذا ..لصنعته اللك صانع رؤية اللك وفوق ش ، عن ش  شهودُ  يشغلهم وال اجوافها، يف ما

 .حبواسهم املتأ ثرات املتحسسات احليواانت وكذا بل املتنهبني، املؤمنني

الئائنات تدل عىل وجود معتربين و متحريين و متفّكرين ومس بّحني من غري فان قلت: أ ية أآايت كتاب 

 الانسان؟ واي سطرٍّ من ذكل الكتاب يشري اليه؟.

آية النظام يف سطر املزيان من حصيفة احلمكة.  قيل كل: أ

تحري فهيا فرأ يت يف تكل ادلار انواعاً كثرية من الغرائب اليت ت  -مثال  -الا ترى انك اذا ذهبت اىل دار متثيل 

الانظاُر، واصنافاً من املالىه اليت تس تحس هنا الاسامُع، واقساماً متنوعة من السحر والشعبذة اليت تتذلذ هبا 

العقول واخليال. وهكذا من لك ما يتذلذ به ماال حيد من لطائف اال نسان وحواسه وحس ياته، مث نظرت يف 

مفلويج احلواس واحلس يات االّ قليل مهنم. فبالرضورة العرفية  ساحة حمل المتثيل، مفا رأ يت االّ صبياانً صامً معياً 

تتفطن  وتتيقن بأ ن خلف هذه احلُُجب والاس تار املرسةل عىل وجوه اجلدار عقالء خمتلفون يف الاذواق 

واملشارب هلم حواُس سلمية جاءوا للتزّنه، يش تاقون للك ما ابدع وشهر يف ذكل اجمللس، ويرونك والمتثيل من 

 تروهنم.حيث ال 
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فاذ تفطنت لرس المتثيل، فانظر من دار ادلنيا اىل هذه املصنوعات. مفهنا كزرايب مبثوثة، وفُُرشٍّ مرفوعة، وحلل 

ملبوسة، وحلية منثورة، وحصائف منشورة.. ومهنا ازاهري ومثرات اصطفت؛ تدعو بأ لواهنا وطعوهما ورواحئها 

وصنعْتا اوىل الالباب وذوى الاعتبار.. ومهنا نبااتت ذوى احلياة واحصاب احلاجات وتدعو بنقوشها وزينْتا 

مّشرت عن ساقاهتا لوظيفة خلَْقْتا، وحيواانت قامت عىل ارجلها لوظيفة عبوديْتا، واكرثها ال تشعر مبا أ ودع 

 يف أ نفسها من احملاسن الرائقة واللطائف الفائقة..

، بل ما يه االّ لغريها السميع البصري.. ومهنا اىل ماال حيد فليست تكل اللطائُف واحملاسن ِلَحَملََْتا الهُبُْم الُعْجمُ 

وال يعد. مفع لك هذه احلشمة اجلالبة والزينة اجلذابة، وانواع التلطيفات والتوددات، وانواع التحببات 

 والتعرفات، واقسام التعهدات والتعمدات واصناف الزتينات والتبسامت واشئال الاشارات واجللوات،
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 الاعتبار ذوي من ادلنيا ساحة يف ظاهراً  نرى ال انه مع ابلقال تنطق ان اكدت اليت احلال أ لس نة من ذكل وغري

 الطبيعة طاغوت ظلامت يف فلج معيٍّ  مصٍّ  كصبيانٍّ  اكرث م الغفةل صريت الذلين الثقلني هؤالء االّ  والابتصار

 .يعمهون

د ان يكون الكون مشحواًن من ذوي الارواح فباحلدس الصادق وابلرضورة القطعية وابلبداهة العقلية، الب

بع والارض ومن فهين،  بحني مما عدا الثقلني. كام قال من قوهل القول: )تس بّح هل السمــوات الس ّ املعتربين املس ّ

وان من ش  ااّل يس بح حبمده ولكن ال تفقهون تسبيحهم(  
1
. 

تتقوى العناية ابلفرد. فال تقل: اان قطرة يف  اعمل! ان مبقدار توسع ترصف القدرة يف اجلزئيات وتزييد الامثال

حبر، فُينسيىن البحُر. مال! بل البحر شاهٌد عىل انك بنس بة حماطيتك به حمفوظ ابدًا بنظام قوي انفذ بقوته 

ذ بدرجة الصغر واخلفاء واحمُلاطية يزتايد الاهامتم به، واملصونية من الاهامل، واحملفوظية من  يف مجيع امثاكل؛ ا 

 الغري، ومن لعب التصادف، ويزيد ظهوُر اخمللوقية واجملعولية. مداخةل

الا ترى أ ن املركز أ صون من تسلط الغري واملهاجامت، وان النواة أ حصن من لعب التصادفات وتعجزي 

 العاصفات، وان الاهامتم ابلنواة أ شد؟

أآن ذكر خلق السمــوات اهيا الانسان! انت نواة الارض والارض بيضة العامل. ومن هذا الرس يُكرث القر 

 والارض وجيعهل عنوااًن خللق لك ش .

اعمل! وانظر اىل كامل النعمة يف كامل احلمكة، وكامل احلمكة يف كامل النظام، وكامل النظام يف كامل املزيان، يف 

، حيس الانساُن هب ا صنعة احلواس امخلسة الانسانية؛ اذ فَطرها فاطرها بوضعيةٍّ وهجّزها صانعها جبهازاتٍّ

ويَُذّوق صاَحهَبا خصوصيات مجيع انواع المثرات والازهار والاصوات والرواحئ وغريه، حىت ان يف حاسة 

اذلائقة حس يات رقيقة دقيقة منتظمة بعدد طعوم مجيع اجناس المثرات وانواعها واصنافها.. وهكذا حاسة السمع 
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  الباطنة اليت يه اكرُث غناءً وهجازًا.خلصوصيات ماال حيد من الاصوات. وقس سائر احلواس الظاهرة، والس امي

ومن هذا الرس بلغت جامعيُة فطرة الانسان اىل درجة صرّيَت هذا الانسان: مظهراً ملا ال حيد من انواع جتليات 

 اسامء فاطره جّل شأ نه، وذائقًا ملا ال يعّد من الوان ِنعمه، مّع نواهل.

--- 
1
 33الارساء :   
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 كذكل خاص، مفتاح الوالية يف موقع لك خملابرة فيه ان فكام للتلفون، العمويم املركز ثلَك  الانسان، اهيا مثكل

 عُلّقت خمصوصة مفاتيح جتلياته اقسام من حيد ال ملا مظهريتك ذلة وذلوق ِنَعمه، انواع مجيع ذوق حلّس  فيك

 .رشيعته مبزيان ابحلركة ابرهُئا، به يرىض كام فاس تعملها ولطائفك، برأ سك

. وبشارة )املرء ومن هذ ا الرس ميكن التفاوت بال هناية بني مراتب ذلائذ خشصني هام يف عني جنةٍّ ويف عني مئانٍّ

مع من أ حب( 
1
 قد جتمع بني الادىن والاعىل. 

اعمل! ان ما يرى عند اختالط اش تات الاش ياء وأ وابشها من املشوش ية املنافية للنظام واملزيان، فليس مما لعب 

ج من صورة النظام اىل نقش الكتابة، لكن تكل الكتابة غري مقروءة ابلسهوةل للنظر به التصادف، بل خر 

آة الو م!  الظاهري الايم الناظر اىل معكوسها يف مرأ

أ ال ترى أ ن تكل الاش تات لو اكنت بذورًا، اذًا تنبتت، تكشفت عن نظام اتم. فامجلع بيهنا كتابٌة غريبة لقمل 

 القدر.

ىل خامتية النبوة ال ْحدية، ايصالُها حدود ادلين يف لك قاعدةٍّ منه اىل حدٍّ ال يتعقل اعمل! ان احلجة القاطعة ع

 أ وسع وال اَكل وال امّت منه.

 مثاًل، يف مسأ ةل التوحيد والربوبية، يقول:

)بيده ملكوت لك ش (  
1

)هو أآخذ بناصية لك ش (     
4
)والّسمــوات مطوايت بميينه(    

3
)هو اذلي   

حام كيف يشاء(  يّصورمك يف الار 
1
)هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بلك ش ٍّ علي(    

1
)َوَما تََشاؤون   

ااّل ان يشاء هللا(  
9
)َوحْنُن اقرب اليه من حبل الوريد(.   

9
 

وكذا حيمك ذكل ادلين بأ ن هناايت ما تنقسم اليه املادة وتنبسط وتصل اليه حدود املادايت من اجلواهر الفردة 

 ت واعظم مثرات العامل من الشموسواذلرا

--- 
1
 311، 429، 421، 3/421عن اىب موىس الاشعرى واخرجه اْحد  1131ومسمل برمق  21رواه البخارى يف الادب   

 . 119وابن حبان 
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 يراجع يف تفصيل هذه الفقرة " اللكمة الثامنة والعرشين" من مجموعة " اللكامت".
2
 94يس :   

3
 11هود :   

4
 19 الزمر :  

5
آل معران :     1أ

6
 4احلديد :   

7
 41الانسان :   

8
 11ق :   
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 حدودها عن املقدس صفاهتا، عن املزّنه خالقها امر امتثال يف بكتف كتفاً  الاقدام متساوية والس يارات،

 .ولوازماهتا

 ويف مسأ ةل احلرش والتوحيد، وصل اىل مرتبة ال حد فوقها ابلبداهة.

آخِر. حفقه الابدية وادلوام اىل يوم القيام.وهكذا يف لك مسأ ةل مسأ ةل  ، فال ميكن فيه الاكامُل والامتام بأ

 اعمل! ان قليب قد يبيك يف خالل انيناته العربية بئاًء تركيًا، بْتييج احمليط احلزين الرتيك، فاكتب كام بكيت:

 ]ال اريد من اكن زائاًل ال اريد

 ، من اكن عاجزًا ال اريدأ ان فان، َمْن اكن فانيًا ال اريد، أ ان عاجز

 سلّمت رويح للرْحن، سواه ال اريد

 بل اريد،

 حبيبًا ابقيًا اريد.

 اان ذرة مشسًا رسمدًا اريد.

 اان ال ش  ومن غري ش ، املوجودات لكها اريد.

*     *     * 

 ال تدعين اىل ادلنيا، فقد جئْتا ورأ يت الفساد.

 اذ ملا جحبت الغفةل انوار احلق،

 ء وادلنيا اعداًء ضارين.رأ يت الاش يا

 ذقت الذلائذ، ولكن وجدت ال مل يف زوالها.
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 أ ما الوجود، فقد لبس ته،

آه ال تسل مك عانيت من الامل يف العدم.  أ

 ان قلت احلياة، فقد رأ يْتا عذااًب يف عذاب.

 نعم، ملا اس ترت نور احلق عين،

 اذا ابلعقل يتحول عقااًب، ورأ يت البقاء بالء، والكامل هباء،

 لعمر ذهب ادراج الرايح.وا
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 .اوهاماً  العلوم انقلبت بدونه، !نعم

 واصبحت احلمك اسقامًا، والانوار ظلامت، والاحياء أ موااًت،

 والاش ياء اعداء.

 وملست الرض يف لك ش .

 والآمال انقلبت الآمًا.

 والوجود هو العدم بعينه. وصار الوصال زوااًل.

 والامل يعرصىن مما البقاء فيه.

 ! ان مل جتد هللا فاالش ياء لكها تعاديك؛نعم

 اذى يف اذى، بل هو عني الاذى.

 وان وجدت هللا،

 فلن جتده ااّل يف ترك الاش ياء.

 فرأ يت بذكل النور: اجلنة يف ادلنيا،

 وبدت الاموات احياء.

 ورأ يت الاصوات اذاكرًا وتسابيح.

 والاش ياء مؤنسة، والذلائذ يف الآالم نفسها.

آة تعكس انوار احلق.واحلياة اصبحت م  رأ

 والبقاء رأ يته يف الفناء.

 واذلرات تلهج ابذلكر.
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 يقُطر من السنْتا وتتفجر من عيوهنا؛

 شهُد شهادة احلق.[

آية       تدل عىل أ نه واحد  ويف لك ش  هل أ

اعمل! 
1
 اي من يتو م الذلة والسعادة ادلنيوية يف الغفةل ويف عدم التقيد ابدلين! 

فرأ يتين عىل جرس امتد من رأ س جبلٍّ اىل رأ س جبل شاهقني، وحتْتام وادٍّ معيق يف غاية اين جربت نفيس مرةً 

 العمق، وقد أ ظمل علينا ادلنيا مبا فهيا.

--- 
1
 تفصيل هذا املثال يف اللكمة الثالثة والعرشين.  

#291 

 .مدهشة عدمية ظلامت االّ  رأ يت مفا املايض، مييين يف فنظرت

 ا رأ يت ااّل غياهب همددة دهاشة.مث يف يساري املس تقبيل، مف

 مث اىل حتيت، فرأ يت معقًا اىل اسفل السافلني.

 مث اىل فويق، مفا رأ يت ااّل غاميً بكامً صامً ميطر الغم واليمت واليأ س والبأ س..

 مث يف امايم فرأ يت يف خالل الظلامت عفاريت وعقارب وليواًث وذئاب اكرشة اس ناهنا لالفرتاس..

 أ يت مددًا وال مغيثًا وال معينًا.مث يف خلفي، مفا ر 

ذ نهبتين الهداية الرابنية، فرأ يت وقد طلع عىل الاانم مقر الاسالم  فبيامن اان مدهوش مأ يوس اندم من جتربيت، ! ا 

وارشقت مشس القرأآن، فرأ يت جرس احلياة طريقًا متر بني جنان النعم الس بحانية وتنْتئي اىل جنة الرْحة 

 الرحامنية..

يض بساتني مزهرة ابلصلحاء، منورة ممثرة ابالنبياء والاولياء جتري من حتْتم اهنار ادلهور و م يف ومييين املا

 البقاء خادلون.

 ويساري فراديس تزهر فهيا الآمال وال ماين برْحة احلنان املنان..

 دة الابدية.وفوقنا حسائب الرْحة تفيض علينا ماء احلياة، ويف خاللها تبتسم الشمس بأ نوار الهداية والسعا

وأ ما ما يف أ مايم من الئائنات، فاخواين واحبايب وانعام مؤنسات، صّورهتا ظلمُة الضالةل وحوشاً موحشات، 

 فقرأ ت علينا هذه الواقعة:

آمنوا خيرهجم من الظلامت اىل النور واذلين كفروا  أ ولياؤ م الطاغوت خيرجوهنم من النور اىل  )هللا ويل اذلين أ

الظلامت(. 
1
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آمني.. اي نور  النور حبق امسك النور اخرجنا من الظلامت اىل النور.. أ

اعمل! اهيا السعيد اجملنون احملزون !ان مثكل َكثل صيب أ بهل قعد عىل ساحل البحر يبيك دامئا لزوال احلباابت 

، وقد املتشمسة. لكام زال واحد بىك عليه ظناً منه انطفاء الُشميسة املتبسمة يف احلباب بزوال احلباب وحتوهل

اليت هذه  -يبيك لتكدر مايف احلباب وتشوهه ابختالط مواد كثيفة به، وال يرفع رأ سه حىت يتفطن لتزّنه اذلات 

 الامتثيل جلوات انوارها املتجددة عىل وجه البحر وخدود الامواج وعيون

--- 
1
 119البقرة :   
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 .أ لي فراق وال مؤمل زوال ترى ما يف ليس بل جتلياته، مرااي بزوال الزوال عن - القطرات

 أ ما امجلال مبحاس نه وجلواته فثابت بكامل حشمته يف جتدد شؤونه وتعدد مراايه.

 وأ ما املرااي واملظاهر فتظهر لوظيفْتا ويه راقصة، فاذا متت الوظيفة اس ترتت ويه ضاحكة.

ل واحلسن، وعىل زوال مثرات  كذكل أ نت، قاعد عىل ساحل حبر ادلنيا تتأ مل ابكياً عىل افول ذوي الكامل وامجلا

النعم عند انقضاء أ واهنا، تزمع ابلغفةل ان امجلال مكُل ذى امجلال والمثرات مال الشجرة، وتغتصهبام مهنام عاصفات 

التصادفات فتلقهيام يف ظلامت العدمات. أ فال تعقل ان من نّور ماحتبه بنور احلسن هو اذلي نّور لك ازاهري 

 هيا قلوب البالبل العاشقني.بس تان الئائنات وشّوق عل

اىل مك تبيك اهيا املسكني عىل زوال ما يف يدك من المثرة! فانظر اىل تواتر ِنَعم فالق احلب والنوى يف ابقاء جشرة 

تكل المثرة.. مث اىل دائرة انعاماته يف اقطار الارض من امثال تكل الشجرة ان عقمت.. مث اىل دائرة جتدد 

والس نني ان صارت سنتك شهباء.. مث اىل دائرة ادامة احسانه حىت يف عامل املثال  احساانته يف جتدد الفصول

والربزخ بأ مثال ما شاهدت يف عامل الشهادة.. مث اىل دائرة انعاماته الواسعة الابدية يف عامل الآخرة ابش باه ما 

نعام حىت حتتاج اىل اس تأ نست به يف حديقة الارض، مث.. و.. مث.. وهكذا! فال تنظر اىل النعمة ابلغفةل  عن اال 

نعام اىل املنعم ووسعة فيضه وكامل رْحته،  التشفي ابلبئاء، بل انظر من النعمة اىل الانعام ودوامه، ومن اال 

 فاّضك شاكرًا هل، وبفضهل فافرح.

ا وحىت مىت تدمع عيُنك وجيزع قلُبك عىل فراق جامل زال! فانظر اىل كرثة ووسعة ادلوائر املتداخةل احمليطة مب

ذاقة ذلة جتدد أ مثاهل وترادف اشئاهل. وتكل ادلوائر املتفاوتة صغراً وكرباً اىل اصغر من  حتبه تنس يك أ مل فراقه اب 

؛ مظاهر ومرااي ومعاكس وجماري  آنٍّ ودقيقة واىل دهر وأ بدٍّ خامتك واكرب من منطقة الربوج، وزواالً وبقاًء اىل أ

زيل الابدي الرسمدي القيوم البايق املقدس عن احلدوث جللوات ظالل انوار جامل ذي اجلالل والاكرام الا

آة مبوهتا  آة، يك ال تبيك عىل مايف املرأ آة مكل للمرأ والزوال املزّنه عن التغري والتبدل. فال تظنن ان مايف املرأ
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 وانكسارها، فارفع رأ سك عن
#293 

آايته من هو امنا واحببت مارأ يت لك ان فتعمل امجلال، مشس لرتى قلبك منظار اىل خبفضه ادلنيا  ومن ..ِنَعمٌ  أ

 احسن يف الانسان خلق ان ُحس نه أآايت ومن ..ابزاهريها والارض مبصابيحها السامء زيّن انْ  جامهل أآايت

 وزيّن ارسارالاولياء ونّور الانبياء ارواح ارشق ان هبائه اايت ومن ..ترقي ابدع يف العامل كتب وان ..تقومي

 .جالهل جلّ  .جملردا جامهل ابنوار العارفني قلوب

وانت جعز مطلق وفقر مطلق، قد تضايقت عليك احلدود والقيود  -اعمل! اي اان! اراك انك ال ترى تناس باً بينك 

حىت رصت كذرة غابت يف رمال اجلزئيات وكمنةل تراَكت علهيا جبال احلاداثت، وكنحةل تفامقت علهيا 

د وال قيد لتجليات اسامئه وصفاته، ومجيع اخللق يف قبضة وبني من ال هناية لقدرته وغنائه، وال ح -العاصفات 

قدرته، والسموات مطوايت بميينه، ال تتحرك ذرة يف الكون االّ ابذنه، الرشيك هل يف ملكه والوهيته، وال منازع 

 هل يف جربوته وربوبيته، وال اهل ااّل هو.

بحانه، لئانت املناس بة الزمة يف املعامةل معه، نعم! لو اكنت وظيفتك يف ادلنيا الاشرتاك مع فاطرك يف ربوبيته س  

لكن ههيات! اين يد البعوضة من نسج مقيصات مطرزات قُّدت عىل مقدار قامات هذه العوامل، بل وظيفتك 

يف فطرتك وغاية كامكل يف اس تعداد  ماهّيتك امنا يه: العبودية اليت عىل احملوية تنبتت، ومهنا ابتدأ ت واىل 

بة. فبدرجة علمك احملبوبية انْتت، و  بة يه املناس ِ اايها امثرت. والعبودية ضد الربوبية واملالكية. فعدم املناس َ

 ببعدك عن الربوبية واملالكية تصري عبدًا حمبواًب مرحومًا.

آة الربوبية ابلضدية ككتابة احلروف النورية عىل حصيفة الظلمة، فلكام تقربت اىل العدم تراءت  وان العبودية مرأ

 مراتب جلوات الوجود للواجب الوجود جل جالهل وال اهل ااّل هو.. مهنا اعاىل

اعمل! 
1
 اي من يتو م املبالغة يف بعض ماورد يف فضائل الاعامل! 

مثاًل: قد يروى: من فعل هذا مثاًل اكن هل مثل ثواب الثقلني.. حىت قال بعض : ان املراد الرتغيب فقط، 

ىض؛ ان القضية يف تكل املتشاهبات مطلقة وقتية يكفي يف وبعض: مطلق الكرثة. وقد انكشف يل يف ما م

 صدقها وجود احلمك يف بعض

--- 
1
 الغصن الثالث من اللكمة الرابعة والعرشين يوحض هذه املسأ ةل.  

#294 

 اكنت فان .معروفة مذكورة غري رشائط لصحْتا اذ لكية؛ القضااي تكل فليست الاوقات، بعض يف الافراد،

 .وابلقبول ابالخالص لتقيدها دامئة ليست وكذا نة،ممك  قضية فهئي لكية
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وقد انكشف يل الآن، ان الثواب فضل هللا وفيضه، ونظر العبد ال حييط مبا يعطي من ال هناية لتجليات فيضه 

 لعبده اذلي ال هناية الحتياجه يف دار بقاء ال هناية دلواهما.

من عدم التنايه لو وزن جبميع ما احاط به عمل العبد  مفا من فيض اذا نظرت اليه من جانب هللا، االّ وفيه هجة

 لزاد عليه. مثاًل روي: من قرأ  هذا اعطي هل مثل ثواب موىس وهرون علهيام السالم.

آية يف  املراد ان ما ترونه وتتصورونه بنظرمك املتنايه يف هذا العامل املتنايه من ثواهبام اليزيد عىل ثواب قراءة أ

 هللا برشط القبول والاخالص.نفس ال مر وابلنظر اىل 

وكذا ان التشبيه يف المكية دون الكيفية، فللقطرة املتشمسة ان تقول للبحر ال يزيد وهجك عىل عيين يف أ خذ 

 فيض الشمس من ضياهئا وأ لوانه.

 نعم! ان الثواب ينظر اىل عامل الاطالق، وذرة من ذكل العامل تسع عاملا من هذا العامل، كام تسع ذرة من زجاج

 عامل السامء بنجوهما.

وكذا قد يتيرس ل حد فتح خزينة من رْحة بلكمة طيبة يف حاةلٍّ قدس ية، فيقيس الناس عىل نفسه فيعرب عن 

 القضية الشخصية ابملطلقة املومهة لكيًة والعمل عند عالم الغيوب ومقلب القلوب جل جالهل.
#295 

% 

 الثامنة الرساةل

 ذرة
آن   1من شعاع هداية القرأ

--- 
1
 (م1211هـ )1431طبعت هذه الرساةل ل ول مرة مبطبعة "اوقاف" ابس تانبول س نة   
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 (1ط) يف

اظن اين مأ ذون  "القطرة "اعمل! ان هذه الرساةل حماداثت مع نفيس الامارة املرائية ، ورشاشات من رشارات 

يزول الاحتياج، لكن يبقى  يف نرشها. اذ يتكرر الاحتياج للمعاجلة يف لك )رمز ( مادام مل يكتب . فاذا كتب

نوع متايل للمناقشة مادام مل ينرش . فاذا نرش زال ذكل واطمأ ن القلب. فيدل عىل انه ليس يل فقط ، بل فيه 

 للغري حصة. فلهذا اجتارس عىل نرشها لعل فهيا نفعًا لبعض الناس ان شاء هللا تعاىل.

. ولرتك التصنع تركُت اخلاطرات يف  "ه ال يرُتك لكهما اليُدرك لك"ولتنوع الرموز ميكن الاس تفادة للكثري فـ 
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 الصور اليت برزْت فهيا اول ما خطرت يف القلب . ومن هللا الهداية.
#297 

 الرحي الرْحن هللا بسم

يـا مـن لـه املكل ولـه امحلد صّل وسمل عىل س يد البرش اذلي قلَت لـه: )اي اهيا النيّب(  
1
 

رفاتٍّ مالئكَة السموات العليا.. فقلَت : برّش وأ نذر. فنادى بـ )اَي اهّيا النَّاُس فقال: لبيك !.. حبيث امسع من ع

اْعُبُدوا َربَّمُك(  
1
حبيث امسع ادوار الزمان واطراف املئان.. اذ صار )بشرياً ونذيرًا(   

4
بطور املشاِهد.. اذ يشاهد  

صدى ُصوته يُسَمع ابعىل صوته.. اذ قد  فيشهد منادايً الجيال البرش خلف الاعصار والاقطار.. اذ امسع فهذا

مل  ادلنيا بنداء القرأآن وجبميع قّوته.. اذ قد اس توىل عىل نصف الارض وبكامل جديته بشهادة ِسرَيه، وبغاية 

وثوقه بشهادة زهده يف ادلنيا، وهناية اطمئنانه بشهادة قوة دساتريه ومعامله، وبكامل اميانه بشهادة انه اكن اعبَد 

 للك.واتقى من ا

اعلمى ! اي ايْتا النفس اجلاهةل ! ان الابواب املفتوحه النظارة اىل هللا عدد طبقات العامل وحصائفه، وعدد 

املركبات املتصاعدة واملتنازةل. مفا اهجكل اذا انسد يف وهجك ابٌب عادي تتومهني انسداد لك الابواب. َمثكَل 

ذا مل يََر أ و مل يعرف يف بدل فرسان الع  سكر مع وجود سائر جيوش السلطان وخدامه ودوائر حكومته َكثل َمن ا 

 ، يرشع ينكر وجود السلطان ويّؤِل لك شعائره ومعامله .

اعمل! ان ادلليل عىل ان الباطن أ عىل وأ مت شعورًا وأ قوى حياة، وأ زيَن واعمل واَكل واحسن وأ لطف من 

ال الباطن  -ا، امنا هو ترحشٌ ضعيف من الباطن الظاهر.. وان ما عىل الظاهر من احلياة والشعور والكامل وامثاله

كون بطنك اَكل انتظاماً من بيتك، وجدلك احسُن نسجاً من ثوبك، وحافظتك  -جامٌد ميت امثَر حيّا علاميً !

 امت

--- 
1
 13الانفال :   

2
 11البقرة  :   

3
 112البقرة  :   
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 وادلنيا الغيب وعاملَ  الشهادة، وعاملَ  امللكوت ملَ وعا املكل عاملَ  اجلزئيات هذه عىل فقس .كتابك من نقًشا

 مفروشًا، مونساً  حياً  الظاهر ترى الهوى بعني النظارة الامارة النفس ان !النفوس عىل حرسةً  فيا .والاخرة

 ..موحش مظمل معيق ميت ابطنٍّ  عىل

لو وجد الغري املتنايه  اعمل! ان وهجك يتضمن من العالمات الفارقة عدد افراد الانسان املاضية والآتية، بل
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ك ن الوحدة جتلت  -مع التوافق يف اراكن اجزاء الوجه  -من الافراد لتصادف لكُّ واحدٍّ يف وهجك ما ميزيك عنه 

 من وهجك يف كرثة غري متناهية.

فالتوافق يف اساسات اعضاء افراد الانسان واحليوان يدل ابلبداهة عىل ان الصانع واحد احد. والتخالف يف 

 ينات املنتظمة يدل ابلرضورة عىل ان الصانع خمتار حكي.التعّ 

.. ومن أ بعد احملاالت وابطلها ان ال يكون هذا المتيزي احلكي والتخالف  ويتعاظم هذا الرس ابلنظر اىل لك فردٍّ فردٍّ

 املمثر والتفريق املفيد بقصِد قاصدٍّ واختياِر خمتارٍّ وارادة مريد وعمل علي.

لغري املتنايه يف حصيفة الوجه ، حبيث يُقرأ  ابلبرص وال حياط ابلعقل. نعم يقرأ  ابلنظر فس بحان من ادرج وكتب ا

، بل وال ابلعقل ايضًا. فهو املعلوم املُْبرص، اجملهوُل املطلق، واملشهوُد  جامهُلُ واّضًا مفصاًل وال يُرى ابلنظر ا 

الانسان، والتوافق املّطرد املتناظر يف انواع الغائب. مفحاٌل مبراتب ان يكون هذا التخالف املنتظم املفيد يف نوع 

امثال احلنطة والعنب، وكذا النحل والمنل والّسمك، ابلتصادف الامعى واالتفاقية العوراء، مالَّ مث مالَّ. انه 

 لصنعُة مسيعٍّ، بصري، علي، حكي.

واكرثها انتشارا  -لو اكن  -ف فاذا اكن اوسُع اطوار الكرثة وابعدها وارقاها وانسب مراتب الكرثة جلوالن التصاد

وادانها امهية هكذا غري ُمهَمل وال سدًى، بل حمفوظاً من يد التصادف، حىت صار ميداان جلوالن القصد احلكي 

والاختيار العلي والارادة السميعة البصرية. فيا اهيا التصادف ال حمل كل يف مكل هللا فاذهب مع اخيك 

مــوَاِت والاْرِض الطبيعة وابيك الرشك اىل هجمن ا آاَيته َخلُْق السَّ آية )َوِمْن أ لعدم والفناء بل الامتناع. وأ

  ) َواْختالف َالِْسنَِتمُكْ َوالْوانمُكْ
1
 اشارت اىل أ ول مراتب جتيّل احلمكة واىل أآخرها.. 

--- 
1
 11الروم  :  
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 اكن ملا العلي الازيل للقدير ونَقشاً  ُملئاً  اكن لو مثال البقر ان :يقول انه الش يطان، به يوسوس مما ان !اعمل

 فوق صار فكيف الاطالق؛ عىل مريد علي قدير قملُ  حيمك بيته وداخل جدله حتت حينئذ اذ مسكينًا، هكذا

 ؟ مسكيناً  يتاميً  جاهالً  عاجزاً  هكذا البيت وخارج اجلدل

 قيل هل : اهيا الش يطان اال نيس اذلي صار اس تاذًا لش ياطني اجلن!.

مل يكن صنعة القدير الازيل اذلي يعطي لك ش ٍّ ما يليق به مبقدار املصلحة ، لزم ان يكون اذن حامرك اواًل: لو 

اعقل واحذق منك ومن اساتيذك، ولزم ان يكون يف داخل اصبعك مثال: شعورًا واقتدارًا يزيدان عىل 

هام مع ان شأ ن هذه اللطائف الا  نبساط والانتشار.شعورك واختيارك مبراتب. مَفن قيََّدهام يف حّدِ

ّن القدر يرمس مقدارًا وقالبًا، يُنش  منه قابليًة، تقبل من الفيض املطلق مقدار قالبه، ولك ما يرتحش  واثنيا: ا 
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من ادلاخل اىل اخلارج فمبقياس اجلزء الاختياري ومزيانه، وبقدر الاحتياج ودرجته، ومبساعدة القابلية وحتملها، 

. ففي لك ش   ادلاخل ومبزيان نظام حاَكية الاسامء و  تقابلها. فليس املصنوع البقر فقط، خارُجه داخل أآخرٍّ

مظهر املطلق، واخلارج مظهر املقيد. ومن طلب اضاءة ادلنيا وجذب الس يارات ومركزية العامل وامثالها من 

 لوازم عظمة الشمس وحشمْتا، من مشيسة احلباب انعزل عن العقل.

 تصف..نعم، يصف احلباب تكل اللوازم وال ي 

م احلمكة النقاشة،  اعمل! انك صنعة شعورية حبمكة، حىت ك نك بوضوح ادلالةل عىل صفات الصانع؛ ُمَجسَّ

ُد العمل اخملتار، وُمنَجَمُد القدرة البصرية مبا يليق بك، ومثرة الرْحة السميعة لنداء حاجاتك، ومتصلّب  ومتجسَّ

العلي مبطالبك، وصورة القدر املرمِسّ املهندس اخلبري مبا  الفعل املريد ملا يريده اس تعدادك، ومتئاثَف الانعام

يناسب بناءك. فكيف ميكن كل ان تذهب جبزئك اجلزيئ الاختياري والشعرة الشعورية، وختلص عن احئام 

اللك وتصري حرًا برأ سك. مث ترجع تقيس اللك عىل اجلزء؟ وكيف يتيرس أ ن تتغافل عن مالكك املاكل للك 

مع هذا العمل ان ليس عليك رقيب، مسيع، بصري، علي، جميب، مغيث.. يسمع انيناتك ش  ؟ وكيف تتو م 

 يبرص فاقاتك ويعمل جناايتك ؟
#300 

 خارجة؟ نفسك تتومهني مل ، املسكينة نفيس اي
1
 بعدم اللك ظمل او واحرتامه، يح لك مراعاة عليك يلزم حىت 

 الرشكية الاجنبية ترتيك ان البد حفينئذٍّ  ْحهل، يطاق ال ثقيل ْحل فهذا .الامهية
2
 هللا، مكل دائرة يف وتدخيل 

 مبال مشحونة سفينة يف اكن من َكثل مثكل ان ترين أ ال .حمرتمة كبرية اختا تصريين بل ابالخوة، لتسرتحيي

 مع ابلسفينة املربوط ادلوالب ذكل الابهل الشخص فوضع دواليبه، من جزيئ تدبري اليه فُّوض وقد السلطان

 مع يل ما فهيا فاطرح السفينة يف ايضا اين :لقال العقل من جزء هل اكن فان .الاهامتم بكامل ظهره عىل ارزاقه

 مسرتحية وانت لتس تفيدي الاسالم عامل دماغ سفينة عىل الاسالمية ادلساتري واْحيل وكذا ..مالكها مال

 ...مطمئنة

ع ما فيه، النه فيك ما فيه، اعمل! ان من خلقك ال يبعد منه وال يس تغرب ان خيلق العامل جبمي
4
بل جيب ان  

يكون خالقك هو اخلالق للك ش ، المتناع ان يكون خالق البطيخ غري خالق نواته اليت يه امنوذجه املصغر 

 املتلخص منه احملاط به...

ار. حفينئذ اعمل! انك مقيد ابلتعني، يف مقيد ابلبدن، مبقيد ابلعمر، حمدود احلياة  يف حمدود البقاء مبحدود الاقتد

البد ان ال ترصف هذا العمر القصري القليل الفاين للفاين حىت يفىن، بل للبايق ليبقى؛ اذ الاس تفادة منه هنا 

آلك مع يبوس ْتا وقةل نفعها واضاعة فوائد الغرس عىل أآلكها، وان وهّجت اىل  تصري مائة س نة، كامئة نواة خنةل تتأ

ابسقات.. احلق ان من يشرتى مبائة خنل ابسقات، مائة نواة الآخرة وسقيت مباء الرشيعة صارت مائة خنل 
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 ايبسات.. فهو الئق الن يكون حطب احلَُطَمة..

اعمل! ان خمزن الاوهام والش هبات بل الضالالت فرُض النفس نفَسها خارج ادلائرة اليت جتىل القدُر والصفات 

الالهية فهيا، مث تفرُض النفُس نفَسها الاجنبية 
3
اذلي تعلّق به القدُر وجتىل عليه امسٌ من الاسامء  يف موقع الش  

 الالهية فتفىن فيه،

--- 
1
 (111خارجة عن دائرة الاوامر الالهية )ت:   

2
 (111الرشك اذلي هو اجنيب عن الفطرة )ت:   

3
 (111فانه خلقك وخلق فيك ، وهو خيلق العامل ايضًا مبا فيه فأ ن فيك ما فيه )ت:   

4
  خارج ادلائرة.حيث فرضت نفسها اوالً   

#301 

 اس تاذ هبا تصري بتأ ويالتٍّ  قدرتَه وترّصِف هللا، مكِل  عن ايضا الش  ذكل خُترج ترشع الاجنبية بصبغة مث

 ترى اكلنعامة الامارة فالنفس .املعصوم الش  ذكل يف اخلفي رشكها من املرتحشة حاالهتا وتعكس الش ياطني،

 وهجًا، لها علهيا، فامي
1
 هذا دليل ايذا :وكذا يرّدك، خصمك دليل هذا اي :للمتخامصنَي  ولتق واكلسوفسطايئ 

 ..لكام حق فال يبطكل،
2

 

ولو مع  -اعمل! ان النفس تدمي الغفةل بربط ادلنيا ابلآخرة، ك هنا منْتاها، مال بل معكوس ْتا. فبتصور الآخرة 

د اخلالص من لكفة العمل تتخلص من دهشة فناء ادلنيا وأ مل الزوال، وبسبب الغفةل او الشك تري -الشك 

للآخرة وتنظر اىل الاسالف املّيتني، ك هنم احياء غائبون، فال تعترب ابملوت. وكثرياً ما يثبت عروق مطالهبا 

ادلنيوية يف ارض الآخرة للتأ بيد بدسيسة ، ان تكل املطالب لها وهجان: وجه اىل ادلنيا الثباَت هل، بل هباء 

اساساته ابرضها فتدوم، اكلعمل مثال هل وجه مظمل ووجه مض . فالنفس منثورًا. ووجه اىل الآخرة تتصل 

الش يطانة تريك املض  وتُبلعك املظمل. 
4
اذ النفس نعامة )دوه قويش( والش يطان سوفسطايئ، والهوى  

بيطايش.. 
3
 

ةل خلق يف مسأ   "السالبة اللكّية"لزم صدُق  "املوجبة اللكية"اعمل! اين قد تيقنت بال ريب انه لو مل تصدق 

ما.  ما وا  الاش ياء؛ اذ لك اخللق ابلتساند املنتظم لّك ال يقبل التجزي، فا 
1
مع ان الو م اذلي يطيق ان يتو م  

عدَم العةل يف لك ش  اهون مبراتب من نسج العنكبوت، فالقبول يف ش  ما، يس تلزم ابحلدس الصادق القبول 

 يف لك ش .

ما واحد واما غري متناه، ال وسط قطعًا، اذ الصانع لو مل يكن واحداً حقيقيًا، لئان ابلرضورة  وكذا ان اخلالق ا 

كثريًا حقيقيًا. وهو ما ال يتناىه. وعىل الثاىن مع حماالت جعيبة يلزم عدم الرتكيب وفقد الوحدة مطلقًا وامتناع 
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 الوجود.

--- 
1
 (11تظن ان يف الامور اليت تديهنا وهجا يؤيدها ويس ندها )ت:   

2
 (111حد يرد الاخر، فال يبقى دليل ل حد )ت: اي: دليل الوا  

3
ن مل تظهر يف ادلنيا. وذكل لُيبلعك الوجه املظمل منه    اي: تريك الوجه املض  من العامل بأ ن هل فوائد س تظهر يف الآخرة وا 

 (111)ت: 
4
، والسوفسطايئ ينكر التشبيه هنا مبين عىل اسس معينة؛ فالنفس تغمر رأ سها يف الغفةل اكلنعامة لئال يصيهبا الاجل  

لك يشء اكلش يطان، والبكتايش اكلهوى يغرّي معاين الاش ياء فيقول: مثاًل: الصالة ليست مفروضة، اذ قال هللا )ال تقربوا 

 الصالة( وال يمت الآية )وانمت سئارى(.
5
ما أ نه ليس خبالق ش  )ت:    ما أ ن هللا خالق لك ش  وا   (119فا 

#302 

 ..واجب غري واملوجب موجود، غري واملوجد .متنور  غري منريٌ  يكون ان الظاهر احملال من ان كام انه !اعمل

 .خمتار غري الاختيار وُمعطي ، شعور ذي غري الشعور وحمسن عامل، غري العمل ُمنِعم يكون ان حمال كذكل

 منورو  البرص ومصور العني مرمس يكون ان ميكن وهل .اكمل غري املمكل وصانع ، مريد غري الارادة ومفيض

 املناسب الكامل فيض من الكامل انواع من املصنوع يف ما يكون ان الواجب من بل ؟ بصري غري النظر

 ما هل ليس اذ بطري ليس يقول البازي رأ ى اذا البعوضة الا الطيور من اليعرف اذلي واملكروب ..للصانع

 ..للبعوضة

لو مل تنخدع بتو م ادلوام ما التذت بش . فيا طالبَة اعمل! ان اشد ما تطلبه النفس الناطقة البقاء وادلواَم، حىت 

ادلوام اش متىل عىل ذكر ادلامئ لتدويم، وكوين زجاجة لنوره لئال تنطفي، وصدفاً دلّره لتصطفي وبدان لنس ي ذكره 

لتحىي، ومتسيك ابخليط النوراين اذلي هو شعاع من امس من الاسامء الالهية لئال تسقطي يف فضاء العدم. 

الغافةل اذا مل تتوجه اىل ما تقوم به، واجنذبت اىل التشعشع الاجنيب وّضكهم يف وهجها، انقطعت  فالمثرة

 وسقطت عىل رأ سها !..

اي نفس استندى عىل ما يقّومك، اذ اىل عهدته منك من الالف تسعامئة وتسعة وتسعون، واليك واحد فقط. 

 فاطريح واحدك ايضا يف سفينة ماهل واسرتحيي..

 -ابلطريق ال وىل  -اذا مل تُطق ان تفعل لنفسك، ومل تصل يُدك اليك. فالناس والاس باب البعداء اعمل! انك 

ِّصة ذاتك، جفرب نفسك هل تقدر ان تصنع لسانك اذلي هو جشرة  ال يطيقون وال تصل ايدهيم اىل خوي

اللكامت وحوض الاذواق و)سانرتال( اخملابرات، فان مل، ومل 
1

لرشك لظمل عظي(. .. فال ترشك ابهلل )ان ا
1
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اعمل! ان العامل داكن وخمزن الهئي يوجد فيه لك نسجٍّ وطرز وشلك وقرش، كثيف ورقيق وزائل ودامئى، ولب 

صلب ومايع وهوايئ ، بعضها نَسُج الاجياد وبعضها ترس ي التجيل. قد ضلت الفالسفة يف الاجياب ابذلات، 

 ابدراج الاجياد يف التجيّل...

--- 
1
 (19ولن تصنع )ت: فان مل تصنع   

2
 14لقامن :   

#303 

 الاس باب، رشك اىل انقلب تصلب اذا الااننية، من الناش  اخلفي الرشك ان !اعمل
1
 حتّول اس متر اذا وهو 

 ...ابهلل والعياذ التعطيل، اىل تبدل دام اذا وهو الكفر، اىل

ا الي شديد، خمل حبرمة الضياء، اعمل! ان طلَب الضياء يف طور الظلمة مع حمافظة النفس علهيا وتطبعها هب

 اىل الضياء .. -ال فهيا  -وُملوث هل. فالبد من التعري والانسالل من الظلمة. مث النظر مهنا 

اعمل! ان من الاعاجيب: ان الانسان ُخلق ليكون فاحتًا واكشفًا مريئًا، وبرهااًن نرّيًا، ودلياًل مبرّصًا، ومعكسًا 

آة شفافة لتجيل امجلال الازيل. وقد اجنلت وتصيقلت حبمل الامانة نورانيًا، ومقراً مس تنرياً لل قدير الازيل، ومرأ

اليت تدّهشْت من ْحلها السموات والارض واجلبال. اذ من مضامني تكل الامانة صريورة الانسان واحدًا 

 -والرشك اخلفي  اذلي هو النقطة السوداء ابلغفةل - "اان"قياس ياً لفهم الصفات  احمليطة، وصريورة ما فيه من 

مفتاحًا لتنوير الصفات. فكيف ول ي ش  صار اكرث الانسان جحااًب واباًب وسدًا. واكن الزمًا عليه ان يفتح 

د فارشك.. وان ينظر مبرصاده اىل هللا فيسمل املكل اليه ، لكن نظر اىل  ر فاظمل.. وان يوّحِ فاغلق.. وان ينّوِ

 م.. نعم، ان الانسان لظلوم هَجُول.، فقّسم مكل هللا علهي"اان"اخللق مبرصاد 

اعمل! اي نفيس، ان ارضيِت خالقك ابلتقوى والعمل الصاحل، كفاك ارضاء اخللق. فان رضوا منك حبسابه تعاىل 

فنافٌع، وحبساب انفسهم فال فائدة. اذ  م عاجزون مثكل. فان اردت الشق الاول فارض ربك، وان أ ردت 

 الثاين ارشكت بال فائدة.

ان َمن ذهب اىل مقر سلطان مطلق ملصلحة، ان ارضاه متت بال لكفة، مع حمبة الرعية هل. وان طلهبا  الا ترين

ممن حتت حمكه املطلق يتعرس، بل يتعذر ارضاء اللك واتفاقهم عىل ايفاء مصلحته. مث بعد االتفاق حيتاج اىل 

 اجًا فال حبث..اذن السلطان، واذنُه يتوقف عىل ارضائه ان اكن اكراما، وان اكن  اس تدر 

--- 
1
اما رشك الاس باب فيعين اعطاء الامور والترصف بيد » أ ان«املقصود ابالاننية: الغرور وتفسري لك ش  وفق ما يطلبه   

 الاس باب. والفقراتن التاليتان توّضان املسأ ةل .
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#304 

 .افعاهل يف يش هبه ال كذكل واملاهية، اذلات يف املمكن يش به ال كام الوجود الواجب ان !اعمل

مثال: ال فرق ابلنس بة اليه بني القريب والبعيد، والقليل والكثري، والصغري والكبري، والفرد والنوع، واجلزء 

واللك ابحلدس الشهودي. وكذا ال لكفة وال معاجلة وال مزاوةل وال مبارشة يف فعهل، خالفا للممكن. ولهذا يتحري 

فعال.  العقل يف فهم كنه افعاهل تعاىل فيظن الفعل ال
1
 

 .. .. .. ..
1

 

اعمل! ان انياب الاسد كام تدل ان من شأ نه الافرتاس، وان لطافة البطيخ عىل انه لل لك، كذكل اس تعداد 

الانسان يدل عىل ان وظيفته الفطرية العبودية. وان علوية روحانيته واشتياقه اىل البقاء والابدية تدل عىل ان 

ذا العامل، وُارسل اىل هنا، ليتجهز ويعود اليه. وان كونه مثرة جشرة اخللقة الانسان ُخلق اوال يف عامل أ لطف من ه

يدل عىل ان من الانسان من هو نواة انبت مهنا الصانُع جشرة اخللقة، وما تكل النواة الا من اتفق لك المُكّل 

و نور س يد الاانم الفاحت عىل انه افضل اخللق ابلامتم، وه  -برس انصباغ العامل بصبغته املعنوية  -بل نصف البرش 

 اخلامت عليه الصالة والسالم..

--- 
1
 (112فينكر الفاعل )ت:   

2
( : )اعمل( : ان الوجدان "قلب اكذب " للنفس، يبىن من انقاض القلب، بعد خرابه ابلغفةل وموته ابلهوى ، 1يف )ط  

 وموقع هذا الوجدان بني اجلنبني حتت الصدر فوق رأ س املعدة.
#305 

 الثانية القطعة

 ذرة مـن

 من شعاع هداية القرأآن
 بسم هللا الرْحن الرحي

اعمل! ان انظم السموات والارض، ومكّور الليل والهنار عىل مججمة ارضنا وهمدان اكلعاممة اخملططة.كيف يليق 

ابلوهيته ان يفوض بعَض صفحات العامل اىل ممكن مسكني؟ وهل ميكن ان يترصف ابذلات يف ما حتت 

رب العرش؟ ماّل. اذ ال تتقارص تكل القدرة عن الاحاطة. فال فُرجَة للغري للمداخةل، مع ان عزة  العرش، غري

اجلربوت والاس تقاللية وحمبة التودد والتعّرف ال تساعد 
1
ان يكون جحاابً وواسطة امسية  -اكئناً ما اكن  -للغري  
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 جتلب اىل نفسه انظار عباد هللا.

ء والنوع والفرد متداخةل متساندة الميكن التفريق ولو بني فاعلني متفقني، اذ عىل ان الترصفات يف اللك واجلز 

انظم العامل يف عني الوصف يدبر همدان، ويف عني احلال يريب الانسان، ويف عني الوقت يترصف يف شؤوانت 

اىل مجيع  الانواع، ويف عني الآن يصنع جحريات البدن، ويف عني الزمان خيلق اذلرات بتكل القدرة املتوهجة

 الصفحات. بل بعني النظم يدبر، وبنفس التدبري يريّب، ويف عني الرتبية يترصف وخيلق.

--- 
1
 مبعىن ال تسمح  

#306 

 .الرشاشات وأ انىس القطرات، وعيون احلباابت، خدود دون البحر وجهَ  الشمُس  تنور ان ميكن ال فكام
1
 

 القدرة بغري الارض، ساكين من جزيئ من عضو من جحرية من ذرة يف الاش ياء من ش  مداخةل الميكن كذكل

ر ومن .وهنارها ليلها تكّور اليت  عنقها عىل غارهبا افعاكل اليرتك املكروب، وعني اذلابب دماغ ونظم وانشأ   صوَّ
2
مام يف يكتهبا بل وهممةل ُسدىً    .علهيا فيحاس بك مبني، ا 

لترصف املطلق، والقدرة احمليطة، واحلمكة اعمل! ان ما يُتحدس ويُرى يف لك مصنوع، بل يف لك ذرة من ا

آية بينة؛ عىل ان صانع لك ش  واحد ال  -جبميع ما يتعلق هبا وما ينظم معها يف سكل  -البصرية  برهاٌن ابهر وأ

رشيك هل، وليس القتداره توزيعٌ وال انقسام وال جتزؤ الالزمة لالنْتاء، اذ لو اكن املمكن صانعًا، لئان يف ترصفه 

قوته انقسام ويف توّجه اقتداره واختياره جتزؤ، مع ان ما يتعلق من الثالثة ابلنحةل مثال  حبيثية ال  توزيع ويف

ان ال يتجاوز. مع ان النحةل تتكشف عن اقتدار صانعها بوجهٍّ  -لو اكن  من املمكن املتجزي املتجاوز  -ميكن 

اوز اىل اجملاور، فال بد ابلرضورة ان يكون ال يتعرس عىل ذكل الاقتدار خلق عوامل. فكيف ينحبس فهيا وال يتج

الصانع واجَب الوجود واحدًا ال هناية وال حد وال انقسام لقدرته اليت جتري يف مزيان قدره، وتكتب عىل 

 مسطره..

اعمل! ان كون البعوضة والعنكبوت والربغوث وامثالها اذىك مبراتب، واجزل فطرة، وامت صنعة من الفيل 

آية نرية عىل ان واجلاموس والابل، م ع قرص اعامر هؤالء، وعدم نفعها ظاهرًا، خبالف اولئك.. برهان ابهر وأ

الصانع ال لُكفَة وال معاجلة وال تعمُّل يف خلقه الاش ياء، بَل يقول: كن فيكون، وال حيمك عليه ش ، يفعل ما يشاء 

 ال اهل الا هو.

ٌس ابلهوية الظلّية دون املاهية الاصلية فهئي ال اعمل! ان مُشيسة احلباب كام اهنا جزء كذكل جزيئ؛ اذ يه مش

يه وال غريها. فاشرتاك الئائنات يف الشمس ال ينقص من حصة احلباب شيئاً سواء وجودها وعدهما ابلنس بة 

 اليه. فللحباب ان يقول: الشمس ابلامتم يل ويّف، متوهجة اىّل..
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--- 
1
ومقلْتا. اي: ان ُمقل احلبيبات املائية املتطايرة من رشاش املاء  أ انيس: مجع انسان: وهو هنا انسان العني اي سوادها  

 والشالل.
2
 اصل املثل: حبكِل عىل غاربِك.  
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 الباطن الامس بدائرة ويتقيد يتقارب الواسع العظي الظاهر الامس دائرة عن ويتباعد يتصاغر ما ان !اعمل

مْ  ِمنْ  وهللا) احلقيقي أ و النس يب آهِئِ   (ُمحيط َوَرأ
1
 .ابسامئه 

2
 فامي الفاين املقيد احملدود اجلزيئ بذهنه فاالنسان 

 اذلابب خبلق يش تغل ان منه فيستبعد الشمس، حول للس ّيارات وتدويره تعاىل عظمته اىل ينظر به، تعلق

 للمخلوقات عظي ظمل ينشأ   القياس هذا مفن .ش يطانياً  قياسا املسكني املمكن عىل الواجب بقياس مثال،

 بيته، ادلنيا صرّي  َمن غري رب هل يكون الن واليتزنل خالقه، ويس بح الا ش  من ما اذ وحتقريهلم؛ الصغرية،

 عىل يتكرب ان للكبري جيوز فال .احلي الش  ذكل الا ادلنيا يف ليس ك نه قناديهل، والنجوم رساجه، والشمس

 ...قليل وكثري ،كثريٌ  قليلٍّ  من ومك .والكثري القليل بني فرق ال اكحلق، الوجود اذ الصغري،

اعمل! ان لك ش  من مشس الشموس اىل مثرة الشجرة اذا امعن النظر يُرى انه ُانتخب واختري وُمزّي مما ال حيد. 

 فاي ش  اكن ينظر اىل ما ال يتناىه، فال يترصف فيه ابذلات الا من ال هناية لتجليات صفاته. فتأ مل!

نعام، اذ ِنعم هللا ليست مثل مال الوقف اعمل! ان العموم ال ينايف القصد اخلصويص والع  ناية الشخصية يف اال 

او ماء الهنر 
4

نعاماً عىل الاطالق، وحىت ال حيس الشخُص يف نفسه احتياجاً اىل الشكر اخلاص.  ، حىت يرى ا 

وان التعّينات، واخلصوصيات، ليست اكالواين والقوالب احلاصةل اوال، حىت يكون التعني، هو اذلي حيّصل 

ها من طعام نعمته وجَه الا نعام للمتعني. اذ املنعم احلقيقي جل شأ نه يصنع للك فرد قصعة تناس به، مث ميل 

فيحس هنام ابلقصد اخلصويص للشخص ابمسه ورمسه. فكام وجب الشكر عىل مطلق النعمة، وجب عىل 

 اخلاصة ابخلصويص.

خَبَس اكرث البرش حقّهام، اذ  "اي القرأآن"ع والكتاب العزيز املسمو  "اي العامل"اعمل! ان الكتاب الكبري املشهود 

الا جزءاً بس يطا وقرشا رقيقاً او تركيباً اعتباراًي، مث يقسم البايق  "للواجب"فيلسوفهم املتفكر ال يعطي ابذلات 

 عىل علل موهومات،

--- 
1
 11الربوج :   

2
 دائرة احاطته.( فال يشء خارج 191حميط بعلمه وارادته وقدرته وبسائر صفاته اجلليةل )ت:  

3
 (.191اي ليست مشاعًا وعامًا للجميع )ت:   
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  (يُؤفُكونَ  أ ىّن  هللا قَاتَلَهُمُ ) مسميات بال واسامء ممتنعات، بل
1
 .وبه واليه ومنه ماهُل  اللك :فيقول املوّحد، واما .

  احملتشم القرص ذكل من العرش ذلي يعطي ال املتخيل فاديهبم القرأآن، اما
2
 ودساتريه املتينة تهاساسا من  

 تكل من البايق يقسم مث ..املعاين من وقسامً  النظم، نقوش بعض الا املزهرة واجشاره املذهبة واجحاره املكينة

 (تُوه) .الافئار تالحق بدسيسة الارض ساكين عىل الساموية النجوم
3
 يد تطاول اليه خيل اذلي عقهل عىل 

 واملؤمن .احلباابت بعض البحر لفياض يعطي من َكثل مثهل .راهمااج يف والترصف بتبديلها النجوم اىل البرش

 عليه اش متل ما لك :يقول احملقق
4
 يف لُفَّ  القرأآن وان .وهل منه النظم نقوش أآخر اىل الاساسات اول من 

 الف س بعني عىل القرأآن مرّ  وكذا .اخملاطبني وحس يات املقامات مقتضيات مراتب الوِف  معاِكُس  يه اساليب

 يفهمه البرش، طبقات عىل خبطابه ومونساً  لفيضه انرشاً  وسافر والارواح، القلوب اعامق اىل وتداخل  جحاب؛

 وحيرتمه اليه وحيتاج عرص، لك اس تاذاً  ويتخذه به ويس تانس .قرن لك ويقبهل بكامهل ويعرتف دور، لكُ  ويعرفه

 ومشس زّخار حبر بل سطحيا، رقيقاً  شيئاً  الكتاب ذكل فليس .خاصة هل ُانزل انه :لكٌ  يتخيل بدرجة زمان لك

 .دقيق معيق وكتاب فياض

اعمل!  انظر اىل املاء والهواء كيف خلقا سهلني سلسني، فس بحان من يرزق ويلقم املكروب والفيل، فانظر 

طباخ القدرة كيف صنع طعاماً ال يضيق عن لقمته مف النحل وميل  مف الفيل، وال يتكرب عىل مف املكروب وال يتكرب 

يه مف الكركدن، ويقول مالما يسمعه صامخ اذلرة وميتل  به اذن الشمس، ويعطي لللكمة اليت تتلكم به تناسال عل 

واس تنساخًا، بوجه ميتل  بعني تكل اللكمة كهف اجلبل فيجيبك ابلصدى، وال تتعاظم عىل احلجرية اليت يف 

 صامخ البعوضة.

آية احملراب الكعبة، يصيل يف ذكل  اعمل!  انه يليق ان يتصور وقت الصالة عامل الاسالم مسجدًا، حمرابه مكّة وأ

 املسجد اجيال. فاذا جسدوا يف الفناء، جي  اجيال

--- 
1
 41التوبة:   

2
آن الكرمي.    املقصود : القرأ

3
 لكمة تضجر وحتقري .  

4
آن الكرمي.    اي القرأ
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 .."ابيزيد" مسجد يف لعرصا وقت كدقائق فاالعصار .دامئاً  ويفرغ فميل   فيذهبون، فيصلون ُاخر

ما يرتكك غدا   -وانت عزيز مستبقيًا للفضيةل  -اعمل! اي سعيد!. من السعادة ان ترتك اليوم عىل الكرم منك 

عىل الرمغ منك وانت ذليل، مبقيا عليك اخلسارة؛ اذ ان تركَت ادلنيا انسللت من رشها واورثت َخريها، واذا 
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 رشها.تركتك انسللت من خريها وامثرْت كل 

ـ )شان  اعمل! ان املدنية الفاسقة ابرزت رايء مدهشاً يتعذر اخلالص منه عىل احصاب املدنية، اذ مّست الّرايء ب

ورشف( 
1
وصريت املرء يرايئ للِملَل ويتصنع للعنارص كام يرايئ لالشخاص، وصريت اجلرائد داللني هل،  

حبياة العنرصية املمتردة بدسيسة احلَمية وجعلت التارخي يصفق ويشوق ابلتصفيق، وانست املوت الشخيص 

اجلاهلية الغدارة. 
1
 

اعمل! ان مجعية النساء مذكر يتخاشن، كام ان مجعية الرجال مؤنثة تتالين ابشارة )وقال نسوة(  
4
و )قالت  

الاعراب(  
3

 . ومجعية الضعفاء قوى، ومجعية الاقوايء ضعيف.

اُح اجلَّنة وفَتُحها.. اعمل!  ان يف انكسار اجِلنَّة وَخْفِضها، انفت
1

 

اعمل! ان من اظهر براهني النبّوة الاْحدية، التوحيد. اذ الرافع العالم التوحيد مبراتبه عىل رؤوس الئائنات، 

ودالل التوحيد مبقاماته عىل انظار العامل، ومفّصل ما امجهل الانبياء علهيم السالم، س يُدان محمد عليه الصالة 

 د وقوته حقيقة نبوته وحقانيْتا..والسالم ففي حقيقة التوحي

--- 
1
 اي: الشهرة.  

2
 (191مبعىن غدت حياة الشخص تفدى حلياة العنرصية حتت س تار امحلية اجلاهلية )ت:   

3
 41يوسف :   

4
 13احلجرات :   

5
دم طاعْتا تعين الش ياطني ، وخفضها يعين احتقارها وع -اي بكرس اجلي  -العبارة فهيا جناس جعيب: فانكسار اجلنة   

 وهللا اعمل. -بفتح اجلي  -، ففي خفضها انفتاح اجلنة وفتحها 
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 الثالثة القطعة

 ذرة من

 من شعاع هداية القرأآن
 بسم هللا الرْحن الرحي

اعمل!  انه يلزم ملثل هذه الزتيينات والكامالت واملناظر احلس نة وحشمة الربوبية وسلطنة الالوهية، من مشاهد 
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ا، ومتحري فهيا، ومتفكر ينظر اىل اطرافها وحماس هنا، فينتقل مهنا اىل جالةل صانعها ومالكها لها، ومتزنه هب

 واقتداره وكامهل.

نعم، ان الانسان مع هجاالته وظلامته هل اس تعداد جامع ك نه امنوذج مجموع العامل، وُاودع فيه امانٌة يفهم هبا الكزن 

طلقة فيكون هل نوع شعور لكي بشعشعة كامل حشمة جالل رسادق اخملفي ويفتحه. ومل حُيدد قواه، بل ُارسلت م

جامل عظمة الوهية سلطان الازل. وكام ان احلُسن يس تلزم نظر العشق، كذكل ربوبية النقاش الازيل تقتيض 

وجود نظر الانسان ابلتقدير واحلرية والتحسني والتفكر، وتس تلزم ايضًا بقاء ذكل املتفكر املتحري اىل الابد 

 ته ملا حتري فيه يف طريق أ بد الآابد.ورفاق 

نعم، ان من زيّن وجوه الازاهري كام اوجد لها عشاقاً مس تحس نني من انواع اذلابابت والعصافري، وزيّن خدود 

املالح فاوجد لها انظار املش تاقني الوالهني.. كذكل من زين وجه العامل هبذه الزينة اجلاذبة، ونّور عيونه هبذه 

لئة، وادمج يف لك نقش بكامل الوضوح توددًا وتعرفاً املصابيح املتبسّ  نه ابنواع احملاسن املتل   مة وحس ّ
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 صار فلجامعيةالانسان لك؛ بقمية عارفني منجذبني متفكرين متحريين مش تاقني انظار من خيليه ال وحتببًا،

 ..هل ومثرة هل غائية عةل الافالك خلق سبب الئامل الانسان

سعادة والذلة احلقيقية، ترك لك ش  حىت الوجود الجل انه جل شأ نه هو هو، والجل اعمل!  ان من كامل ال 

انه واجب الوجود، والجل انه الئامل املطلق، والجل انه ذو اجلالل وامجلال املطلق، فليكن هل فداء لك ش  

 يل، ولكي واللك ولك ش .

كذكل ان التخالف املنتظم بيهنا، يدل عىل  اعمل!  ان التوافق بني الاش ياء كام يدل عىل ان الصانع واحد احد،

ان الصانع خمتاٌر حكي. مثال: توافق افراد الانسان بل احليوان يف اساسات الاعضاء. الس امي الامتثل يف 

آية نرّية عىل  الاعضاء املثناة يف الشخص برهان ابهر عىل وحدة اخلالق، وختالفها يف التعينات والصور املتقنة أ

 مكته.اختيار اخلالق وح 

اعمل!  ان اظمل اخللق الانساُن. فانظر ما اشّده ظلامً ! فلشدة حبه لنفسه ال يعطي الاش ياء قمية الا مبقدار 

خدمْتا لنفسه، وينظر اىل مثرهتا مبقياس نفعها لالنسان، ويظن العةّل الغائية يف احلياة عني احلياة. مال، ان للخالق 

 جيوز ان يكون هذه احليواانت القصرية الاعامر واحلوينات الرسيعة يف لك يح ِحَكامً تدق عن العقول. ِلَم ال

الزوال مبادي ومساطر ومصادر واساسات ونوااتت لغرائب مثالية وبرزخية وملكوتية وجتليات س ياةل 

 وترحشات ومثرات لترصفات القدرة يف الغيب؟..

 .. .. .. ..
1
 

عبيدًا لرشيعته الفطرية واوامره التكوينية. فكام يقول  اعمل! ان هللا بكامل قدرته صري مجيع ذّرات الئائنات
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لذلابب كن هكذا، فيكون هكذا.. كذكل يقول بعني السهوةل مجليع احليواانت كونوا هباتيك الصفات وهباتيك 

 الاشئال وهباتيك الاعامر، فيكونون كام امروا بال لكفة !...

--- 
1
يف املبرص ، كذكل النفس الامارة اذا مل تر شيئًا  -بل املوجود  -علوم ( : اعمل : ان البرص كام ينحرص عنده امل1يف )ط  

 تنكر وجوده ، ولو اكن من أ بده البدهييات.
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 مرأآتك عىل اجلواهر فصوص كتنظميك ونظمْتا قبضْتا، يف الاجرام هذه اخذت اليت والقدرة القوة ان  !اعمل

 .ترصفها دائرة يف ما ش  ملداخةل تساعد وال ش  عن تعجز ال بيدك،

اعمل!  انه كام ال ريب يف احتاد القطرة مع البحر يف كوهنام ماء، ومع الهنر يف كوهنام من السحاب، واحتاد مُشيسة 

القطرة مع مشس السموات، واحتاد السمك مثل الابرة مع السمك اذلي يسّمى بـ ) ابلينه ابلغى ( يف النوع، 

 املتجيل عىل جحرية يف جزء من اجلزئيات متحد يف املسمى مع الامس واحتاد احلبة مع الُصربة.. كذكل ان الامس

احمليط ابلكون من الاسامء احلس ىن، اكلعلي بلك ش  مع اخلالق لهذه اذلرة، واملصّور لهذه النحةل، واملنىشء 

 لهذه المثرة، والشايف لهذه العةل، بل حمال ان ال يكون الواسع الاوسع عني الامس للجزء اجلزيئ..

نوُع  -اذلي ظهور وجوده بتغريه   -عمل!  انه الن العطاةل والسكون والتوقف والاس مترار عىل طرز يف املمكن  ا

عدمٍّ يف الاحوال والكيفيات، والعدم أ مل حمض ورش رصف، اكنت الفعالية ذلة شديدة والتحول يف الشؤون 

 ن هجات، قبيحة من هجة.خريًا كثريًا، ولو اكن أ ملًا ومصيبة. فالتأ ثرات والتأ ملات حس نة م

فاحلياة اليت يه نور الوجود تتصفى ابلتأ ثرات، وتتصيقل ابلتأ ملات.. فال تنافرها احلياة. فال توَزْن مبزيان البقاء 

جل شأ نه، اذ للمحيي يف احلياة الوف  "احمليي"العائد للحي، بل مبزيان الظهور واملعكس ية لتجيّل شؤون 

 يف تبعيْتا حلصص احمليي.حصص، وللحي حصة عرضية. كاملُها 

آنٍّ س يال ال يعطي هل حقًا بدرجة يعارض الشمس يف حقوق جتلياهتا املشحونة  فزتيّن احلباب بُشميسيته يف أ

آمن ينقلب ابالميان زجاجة ك هنا كوكب درّي يوقد مصباهحا من اشعة  الّ ان حباب الانسان اذا أ ابحلمك اجلس مية. ا 

 مشس الازل..

ن يصنع احٌد مجيع اساسات قرص وااثاثته وتركيباته املتوهجة مجيعاً اىل بناء القرص الواحد، اعمل!  انه كيف ميكن ا

وال يكون القرص عةل غائية ذلكل الصانع، 
1
وال يكون مثرات القرص عائدة اليه. اهيا الانسان !. الارض قرص  

 والعامل قرص.

--- 
1
 تدبريه وترصفه ، بل ال ميكن اصال، كذكل انت قرص ( : ذلكل الصانع ولو معلوما مبرصًا، وال يكون يف1يف )ط  

225



 والارض قرص.
#313 

 ففعل ورحامته، برزقه وحتّبب وانعاماته بنعمه وتوّدد ومصنوعاته خبلقه الينا تعّرف جالهل جل هللا ان !اعمل

 بتفهميه - احقه هو كام مهنا تَفهَّمها مفن .احلس ىن اسامئه من امس لك جتىل وهكذا .يه ك هنا بل لتكل، هاتيك

وما  "لوالَك لَوالَك ملَاَ َخلَْقُت ااَلفْاَلك" :حقه يف يقال ان هل حيق - شأ نه جلّ  ابذنه - اكفةً  لغريه فهّمها مث - تعاىل

هو الا الرابط املتني الامني بني السموات والارض، اذلي ارتبط العرش ابلفرش ابحلبل املنسوج عىل قلبه 

واَكُل ذوي احلياة نوعاً وس يُد النوع اذلي رُشّف ابخلالفة خشصًا، وهو س يد اذلي هو ارشف الئائنات جنسًا، 

 املرسلني وامام املتقني، حبيب رب العاملني محمد عليه وعىل أآهل وحصبه الصالة والسالم أ بد الآبدين..
#314 

 خامتة

 جاة والترضع وادلعاء ..هلل َدرُّ العةل واملصيبة واذلةل، ما احالها ويه مرة! اذ يه اليت تُذيقك ذلة املنا

عن ابن مسعون 
1
. "لك مالم خال عن اذلكر فهو لغو": 

1
 

اعمل ! اين عىل جناح السفر اىل الآخرة، فلكرثة ذنوىب ال يكفي معرى بل اعامر لالس تغفار، فاولك كتايب هذا 

وُاوصيه ابن ينادي مس تغفرًا بعدي بداًل عين دامئًا هبذا )الفرايد(: 
4
 

واحرسات واخسارات واندامتا! عىل تضييعي لعمري وحيايت وحصيت وش بايب، يف املعايص )اي واه( وااسفا 

آاثماً وأآالمًا. واان هبذا امحلل الثقيل والوجه  واذلنوب والهوسات الزائةل املرضة، فاورثت يف أ وان شييب ومريض أ

 الاسود والقلب املريض متقرب اىل ابب القرب للفراق الابدي من ادلنيا الفانية.

 ياذيّل اذا ما قال ريب: اىل النريان سوقوا ذا املراىئ!ف 

لهئي ال ملجأ  وال منجأ  الا  ابب رْحتك.  ا 

لهئي عبُدك العايص أ اتك        مقّرًا ابذلنوب وقد دعاك  ا 

فان ترمح فانت ذلاك اهٌل       وان تطرد مفن يرمح سواك 
3

 

 اي رب زكناه زشت خود منفعمل

 از قول  بدو  فعل  بدخود  جخمل

--- 
1
هـ( ابن مسعون الزاهد البغدادي ، وهو ابو احلسني محمد بن اْحد بن اسامعيل ) او مسعون( اكن يلقب 499 - 411)  

 الناطق ابحلمكة، مودله ووفاته ببغداد، علت شهرته، حىت قيل: "أ وعظ  من ابن مسعون!".
2
 فهو لهو . (: ولك سكوت خال عن الفكرة فهو سهو ، ولك نظر خال من العربة1يف )ط  
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3
 اي الاس تغاثة والنداء.  

4
 ينسب اىل ابراهي بن اد م.  

#315 

 بريز  قدس  زعامل  مل  بد فييض

اتحمو  شود  خيال  ابطل  زدمل 
1

 

 "اس تفتح ابب الرْحة بنداء موالان  "

 اى  خدا  َمن هللا هللا  ىم  زمن

 بردر  تو  شيئًا هلل  يم زمن

 اى خدا  ابسوى  خود  راه منا

نىك  من  مك را م  راه  يم زمن زا
1

 

لهئي لسُت للفردوس اهاًل           وال اقوى عىل انر اجلحي  ا 

 فهْب يل توبًة واغفر ذنويب            فانك غافٌر اذلنب العظي

*     *     * 

--- 
1
آاثيم    ]] ايرب انين متأ مل اندم عىل سيئايت وأ

 وجِخٌل من اقوايل وافعايل السيئة

 امل القدس فيضًا عىل قليبفاسكب من ع

 يك ميحي من قليب اخليال الباطل [[
2
 ]] اي الهئي انين اردد هللا هللا  

 وااندي واقول شيئًا يف سبيكل عىل اببك

 اي الهئي اهدين الطريق اليك

 فقد ضللت ولكين سائر يف الطريق [[
#316 

 :(1ط) يف

 هذا تقريظ أ يخ يف هللا احلسيب النسيب

روايس الس يد محمد شفيق الا
1
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 ابمسه س بحانه

 )وان من ش  ااّل يس ّبح حبمده(

 والصالة والسالم عىل خري خلقه

ومن املعروض دلى انظر أآاثر اس تاذان بديع الزمان، امللهمة من فيوضات أآايت القران، واملس تفادة من اشارات 

نكشاف اللطائف الامرية، هتدي الهيا نئات بالغة الفرقان اليت ال تدركها ااّل من مّن عليه املكل املنان، اب

آة احلواس والوجدان ابن خالصة ما خلصته من الاخالص يف حقها،  وتوس يع ادلائرة العقلية، مع صيقةل سائر مرأ

ان مالً مهنا حصن حصني يف مقابةل ارشار اعداء ادلين، بل سد صيين ال يؤثر فيه وساوس النفس، ودسائس 

افئار الفالسفة الضالني.. وانه جيري من منابع مباحهثا ماء حياة الش يطان، وتلقينات عبدة الطبيعة، واابطيل 

تمنو به العقدة الاميانية وتنطف  منه الرشارات النفسانية، فالبد للك طالب من السعي البليغ يف مطالعْتا يك 

ن مبا حصهل من براهيهنا وتشفى مبا انهل من ذوقياهتا ودقائقها.. وان وجد تعرساً يف فهم معان هيا، فال يكن حُتِصّ

سببًا لفتور السعي فهيا، فان صداق الفوائد اجلليةل امنا هو املساعي الكثرية، وال يلومّن مؤلفّها ايضًا، الن 

صعوبْتا غري اختياري، ملا فهيا من مسائل موضوعاهتا من اخلوارق للعادات وقضااي ذوقية اليسعها ضيق 

 من النظرايت، ومفهومات متناس بة ومتناسةل قد نصبت العبارات وبراهني من نتاجئ بدهية عنده وعند الغري

عىل بعضها نصب وترك يف البعض الآخر الاايت، الن بعد املسافة ال تكفهيا راايت امجلل واللكامت وغري ذكل 

 من الاس باب مثل بدائع  التشبهيات وغرائب المتثيالت.

 احلقري

 محمد شفيق

--- 
1
لقضاء هزيان يف والية بتليس من اصدقاء الاس تاذ النوريس. تتلمذ عليه من  م يف قرية أ رواس التابعة1993ودل س نة   

م . توىل رئاسة جلنة تدقيق املصاحف ابس تانبول ملدة طويةل. 1234مدرسة خورخور يف وان وجسن معه يف دنزييل س نة 

جامع ايب ايوب الانصارى  اكن رئيساً لالمئة يف جامع السطان اْحد ملدة س بع عرشة س نة. توىل هممة الوعظ والارشاد يف

وسمل وجمالسه انتقل اىل رْحة هللا يف  عليه هللا طوال اربعني س نة. هل مؤلف حتت امس خطب الرسول صىل

14/4/1291 . 
#317 

% 

 التاسعة الرساةل

 مَشَّةٌ 
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آن  ِمن نس ي هداية القرأ
1

 

--- 
1
 (م1211هـ )1431طبعت هذه الرساةل ل ول مرة مبطبعة "اوقاف"ابس تانبول س نة   

#318 

 (1ط) يف

 افادة املرام

 اعمل! اهيا الناظر! اين امسع من الناس شئاية عن الغموض يف أآاثري، فاس متع مين مثانية مالم:

فاواًل: ال تعجل لعتايب ل جل الاشئاالت، اذ خماطيب نفيس ادلساسة، ويه تفهم برسعة أ جوبة أ س ئلْتا اخملطئة 

 ولو ابلرمز.

سالح قاطع، ودواء انفعٍّ، ُأعطيته من حيث مل احتسب، يف وقت شدة  "اعمل"ت بـواثنيًا: ان لك مسأ ةل افتتح

احتيايج وكرثة جرويح. فليس يل يف الكتاب مال االّ ماليس يف الكتاب من ال مل واجلرح وادلاء املس ترت يف 

 الضمري. واما املذكور يف الكتاب من ادلواء والسالح وذوق احلق، فليس مىن، وال مما

آن الكرمي.مضغه فكري  ، بل من فيض القرأ

واثلثًا: اين ال اابيل بتنقيد الناس؛ اذ هلل امحلد اين ال اعرف الآن لنفيس غري القصور والعجز وما تس تحق من 

اذلم. فاذا اردُت المتدح والافتخار بأ ثرى ال أ رى ااّل ما اجخل به وافتضح، ااّل ان هللا س تّار العيوب. فكام ال 

ج متصنعًا مبا يُظن حماسن ويه يف احلقيقة مساوئ،كذكل ال اقي لنفس غريي املتكدرة قمية لنفيس، حىت ابْت

ابل اننية ايضاً وزاًن، حىت اتصنع هل ابلرايء الالكيم والتصلف يف العبارة. االّ انه يليق ان تلبس احلقايق ما يليق 

ن اسالييب املشوشة، فاعرتف هبا.. ولكن ههيات اان عاجز وأ جعمي وخام ال اطيق ان انسج غري ما ترونه م

وااندي بأ عىل صويت: ابين عاجز، قارص يف الافهام. لكن اقول حتديثًا ابلنعمة واداء لالمانة بأ ين ال أ خدعمك، 

 امنا اكتب ما اشاهد أ و أ تيقن عني اليقني أ و عمل اليقني.

ىل روحٍّ جمروح وقلب ورابعًا: ال حتسَب ان ما اكتبه ش  مضغته الافئار والعقول. مال! بل فيض أ فيض ع

آن الكرمي، وال تظنه ايضاً شيئاً س ياالً تذوقه القلوب وهو يزول. مال! بل أ نواٌر من  مقروح، ابالس متداد من القرأ

 حقائق اثبتة انعكست عىل عقلٍّ عليلٍّ وقلبٍّ مريضٍّ ونفسٍّ معي.

عقل من علامء السلف وخامسًا: اين ما أ دري كيف صار عقيل ممزوجاً بقليب، فرصت خارجاً عن طريق اهل ال

وان خالفُت يف ماليم ايَّ السبيلني مهنام فهو  "فهبا ونعمت"وعن سبيل اهل القلب من الصاحلني، فان وافقْتام 

 مردود عيّل.
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وسادسًا: التطلب يف أآاثري انتظامًا وانسجامًا ووضوحًا، الهنا تقيّد وتلّخص مشاهدايت يف حتوالت غريبة 

 مور اخرى، لو اطلعَت علهيا لعّزرتين.وجمرابت نفس ية خمتلفة، مع ا

، ال اريد اللك.. فاذا كنت يف بس تان اترتك لك المثرات ان مل تأ لك لكها  وسابعًا: ال تقل: اذا مل ادِر اللِكّ

واثمنًا: ان ما يصادفك يف املسائل من صورة الربهان والاس تدالل ليس برهاانً حىت يقال: فيه نظر! بل مبادئ 

آن الكرمي.حدس ية قيدت وعقدت   واس تحفظت بأ نوار اليقني املفاضة من القرأ
#319 

 الرحي الرْحن هللا بسم

يد املرسلني محمد صىل هللا عليه وعىل أآهل وحصبه  امحلد هلل رب العاملني عىل رْحته عىل العاملني برساةل س َ

 امجعني..

اذ التساند بيهنا هكذا  "اهل االَّ ُهو ال  "اعمل ! ان العامل جبميع انواعه من طبقات الغيب والشهادة يشهد ابنه: 

 يقتيض.

اذ التشابه مع التناظر  "اَل َربَّ االَّ ُهوَ "وجبميع اراكن مجيع انواعها من املنظومة الشمس ية وغريها تشهد ابنه : 

 هكذا يقتيض..

مع احتاد السكة هكذا اذ الامتثل  "ال َماكِلَ االَّ ُهوَ "وجبميع اعضاء مجيع اراكهنا من ارضنا وغريها تشهد ابنه: 

 يقتيض.

اذ التعاون مع  "ال ُمدبِّر االَّ ُهوَ "وجبميع اجزاء مجيع اعضاهئا من طوائف النبااتت وقبائل احليواانت تشهد ابنه: 

 الاشتباك هكذا يقتيض.

رّصح اذ توافق الافراد يف اساسات الاعضاء ي "ال ُمريّبَ االَّ ُهوَ "وجبميع جزئيات مجيع اجزاهئا تشهد ابنه: 

 ابحتاد القمل وبأ ن املريب واحد، ومتايزها يف الصور املنتظمة ينّص عىل ان الئاتب خمتار حكي.

وال ترصف الا حتت امره التكويين؛  "الَ ُمترََصف يف احلَقيَقِة االَّ ُهوَ "وجبميع جحريات مجيع جزئياهتا تشهد ابنه: 

ا اضداٌد امثال اذ لو مل يتحد للزم وجود مترصفني غري متناهيني، مع اهن
1
ومع اهنا مس تقلني ارساٌء، ومع اهنا  

 مطلقني مقيَّدين مع حماالت ُاخر كثرية.

 اذ احّتاد اخليط بني اجلواهر الفردة هكذا يقتيض. "اَل اَنِظَم االَّ ُهوَ "وجبميع ذّرات مجيع جحرياهتا تشهد: ابنه: 

--- 
1
آخر ذكل من احملاالت.اي عىل الرمغ من اهنا مامتثةل فهئي متضادة ، ويه حر     ة وأ سرية ، ومقيدة ومطلقة اىل أ

#320 

اذ بساطة االثري وسكوته وانتظاره ورسعة امتثاهل الوامر اخلالق  "الَ اهَل االَّ ُهوَ " :ابنه تشهد َذراهتا اثري وبعموم
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 هكذا يقتيض.

غضاب ُالوف حمكٍّ اعمل ! انّه ال حقَّ ل حدٍّ يف التشيك والاعرتاض عىل صانع العامل؛ اذ يف ارضاء ا لفرد املش تيك ا 

ََّبَع احلَُق اهواء ُم لََفَسدت السمواُت والارُض(   متدلية يف نظام مقتىض لكرس هوس ذكل الفرد )َولَو َات
1
 

فيا اهيا املش تيك! من أ نت حىت تعرتض وتصرّي هوَسك اجلزيئ همندس لكّيات الئائنات، وجتعل ذوقَك الفاسد 

يك لعّل ما تراه نقًما عني النَِعِم؟ ومن انت حىت يُغرّي حركة دواليب العامل )وجرخ مقياس درجات النعم؟ وما يدر 

الفكل( لتسكني هوسك اذلي ال يوازي جناح البعوضة، وال ميل  نواة التينة ؟ لكن كل ان تش تيك اليه، ال منه؛ 

ك وال جتاوز طوَرك..  اذ كل منك حبة من ُصربة، واململوك ال ميكل. فاعرف حدَّ

!  ان َمن يترصف يف جحرية من عضوٍّ من جسد، البد ان يتصور اجلسَد اواًل، مث يترّصف لنظر نَسب  اعمل

اجلزء اىل نقوش اللّك ووضعيته. 
1
 فالترصف يف احلجرية حتت امر خالق اللك البتة.. 

، كيف يليق اعمل ! ان من حيفظ بيضات الهوام والسمك وبذور احلرشات والنبااتت، حفظاً رحاميً نظاميً حكاميً 

حبفيظيته وحمكته ان هيمل وال حيفظ اعامكل اليت يه نوااتت الجشار ممثرة يف الآخرة، وانت حامل الامانة 

وخليفة الارض ؟ مع ان شّدة حس حفظ احلياة يف لك يح، وشّدة حّس التأ ليف للبقاء والادامة بني 

احلي احلفيظ "ىل البقاء الابدي بتجيل امس املتباينات اجملمتعة يدالن ابحلدس الصادق عىل ان الوجود ينجر ا

 .. وايضا رمٌز من القدر الالهئي اىل ان يف الفاين ما يبقى."البايق

اعمل ! ان من حيفظ بذر التينة مثال يف الاطوار وحيميه يف الادوار ويصونه عن الاحنالل وحيفظ يف تكل 

 البذيرة لوازمات جشرة التينة بكامل الاهامتم واحملافظة،

--- 
1
 91املؤمنون :   

2
اي: مث يترصف انظرًا يف نسب اجلزء اىل نقوش اللك، حيث هناك عالقات وارتباطات كثرية للجزء مع اللك )ت:   

199) 
#321 

 ابلرضورة الارض خليفة البرش اعاملَ  البتة - احلفيظ ذكل - هيمل ال ..واحليواانت النبااتت سائر وهكذا

 .الصادق وابحلدس

يبقى واللفظ يتبدل، واللب يبقى والقرش يمتزق، واجلسد يبقى واللباس يتخّرق، والروح يبقى  اعمل ! ان املعىن

يشب واجلسد يشيب، والواحد يبقى والكثري يبىل، والوحدة تدمي والكرثة تمتزق،  "أ ان"واجلسد يتفرق، و 

، وانتقاهل يف اطوار، والنور يبقى واملادة تتحلل.  فاملعىن اذلي يبقى من اول العمر اىل الآخر، مع تبدي هل ل جسادٍّ

وتدحرجه عىل ادوار مع حمافظة وحدانيته 
1

َّه يتخطى عىل املوت ايضًا وينسل من مالليبه،  ، يدل عىل ان
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متشقق اجلسد، عراين الروح، ساملًا يف طريق الابد. وشّدة دس تور احلفظ واحملافظة يف املادايت اليت 

وابلطريق ال وىل عىل جراين ذكل القانون البايق يف املعىن والنور الاصل فهيا الفناء ، تدل ابحلدس القطعي 

 والروح الواحد البس يط، اليت الاصُل فهيا البقاء .

اعمل ! ان عظمة الالوهّية وعّزهتا واس تقاللها تس تلزم دخول لّك ش  مطلقًا عظاميً او حقريًا اعظم الاش ياء 

س تلزم  خروجك واَخسها حتت ترصفها ـ خفس ُتك وحقارُة احواكل الت 
1

. اذ بعُدك ال يس تلزم بعَده، وحقارة 

صفتك ال تس تلزم حقارةَ وجودك. وتلوث وجه املكُل فيك، ال يس تلزم تلوث ملكوتك.. وكذا ال تس تلزم عظمة 

 اخلالق خروج احلقري عن ترصفه، اذ العظمة احلقيقية تس تلزم الاحاطة، والانفراد يف الاجياد...

لكاّم تعاظم تباعد عن ادلقائق واخلفااي وتقارص يده عهنا. واما النور فلكاّم تعاظم وتعاىل اعمل ! ان املادي الكثيف 

اكن امت نفوذاً يف اخلفااي وادلقائق. ولكام اكن النور أ لطف اكن اكشَف لباطن الش  كشعاع )رونتكن(. فاذا اكن 

ف الوجوب والوحدة العاِلِم هذا هكذا يف املمكن املسكني والكرثة املشوشة، فكيف بنور الانوار من طر 

 ابل رسار ومدبّر الليل والهنار؟ فعظمته تس تلزم الاحاطة والنفوذ والشمول!

اعمل ! وانظر اىل كامل مراعاة القرأآن ومماشاته وتأ نيسه ل فهام مجهور العوام اذلين  م الاكرث املطلق. اذ يذكر يف 

الواّضة لنظر م، والا لزم ان يكون ادلليل اخفى من املسأ ةل ذات ادلرجات، ادلرجة القريبة الهيم، والصحيفة 

 النتيجة.

--- 
1
 (199اي مع احلفاظ عىل بقائه ووحدته )ت:   

2
 (199خروجك عن ترصفها )ت:   

#322 

 اكن امجلهور لفهم اظهرُ  اكن فلكام .جالهل جلّ  اخلالق صفات عىل لالس تدالل الكونية الاش ياء يذكر فالقرأآن

 :مثال لالرشاد، اوفق

( ي مَواِت والارِض واْخِتالُف السنتمُكْ والواِنمُكْ آاَيتهِ َخلُْق السَّ قول: )ومن أ
1
مع ان خلف طبقة الالوان مسافاُت  

َاِر لآايت(  "ذّرة "تعّيناِت الوجهِ كام اشري الهيا يف  موات والاْرِض واْخِتالِف اللَيل والهنَّ ويقول: )اّن يف َخلْق السَّ
1
الهنار املقروءة ابول النظر جعائب نقوش حتريك الارض عىل نفسها وتدويرها حول مع ان حتت حصيفة الليل و  

الشمس. ويقول : )واجلباَل اواتدًا( 
4
مع ان حتت ما يُرى من صورة سفينة الارض وخميْتا املرساة املربوطة  

ُ ِمَن الَغْيظ(  ابلعمد والاواتد تسكنَي غضب الارض اليت )تئَاُد متزَيَّ
3
ملرج يف بطهنا واسئات بسبب الهرج وا 

غضهبا خبلق اجلبال فتتنفس الارض من منافذها، فْتزت ابلّزلزةل فقط، بدل المتزق.. لوال اجلبال، وحتت هذه 

الصحيفة ايضا جعل اجلبال خمازن املاء ومشاطة الهواء وحامية الرتاب من استيالء البحر والتوحل. وهذه 
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 ادلنيا، فقس عىل هذه امثالها. "وتد"نه العنارص اواتد حياة احليوان اذّلي الناطق م 

ومن هذا الرس ترى الرشيعة تعترب رؤية الطلوع والغروب 
1

، دون احلساب احلقيقي..  ومن هذا الرس ايضًا 

آن احلكي.  الرتداد للتثبيت، والتكرير للتقرير يف القرأ

. واملتلكم خلف الآايت اعمل ! ان حقائق الآايت اوسع مبراتب من خياالت الاشعار، فتزنهت عن الشعرية

آن الباحث عن العادايت يف امجلةل خارق  يبحث عن شأ نه وفعهل، ويف الشعر فضويل يبحث عن غريه. والقرأ

للعادة 
1

 ، والشعر الباحث عن خوارق العادات يف الاكرث عادي..

--- 
1
 11الروم :   

2
آل معران:     121أ

3
 9النبأ  :   

4
 9املكل :   

5
 (199ه ، ل ن رؤيته أ سهل للعوام حلساب الاايم والشهور )ت: اي طلوع الهالل وغروب  

6
 اي يبحثه حبثًا خارقًا للعادة . واللكمة الثالثة عرشة تفّصل هذه املسأ ةل.  

#323 

ر .حمدودة غري املركز متحدة متداخةل متنوعة متعّددة شواهدها وحصائف اخلالق وحدة مرااي ان ! اعمل  فتنوُّ

 انسداد اذ ؛ العكس دون اللك، فتح ابدّلخول ميكن واحد وبفتح اللك، تنور يس تلزم املتبرص النظر يف واحدٍّ 

 الصادق الاصلَ  تكّذِب الش يطان بتعلي الامارة النفس ان مع .اللك انسداد اليس تلزم الادىن الس امي واحد

 .الئاذب ابلعكس وتصّدق

اكتب السطر غري اكتب الصحيفة، واكتهُبا غري اعمل ! انه كام ال ميكن ان يكون اكتُب اللكمة غري اكتب احلرف، و 

اكتب الكتاب.. كذكل ال ميكن ان يكون خالُق المنةل غري خالق جنس احليوان، وخالُقه غري خالق الارض، 

 وخالُقها غري رب العاملني.

والاحاطة ومن اشارات الربوبية املطلقة العامة كتابُة لكمةٍّ اومالم او كتاب يف حرف كبري، لرمز معومِ الشعور 

كخلق السمك يف حرف البحر، وخلق دابة الارضة يف سطر الشجر، وخلق احليوان يف نقطة الارض. والمنل 

 ."يس"كتبت فهيا سورة  "يس"يف لك موضع يَُظن انه جامد هممل مرتوك، حىت ان بعض املصنوعات كصورة 

ا مهنا ابلرضورة، ورّب واحدها رّب لكّها اعمل ! ا ان هذه النجوم والشموس مامتثةل متساوية يف امجلةل، فليس رهبّ 

.  ورّب لّك ش ٍّ

 .........
1
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ه، وضالةل  اعمل !  ان الفرد الانسان جامعٌة من امللكفني، وللك فردٍّ من حواسه ظاهرًا وابطنًا عبادة ختصُّ

ُقه. فكام ان جسدة الرأ س لغري هللا ضالةل، كذكل جسدُة خيال الشعراء ابحلرية املفرطة واحمل  بة الوالهة يف تفّسِ

 ايضا ضالةل يَْفُسق هبا اخليال. وقس عىل اخليال اخوانه. -ال حبساب هللا  -مدح غري هللا 

اعمل ! ان من َامعّ اس باب ضالةل فكر البرش : ظنُّ املأ لوف معلومًا، مع ان ال لفة تتضّمن اجلهَل املركب، فبُحمِك 

 ا لكهاااُللفة ال يتأ ملون يف العاّدايت املس مترة مع اهن

--- 
1
( اهيا الانسان ! لو انصفت ملا تضجرت من الرباغيث والبعوض وامثالها؛ اذ يتحمل بكامل التسلي افرتاسك 1يف )ط  

لك المثرات واكرث احليواانت ، تكل اخمللوقات اللطيفة املعصومة، مفن الانصاف ان تتحمل اهون الاقتصاص من ايدي 

 بعض املؤذايت.. فاجلروح قصاص.
#324 

 ينظر ال َكن الس ياةل، التجليات نوع من العادايت فوق ما يف الا النظر ميُعنون وما القدرة، معجزات وارقخ

لئه ابلهواء متّوجاته اىل الا - احليواانت من بطنه يف ما مع - البحر مجموع من  فيس تدل .الشمس بشعاعات وتل 

 .جالهل جلّ  وصانعه البحر ماكل عظمة عىل فقط احلالتني هبذين

اعمل ! ان اكرث معلومات البرش الارضية ومسلاّمته، بل بدهيياته مبنية عىل الالفة، ويه مفروشة عىل اجلهل 

ه الآايُت انظاَر البرش اىل العادايت املأ لوفة، وتثقب  املركب. ففي الاساس فساٌد أ ّي فساد. فلهذا الرس توّجِ

جنوم القرأآن جحاب الالفة ويأ خذ 
1
ويريه ما حتت ال لفة من خوارق العادات يف عني  ابذن البرش ومييل رأ سه، 

 العادايت .

اعمل ! ان املناس بة حىت املئاملة ال تس تلزم التساوي وال التداين وال التشابه. فقطرة املطر وزهرة المثر هلام 

مناس بة ومعامةل مع الشمس 
1

 . فيا اهيا الانسان ! ال حتسَب ان حقارتك تسرتك عن نظر عناية خالق الكون..

اعمل ! ان ما اش ْتر من وقوع بسط الّزمان وطيه لبعض الاولياء كام وقع للشعراين 
4
يف مطالعته للفتوحات  

ال ينبغي ان يس تغرب فيستنكر؛ اذ فامي  "اليواقيت واجلواهر"املكية، يف يوم واحد مرتني ونصفًا، كام يف أآخر 

ك ن مر عليك س نة تراه هل نظائر تقربه اىل الفهم؛ الا ترى انك ترى يف الرؤاي 
3
يف ليةل بل يف ساعة. ولو قرأ ت  

آن بدل ما جرى عليك، وما شاهدته من الاقاويل والافاعيل لقرأ ت خامتت يف تكل الساعة. ففي انكشاف  القرأ

هذه احلاةل الهل الكشف يف اليقظة ينبسط الزمان، ويطول العمر، ويتقرب اىل دائرة الروح اليت ال يقيدها 

لها اميال متداخةل الجل ان تكون مزيااًن تشري اىل درجات رسعة احلراكت  "ساعة"الزمان. ولو صورت 

املوجودة يف مصنوعات هللا. ال س امي لبيان درجات رسعة الصوت، والضياء، و)الالكرتيق(، واخليال، ونور 

 العقل، واملكل، والروح. مفيٌل يعّد الساعات وميٌل ادلقائق، وميل
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--- 
1
آن.    يأ خذ القرأ

2
 (191: رمغ صغرهام فلهام عالقة وتعامل مع الشمس )ت: اي  

3
هـ( عبد الوهاب بن اْحد بن عيل احلنفي، الشعراين من علامء املتصوفني، ودل يف قلقش ندة مبرص وتويف 294 - 929)  

آداب العبودية" و"لطائف املنن" و"املزيان الكرب  ى" )الاعالم  يف القاهرة. هل تصانيف مهنا : "الانوار القدس ية يف معرفة أ

 الزرلكي( 191/3
4
 ( مّر عليك س نة بل س نون يف ليةل.1يف )ط  

#325 

 العارشات يعدّ  اذلي امليل اىل الثواين
1
 .أآخرها اىل الاميال اول معدود من أآنني لكّ  بني النس بة حمافظة مع ،

 لئان هذه، ساعتك ةدائر  مثل اكن لو احلراكت، ابطأ   اىل املشري للساعات العاد امليل مدار الساعة تكل ففي

 ميل ركب احدا فافرض اوسع، بل زحل مدار مثل احلراكت الرسع املشرية للعارشات العادّ  امليل مدار

 ذلاك انبسط ما لهذا انطوى فقد وقطعا رأ اي ما بني مك فانظر العارشات، ميل ظهر امتطى وواحداً  الساعات

 .ايضا فيه جيري فهيا، جيري مفا لكوهنا، الزمان او نالزما كجسم احلركة والن .هذا س نة ذا، اثنية تكون بدرجة

 واخليال؟ الروح رسعة مقياس عىل افاعيهَل  يُصدر ان جسامنيّته عىل روحه الغالب للويل جيوز ال فمل

اعمل ! انه قد يس تعظم املرء النتيجة ويه التوحيد احملض اخلالص، وال يسعها ذهُنه الئاسد، او ال يتحملها خياهل 

يرشع يرّد براهيهنا الصحيحة القاطعة، ويتعلل ابن نتيجة هبذه العظمة ال ميكن ان يقبلها ويقميها هذا الفاسد. ف 

الربهان، ولو اكن يف غاية القوة. فاملسكني ال يعرف ان قيوم النتيجة الاميان، وما الربهان الا منفذ ينظر الهيا.. 

بل لها براهني عدد رمال ادلهناء  اومكنسة يطهّر الاوهام عهنا. مع ان الربهان ليس واحدًا،
1

، ومبقدار حىص 

البطحاء  
4
 وقطرات الامطار وامواج البحار. 

اعمل ! ان من هّيأ  البطيخ والتفاح ل لكك، ال بد ان يكون أ عمل بأ لكك منك، وخبرياً بذوقك الوجداين اذلي ال 

ل س باب والاغصان االّ موازيب الرْحة يدريه غريك. فاين العروق والاغصان اجلامدة امليتة من هذا العمل؟ مفا ا

 ومس يالت النعمة..

--- 
1
» املعراج النبوي«( اثلثة وهكذا اىل العارشة. ويف رساةل 11( اثنية ولك اثنية اىل )11تنقسم ادلقيقة الواحدة اىل )  

 تفصيل لهذه املسأ ةل.
2
 ادلهناء : الفالة.  

3
 البطحاء: مس يل واسع فيه رمل ودقائق احلىص.  

#326 
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 الثانية القطعة

 من

 مَشَّة

 من نس ي هداية القرأآن

 بسم هللا الرْحن الرحي

فس بحان هللا ما ارّق احلجاب بني املكل وامللكوت، وما اعظم املسافة بيهنام! وما اقرص الطريق بني ادلنيا 

ان والكفر وما والآخرة وما اطولها! وما الطف احلجاب بني العمل واجلهل وما اغلظه! وما اشف الربزخ بني الامي

اكثفه! وما اقرص املسافة بني العبادة واملعصية مع ان ما بيهنام كام بني اجلنة والنار! وما اقرص احلياة وما اطول 

 الامل!

فكام ان بني الامس واليوم جحاابً رقيقاً ال مينع من مرور الروح ونفوذه اىل الامس واملايض، وان ذكل احلجاب 

س نة او الابد.. كذكل بني املكل وامللكوت، وادلنيا والآخرة جحاب رقيق شفاف ابلنس بة اىل اجلسد مسافة 

 الهل القلب والروح، وغليظ كثيف غاية الكثافة الهل النفس والهواء اجلسامين.

وكام ان بني هنارك وليكل برزخاً لطيفاً هو جفنك فاذا فتحت عني نفسك زال ليكُل واجنىل هنارك. وان نسيت 

عليك ليكل رسمدًا.. كذكل من نظر حبسابه تعاىل اىل الئائنات صار لّك ما شاهده علامً. نفسك فعميت دام 

 واذا نظر ابلغفةل وحبساب الاس باب صار لّك ما يظنه علامً، هجال حمضًا.
#327 

آاي)  تنّور بني ان وكام  ويف ،(ال لكرتيق) ملفتاح الاصبعني حتريك مبقدار زماانً  الليل يف ظلامته وشدة (صوفيا أ

 وجه عن وانكشافه الاسود ابلسحاب وظلامهتا ادلنيا واس تضاءة أآن، يف وانطفائه الربق ابلْتاب العامل فضاء

 وانس يةً  نورًا، مملؤاً  العامل يرى والتوحيد الاميان بنور نظر من كذكل ..دفعة الرْحة نس ي هببوب الشمس

ذا واما .سنيمؤن  احياءً  اخواانً  أ وّداء الئائنات واجزاء وتوددًا، وحتبباً   اعداء العامل اجزاء يرى ابلكفر انظر ا 

 فوقه من موج يغشاه مظمل مصطمل حبر يف وهو بعض فوق بعضها ظلامتٍّ  العامل ويرى موحشني اموااتً  واجانب

 .يراها يكد مل يده أ خرج اذا موج

آة ارق من الورق مع ان بيهنام من الفرق كام بني الغرب والرش  ق، مث تبدل الوهجني وكام ان ما بني وهَجئي املرأ

ابن تضحك يف وهجك او تعبس؛ حيصل بتحريك الاصبعني لها 
1

.. كذكل ل فعال البرش وهجان؛ فبتعلُّق النية 
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هبا لوجه هللا تنقلب وتريك وهجا شفافاً معكساً يسع يف معقه املثايل ما ال حيّد من التجليات، وبفقدان النية او 

 مد او الاسود السطحي اذلي اليغين من احلق شيئا .النية لغري وجه هللا يظهر الوجه اجلا

آة ال يسع يف معقه شيئا ويف عرضه، امنا يسع مبقدار جرمه الصغري واما  وكام ان الوجه الاسود امللون من املرأ

الوجه الشفاف؛ فالتصاهل ابلربزخ واملثال املطلق يسع ما ال حيد وال يضيق معقه من اعظم الاش ياء .. كذكل 

وهجان: وجه اىل ادلنيا اسود ضيق فان، ووجه اىل احلق شفاف واسٌع دامئي، فالنفس الغافةل بقبول  احلياة لها

 مغلطة الش يطان تلبس الوجه الاسود وتُظهر احئام الوجه الاشف، بطول الامل وطلب الابد.

اعمل! ان مفتاح العامل يف يد الانسان ويف نفسه، فالئائنات مع اهنا مفتحة الابواب منغلقة 
1

، فاحلق س بحانه 

اودع من هجة الامانة 
4
يف الانسان مفتاحًا يفتح به لك ابواب العامل، وطلسامً يفتح به كزن خاّلق الكون.  

 واملفتاُح ما فيك من

--- 
1
 املقصود : نوع من املرااي ذات الوهجني.  

2
 اي: مع اهنامفتحة الابواب ظاهرا ااّل اهنا منغلقة حقيقة.  

3
اّن عرضنا الامانة..( اشارة اىل الآية    الكرمية  )ا 

#328 

مبعرفِة ماهيته املوهومة انفتح كل  "اان"أ يضًا معّمى مغلق، وُمطلَسم منغلق، فاذا فتحَت   "اان". الا ان "اان"

 الئائنات.

ه واحدًا قياس يًا  "اان"نعم، ان هللا جّل جالهل اعطى ليد الانسان  قق ابلفرض والتو ّم ال ابلعمل والتح -ليصرّيِ

 لفهم اوصاف الربوبية. -

آه شعرةً شعورية يف حبل وجود الانسان، وخيطاً رقيقاً يف ثوب ماهية  "اان"فاالنسان اذا عرف  ما هو ؛ بأ ن رأ

البرش، والفًا يف كتاب الشخص؛ هل وهجان: وجه اىل اخلري، فبه قابل للفيض فقط ال فاعل. ووجه اىل الرش 

ربوبيته خميةل، ووجوده اضعف من ان يتحمل شيئاً ابذلات.. بل امنا هو والعدم وبه فاعل، وماهيته موهومة، و 

ـ  ايضا مزيان يعرف به الصفات احمليطة  "أ ان"َكزيان احلرارة وامثاهل من املوازين الىت يعرف هبا مقادير الاش ياء. ف

املطلقة للواجب الوجود.. وأ ذعَن 
1
دخل حتت )قَْد افْلََح َمْن َزكهّيَا(  

1
 نة حبقها.وأ دى الاما  

ابملعىن احلريف، صار كل عينًا تفهّمت ورأ يت به لك ما يف الكون، النه اذا جاءت  "أ ان"فاذا تأ ّملت يف 

وربوبيته املوهومة ومالكيته  "أ ان"ما يصدقها. فاذا فهمْتا انْتت وظيفة  "أ ان"املعلومات الآفاقية صادفْت يف 

ة من الّسمكتية اىل احلبابي "اان"املفروضة. فلريجع 
4

ابملعىن الامسى واعتقدته مالئاً،  "أ ان".. واما اذا نظرت اىل 

هيا(   وخنت يف الامانة دخلت حتت )وقَْد َخاَب َمْن َدس ّ
3
اذ الامانة اليت تدهشْت من ْحلها السموات  
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ك عن "أ ان"من هذه اجلهة، اذ مهنا يتودل الرشك والرشور والضالالت، اذ اذا تسرتَّ  "أ ان"والارض واجلبال يه 

غلُظ، حىت صار حبالً بلع وجودك فصار لكك أ ان. مث اس تغلظ اباننية النوع والاستناد به فيصري ش يطاان يبارز 

امر صانعه. مث يقيس الناس، مث الاس باب عىل نفسه فيقع يف رشك عظي.. ففي هذا الوجه لو ارسلت عينك 

. "أ ان"ش  بلون ما يف نفسك من  وفتحت لك الآفاق انغلق يف وهجك، برجوع عينك اىل نفسك؛ اذ ترى لكَّ 

نقطة مظلمة  "أ ان"الرشك والتعطيل، ولو ُملئت الآفاق أآايتٍّ ابهرًة، وبقي يف  -يف هذا الوجه  -ولونُه يف ذاته 

 طمَّت عىل الآايت .

--- 
1
 مث اذعن..» أ ان «اي: عرف الانسان لك ماذكر عن ماهية   

2
 2الشمس :   

3
 د املوهوم.من الوجود احلقيقي اىل الوجو   

4
 11الشمس :   

#329 

 هل وهجان: وجه اخذته النبوة، ووجه اخذته الفلسفة. "أ ان" ان ويه : هممة مسأ ةل

فالوجه الاول: منشأ  العبودية احملضة؛ ماهيُته حرفية، ووجوده تبعي، ومالكيته ومهية، وحقيقته فرضية، 

فسلموا املكَُل لكَّه هلل.  "أ ان"نبياء هكذا نظروا اىل ووظيفته: صريورتَه مزيااًن ومقياسًا لفهم صفات اخلالق. فاال

وحمكوا ابنه ال رشيك هل ال يف ملكه وال يف ربوبيته وال يف الوهيته، وِبَيِدِه َمَقاليُد لُكّ َشِ  َوُهَو عىَل لُكّ َش ٍّ 

. ومن هذا الوجه الشفاف احلي انبت الرحي جّل جالهل جشرة طوىب العبودية فامثرت اغصا هنا املباركة يف قَديرٍّ

لئني  اكلنجوم يف  حديقة الئائنات، دانية قطوفها، متدلية مثرات الانبياء واملرسلني والاولياء والصديقني املتل 

 الظلامت.

ابملعىن الامسي دون احلريف، وابلوجود الاصيل دون  التبعي، وزمعوه مالئاً  "أ ان"واما الفلسفة فنظرت اىل 

، وتومهوا وظيفته تمكُّل ذاته حبب ذاته. مفن هنا تشعبت انواعُ الرشك، وعىل رأ س ابحلقيقة، وظنوه حقيقة اثبتة

امثرت يف انظار البرش ابس تحسان القوة الظاملة  "القوة الهبميية"تنبتْت جشرُة زقوم الضالةل. مفن غصن  "أ ان"

امثرت عىل رؤوس  "القوة الغضبية"واحلسن املرايئ اصنامًا عابدًة من هجة، ومعبودة من هجة.. ومن غصن 

امثرت يف عقول البرش ادلهريني واملاديني، وفالسفة يعطون  "القوة العقلية"البرش منارد وفراعني.. ومن 

يف ذاته ك نه اكن هواء وخبارًا، لكن بسبب  "أ ان"للواجب واحدًا، ويقسمون سائر ملكه عىل غريه تعاىل.. وان 

 جتّمد، مث ابلعصيان تكدر فاس تغلظ حىت ابتلع صاحبه. وتوسع شؤم نظر م متّيع، مث اباُللفة تصلب، مث ابلغفةل

ابفئار النوع، مث قاَس الناَس والاس باَب عىل نفسه فصار مبارزاً الوامر خالقه. مفن هنا اضطر بعض الفالسفة 
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اىل تأ ثري الاس باب 
1

هُُم ، واجياد الطبيعة، والتصادف، ونفي احلرش، وقدم الارواح وامثالها من ضالالهتم )قاتل 

هللا اىنَّ يُؤفكون(  
1
 واانبيبه وخماليبه. "أ ان"اختطفْتم الش ياطني مبنقار  

اغُوِت َويُؤِمْن ابهلل فََقد  فأ ان يف العامل الصغري اكلطبيعة يف العامل الكبري، مالهام من الطواغيت. )فََمْن يَْكُفْر ابلطَّ

َتْمَسَك اِبلُعْرَوِة ْالُوثقى ال انِفصاَم لَهَا وهللا مَسيٌع علي(  اس ْ
4
 

--- 
1
 اي اىل الاعتقاد بتأ ثري الاس باب.  

2
 41التوبة :   

3
 111البقرة :   

#330 

 ابذلات املشعورة الوجدانيات وعرق .والاراءة والرايء ابلرؤية وفسادها ابلنية، احلس نات حياة ان  !اعمل

 اثنوي وبشعور ابلنية تنقطع
1
 جبهةٍّ  الاحوال وتم النية كذكل الاعامل، حياة النية ان كام ،

2
.. 

مثال: نية املتواضع تفسده، ونّية التكرب تزيهل، ونّية الفرح تطريه، ونّية الغم هتّونه وقس 
4
. 

اعمل!  ان الشجرة بل لك ما فيه قانون التئامل، البد ان تنبت عىل نواة تربت يف بطن مثرة من مثل تكل 

َبْق بغريها كشجرة العامل، فالبد لها من نواة عراينة ما جتسدت ابلمثرة بعد. مث حقها من  الشجرة. فان مل تُس ْ

العناية الازلية ان تلبس ايضا مثرة من مثرة الشجرة اليت تنبّتت علهيا، فالبد ان تكون تكل المثرة اليت جتسدت 

 النواة هبا، اعظم واكرم والطف وارشف واعىل واجل. فالئائنات جشرة، والعنارص اغصاهنا، والنبااتت اوراقها،

 واحليواانت ازاهريها، والاانيس مثراهتا.

واضوأ  مثراهتا وانورها واوالها واجالها واحس هنا وازيهنا واعظمها واكرهما وارشفها والطفها وامجعها وانفعها هو محمد 

عليه الصالة والسالم س يد املرسلني وامام املتقني وحبيب رب العاملني. صاحب املعراج وما زاغ البرص، وَمن 

القمر، ولكَّمه الضبُّ والظيب واذلئب واجلذع واذّلراع وامجلل واجلبل واحلجر واملدر والشجر، ونبع  انشق هل

املاء من بني اصابعه اكلكوثر، افضل اخلالئق الانسانية، ومجمع احلقائق الاميانية، وطور التجليات الاحسانية، 

ل اخللق امجعني، حامل لواء العز الاعىل وهمبط الارسار الرحامنية، وقائد ركب الانبياء والصديقني، وافض

ابلتوحيد، وماكل ازمة اجملد ال س ىن ابالسالم، شاهد ارسار الازل، ومشاهد انوار السوابق الاول، وترجامن 

لسان القدم، ومنبع العمل واحلمل واحلمك املتحقق ابعىل رتب العبودية، واملتخلق ابخالق املقامات الاصطفائية. 

بيب الاكرم عليه افضل الصلوات وازىك التحيات وامنى الرباكت ما دامت الارض اخلليل الاعظم واحل 

 والسموات.

--- 
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1
 (.194ان اساس الوجدانيات اليت تستشعر ابذلات شعورًا فطراًي ، ينقطع بشعور اثنٍّ ونية )ت:   

2
 (194املقصود الاحوال الفطرية )ت:   

3
التواضع الفطري ، وكذا نية التكرب بشعور اثنوي تزيل عزة النفس اي ان نية التواضع بتصنع وبشعور اثنوي تفسد   

 والوقار الفطري.
#331 

 املرسلني ايس يد بيدي خذ ]

 فانت الامل اينور كرم هللا املبني

 ال انامتء يل الا اليك اي س يدي

 وأ نطُق دلييل: ال اهل ااّل هللا محمد رسول هللا [

لهئي ! احب وامتىن ان يكون يل الوف من الا لس نة مس تغفرة عين اىل قيام الساعة. فاجعل اي الهئي! نسخ ا 

 رساليت هذه الس نة يل، مس تغفرين ومصلني عىل النيب بداًل عين مادام القمل وما يسطرون..

لهئي اذلنوب اخرستين، وكرثة املعايص اجخلتين، وشّدة الغفةل اخفتت صويت. فادق ابب رْحتك وااندي يف  ا 

قدس رسه وندائه املقبول املأ نوس عند  "عبد القادر الكيالين "الش يخ  ابب مغفرتك بصوت س يدي وس ندي

 البواب بـ :

، واي من بيده ملكوت لك ش ، ايمن ال يرضُه ش ، وال ينفعه ش ، وال يغلبه  ايمن وسعت رْحته لك ش ٍّ

 ش ، وال يعزب عنه ش ، وال يؤوده ش ، وال يس تعني بش ، وال يشغهل ش  عن ش ، وال يش هبه ش ، وال

يعجزه ش ، اغفر يل لك ش ، حىت ال تسأ لين من ش . اي من هو أآخذ بناصية لك ش ، وبيده مقاليد لك 

ش .. واي من هو الاول قبل لك ش .. والآخر بعد لك ش .. والظاهر فوق لك ش .. والباطن دون لك ش .. 

وحميطا بلك ش ،وبصريًا والقاهر فوق لك ش .. اغفر يل لك ش .. انك عىل لك ش  قدير.. واي علامي بلك ش  

بلك ش ، واي شهيدا عىل لك ش ، ورقيبا عىل لك ش ، ولطيفا بلك ش ، وخبريا بلك ش . اغفر يل لك 

 ش  من اذلنوب واخلطيئات حىت ال تسأ لين عن ش . انك عىل لك ش  قدير..

الاهواء الردية. اللّهم اين اعوذ بعزة جالكل وجبالل عزتك، وبقدرة سلطانك وبسلطان قدرتك، من القطيعة و

اي جار املس تجريين.. اجرين من الشهوات الش يطانية.. وطهرين من القاذورات البرشية.. وصفين حبب نبيك 

وسمل، ابحملبة الصديقية من صدأ  الغفةل واوهام اجلهل، حىت تفىن الااننية ويبقى اللك هلل،  عليه هللا محمد صىل

هللا، يف حبر منة هللا.. منصورين بس يف هللا.. حمظوظني بعناية هللا.. وابهلل، واىل هللا، ومن هللا.. غرقاً بنعمة 

 حمفوظني حبامية هللا.. عن لك شاغل يشغل عن هللا. فيا نور الانوار،
#332 
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 ايعالم ايغفار، .ايودود رحي، اي قهار، اي ايعزيز، مكل، واي والهنار، الليل مدبر واي  الارسار، عامل واي

 عليه ضاقت من وارمح ذنويب يل اغفر اذلنوب، ايغفار العيوب، ايس تار .والابصار بالقلو  ايمقلب الغيوب،

 يف راتعة ونفسه اايمه وانرصمت .الصواب اهل طريق سلوك عليه وتعرس الابواب دونه وغلقت الاس باب

 ارمح ب،وها اي وايكرمي، احلساب، وايرسيع اجاب، دعي اذا من فيا .الاكتساب وَدينّ  واملعصية الغفةل ميادين

 .ورجاؤه ملجؤه وانت بالؤه وقوي حيلته وضعفت شفاؤه وعز ..مرضه َعُظمَ  من

الهئي اليك ارفع بيث وحزين وشئاييت.. الهئي: جحيت حاجيت وعديت فاقيت وانقطاع حيليت، الهئي قطرة من حبار 

اي مبديء اي معيد،  جودك تغنيين. وذرة من تيار عفوك تكفيين. ايودود. ايودود. ايودود.. ايذا العرش اجمليد.

اي فعاال ملا يريد: اسأ كل بنور وهجك اذلي مل  اراكن عرشك وبقدرتك اليت قدرت هبا عىل مجيع خلقك وبرْحتك 

اليت وسعت لك يشء ال اهل الا انت اي مغيث اغثين واغفر مجيع ذنويب وسقطات لساين يف مجيع معري 

 برْحتك اي ارمح الراْحني.

آمني.. آمني.. أ آمني.. أ  أ

ن يقرأ  هذا الاس تغفار اوال  لنفسك، فأ قرأ ه اثنيًا: بدال عين يف سبيل هللا.. فاين يف قربي ساكن، ولساين ايم

 ساكت انطق بكتايب مس تعريًا لسانك فانطق حبسايب ايضًا حس بًة هلل...

 سعيد النوريس
#333 

% 

 العارشة الرساةل

 القطعة الثالثة

من مَشَّة 
1

 

 من نس ي هداية القرأآن
--- 
1
ه الرساةل بئاملها غري موجودة يف الطبعة الاوىل ، وامنا يه يف اخملطوط ويف الطبعة التالية وىه رساةل مس تقةل يف هذ  

 ».اللكامت«واليت فّصلت يف  "املدخل اىل النور"الرتمجة الرتكية. تضم خالصة لكثري من مباحث رساةل 
#334 

 الرحي الرْحن هللا بسم

 قومن هللا التوفيق ل قوم الطري
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 س بحانك اي من انطق السامء حبمده وتسبيحه بلكامت النجوم والس يارات.

 وايمن انطق الارض حبمده وتسبيحه بلكامت الاجشار والنبااتت..

 وانطق النبات والشجر بلكامت الازهار والمثرات..

 وانطق الزهر والمثر بلكامت البذور والنوااتت..

 احلبات..وانطق النواة والبذر بلسان الس نابل ولكامت 

س بحانك ايمن يس بح حبمدك الضياء ابنواره، والهواء ابعصاره، واملاء ابهناره، والارض بأ جحاره، والنبات 

 بأ زهاره، والشجر بأ مثاره، واجلو بأ طياره، و السحاب ابمطاره، والسامء ابمقاره.

والصالة والسالم عىل س يدان محمد نرباس 
1
الانبياء، وزبرقان  

1
الاصفياء ونرّي  

4
ال ولياء، ومشس الثقلني،  

وضياء اخلافقني 
3

 . وعىل أآهل جنوم الهدى، واحصابه مصابيح ادلىج.

--- 
1
 النرباس: املصباح.  

2
 بكرس الزاي والباء : اي القمر.  

3
 بفتح النون وتشديد الياء: املقصود الشمس.  

4
 افق املرشق واملغرب.  

#335 

 ! اعمل
1
ياطني ُرُجوماً  َعلناهاوجَ ) :رسّ  فهم عن ذهُنه يضيق من اي   (لِلش َّ

2
 سلاّمً  الآية هذه سامء اىل للصعود ان 

 :س بعة درجات ذا

الاوىل : ان للسموات سئاان يناس بوهنا يسمون ابملالئكة، اذ امتالء الارض مع حقارهتا ابلنس بة اىل السامء 

من ذوي  -ور املزينة تكل القص -من ذوي احلياة والادراك، يشري بل يرصح ابمتلآء السموات ذات الربوج 

 الادراك.

وكذا ان تزيني الئائنات جبميع هذه الزتيينات واحملاسن والنقوش مس تلزمٌة لوجود انظار متفكرين مس تحس نني 

ابحلرية والتقدير؛ اذ ال يُظَهر احلُسن االّ لعاشق، كام ال يُعطى الطعام الا جلائع. مع انه ال يكفي اجلن والانس 

 احلشمة والوظيفة، بل ال تقوم هبا الا ما ال يعد من انواع املالئكة والروحانيات.لُعرش معشار عشري هذه 

الثانية: ان لالرض عالقة مع السامء ومعامةل معها وارتباطا جي  مهنا الهيا اش ياء، من الضياء واحلرارة  والرباكت 

ذا َخفّوا بوضع اثقاهلم وخلع وغريها. فباحلدس القطعي نعمل ان لالرضيني طريقًا يصعدون فهيا اىل السامء، ا

 اجساد م اكالنبياء والاولياء والارواح.
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الثالثة: ان سكونة السامء وسكوهتا وانتظاهما واطرادها تدل عىل ان اهلها ليس ك هل الارض اليت فهيا 

اضطراب وتذبذب واختالفات وامتحان مبشاجرات، بسبب اختالط الارشار ابالخيار واجامتع الاضداد، 

 ل السامء مطيعون يفعلون ما يؤَمرون.بل لك اه

الرابعة: ان ملاكل يوم ادلين ولرب العاملني اسامٌء متغايرٌة احئاهما، فاالمس اذلى اقتىض انزال املالئكة للمحاربة 

يف صف الصحابة مع الكفار، يقتيض وقوع احملاربة بني املالئكة والش ياطني؛ أ ي السامويني الاخيار والارضيني 

ترى السلطان كيف يفعل ؟ اذ قد يقتيض شأ ن َسطوته وامس حشمته تشهري اس تحقاق املئافأ ة  الارشار. الا

واجملازاة عىل رؤوس ال شهاد، او اعالن تعظي بعض خدامه، ابن ال يعاِملهم بِعلِْمه هبم فقط، وبتلفونه اخلاص، 

 ال س يايس..بل يأ مر الوزيَر فيحّشد الناس مليدان مبارزة حمتشمة، وامتحان علوي، واس تقب

--- 
1
 تفصيل هذا البحث يف اللكمة اخلامسة عرشة واللكمة التاسعة والعرشين.  

2
 1املكل:   

#336 

 ان والبد للطافْتم، السامء مملكة اىل اذلهاب تشبث يف اخيار م الروحانيات ارشار يقدّلِ  ان البد انه :اخلامسة

 املعنوية املبارزة لهذه يكون ان الربوبية سلطنة حمكة يف والبد .لرشاراهتم يطردوهنم بل ، السامء اهلُ  اليقبلهم

 انه مع والشهادة املشاهدة وظيفته ا م اذلي الانسان الشهاد الشهادة عامل يف واشارة عالمة املهمة واملعامةل

 للمنجنيقات املشاهبة الشهب ريم من العلوية املبارزة هذه اعالن من انسب الساموية احلاداثت بني فامي اليرى

 املشهودة املشهورة احلمكة هذه غري تناس هبا حمكةً  احلادثة لهذه اليرى انه مع الرفيعة، احلصون بروج من املرماة

 .احلاداثت سائر خالف احلقيقة، أ هل مجليع

آن احلكي املعجز يرشد البرش ويزجره من العصيان ابسلوب غال ومثل عال.. فانظر اىل انذار  السادسة : ان القرأ

مواِت وَاالْرِض فَانْفُذوا التَنفُذوَن االَّ بسلْطان)اَيَ َمعْ  َتَطْعمُتْ اْن تَْنُفُذوا ِمْن اْقَطاِر السَّ ( رَشَ الِْجِن والانِْس ان اس ْ
1
الآية يف تعجزي الثقلني، واعالن جعزهام يف جنب وسعة سلطنة الربوبية، ك نُّه يقول : اهيا الانسان احلقري  

ااًن يطيعه الشموس والامقار والنجوم واملالئكة اذلين يرمجون الش ياطنَي الصغري العاجز! كيف تعيص سلط

؛ من جنوده َمن يقتدر ان يريم  ببنادَق ك هنا جباٌل بل اعظم! وكيف تتجارس عىل العصيان يف مملكة سلطانٍّ

 يف وجه الاعداء بنجومٍّ يف عظمة ارضمك كام ترىم جوزك وبندقتك.

ك هل افراد يف غاية الصغر ويف غاية الكرب. فلك ما يض  يف وجه السامء فهو السابعة: ان النجم اكملكَل والَسمَ 

جنم، مفن هذا النوع مايَُزيّن به السامء اكجلواهر والامثار والاسامك 
1

، ومنه مايُرمج به الش ياطني اكملنجنيقات 

الط العاصني، او للرمز اىل املرماة للطرد، او لالشارة اىل وجود احلارسني املتيقظني املطيعني اجملتنبني عن اخت
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 جراين قانون املبارزة يف اوسع ادلوائر.. وهلل احلجة البالغة واحلمكة القاطعة.

اعمل ! ان الآايت املرصحة بكتابة الاش ياء قبل كوهنا وبعد كوهنا كثرية، ك مثال )والَ َرْطبٍّ والَ اَيبِسٍّ االَّ يف ِكتابٍّ 

 ) ُمبنيٍّ
4
 ويصدقها منظومات مكتوابُت  

--- 
1
 44الرْحن :   

2
اي ان هذه الافراد الكثرية لنوع النجم تزيّن وجه السامء وتتل ل  اكجلواهر ، كام تزين الامثار البساتني الغناء والاسامك   

 البحار.
3
 12الانعام :   

#337 

آايهتا، وموزوانت الئائنات كتاب  .تيازوالام  والزتيني والتصوير والانتظام واملزيان النظام أآايت الس ّيام أ

أ ما قبل الكون، فادلليُل مجيع املبادي والبذور ومجيع املقادير والصور، اذ ما البذور: الا ُصنيدقات لطيفة 

اودعت فهيا فهرس تة ما رمَسه الَقدر، فتبين القدرُة وتس تخدم اذلرات عىل هندس ته. وما املقادير الا مكتوابت 

م العمي اجلامدة تتحرك يف منو الاش ياء مث تتوقف عند قدرية منظومة، وقوالب علمية موزونة؛ اذ اذلرات الص

 حدود معوجة، توقف مسيع بصري مبظاّن الفوائد والمثرات. وهكذا فقس كرثة براهني الكتابة قبل الكون.

واما ادلليل عىل الكتابة بعد الكون؛ مفن العامل مجيع المثرات اليت يه َكطوايت حصائف اعامل الاجشار 

ىل رأ س ال شهاد ما جرى عىل رؤوس اصولها، اذا ُدفنت يف الارض وُحرشت يف الربيع. والازهار، تَنرُش ع

نَدٍّ اس تنسخته يَُد القدرة بقمل  ومن الانسان قوته احلافظة اليت يه يف حمل اكخلردةل يف الصغر، وما يه االّ كس َ

ئ ان خلَف هذا الهرج القدر من حصيفة الاعامل، واعَطْته ليد الانسان ليتذكّر به وقت احملاس بة، وليطم

واملرج والفناء والزوال: مرااي للبقاء َرمَس فهيا القدير هوايت الزائالت، والواٌح يكتب فهيا احلفيظ العلي معاين 

 الفانيات..

اعمل ! انه كام ان الساعة غري اثبتة بل مزتلزةل مضطربة الآالت، كذكل ادلنيا اليت يه ساعة كربى ايضاً مزتلزةل. 

برة  "العرص"ابرًة تعد دقائقها، و  "الس نة"َكيلني يعّدان ثوانهيا، و "الليل والهنار"لزمان فهيا صار فبادراج ا اك 

بتبدل  "الارض"برسعة تغريه وحتوهل وتزلزهل َكيل الثواين. و "اجلو"تعد ساعاهتا. وابدراج املئان فهيا صار 

بتغرياهتا  "السامء"َكيل الساعات. و "جبالها"بطهنا وتودل وهجها نبااتً وحيوااًن، مواتً وحياةً َكيل ادلقائق. وبزتلزل 

 حبراكت اجراهما وظهور ذوي ال ْذانب والكسوفات والشهاابت اكمليل اذلي يعد الاايم.

فانية   -مع اهنا واصفة لشؤوانت الاسامء ولكتابة قمل القدرة والقدر  -فادلنيا املبنية عىل هذه الاراكن الس بعة 

ةل اكملاء الس يال يف احلقيقة. لكن جتّمدت صورًة ابلغفةل، وتكّدرت ابلطبيعة فصارت جحااًب هالكة مزتلزةل راح
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 عن الآخرة.
#338 

 واما .الطبيعية واملباحث الفلسفية ابلتدقيقات وُكدوَرهَتا مجوَدهتا تزيدان السفهية واملدنية السقمية فالفلسفة

آايته، املنفوش اكلعهن ادلنيا فينفش القرأآن  بنعّياته، املوهومة ابديْتا وميزق بنرّياته، ويذيهبا ببيّناته، هاويشفّف  بأ

آية املذكورة حالها بلسان تقرأ   املزتلزةل ادلنيا حفقيقة .برعداته للطبيعة املودلة الغفةل ويفّرق  الُْقرأآنُ  قُرىءَ  واذا) :أ

َتِمُعوا   (تُرَْحون لََعلَّمُكْ  وأ نِْصُتوا هَلُ  فَاس ْ
1
. 

سان عن احليوان مشول عالقته ابملايض واملس تقبل، ولكية ادراكه ابالنفس والآفاق.. وكشفه اعمل ! ان ممزي الان 

لرتتب العلل الظاهرية يف انشاء الاش ياء الظاهرية. فاعظم وظيفته واقدهما 
1

، وامت هجازاته والزهما؛ التسبيُح 

واملس تقبل، وبأ لس نة الانفس  والتحميد ابجلهاز اخمللوق هلام، فيس بح الانسان صانعه بلسان املايض واحلال

والآفاق 
4

.. وبرس مشاهدته لتسبيحات اخمللوقات وشهادته علهيا يثين عىل صانع الاش ياء بقراءة اسامئه املكتوبة 

 ابلرتتيب والرتتب يف حمكة صنع الاش ياء.

ومعىن  فس بحان هللا يتضمن معىن احلرية والتقدير، ومعىن التعجب والاس تحسان، ومعىن التزنيه والتقديس،

 الهَيبة مع احملبة، ومعىن اجملهولية للعظمة...

اعمل ! ان هلل عطااي، وقضااي، ومقدرات.. ينفذ العطاُء يف القضاء ، والقضاُء يف القَدَر. اي خيرق العطاُء قانوَن 

ف القضاء. كام تنخرق صالبة احلجر والرتاب عند مرور العروق اللينة، وتنكرس مقاومُة احلديد للَميل اللطي

من املاء اللطيف عند الاجنامد، وخُيرق لسهم القضاء قانوُن القدر كام ينخرق القانون اللكي اذلي هو قََدُر النوع 

مُكُ ما يريُد المانع ملا  بشذوذ اجلزئيات اخلارقة اخملّصصة لالشارة اىل انه س بحانه فاعٌل خمتار يَْفَعُل َما يََشاُء وحَيْ

 اعطى وال راد ملا قىض.

لعطاء اىل القضاء كنس بة القضاء اىل القدر، اي العطاء شذوٌذ عن قانون القضاء كام يقول العارف فنس بة ا

. اي "اي الهئي ان حس نايت من عطائك، وسيئايت من قضائك. لوال عطاؤك لكنت من الهالكني"حبقيقة احلال: 

 اس تعداد النفس الامارة ابلسوء قانون رش وهالك.

--- 
1
 113الاعراف:   

2
 (199وىل الوظائف وامهها )ت: اي: ا  

3
اي ان الانسان حيمد ربه ويس ّبحه مبا أ نعم عليه يف املايض واحلال وما سينعم عليه من نعم يف املس تقبل ، ومبا جيده مهنا   

 (199يف نفسه او يف الافاق )ت: 
#339 
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آية اكمثال - احلس ىن لالسامء متضمنة بفذلئات الآايت ختتي يف الرس ان ! اعمل  كام الاسامء بعني او كل،امل أ

 :هو الآايت، من كثري يف

ي يَْبَدؤا  آية: )وُهو اذلَّ آن احلكي ببيانه الاجعازي يبسط الآاثر للنظر، مث يس تخرج مهنا الاسامء، اكمثال أ ان القرأ

موات والاْرض وهو العزيز احل كي( اخلَلَْق مُثَّ يُعيدُه وُهَو اْهَوُن علَْيه وهَلُ املثُل الاْعىل يف السَّ
1

 

 وكذا ينرش للبرش منسوجات ُصنعه، مث يطوهيا يف الاسامء.

ملها ابسامئه.  وكذا يفّصل أ فاعيهل مث جَيْ

وكذا يرتب اخمللوقات ويشفّفها ابراءة النظام واملزيان والفوائد، مث يريك فهيا الاسامء ك ن تكل اخمللوقات الفاظ، 

 وخالصْتا علامً. وهذه الاسامء معانهيا او ماؤها او نواهتا اجياداً 

 وكذا يذكر اجلزئيات املادية املتكيفة املتغرية، مث جيملها ابالسامء  اللكية النورانية الثابتة..

 وكذا يفرش الكرثة املتوسعة املنترشة، مث يضع علهيا مظاهر الوحدة كجهة الوحدة..

ت املتصلتني يف الظاهر، كام يُرى متاس وكذا يُظهِر ابظهاِر غاايِت املسبَّبات بُْعَد ما بني الاس باب واملسبَّبا

الافق ابلّسامء يف ظاهر النظر، مع ان ما بيهنام مسافة مدهشة. اذ ال طاقة ل عظم الاس باب بذاته عىل ْحل 

آُن ابظهار هذا الُبعد حمل ظهور الاسامء وَمَطاِلعها.  اخف املسبَّبات، فُيظهر القرأ

ابسامء تشري اىل الرْحة.. وقد يذكر مقاصد جزئية، مث يقررها  وكذا قد يذكر افاعيل اخللق فهيّدد، مث يسيّل 

آء يه اكلقواعد اللكية  والرباهني علهيا  ابمسأ
1
.. 

اعمل  
4

! ان العجز اكلعشق طريٌق موصٌل اىل هللا بل اقرب وأ سمل. مث ان اهل السلوك سلكوا يف طرق اخلفاء 

ا العاجز اس تفاد من القرأآن طريقًا قصريًا، عىل اللطائف العرشة، وطرق اجلهر عىل النفوس الس بع.. وهذ

 وسبياًل سواًي هو اربع خطوات:

--- 
1
 19الروم:  

2
آنية"رساةل     تفّصل هذه املسائل بأ مثةل كثرية. "املعجزات القرأ

3
 تفصيهل يف ذيل اللكمة السادسة والعرشين.  

#340 

آية الهيا اشارت ما :الاوىل اخلطوة   (انُْفسمك تُزكّوا فال) أ
1
. 

آية: )واَل تكونُُوا اكذليَن نَسُوا هللا فأ نسـهيم انْفَسهُم(  و  الثانية: ما اشارت الهيا أ
1
. 

نَةٍّ فَِمَن هللا وَما اَصابََك ِمْن َسِيئَةٍّ فَِمْن نَْفِسَك(  آية: )َما َاَصابََك ِمْن َحس َ والثالثة: ما اشارت الهيا أ
4
. 
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ء َهاكِلٌ  آية: )لُكُّ يَشْ ُه(   والرابعة: ما اشارت الهيا أ االَّ َوهْجَ
3
. 

الا ذاته، فميدح نفسه  -يف الاول  -وايضاحه: ان الانسان حبسب جبلّته حمب لنفسه، بل ال حيب ابذلات 

مدحاً ال يليق الا ابملعبود، ويدافع عن نفسه بشدة ويزّنهها عن املعايب وال يقبل القصور لها ما امكنه، حىت 

لهه هواه. فالبد من تزكيْتا هنا بعدم ك نه يرصف اجلهاز اخمللوق فيه محلد معبو  ده وتسبيحه اىل نفسه، َكن اختذ ا 

 تزكيْتا.

لزتاهما يف مقام اخذ ااُلجرة واحلظوظات. فزتكيْتا عكس  والثانية: نس يان النفس يف مقام اللُكفة واخلدمة، وشدة ا 

 هذه احلاةل اي: عدم النس يان يف عني النس يان.

االّ القصور والنقص والعجز والفقر، ويرى لك احملاسن ِنَعامً من جانب فاطره  واملرتبة الثالثة: ال يرى من نفسه

تقتيض امحلد ال الفخر، فزتكيُْتا يف هذه املرتبة؛ علمها ابن كاملَها يف عدم كامِلها، وقدرهَتا يف جعزها، وغناها يف 

 فقرها..

آتية السامء  -ٌث معدوٌم، وابملعىن احلريف واخلطوة الرابعة: درُك انه يف نفسه وابملعىن الامسى فان مفقودٌ حاد واملرأ

شاهٌد مشهودٌ وواجٌد موجوٌد. فزتكيُْتا هنا: معرفُة ان عَدَمها يف وجودها، ووجودها يف عدهما، وِورُدها:  -صانعه 

 هل املكل وهل امحلد.

لشهود وكذا ان مرشب اهل وحدة الوجود يذهب اىل اعدام الئائنات بنفي وجودها. ومرشب اهل وحدة ا

 يذهب اىل حبس املوجودات يف جسن النس يان املطلق.

--- 
1
 41النجم:   

2
 12احلرش:   

3
 92النساء:   

4
 99القصص:   

#341 

 الاسامء اعالن وظائف يف اس تخداهما بل واحلبس، الاعدام عن عفوها :فهو القرأآن مهناج من افهم ما واما

آتية ابملظهرية احلس ىن  ..نفسها وحبساب الامسي ابملعىن اخلدمة عن وعزلها تعاىل، ابهوحبس احلريف ابملعىن :واملرأ

مث ان الانسان يف وجوده دوائر متداخةل ومصنوعات مرتاكبة؛ اذ هو نبات، وحيوان، وانسان، ومؤمن.. 

وقد تقع فاملعامةل للزتكية قد تقع اوالً يف الطبقة الرابعة الاميانية. مث تتنازل اىل النباتية اليت يه شديدة املقاومة، 

املعامةل يف اللك يف اليوم والليةل. ومما غَلَط فيه الانسان عدم الفرق بني تكل املراتب فيقول: خلق لنا ما يف 

الارض مجيعا، فاواًل يغلط بظن احنصار الانسانية يف معدته النباتية او احليوانية. مث يغلط ابحنصار غاايت 

247



قمية الاش ياء مبقياس مقدار منفعته مهنا، فال يشرتي جنم الزهرة  الاش ياء يف ما يؤول اىل نفسه. مث يغلط بتقدير

 بزهرةٍّ مشمومة..

اعمل 
1

آت الالحقة ووس يلْتا.  ! ان العبودية نتيجة النعمة السابقة ومثهنا، ال مقدمة املئافأ

َف اليك ابعطاء الاميان.  اهيا الانسان! اخذت اجرتك؛ اذ صنعك هكذا يف احسن تقومي. مث تَعرَّ

 انه ابعطاء املعدة أ نعَم عليك جبميع املطعومات.. كذكل ابعطاء احلياة صريَّ كل عاملَ الشهادة سفرةً مملؤًة نعم، كام

من النعم. فانظر اىل تفاوت السفرتني. وكام انه ابعطاء النفس الانساين جعل لهذه املعدة عوامل املكل وامللكوت 

 مع املوائد املزبورة موائد مدخرات كنوز اسامئه.. مائدًة مشحونة ابلنعم.. كذكل ابعطاء الاميان فرش كل

وابعطاء حمبته فتح كل ومنحك ما ال يوصف، فاذا اخذَت مثل هذه ال جرة، فعليك ابخلدمة. فاذا اعطاك بعد 

 العمل نعمة اخرى مفا يه ااّل من حمض الفضل..

يف صغار اخمللوقات مع كامل االتقان اعمل! ان ما يشاهد من اجلود بال حساب يف تكثري افراد ال نواع، ال س امي 

وحسن الانتظام، يشري بل يرصح بعدم التنايه يف جتليات الصانع.. ومبباينة ماهيته.. وبتساوي الاش ياء 

 ابلنس بة اىل قدرته.. وبوجوبه.

--- 
1
 تفصيهل يف المثرة الثانية من الغصن اخلامس لللكمة الرابعة والعرشين.  

#342 

 الفرد يف واالتقان جاليل، النوع يف واجلود .برهانه ومن الوجوب ذكل من الا جيادوالا اجلود هذا ما نعم،

 جاميل
1
... 

اعمل! ان الصنعة الانسانية تسهل عىل الصانع بدرجة علمه هبا، وتَعرس مبقدار هجهل، الس امي يف املصنوعات 

اهد من السهوةل بال حّد يف الرسعة اللطيفة ادلقيقة اجلهازات. فلكام اكن أ عمَل اكنت عليه ايرس واسهل. مفا يش

املطلقة والوسعة املطلقة يف خلق الاش ياء املنتظمة، يدل قطعاً وحدساً عىل ان لصانعها علامً ال هناية هل. كام تشري 

آية )وَما اْمُراَن االَّ واِحدٌة لَكَمحٍّ ابلَْبرَص(  اىل تكل السهوةل أ
1

 

ت لفائف مصنوعة، وأ لبس مكنونًة مزينًة أ و مكنوانتٍّ امقصًة اعمل! انه كام ان َمن لف عىل مصنوعٍّ او مصنوعا

وادرج متودلات منحواتت من بطونٍّ مرتاَكة يف اجوافها، الشك والريب  -اكجللود  -نُسجت من جنس مادهتا 

 ان املظروَف اكلظرف، واحملاَط اكحمليط صنع واحدٍّ وماهُل وملُكه ..

االتصالية والنوعية عىل الكرثة، كوحدة اللك واللكي كذكل ال شك وال ريب ان من لف لفائف الوحدة 

والظرف.. وكذا أ لبس عىل قامات جامعات هذه املصنوعات املنثورة امقصَة هذه العنارص اليت ك هماهتا.. وكذا 

ادرج هذه اخمللوقات الس امي احليواانت اليت يه متاثيل مصغرة لهذه العوامل الكبرية يف اجواف تكل العوامل اللوايت 
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ن ك بنية متداخةل رضبت عىل موجودات هن كمثراهتا او نوااتهتا،  ماهو الا واحٌد احٌد مصٌد يتجىل عىل احمليط ه

 ابلواحدية، وعىل احملاط ابالحدية..

اعمل! 
4
انه كام ان للسلطان عنواانت متنوعة حلاَكيته يف دوائر حكومته وطبقات رعيته ومراتب سلطنته  

حارٌض ومشهوٌد انظٌر يف لك دائرةٍّ وخلَف لّكِ جحابٍّ مبمثهل وقانون نظامه،  ووظائف امرييته، ك نه موجودٌ 

كذكل مثال: وهلل املثل الاعىل ان من هل الاسامء احلس ىن، هل جتلٍّ يف عالَمٍّ عالَمٍّ بعنوان امسٍّ من اسامئه احلس ىن 

 ويس تتبع ذكل الامس يف دائرة سلطنته سائُر الاسامء بل يتضمهنا.. وكذا

--- 
1
اما اذا ما انعم النظر يف لك فرد فيتجىل جامل االتقان  -ابفراده الكثرية  -يتجىل جالهل س بحانه اذا نظر اىل النوع  اي  

 يف الصنعة . ففي الفرد يتجىل امجلال ويف النوع يتجىل اجلالل.
2
 11القمر:   

3
 ثالثني.تفصيهل يف الغصن الاول من اللكمة الرابعة والعرشين ويف اللكمة احلادية وال   

#343 

 اي خاص، امس جبلوات خاصة ربوبية يف خاص بتجل وجزئيا لكياً  وجزءًا، مالا  طبقةٍّ  طبقةٍّ  لك يف يترصف

 .وحييط يعمُّ  انه مع خيّصه، ك نه خبصوصية عليه يتجىل

 وهل س بحانه يف مراتب ربوبيته شؤوانت متناظرة.. وهل يف رسادقات الُوهيته اسامٌء متعاكسة.. وهل يف مرااي

حشمته متثيالت متفاوتة.. وهل يف ترصفات قدرته عنواانت متنوعة.. وهل يف جتليات صفاته ظهورات مزتاهرة. 

وهل يف جلوات افاعيهل  ترصفات متظاهرة.. وهل يف تنويع مصنوعاته ربوبيات متدائرة عىل جتيل الاحدية عىل 

عة ترجامن لسان القدم يف مناجاته يف جزئيات حماط الواحدية، كام اشار اىل هذه احلقيقة العظمية الواس

 "اجلوشن الكبري"
1
وهذه املناجاة مش متةل عىل تسعة وتسعني عقدة، وصدفٍّ لك مهنا متضمنة الثين عرش من  

جواهر التوحيد رصحيًا او مضنًا؛ اذ اذا نودى احٌد بوصفٍّ مطلق يف مقام التعيني يدل عىل احنصار الوصف 

ال دامئ يف العامل الا هو.  فهل س بحانه جحب نورانية اىل س بعني الفًا، كام روي أ ي: ايمن  "ايدامئ"فيه. مثاًل: 
1

.. ولوجود املنافذ يف احلجب والتناظر يف الشؤوانت والتعاكس يف ال سامء، والتداخل يف المتثيالت، والامتزج 

، وجتيل الاحدية يف يف العنواانت، والتشابه يف الظهورات، والتساند يف التعرفات، والتعاضد يف الربوبيات

احاطة الواحدية، لزم البتة ملن عرفه س بحانه يف واحد مما مّر، ان ال يستنكره يف سائر ذكل، بل يفهم ابلبداهة 

 انه هو هو.

)لََقْد َخلَْقنَا الانَْساَن يف اْحَسِن تَْقوميٍّ(  
4

 

اجلرم الصغري موازين ال تعد، لوزن اعمل! ان من جعائب جامعية فطرة الانسان، ان ادرج الفاطُر احلكيُ يف هذا 
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ماال حُيّد من مدخرات رْحته. وادمج فيه أآالتٍّ ال حُتىص هجازاهُتا املعنوية لفهمِ ماال يتنايه من مكنوانت كنوز 

 اسامئه احلس ىن.

انظر اىل حواسك العرشة كيف احاطت ابلوان عوامل املسموعات، واملبرصات، واملذوقات وغريها.. وكذا 

 ت صفات واحوال من الارادة والعمل والسمعاعطاه جزئيا

--- 
1
وسمل املروية عن زين العابدين ريض  عليه هللا ( اجلوشن : لغة : الصدر وادلرع. واملقصود هنا مناجاة الرسول صىل  

 هللا عنه.
2
ور وسمل: )ان هللا عز وجل دون س بعني أ لف جحاب من ن عليه هللا عن سهل بن سعد قال: قال رسول هللا صىل  

 411/  1، وابو يعىل  1911وظلمة وما يسمع من نفس شيئاً من حس تكل احلجب االّ زهقت( رواه الطرباىن يف الكبري 
3
 3التني:   

#344 

 حالها ليعرف وأ لواهنا، العوامل بعدد لفائف ااننيته عىل لّف  وكذا ..الواسعة وشؤونه احمليطة صفاته لفهم وغريها

 فيه اودع وكذا ..بقطعها فهيا ليرتىق الربوبية جحب بعدد امقصة ماهيته قامة عىل أ لبس وكذا ..اللطائف بتكل

ِِ  اخلردةل صغر يف يه اليت احلافظة تصري حبيث جعيبة، بصورة مدركة، لطيفة  اللطيفة تكل تسري واسع، كعالَمٍّ

 فتحيط .الكبري العامل هذا اللطيفة تكل عىل يضيق قد ذكل ومع .ساحلها اىل تصل وال دامئا، اخلردةل تكل يف

 بال صغّرها من فس بحان .اخلردةل هذه مطالعْتا ومئاتيب جوالهنا ميادين وجبميع هبا وحتيط العامل، هبذا يه

 .هناية بال كربها عني يف غاية

ومن هذا الرس تتفطن لتفاوت مراتب الانسان؛ مفن الانسان من يغرق يف ذرة، ومن الانسان من تغرق فيه 

ن قد يفتح مبفتاحٍّ من مفاتيحه املوهوبة عاملاً واسعاً من ابسط ما انترشت اليه الكرثة، فيضل ادلنيا؛ مث ان الانسا

فهيا فال يصل اىل الوحدة والتوحيد االّ بعرس عظي. فلالنسان يف معناه  وسريه الرويح طبقات ؛ ففي طبقة 

والاوهام، وقد تتسع عليه يتيرس هل ابليرس والسهوةل احلضور والتوحيد، ويف طبقة اخرى تس تويل الغفةل 

 الضيقة حبيث يغرق يف الكرثة غرقًا اتما، فينىس الوحدة رأ سًا.

وان املدنيني اذلين تومهوا السقوط ترقيًا، واجلهل املركب يقينًا، الانغامس التام يف النوم انتباهًا،  م يف هذه 

 ة.الطبقة السفىل. فهم ابعد بدرجات من البدويني من درك احلقائق الامياني

اعمل! ان الواحدية تدل عىل ان الامس حييط بلك ش . وان الاحدية تدل عىل ان لكَّ ش  يح ؛ يشري اىل 

 لك امس هل تعلق ابلكون، فالتجيل ابلواحدية ابحاطته بلك الاش ياء، وابالحدية ابراءة لك ش  للك الاسامء.

نواع وامجلاعات. واجلود املطلق يف النوع اعمل! ان اكرث مظاهر اجلالل جتيل الاسامء عىل اللك واللكيات والا
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من جتيل اجلالل. وان اغلب مرااي امجلال املتجيل، نقوُش جزئيات املوجودات، وجامل اشخاصها مع تزايد 

آتية بتالحق الامثال يف تكثري الافراد، واالتقان والانتظام الامجل يف خشصٍّ   احلسن، وجالء املرأ
#345 

 يتجىل وقد .الاحدية جتيل من امجلال ويظهر ؛ الواحدية جتيل من اجلالل ريظه وكذا ..امجلال جتيل من خشص

 عني يف امجلال امجل وما امجلال، عني يف اجلاللُ  امجل مفا ..امجلال من اجلالل يتجىل كام اجلالل من امجلال

 .!اجلالل

: اما لعدم البصرية او اعمل! ان شهود البرص للمصنوع املصنّع املرّصع، مع عدم شهود البصرية لصانعه ليس الا

معهيا، او ضيقها من عظمة تصور املسأ ةل، او للخذالن. والا فهو 
1
انكُر من انئار شهود البرص، اكلسوفسطايئ  

بل اش نع واَكه 
1

... 

اعمل! انه كام ان من زرع بذرا يف مزرعة، ومعْتا حبات البذر ولو ممنمنة 
4

، تكون املزرعة محمية هل، ومصونة من 

ابلزرع مرة اخرى، حىت ك ن البذر سور معنوي.. كذكل لك نوع من انواع النبااتت واحليواانت  ترصف الغري

املزروعة املبثوثة يف مزرعة الارض واملنثورة املنشورة يف اكرث وهجها، سور مينع الرشكة، وحارٌس يطرد الغري، 

 د وتعانق الافراد؟!وحامٍّ يرّد الاوهام. فكيف بتساند اجملموع، وتعاضد امجليع بتالحق الشواه

اعمل! انه كام ان من حيب ان يشاهد يف رايض جنته وحديقته املنتظمة، صورة القفار الغري املنتظمة، ومثال 

اجحارها املوحشة، ومتاثيل اعوجاجاهتا املشوشة؛ ال ظهار لطافة تنظاميته، وقد يصنع فامي بني منظومات بس تانه 

ظاهما هنا، يف عدم انتظاهما. لكن يتفطن املدقق ان تنظي هذا خصور الكهف بتنحيتاتٍّ مشوشة، فكامُل انت

 بعدم الانتظام ؛ امنا هو بقصد انظم حكي ـ ؟

كذكل ان مايُشاهد فامي بني اخمللوقات املنظومة واملصنوعات املوزونة، من القفار اخملتلفة الاشئال املشوشة، 

م؛ بدرجة تتو م النظرة امحلقاء الظاهرية ان لعَبت هبا يُد ومن اجلبال والآاكم املتفاوتة الاجحار البعيدة عن النظا

التصادف، ما يه الا منتظمٌة بعدم التنظي، ومشوشيته السطحية بقصِد صانعٍّ حكي وفاطر علي، بشهادة 

 احاطة املنظومات واملوزوانت هبا وفرشها علهيا، كنظم ادلرر املنظومة عىل حنور اجلواهر

--- 
1
 رية للصانع ، اي انئار الصانع!اي: عدم شهود البص  

2
 َكه َكها: معى ، اَكه: اكرث معًى ، وش به ابلسوفسطايئ النه ينكر وجود الاش ياء بل حىت نفسه.  

3
 صغرية احلبوب.  

#346 

 ذوات الاجشار اىل فانظر .النريات لتكل الظلمة شدة واكراءة املنتظمة، الصنعة شعشعة الظهار املنثورة
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 انتظاهما، عدم يف جعيباً  انتظاماً  ترى حىت النبااتت، أآلك دلفع اشواكها برماح اجملهزة اتتالنبا واىل الاشواك،

 توافق عدم حكي؛ صانع بقصد اكالنتظام الانتظام عدم كون امارات ومن .املوحشة خشونْتا يف ظريفةً  ولطافةً 

آخذ النوع اداحت مع الشخص، ذكل يف منحرصٍّ  مس تقل نوع من فرد لك ك ن بدرجة لبعضٍّ  بعضٍّ  شلك  وتأ

 .التصادف وعدم االتفايق عدم دليل التوافق فعدم .التوافق اس باب

اعمل! ان من مزااي جامعية فطرة الانسان، ومن ممزياته عىل سائر احليوان، فهمه لتحيات ذوي احلياة لواهب 

ات ، بل امجلادات. فلك احلياة. اي انه كام يفهم مالم نفسه، يفهم بسمع الاميان مجيع لكامت ذوي احلياة املس ّبح

َكتلكّمٍّ امّص من هذه اجلهة. واما الانسان مفتلكٌم مسيٌع يسمع يف  -عىل ما يظهر  -مهنا يفهم مالم نفسه فقط 

وسعة البرص، اي ميكن هل ان يسمع يف وقتٍّ بال مزاْحة ما تتلكم به املوجودات من ادالت الاسامء احلس ىن. 

نسان املؤمن مبقدار اللك . فهو فرٌد كنوعٍّ ، بل اكنواع.. وهللا اعمل فقمية لك مهنا مبقدار نفسه؛ وقمية الا

 ابلصواب..

اعمل! ان احلقيقة تش به الظاهر يف  الصورة، مع عظمة بُْعِد ما بيهنام يف نفس الامر. مثال: التوحيد العايم 

لنفي سهل بس يط. واما الظاهري يَثْبُُت بأ ن ال يُثبَت وال يُس ند ش  من الاش ياء اىل غريه تعاىل، وهذا ا

التوحيد الهل احلقيقة فامنا يَثْبُُت ابن يُثِْبَت لك ش ٍّ مما يشاهد من الاش ياء ويس نده اليه س بحانه، ويرى فيه 

 سكته ويقرأ  عليه خامته جل جالهل. وهذا االثبات يثبت احلضور وينايف الغفةل...

القصد اذلايت اىل هذه احلياة ادلنيوية؛ خدمته لتظاهر اعمل!  ان من حمكة اهمال الئافر املتوّجه ابملعىن الامسى و 

الوان نعمه تعاىل احلاصةل ابلرتكيب الصنعي، وان مل يشعر هو.. وكذا تنظميه حملاسن مجيالت مصنوعاته تعاىل 

، وان مل يفهم هو.. وكذا تشهرُيه بطرزٍّ جالبٍّ للنظر لغرائب صنعته س بحانه، وان مل يتفطن هو.. اكلساعة 

 د الساعات ويه ال تعمل ماتعمل يه..تعلمك عد
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 القرأآن من رأ يُت  وقد الطريقة؛ برزخ عىل مرور بال احلقيقة اىل الظاهر من املوفَّق يذهب ان ميكن انه  !اعمل

 املرور بدون املقصودة العلوم اىل موصالً  طريقاً  رأ يت وكذا .املشهورة اي الطريقة، بدون  احلقيقة اىل طريقا

 .الآلية ومالعل برزخ عىل

 طريقًا هكذا قصريًا سلاميً. -الرسيع السري  -نعم ومن شأ ن الرْحة احلاَكة ان حُتِسن البناء هذا الزمان 

آية نرّية عىل انه وحده،  اعمل! انه كام ان وجود الش  وحياته برهان ابهر عىل وجوب وجود موجده وصفاته، وأ

ء الش  وموته يف جتدد الامثال برهان ظاهر عىل اي هل لك ش ، وجحة قاطعة ل يدي الاس باب.. كذكل فنا

اي ليس لش  من الاش ياء ش  من  -بقاء املبدئ املعيد الوارث الباعث، ودليل واحض عىل انه ال رشيك هل 

 وجحة قاطعة ل يدي أ نفس الاش ياء من التأ ثري يف انفسها. -الاش ياء من هجة اخللق والاجياد 
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هو وحده، وترّد الاس باب.. وان املوت يقول: ال اهل الاهو ال رشيك هل،  احلاصل: ان احلياة تقول: ال اهل الا

 ويرّد ال نفس.

اعمل! ان من وظائف حياة الانسان؛ شهوده لتحيات ذوي احلياة لواهب احلياة. مث الشهادة علهيا، اي يشاهد 

 الاعالن دلى س يد م.عبادة اللك فيشهد علهيا ويعلهنا ك نه ممثل اللك ولساهُنم خيرب اللك بعمل اللك يف 

آن يبحثان عن مسائل عظمية، ويثبتان حقائق جس مية. ويبنيان اساسات  آن واملزَنل عليه القرأ اعمل! ان القرأ

واسعة. اكمثال اثبات وحدانية َمْن يطوي الَسـامء )َكَطّي الِسجل لِلُكُتِب(  
1
)والارُض مجيعاً قَْبَضُتُه يوم القمية  

والسموات مطوايت بميينه(  
1
.   ) اعة االَّ لَكَْمحِ الَبرَصٍّ )وَما اْمُر السَّ

4
ْبُع   مواُت الس َّ بُح هَلُ السَّ ابلنس بة اليه. )وتُس َ

والارُض وَمْن فهين(  
3
ِم(    َتِة َاايَّ َمواِت والاْرَض يف س ِ )وَخلََق السَّ

1
)وحُيْيي الاْرَض بَْعَد َمْوهِتا(   

1
وحيرش  

 رش ونرش وقيامات، ابحياء انواع النبااتتيف تكل الاحياء ازيد من ثالمثائة الف ح 

--- 
1
 113الانبياء:   

2
 19الزمر:   

3
 99النحل:   

4
 33الارساء:   

5
 13الاعراف:   

6
 12الروم:   
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 .غلط وال خبط بال المتيزي غاية مع والاشتباك، الاختالط هناية يف الارض حصيفة عىل وكتابْتا واحليواانت،

 طائفة عدد يزيد اذ الانسان، طائفة حرش من بأ هون ليس املشهودة القيامات تكل من واحد حرش انّ  مع

 هللا) :يقوالن وكذا .ادلنيا معر يف الانسان عدد عىل س نة معر يف يوجد اذلي اذلابب طوائف من واحدة

مــوات َمَقاليدُ  هل _ وكيل َش ٍّ  لُكِّ  عىَل وُهوَ  َش ٍّ  لُكّ  خاِلُق    (والاْرض السَّ
1
  (تَْعملُونَ  ماوَ  خلََقمُك )و 

2
 وأ عدّ )  

  (الاميً  عذاابً  للئافرينَ 
3
ة ِمثْقالَ  يَْعَملْ  وَمنْ ) :ويقوالن    (يََرهُ  رشاً  َذرَّ

4
.. 

وهكذا من عظامئ املسائل املربهنة املهمة، فليس نظرهام يف الئائنات كنظر الفنون الفلسفية والعقول 

ف صانعه، واملصنوُع يف قبضته يقلّبه، ويريك ابطنه وحصائفه الانسانية، بل َمثَلهام َكثل من يعّرفك صنعًة لتعري

وتالفيفه وغاايت هجازاته عند صانعه، ويعلّمك كتاابً مبعانيه واشاراته.. ومثُل الانسان وفلسفته َكثل من يعّرفك 

مصنوعًا بعيدًا من يدكام 
1
سائل فيلقمك م  -وامنا يصل نظركام اىل سطحه وال ينفذ اىل ابطنه  -ومن فهمكام  

سطحية كوساوس شطحية ال تسمن وال تغين، وَكثل اجنيب أ جعمي ال يعرف من العربية لكمًة، لكن هل معرفة 
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مبناس بات النقوش والصور، فرشع يعلمك كتاب الفصوص املذهب ببيان مناس بات نقوش احلروف، وكيفية 

. وهكذا، من سفاسف واهيةٍّ صورية.  صورها ووضعية بعض اىل بعضٍّ

هكذا؛ فال جتعل مقاييس العلوم الانسانية حمئاً حلقائقهام   فاذا اكن هذا
1

، وال تزهنام مبزياهنا؛ اذ ال توزن اجلبال 

الراس يات، مبزيان اجلواهر النادرات، وال تطلب تزكيْتام هبا جبعل دساتريها الارضية، مصداقًا عىل تكل 

ض التفرعات اجلزئية، فامهية الش  بقدر النواميس الساموية. فال تظنن الزتلزل بتحريك الاهواء الضاةل لبع

 قميته.

--- 
1
 11،14الزمر:   

2
 21الصافات:   

3
 9الاحزاب:   

4
 9الزلزةل:   

5
 اي: بعيدًا عن يد الانسان وفلسفته.  

6
آن صىل   آن واملزّنل عليه القرأ  وسمل . وتفصيل هذه املسائل يف اللكمة الثانية عرشة. عليه هللا اي: القرأ
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  اعمل
1
 يومك اىل مىض ما مقابةل يف وقوته، صربك جنود من توّزع ال .!مدة من دامت ببليةٍّ  املصاب اهيا !

 معنوية ذلائذ ابنقالهبا جنودك صف اىل اخلالية الالمية الاايم تكل التحقْت  اذ ؛ هذه ساعتك اىل بل هذا،

 عدم هو اذ .هذه ساعتك بل ، هذا، يومك بعد يأ يت ما مقابةل يف صربك من التوزع وكذا .اخروية وحس نات

 قوتك تقّوي مع الساعة، هذه ويف اليوم، هذا عىل وجنوِده صربك قوة مجيعَ  فامِجع .املشيئة يد ويف ومعدوم

 املاكل عىل التولك من الاس متداد ،مع ممدًة، احباابً  ابنقالهبا جنودك اىل الاعداء البالاي جنود ابلتحاق املعنوية

 . مصيبتك العظم صربك اضعُف  يكفي هكذا، فعلت فاذا .يأ يت ما ابةلمق يف احلكي الرحي الكرمي

ما هو من منابع احلقيقة ومعادن احلق انه من خمايل املبالغة ومظان  -بقصور الفهم  -اعمل! انه كثريًا ما يتو م 

 اجملازفة.

مثال: روي: )لو وزنت ادلنيا عند هللا جناح بعوضة، ما رشب الئافر مهنا جرعة ماء( 
1
و كام قال.. املراد ا 

آة حياتك الفانية وُوسعة معرك الزائل من هذه ادلنيا اخلارجية، مقدار جناح بعوضة من  اليساوي ما متثّل يف مرأ

عامل البقاء. كام ان حبة ابقية ابلتنبت ترّجح عىل بيدر من تَبٍّ يفىن ابلتفتت.. فللك احد من هذه ادلنيا اليت 

الاخرة دنيًا. فان نظر اىل دنياه ابملعىن احلريف، واس تعملها للبايق اكنت يه مظاهر الاسامء احلس ىن ومزرعة 

لها قمية عظمية؛ والا فلفناهئا ال توازي ذرة ابقية، وقس علهيا بعض ما ورد يف ثواب بعض الاذاكر مما الجيري 
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 يف مقاييس العقل..

مهته الفالسفة الضاةل املضةل، عدم اعمل! ان مما يدل عىل ان دس تور احلياة هو التعاون دون اجلدال؛ كام تو 

مقاومة الرتاب الصلب وال احلجر الصدل، لسريان لطائف رقائق عروق النبااتت اللينة اللطيفة، بل يشق 

 احلجر قلبه القايس بامتس حرير اصابع بنات النبات، ويفتح الرتاب صدره املصمت لرساين رائد النبااتت.

رها ملنفعة احليواانت، وتسارع النبااتت المداد ارزاق احليواانت، نعم، جتاوب اعضاء الئائنات بشمسها ومق

 وتسابق مواد الاغذية لرتزيق المثرات، وتزين

--- 
1
 تفصيل هذه املسأ ةل يف اللكمة احلادية والعرشين .  

2
ة عن حتفة الاحوذي وقال الرتمذي : حديث حصيح غريب من هذا الوجه . والضياء يف اخملتار  1311رواه الرتمذي   

قال احملقق: حصيح وفصل عليه القول يف الاحاديث الصحيحة  1119سهل بن سعد )انظر حصيح اجلامع الصغري وزايدته 

 (.234برمق 
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 ان عىل ساطع قاطع دليل البدن؛ جحريات لغذاء الامداد يف اذلرات وتعاون املرتزقات، انظار جللب المثرات

 ...الظاملة احليواانت من قسم بني جزيئ دس تور الا اجلدال وما التعاون هو العام ادلس تور

اعمل! ان من اظهر براهني التوحيد، السهوةل املطلقة املشهودة. مع ان يف الرشكة يس تلزم لكُّ ش ، الس امي يح، 

 لكَّ ما يلزم لللك. ففي لك فرد من اللكفة لكفة ما يف الكون، الس تلزام الفرد يف الانفراد، لك لكفة اللك، َكيًة.

اعلمى! ايْتا النفس الامارة! انك مْتمة يف احسن مطالبك. اذ قد تش تاقني اىل امور الاخرة، لكن ابملعىن 

احلريف، أ ي لئال تتنغص ادلنيا عليِك بفناهئا، فشوق الآخرة للتسيل من امل الفناء. فُافّاً وتُفاً 
1
هلمتك ادلنية، كيف  

؟ وتعمل خااًن لسكن بعض احليواانت يف ليةل بَعَمد مرصعة تُصرّيُ السلطان ادلامئي خادمًا حلقري دىنٍّ زائل

ابجلواهر تأ خذها من حتت قرصٍّ سلطاين مس مترٍّ 
1

.. فتخربني القرص عىل رأ سك، وتأ لكني مثرات اجلنة الباقية 

 قبل بُدّو صالهحا يف هذا البس تان الئاذب.

اكتفيت بقطرة رساب  اعلمى! ايْتا النفس العاشقة لنفسها، املستندة عىل ظهور وجودها! انك
4
عن حبر ماء  

احلياة، وبلمعةٍّ ضعيفةٍّ يف ليةلٍّ مدهلمة عن الشمس يف رابعة الهنار. أ ما ظهور وجودك ابلنس بة اىل ظهور وجود 

فاطرك ؛ فكنس بة عدد نفسك الواحدة، اىل رضب مجيع املوجودات يف ذراهتا. اذ نفسك تدل عىل وجود 

ل عىل وجود موِجدها بوجوه التعد، مع دالةل لك من املوجودات عىل  نفسك بوجه واحد، ومبقدار جرمك.. وتد

ظهور وجود موِجدك بوجوهٍّ ال تعد ايضاً افراداً وتركيبًا، فالبد ان يكون ظهور وجوده عندك اظهر من وجودك 

 بدرجة اعظمية العامل عىل صغرك.
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. فقد التبس عليك ظل واما حبك لنفسك، الهنا خمزن ذلتك ومركز وجودك ومعدن نفعك واقرب اليك

 الظليل الزائل، ابصل الاصيل الئامل. فان حتب نفَسك

--- 
1
 ال ف: وخس الاذن والتف وخس الاظفار، مث اس تعمل ذكل عند لك يشء يضجر منه . قاهل الامصعي.  

2
الشهوات  -دلواب اي: كيف هتونني من شأ ن الآخرة، فتجعليهنا يف خدمة ادلنيا .. فانك تبنني عامرة موقتة لزنول بعض ا  

 مبا ترسقينه من امعدة مذّهبة لقرصسلطان يف الآخرة! -
3
 املقصود احلياة ادلنيا كام س يأ يت.  
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 .تسعد م ذلائذ بسعاداهتم تلتذ من مجيع عىل ويفيض هناية، بال ابقية ذلائذ يفيدك من حتب ان فالبد زائةل؛ لذِلةٍّ 

ُّك موِجدَك،  وقيوُم وجودك مع وجودات لك من كل عالقة بوجود م. وان اكنت نفُسك مركز وجودك؛ فرب

وان اكنت نفسك معدن نفعك؛ فرازقُك هو اذلي بيده اخلري لكه، وهو النافع البايق، وعنده نفُعك ونفُع لك من 

 كل نفٌع يف نفعهم.

شعوُرها  وان اكنت نفسك اقرَب اليك؛ ففاطرها أ قرب مهنا الهيا، اذ تصل يده مهنا اىل ما ال تصل يُدها وال

وال حهُبا اىل ذكل الش  اذلي هو يف حببوحة نفسها، فالبد ان جتمتع مجيع احملبات املنقسمة عىل مجيع املوجودات 

 مع حمبتك لنفسك فْتدهيا اىل جناب احملبوب احلقيقي.

ز صد وره اعمل!  ان مما حيجبك عن هللا ويبقيك يف الغفةل؛ احنصار نظرك اجلزيئ عىل اجلزء واجلزيئ، فيجّوِ

ابلتصادف عن الاس باب الواهية. واما اذا رفع رأ سه ومد نظره اىل اللك واللكي، ال جيّوز صدور ادىن ش  من 

 اعظم الاس باب.

مثاًل: ميكنك ان تس ند رزقك اجلزيئ اىل بعض الاس باب، مث اذا نظرت اىل خلو الارض وفقرها يف الش تاء، 

القدرة يف مراجل الاجشار وجفان اجلنان، تيقنَت انه الميكن  مث امتالهئا متربجة مزتينة ابالرزاق اليت طبخْتا

حياء الارض بعد موهتا.  ان يكون رازقك الا من يرزق لك يح اب 

ومثال: ميكنك ان تس ند ضياءك اجلزيئ املادي، ونورك اخملصوص املعنوي اىل بعض الاس باب الظاهرية 

فتقول: )انَّما اوتُيُتُه عىَل عمْل(  
1
اتصال ضيائك بنور الهنار، واتصال نور قلبك بضياء منبع  مث اذا نظرت اىل 

الانوار، تيقنت انه ال يقتدر عىل اضاءة قالبك، وتنوير قلبك حقيقًة الا من يقلب الليل والهناربتحريك 

الس يارات والامقار. يضّل من يشاء من الفجار وهيدي من يشاء من الابرار بتزنيل التزنيل لالعتبار 

 والاختبار.

--- 
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1
 99القصص:   
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 ..!هبا الاهامتم عىل شعور ذي لك جُترب هائةل، عظمية مسائل امامك الانسان اهيا  !اعمل

 اذلي هو فراقك عن لك حمبوابتك من ادلنيا وما فهيا. "املوت"مهنا 

 اىل ابد الآابد يف اهوال دهاشة. "السفر"ومهنا 

 يف سفرك الغري احملصور يف معر معدودٍّ حمدود، وهكذا. الغري احملدود "فقرك"الغري املعدود يف  "جعزك"ومهنا 

خيفي رأ سه يف الرمل، ويغمض عينه لئال يراه  "النعامة"اي  -كطري الابل -مفا ابكل تناسيَت وتعاميَت عهنا 

 الصياد.. اىل مك هتمت ابلقطرات الزائةل، وال تبايل ابلبحور ادلهاشة!!.

املعىن احلريف "م مسائل هذه الئائنات مبسأ ةل من النحو، يه الفرق بني اعمل! اين اْحد هللا عىل ان فتح يل اعاظ

!.. اي هذه املوجودات لكامٌت دالات عىل معانٍّ يف غريها، اي مكتوابٌت رابنية اتليات لالسامء "والامسى

 احلس ىن، ال امسية حىت تدل عىل معىن يف نفسها ذلاهتا.

ب مفا تفرَّع من الوجه الاول؛ عمل واميان وحمكة . ومن الوجه الثاين؛ هجٌل مركب، وكفران مرجَّ
1

، وفلسفة 

 مذّهبة.

وكذا اشكره عىل ان فتح يل مسأ ةلً جس ميًة من اعاظم مسائل الربوبية مبسأ ةل من املنطق، ويه الفرق بني اللكي 

جتيل ذي اجلزيئ، واللك ذي اجلزء، فتجيل امجلال والاحدية اكالول.. وجتيل اجلالل والواحدية اكلثاين.. و 

 الكامل والكربايء مجع امجلع.. اي جامل يف عني اجلالل اكللكي يف عني اللك، واجلزيئ يف عني اجلزء..

اعمل! ان ادلنيا فهرس تة الآخرة، فهيا اشارات اىل مسائلها املهمة، مهنا اذلوق يف الرزق اجلسامين. فاذلي ادرج 

حساس مجيع انواع نعمه اجلسامنية، يف وجودك حواس وحس يات، وجوارح وهجازات، واعضاء وأآالت ال  

والذاقة اقسام جلوات اسامئه املتجلية عىل اجلسامنيات، يف هذه ادلار الزائةل اذلليةل اليت ليست ذليذًة وال 

..  لذلةٍّ

--- 
1
 (41/  1املرجب : اذلي جعل هل ُرْجبة ويه دعامة من الاجحار تدمع هبا النخةل )مجمع الامثال   

#353 

 والاذاقة الاحساس صاحب ان اىل احلكي، عالُصن هبذا يشري
1
 ايضا جسامنيةً  ضيافةً  عباده لضيوف اعدّ  ،

ِْتا ِمنْ  جَتري) قصورٍّ  يف ابالبدية الئقة   (ابََداً  فهيا َخادِلينَ  الاهْنَارُ  حَتْ
2
.. 

اعمل! 
4
ميًة.. وصارت اهيا السعيد العاجز اخلائف! ان اخلوف واحملبة اذا توهجا اىل اخللق، صار اخلوف بليًة ال  

احملبة مصيبًة منغصًة ؛ اذ ختاف من ال يرْحك او ال يسمع اسرتحامك. وحتب من ال يعرفك. او حيقّرك حملبتك، 
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او ال يرافقك، بل يفارقك عىل رغك.. فارصفهام من ادلنيا وما فهيا اىل فاطرك الكرمي وخالقك الرحي ، ليصري 

ْحة كتذلذ الطفل ابلتخّوف اذلي جيربه اىل الانضامم اىل صدر امه خوفُك تذلاًّل ذليذا اباللتجاء اىل صدر الر 

مث وال أ مل..  الشفيقة، وتصري حمبتك سعادًة ابديًة ال تزول وال تُذّل، ال ا 

اعمل! اهيا الانسان انك مثرة او نواة لشجرة اخللقة ، فبجسامنيتك انت جزء صغري ضعيف، عاجز ذليل ، مقيّد 

 رقاك بلطيف ُصنعه من اجلزء اجلزيئ، اىل اللك اللكي.حمدود. لكن الصانع احلكي 

فبادراج احلياة يف جسمك اطلقك من قيد اجلزئية يف امجلةل، جبوالن جواسيس حواسك املنبسطة عىل عامل 

الشهادة جللب اغذيْتم املعنوية.. مث ابعطاء الانسانية جعكل اكللك ابلقوة )اكلنواة (.. مث ابحسان الاسالمية 

جعكل اكللكي ابلقوة .. مث ابنعام معرفته وحمبته ّصريك اكلنور احمليط، فاخرت ما شئت.. فان اخدلَت والاميان، 

اىل الارض والذلائذ اجلسامنية؛ رصت جزءًا جزئيًا، عاجزًا، ذلياًل. وان اس تعملت هجازات حياتك حبساب 

 ...الانسانية الكربى اليت يه الاسالمية؛ رصت اكللك اللكي والرساج املركزي 

اعمل! ايَمن حيب املوجودات ادلنيوية اليت ال تصل الهيا الا مبقدار جرمك، ومساعدة قيدك. فتتأ مل بسائر 

الفراقات الالمية، جزاًء لرصفك احملبة يف غريحملها.. ان احببَت الواحَد الاحَد، وتوهجَت حبسابه وابمسه وابذنه 

 وبنظره وحبوهل، تزنهت

--- 
1
 اس والتذوقاي اذلي وهب هذا الاحس  

2
 112املائدة:   

3
 الغصن اخلامس من اللكمة الرابعة والعرشين يفصل هذه اخلاطرة.  

#354 

آنٍّ  يف معاً  ابمجليع  ويبرص يسمع ارتباط، مملكته من جزء لك مع هل لسلطان ينتسب من َكثل .أ مل وال فراق بال أ

، وعند لكٍّ  يف هو مكني،ك نه لك ومن مئان لك يف جيري ما لك  ويبرصُ  س يده، بسمعِ  اخلادم ذكل معفيس لكٍّ

 سلطنة حملّ  يف املوجودات الصور، ومجيالت النغامت ذليذات واملشاهدة؛ اخملابرة أآالت بواسطة ببرصه

 ..بعيدةٍّ 

اعمل!  
1
اي من يش تاق اىل معرفة اخبار امثال القمر، حبيث لو قيل كل ان افديت نصف معرك؛ لزنل احٌد من  

كذا وكذا، واخربك حبقيقة اس تقباكل، لفديت بال تأ سف.  القمر واخربك ابن يف القمر
1
 

انه جاء احٌد خيربك اخبار َمن ؛ ليس القمر الا كذابب يطري حول فَراشٍّ ، يطرُي هو حول رساجٍّ من قناديل 

سقف بيته اذلي اعّده لعبيده املسافرين .. وكذا خيربك ابخبار الازل والابد، واحلياة الابدية، واحلقائق 

ة، واملسائل العظمية اليت اصغُرها اعظُم من انفالق الارض مع القمر. فان شئت فاس متع اىل سورة الاساس ي
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امُء انَفَطرْت( وامثالها.. وكذا يريك سبياًل سواًي اىل الوحدة، يُنجيك من  َرْت( واىل )اذا السَّ ْمُس كّوِ )اذا الشَّ

وثقى وسلسةل عرش ية تنقذ من اس متسك هبا من التشتت يف ضالالت الكرثة املوحشة، وميد اىل يدك العروة ال

الغرق يف ظلامت املمكنات املشتتة، ويسقيك من عني الاميان ابحلياة الابدية ماء احلياة، لتخلِّصك من 

الاحرتاق بنار الفراق من مجيع ما حتبه عىل الاطالق.. وكذا خيربك مبرضيات خالقك اذلي؛ الشمُس والقمُر 

رات بأ مره و  اس تقرت الارُض ابذنه ومبطالبه منك.. وكذا صار ترجاماًن خملابرة سلطان الازل والنجوم مسخَّ

 والابد اذلي ال هناية لقدرته وغَنَائه، ومبئاملته معك اهيا العاجز بال هناية، والفقري بال غاية.

مفع لك ذكل كيف ال ترتك نفسك لفهم هدى القرأآن؟ وال تنَس َهوسَك الس امتع رسول الرْحن؟ وكيف ال 

تس تقبل رسوهل ابلتسلي والاميان؟ وكيف ال تش تاق اىل السالم عليه ابلصالة والسالم؟ وكيف ال حتتاج اىل 

 الاس تخبار منه ما يطلبه س يُدان احلنّان ومالكنا املنّان جل جالهل؟

--- 
1
 تراجع الرحشة العارشة من اللكمة التاسعة عرشة.  

2
 (121يف سبيل الوصول اىل حقيقة مس تقبهل )ت: اذ الانسان مس تعد بأ ن يتنازل عن نصف معره   

#355 

 احلقرية الاش ياء من يُنسج التضييع، وعدم صنعه يف العبثية وعدم حمكته، بكامل احلكي الصانع نرى اننا !اعمل

 عدم برس وكذا ..النبااتت نسج يف الس امي دامئة، عالية غالية جس ميةً  منسوجاتٍّ  الاعامر، القصرية الصغرية

 الس امي متنوعة، كثرية بوظائف واجلهازات الآالت من الواحد الفرد يوّظف الارساف، وعدم طلقا،م العبثية

 يكون ان للزم خردةل، مقدار رأ سك يف ما هبا امللكفة الوظائف من وظيفة للك انفرد فلو .الانسان رأ س يف

 الطور كجبل رأ سك
1
 مفتش - العظمية ظائفهو  سائر مع - اللسان ترى الا .الوظائف احصاب ليسع الكرب يف 

2
 اذواق تنوع بعدد وظائف فهل القدرة، مطبخ يف املطبوخة املطعومات ومجليع الرحامن، خزينة ملدخرات 

 من ينسج ان - جيب بل -جيوز الصانع ذكل ان اىل احلكمية الفعالية هذه تشري أ فال . وقس املطعومات،

 غيبية، نساجئ اخلالية والاعصار املاضية وال عوام امليتة الاايم ومن الزمان، س يل يف الرسيعة الس ياةل الاش ياء

 امللوين اختالف يف والقمر والشمس والهنار الليل مبكوك اخروية ومنسوجات
3
 نسج كام الفصول؟ وحتّول ،

 حافظته منسوجات بني الفانية املاضية حياته دقائق يُبقي اذ هذا، يؤيد ما العامل فهرس تة هو اذلي الانسان يف

 وقد .الغيب عوامل دوائر يف صافيا وبقاء ابقيا انتقاال الضيقة، الشهادة هذه يف واملوت الفناء فيكون هتا،ومكتواب

ما مضيئة "ان دقائق معر الانسان تعود اليه" الويح منابع من نسمع آت، وا  ؛ فاما مظلمة ابلغفالت والسيئأ

 مبصابيح احلس نات املعلقة يف حلقات ادلقائق...

تفنن الصانع امجليل احلكي يف تصوير الافراد صغريًا وكبريًا كام يف احليوان الس امي فامي يطري  اعمل! ان من حمكة
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جبناَحيه، ويف السمك ويف املكََل ويف العوامل يف امجلةل، من اذلرات اىل الشموس، جبعل الصغري مثااًل مصغرًا 

درة، واظهار كامل القدرة، وابراز نوعي للكبري.. لطف الارشاد، وتسهيل التفكّر، وتيسري قراءة مكتوابت الق

الصنعة امجلالية واجلاللية، اذ من اس باب اجملهولية ادلقة واخلفاء، فزييلهام بوضوح حروف الكبري. وكذا من 

 اس باب اجملهولية، الوسعة والعظمة، فال حييط هبا

--- 
1
يف رأ سه مبقدار خردةل للزم ان يكون جحم اي: لواقتىض لك وظيفة من الوظائف اليت لكف هبا الانسان شيئًا ماداًي   

 (129الرأ س كجبل الطور )ت: 
2
 مبعىن انظر او مرشف.  

3
 اي: الليل والهنار. الواحد: ماًل.  

#356 

 فتظن الش يطان عند املتتلمذة ال مارة النفس واما .الصغري حروف بتقارب فزييلهام الفهم يضبطها وال النظر

، مصٍّ  اس باب من صدورها زفتجوِّ  الصنعة، صغر سبب اجلسم صغر  عدم املنبسط الكبري يف وتّدعى مُعيٍّ

 ..والتصادف العبثية ووجود ابحلمكة، الكتابة

اعمل! 
1
 انه ان قيل: ان اجلود املطلق والرزق بال حساب يالمئان العبثية، وينافيان احلمكة من هجة ؟ يقال هل: 

 ىّح، غاايت متعددة ومثرات متنوعة ووظائف نعم؛ ان احنرصت الغاية يف الواحدة مع ان للك ش  ال س امي

خمتلفة. الا ترى ان للسانك وظائف بعدد شعر رأ سك؟  فاجلود ابعتبارٍّ غاية بال حساب وابعتبار وظيفةٍّ ال 

ينايف احلمكة والعداةل يف وجوده الناظر اىل مجموع الغاايت والوظائف، اكلعسكر املس تخدم يف تعقيب ذى 

 مثال. ففي العسكر كرثة وجود بال حساب ابلنس بة اىل امثال هذه اخلدمات اجلزئية جناية او يف حامية قافةل

 مع القةل واملساواة ملا يلزم حلفظ الثغور واحلدود وسائر الغاايت..

ر الانساُن خلف أ ثره وصنعته اجلزئية، وال ميكن يف مصنوع الصانع الازيل الا من  اعمل! انه ميكن ان يَُتَصوَّ

جحاب خلف ذكل املصنوع اجلزيئ. ولو امكن كل ان تنظر اىل مجموع مصنوعاته دفعًة؛ خلف س بعني الف 

الرتفعت احلجب الظلامنية، وبقيت احلجب النورانية. فالطريق الاقرب يف نفسك، ال يف الآفاق ااّل ابلعشق 

 السديد.

اعمل! 
1
الاستيالء عىل وجه   -من الاغلب  -ان اغلب من هل نسٌل من احليواانت والنبااتت ينوى لكُّ فرد  

الارض، ويريد التسلط علهيا ليتخذها مسجداً خالصاً لنفسه يَعُبد ابظهار اسامء فاطره، يف لك جزءٍّ مهنا عبادٌة 

غري متناهية خلالقها اذلي ال هناية للياقته للعبادة. فان شئت انظر اىل البطيخ ونوااتته، والشجر والنوااتت يف 

الطري وبيضاته، االّ ان ضيق عامل الشهادة واحاطة عمل عامل الغيب والشهادة مبا اكن، مثراته، والسمك وبييضاته، و 
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ومبا يكون، ومبا مل يكن لواكن كيف يكون.. اقتضيا قبول عباداهتا ابلقوة  
4

 ، ونياهتا املندجمة يف بذورها.

--- 
1
 ».رساةل احلرش«من هذه املسأ ةل ادلقيقة "حمكة تعدد الغاايت" توّضها حاش ية احلقيقة السادسة   

2
 تفصيل هذه املسأ ةل يف المثرة الثانية من الغصن اخلامس لللكمة الرابعة والعرشين.  

3
 حىت ولو مل خترج بعُد اىل طور الفعل.  

#357 

 لالخطار هو امنا الانسان اىل الراجعة الغاايت لبعض القرأآن ذكر ان  !اعمل
1
 نظره لتوجيه اي .لالحنصار ال 

 مبا هيمت امنا الانسان اذ صانعه؛ اسامء عىل ادلال انتظامه ويف الغاية، ذي الش  ذكل نظام وائدف يف ادلقة اىل

ْرانهُ  َوالَْقَمر) :مثال ..اليه ليست مشس عىل اليه ما ذرة فريّجح به، ما عالقة هل   (َمنَاِزلَ  قَدَّ
2
 عََددَ  ِلَتْعلَموا) 

  (َوالِْحساَب  الس ننّيَ 
3
 ذكل ُخلق امنا اي الاحنصار، املراد وليس القمر، تقدير تغااي الوف من غايةٌ  هذه 

 .ذاك مثرات من لمك املشهود هذا ان بل لهذا،

، ومن خامته اذلي خيتص به، ومن أ هبر براهني التوحيد يف قدرة غري متناهية،  اعمل! ان من سكته الىت ال تقدلَّ

.. خلُق اش ياء خمتلفات ال تعد، من ش  وعمل اليتناىه يف ترصف مطلق، يف اتقان مطلق، يف سهوةلٍّ مطلقةٍّ 

واحد بس يط، اكلنبااتت ابش تاهتا من الرتاب وَكختلفات اعضاء احليوان دمًا محلًا عظامً وغريها من غداءٍّ 

 من مطعوماته الغري احملصورة.. -مثال  -بس يط.. وكذا خلُق الواحد من انواع متباينة ال حتىص كجسد الانسان 

،  وجيعل لك ش ٍّ شيئًا.فس بحان من هو القدير عىل   ان جيعل شيئًا لك ش ٍّ

اِرُعوَن(   ُن الزَّ اعمل! ان يف )َاْم حَنْ
3
رس عظي ومثل عظي!.. اذ كام انك حتفظ من التفتت والضياع بعض  

البذور، وتدخرها مث تزرعها يف مزرعتك.. كذكل ان الوارث الباعث احلفيظ اذلي حيي الارض بعد موهتا، 

مجيع النبااتت فريهثا حافظا لها، مث يزرعها منثورة حبمكة توزيعٍّ وانتظام تقس ي، ابطارة بعض  يكتب مثرات اعامل

البذور اىل الاطراف ال جممتعة خلف اصلها فقط، مث ينرش اوراقها وازهارها حىت يصري نظري: )َوِاذا الّصُحُف 

ْت(   نرُِشَ
1
 كامل حفيظية احلفيظ املطلق فانظر من شدة اهامتمك حىت تقتدر عىل حفظ بعض البذور، اىل 

يف حمافظة ما ال يعد من الصنيدقات اللطيفة املتضمنة لفهرس تات اهماهتا املعينة مبسطر القدر، من مغرّيات 

 وُمفسدات ال حتد يف انقالابت ال تعد، مع هناية المتيزي يف هناية

--- 
1
 للتنبيه.  

2
 42يس:   

3
 1يونس:   
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4
 13الواقعة:   

5
 11التكوير:   

#358 

َسُب ) ..وتسرتحي متوت مث تشاء ما تفعل عنقك عىل غاربك خيليك ال احلفظ فهذا .الاختالط  َانْ  الانسانُ  َاحَيْ

كَ    (ُسدىً  يرُْتَ
1
 ..والقطمري النقري عىل ليحاسَبّ  مال 

و اعمل! ان من وظائف احلياة الانسانية؛ فهم الانسان مبقياس ية جزئيات صفاته وشؤونه وشؤون ابناء نوعه ا

جنسه، لصفات فاطره وشؤونه. واما فهم عظامئ شؤونه احلرشية والاخروية ولكيات افعاهل يف القيامة واحياء 

الاموات؛ فتحتاج لفهمها ابالذعان اىل جعل الفاعلية يف احلرش الربيعي والقيامة اخلريفية، قياسًا لشؤونه يف 

َرْت(    -سريٍّ كتف  -القيامة الكربى. انظر اىل الربيع لرتى فيه تنظريًا   ْمُس كّوِ ل مثال: )ِاَذا الشَّ
1

... 

اعمل! ان من عظمة احاطة الاسالمية، امتداد اساسات جدراهنا من اعىل عليي لكيات صفات ذي العرش، 

ومسائل خلق العرش والسموات والارض ومالئكْتا، اىل جزئيات خطرات القلب. مع امتالء ما بيهنام 

.  بدساتري حممكةٍّ رصينةٍّ

ِحْي بْسِم  ْْحــن الرَّ  هللا الرَّ

نمُّكُ الَْحيوُة ادّلنَْيا وال يَُغرنمّك ابهلل الَغرُور(   )فاََل تَُغرَّ
4

 

اعمل!  
3
ايمن يدعو املسلمني اىل احلياة ادلنيوية اليت يه لعب  يف نوم ولهو، ويشوقهم للخروج من دائرة ما   

احهّل هللا من الطيبات الئافية )لكيفهم( 
1

مه من اخلبيثات املنغّصة اليت جترب م عىل  ، اىل ادلخول يف دائرة ما حرَّ

ترك بعض شعائر ديهنم او ترك ديهنم.. ان مثكل معهم 
1
َكثل سكران بسكر ال ميزي بني الاسد املفرتس،  

آةل الَصلب، وأآةل لعب الصبيان من احلبل املتحرك يف الهواء؛ وال يعرف اجلرح  والفرس املؤنس؛ وال يفرق بني أ

 ح من الورد املفّرح، بل يظن الاسد فرسًا،املربّ 

--- 
1
 41القيامة:   

2
 1التكوير:   

3
 44لقامن:   

4
 »املدخل اىل النور«ادلرس الثالث من رساةل   

5
 ملرّساهتم الربيئة املباحة رشعًا.  

6
 جاء هذا املثال بوضوح اتم يف اللكمة السابعة.  

#359 
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 رجل اىل جفاء ..مصلحاً  مرشداً  نفسه يظن ذكل ومع .احملمر الورد  املقشعر واجلرح اللعب، حبل الصلب وأآةل

 الصلب أآةل الرجل وقدام ، أآن لك يف للهجوم مْتئ  جعيب اسد الرجل هذا خلف اذ مدهشة؛ وضعيةٍّ  يف هو

 اذا عالجان يديه ويف ..انفجرت قد مزجعة وقرحة ، انفرجت قد معيقة جرحة جنبيه ويف نُِصبْت، قد

 هللا ابمر انقلب اس تعملهام اذا طلسامن وقلبه لسانه ويف .محمّرين وردين اجلرحان هللا ابذن انقلب اس تعملهام،

 الفراق حبلُ  وانقلب .يضّيفه السالم دار اىل يدعوه اذلي الكرمي س يده حضور اىل يركبه فرساً  الاسدُ 

آةلَ  هللا بلطف والفناء الزوال جشر من املتدىل والصلب  الس ياةل املناظر عىل الهزتازاب واملرور والتزنه، السري أ

 مر عىل والظهور، التجيل ادلامئ اجملرد امجلال جتليات جتدد ذلة الزدايد املتبدةل، اجلواةل املرااي وعىل املتجددة

 مث .والاعوام والاايم الاانم مر عىل والنعم الانعام صور جتدد يف الذلة والزدايد .وادلهور والعصور الفصول

 العالجني واطرح الطلسمني اترك :الرجل ذلكل الوضعية تكل مثل يف ايضا هو ذليا السكران ذكل يقول

 وحفظ الطلسمني حرز يساعده ما لكيفي يكفي :الرجل هل فيقول !ونطرب ونرقص ونلعب نلهو وتعال

 "نةال ميوت الا يف اجل " اذلي املوت اسد تقتل ان كل امكن ان .عداه ما يف والسعادة الذلة ميكن وال .العالجني
1

آةل الزوال بتبديل الارض  رة يف الارض اىل الرثى حبمك حامك الارض، أ ي تزيل أ .. وان ترفع هذه الآةل املسمَّ

غري الارض.. وان تشفى من هذا اجلرح املس توىل عىل لكَّية حيايت، بتبديل حيايت العاجزة الفانية حياًة ابقيًة 

ية ذايت، بتحويل ذاىت الفقرية ذااًت رسمديًة غنيًة عىل قادرة عىل الاطالق وان تربئ هذه القرحة احمليطة بلك 

ال يتيرس كل اهيا الش يطان السكران ان ختدع الا مثكل  "الاربعة"الاطالق. واذ مل ميكن كل هذه الامور 

آء وادلواء، والهوى والهدى. واما اان  حفس يب "سكراانً بُسكرٍّ ال ميزي بني الضحك والبئاء، والبقاء والفناء ، وادلأ

 .. فاذا تفطنت لرس المتثيل، او اش تقت اىل رؤية صورة احلقيقة.."هللا ونعم الوكيل نعم املوىل ونعم النصري

--- 
1
يؤىت ابملوت كهيئة كبش املح . «وسمل :  عليه هللا عن ايب سعيد اخلدري )ريض هللا عنه( قال : قال رسول هللا صىل  

ون. فيقول هلم : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون: نعم ، هذا املوت، ولكهم فينادي منادٍّ : اي اهل اجلنة ، فيرشئبون وينظر 

آه، مث ينادي منادٍّ : اي اهل النار ،فيرشثبون وينظرون. فيقول هلم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا املوت،  قد رأ

آه. فيذحب بني اجلنة والنار ،مث يقول اي اهل اجلنة خلود فال موت ، واي أ هل ال  نار خلود فال موت. مث قرأ  : ولكهم قد رأ

حصيح : رواه » ( واشار بيده اىل ادلنيا42)وانذر م يوم احلرسة اذ قيض الامر و م يف غفةل و م ال يؤمنون( )مرمي : 

 .1932البخاري يف تفسري هذه الاية ، ورواه مسمل برمق 

#360 

 جعيبة ابحرتاصات  سكروا قد ةل،املض السقمية الفلسفة وطلبة الضاةل السفهية املدنية تالميذ ان !فاعمل

 ابنوار واشعار شعور فهيا شعائر وترك الاجانب، عادات اتباع اىل املسلمني يدعون جفاؤوا غريبة، وتفرعنات
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 :بـ القرأآن تالمذة فيقابلهم الاسالم،

لفقَر فاس تغنوا اي اهيا الضالون الغافلون! ان اقتدرمت ان ترفعوا من ادلنيا الزوال واملوت. ومن الانسان العجز وا

من ادلين وشعائره، واالّ فاخس ئوا واتركوا وسوس تمك ودمدمتمك اليت يه كزمزمة اذلابب يف ما بني نعرات هذه 

َتِمعوا  آُن فاس ْ الرعود الاربعة ، والآايت التكوينية املنادية بأ عىل صوهتا عىل لزوم ادلين بشعائره )َواَذا قُرَِئ الُقرأ

تُرَْحُوَن(  هَلُ َوانِْصتُوا لََعلَّمُكْ 
1
 

آن، انقلب الاسد فرسًا،  نعم، ان خلفي اسد الاجل هيددين دامئًا، فان اس متعت بسمع الاميان صدى القرأ

والفراق براقا يوصلين اىل رْحة الرْحن الرحي واىل حضور س يدى احلنان الكرمي. واالّ صار املوت اسداً مفرتسًا 

فراقاً ابداًي. وكذا بني يدي وامايم أآالت الفناء والزوال، قد نُصبت ميزقين عىل رغي، ويفّرقين عن مجيع حمبوابيت 

وتدلت يف اختالف الليل والهنار، وأآالت الهالك والفراق قد متوجت عىل امواج الفصول والعصور. فهذه 

الآالت نصبت لصليب مع مجيع احبايب، فان اصغيت بصامخ الايقان الرشاد القرأآن انقلبت تكل الآالت مركب 

 والتزنه يف هنر الزمان وحبر ادلنيا ملشاهدة جتدد جتليات شؤوانت القدرة عىل صفحات الفصول، بزنربك السري
1
الشمس وسري القمر ودوران الارض للتعمم  

4
بلفائف الليل والهنار، والتقمص حبليت الصيف والش تاء.  

لواح املتبدةل يف اختالف الليل وملشاهدة جتدد جلوات الاسامء عىل املظاهر الس ياةل واملرااي املتحوةل والا

 والهنار.

وكذا، ان يف جنيب الامين من الفقر الغري احملدود قرحًة مس توليًة، مفع اين اجعُز من اجعز حيوان من جنس 

احليوان، اىن افقُر من مجيع احليواانت، اي: حاجايت املعنوية واملادية تساوي حاجات اللك، مع ان اقتداري اقل 

 ة. فانمن فعالية عصفور

--- 
1
 113الاعراف:   

2
 احملرك، النابض  

3
 لبس العاممة.  

#361 

 مثرات لتناول لطيفاً  واش ْتاء الرْحة، ضيافة اىل ذليذاً  شوقاً  الالي، املطلق الفقرُ  انقلب القرأآن بشفاء تداويت

آالم يف يتبق  واالّ  .والقوة الغناء ذلة عىل مبراتب والعجز الفقر ذلةُ  فزيداد .الرحي الرْحن رْحة  ازعاجات أ

 .ش  للك والتذلل مطاليب، من حاجة عنده ما للك والتعبد السؤال ذل ويف احلاجات،

ويف جنيب الايرس ايضا جرح معيق هو جعز وضعف بال حد يف مقابةل اعداء وهماكل بال عد. فأ مل اخلوف يزيل 

تذكرة دعوة لالستناد ابلقدير املطلق، ذلة احلياة ادلنيوية.. فان انصُت ابلتسلي دلعوة القرأآن، انقلب جعزي 
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واالتصال برس التولك بنقطة استناد فهيا امن وامان من الاعداء. واالّ بقيُت مضطرابً بني اعداء متشاكسني ال 

 تعد بعجز ال حيد.

 وكذا ايّن عىل جناح سفر طويل، مير عىل القرب واحلرش اىل الابد، فال يرينا العمل والعقل نورًا ينّور ظلامت

آن ويؤخذ من خزينة الرْحن.  الّ ما يُقتبس من مشس القرأ تكل الطريق، وال يعطينا رزقاً يصري زاد ذكل السفر؛ ا 

فان وجدت شيئًا مينعىن عن هذا السفر، لكن غري قطع الطريق ابلضالةل اليت يه قبول السقوط من مف القرب 

الّ فاسكت  آن ما يقول. فبعدما قرأ ْت يف دهشة ظلامت العدم اذلي هو اهول وادهش، فقل.. وا  حىت يقول القرأ

هذه الآايُت امخلسة 
1
نَّمُكْ اِبهلل الَغروُر(    نَْيا َوالَ يَُغرَّ آية )فاَلَ تَُغرنَّمُكْ احلَيوُة ادلُّ من كتاب العامل عىل رأ س الانسان أ

1
ص الشهرة، كيف جيوز اتباعك اهيا الغر املغرور؟ وال خيتار مرشبك الا سكران برشاب الس ياسة، او حر  

او شهوة الُسمعة، او رقة اجلنس ية، او زندقة الفلسفة، أ و سفاهة املدنية وغريها مما يسكر مبثهل.. مع ان هذه 

الرضابت القارعة عىل رأ س الانسان، وهذه الاهوال اليت ترضب وجه البرش س يطرّي سكره. ومع ذكل ان 

آالم احلال فقط، بل يرضب ر   أ سه خوُف املس تقبل وحزُن املايض مع أ مل احلال.الانسان ليس اكحليوان مبتىًل بأ

فان اردت ان ال تبقى اشقى واذل واْحق واضل من مجيع احليواانت؛ فانصت واس متع بسمع الاميان بشارة 

يَن اَمنوا واَكنُوا يَتقون َزنُون _ اذلَّ ْم َوالَ  ُمْ حَيْ _ لَهُُم البرُشى يف  القرأآن ابعالن: )َاالَ انَّ اْوِلَياء هللا الَ َخْوٌف عَلهَْيِ

  ) احلَياة ادّلنيا ويف الآِخرِة اَل تَْبديَل ِللَكامِت هللا ذكِلَ هو الَفْوُز الْعَظِيُ
4
. 

--- 
1
 ويه: زوال ادلنيا، موت الانسان، جعزه وفقره وسفره الطويل.  

2
 44لقامن:   

3
 13-11يونس:   

#362 

ْْحــن هللا بْسمِ  ِحْي  الرَّ  الرَّ

يتون _ َوطوِر س يننَي _ َوَهذا الَبدَل الامني _ لََقد خلقنا الانْساَن يف اْحَسن تَْقِومي _ مُثَّ َرَدْداَنُه )والتنّي َوالز 

احِلَات فَلَُهْم اْجٌر غرَْيُ َمْمنون(  لُوا الصَّ يَن اَمنُوا ومَعِ اسَفَل َسافِلني َ_ االَّ اذلَّ
1
. 

اعمل ! 
1
تقان الصنعة وكاملها يف لك ش  يدل عىل  ان صانع اللك كام انه عند لكٍّ يف لك مئان ليس يف مئان  ان ا 

 وليس عند ش  .

بيده "وان الانسان ال حتياجه اىل لك ش  من اصغر جزء جزيئ اىل اكرب لك لكّي، ال يليق ان يَْعُبد االّ َمن 

 ."ملكوت لك ش  وعنده خزائن لك ش 

اية الصغر والقصور والنقص، ادىن من المنل وان نفس الانسان من هجة الوجود والاجياد واخلري والفعل يف غ
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والنحل واضعف من العنكبوت والبعوضة. ومن هجة العدم والتخريب والرش والانفعال، اعظم من السموات 

والارض واجلبال. مثال: اذا احسن، احسن مبا تسعه ذات يده وتصل اليه قوة ذاته. واذا اساء، اساء مبا 

 يتعدى وينترش.

لهية اىل فبسيئة الكفر حيقّ  ر مجموَع الئائنات واملوجودات بتزنيل قميْتا من اوج كوهنا مكتوابت راّبنية ومرااي ا 

حضيض صريورهتا مواد متغرية رسيعة الزوال والفراق، يلعب هبا التصادف ابلعبثية.. ويُسقط الانسان اذلي 

، وخليفة تفوق عىل اعاظم هو قصيدة منظومة موزونة معلنة جللوات الاسامء القدس ية، ونواٌة لشجرة ابقية

 املوجودات حبمل الامانة، اىل دركة جعهِلِ اذلَّ من اذّل حيوان زائل فان، واضعف واجعز وافقر.

هل اختيار كشعرة، واقتدار كذرة، وحياة كشعةل، ومعر كدقيقة، وموجودية  "أ ان"وكذا ان الانسان من هجة 

لئائنات.. ولكن من هجة جعزه وفقره هل وسعة عظمية اذ يه جزء جزيئ مما ال يعد من انواع الحتد يف طبقات ا

آة واسعة لتجليات القدير بال هناية والغين  هل جعز عظي بال هناية، وفقر جس ي بال غاية، يتيرس هل ان يصري مرأ

 بال غاية.

--- 
1
 التني  

2
 ادلرس التاسع من "املدخل اىل النور" وتوضيحه يف اللكمة الثالثة والعرشين .  

#363 

 للتسنبل لها املعطاة اجلهازات ترصف كنواة، احليوانية املادية ادلنيوية احلياة هجة من الانسان ان وكذا

 هجة مفن ..فائدة بال تتفسخ ان اىل الرتاب مضيق يف واهيةٍّ  موادَّ  جلب اىل الفضاء عامل وسعة يف والتشجر

آمالها اغصانُ  امتدت ابقية كشجرة املعنوية احلياة  .الابد اىل أ

كذا ان الانسان من هجة الفعل والسعى املادي حيوان ضعيف عاجز، هل دائرة ضيقة نصف قطرها َمدَّ يده.. و 

ومن هجة الانفعال وادلعاء والسؤال؛ ضيف عزيز للرْحن اذلي فتح هل خزائن رْحته وخسرهل بدائع صنعته، هل 

 دائرة عظمية نصف قطرها مدَّ نََظرِِه بل خياهل بل اوسع.

نسان من هجة ذلة احلياة احليوانية وكاملها وسالمْتا ومتانْتا ادىن من العصفور مبائة درجة لتنغُّص وكذا ان الا

ذلاتِه ابحزان املايض وخماوف الاس تقبال.. ومن هجة اجلهازات وتفّصل احلواس وتنوع احلس يات وانبساط 

الاصلية يه: الشهود لتسبيحات  اىل ان وظيفته -املشرية هذه احلاةل  -الآالت وتكرّث مراتب الاس تعدادات 

املوجودات، والشهادة علهيا، والتفتش ابلتفكر والنظارة ابلعربة، وادلعاء للحاجة، والعبودية بدرك العجز والفقر 

والقصور.. ومن وجه جامعية اس تعداده املس تعد النواع العبادات اعىل من اعىل عصفور مبائة مراتب . 

ما ُاعطي هل هذه اجلهازات لهذه احلياة ، بل حلياة ابقية.. مثاًل: اذا رأ ينا احداً  فبالبداهة يعمل من هل عقل ؛ انّه
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اعطى ل حد خدمه عرشة داننري ليشرتي لنفسه لباساً من مقاش خمصوص، فاشرتى من اعاله. مث َاعطى لآخر 

اعاله، الا عرشة الف دينار لالشرتاء. نعمل يقينًا ان هذا ليس الشرتاء لباس من ذكل القامش اذلي ما قمية 

داننري، بل امنا اعطي ملا هو اغىل واعىل مبائة مراتب. فاذا اشرتى لبالهته اباللف لباسًا من ذكل مع ان ما 

 اشرتاه ادىن مبائة درجة من لباس الاول، البد أ ن يعاقَب عقااًب مديدًا ويؤدب تأ ديبًا شديدًا.

مبراتَب، اذ يُسّخر هل ابدلعاء والاس متداد ما ال يقتدر وكذا ان الانسان بقوة ضعفه ، وقدرة جعزه اقوى واقدر 

عىل ُعرش معشاره ابقتداره. فهو اكلصيب يصل ببئائه اىل ما ال يصل اليه ابلوف اضعاف قوته. فيتفوق 

 ابلتسخري ال ابلغلبة والغصب واجللب. فعليه ان يعلن جعزه وضعفه وفقره وفاقته ابالس متداد والترضع والعبودية.
#364 

 القدس ية الاسامء جلوات لبدائع ودالليته الربوبية، سلطنة كامالت حملاسن نظاريته هجة من الانسان ان اوكذ

 ملكتوابت مبطالعته وتفكره املتجلية، الاسامء كنوز جلواهر بوزنه وعلمه الرْحة، خزائن ملدخرات بطعمه وفهمه

 .الارض وخليفة اخمللوقات ارشُف  ..املصنوعات للطائف برؤيته وشوقه القدرة، قمل

ِحْي  ْْحـــن الرَّ  بْسِم هللا الرَّ

آُء اىل هللا(  َا النَّاُس انمُْتُ الُفَقَرأ )اَي َاهيُّ
1

 

)فَفّرُوا اىل هللا( 
1

 

اعمل ! اهيا السعيد القارص العاجز الفقري! ان يف نفسك قصورًا بال هناية، وجعزًا بال غاية، وفقرًا بال انْتاء، 

آماالَ   بال عّد. فكام ُاودع فيك اجلوُع والعطش ملعرفة ذلة نعمته تعاىل، كذكل ُركّْبَت من واحتياجًا بال حد، وأ

القصور والفقر والعجز والاحتياج لتنظر مبرصاد قصورك اىل رسادقات كامهل س بحانه، ومبقياس فقرك اىل 

 َعمه واحسانه.درجات غناه ورْحته، ومبزيان جعزك اىل قدرته وكربايئه، ومن تنوع احتياجك اىل انواع نِ 

 فغاية فطرتك يه العبودية. والعبودية؛ ان تعلن عند ابب رْحته:

 .."س بحان هللا"وبـ  "اس تغفر هللا"قصوَرك بـ

 وابلسؤال.. "امحلد هلل"وبـ "حسبنا هلل"وفقَرك بـ 

 وابالس متداد.. "هلل اكرب"و بـ  "الحول وال قوة الاابهلل"وجعَزك بـ 

آة عبوديتك جامل رب  وبيته.فُتظهر مبرأ

--- 
1
 11فاطر:   

2
 11اذلارايت:   

#365 
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ْْحــن هللا بْسمِ  ِحْي  الرَّ  الرَّ

اَر لَفي َجحيٍّ(   )انَّ ااَلْبراَر لَفي نَعيٍّ _ َوِانَّ الُْفجَّ
1
. 

اعمل ! 
1
اهيا السعيد الغافل!. ان للك احدٍّ يف سفر حياته طريقني اىل القرب، والطريقان متساواين يف القرص  

 والطول.

كن احدهام؛ مع انه ال رضر فيه، فيه منفعة عظمية بشهادات اهل الشهود املتواترين واجامعهم. يصل  اىل تكل ل

 املنفعة العظمية من عرشة سالكيه تسعٌة.

والآخر؛ مفع انه ال نفع فيه ابالتفاق، فيه رضر عظي ابجامع اهل اخلربة والشهود. فاحامتل الرضر من العرشة 

كل يف هذا ال حيمل سالحاً وال زاداً فيخف يف الظاهر وخيلص من ثقل َمّن، لكن حيمل تسعة، الا ان من يس

عىل ظهر قلبه مائة َمنٍّ ِمن املنة ويثقل عىل عاتق روحه احامل الاهوال واخملاوف. والن المتثيل يريك املعقول 

 حمسوسًا، منثل لهذه احلقيقة مثااًل :

رَسل اليه، ومن مئانك اليه طريقان؛ مييناً وشاماًل متساواين قرصًا مثاًل : تريد ان تذهب اىل اس تانبول، أ و تُ 

وطواًل، متخالفان نفعًا ورضًا خفًة ولكفًة. ففي جانب الميني نفع عظي ابجامع اهل الشهود والاختصاص بال 

واخلش ية رضرٍّ وابالتفاق.. وْحل سالح وِمزَود زاد مبقدار َمّن، مع خالص الروح والقلب من ثقةل ْحل املنّة 

اللتني هام يف ثقةل اجلبال.. ويف اليسار رضر بشهادات ماليني من اهل اخلربة والشهود وبال نفع ابتفاق املوافقني 

واخملالفني، مع خفة الظاهر يف طرح السالح الصارم الالزم وترك الزاد الاذّل الالزم. لكن ْحل 
4
عىل عاتق  

روحه بدل )قييت( 
3
ظهر قلبه بدل اربع )حقات(  السالح قناطري اخلوف، وعىل 

1
الزاد مائة َمنٍّ من امِلنّة. اذ  

قد خيرب الشاهدون الصادقون: ان اذلاهبني بُيمن الاميان يف الميني يف امنٍّ وامان يف مدة سري م، واذا وصلوا 

 اىل البدل حصل لتسعةٍّ من العرشة

--- 
1
 13-14الانفطار:   

2
 اللكمة الثالثة توضيح واف. ويف» املدخل اىل النور«ادلرس الرابع من   

3
 اي الساكل قد ْحل عىل عاتق ...  

4
 مغ( . 1191مقياس للوزن يساوي )  

5
 او اوقية: مقياس للوزن القدمي.  

#366 

 اضطراب سري م مدة يف هلم اليسار، يف والبالهة والبطاةل الضالةل بشؤم املاشني وان .جس ي ورحب عظي نفع

 .فقره يف الحتياجه ش ٍّ  للكِ  ويتذلّل جعزه، يف ضعفه يف خلوفه ش ٍّ  للك املايش ليتزنّ  واجلوع، اخلوف من عظي
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بَسون البدل اىل وصلوا واذا  احامتل فيه ما يرحج ال عقلٍّ  ادىن هل مفن .اثنان او واحد الا ينجو ال اويقتلون حُيْ

 وتسعني بتسعة ائةامل من الرضر اعظم فيه ما يرحج فكيف .قليةل خفةٍّ  ل جل فيه رضر ال ما عىل الرضر،

 احلقيقة؟ يف لكيةٍّ  ثقةلٍّ  مع الصورة، يف جزئية خفة الجل احامتالً  وتسعني بتسعة النفع َاعظم فيه ما عىل احامتاًل،

آن الآمر ابلصالة بعد  اما املسافر فانت. واما اس تانبول فعامل الربزخ والآخرة. واما الطريق الامين فطريق القرأ

 فطريق اهل الفسق والطغيان. واما اهل اخلربة والشهود فاالولياء املشاهدون؛ الاميان. واما الطريق الايرس

اذ ذو الوالية ذو ذوق شهودي يف احلقائق الاسالمية، مفا يعتقده العايم قد يشاهده الويل. واما السالح والزاد 

لنقطيت الاستناد  ففي مضن التلكيف املتضمن للعبودية املتضمنة للصالة املتضمنة للكمة التوحيد املتضمنة

والاس متداد املتضمنتني للتولك عىل القدير احلفيظ العلي وعىل الغين الكرمي الرحي.. خفلص من التزنل والتذلل 

 يفيد ان ال انفع وال ضار الا هو وال نفع وال رضَّ الا ابذنه. "ال ِاهَل ِاالَّ هللا"للك ش  هل فيه هجة رّضِ او نفع. اذ 

ْْح  ِحْي بْسِم هللا الرَّ  ــن الرَّ

ار الآِخرَة لَهِئَي احلََيواُن(  نَيا ِااّل لَْهٌو ولَِعٌب َوِانَّ ادلَّ )وما هذه احلََياُة ادلُّ
1

 

اعمل! 
1
اهيا السعيد املسافر اىل الشيب، اىل القرب، اىل احلرش، اىل الابد!. ان ما اعطاك مالكك من العمر  

ضيعَته لكه يف هذه احلياة الفانية اليت يه كقطرة رسابٍّ  لتحصيل لوازمات احلياتني بقدر الطول والقرص، قد

ابلنس بة اىل البحر، فان اكن كل عقل فارصف نصفه او ثلثه ال اقل ُعرشه للباقية، ومن العجائب ان يقال ملثكل 

 من اْحق الناس هو: عاقل ذو فنون.

--- 
1
 13العنكبوت:   

2
 ابعة تكشف دقائق هذا املثال.ادلرس اخلامس من "املدخل اىل النور" واللكمة الر   

#367 

 "انطالية"، اىل "بوردور" من وارسهل ديناراً  وعرشينَ  اربعة س يده اعطاه عبدٍّ  من اْحَق  ترى هل :مثالً 
1

، اىل 

، "انطالية". وامره ان يرصف تكل ادلاننري يف لوازمات سفره ، لكن اىل "المين"، اىل "املدينة"، اىل "الشام"

، لو مل يرصف َشيْئاً لوصل ايضًا. ومهنا اىل سائر منازهل ال اختيار هل، ِان اشرتى وثيقًة ميَش راجالً هل نوع ا ختيارٍّ

لركب سفينًة او )مشندوفرًا( 
1
او طيارًة وقطع مسافة شهرٍّ يف يومٍّ . والا ذلهب ماش يًا طريدًا اتهئًا وحيدًا .  

 ومني!مع ان ذكل الساحئ الابهل رصف ثالثة وعرشين دينارًا يف مسافة ي

 فقيل هل : فال اقل فارصف الواحد لزاد السفر الطويل ميكن ان يرْحك س يدك.

 فقال : ال ارصف الحامتل عدِم الفائدة.

فقيل هل: فيا للعجب لبالهتك اىل هذه ادلرجة!.. كيف يفتيك عقكل ان تريم نصَف ماكل يف مقار )البيانكو( 
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4
. وهو مثانية واربعون دينارًا، مع اشرتاك الف انس  ، ابحامتل واحد من الف احامتلٍّ انٍّ برجاء الظفر بأ لِف دينارٍّ

فكيف ال يفتيك هذا العقل ابن تعطي جزًء واحداً من اربعة وعرشين جزء من ماكل لتظفر بكنوزٍّ ال نفاد لها 

بتسعامئة وتسعة وتسعني احامتاًل بشهادات ماليني من اهل اخلربة والاختصاص. مع انه هُيمت يف مثل هذه 

فعة اجلس مية ابخبار واحدٍّ عايم، فكيف ابخبارات مشوس البرش وجنومه املتواترين واهل الشهود اذلين املن

يرّجح اثنان من مثبىت اهل الشهود عىل الوف النافني املنكرين، كام يرحج شاهدان لهالل رمضان عىل الوف 

 املنكرين لرؤيته.

 "المين"فالربزخ. واما   "الشام"فالقرب. واما  "انطاليه"فدنياك. واما  "بوردور"اما العبد املسافر فانت. واما 

مفا بعد احلرش. واما ادلاننري الاربعة والعرشون، فاربع وعرشون ساعة يف معر اليوم، ترصف ثالاًث وعرشين 

ساعًة ملصاحل احلياة الفانية؛ وتْتاون يف رصف ساعةٍّ واحدةٍّ يف اداء مخس صلوات اليت يه من أ لزم الزاد يف 

 ر الطويل !السف

--- 
1
 اسامء مدن تقع جنويب تركيا  

2
 القطار  

3
 اليانصيب.  

#368 

 :الكرمية الآية ارسار من رس لبيان المتثيل هذا

)َوُاْزِلَفِت اجلَنَُّة لِلُْمتقني  _  َوبُّرَزِت اجلحُي لِلْغاويَن( 
1
 

اعمل ! 
1
ثيليًة، فهيا مثال قسم من حقائق ادلنيا اياهيا الغافل التارك لدلين يف طلب ادلنيا! احيك كل حئايًة مت  

 وادلين.

اكن فامي غرب من الزمان أ خوان ، فذهبا اىل ان  انقسم الطريق طريقني: يف احداهام لكفة اتباع القوانني، ويف 

الاخرى ال لكفة يف الظاهر.. فذو اخللق احلسن اختار جانب الميني مع اللكفة اخلفيفة. وذو اخللق الس ئي اختار 

اليسار مع اخلفة الثقيةل، فذهب ذو الشامل فامي بني القفار اىل ان دخل حصراء خالية فسمع صواتً هائاًل، جانب 

فرأ ى اسداً مدهشاً هيجم عليه، ففر اىل ان صادف برئاً معيقاً بس تني ذراعًا، فرىم نفسه فيه ، فسقط ثالثني 

لهيام فاراتن بيضاء وسوداء تقطعان العرقني. ذراعاً فوصل يده اىل جشرة يف جداره، ولها عرقان ؛ قد تسلطت ع

فنطر فامي حتته فرأآى ثعبااًن عظاميً ورفع رأ سه اىل قرب رجهل، وسعة مفه كفم البرئ. ونظر يف جوانبه فرأآى 

آها جشرة التني، لكن امثرت انواعًا متباينًة من مثرات الاجشار  حرشات مرّضة مؤذيًة. فنظر اىل الشجرة فرأ

جضت لطائِفُه من دهشة الوضعية، اذ جتاهلت نفُسه ابلتغافل مع انينات لطائفه، حفسب اخملتلفة، فبيامن 
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، فبرس حديث )اان عند ظن عبدي يب(  ابملغالطة انه يف بس تانٍّ
4
هكذا ظن، فهكذا عومل. فبقى ابدًا بني  

هذه الامور  هذه الاهوال ال ميوت وال حيىي. فهذا املسكني بسوء فهمه مل يتفطن انه ال ميكن التصادف يف

 املطلسمة.

فلرنجع ونرتك هذا املشؤوم يف عذابه؛ ولنذهب خلف الاخ املميون املتيامن. فهذا يذهب مس تأ نساً حبسن ظنه 

الناش  من حسن سريته. انظر كيف اس تفاد حبسن نَظره مما مل يس تفد منه اخوه، اذ صادف يف طريقه بس تاان 

ه ابملس تحس نات ومل يلتفت اىل امللواثت ك خيه. مث ذهب حىت فيه امثار وازهار، مع مس تقذراتٍّ وميتات. فتزنَّ 

 دخل

--- 
1
 21،21الشعراء:   

2
 البحث خالصة اللكمة الثامنة وادلرس الثاين من "املدخل اىل النور".  

3
 3121، 3121)حتقيق اْحد شاكر( ويف حصيح اجلامع الصغري  4149والرتمذى  1191رواه البخارى ومسمل   

#369 

 سلطان مأ مور الاسد ان ابحامتل اخيه،  بدرجة ال لكن خفاف الهامج، الاسد صوت فسمع خالية ءحصرا يف

 علهيام تسلطت عرقان، لها بشجرة نصفه يف فتعلق فيه، نفسه فطرح ذراعاً  بس تني برئاً  فصادف ففر الصحراء،

 رجليه، اىل تقُرب البرئ فمك مفه عظاميً  ثعباان فرأ ى حتته ونظر الاسد؛ فرأ ى فوقه فنظر تقطعاهنام، فأ راتن

 الامور هذه تناظر من وفهمه ظنه حُبسن تفّطن النه .اخيه دهشة من مبراتب ادىن لكن اخلوف من فتدهش

 اذلى هو َمن معرفَةَ  (مرق) خوفه من فتودل .جيّربه اليه انظر حامك امر حتت واهنا طلسامً، فيه ان العجيبة

 فاذا الشجرة رأ س اىل فنظر .الطلسم صاحب حمبة (مرقه) من فتودل .عنده من امرٍّ  اىل ويسوقىن اىلّ  يتعّرف

 مثرات التينة تمثر ان ميكن ال اذ طلسم، حمك حتت انه وتيقن ابللكية، خوفه فزال متباينةً  امثاراً  امثرت تينة يه

 حمبته من فتودل .لضيوفه الكرمي املكل ذكل اعدها اليت الاطعمة الوان اىل اشارات الا يه مفا .الاجشار سائر

 !عليك وتولكُت  كل، اللك تركت :فنادى املفتاح، فُالهِمَ  الطلسم، به ويرىض الطلسم به يفتح ما طلب هل

 ..ادلخول اىل يدعوانه خادمني انقلبا والثعبان الاسد فرأ ى .نزهية جنانٍّ  اىل اببٌ  فانفتح اجلدار، فانشق

حلية، وهذا يُدعى اىل ادلخول يف ابب البس تان فانظر اىل تفاوت حال الاخوين: ذاك ينتظر ادلخول يف مف ا

املنور املزهر املمثر.. وذاك يف دهشة الميةٍّ وخوف يتفطر منه اعامق قلبه، وهذا يف عربة ذليذة وخوف تتقطر 

منه حمبة وحرمة ومعرفة.. وذاك يف وحشةٍّ ويأ سٍّ ويمُتٍّ، وهذا يف انس يةٍّ ورجاء واشتياق.. وذاك يف هدف هتامج  

وحشة، وهذا ضيف يس تأ نس خبدام املضيف.. وذاك يعجل عذابه ابلك المثرات الذليذة اليت ُاذن الاعداء امل

 يف طعمها الشرتاء ما يه من امنوذهجا ال  اىل الكها، اذ يف بعضها مس. وهذا يؤجل الالك ويلتذ ابالنتظار..
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والئافر، والقلب الصاحل  فاذا تفهمت دقائق المتثيل فاعرف اوجه التطبيق: اما الاَخَوان فالروح املؤمن

والفاسق. واما الطريقان فطريق القرأآن والاميان، وطريق العصيان والطغيان. واما الصحراء فادلنيا. واما الاسد 

فاملوت. واما البرئ فالبدن واحلياة، واوسط العمر س تون. واما الشجر فالعمر. واما الفأ راتن البيضاء والسوداء 

 ان فالربزخ اذلى مفه القرب.. واما احلرشات املرضةفالهنار والليل. واما الثعب
#370 

 واما .فاحملرمات مهنا املسمومة واما ..اجلنة لمثرات املذكرات املشاهبة ادلنيوية فالنعم المثرات واما ..فاملصيبات

 (الَقيومُ  احلَيُّ  ُهوَ  االَّ  ِاهَلَ  ال هللا) فـ املفتاح واما ..اخللقة حمكة فرس الطلسم
1
 ورضاك معبودي انت هللا اي - أ ي 

هل الا هللا"و - مطلويب . واما تبدل مف الثعبان بباب البس تان ؛ فل ن القرب الهل القرأآن والاميان ابب اىل "ال ا 

رْحة الرْحن يف دهلزي اجلنان. والهل الضالةل والطغيان ابب اىل ظلامت الوحشة والنس يان يف برزخ اكلزندان 
1
سد املفرتس فرسًا مونسًا؛ فل ن املوت للضال فراق ابدى عن مجيع حمبوابته، كبطن الثعبان. واما تبدل الا 

واخراٌج هل من جنته الئاذبة ادلنيوية اىل زندان القرب يف الانفراد. واما للهادي فوصال اىل احبابه، ووصول اىل 

املنّان ادلاّين الّرْحن. اوطانه، وخروج من زندان ادلنيا اىل بس تان اجلنان ل خذ اجرة اخلدمة من فضل احلنّان، 

 جل جالهل وال اهل الا هو.

اعمل! 
4
اهيا السعيد املغرور املفتخر مبا مل تفعل! انه ال حق كل يف الفخر والغرور؛ اذ ليس منك يف نفسك الا  

القصور والرش. وان اكن خريًا فهو جزيئ كجزئك الاختياري، لكن جبزئك الاختياري تفعل رّشًا لكيًا، اذ 

سِقط مثرات سائر الاس باب املتوهجه اىل مقصودك. فتس تحق خسارة لكيًة وجخاةًل عامًة، لكن بقصورك تُ 

 عكست القضية فَتََفْرَعنت..

، ففعل لك واحد وظيفته، فرتك هو  مثكل يف هذا، َكثل مغرورٍّ اْحق صار رشيئاً مجلاعةٍّ يف التجارة بسفينةٍّ

، فقيل هل: احلق ان لك اخلسارة عليك، فقال: وظيفته الىت هبا تتحرك السفينة حىت غرقت خفرسوا ا لف دينارٍّ

ال، بل تنقسم علينا فعيلَّ مبقدار حصيت. مث يف سفر أآخر، فعل كام فعلوا فرحبوا الف دينار ؛ فقيل هل : فليقسم 

يل الرحب عىل رأ س املال، فقال: ال، بل لك الرحب يل،  اذ قلمت اوالً لك اخلسارة عليك ، فاذاً لك الرحب يل. فق 

يتوقف عىل وجود لك اجزاء املوجود والرشائط فمثرة الوجود تُعطى لللك، والرحب  "الوجودُ "هل: اهيا اجلاهل! 

.  وجود. واما اخلسارة فمثرة العدم مع ان اللك ينعدم بعدم جزء واحد وبفقد رشطٍّ

--- 
1
 111البقرة:   

2
 السجن.  

3
 ادلرس السادس من  "املدخل اىل النور".  

#371 
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 الفخر يف كل حق فال للعدم، سبباً  صار من عىل العدم مثرة تُرجع !جسامً  والشقي اسام، السعيد هياا فيا

 .والغرور

 اما اواًل: فل ن الرش منك واخلري من ربك.

 واما اثنيًا: فل ن رشَّك لكي وخرَيك جزيئ.

لُعرش معشار عشري ما  واما اثلثا: فالنك اخذَت اجرة معكل اخلري قبل العمل، بل ال تساوي مجيُع حس ناتك

أ نعم عليك َمن جعكل انساانً مسلامً.  ومن هذا الرس تكون اجلنة من حمض الفضل، وتكون هجمن عني العدل؛ 

 اذ قد يعمل البرش برّشه اجلزيئ الآين جنايًة لكيًة دامئًة.

ال  "الشكرُ "ملنة هل.. فاحلُق واما رابعًا: فالن اخلري امنا يكون خريًا؛ ان اكن هلل. فاذا اكن هل، فالتوفيق منه، فا

ابالراءة والرايء اذلي يصري اخلري رشًا.. مفن هجكل هبذه احلقيقة رصت مغرورًا يف نفسك، غرورًا  "الفخر"

 لغريك.. فتس ند حس نات امجلاعة اليه فيتفرعن يف نظرك، بل تقسم مال هللا وفعهل عىل الطواغيت.

اىل القَدَر فرارًا من املسؤولية، ومتلّكك  -منك ابلنص  -وكذا من هذا اجلهل اس نادك سيئاتك اليت يه 

آن )َما  -ابلنص -للحس نات اليت يه من فيض فضل فاطرك  اىل نفسك، لُتحمد مبا مل تفعل.. فتأ دب ابدب القرأ

ِّئةٍّ فَِمْن نَْفِسَك(  نَةٍّ فَِمَن هللا َوَما َأَصابََك ِمْن َسي اَصابَك ِمْن َحس َ
1
ليس كل.. وكذا  فالزتم ماكل، وال تغصب ما 

آداب القرأآن؛ جبعل جزاء السيئة مثلها.. واحلس نة عرش امثالها.. فال تعّدى عداوتك من املس  بصفةٍّ  تأ دب بأ

اىل اقاربه واىل سائر صفاته.. وجتاوز مبحبتك من احملسن اىل انسابه مع الصفح عن عيوبه 
1
. 

اعمل ! 
4
تغل بوظيفة ربك. مفن ظلمك وهجكل؛ تركك اهيا السعيد الغافل الفضويل!. انك ترتك وظيفتك، وتش   

لوظيفة العبودية اخلفيفة اليت يه يف وسعتك.. وْحكل عىل ظهرك ورأ سك وقلبك الضعيف، وظيفة الربوبية 

 الىت ختتص مبن

--- 
1
 92النساء:   

2
 هذه املعاين مفّصةل يف رساةل "الاخوة"  

3
 .اللكمة اخلامسة وادلرس  السابع من "املدخل اىل النور"  

#372 

  (َركَّبكَ  َماَشاءَ  ُصوَرةٍّ  َايّ  يف _ فََعَدكَلَ  فََسّويكَ  َخلََقكَ )
1
 لتسعد وظيفته اليه وفّوض وظيفتك، فالزتم 

الّ  ..وتسرتحي  مثكل .غوايً  وخائناً  شقياً  عاصياً  رصت وا 
2
 التعلي يه اصلية وظيفة هل عسكر نفر َكثل 

 خمصوصة وظيفة ولسلطانه لوازماهتا، ابحضار الوظيفة هذه يف ُمعيُنه والسلطان واجلهاد، واحلرب اخملصوص،

 الوظيفة، هذه وسائل يف النفر يس تخدم قد لكن ..دوائه حىت ولباسه وتعييناته النفر ذكل ارزاق اعطاء يه
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 .ادلوةل حبساب لكن

ومن هذا الرس اذا قلت لنفر يطبخ طعامه: ماتفعل؟ يقول: افعل خسرًة )وعنقرًة( 
4
ول امعل لدلوةل، وال يق 

لرزيق.. لعلمه انه ليس من وظيفته، بل عىل ادلوةل حىت ان تدخل اللقمة يف مفه، ان مل يقتدر ابملرض مثال. 

َّف  فالنفر املش تغل ابلتجارة لتدارك رزقه جاهٌل شقّي يُزي
3
ويؤّدب.. والتارك للتعلي واجلهاد خائن عيّص يرَُضب  

 ويُعنَّف.

برتك الكبائر وجماهدتك مع النفس  -صالتك يه تعلاميتك. وتقواك فيا سعيد الشقي! انت ذكل النفر، و 

يه حربُك. فهذه يه غاية فطرتك لكن هللا هو املوفق املعني. واما رزقك وادامة حياتك وما  -والش يطان 

يتعلق بك من الاموال والاوالد، فهئي من وظيفة فاطرك، لكنه قد يس تخدمك يف وسائل قرع ابواب خزائن 

ل الفعيل او احلاىل او القاىل، وقد يس تعمكل يف اذلهاب يف املساكل الىت توصكل اىل مطاخب رْحته ابلسؤا

نعمته، فتطلب بلسان الاس تعداد او الاحتياج او الفعل او احلال او القال ماعنَّي َوقَّدركل. . مفا اهجكل يف 

آبة  من رزقك اطيب الرزق، وانت طفل صغري بال اختيار وال -يف حق رزقك  -اهتامك  اقتدار ويرزق لك دأ

ال حتمل رزقها َوُهو السميع العلي القدير الغين اذلي جعل الارض يف الصيف مطبخًة لضيوفه يفيض فيوضه 

يف ظروف الرايض، وميل  أ واين الاجشار بذليذات الاطعمة.. فامعل حبسابه وابمسه وابذنه فامي اس تعمكل فيه 

يِبَ هللا وِنْعَم الَوكيُل ِنْعَم بعد ايفاء وظيفتك الاصلية.. فاذا تعارضا ف  عليك بوظيفتك فتولك عليه، وقُْل: َحس ْ

 الَْمْوىل َوِنْعَم النَّصري.

--- 
1
 9،9الانفطار:   

2
 هذا املثال موحض يف "اللكمة الثانية"  

3
 لكمة مس تعمةل ابلرتكية اصلها يوانين ، ويه تعين العمل جمااًن من دون رغبة وال اجرة.  

4
 ان وحيقر.مبعىن : هي  

#373 

 الرحي الرْحــن هللا بِسمِ 

اعِ ِاذا َدعَاِن(  )َوِاذا َسَاكَلَ ِعبادي َعين فَايّن قَريٌب ُاجيُب َدْعَوَة ادلَّ
1

 

  ) َتِجْب لمَُكْ وكذا )ُاْدُعوين َاس ْ
1

 

وكذا )قْل َما يَْعَبؤا ِبمُكْ َريّب لَْوال ُدعاؤمُك( 
4

 

اعمل ! 
3
! ان ادلعاء عبادة. ومثرة العبادة يف الآخرة. واما املقاصد ادلنيوية فاوقات ايمن يّدعي انه يدعو وال جياب 

 تكل الادعية اليت يه عبادات خمصوصة.

274



فكام ان الغروب وقُت صالة املغرب، واخلسوف والكسوف وقُت صالة الكسوفني ال غايٌة هلام، وانقطاعَ املطر 

، بل يه عبادة لوجه هللا تدوم مادام مل يزنل، واذا وقُت صالة الاستسقاء، ال ان الصالة وضعت لزنول املطر

 نزل املطر انقىض وقْتا..

وكذا، تسلط الظاملني ونزول البالاي اوقاٌت ل دعية خمصوصة تدوم مادامت يه، فان ُرفعت هبا فنوٌر عىل نور. 

 وان مل تُرفع ال يقال مل يقبل ادلعاء، بل مل ينقض وقت ادلعاء.

( فاالجابة غري قبول ادلعاء بعيهنا. بل اجلواب دامئي، واسعاف واما وعد الاجابة يف )اُ  َتِجب لمَُكْ ْدُعوين َاس ْ

 احلاجة اتبع حلمكة اجمليب.

مثال: تقول لطبيبك: ايحكي! فيقول: لبيك جميبا.. فتقول: اعطين هذا الطعام او ادلواء. فقد يعطيك عني ما 

اس باب عدم قبول ادلعاء ظن كون ادلعاء لهذه طلبت او احسن منه، وقد مينعك برضورة يف مرضك. ومن 

 املقاصد ادلنيوية. مثال : يُظن صالة الاستسقاء موضوعة للمطر فال تكون خالصة فال تُقبل.

اعمل ! ان ابالنقالب ينفرج وادٍّ معنوّي بني الطرفني، فالبد من جرس ممدود فيه مناس بة بني العاملني لميرَّ عليه 

 لعامل اىل ذكل العامل. لكنابلتعرّي والتلبس من هذا ا

--- 
1
 191البقرة:   

2
 11غافر:   

3
 99الفرقان:   

4
 ادلرس الثامن من "املدخل اىل النور" وموحض يف اللكمة الثالثة والعرشين.  

#374 

 اليه املنقلب مقام وبُعد الانقالابت اجناس ابعتبار متنوعة واسامء متباينة وماهيات متخالفة، اشئال هل اجلرس

 بني جرس واملثال .والآخرة ادلنيا بني جرس والربزخ .واملثال اليقظة عامل بني جرس فالنوم .املنقلب وعن عن

 فيه تندمج بل واحد، فيه فليس احلرش يف واما .والصيف الش تاء بني جرس والربيع .والروحاين اجلسامين العامل

 .!واغرب واعوج اجعب جفرسها عظمية كثرية انقالابت

آل اعمل! ان يف ا آن ملأ (  )كثار ذكر القرأ الَْيِه َمْرِجُعمُكْ ِِ
1
)َوالَْيِه تُْرَجُعوَن(   

1
، )َوالَْيِه الَْمصرُي(  
4
آب(    )واليه َمأ

3
اذ تقول هذه الآايت للناس: ان املوت  -وان تضمنت للعايص هتديدًا  -بشارة عظمية، وتسلية جس مية  

عدم والسقوط يف ظلامت الفناء والانعدام، بل يه ابواٌب والزوال والفناء والفراق من ادلنيا ليست ابوااًب لل

ِقِه مع  ر تَمزُّ للقدوم واذلهاب اىل حضور سلطان الازل والابد. فهذه  الاشارة تُنجي القلب من دهشة أ ملِ تصوُّ

 مجيع حمبوابته بني ايدي عدمات هائةل غري متناهية، والتفرق بني انياب فراقات مدهشة. فانظر اىل دهشة هجمّن 
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َر فاطُره ظنَّه عذاابً ابداًي  املعنوية املندجمة يف الكفر!.. اذ برس )اان عند ظّن عبدي يب( ظنَّ الئافُر هكذا.. فَصوَّ

عليه.. مث انظر اىل درجة تفوق ذلة اليقني بلقاء هللا، حىت عىل اجلنة. مث بعده مرتبة الرضاء، مث بعده درجة 

لعارف العايص اكجلنة ابلنس بة اىل هجمن املعنوية للئافر اجلاهل خبالقه. الرؤية، حىت ان هجمن اجلسامنية للمؤمن ا

وقد اصطف  "ترضعات حبيب احملبوب الازيل"ولو مل يكن من الرباهني الغري احملصورة للبقاء ووسائهل، الا 

وس يةًل خلفه يف تكل الصالة الكربى صفوف الانبياء وصفوف الاولياء مؤّمنني عىل دعواته ومناجاته، لَكَفْت 

وبرهااًن. أ ميكن ان يوجد يف هذا احلسن الابدع الامجل، وامجلال الابرع الاَكل هذا القبُح الاجعب والنقُص 

الاغرب؟.. اي ابن ال يسمع من يَسمع اخفى هواجس احلاجات الخفى اخمللوقات بدليل قضاهئا يف اوقاهتا 

لعرش، واحىل املناجاة، واعظم ادلعوات، يف الالئقة، وان ال يقبل ارفع الاصوات الصاعدة من الفرش اىل ا

 اشد احلاجات..؟ مال مث مال هوالسميع البصري.

 نعم، هذه املعامةل من اوسع مراتب شفاعته عليه الصالة والسالم وكونه رْحة للعاملني.

--- 
1
 11الانعام :   

2
 19البقرة :   

3
 19املائدة :   

4
 41الرعد :   
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 وخلق الاختياري، اجلزء مسأ ةل يف ويتعمقون القدر، مبسأ ةل يتحججون و م الغافلني دفاصا ما كثرياً  انه !اعمل

 فاعلني انفسهم  يتومهون التصادف، ليد الازّمة ويعطون رأ ساً  القدر ينكرون غفلْتم بلسان اهنم مع ..الافعال

 يف الغافةل او فرةالئا فالنفس .الاس باب وعىل جنسهم ابناء عىل وصنعه هللا مال ويقسمون الاطالق، عىل

 فهااتن  واذعااًن؛ امياانً  هل اللكَّ  تثبت العارفة واملؤمنة .ظاهراً  اثبتت وان ابطناً  اللك تسلب الغفةل وقت

 من واحلضور الصحو الهل والاسالم، التوحيد وملرايق والاميان، التولّك  حلدود غايتان الالكم، يف املسأ لتان

 حاجز وبرزخ العارفني،
1
 فان ! املسأ لتني هباتني التحقق واين ااننيتمك؟ يف املتفرعنون الغافلون اهيا انمت فاين .

 بأ س فال الَقدَر، عىل ش ٍّ  لك احاةل مقام واىل الاختياري، اجلزء نفي درجة اىل والعبودية احملوية يف ترقيت

 ..التصورية العلمية ال احلالية، الاميانية املسائل من حينئذٍّ  هام اذ السكر؛ من نوعٌ  فيك اذ عليك،

اعمل! 
1
ان التواضع قد ينايف حتديث النعمة. وقد ينجرُّ حتديُث النعمة اىل الِكرب والغرور، فال بد من ادلقة  

 والامعان وترك الافراط والتفريط.

 ولالس تقامة مزيان وهو: ان للك نعمة وهجني:
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ُسكر فينىس املاكل، فيمتكل، فيظن الكامل مبلكه وجهٌ اىل املُنَعم عليه فزييّنه وميزّيه ويتذلذ به، فيفتخر، فيقع يف ال 

 اذلايت، فيتكرب مبا ال حّق هل فيه.

ووجٌه ينظر اىل املنِعم فيظهر كرمه، ويُعلن رْحته، وينادي عىل انعامه، ويشهد عىل اسامئه. وهكذا مما يتلو من 

، والا تضمن كفراان. وحتديث أآايت جلواته يف انعامه. فالتواضع امنا يكون تواضعًا اذا نظر اىل الوجه الاول

 النعمة امنا يكون شكرًا معنواًي وممدوحًا اذا نظر اىل الوجه الثاين، والا تضمن متدحا وغرورًا..

اي يوسف الكرشى 
4

. اذا تلبست بلباس فاخر غال الخيك يوسف الكيَش، فقال كل سعيد: ما احس نك! 

 ..فقل: احلسن للّباس، ال يل، فتصري متواضعًا يف التحديث

--- 
1
 وبرزخ حاجز ل هل الغفةل  

2
 املسأ ةل السابعة من املكتوب الثامن والعرشين توحض هذا البحث.  

3
 احلوار مع بعض طالب الاس تاذ النورىس القداىم".  

#376 

 عند واما .ومالحظْتا املئافأ ة وتوزيع الاجرة اخذ عند يتحرك امنا واحلسد والغبطة الرقابة عرق ان !اعمل

 تفوقه ويس تحسن الاعىل، اىل مييل والادىن الاقوى، حيب الاضعُف  بل فال، العمل وقت ويف اخلدمة

 خدمة دار ادلنيا اكنت فاذ .العمل ولكفةُ  اخلدمة ثقلُ  عنه يتخفف النه عليه؛ اخلدمة يف زايدته وحيب عليه،

 فهيا تداخلت واذا سد،واحل  الرقابة فهيا يتداخل ال ان البد الاخروية، والاعامل ادلينية لل مور فقط ومعل

 الناس تقدير وهو ايضا، دنيوية مئافاةً  يالحظ الاعامل تكل يف العامل وان الاخالص، عدم يظهر الرقابة

 الناس بترشيك الاخالص بعدم - بدرجة - معهل ابطل املالحظة هبذه انه املسكني يعرف وال .واس تحساهنم

 .معاونته عن ناسال  بتنفري قوته واضعف الثواب، اعطاء يف الناس برب

اعمل! ان معىن الكرامة مبايٌن ملعىن الاس تدراج، اذ الكرامة اكملعجزة فعُل هللا.. ويتفطن صاحهُبا اهنا منه 

س بحانه، وليس من نفسه، ويطمئ ابنه حام هل رقيٌب عليه خيتار هل اخلري. فزيداد يقينًا وتوماًل. فقد يشعر 

، اومثهّل هل يقظًة بتفاصيل الكرامات ابذن هللا، وقد ال يشع ر وهذا أ وىل وأ سمل. ك ن انطقه هللا مبا يف قلب احدٍّ

 لهدايته، وهو ال يعمل ما يفعل هللا به لعباده.

واما الاس تدراج فينكشف هل صورة الاش ياء الغائبة وهو يف غفةل، او يعمل افعاالً غريبة، وهو مستند بنفسه 

(  واقتداره فزيداُد بعدًا وااننية وغرورًا. فيقول َّامَ اوتُيتُه عىََل ِعمْلٍّ : )ان
1
 وانكشف يل بصفاء نفيس وضياء قليب. 

 فال التباس بني اهل الاس تدراج واهل الوالية يف الطبقة الوسطى.

واما مظهر الفناء ال متَ من اهل الطبقة العليا املنكشف هلم ابذن هللا الاش ياء الغيبية، فريوهنا حبواسهم اليت يه 
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هلل 
1
اذ نورانية ابطهنم املرتحشة اىل الظاهر ارفع من ان تلتبس بظلامت من يرايئ ويدعو اىل  فالفرق اظهر؛ 

 ااننيته.

--- 
1
 99القصص:   

2
كام جاء يف احلديث الرشيف "... فاذا احببته: كنت مسعه اذلي يسمع به، وبرصه اذلي يبرص به، ويده اليت يبطش   

 هبا، ورجهل اليت ميَش هبا.." رواه البخاري.
#377 

ن) ء ِمنْ  وا  بح االَ  يَشْ ْمِدهِ  يُس َ  (حِبَ
1

 

اعمل! 
1
ان التسبيح والعبادة عىل وجوه غري حمدودة يف لك ش ، وال يلزم شعور لك ش  بلك وجوه تسبيحاته  

وعباداته دامئًا. اذ ال يس تلزم احلصول احلضور؛ 
4
مثل ذكل َكثل اجري جاهل يعمل يف سفينة ملالكها اذلي  

ه عىل بعض مسامري )الالكرتيكية( يف بعض الاوقات، وال يعرف الاجري ما يرتتب اس تأ جره ليجس ابصبع

عىل معهل من الغاايت الغالية. وامنا يعرف ما يعود اىل نفسه من الاجرة وذلة املئافاة. حىت قد يتو م ان وضع 

قضاء الشهوة، وال هذا العمل ليس الا لهذه الذلة.. َكثل احليوان اذلي اليعرف من غاايت الازدواج الا ذلة 

من حصول النسل اذلي هو غاية من الغاايت املطلوبة ملالكه. َكثل المنل ينظف  -وال مينع  -يرض هجهل هذا 

وجه الارض من جنائز احلُوينات، مع أ نه ال يعرف الا تطمني حرصه.. او َكثل العنكبوت اذلي يزين وجه 

عة ابلضياء للمسابقة مع الهوام يف سري الهواء وال يعرف الفضاء، ورؤس النبااتت والاجحار خبيوط حريره املتلم

الا نسج مصيدته، ومد ما يطري به لمير عليه.. وَكثل الساعة تعرفك عدد ما انقىض من معرك اليويم، ويه 

التعرف االّ زوال أ مل تضييق امعاهئا 
3

. وَكثل النحل صنع ما صنع حبالوة الويح املندمج يف ذلته اخلاصة.. وَكثل 

ادلات النباتية واحليوانية والانسانية امنا تعمل لذلة الشفقة، وال ختل هجاالهتا ابلغاايت حبصول تكل الغاايت الو 

 اليت زينت بيت الئائنات. بل ك ن تكل الشفقة نواة ومسطر لتكل الغاايت.

بيحه(  ويكفي املس بحني العابدين علمهم بكيفية معلهم فقط. كام قال عز وجل )لك  قد عمل صالته وتس 
1

. وال 

لهم تسبيحا خمصوصا هكذا، وشعور م بصفة العبادة املعينة. ويكفهيم شعور سائر اخواهنم  يلزهمم علُمهم بكون مَعَ

املتفكرين مبا يف اعامهلم من لطائف العبادات وغرائب التسبيحات. بل يكفي عمل املعبود املطلق فقط. واذ ال 

لزم شعور م بوصف معلهم. عىل ان تكل املصنوعات يف الاصل لكامت فال ي "النية"ابتالء ابلتلكيف ال تلزهمم 

 تسبيحاتٍّ افادت

--- 
1
 33الارساء:   
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2
 الغصن الرابع توضيح واف لهذه املسأ ةل. -اللكمة الرابعة والعرشون   

3
 اي ال يس تلزم حصول التسبيح مجَع النفس وبلوغها متام اليقظة عند التسبيح.  

4
 انفتاحه التدرجيي.املقصود حركة النابض و   

5
 31النور :   

#378 

 ايضا هذه ويف .اخرى مس بحات اللكامت تكل ويف .كذواهتا ابلسنْتا مس بحاتٍّ  اللكامت تكل صارت مث معانهيا

 الا اهل وال جالهل جلّ  القّدوس الس بوح شاء ما اىل وهكذا، اصاغر مس بحات ايضاً  وفهيا صغار، مس بحات

 ..هو

 ّ  "مبزيان"نك من الرأ س اىل القدم من اش تات النعم واحملاسن واللطائف، امنا متر اعمل! ان ما ارسل اليك وزي

من خلف  "ابالنتظام"من بني لفائف متخالفة. وتتوجه اليك  "بنظام"من خالل جحب متباينة. وتتسلل 

 طوائف متضادة.

سه ش  الا ويعطيه حمك اعمل! ان يف النفس امراً لطيفاً كدر م من ورق رقيق. اظن انه مرصاد الابد. اذ ما مي 

الابد وميّوهه بو م الابدية. واذا اس تعمهل الهوى والهوس، صار أآةل جتلب اجحار الآخرة واساساهتا اىل ادلنيا، 

 فيبىن قرصها علهيا، فيأ لك امثار الآخرة بال نضج يف ادلنيا الفانية.

ن اعمل! ان النفس ش  جعيب !.. وكزن أآالت ال تعد وموازين الحتد دلرك جلو  ات كنوز الاسامء احلس ىن ا 

ت وطغت. فال وىل   ن دسَّ بقاؤها ال فناؤها؛ فالبقاء   -وهللا اعمل   -تزكت.. وكهف حيّات وعقارب وحرشات ا 

 اوفق برس احلمكة من موهتا الامت كام سكل عليه معظم الاولياء. -كام سلكت عليه الصحابة  -مع الزتكية 

، واحتياجاً عظاميً، وذوقاً جعيبًا. واذا حتول جمرى جساايها، انقلب حرُصها نعم، ان يف جرثوم النفس جوعاً شديداً 

املذموم اشتياقًا ال يش بع، وصار غروُرها املشؤوم وس يةل النجاة عن مجيع انواع الرشك. وحتول حهُبا الشديد 

.  لنفسها وذاهتا؛ حبا ذاتيا لرهبا وهكذا.. حىت تنقلب سيئاهُتا حس ناتٍّ

قمية الانسان املؤمن قميُة ما فيه من الصنعة العالية، والصبغة الغالية ونقوش جلوات الاسامء . اعمل!  انه كام ان 

ان نظر اليه  -وقمية الانسان الئافر او الغافل قمية مادته الفانية الساقطة.. كذكل قمية هذا العامل تزيد بال هناية 

آن. وتسقط قمي  -ابملعىن احلريف وحبسابه س بحانه  ان نظر اليه  -ته اىل درجة املادة املتغرية اجلامدة كام عمل القرأ

ََّمْته احلمكة الفلسفية. -ابملعىن الامسى وحبساب الاس باب   كام عل

آن املتعلق ابلئائنات أ عىل واغىل مبا ال حُيّد من العمل املس تفاد من فنون الفلسفة.  فالعمل املس تفاد من القرأ
#379 

  (رِساجاً  َس الّشمْ  َوَجَعلَ ) القرأآن يقول :مثال
1
 جلوات سلسةل اىل مشئاةً  لفهمك احلمك هبذا يفتح كيف فانظر 
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رةٌ  بعظمْتا الشمس هذه ان !الانسان اهيا اي الاسامء،  ابمر مطعوماتمك ال نضاج وانر لبيتمك، ونور لمك، مسخَّ

 معدّ  مزنل يف ارسجت هل مصابيح الا الشموس هذه ما بدرجة القدر عظي رحي، ماكل فلمك يرزقمك، من

 .فقس وهكذا الباقية، منازهل بني فامي للمسافرين

الشمس انر عظمية متحركة عىل نفسها تطايرت مهنا ارُضنا وس يارات يه "واما ماتقول احلمكة من ان 

.. فال تفيدك ااّل حرية يف دهشة، وعظمة صامء، وحمكة "منظوماهتا، وارتبطت ابجلاذبة جارية يف مداراهتا

 معياء.

ذ هل املكل وامحلد.. اعمل! انه ال  حق كل يف ان تطلب حقا من احلق س بحانه، بل حق عليك ان تشكره دامئًا؛ ا 

 اي هللا، اي رْحن، اي رحي، اي كرمي! اجعل هذا الكتاب انئباً عين يف تكرير هذه الشهادة بعد مويت اىل يوم ادلين:

خيار، ايرب الصديقني والابرار، ايرب الصغار اللهم ايرب محمد اخملتار، ايرب اجلنة والنار، ايرب النبيني والا

والكبار، ايرب احلبوب والامثار، ايرب الانوار والازهار، ايرب الاهنار والاجشار، ايرب الاعالن 

والارسار، ايرب الليل والهنار! نشهدك ونشهد ْحةلَ عرشك، ونُشهد مجيع مالئكتك، ونُشهد مجيع خملوقاتك، 

آايتك التكوينية والالكمية، وبشهادات مجيع بشهادات مجيع انبيائك وبشهاد ات مجيع اوليائك، وبشهادات مجيع أ

مصنوعاتك، وبشهادات ذرات الئائنات ومركباهتا، وبشهادات حبيبك عليه افضل صلواتك، املتضمنة شهادته 

آنك، اباّن لُكُّنا نشهد ابنك انت هللا الواجب الوجود، الواحد  الاحد، الفرد مجليع تكل الشهادات، وبشهادات قرأ

الصمد، احلق املبني، احلي القيوم، العلي احلكي، القدير املريد، السميع البصري، املتلكم، كل ال سامء احلس ىن. 

ونشهد ان ال اهل الا انت وحدك ال رشيك كل. كل املكل. وكل امحلد. ونس تغفرك ونتوب اليك.. وكذا نشهد 

آهل واحصابه ابد ابن محمداً عبدك، ونبيك، وحبيبك، ورسوكل، ارس  لته رْحًة للعاملني.. فََصّل وسمّل عليه وعىل أ

آمني.. آمني أ آمني أ  الآبدين أ

--- 
1
 11نوح:   

#380 

آية كنوز من جوهرة بيان يف  :أ

)وَماَخلَْقت الِْجَن والانَْس االَّ ِلَيْعُبدوِن( 
1
 

اعمل! 
1
ة الانسان، اجلاهِل مبا أ وضع اي اهيا السعيد النايس لنفسك، ولوظيفة حياتك!. الغاِفل عن حمكة خلق 

َّنة!.. ان َمثَل بناء هذا العامل وادخال العامل الانساين فيه، َكثل سلطان  الصانُع احلكُي يف هذِه املصنوعات املزي

هل خزائن فهيا اصناف اجلواهر، وهل كنوز خمفية، وهل همارة يف صنع الغرائب، وهل معرفة بعجائب فنون ال تعد 

د. فاراد ذكل املكل. ان يظهر عىل رؤس الاشهاد حشمَة سلطنتِهِ وشعشعة ثروته وخوارَق وبغرائب علوم ال حت
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 صنعتِه وغرائَب معرفته، اي ان يشهد كامهل وجامهل وجالهل املعنوية ابلوهجني؛ بنظره، ونظر غريه.

ف صنعته، فبىن قرصًا جس اميً ذا منازل ورسادقات. فزيهنا مبرصعات جواهر كنوزه، ونقشها مبزينات لطائ

آاثر علومه، وفرش فهيا سفرة ذليذات نعمه ونعمته. وهكذا مما  ونظمها بدقائق فنون حمكته، وومسها مبعجزات أ

يظهر مبثهل الكامالت اخلفية. فدعى رعيته للسري والتزنه، واضافهم بضيافة ال مثل لها، ك ن لك لقمة مهنا امنوذج 

ذكل القرص من رموز تكل النقوش واشارات تكل الّصنائع،  مئات صنعة لطيفة. مث عني اس تاذاً لتعريف ما يف

آداب  ووجوه دالالت تكل املرصعات املنظومات واجلواهر املوزوانت عىل كامالت صاحهبا، ولتعلي الناس أ

 ادلخول واملعامالت مع صانع القرص، فيقول هلم:

د اليمك هبذه الزتيينات فتوددوا اليه اهيا الناس ! ان ملييك يتعرف اليمك ابظهار ما يف هذا، فاعرفوه.. ويتود

ابالس تحساانت.. ويتحبب اليمك هبذه الاحساانت فاحبوه.. ويرمح اليمك فاشكروه.. ويتظاهر اليمك فاش تاقوا 

اليه. وهكذا مما يليق مبثهل ان يقول لدلاخلني. فدخل الناس فافرتقوا فرقتني:  ففريق نظر اىل ما يف القرص، 

.. فََعلّْمنَا فقالوا:  لهذا شأ ن عظي ، فنظروا اىل املعمل الاس تاذ فقالوا: السالم عليك! البد ملثل هذا، من ِمثكِلَ

مّما علمك س يُدك.. فنطق فاس متعوا فاس تفادوا فعملوا مبرضيات املكِل.. مث دعا م املكل لقرص خاص ال يوصف، 

 فاكرهمم مبا يليق مبثهل ملثلهم يف مثل ذكل القرص..

--- 
1
 11اذلارايت:   

2
 ادلرس  العارش من"املدخل اىل النور" وهو خالصة اللكمة احلادية عرشة ونواهتا.  

#381 

 من ورشبوا فتناموا، الهبامئ الكَ  فالكوا وتصاموا، فتعاموا الاطعمة، غري ش  اىل التفتوا ما :الآخر والفريق

 يليق جسن يف  فطرهحم دهجنو  فاخذ م الناظرين، عىل فشوشوا فتهنقوا، فسكروا ترشب، ال الىت الاكسريات

 .هبم

وانت تعمل ان املكل ملا بىن هذا القرص لهذه املقاصد، وحصول هذه املقاصد مربوط بوجود هذا الاس تاذ، 

وابس امتع الناس هل.. حيق ان يقال: لوال هذا الاس تاذ ملا بىن املكل القرص. واذا مل يس متع الناس لتعلاميت 

 الاس تاذ املبلِّغ خيرب القرص ويبدل.

واذا تفطنت لرس المتثيل فانظر اىل صورة احلقيقة.. واما القرص فهذا العامل اذلي نّور سقفه مبصابيح متبسمة، 

ْبُع والاْرُض  مواُت الس َّ بُح هَلُ السَّ وزيّن فرشه ابزاهري مزتينة. واما املكل فهو سلطان الازل والابد اذلي: )تُس َ

ب َمْن فهِينَّ واْن ِمن َش ٍّ ِاالَّ يُس َ َِ ُح حبمِدِه َو
1
َتَوى عىَل   تَّةِ ااّيمٍّ مُثَّ اس ْ مــواِت والارَض يف س ِ ي َخلََق السَّ هللا اذلَّ

راتٍّ اِبَْمرِِه(   ار يَْطلُُبُه َحثيثاَ والَْشْمَس والَقَمَر والُْنُجومَ ُمَسخَّ َّْيَل الهنَّ الَعْرش يُغىش الل
1

. واما املنازل فالعوامل املزينة 
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صنائع الغريبة فهئي معجزات قدرته. واما الاطعمة فهئي خوارق مثرات رْحته. واما املطبخ لك مبا يناس به. واما ال 

والتنور فاالرض وسطحها. واما الكنوز اخملفية وجواهرها فاالسامء القدس ية وجلواهتا. واما النقوش ورموزها 

ورفقائه وتالمذته فس يدان  مفنظوماته املصنوعات املرموزات ودالالهتا عىل اسامء نقاشها. واما الاس تاذ املعمل

محمد والانبياء علهيم الصالة والسالم والاولياء ريض هللا عهنم. . واما حوايش املكل يف القرص فاملالئكة علهيم 

الصالة والسالم.. واما املسافرون املدعوون للسري والضيافة؛ فاالنسان مع حواش يه من احليواانت. واما 

آن  اذلي يفرّس ل ههل معاين أآايت كتاب الئائنات. والفريق الآخر؛ اهل الكفر الفريقان؛ فاهل الاميان والقرأ

  ) والطغيان التابعون للنفس والش يطان مّص بمك معي  م )اَكالنَْعامِ بَْل  ُمْ َاَضلُّ
4
 ال يفهمون الا احلياة ادلنيوية.. 

آن الكرمي. وانصتوا  وللمبلغ "ابجلوشن الكبري"فاما السعداء الابرار فاس متعوا للعبد الواصف لربه  بداللته للقرأ

 للقرأآن، فصاروا نظارين حملاسن سلطنة الربوبية، فكربوا

--- 
1
 33الارساء:   

2
 13الاعراف:   

3
 33الفرقان:   

#382 

 ابلطبع فامهني وصاروا حامدين فس بحوا القدس ية، الاسامء جلوات لبدايع داللني صاروا مث مس بحني،

 ابلوزن املتجلية الاسامء كنوز جبواهر عاملني صاروا مث .شاكرين حفمدوا الرْحة خزائن ملدخرات حبواسهم

 صاروا مث .متفكرين فاس تحس نوا القدرة، قمل ملكتوابت مطالعني صاروا مث.مادحني فقدسوا هجازاهتم مبوازين

َف  قابلوا مث .مش تاقني الفاطر فاحبوا الفطرة، لطائف برؤية متزنهني  ابملعرفة صنعته مبعجزات الهيم الصانع تََعرُّ

 تودده قابلوا مث ..مصنوعاتك مجيع مبعجزات معروف، اي معرفتك حق عرفناك ما س بحانك :فقالوا احلرية يف

 س بحانك  :فقالوا والشكر، ابحملمدة نعمه بذلائذ هلم وتعهده تعّطفه قابلوا مث .ابحملبة الرْحة مثرات مبزينات الهيم

 نعمتك مجيع وابعالانت الاشهاد، رؤوس عىل احساانتك يعمج  بأ ثنية ايمشكوُر، شكرك حق شكرانك ما

 .اخمللوقات انظار دلى ونعمتك رْحتك مثرات مجيع منظومات نشائد وبشهادات الئائنات، سوق يف وذلائذها

 يف ابلسجود الس ياةل املوجودات ومرااي الئائنات مظاهر يف وجالهل وجامهل وكامهل لكربايئه اظهاره قابلوا مث

 للطائف تشهريه قابلوا مث .والسؤال ابلفقر ثروته وكرثة رْحته وسعة اراءته قابلوا مث .احملوية يف احلرية يف احملبة

 اقطار يف ربوبيته لسلطنة اعالنه قابلوا مث .والاشهاد والشهادة واملشاهدة والاس تحسان ابلتقدير صنعته

 يف حياهتم وظائف فادوا .فاقْتم يف فقر مو  ضعفهم يف جعز م ابعالن والعبودية ابالطاعة ابلتوحيد، الئائنات

م دعا م مث .واميانٍّ  وميُن امانة، ذا اميناً  خليفة اخللق لك من اعىل تقومي، احسن يف صاروا حىت ادلار، هذه  رهبُّ
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 .برش قلب عىل خطر وال مسعت، اذنٌ  وال رأ ت، العنيٌ  مبا فاكرهمم الابدية للسعادة السالم دار اىل

لفجار الارشار، فكفروا حفقَّروا ابلكفر مجيَع املوجودات ابسقاط قميْتا كام مر سابقًا. وردوا واما الفريق الآخر ا

 مجيع جتليات الاسامء جفنوا جناية غري متناهية فاس تحقوا عقااًب غري متناه.

اهيا السعيد املسكني!. احتسب ان وظيفة حياتك ُحسَن حمافظِة النفس والرتبية املدنية  وخدمة البطن 

هوسات؟.. ام حتسب ان غاية ادراج هذه احلواس واحلس يات، واجلوارح واجلهازات، والاعضاء والآالت، وال 

 واللطائف واملعنوايت يف ماكنة حياتك اس تعاملها يف هوسات النفس ادلنية يف هذه احلياة الفانية؟ مال! بل ما
#383 

ذاقة تعاىل، ِنَعمه انواع مجيع احساُسك الا فطرتك، يف ادراهجا حمكة  مفا .اسامئه جتليات اقسام معظم وا 

 جلوات كنوز خمفيات اجلهازات بتكل تفتح وان رْحته، خزائن مدخرات املوازين بتكل تزن ان الا غاايهتا،

 غرائب من حياتك يف ما اخمللوقات اخوانك بني وتشهريك اظهارك الا حياتك غاايت ما بل جالهل؛ جل اسامئه

 جواهر مبرصعات وتزيّنك تربجك مث ..عبوديتك ربوبيته ابب عند وقاكل كلحبا اعالنك مث ..اسامئه جلوات

 لواهب ابلتسبيحات احلياة ذوي لتحية فهمك مث ..الازيل الشاهد شهود لنظر والظهور للعرض اسامئه جلوات

 وشؤونك صفاتك جزئيات مبقياس ية فهمك مث ..علهيا واشهادك هبا، وشهادتك لها، ومشاهدتك احلياة،

 مث ..وربوبيته بتوحيده الناطقات املوجودات اللكامت فهمك مث ..املقدسة املطلقة وشؤونه القكخ لصفات

 .وغناه قدرته جتليات دلرجات وفقرك جعزك ابمثال تفطنك

وما ماهية حياتك، الا خزينة وخريطة وامنوذج وفذلكة ومقياس ومزيان وفهرس تة لغرائب ااثر جلوات اسامء 

 خالق املوت واحلياة.

آتيْتا لتجيل الاحدية.  وما صورة حياتك، الا لكمة مكتوبة مسموعة مفهّمة السامئه احلس ىن. وما حقيقْتا الا، مرأ

آة هل، واما سائر ذوي احلياة  وما كاملها يف سعادهتا، الا شعورها مبا متثل فهيا مع احملبة والشوق ملا يه مرأ

آة اجلامعة كام ُروى :فيشاركونك يف بعض الغاايت املذكورة لكن ال يساوونك، اذ ا ما يسعىن ارض وال "نت املرأ

 "سامء ويسعىن قلب عبدي املؤمن
1
 

--- 
1
 احلديث "ما وسعين ساميئ وال اريض ولكن وسعين قلب عبدي املؤمن".  

ابختصار(. وقال  1/121ذكره يف الاحياء بلفظ مقارب. قال العرايق يف خترجيه: مل ار هل أ صاًل )كشف اخلفاء للعجلوين 

يوطي يف ادلرر املنترثة: قلت اخرج الامام اْحد يف الزهد عن وهب بن منبه: ان اللهفتح السموات حلزقيل حىت نظر الس  

اىل العرش فقال حزقيل: س بحانك ما اعظمك ايرب! فقال هللا: ان السموات والارض ضعفن ان يسعنين ووسعين قلب 

 اهـ .» املؤمن الوادع اللني
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تاوى احلديثية: وذكُر جامعةٍّ هل من الصوفية ال يريدون حقيقة ظاهره من الاحتاد واحللول ل ن قال ابن جحر الهيمتي يف الف 

ماًل مهنام كفر، وصاحلو الصوفية اعرف الناس ابهلل وما جيب هل وما يس تحيل عليه، وامنا يريدون بذكل ان قلب املؤمن 

 يسع الاميان ابهلل وحمبته ومعرفته. ا هـ .
#384 

 الرحي الرْحن هللا بسم

اي هللا، ايرْحن، اي رحي، ايفرد، اييح، اي قيوم، ايحمك، ايعدل، ايقدوس. حبق امسك الاعظم. وحبق أآايت 

فرقانك الاحمك، صّل عىل س يدان محمد رسوكل الاكرم بعدد ذرات وجودان وبعدد عارشات دقائق معران 

عىل طلبة رسائل النور السكينة والمتكني وحياتنا، وانزل علينا  وعىل )انرش هذه اجملموعة من طالب النور( و 

آل نبيّك اخملتار عليه الصالة والسالم، وانزل علينا وعىل طلبة رسائل  والاطمئنان كام انزلت عىل احصاب وأ

آِمن  النور السكينة والاميان اخلالص واليقني الئامل والنية الصادقة واملتانة الامت يف خدمة القرأآن والاميان.. وأ

البدعيات الهائالت عن شعائر الاسالم، وفرح قلوبنا ابعالن الشعائر الاسالمية يف العامل عن  فََزَعنا بدفع

قريب الزمان. وبنرش رسائل النور بكامل الرواج بني عامل الاسالم. وسلمنا وسمل ديننا وسمل طلبة رساةل النور 

ة يف ادلين وادلنيا والآخرة. واشف من جتاوز امللحدين.. وارزقنا وارزق طلبة رسائل النور السالمة، والعافي

امراضنا واجعل القرأآن شفاء لنا وهلم من لك داء واجعلنا واجعلهم من احلامدين الشاكرين دامئا أآمني وامحلد هلل 

 رب العاملني. وصىل هللا عىل س يدان محمد وأآهل وحصبه. امجعني امني..
#385 

% 

 عرشة احلادية الرساةل

 ُشْعةَلٌ 

آ   1ن من أ نوار مشس القرأ

--- 
1
 م(.1214هـ )1431طبعت هذه الرساةل ل ول مرة مبطبعة "جنم اس تقبال" ابس تانبول س نة   

#386 

 .ِنَعمه انواع ال حساس واجلهازات واحلس يات، احلواس، هذه وجودك يف ركّب امنا احلكي الفاطر ان !اعمل

 .أ سامئه جتليات اقسام وال ذاقة

 لآاثر جتليات اسامئه، وتشهري غرائهبا  دلى انظار اخمللوقات.. مفا غاايت حياتك، وما حقوقها؛ الا اظهارك
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 وما انسانيتك؛ الا شعورك هبذه الوظيفة.

 وما اسالميتك؛ الا اذعانك هبذه املظهرية.
#387 

 الرحي الرْحن هللا بسم

يدور بأ انبيب يف  بدور "امحلد هلل"امحلد من هللا.. وابهلل.. وعىل هللا.. هلل.. كام يليق ابهلل.. امحلد هلل عىل 

 تسلسل وبتسلسل يتسلسل يف دور دائرٍّ بال هناية.

، وبني  ، وبني يدي لّكِ حياة ومماتٍّ ، وبني يدي لّكِ عنايةٍّ وحمكةٍّ اللّهم اان نقدم اليك بني يَدي لك نعمةٍّ ورْحةٍّ

، وبني ي ، وبني يدي لّكِ صنعةٍّ وصبغةٍّ ، وبني يدي لّكِ زهرةٍّ ومثرةٍّ ، يدي لّكِ حيوانٍّ ونباتٍّ دي لّكِ نظامٍّ ومزيانٍّ

وبني يدي لّكِ سكونٍّ وحركة يف ذرات العامل ومركباهتا شهادًة نشهد ان ال اهل االّ هللا وحده ال رشيك هل، هل 

املكل وهل امحلد، حيي ومييت، بيده اخلري، وهو عىل لّكِ ش  قدير.. ونشهد اّن محمداً عبده ونبيه وحبيبه ورسوهل 

 أ رسهل رْحًة للعاملني.

همَّ  صّلِ عىل محمد حبر انوارك، ومعدن ارسارك، ومشس هدايتك، وعني عنايتك، ولسان جّحتَك، ومليك الل 

آل  صنع قدرتك، ومثال حمبتك، ومتثال رْحتك، واحّب اخللق اليك، وعىل سائر الانبياء و املرسلني، وعىل أ

هل السموات والارضني، لكٍّ وحصِب لكٍّ امجعني، وعىل مالئكتك املقربني، وعىل عبادك الصاحلني من ا

 برْحتك اي ارمح الراْحني.

 س بحانك اي َمن يُس بح حبمدك هذا العامل بلسان محمد عليه افضل صلواتك وامت تسلاميتك.

آاثر محمد عليه أ منى براكتك.  س بحانك ايمن تس بح كل ادلنيا بأ

 ياتك.س بحانك ايمن تس بح حبمدك الارض ساجدًة حتت عرش عظمتك بلسان محمدها عليه ازىك حت 

 س بحانك ايمن يُس بح كل املؤمنون واملؤمنات بلسان محمد م عليه صلواتك ابدا رسمدا.

 س بحانك اس ّبحك بلسان حبيبك محمد عليه اَكل صالتك وامجل سالمك، فتقبل مين برْحتك كام تقبلته منه.
#388 

آية معوم وسعةِ  عظمة ان !اعمل ّبحُ ) أ مــواُت  هَلُ  تُس َ ْبعُ  السَّ  يُس بّحُ  االّ  ىَشءٍّ  من وانْ  فهِينَّ  وَمن وال رُض  الس َّ

 (حَبْمده
1
 مرقاةٍّ  وسملّ  لها، مفرسات لكامٌت   قليب يف مهنا متقطرةً  فرتحشْت  الهيا فتوهجُت  تفسريًا، اقتضْت  

 الآية، تكل عامن من املرتحشات املفرّسات القطرات تكل ترُشف ان احببت فان .والهيا مهنا فهئي .الهيا للصعود

 :هذا معي واقرأ   س يأ يت ما شهيد بقلب فاس متع عظمْتا، مسوات نم والنازالت

حقَّ معرفتك اي معروُف، مبعجزات مجيع مصنوعاتك وبتوصيفات  -حنن معارش البرش  -س بحانك ما عرفناك 

 مجيع خملوقاتك، وبتعريفات مجيع موجوداتك..
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 س بحانك ما اعظَم سلطانَك واوحَض برهانَك!.

ايمذكوُر، بأ لس نة مجيع خملوقاتك، وبذوات مجيع مصنوعاتك، وبأ نفس مجيع  س بحانك ما ذكرانك حق ذكَرك

 لكامت كتاب اكئناتك..

 س بحانك ما أ جّل ذكرك!.

س بحانك ما شكرانك حّق شكرك اي مشكوُر، بأ ثنية مجيع احساانتك عىل أ نظار ذوي البصائر، وابعالانت 

نشائد مجيع مثرات رْحتك املُْفرغة تكل المثرات مجيع ِنَعمك  يف سوق الئائنات عىل رؤس الاشهاد، وبشهادات 

 يف قوالب النظام واملزيان..

 س بحانك ما اوسَع رْحَتك!.

س بحانك ما عبدانك حق عبادتك اي معبوَد مجيع مالئكتك ومجيع خملوقاتك جبميع انواع العبادات واصناف 

 المتجيدات.

ّبُح هَلُ الَسم ْبُع وال رُض وَمن فهين واْن ِمْن َش  س بحانك ما س ّبحناك حق تسبيحك اي َمن )تُس َ ــوات الس َ

آمنا.. نعم.. ّبُح حبمده(.. أ  االَّيُس َ

 س بحانك ايمن تُس ّبُح كل املالئكة ابجناسها املتفاوتة، بأ لسنْتا اخملتلفة، بأ ذاكرها املتنوعة.

--- 
1
 33الارساء :   

#389 

 اعضاهئا، واجزاء اراكهنا، واعضاء عواملها، واراكن عواملها، ابفواه الئائناُت  هذه كل تُس بح ايمن س بحانك

 العالية، وموازيهنا احلكمية، نظاماهتا بأ لس نة ذراهتا؛ واثري ذراهتا وبفوهيات جزئياهتا، وجحريات انواعها، وجزئيات

 .احلكي بُصنعك املوزونة وكيفياهتا املنظومة، واحوالها

ح حبمدك اجلنة ابفواه بساتيهنا بنشائ د يه: حوُرها  وقصائد قصورها، ومنظومات س بحانك ايمن تُس ّبِ

 اجشارها، ومتشاهبات مثراهتا املوزونة.. كام تس بح كل اش باُهها هنا يف رّضهتا.

س بحانك ايمن يقلّب الليل والهنار وخسر الشمس والقمر، تس بح كل هذه السموات، مبنظومات بروهجا، 

لهئا يف حشمْتا، وانقيادها يف ابفواه مشوسها بلكامت جنوهما، بلسان نظاهما يف مزياهنا، و  انتظاهما يف زينْتا، وتل 

 مسخريْتا، وسكونْتا يف سكوهتا، وحمكْتا يف حراكهتا.

ح كل طبقاُت اجلو ابفواه رعودها وبروقها ورايهحا وحساهبا وشهاهبا وامطارها، بلكامت  س بحانك اي من تُس ّبِ

 مثراهتا.ملعاهتا وقطراهتا، بلسان نظاهما يف مزياهنا يف غاايهتا و 
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آهنا، ابفواه حبورها وجبالها واهنارها  ح كل الارُض ساجدة لعظمة قدرتك مبحمدها وقرأ س بحانك اي َمْن تُس ّبِ

هام أ نبياؤها  -وبلكامت نورانية وحروف نورية  -هام حيواانهتا ونبااتهتا  -واجشارها، وابصوات واهزتازات صوتية 

 مماهتا، وفقرها ويبسها، وتربهجا وتزيهنا بأ ذنك الكرمي وُصنعك احلكي.بلسان نظاهما ومزياهنا وحياهتا و  -وأ ولياؤها 

يه: جعائُب خملوقاهتا.. ومبنظومات نغامهتا بلسان نظاهما ومزياهنا  -س بحانك اي من تس بح كل البحوُر بلكامت 

 وحمكْتا وغاايهتا.

وهنا واهنارها واجشارها، بلسان س بحانك ايَمن جعل الارض همادًا واجلبال أ واتدا. تس بح كل اجلبال ابفواه عي

 نظاماهتا وموازيهنا وغاايهتا وخمازهنا.

س بحانك ايمن جعل من املاء لك ش  يح. وايمن تس بح كل احليواانت ابفواه حواسها وحس ياهتا وهجازاهتا 

 واعضاهئا وصنعْتا وصبغْتا وعقولها وقلوهبا، بأ لس نة
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 اطوارها يف وتقلباهتا اوطارها، يف وتنعامهتا، ودعواهتا حتياجاهتاوا اس تعداداهتا وبأ س ئةل وموازيهنا، نظاماهتا

 .ومماهتا وحياهتا

س بحانك اي َمن تس بح حبمدك الهواُم يف الهواء عند دوراهنا بزمزمة َهَزجاهتا بشكرك، والطيوُر يف اواكرها مع 

شهام وزينْتام كام تناداين عىل افراخها بسجعاهتا ونغامهتا شكرًا كل، بلسان نظاهمام ومزياهنام، وصنعْتام ونقو 

آاثر رْحتك.. كام  ا حسانك، وتصيحان عىل نعمتك بأ ظهار شكرك يف وقت تذلذاهتام بمثرات نعمتك، وتنعامهتام بأ

تس بح حبمدك احلرشات يف قرارها بدمدمْتا، والوحوش يف قفارها بغمغمْتا بأ لس نة نظاماهتام وموازيهنام وصورهام 

 ة وتقلباهتام احلكمية..واشئاهلام وتنعامهتام الكرمي

 س بحانك ما الطف صنَعك وما انفذ حمكك!

س بحانك اي َمْن تُس بح كل الاجشاُر رصحياً بغاية الوضوح عند انفتاح اكامهما، وتزايد اوراقها، وتئامل مثارها، 

سان نظاماهتا ورقص بناهتا عىل اايدي اغصاهنا؛ ابفواه اوراقها اخلرضة، وازهارها املتبسمة، وامثارها الضاحكة بل 

ومزياهنا وطعوهما الذليذة، والواهنا امجليةل، ورواحئها اللطيفة، ونقوشها املس تحس نة، وزينْتا املس متلحة.. كام 

متّجدك وتنادي عىل كامل رأ فتك، وتصف جتليات صفاتك، وتُعّرف جلوات اسامئك، وتفرس حتببك، 

 عات جلوات حتبُّبك وتعهّدك خمللوقاتك..وس ياس تك ملصنوعاتك؛ مبا يرتحش من شفاه مثارها من قطرات مل

 س بحانك ما أ لطف برهانك يف احسانك، وازين لُطفك يف توددك!.

س بحانك اي من تس بح كل النبااتُت بكامل الوضوح والبيان عند تنّور ازهارها، وتبّسم بناهتا، وانكشاف اكامهما 

ظومة وبذورها املوزونة بلسان نظاهما الارق واش تداد حبوهبا، ابفواه ازاهريها وس نابلها بلكامت حباهتا املن

ومزياهنا الادق.. كام متّجدك وتعّرفك وتشّف عن وجه حتببك، وتصف صفاتك وتذكر اسامءك وتفرس توددك 
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وتعرفك اىل عبادك؛ مبا يتقطر من عيون ازاهريها واس نان س نابلها، من رحشات جلوات توددك وتعرفك اىل 

 خملوقاتك..

 نك وما َانَوَره وما احاله وما ازينه!.س بحانك ما الطف برها
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 واشئالها واجناسها ابنواعها املعادنُ  كل تس ّبِح للناس، وَمنافع َشديد بَأ س فيه احلَديد َاْنَزل من اي س بحانك

 .اخملصوصة وموازيهنا املرصوصة نظاماهتا بلسان وتزييناهتا، ونقوشها وفوائدها وخاصياهتا وخواصها

كل العنارُص ابجامتعاهتا املنتظمة ابمرك وقدرتك، وتركباهتا املوزونة ابذنك وصنعك  س بحانك اي من تس بح

 احلكي.

س بحانك اي من تس بح كل اذلراُت بفوهيات تعيناهتا ووظائفها بأ لس نة نظاماهتا وموازيهنا، وجعزها املطلق يف ذاهتا 

جودك بلسان جعزها بنفسها عن حتمل وظائف عظمية، كام تشهد لُك ذرة مهنا عىل وجوب و  -حبوكل  -مع ْحلها 

ما التطيق يه عىل ْحلها من وظائفها العالية العجيبة يف دقائق نظام الكون. حىت ان مالً مهنا َكثل حنةل حنيةل 

ْحلت علهيا خنةلً طويةَل، كام تشري لك ذرة مهنا اىل وحدتِك بنظر وظائفها وتوجه حراكهتا اىل النظام العام احمليط 

آيتان؛  ادلال ابلقطع عىل وحدة الناظم. ففي لك ذرة كل شاهدان؛ عىل انك واجب واحد. ويف لك شأ ن كل أ

عىل انك احد مصد، بل ويف لك ش  كل شواهد وأآايت عىل انك واجب واحد احد، مصد جل جالكُل، والاهل 

 غرُيك، وحدك الرشيك كل.
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 ووجوهها ويدبرها يربهيا اذلي صانعها اىل وابذلات اوال تنظر امنا وجوارحك وحواسك وجودك ان  ! اعمل

 .املوهومة مالكيتك ومبقدار وظيفة الا اليك تنظر وال س بحانه، اليه متوهجةٌ 

اىل ملعِة شعورك بكيفية حاصةل من كس بك، فباملشاهدة ترّصح ِبعمِل  -الجل حسن تعهدك لها  -فان اشارت 

 .. وهكذا تفصح بسائر اسامئه وصفاته املتجلية علهيا.ابرهئا مبا الحيد من كيفياهتا املنتظمة واحوالها املتقنة

آاثر صنعة  ن َخَدَمْتَك جبهة يف دقيقة، َخَدَمْت صانَعها بلك الوجوه يف لك أآن.. ومن خدمْتا تشهريها لغرائب أ وا 

ته فاطرها احلكي.. وكذا امتثال الوظائف الفطرية املؤذنة بكامل املوازنة يف رس التعاون املادي عىل لطائف رْح 

تعاىل، ولفائف حمكته س بحانه. وكذا اعالانهتا بلسان فهرس تيْتا لغرائب الصنعة حملاسن جلوات فاطرها 

 احلكي .

ن نَظرْت اليك بدرجة ما يصل الهيا نظُرك السطحي، ومبقدار ما حييط هبا علمك الاجاميل؛ نظرْت اىل صانعها  وا 

ان مالكيتك املوهومة الا درجة نظرك وترصفك فهيا، وما هو جبميع ذراهتا ومركباهتا وكيفياهتا واحوالها، مفا مزي 

 الا كقطرة من حبر، فاعرف حدك وال جتاوز طوَرك.
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 فوجوُدك وتوابعه هل وهجان:

 فبالوجه الناظر اىل احلق س بحانه هل قمية عالية غالية.

 وابلوجه الناظر اىل اخللق ال قمية هل لفنائه وزواهل.

ظر:  انك صنعٌة لطيفٌة، واثٌر نظيف نزيه ملن فطر السموات والارض. حفس ُبك اذ الوجه الاول يقول كل وللنا

من الوجود وكامهِل وذلتِه وقميته علُمك ابنك صنعٌة للصانع اذلي زيّن السامء هبذه النجوم والشموس حىت رِصَت 

 اخًا عزيزًا صغريًا لهذا العامل خيدمك اخوك الكبري..

مت: انك مجموُع عنارص ترافقت ابتفاقية معياء، وعن قريب تتفرق بفراق الي والوجه الثاين يقول كل انعيا ابليُ 

 ومفارقة صامء.
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 الوزن هل يقام فال .القمية من ال سقاطه املؤدي احلق عن بقطعه حقَّه تَْبَخْس  وال ابلمتكل وجودك تظمِل  فال

 ذلكل س يال وأآن ذرة قمية تساوي ال راملكفه الابرت الوجود هذا من قنطار والوف س نة ماليني قمية اذ حينئذ؛

 ُصرْبة من اخذاً  اخذك وال حارضة، مواد من اقتطاعاً  ابرئُك أ قتطعك ما انك ترى أ ال ..املطهر املظهر الوجود

 يُشرتى داكان والفساد الكون عامل سوق يف ترى هل اتفق؟ كيفام الوجود، حبر من اغرتافا اغرتفك وال الكون،

 بل !مال مث مال اجللود؟ وتنسج القلوب تصنع ماكينة او والالس نة، الادمغة فيه خرأ د خمزان او العيون منه

 ال حىت ش ، لك من او مالش ، ش  من وخلقك جامعة، بديعة بصورة فاطُرك واخرتعك ابرئُك، أ نشأ ك

 وحىت الاش ياء، اصغر ولو الاش ياء من ش  خلق يف املمكنة الاش ياء اعظم ولو الاش ياء من ش  يطمع

 .الساموات خلق عىل يقتدر ال من مثال، ذاببة خلق دعوى اىل اولاليتط

 مفن ال يقتدر عىل خلق لك ش ، ال يقتدر عىل خلقِ  ش  ما من الاش ياء.

اعمل ! ان املادة اليت يترصف فهيا الصانع املاهر فُيظهر فهيا صنعًة جعيبة قد ال تساوي قميُة تكل املادة ُعرش 

آة الاسكندرية مثال. وقد تتوازن قميُة املادة و الصنعة . اكلزج"الصنعة"ِمعشار قمية  اج اذلي ُصنع منه املرأ

اكلبقلواء 
1
النفيسة من يد طاخب حاذق، وقد تزيد علهيا. وان للك من املادة، وما فهيا من الصنعة غاايت ومثرات  

 تغاير غاايت الآخر.

حىت ك ن املصنوَع صنعٌة متجسمة، الس امي واما مصنوعات الصانع الازيل فاكرثها، بل لكها من القسم الاول 

ذوي احلياة، والس امي صغارها اليت تضاءلت فهيا املادة وتالشت يف كثافة دقائق الصنعة، وقد يصري ش  واحد 

 غايًة هلام، لكن جبهتني اكلرزق مثال..

 مفن هجة املادة واحلياة  ما هو ااّل تغذٍّ بتذلذ جزيئ زائل حلفظ احلياة وبقاهئا.
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ن هجة الصنعة املعلنة املمِثرة  لآاثر جلواِت الصانع، فالرزق كزٌن جعيب لطيف، وخزينٌة غريبة نظيفة، اذ واما م

يف الرزق حينئذ التحسس ابحساس مجيع النَِعم والشعور هبا، والتذوق عند اذاقة اقسام جتليات اسامء الرزاق 

 الكرمي، والترشف هبا

--- 
1
 وفة .نوع من احللوايت واملعجنات املعر   
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 املادي ابلرزق الارتزاق أآالت الوف من واحد هو اذلي لسانك اىل فانظر شئت فان .بَفهمها والتنّور

 ذو وَشَعر انتبه فان .املذوقات طعوم بعدد ذائقاتٍّ  هجازات عىل الصغري اجلرم هذا اش متل كيف واملعنوي،

 ..الذليذات النعم هذه برْحته اذاقه َمن ِنَعم ئَف لطا هجازه، يف ادلقيقات الالس نة هبذه اللسانُ  هذا شكر اللسان

ِِ النعمِة بل أ ذّل من النعمة الشعوُر ابالنعام، ودرُك التفات املنِعم.  نعم، ومن ُشكِر

اعمل !  انه ما من مصنوع الا وهو منظوم، وما من خملوق الا وهو موزون، قد انشأ ه ابرئه حصيحا رصحيا، 

ما يُرى يف هذه الاش ياء ادلنيوية وما يف ااثاثت هذا البيت الفاين من  وانشده فاطرُه واّضا فصيحا. وان 

مبوازين حساسة، واملوازنة مبقاييس جساسة  "التوزين"حبساب معدود وبنظام مرسود، ومن  "التنظي"

يرمزان بل يُفصحان بعظمة احلساب يف احلرش وحتقق وجوده فيه، واىل هيبة املزيان يف عرصات القيامة، 

ذ ما يشاهد هنا، ما هو الا بذور، واساسات، ومباد، ومبرشات وشواهد وعالمات ووقوعه  ووضعه فهيا، ا 

 ملا يتسنبل يف الآخرة.

وان لك ما نشاهد يف هذا الكون ما هو الا مصنوع، واثُر الصنعةِ عليه ظاهٌر جيل، يئاد ان ينطق. وال يُشاهد 

فهو اضعُف واجعز مبراتب غري حمدودة من ان يكون صانُعه، وما يُتو م من جنس املمكنات انه صانُع ش ، 

صانعه حقيقة. اذ البد لتصنيع لك ش  وانشائه الس امي من جنس النبااتت واحليواانت من أآالت خمتلفة، 

وجتهزيات متنوعة، وموازين حساسة اكملوازين املس تعمةل يف تركيب الادوية واملعجوانت. وليست فليس.. 
1
 

وفوقه وفيه وحتته وقبهل وأآخره ش . ومع ذكل الش  لُك ما يلزم للمصنوع وجودًا مع ان عند لك مصنوع ومعه 

 وبقاء، وما ذكل الش  الا من ملعات وجتليات انوار قدرِة من خزائنه بني الئاف والنون.

لكن ! اّن من الاسامء ما يقبل توسط الوسائط الظاهرية، فيتجىل ذكل الامس يف خالل احلُُجب، وخلَف 

اكملتلكم، والّرزاق، والوهاب، وامثالها. وبعضها ال يقبل التوس يط ولو ظاهراي: اكخلالق، واملوِجد،  الرسادقات:

واحمليي، وامثالها. َكثل السلطان مع النفر؛ ففي نفس ارزاقه وسالحه ولباسه ال واسطة، ويف حتريكه وتعلميه 

هنا لعجز سلطان البرش وضعفه.  وتوظيفه وتلطيفه تتوسط الوسائط، لكن ابذن السلطان. الا ان التوسط

 وهناك لعزة سلطان الازل وعظمته..
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--- 
1
 اي انه ليست للمصنوع تكل الآلآت املذكورة . فليس هل ان يصنع شيئَا قط.  
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 !منه فتحريت المثرات، من نوعني خصرة، يف انبتة جشرية رأ س عىل رأ يت اين  !اعمل
1
 أ حد فاذا :فتحّريْتا 

  (كزوان) ابلكردي لها يقال هبا خلاصةا مثرهُتا النوعني؛
2
 او اصغر او الاصابع، مبقدار اكلباقةل الثاين والنوع .

 الطريان اىل تسارعت فتحْتا واذ واحدًة، الثانية المثرة من فاخذت .للمسافرين املعد اكملزنل جموفة مقوسة اكرب،

 قبيل واذلابب، المنل طويرات من ااكخواهت صافاتٍّ  تراها اليت ويه الصغر، يف اكذلر طويرات، الهواء يف

 ذاكرات جمذوابت الا ماهن بل العبات؛ الهيات اهنن تظنن فال - اذلكر جبذبةِ  الضياء يف ترقص ويه الغروب

 تناس هبن ال اهنا كام اليت الباقةل هذه - اجنة ويه - لهن وجتعل ش بان وىه - الهواء يف ميسكهن اذلي للرْحن

 ارزاق فهيا الاواكر، احسن من حصينةً  لطيفةً  اكالرحام اواكراً  النوع، خملالفة جريةالش والتناسب اجلنس خملالفة

 .ذليذة نظيفة

فهذه احلاةل ترصح ابن هذه املعامةل امنا تصدر ِمن نظرٍّ وتدبري فوق نظر هذا اجلامد وهذه الهبمية؛ اذ ملا مل يصلحا 

لهذا التدبري احلكي ؛ لزمْت حواةل  
4
رجٍّ عليٍّ، وهذا اخلارج املترصف البد من اول الامر هذا التدبري عىل خا 

البتة ان حييط بلك افراد هذين النوعني يف مجيع اقطار الارض. وكذا مبا يتعلق هبام، وكذا مبهدهام ابلرضورة 

 القطعية. واليكون هكذا الا َمن هو علٌي بلك ش ، وقدير عىل لك ش .

ز ترصف غري هللا يف مكل هللا ! وايمن يقبل امئان وجود التصادف يف بعض لطائف صنع اسأ كل ايمن جيّوِ

هللا!  كيف تسمع، ام كيف تفهم، ام كيف تعمل هذه الشجريةُ لساَن اذلاببة اليت ابضت عىل رأ س غصهنا، مودعة 

بيضاهتا يف يد حاميْتا، حىت ترشع الشجرية يف ذكل الآن تتخذ بأ لطف شفقة اواكراً امينة ك رحام الاهمات، او 

ماً اكالواكر رفيعًة، وهماداً همزتةً يف الهواء. فتأ خذ الشجرية من خزينة الرْحة رزقا اكفيا، وافيا، ذليذا، عزيزا. َارحا

فتدخره يف تكل الاواكر يف سبيل هللا ملن ليس من ابناء جنسها، وال من جنس بناهتا، بل ملسافرين  م وديعة 

آية شاهدة ابّن لكهيام، بل اللك، بل لّك ما يف الكون خدام  بني هؤالء املصنوعات االّ  "التجاوب"هللا. مفا هذا  أ

آمنا..  س يد واحد، وحتت تدبري مربٍّ واحد، ويف تربية مدبرٍّ واحد، احد مصد. أ

--- 
1
 اي: حتريت مما رأ يت .  

2
 ويه احلبة اخلرضاء .  

3
حاةل.    مبعىن ا 

#396 

 املنظومة ونقوشها واطوارها احوالها بأ لس نة الهواء جو يف لفاطرها اذلاكرات الهوام اىل النظر ان ! اعمل
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ن كل، ذكرها وتفهِّم هللا تذُكر كام املنقوشة اكللكامت املكتوبة املوزونة واجساهما  بأ لسنْتا بنفسها يه تفهم مل وا 

 اىل النظر وكذا ..ذاهتا به تنطق ما عني بلساهنا انطقة لكمةٌ  مهنا طويرة لك ك ن .امللفوظة واصواهتا اخملصوصة

 بالكهما تس ّبح كام القدرة، بقمل املكتوبة وتزيناهتا نقوشها بأ لس نة الغرباء جوف يف خلالقها املس بحات حلرشاتا

 :اربعة اموراً  يفيدك ان البد هبا، اخملصوص امللفوظ

فأ وال:  اطمئنان النفس، ابنك يف مأ من حصني وحصن أ مني حماط من لك وجه مبولودات واطفال وطفيالت 

لي، وتدبرها تربيُة حكي، وتزيهنا عناية كرمي، وحُتسن الهيا رْحة رحي . فانت حتت نظر هذا العلي تربهيا شفقُة ع

 احلكي الكرمي الرحي دامئا..

واثنيا:  البد ان يفيدك ذكل النظر قناعة النفس، ابنك لسَت سدى هممال، غاربك عىل عنقك ترسح كام تشاء، 

ضًا اىل نفسك ال عاجزة عن ادىن حاجاتك الغري احملدودة حىت تقعد ملوما حمسورا، وان لست موكوال مفوَّ

متوحشا عن جعزك املطلق وحاجاتك الغري احملصورة. الجل انك ترى يف تكل الصغار نظاما اتما خاصا يف 

 معوميته، عاما يف خصوصيته. ومزيااًن حساسا يف وسعته، وجساسا ابالقتصاد والامساك يف عني سامحته..

الا تتلو عليك هذه احلوايش ادلقيقة، والكتب الرقيقة املوجودة يف بعض احلروف الكبرية انك  اهيا الغافل!

موزون بني موازين.. فَتَنَبَّْه وأ ِقْم الوزن ابلقسط.. واحلال انك تلهو َكجنون بني جمانني، فتتبهل وخترس املزيان 

ابلسقط 
1
. 

د ابن من ترجوه للك ش  وختافه دامئًا، يف هناية القرب اليك واثلثًا:   البد ان تلقنك هذه الرؤية التولك والاعامت

يف عنِي هنايِة بعدك عنه. يترصف فيك وفامي حواليك بقدرته اليت يتساوى ابلنس بة الهيا الاصغُر والاكرب، 

والاقل والاكرث، والاقرب والابعد؛ التلكَُّف والمعاجلة، والمبارشة اختالطٍّ يف افاعيلها ابحلدس الشهودي. 

 فال تقرأ  عليك هذه احلقيقة ان: الختف والحتزن والتتوحش؛ اذ ايامن كنَت فهناكا

--- 
1
 اي ابخلطأ .  

#397 

 جوف يف ولو نظره، حتت وانت .الارض بطن يف ولو وطنك، يف وانت وهُجه، فمََثَّ  توهجَت  وايامن ُملُكه،

 من خترج ال .طور اىل وطور حال، اىل حال من احلكمية الكرمية الرحمية ال ايدي وامره بأ ذنه تأ خذك .العدم

 ابلعدم والتُظملَ  .اصال التصادف غَول سفرك يف والتصادف ابالنتظام، اخرى يدٌ  ل خذك وتسابَق  الا يد

 الرْحة خزائن من خزينةً  فيه او حتته او  - اقتحمته ان - خلفه ترى عدم من ومك .ابالعدام الفناء واليظلمك

 يف هذا الوجود. "هو يفىن"س ما من جن "هو يبقى  " مما مشحونة

ورابعا:  البد ان تفيدك رؤية صغار الهوام وضوح برهان اخمللوقية التامة، واملصنوعية العامة يف لك ش  للصانع 
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الواحد. وتُْكرِبَ يف نظرك هذا الربهان بدرجة صغرها 
1

، وتُظهر بدرجة خفاها 
1

؛ اذ من احملال  ان خيرج احملاُط 

ال ان الصنعة فهيا ابتلعت املادة وغرهتا،  من دائرة ترصف خالق احمليط، خفالُقُه هو خالُقه ابلرضورة القطعية. ا 

 خالفا للمصنوعات الكبرية.

 اعمل ! اهيا الغافل ان اكرث وسوس تك امنا تنشا من امور اربعة:

 ابلهوى، فأ نساك فاوال:  من نس يانك نفَسك اىل درجة تنقلب شعرُة الااننية حبالً غليظًا؛ النك ملا نسيت هللا

 نفسك، تغلظْت ااننيتك فتفّسقت ِمن قرشها املتشقق بكربها.

واثنيا:  من قياس لك ذي حيـاة عىل نفسك. . مثال:  اذا رأ يت حيــوانــــا مفع ان املشهود حيوان معصوم، 

  يف ترح.مأ مون، ممنون؛ تفرضه انسااًن متفكرًا حمزواًن متشتت اخلواطر.. فتظن رقصه يف فرح ؛ اضطراابً 

واثلثًا:  من ِقرَص نظرك عىل جتيّل امس الظاهر فقط، حىت تتو م ان ما خرج عن دائرة هذا الامس ال يرجع اىل 

دائرة مسامه. مال ان املسمى اذلي هل الاسامء احلس ىن، كام انه هو فوق الفوق، فهو يف ابطن البطون فهو الاول 

 والآخر و الظاهر والباطن.

جتيل الاحدية اليت يه اعىل التجليات، وابعدها واخفاها، وابسطها يف اوسع واكرث وارق  ورابعًا:  ِمن طلب

 ما انبسطت الهيا الكرثة وانترشت ؛ اذ تنظر اىل

--- 
1
 اي صغر املصنوعية واخمللوقية.  

2
 اي رمغ خفاهئا.  

#398 

آنفًا، املار النفيس ابلقياس فيه فتفىن  :مثال حيوان  مثكل تتصوره  :مثال .حس ياتك انواع فيه معك فتدخل أ

آالمه من الشفقة ملرض فتتأ مل .ورزقه عاقبته يف ابلتفكري ومغموما وطنِه، او أ ليفهِ  لفراق حزينا  مع املوهومة، أ

 .النفيس القياس طريق من ابلفرض فيه دخلت حيامن تومهته مما شيئا رأ يت ملا ابلتحقيق عامله يف دخلت لو انك

ختط  اعظم خطأ  بقياس أآخر، وهو انك ترى النحةل مثال، مصنوعة فتقيس بال  وكام أ خطأ ت هبذا القياس قد

َل يف افاعيهل ؛  شعور صانعها الواجب الواحد احلكي اذلي اللكفة وال معاجلة وال مبارشة ابالختالط والتََعمُّ

ارشة واخملالطة واللكفة قياساً عىل املمكن املسكني الكثري الكثيف املقيد احملدود اذلي افاعيهل ال تكون الا ابملب

واملعاجلة؛ فتتو م من هذا القياس قربَك وقرَب تكل املصنوعة اليت جيول قمل الصانع علهيا الآن بل دامئا، من 

صانعها املتقدس املتزنه املتعاىل. نعم هو جل شأ نه من جانبه س بحانه قريب.. ال اقرَب منه، اقرُب من لك 

نت ، وهذا املصنوع، من هجتكام بعيدان ببعدٍّ ال هناية هل، َكثل الزجاجة قريب، واقرُب من حبل الوريد.. لكن ا

اليت متثلت فهيا الشمُس ابلتجيل فتل ل ت بشعاعها، وتنورت بضياهئا، وتزينت بأ نكسار الالوان الس بعة اليت 
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َل يف ضياهئا، وانفتح من ملكوت قلب الزجاجة اىل ذات الشمس منفٌذ وسبيل فريى من ظاهر ُملكها متثا

الشمس مع لوازمه يف بطن وجه تكل الزجاجة ابلقرب من يدك. لكن ان مددت يََدك ما وصلَت اىل ش ، ولو 

ُمد يدك بس بعني بل بس بعامئة مثل قطر الارض. حىت ان من يف عقهل بالهة ويف قلبه حمبة للشمس، قد يريد 

 السطحي، والرؤية الظاهرة.ان يصل اىل حمبوبته الشمس يف لك ما تل ل ت فيه، مستندًا هبذا الو م 

وكذا قد يَطلب من لك ما متثل فيه الشمس متام ما مسَعه او عرفَه من اوصاف ذات الشمس ، ولوازماهتا اليت 

اليسعها الا مجموع عامل منظومْتا، فان مل جيد الاوصاف يف املثال يف ش ، يرشع ينكر وجود الشمس يف ذكل 

 الش  . بل قد ينكرها مطلقا.

آة الاحد الصمد، لكن هل شعور احتساس مبا جتىّل فيه، وعالقُة مفتونيةٍّ مبا متَثل فيه، خالفا لسائر والقلب مر  أ

آاي. كام بيّنه الامام الراّبين ريض هللا عنه. وهبذه اخلاصية يس تعد القلب لسعادات التعد.  املرأ
#399 

 ومع هناك، الش  ك نه حوهل ما سكونةِ  مع حياة، ذي مصنوع يف خارقة فعاليةٍّ  اقرتان يف الرس ما :قلت فان

 ؟ ذرة مبقدار ولو اخلارج، اىل لفائفه ارق من املدهشة الفعالية هذه ترحش عدم

قيل كل، كام قيل يل يف قليب:  لو اكنت الفعالية لالس باب الامئانية، ومن انَفس الاش ياء؛ لَلَزم ان يكون يف 

دير هل قدرة مطلقة اتمة حبيث اليتعرس عىل تكل لك حيوان فاعل مس تقل هل عمل حميط، ويف لك مثرة صانع ق

القدرة خلَق الارض مبا فهيا، حفينئذ يكون الرتحش والتفَش والانتشار والطغيان من الرضورايت، ولكن هذا 

الامن والامان املشهودان يف الكون واملئان، وهذا السكون والسكوت املرئيان يف غري عامل الانسان، وهذا 

لسالم يف هذا العامل يف لك زمان..  ما هو الا ل ن هذه الصنعة املوزونة، والصبغة املنظومة الانقياد والسمل وا

ََّما اْمُرُه اَذا اَراَد َشيْئاً اْن يَُقوَل هَلُ ُكْن فَيَُكوُن(  صنعة وصبغة ملن )ان
1
وملن يقول )واْن ِمْن َش ٍّ االَّ ِعْندان َخَزائُِنُه  

هُلُ االَِّبَقَدرٍّ مَ  ْعلُومٍّ(  وَما نزُِنّ
1

 -لو امكَن  -. فنس بة فعكل بيدك اىل فعكَل ابرسع اخليال، كنس بة الفعل ابخليال 

 اىل فعِل قدرة الباري بل ال مناس بة..

اعمل !  اهيا السعيد املسكني املغرور! انه ليس اليك منك من الوف حاجاتك الا واحد او اقل. والبايق ابلامتم 

قك اوال اكلفطري مفوٌض ابليقني اىل فاطرك اذلي خل
4
بقدرته، مث فتح صورتَك يف املاء بلطيف صنعه، لتصري  

آة اسامئه.. وشق مسعك وبرصك برْحته، لتسمع احلق وتعترب ابخللق فتعرف اخلالق.. وعلّق يف كهف وهجك  مرأ

يف ظلامت  بعنايته لساان لتْذُكره.. وأ درج يف رأ سك عقال لَتعرفَه.. واودع يف صدرك َجناان لتحبَّه..  ولطف بك

الاحشاء، وترصف فيك بربوبيته كيف يشاء، وركّب يف وجودك حبمكته  هذه احلواَس ابنواعها، وهاتيك 

 الاعضاء ابقساهما؛ الجل احساس مجيع انواع مثرات ِنَعِمِه، والذاقة اقسام جتليات اسامئه.

عىل ذرة اقتدارك اجلزيئ، فيفوضك فيا اهيا الغافل املغرور! اىل مك تْتمه، وهو هذا وقد لطف بك هكذا. وتعمتد 
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حينئذ اىل نفسك بسبب سوء اختيارك فتصري ظاملا لنفسك لتحميلها ما ال طاقة لها به. وما ابكل وما منعك 

 ان تتولك عىل َمن

--- 
1
 91يس:  

2
 11احلجر:   

3
 العجني اذلي مل يمت ختمريه بعد.  

#400 

 نفسك عليه ابلتولكِ  وتُلقى .اليه ما عىل اليك، ما هل سليابلت  تلقى حىت اليه راجعة وحاجاتُك بيده، انصيُتك

 (َوُمْرسيـــها َمْجريـــها هللا بِْسمِ ) فتقول الشؤون طوفان بني اجلارية سفينته يف
1
 اجلودي عىل تس توي حىت 

 قد الوجود مقر وان !تغرتب ان اقرتب قد احلياة مشس ان ترى الا .السالمة ساحل يف وتسرتحي الاساليم،

 يأ ذن مل ان سواه فامي فائدة ال انه كام بل تعاىل، سواه فامي فائدة ال وان .الهرم ببياض واكفهرّ  ابلَشيب، سفاخن 

كِ  من فالبد ش ، لك عن مغنٍّ  فهو به اكن وان .وعدو رضرٌ  ش  فلك بدونه اكن فان .عظي رضرٌ  ففيه به  الرَتْ

 :احلالني عىل

 أ ما يف حال، فلكونه رضرًا حمضًا.

 حال، فلتفويت طلب الغري غاية الغاايت مع فوات نفسه. وأ ما يف

)ففروا اىل هللا( … نعم، وبدونـه الامل ازيد من الذلة يف لك ذلة، بل الذلة بدونه املٌ ممّوه
1
فان عنده من لك ش   

 ما هو يبقى من نوع ذكل الش ، مفا يزول هنا واليدوم بدونه، يس متر هناك ويدوم به. مع ان -يفىن عندمك  -

الوقت ضيق.. الا ترى انك يف سكراِت املوت، اذ متام معرك ُسكر يف َسكرات.. وَسَفر يف سقطات. فارفع 

 رأ سك من ادلنيا، يك ترى عند ابرئك نعمًة ابدية، ورْحة رسمدية، وحمبة ازلية.

لتنايه، فس بّح اعمل! اهيا املتفكر املتحري املتحري ! اذا انْتئى علمك اىل ش ، او رأ يت يف يشء هجًة من عدم ا

حبمده تعاىل عىل قربك اىل احلق ؛ اذ اجملهولية والالتناهية عنواانن وعالمتان نصبتا عىل حدود ترّصف ربوبيته 

 املطلقة جل جالهل..

اعمل! اهيا الوّهام ! اذا هتامجت عليك الاوهام، فانظر ميينا لرتى دوائر ترصف اخلالقية تتناظر متضايقًة، من 

ار الس يارات؛ متسلسةل اىل دائرة اجلوهر الفرد ومدار اذلرات. ومن خلق السموات مرسدًة، دائرة اجملّرة ومد

اىل خلق المثرات. ومن انشاء الارض، اىل اجياد الاَرَضة الآلكة للشجرة بتناظر، وتشابه، وتساند. تدل عىل 

 ة، مقدلَّ ابخلالفة.احتاد الَقمَل، ووحدِة السكّة، وانت يف وسط خمروط الئائنات قامٌئ، حامل لالمان

--- 
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1
 31هود:  

2
 11اذلارايت:    

#401 

 .ش  لك يف ابلعدل يأ مر العام النظام لرتى شامال انظر مث

 وترى املزيان التام يهنئى عن امليل يف لك ش .

 ففي ذاك؛ ما هو اكلربق يطرّيِ الاوهاَم. ويف هذا ؛ ما هو اكلرعد يطرُد الاحالَم..

وجسمك مصنوعني من الرأ س اىل القدم، من اصغر جحرية، اىل متام بدنك اذلي  مث انظر اليك، لرتى نفَسك

 هو ايضا جحرية كربى..

مث انظر يف قلبك، اىل فوقك، لرتى ابميانك انوار نور الانوار.. اذلي خلق النور.. ونّور النور.. وصّور النور.. 

 ونفذ انوار جتلياته يف لك ش  جل جالهل.

ـ اعمل!  ان اس تعامل امس ا أ رمح الراْحني واحسن اخلالقني، وهللا "لتفضيل يف بعض اسامء هللا وصفاته وافعاهل ك

وغري ذكل الينايف حمض التوحيد. اذ املراد تفضيل املوصوف ابحلقيقة وابذلات، عىل املوصوف ابلو م  "اكرب

اذ ليس املراد منه املوازنة  وابلنظر الظاهري الاس بايب او ابالمئاانت العقلية. وكذا الينايف عزة الواحد القهار؛

بني صفاته او فعهل يف نفس الامر، وبني صفات اخمللوقني وافعاهلم؛ الن مجموع ما يف املصنوعات من الكامل ظل 

ان تكون هل نس بُة موازنة معه، حىت  -من حيث اجملموع  -ُمفاٌض ابلنس بة اىل كامهل س بحانه. فال حقَّ للمجموع 

ال عليه.. بل امل راد املوازنُة بني اثرِه اخلاص عىل مفعولٍّ خاص، وتأ ثّر املفعول من تأ ثريه احلقيقي فيه يصري مفضَّ

عىل درجة اس تعداده اخلاص.. وبني اثر الوسائط الظاهرية يف ذكل الش  اخلاص وتأ ثره مهنا. كام يُقال لنفر ال 

يعّظم ِاالّ جاِوَشه 
1
وارمح من جاوشك.. وليس املراد  وحيرُص شكَره وحرمته عليه:  اي هذا !. السلطان اعظمُ  

املفاضةل بني اجلاوش والسلطان يف نفس الامر ؛ اذ هو هزٌل، ما هو ابجلد. بل املراد املفاضةل ابلنس بة اىل ذكل 

ذن السلطان.  النفر، ابعتبار درجة مربوطيته ابلسلطان حقيقًة، وابجلاوش تبعًا مع ا 

من لك عزيز وامثالها؛ فاملراد ان لو اجمتع مجيع رأ فات مجيع واما ارأ ف من لك رؤف، واكرم من لك كرمي، واعز 

 الكرماء عىل خشص، ما ساوت ما اصاب ذكل الشخص من حبر رْحته اليت الهناية لها.

--- 
1
 رتبة عسكرية تقابل العريف.  

#402 

ل .وبواحد واحد، ويف وواحد، حقيقي، املفّضل اذ :اوجه اربعة من تفضيلٌ  ففهيا  عتباري،ا عليه واملفضَّ

 الاحـد فيض مـن اليـتـنـاىه مما واحـد شـخص يف واحدة، حصة يساوي ال ايدهيم، يف ما وجبميع وجامعة،
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ينَ  انَّ ) تـعـاىل قـــال وكام ..الصـمـد لُُقوا لَنْ  هللا دون ِمنْ  تَْدُعونَ  اذلَّ   (هَلُ  اْجتََمعوا ولو ذاَبابً  خَيْ
1
. 

لزتامية، عىل معاين لك الاسامء احلس ىن وعىل مجيع الاوصاف الكاملية. يدل ابدلالةل الا "هللا"اعمل! ان لفظ 

خالفا لسائر الاعالم ادلاةل عىل ذوات املسميات فقط.. برّس ان صفات سائر اذلوات ليست بالزمة لذلوات، 

وم البنّي، فال يدل امس اذلات عىل صفْتا، ال مطابقًة، وال تضمنا، وال الزتاما. واما اذلات الاقدس؛ فلوجود اللز 

بينَه وبني صفاته واسامئه.. وكذا الس تلزام الالوهية لها، يدل امسه الَعلَمي عىل مجيع صفاته ابدلالةل الالزتامية.. 

وكذا لفظ اال هل، يف س ياق النفي. 
1
 

 يتضمن من التوحيد، ومن احئام التوحيد عدد الاسامء احلس ىن.. "ال اهل الا هللا"اذا علمت هذا ؛ فاعمل ان 

ا الالكم الواحد يش متل عىل الوف مالم، لك مالم مثل هذا الالكم مركب من نفي واثبات. والجل ان فهذ

النفي يتوجه اىل فردٍّ فرد ابالس تغراق الفردي؛ يكون يف االثبات، اثبات مجموع ما نفي عن الغري، ابلقاعدة 

.. "، وال فاطر، وال قهار، الا هللاال خالق، والرازق، وال قيوم، وال ماكل"املقررة يف املنطق. فك نه قيل:  

وهكذا، فميكن ان ينبسط هذا الالكم لذلاكر املرتيق يف الاطوار واملراتب، عىل لك مراتبه واحواهل. فيكون 

 التكرار اكلتأ كيد ابلتأ سيس..

ررت اعمل! انك اذا عرفَت ان اللكَّ منه تعاىل، واذعنَت به، البد ان ترىض مبا رّس او رض. وان مل ترض، اضط

اىل الغفةل. ومن هذا الرس، وضعت الاس باب الظاهرية، وغُطيت الاعني ابلغفةل؛ اذ ما من احد الا وما 

ازيد اكرث مما يوافقها.. اذ ما بنيت الئائنات   -من حاداثت الئائنات  -خيالف َهَوَسه، وهواه، ومش ْتاه، ومناه 

ئي الُسفن. فلو مل ير املرُء ذو الهوى هذه عىل هندسة َهَوس ذي الاماين، بل جتري الرايح مبا ال تش ْت 

 الاس باب، ومل يغفل عن مسبِّب الاس باب لتوّجه اعرتاضه الباطل،

--- 
1
 94احلج:    

2
 اي يف: ال اهل ااّل هللا  

#403 

 اعرتاضه سهم الغافلُ  رىم فاذا .الكرمي واملاكل احلكي الفاطر اىل الواهية وغيظه وحدته ونفرته، وكراهُته،

 فكلال اصاب
1
 ..ونفسه رأ سه اىل انعكس او الش يطان، او ،

عن درجة الاجياد، مبراتَب غري متناهية، ابلنس بة اىل  "املمكن"اعمل! انك اذا امعنت النظر، تفطنت ان ُبعَد 

 مقدار ما يُشاهد يف ذكل املصنوع املستند اىل ذكل الاقتدار الغري املتنايه..

 اعمل! ان ادلعاء عىل ثالثة افسام:

ل:  دعاء الانسان، هبذا اللسان ابلقول. وكذا احليواانت الصاحئات ابلسنْتا اخملصوصة، يف احلاجات الاو 
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 املشعورة هلم.

. وكذا يف لك احليواانت "ال س امي يف الربيع"والثاين:  ادلعاء بلسان الاحتياج، كدعاء مجيع النبااتت، والاجشار 

 يف احلاجات الرضورية الغري املشعورة..

ادلعاء بلسان الاس تعداد، كدعاء لك ما فيه نشوء ومناء، وحتّول وتمكل. فكام ان: )واْن من ش ٍّ االَّ   والثالث:

ْمِدِه(   يُس بُح حِبَ
1
ٍِّ الا ويدعوه، ويشكره بذاته وحاهل دامئا، كام قد يدعو بلسانه.  ن من ش ٍّ  كذكل ا 

ل ان تتطري.. واحلبة قبل ان تتسنبل، اعمل! ان النواة قبل ان تتشجر.. والنطفة قبل ان تتبرش.. والبيضة قب

، لتساَق ِمن بني ما الحُيَّد من الطرق العقمية املعوجة، اىل الرصاط  البد ان تكون حتت تدبري عملٍّ اتم انفذ وتربيةٍّ

ر يف الارحام كيف يشاء، عامل الغيب:  غيب املايض، "املس تقي املنتَجة. مفا هو الا عمُل عالم الغيوب اذلي يصّوِ

. فك ن ماًل من النواة والنطفة والبيضة واحلبة تذكرٌة خمترصة، "قبل، والشهادة، شهادة احلال احلارضواملس ت 

اس تنسخت من الكتاب املبني من كتب الُقدرة.. او فهرس تٌة، أ س تخرجت من الامام املبني من ُكتب العمل 

زيل، ال س امي من ابب املزيان الازيل ومكتوابته.. او دساترٌي، أ س تنبطت من ام الكتاب من ُكتب الَقَدر الا

والنظام.. او فذلكُة اوامرٍّ ممتثةل ممتركزة ممزتجة، تزنَّلْت من ربوبية القدير عىل لك ش ، العلي بلك ش . جل 

 جالهل.

--- 
1
 ادلهر : املقدرات الالهية : القدر  

2
 33الارساء:    

#404 

 ..غريها يف معىن عىل لتدل لهياا ينظر امنا ؛ حريفٌ  املصنوعات اىل املؤمن نظر ان !اعمل

 واما نظر الئافر الهيا، فقصدي امسٌى؛ لتدل عىل معىن يف نفسها.

ففي لك مصنوع وهجان:  وجه، ينظر اىل ذاته وصفاته اذلاتية. ووجه، ينظر اىل صانعه، واىل ما جتىل اليه من 

 اسامء فاطره..

حرف من كتاب، يدل عىل نفسه مبقدار حرف، وبوجهٍّ  والوجه الثاين؛  اوسع جماال، واَكُل ماال، اذ كام ان لك

واحد. ويدل عىل اكتبه بوجوه كثرية، ويعّرف اكتبه، ويصفه للناظر مبقدار لكامت كثرية.. كذكل ان لك مصنوع 

اذلي هو حرٌف من كتاب الُقدرة، يدّل عىل وجوده ونفسه مبقدار ِجرمه، ونفِسه، وبوجهٍّ واحد، وهو وجوده 

ل عىل نقاشه الازيل بوجوه متنوعة كثرية، وينشد من اسامئه املتجلية عىل ذكل املصنوع، الُصوري. لكن يد

 مبقدار قصيدة طويةل.

مث ان من املقرر ان املعىن احلريف، ال حُيمَك عليه ابالحئام القصدية، تصديقاً وتكذيبًا. وال يس تتبع اللوازم، 
1
ااّل  
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قائقه، الا اذا نظر قصدًا، حفينئذ يصري احلرُف اسامً. خبالف بنظر اثنوي. فلهذا ال يتغلغل ذهُن انظره يف د

املعىن الامسي 
1
. 

مفن هذا الرس ترى كتب الفالسفة، احمك فامي يعود اىل الئائنات يف انفسها، مع اهنا اوهن من بيت العنكبوت 

فامي يعود الهيا، ابلنس بة اىل صانعها 
4

لفلسفية والعلوم الكونية، االّ . ومالم املتلكمني مثال، ال ينظر اىل املسائل ا

ابملعىن احلريف التبعي و الاس تطرادي، ولالس تدالل فقط.. حىت انه يكفي هلم ان تكون الشمس رساجًا، 

والارض همادًا، والليل لباسًا، والهنار معاشا، والقمر نورا، واجلبال اواتدا. اي مبشاطيْتا للهواء، وخمزنيْتا للامء 

ـ وال يكفي للفلسفي الا واملعادن، وحاميْتا للرت  اب عن التوحل، وتسكني غضب الارض املزتلزةل بتنفسها فهيا 

 ان تكون

--- 
1
 اي ال يكون حمكومًا عليه ابالحئام القصدية وال يس تتبع لوازم احلمك.  

2
 (111اي يكون حمل حمك تصديقًا وتكذيبًا )ت:   

3
الّ ان حقيقْتا أ وهن من بيت العنكبوت ان الاحئام اليت ختص الئائنات بذاهتا تبدو يف كتب الف   السفة قوية يف الظاهر ا 

 (111)ت : 
#405 

 وهكذا، .املبثوث اكلفراش حولها ارضنا مع الس يارات تتطاير بدرجة عظمية وانراً  منظومْتا، عامل مركز الشمس

 اس تحقوا وال رضَّ م، ملا العام والتعارف العمويم، احلس مطابقة مع الواقَع، املتلكمني رأ يُ  يطابق مل لو حىت

 التكذيب
1
آراؤ م يُرى فلهذا ..  احلديد من واقوى الفلسفية، املسائل يف طبقةً  وادىن اضعف ؛ الرأ ي ابدي أ

 ..الالهية املسائل اساسات يف

ومن هذا الرس ايضا تصري الغلبُة يف الاكرث يف الاوائل يف الاوىل الهل الضالل، فامي يعود اىل ادلنيا، واىل 

احلياة. اذ  م جبميع لطائفهم  الساقطة اىل درجــة نفوســــــهم، متـوهجـون قصــدا وابذلات اىل ادلنيـــا ظاهر هذه 

قـائـلون بـأ عامهلم:  )ان يه الا حياتنا ادلنيا( 
1
ولكن العاقبة للمتقني اذلين قيل هلم ولس يد م: )وللآخرُة َخرْيٌ  

كَلَ ِمن الاوىل(  
4
ين يَتَُّقوَن افال تعقلون(   )وما احلََياةُ ادلنيا الا  لَِعٌب ولَْهٌو ولدََلاُر الاِخرةُ َخرْيٌ لذِلَّ

3
ار   )وانَّ ادلَّ

الآِخرَة لَهِئَي احلَيواُن لْو اَكنُوا يَْعلَُموَن(  
1
 حفسبنا هللا  ونعم الوكيل، فنعم املوىل ونعم النصري.. 

ا، فهو مس تحق للمرض حبمك عادة هللا املس مترة. اعمل! ان عفوه تعاىل فضل، وعذابه عدل؛ اذ كام ان من الك مسا 

رض، فهو فضل وكرامة من هللا خبرق العادة. ِْ  فان مل مَي

نعم، مناس بة املعصية للعذاب قويٌة بدرجة من القوة، حىت ضلّت فهيا املعزتةل فاس ندوا الرشَّ اىل غريه تعاىل، 

ام ال ينايف كامل الرْحة ؛ اذ هذا الرضر اجلزيئ واوجبوا اجلزاء عليه. واس تلزام الرش للعذاب، برس النظام الع
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متصٌل ابنبوب يف سلسةل نظام حميط، تدلت منه اكلعناقيد خرياٌت كثرية. مع ان ترك هذه اخلريات الكثرية ملنع 

 هذا الرضر اجلزيئ والرش القليل، رضٌر لكي، ورش كثري. وهو ينايف حمكَة عداةل العدل، احلكي، الكرمي.

--- 
1
اّل لالس تدالل والاس تطراد .الهنم     مل يذكروا الرأ ي ا 

2
 12الانعام:    

3
 3الضحى:    

4
 41الانعام:    

5
 13العنكبوت:    

#406 

 تركك جزاءَ  اس تحققت والا .اس تطعت ما الرش اتق !اجلهول الظلوم الانسان اهيا
1
 لنتيجة تفويتك جزاء مع 

 العةل من الآخر اجلزء وبعدم .عدمٌ  الرشُّ  اذ .نتيجةال  وجود مبادي سلسةل يف عليك، السابقة الاس باب سائر

 مبقدار الا اليه تعود ال الوجود مثرات ان الا .املعلول عدم رضر لك الآخر، اجلزء عىل فيعود .املعلول ينعدم

 ابلرش جيزي اذ فضهل؛ وكامل تعاىل، عفوه كامل يُرى هنا مفن .اللك لوجود عةل ليس اجلزء وجود اذ حصته،

 عكسه الواقعي الاس تحقاق اقتضاء مع .امثاهل عرشةَ  ابخلريو مثهَل،
2
 بعكس حبمكهم البرش ظمل يُرى وكذا .

 ..الواقع

اعمل ! ان الانسان مبتىًل ابلنس يان، واسوأ  النس يان نس ياَن نفسه. الا ان نس يان النفس ان اكن يف املعامةل، 

الغاايت فهو الكامل. فاهل الضالل، واهل واخلدمة، والسعي، والتفكر فهو الضالل. وان اكن يف النتاجئ و 

الهدى متعاكسان يف النس يان والتذكر. اما الضال ؛ فينىس نفسه عند النظر للعمل، و تطبيق دساتري الوظيفة، 

بل ميّد نظَره اىل الآفاق لتطمني الااننية املتفرعنة، وغروَره املنبسط اذلي تضيق عنه النفس. لكن يتذكر نفسه 

اايت  فتيالً او نقريًا. حىت ال غاية عنده، الا ما يعود اىل نفسه. وان غاية الغاايت يف نظره، يف لك ش  من الغ

 حب ذاته.

واما من زاّكها فيتذكر نفَسه قبل لك ش  عند السعي، والسلوك يف احلركة، او التفكر، فك ن نفسه واحد 

الاعراض، والفوائد، واملقاصد. حىت قيايس، ومبدأ  مركزي للك معلٍّ وتفكر. لكن ينىَس نفسه يف النتاجئ، و

ك ن نفسه فانية، وداخةل يف ال ش ، او مملوكة خدمت س يدها بذلة الاخالص، يف وظيفة عائدة من لك وجه 

 اىل الس يد. فال حق لها يف مقاضاة ش ، مفا اعطى س يُدها لها، تراه النفس من حمض الفضل..

م يف جامعاهتم رس عظي، وامر جس ي، هل شأ ن خفي ؛ اذ اعمل ! ان رس تساند املؤمنني يف عباداهتم، ودعواهت

 يصري به لُك فرد اكحلجر اجملصوص، يف البناء
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--- 
1
 جزاء تركك اخلري .  

2
حيث احلس نات الهنا اجيابية ووجودية فال تتعدد ماداًي وال حتصل ابجياد العبد، فاملفروض ان تكتب حس نة واحدة   

اللمعة » حمكة الاس تعاذة«فاملفروض ان تكتب الف سيئة. راجع  ان شئت رساةل  بعكس السيئات اليت تتعدد وتتجاوز،

 الثالثة عرشة، ففهيا التفصيل الشايف.
#407 

 سكلُ  نظمهم فاذا) .نفسه معلِ  من يس تفيد ما الف الف ابلوف الاميان، يف اخوانه من يس تفيد .املرصوص

، لكٌ  يصري (الاميان  لرئيسهم، الس امي .ومزكيا ومادحا، وراجيا، ام،ومسرتح وداعيا، شفيعا، ولللك للكٍّ

 ورأ سهم
1
 بسعادة الشفيق والاخ .ودلها بذلة اجلائعة، الام كتنعم اخوانه سائر بسعادات فرد لكُ  فيتذلذ .

 .الابدية السعادة وقبول الئائنات، خاّلق لعبودية مس تعداً  الفاين املسكني الانسان هذا يصري حىت .شقيقه

!. ترى الامة لكهم يقولون: "اي ارمح الراْحني"ليه الصالة والسالم فاذا تراه، وهو يدعو بـ فانظر اىل النيب ع 

اللهم صل وسمل عىل عبدك وحبيبك محمد حبر انوارك، ومعدن ارسارك، وانرش ذكرك وشكرك، ودالل حماسن 

ه. وكذا ينادون بلسان سلطنة ربوبيتك. فزيكونه عند رهبم. وحيببونه اىل َمن ارسهل رْحة هلم. ويؤيدون شفاعت

جعز م املطلق، وفقر م املطلق، غناءه س بحانه املطلق، يف اس تغنائه الاَكل. وينادون جوده املطلق، يف عزته 

الاجّل. وينادون بلسان عبوديْتم املطلقة، ربوبيتَه املطلقة. وهبذا التعاون العلوي املعنوي يرتىق الانسان، من 

ز؛ اىل اعىل عليي اخلالفة، وْحل الامانة وقابلية املكّرمية بتسخري اسفل سافيل احلقارة والصغر والعج

 السموات والارض هل.

اعمل ! ان من بَُعَد عن ش  ال يرى، كام يراه القريب منه. ولو اكن البعيد اشد ذاكء واحّد برصًا. فاذا تعارضا 

دوا مبراتب عديدة، ومسافات طويةل ترّجح القريب مطلقا. فالفالسفة الاوروابئية املتغلغلون يف املادية، تباع

آن فقط. آل القرأ آن. فاعظم فالسفْتم ال يساوي عاميًا يفهم ابالجامل مأ  عن مقام الاسالم والاميان والقرأ

هكذا شاهدُت وهو الواقع. فال تقل:  من كشف خواص الربق والبخار، كيف ال يفهم ارسار احلق، وانوار 

ه القرأآن ؟ نعم، ليس هل، اذ عقهُل يف عين
1

، والعنُي ال ترى ما يراه القلب والروح. ال س امي مع البعد، والس امي 

 ) ِعهِْم وابْصار ِمْ ِم ومَسْ عند موت القلب ابنقالب الغفةل اىل الطبيعة. )َطَبَع هللا عىل قُلُوهِبِ
4
 

--- 
1
 (119وسمل )ت:  عليه هللا املقصود : الرسول الاعظم صىل  

2
 يرى. اي ال يفهم وال يّصدق ااّل ما  

3
 119النحل:    
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 .والبرص اكلسمع ؛ وغريه مَعَّه ما عىل الشكر عدم الالآء، تكذيب اشد ومن النعم، كفران اعظم من ان ! اعمل

 الناس، دون من ماخيصه عىل هللا يشكر امنا بل املاء؛ و اكلهواء وطم احاط او .والنار اكلنور واس متر، دام أ و

 عىل يدل العموم .الامت الاعظم النعمة هو الادوم، ادلامئ الامعَ  ان مع .احلاجة لندر يندر او عليه، يتجدد او

 ..قميْتا غلو عىل وادلوام امهيْتا، كامل

اعمل ! ان من أآايِت أ نه تعاىل )واحىْص لُكَّ َش ٍّ عَددًا(  
1
التساوي، والتوازن، والانتظام بني اعداد  

ع يف الاايدي، واحلبات يف الس نابل، والنواة يف المثرات، املتجاورات، واملتقابالت، واملتشاهبات اكالصاب

 والاوراق يف الازهار.. فس بحان من احىص لك ش   عددًا واحاط بلك ش ٍّ علام.

اعمل ! ان التلقيح والتودل مع الرتبية الشفيقة ؛ وظيفتان عامتان انفذاتن ساريتان اىل اصغر الاش ياء. هلام مئافاة 

هيام. فعموم جود احملسن الكرمي، مع شدة شوق لك الاش ياء )املزدوجة( يف ايفاء هاتني عاجةل يه الذلة املودعة ف

الوظيفتني ابملشاهدة؛ يدالن عىل ان النبااتت، والاجشار، واملعادن، بل اجلامدات ايضا لها حصة من هذه 

ورْحيت وسعت لك ش (  النعمة والذلة بوجه يليق هبا. مفراعاة املئافاة، والرْحة، والعدل هبذه ادلرجة، ورس )
1
وكرثة الرواايت املؤيدات للمئافأ ة، والقصاص يف احليواانت يف احلرش ؛ تشري اىل بقاء ارواح احليواانت،  

ومئافاهتا عىل وظائفها اليت امتثلوها بكامل الاطاعة والانقياد 
4

. واما املنقلب ترااب بعد احلرش؛ فهو اجساُد م. 

آن  "جممتعا، او فردًا فرداً "منه  الا انه جيوز ان جيمتع متام نوع يف جسد خشص مبارك، اكلناقة املذكورة يف القرأ

 والكبش، واللكب، والهدهد، والمنةل وغريها..

--- 
1
 19اجلن:    

2
 111الاعراف:    

3
، حىت وسمل قال : "لتؤدُّن احلقوق اىل اهلها يوم القيامة  عليه هللا عن ايب هريرة ريض هللا عنه ان رسول هللا صىل  

)حتفة الاحوذي( وقال : يف الباب عن  1141والرتمذي  1191يقاد للشاة اجللحاء من الشاة القرانء" : رواه مسمل برمق 

 ايب ذر وعبدهللا بن انيس .  )ومعىن اجللحاء : اي اليت ال قرن لها(.
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 ابقاه ما االّ  تفىن، انفك عىل فرًغا الفانية، ادلنيا هذه يف الوجود، بقاء عىل احلريص املسكني السعيد اهيا ! اعمل

 .سبيهل يف افنيته ما الا حياتُك، وتنطف  .س بحانه هجته اىل توجه ما الا وجودك، ويزول .البايق

مفا دام هذا هكذا.. فقل: حس يب من البقاء، ان هللا املاكل البايق.. وحس يب من ذلة البقاء، علمي ابنه معبودي 

ء، معرفيت ابنه ريب البايق.. وحس يب من البقاء وكامهل، امياين ابنه موجدي البايق.. البايق.. وحس يب من غاية البقا

حس يب من الوجود، كوين اثر واجب الوجود.. حس يب من قمية الوجود، اين صنعة من فطر السموات 
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 والارض.. حس يب من غاية الوجود، علمي ابين صبغة من زيّن السامء مبصابيح، والارض ابزاهري.. حس يب من

ذلة الوجود، علمي ابين مصنوعه وخملوقُه وهو ريب وموجدي.. حس يب من احلياة، مظهرييت لتجليات اسامء 

خالق املوت واحلياة.. حس يب من احلياة وحقوقها وغاايهتا، اظهاري عىل رؤس الاشهاد، وتشهريي بني ذوي 

آاثر جتليات اسامء خالق الادراك من اخواين الئائنات، واعالين يف سوق العامل برس جامعية وجودي ل غرائب أ

السموات والارض.. حس يب من غاية احلياة، كوين امنوذجا وفهرس تًة لآاثر جتليات اسامئه احلس ىن.. حس يب 

من احلياة وكاملها، اظهاري بلسان احوايل لتجليات اسامء من قامت السمــوات ابمره، واس تقرت الارض 

وُكه ومصنوعُه وخملوقه وعبده وفقريه، وهو خالقي والهئي وريب ابذنه.. حس يب من ذلة احلياة، علمي ابين ممل

 .."هللا"وفاطري وماليك ورحٌي يب ومنِعٌم عيّل.. حس يب من الكامل، الاميان ابهلل.. وحس يب من لك ش  

 اعمل ! ان يف التوحيد، واس ناد الاش ياء اىل الواحد سهوةل بال هناية، اىل درجة الوجوب، وقمية غالية بال هناية.

وان يف الرشك، واس ناد املصنوعات اىل الكرثة صعوبة بال هناية اىل درجة الامتناع. وسقوط قمية، وذةل انزةل 

بال غاية، كام مر مرارًا. الا ترى كيف يتعاظم ما يف يد اجلندي مما يُنسب اىل السلطان ويعّز منه ما هو يف 

تدارك لك "أ مهيًة. ويتيرس بكامل السهوةل امر السلطان. ويغلو مالمه اذلي هو حبساب السلطان قميًة و 

من خزائن املكل وماكيناته. وكيف يتساقط ما ُذكر، هباء منثورا ؛ ان انقطع الربط بعصيان  "لوازمات احلياة

 اجلندي!

#410 

 أآخر حياة ش ، موت يف اذ وقدره؛ بقدرته اكحلياة واملوت ..منه اكخلري الرش وكذا ..منه اكلنفع الرض ان ! اعمل

 .والرض الرش وكذا .يه هو، او .مبدؤها او

آالم غري حمصورة من هجة جامعية ماهيته،  ات غري متناهية، وأ اعمل ! ان يف روح الانسان قابليًة بوهجني:  ِلذَلّ

وكرثة هجازاته بال حد. ومن هجة تذلذه بتنعامت اوالده واخوانه من ابناء نوعه او جنسه او اخوانه من اجزاء 

 بتأ ملاهتا.. الئائنات، وتأ مله

اعمل ! اين قد شاهدُت ان النظر اىل الغري مع نس يان النفس، يقلب احلقائق. اكلنظر يف املاء يريك الاش ياء 

 املعنوية، معكوسة منتكسة. مفع انك جتهل، تعتقد أ نك تعمل..

آن  "اعمل ! ان ما اقتىض  آن "تكرار بعض اجزاء القرأ كام انه كتاب  ما اقتىض تكرار ال ذاكر وال دعية. اذ القرأ

د، وادلعاء يُكرر،  حقيقة ورشيعة، وكتاب معرفة وحمكة، كذكل هو كتاب ذكر ودعاء ودعوة.. واذلكر يردَّ

 وادلعوة تؤكّد..

آن ؛ ايراُد مذكّرات الوحدة، خلَف مباحث الكرثة. والاجامُل عقيب التفصيل.  اعمل ! ان من مزاّيت علو القرأ
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وبية املطلقة. ونواميس الصفات الكاملية العامة الشامةل، بذكر فذلئات وترديف حبث اجلزئيات، بدساتري الرب

اكلنتاجئ. او اكلتعليالت يف ُاخرايت الآايت. الجل ان ال يتغلغل ذهن السامع يف ذكل اجلزء الكوين املذكور، 

آداب العبودية الفكرية، ذلى العظمة وال "عظمة مرتبة الالوهية املطلقة"فينىس  هيبة . حىت خيل بلوازم أ

والكربايء . وكذا ليبسط ذهنك من ذكل اجلزيئ، اىل امثاهل واش باهه.. وكذا يريك القرأآن هبذا الاسلوب، 

ويفهّمك ان يف لك جزيئ ولو حقريا وزائال سبيال واّضا ، ورصاطا مس تقامي، وحمجًة بيضاء اىل معرفة سلطان 

 الازل والابد، واىل شهود جلوات اسامء الاحد الصمد.

رأآن يف هذا الاسلوب؛ َكثل من يريك قطرة ماء فهيا مُشيسة، او زهرةً فهيا جتيل الوان ضياء الشمس. َمثُل الق

يف رابعة الهنار حبشمْتا. ويرفع رأ سك الهيا، لئال تتشوش عليك احلال، فتتصاغر  "الشمس"فرييك بال همةل 

 عندك الشمس فتصري تنكر لوازم عظمْتا.
#411 

 (عَلي ِعمْلٍّ  ذي لُكّ  َق وفَوْ )  :يوسف سورة يف مثال
1
 جزيئ امر خلف 

2
 قدروا َما)  :احلج سورة يف وكذا ..

 (قَْدِرهِ  َحقَّ  هللا
3
  (َحكي عَلي وهللا) اىل (الاْطفَالُ  بَلَغَ  واذا) :النور سورة ويف 

4
  :العنكبوت سورة ويف .

  (يَْعلَُمونَ  اَكنُوا لَوْ ) اىل (الُبُيوِت  اوَهنَ  وانَّ )
5
 ..وامثالها 

اعمل ! ان مهة الاولياء ومَدَد م، وافاعلهيم املعنوية ابالفاضات نوعٌ من ادلعاء، حايل او فعيل. والهادي هو هللا 

وهو املغيث املعني. ولقد تلّمع يل ش ، لكن ما تشخص واّضًا؛ وهو ان يف الانسان لطيفة وحاةل، اذا دعا 

 نعم يه لطيفة اذا اقسمت عىل هللا ابّرها .بلساهنا  اس تجيب هل قطعا.  -ولو اكن فاسقا  -الانسان 

اعمل ! اي َمن يتيقن املايض، ويشك يف الآيت!.. اذهب بنفسك اىل عرصين من قبل، وافرض نفَسك جّدك 

بك. مث انظر اىل اجدادك اذلين  م موجودات ماضوية. مث اىل اوالدك املتسلسلني  اذلي هو يف وسط جشرة نَس َ

س تقبالية، هل ترى تفاوات بني اجلناحني؟ مال الترى، ال يف الانتظام، وال يف منك اليك، اذلين  م ممكنات ا

ش  يو م وجود التصادف. بل كام ان الاول مصنوع بعمل واتقان يراه صانُعه. كذا الثاين ؛ س ُيصنَع كذكل وهو 

 قال س بحانه مشهودٌ لصانعه قبل كونه. فاعادة اجدادك، ليست بأ غرب من اجياد اوالدك. بل هو اهون منه. كام

)وُهَو اْهَوُن عَلَْيه(  
1

. فقس عىل هذا اجلزء اجلزيئ، اللك اللكي. لرتى لك الوقوعات املاضية معجزات، تشهد 

 عىل ان صانَعها قدير عىل لك املمكنات الاس تقبالية. وعلٌي بتفاصيلها، وحميطٌ وبصري هبا .

 بس تان الئائنات:  معجزات تشهد وتنادي عىل ان نعم، كام ان هذه املوجودات اجللية، والاجرام العلوية، يف

خالقها عىل لك ش  قدير، وبلك ش  علي. كذكل هذه النبااتت املتلونة املزتهرة املنثـورة، وهـذه احليواانت 

 املتنوعة املزتينة

--- 
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1
 91يوسف:    

2
 املقصود : الكيد اذلي ُدبّر البقاء الاخ احلقيقي لس يدان يوسف عليه السالم.  

3
 93احلج :   

4
 12النور:   

5
 31العنكبوت:   

6
 19الروم:    
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 وبلك قدير، ش  لك عىل صانعها ان عىل صوهتا بأ عىل تشهد ؛ صنعةٍّ  خوارُق  الارض، حديقة يف املنشورة

 ليس نعم ..البرش ابناء وحرشُ  الشجر، امثار ونرشُ  والشموس، اذلراُت  قدرته اىل ابلنس بة تتساوى .علي ش 

 عظاهمم عىل الانسان نوع ابناء انشاء من بأ هونَ  ادلقيقة، الرقيقة اغصاهنا عىل منشورة جشرة ازهار انشاء

 ..املتفرقة الرممية

اعمل ! انه مك من نعمة كقطرة معصورة بنظام رقيق، ومزيان دقيق من لك الكون اكلمثرة من الشجرة. فان اكنت 

ملنِعم االّ َمن يف قبضته لك الكون يعرصه كيف يشاء، كام هو معصورة حملوبة عىل احلقيقة مع غاية البعد، مفا ا

 "كن"الظاهر احلق املشهود. مفا املُنِعم ااّل  اذلي خزائنُه بني الئاف والنون. مفا من نعمة الا ِمن اذلي صرّي 

 مصدر الكون. وما املنة والشكر ااّل هل س بحانه.

ة ذكره احياء الارض، وجلبه انظار البرش اىل الرتاب؛ اعمل ! ان مما افيض عىل قليب من فيض القرأآن من كرث 

ان الارَض قلُب العامل. والرتاَب، قلُب الارض. وان اقرب الس بل اىل املقصود يذهب يف الرتاب، من ابب 

التواضع واحملوية والفناء. بل هو اقرب من اعىل السموات اىل خالق السموات؛ اذ ال يُرى يف الئائنات ش  

 جتيل الربوبية علهيا، وفعالية القدرة فهيا، وظهوِر اخلالقية مهنا، واملظهرية جللوات امَسي احلي يساوي الرتاب يف

 القيوم.

عىل الرتاب، والرتاب امجع  "عرش احلياة والاحياء"عىل املاء، كذكل ان  "عرش الرْحة"وهكذا، فكام ان 

آة الكثيف لكام اكن الطَف واشّف؛ تريك صو  آة املرااي وامتها. اذ مرأ رَة الكثيف اوحَض واظهر وامت. لكن مرأ

اللطيف النوراين لكام اكن اكثَف؛ اكن التجيل ابالسامء علهيا امت. أ ال ترى الهواء ال يأ خذ من فيض الشمس الا 

ضياًء ضعيفا. واملاء وان اراك الشمس بضياهئا، لكن ال يفصل الوانه. مع ان الرتاب يريك ابزاهريه مفصل لك 

ا من الالوان الس بعة ومركباهتا. مع ان هذه الشمس قطرٌة متلمعة كثيفة؛ ابلنس بة اىل نور ما اندمج يف ضياهئ

مشس الازل. وتزين الرتاب وترّبجه يف الربيع؛ مبا ال حيد وال يعد من لطيفات الازاهري، ومجيالت احليواانت 

 ملسامةاملنادية عىل كامل ربوبيته، شاهٌد مشهود. فان شئت فانظر اىل هذه الواحدة، ا
#413 
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 (منكشه هرجايئ) ابلرتيك
1
 تظهر لكن .واحدة ويه وتزييناهتا تلويناهتا يف احلكي الصانع يدُ  تترصف كيف 

 .صورة عرشين يف متعبسة بل ال متبسمة، اليك وتنظر

فس بحان من يتعرف الينا بلطيف صنعه. ويعّرِف اخلالئق يف قدرته بعجائب ترصفه يف الرتاب. ومما يرمز اىل 

الرس حديث )اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد(.  هذا
1
 

 فان اكن هذا هكذا؛ فال تتوحش من الرتاب وذهابك فيه، وال تتدهش من القرب وسكونك فيه..

اعمل ! ان عقيل قد يرافق قليب يف سريه  فيعطي القلُب مشهوَده اذلويق ليد العقل؛ فيربزه العقُل عىل عادته يف 

ييل. ومن تكل احلقائق ان الفاطر احلكي كام انه بعيد بال هناية، كذكل قريب بال غاية. وكام صورة املربَهن المتث 

 انه يف َابطن البطون، كذكل فوق الفوق. وكام انه ليس داخال، كذكل ليس خارجًا.

آاثر رْحته املنثورة عىل سطح كرة الارض، واىل معموالت قدرته املنشورة يف دوائر  فان شئت فانظر اىل أ

ائف الارض لتشاهد هذا الرس متلمعًا من سطورها:  اذ البد لصانع ذرتني، او زهرتني، او مثرتني، او حص

آن واحد، من بُْعدٍّ ازيد من البعد بيهنام. واذا اكنتا: يف الكرة وادلائرة،  حنلتني يف مئانني يف أ
4
مع ختلل اعظم  

من بُعدٍّ بال حد. هذا يف وجه  -الرضورية املشهودة  عىل التساوي -القوس بيهنام، حفينئذٍّ البد للمقابةل التامة 

 -بالكيفية  -الظاهر، ويف جانب املكُل. واما يف وجه الباطن ويف هجة امللكوت؛ فالبد لتساوي املقابةل 

املشهودة، يف كامل سهوةل الاجياد ورسعته، مع اجلود املطلق، يف االتقان املطلق من قرب بال هناية. ال كقرب 

اذلي  "املوجد"اوت نسِب نقاط ادلوائر املتداخةل ابلنس بة اىل املركز. مع انه التفاوت ابلنس بة اىل املركز لتف

 اتقن لك ش  صنعًا. واحسن لك ش  خلقه.

نعم هذا الرس من خصائص دائرة الوجوب والتجرد، ومن خواص الاطالق، ومن خصوصيات جتيل الاحدية 

 الاصيل للمنفعل الظيل. يف الوحدة، ومن لوازم مباينة ماهية الفاعل

--- 
1
 نوع من الاحقوان من نبااتت الظل.  

2
عن ايب هريرة  111/  1والنسايئ  991وابو داود برمق  391تمكةل احلديث : "فاكرثوا ادلعاء ": اخرجه مسمل برمق   

 (111/  1) وانظر كشف اخلفاء للعجلوين 
3
 اى احداهام يف الكرة الارضية والاخرى يف مدارها.  

#414 

: ان ذلات الشمس قرابً بال حد؛ من متاثيلها يف املرااي والازاهري. اذ ذات الشمس "وهلل املثل الاعىل" :مثال

قيوم الامتثيل، واقرب الهيا من لصيقها، بل من انفسها. وكذا لها بُعد بال حد من تكل الظالل؛ اذ اليتيرس، بل 

آتك، وبني الاصل. الميكن قطع املسافة املتخلةل بني الظل املمتكن يف  مرأ
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فس بحان من تقدس عن الاش باه ذاتُه، وتزنهْت عن مشاهبة الامثال صفاتُه. هو الاول والآخر والظاهر 

 والباطن وهو بلك ش  علي..

اللّهم ايعدل. اي حمك. اي علي. ايحكي. انه ليس يف الرايح َمّرٌة، وال يف السحاب قطرة، وال يف الرعود زجرة، 

ملعة، وال يف الرايض زهرة، وال يف اجلنان مثرة، وال يف الهواء حنةل، وال يف النبات صبغة، وال وال يف الربوق 

يف احليوان صنعة، وال يف الوجود زينة، وال يف الكون ذرة، وال يف اخللق نظام، وال يف الفطرة مزيان، وال يف 

آية :  الا ويه كل ادةل شهدت، وأآايت العرش ش ، وال يف الكريس شأ ن، وال يف السامء جنم، وال يف الارض أ

تشهد عىل انك واجب، واحد، احد، مصد. وبراهني نرية شاهدات عىل انك انت هللا، وانت عالم الغيوب 

خمرج احلبوب، مسخر القلوب. مجيع اخللق مقهورون حتت قدرتك، قلوهبم يف قبضتك، نواّصهيم بيدك، 

 مقاليد م دليك. ال تتحرك ذرة الا ابذنك.

ل ولني والآخرين. ايرب محمّد عليه الصالة والسالم وابراهي وجربائيل وميئائيل علهيم السالم! اسأ كل اي اهل ا

آن العظي،  ابمسك العظي، وبنور وهجك الكرمي، وبدينك القومي، وبرصاطك املس تقي، وابلس بع املثاين، وابلقرأ

سامئك احلس ىن، وابمسك الاعظم، وابحلجر وابلف الف فاحتة الكتاب، واب "قُْل ُهَو هللا اَحُد  "وابلف الف 

 عليه هللا الاسود، وببيتك املكرم، وبليةل القدر، وبرمضان املعظم، وابنبيائك املكرمني، وحببيبك الاكرم صىل

وسمل؛ ان ترمح امة محمد، وارشح صدور م لالميان والاسالم، وسلّمنا من رش املالحدة وسمّل ديننا، ونّور 

 رشيعة الاسالم. برهان القرأآن، وعّظم

 أآمني اي ارمح الراْحني..

*** 

] ابرك هللا فيمك الف الف مرة ووفقمك هللا[  
1

 

--- 
1
 كتب الاس تاذ النوريس هذه امجلةل الطيبة ابلرتكية يف اخملطوط خبط يده.  

#415 

 الشعةل ذيل
 بسم هللا الرْحن الرحي

 امحلدهلل والصالة عىل نبيه

احملض احمليط ش  من الاش ياء، وكذا ال خيرج امر من الامور عن دائرة القدرة  اعمل ! انه ال يتسرت عن النور

 الغري املتناهية؛ والا لزم تنايه غري املتنايه ابلتحديد ابملتنايه، وهو حمال بوجوه..
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وكذا ان احلمكة تعطي لك ش ، الفيض بقدره كام يقال: ]لّك بقدره[.. وان بقدر الظرف يغرتف من البحر، وان 

در القدير احلكي ال يشغهل صغري عن كبري، وال خطري عن حقري. وان احمليط الظاهر الباطن اجملرد عن املادة املق

ال يواري الاكرُب عنه الاصغر. وال النوُع الفرَد. وان الصغري مادًة قد يكون كبريًا من هجة الصنعة. وان نوع 

 رشكة اصال وال تتحملها.الصغري، عظي كثري كبري. وان العظمة املطلقة ال تقبل ال 
#416 

 التعرف ارادة مع املطلق، االتقان يف املطلقة، الرسعة يف املطلقة، السهوةل يف املطلق اجلود من يشاهد ما وان

 والغناء املطلقة، الرْحة ومع ..وتشهريهام املطلق، وكامهل املطلق جامهل مشاهدةَ   امجلال ذي حمبة مع ..التام

 ..املعتربين املشاهدين املتفكرين الناظرين من يعد وال حيد ماال وجود ومع ..لتكوينيةا الآايت بشهادة املطلق

 الادق الصغريُ  اذ َاوىل، بل ايضا، والطويرات احلوينات انواع وجود بالشك - الاس باب هبذه  - يقتيض

 ..النورانية القدرة واىل ..الوجود اىل اقرُب 

الهنا اقرب اليك من لك ش ؛ فالبد ان يكون ربك احب اليك اعمل ! اي )اان( اذا اكن نفسك احب اليك، 

منك؛ اذ هو اقرب اليك من نفسك. الا ترى ان ما ال يصل اختياُرك وخياكل اليه من ارسار ما ُركّب فيك، 

 هو حارض مشاَهد لربك..

ية الاختالط، اعمل ! انه ال تصادف؛ فانظر اىل الرايض واس متع كيف تقرأ  عىل الناظر بهناية الانتظام يف غا

 وكامل الامتياز يف كامل امزتاج اش تاِت الاش ياء.. أآايت حمكة الصانع العلي احمليط..

آلهة بعدد جتليات هللا عىل مجيع  ْد بنس بة لك ش  اىل الواحد، تضطر اىل فرض وجود أ اعمل ! انك ان مل تَُوّحِ

عهنا، وقطعت عهنا نس بَة الُشميسات افراد الانواع يف العامل. كام اذا اغضت عينيك عن الشمس، وتغافلت 

املتلمعات يف قطرات وجه البحر بتجلهيا، اضطررت اىل قبول وجود مشوس ابالصاةل فهيا بعدد تكل القطرات. 

 مع ان القطرة ال تسع اصغر مصباح، فكيف برساج العامل!!

ة والاشتياق اىل الترّبج اعمل ! انه يشاهد للمدقق؛ ان طوائف اخمللوقات واصناف املصنوعات تتسابق ابلرقاب

والزتين، للعرض والظهور، لنظر شاهد جليل يشاهدها لكها، ودامئا، وجبميع دقائق حماس هنا؛ اذ املصنوعات 

تظهر ابملشاهدة هيئة تتضمن ماال يتناىه من لطائف اتقان الصنعة اجلالبة لنظر ادلقة، والاس تحسان واحلرية.. 

زتينًة االّ الجل العرض لنظر اليتناىه. وما هو الا نظر الشاهد الازيل اذلي مفا هذا الْتاكل ابملسابقة للظهور، م

َخلََق اخللق ليشاهد يف مرااي اطوارها جلوات انوار جامهل وجالهل وكامهل.. مث يستشهد علهيا شهداء تعّرف الهيم، 

 ابراءة ذكل الكزن اخلفي.
#417 

 لآاثر مبظهريته فاطره، لنظر والظهور ملشهوديةا هو ؛ احلي حياة حقوق واغىل الش  وجود غاايت فاعىل
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 ..الشهود هبذا الشعور هو احلياة، هذه ذلائذ واذلّ  .اسامئه

واما الظهور النظار اخوانه من اخمللوقات، فهو ايضا غاية. لكن نسبْتا اىل الغاية الاوىل، كنس بة املتنايه اىل 

 غري املتنايه..

وهو حفظ احلياة مع نوع راحة ؛ فاقل واصغر وادىن واحقر من ان  "حق احلياة"واما ما اش ْتر بني الناس من 

تكل احلياة اليت يه من أ عىل واغىل واجعب واغرب والطف  "حق احلياة"يكون جزءًا من ماليني اجزاء 

وارشف معجزات قدرة احلي القيوم الاحد الصمد. بل ماهو الا وس يةل وامنا يترشف ما بقي وس يةًل. فاذا ترىق 

 صدية، سقط ابلزوال هباًء منثورًا..اىل املق

اتظن اهيا الغافل! ان غاية جعيب صنعة الرمانة مثال، يه الُكك ومضغك يف دقيقة بغفةل.. مال، بل امنا يه لكمة 

افادت معناها للمكّون س بحانه، وللكون؛ فوفّت فتوفّت فدفنت ِمن فيَك فيك، ويكفي من الزمان والبقاء لهذه 

 عبثية.الغاية أآن س يال، فال 

وكذا فاعمل ان من هل جامل فائق، فذلته احلقيقية يف املشاهدة مجلاهل شهودًا ابذلات، وشهودًا ابراءة مصنوعاته 

 خمللوقاته فيشهدوهنا.. فيشهد ايضا يف شهود م بشهود م..

 واما ذلة التفوق مبالحظة الغري فغريذاتية، بل عرضية ضعيفة، ومشوبة خمصوصة ابالمور النسبية..

ا ذو الكامل اذلايت وامجلال احلقيقي اجملرد الرسمدي، احملبوب ذلاته، ذلاته اذلي هل املثل الاعىل، فقد اخربان وام

  "انه خلق اخللق لُيعرف"عىل لسان رسوهل عليه الصالة والسالم؛ 
1

.. أ ي صّور مرااي ليشاهد فهيا جتليات 

 جامهل احملبوب ذلاته بذاته..

--- 
1
ماورد )كنت كزنًا ال اعرف فاحببت ان اعرف خفلقت خلقًا فعرفْتم يل فعرفوين(: ال يعرف هل وهذا مقارب ابملعىن   

س ند حصيح وال ضعيف االّ ان عىل القاري قال : ولكن معناه حصيح مس تفاد من قوهل تعاىل)وما خلقت اجلن والانس 

 ابختصار( 141/  1ء ااّل ليعبدون( اي ليعرفوين كام فرسه ابن عباس ريض هللا عهنام . )كشف اخلفا
#418 

 (ايهو) .الوجوه بعض من فنائك بعد شهوده يف ومعلومه علمه يف مشهوده انك بقاًء، كفاك الفاين اهيا ! اعمل

آلهة قبول اىل اضطررت والا اسرتح، مث .ابمسه وخذه .اليه وانس به احلقيقي لصاحبه ش  لك اعط  بعدد أ

آنفاً  مر كام هللا جتليات  جزء اي اذ ..الرتاب اجزاء بعدد وكذا .ايضا مراراً  مر كام ئناتالئا ذرات بعدد بل .أ

 .املتنوعة املنتظمة املصنوعات من يعد ال ما حلصول يصلح تراه الرتاب من

 فس بحان من تزّنه عن الاش باه ذاته.

 وتقدست عن مشاهبة الامثال صفاتُه.
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 ودلّت عىل وحدانيته مصنوعاته.

 وشهِدت بربوبيته أآايته.

 ش  علُمه وقدرته. واحاط بلك

 جل جالهل. وال اهل الاهو ..
#419 

% 

 عرشة الثانية الرساةل

 الرساةل القمية

 نُْقَطةٌ 

عرفة هللا جل جالهل  من نور
1

 

--- 
1
ـ )1449طبعت هذه الرساةل ابللغة الرتكية ل ول مرة مبطبعة "اوقاف" ابس تانبول س نة    م( عىل ابواب ثالثة ومل 1219ه

 هنا االّ الباب الاول مهنا فرتمجناه اكماًل. يدرج الاس تاذ املؤلف
#420 

 ايضاح

اذا ما دخلُت بس تاانً فال اجين الا ال جود من المثرات، حىت اذا ما تعبت يف قطفها أ جد املتعة والذلة. ولو وقع 

آخذاً ابلقاعدة:  كون ... هكذا أ ان، فارجو أ ن ي"خذ ما صفا دع ما كدر"نظري عىل الفاسدة مهنا، أ رصفه عهنا، أ

 قرايئ ايضًا مثيل.

 يقال: ان مالمك اليُفهم بوضوح.

يف احيان  -نعم ! ماحيليت.. هكذا ترد الساحنات اىل القلب.. فبيامن اجدين ك نين اتلكم فوق منارة عالية، اذا يب  -

 أ اندي من قعر برئ معيق. -أ خرى 

 فيا قاريئ العزيز! ارجو ان تالحظ يف هذه الرساةل:

  العاجز.ان املتلكم: هو قليب

 أ ما اخملاطب: فهو نفيس العاصية.

 بيامن املس متع: هو ذكل الانسان اذلي يتحرى احلقيقة.
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يف اربعة براهني عظمية من بني براهينه اليت  -وهو التوحيد  -وسنشري يف هذه الرساةل اىل ما نقصده ابذلات 

 ال حترص...

 سعيد النوريس

آمنت ابهلل ومالئكته وكتبه ورسهل واليوم الآ  خر وابلقدر خريه ورشه من هللا تعاىل والبعث بعد املوت حق،  أ

 اشهد ان ال اهل ااّل هللا واشهد ان محمدًا رسول هللا.
#421 

 الرحي الرْحن هللا بسم

 امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل محمد خامت النبيني وعىل أآهل وحصبه امجعني .

مفن بني براهينه اليت التعد نورد هنا  (111)البقرة: اهَل االّ هو احلي القيوم(  ان مقصودان ومطلوبنا هو: )هللا ال 

 اربعة مهنا:

(  "شعاعات"وسمل. )وقد بسطنا هذا الربهان يف رساةل  عليه هللا الربهان الاول: هو محمد صىل
1
. 

 الربهان الثاين: هذا الكون وهذا الانسان الاكرب، ذكل الكتاب الكبري املنظور.

آن الكرمي.. ذكل الكتاب اذلي ال ريب فيه وهو الالكم املقدس.الرب   هان الثالث: هو القرأ

الربهان الرابع: الوجدان احلي، أ و الفطرة الشاعرة، اذلي ميثل الربزخ ونقطة اتصال عاملي الغيب والشهادة. 

 فالفطرة الشاعرة او الوجدان انفذة اىل العقل ينرش مهنا شعاع التوحيد.

 وسمل عليه هللا ل: وهو حقيقة محمد صىلالربهان الاو 

تكل اجملهزة ابلرساةل والاسالم، مفن حيث الرساةل تتضمن شهادة أ عظم اجامع واوسع تواتر مجليع الانبياء علهيم 

 السالم. ومن حيث الاسالم حتمل روح الاداين الساموية لكها وتصديقها املستند اىل الويح.

يبني للبرشية مجعاء وجود هللا ووحدانيته يف مجيع اقواهل الصادقة املصّدقة  وسمل عليه هللا فالرسول الكرمي صىل

 مبعجزاته الباهرة، وبشهادة الانبياء علهيم السالم وتصديق الاداين

--- 
1
 وسمل رساةل صغرية من مؤلفات سعيد القدمي. عليه هللا شعاعات من معرفة النىب صىل  

#422 

ذكل النور ابمس املصطفني الاخيار من البرشية اذلين احتدوا يف هذه  وسمل يظهر عليه هللا صىل فهو .لكها

 ادلعوة.

تُرى هل ميكن ان يتسلل الباطل اىل مثل هذه احلقيقة الباهرة اليت تنال هذا القدر من التصديق، وتبرصها 
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 العيون النافذة يف احلقائق، فرتاها واّضة جلية خالصة ال شائبة فهيا؟.. مال.. مث مال.

 ان الثاين: وهو كتاب الكونالربه

نعم ! ان حروف هذا الكتاب ونقاطه فرداً فرداً او مجموعة، يتلو لٌك بلسانه اخلاص: )وان من ش  االّ يس بّح 

. ويبني وجود اخلالق العظي ووحدانيته.. فلك ذرة يف الكون تشهد شهادة صادقة عىل (33)الارساء: حبمده( 

فبيامن تراها ترتّدد بني امئاانت واحامتالت غري متناهية، يف صفاهتا  وجوب وجود اخلالق احلكي جل جالهل.

وذاهتا وأ حوالها ووجودها، اذا هبا تنتعش وتسكل طريقاً معينًا، وتتصف بصفة معينة، وتتكيف حباةل منتظمة، 

الاميان وتسري وفق قانون مسّدد، وتتوجه اىل قصد معني.. فتنتج ِحكامً ومصاحل تهبر الالباب.. فزتيد سطوع 

ابهلل يف اللطيفة الرابنية املمثةل لمنوذج عوامل الغيب يف الانسان. أ فال تنادي اذلرة بلساهنا اخلاص وترّصح بقصد 

صانعها اجلليل، وحبمكته البالغة؟. فلك ذرة من اذلرات كام اهنا تدل عىل اخلالق احلكي، بوجودها املنفرد، 

هذه ادلالةل تزتايد، ابعتبار كون اذلرة جزءًا من مركبات متداخةل  وبصفاهتا اخلاصة، وبكيفياهتا املعينة، فان

متصاعدة، ومن حيث الامئاانت والاحامتالت اليت تسلكها، اذ لها يف لك مركب مقام، ويف لك مقام نس بة 

معينة وارتباط معني، ويف لك نس بة لها وظيفة خاصة، ويف لك موقع حتافظ عىل التوازن العام، ويف لك وظيفة 

ر مصاحل ش ىت وحكامً عديدة. يف لك مرتبة اذاً تتلو اذلرة بلساهنا اخلاص دالئل وجوب وجود صانعها اجلليل تمث

وتظهر قصد خالقها احلكي، وك هنا ترتل الآايت الكرمية ادلاةل عىل الوحدانية. مثلها يف هذا َكثل اجلندي اذلي 

يش لكه.. أ ال تكون اذاً الرباهني ادلاةل عىل هللا هل وظيفة معينة وارتباط خاص مع لكٍّ من فصيهل وفرقته واجل 

 س بحانه وتعاىل أ كرث بكثري من عدد ذرات
#423 

امنا يه حقيقة صادقة ال مبالغة فهيا قط، بل  "الطرق اىل هللا بعدد انفاس اخلالئق" :أ ن من يقال مفا الكون،

 قد تكون قارصة.

 سؤال: ملاذا اليرى امجليع بعقوهلم اخلالق العظي ؟

 اجلواب: لكامل ظهوره جل وعال، ولعدم الضد.

 تأ مل سطور الئائنات فاهنا            من املل  الاعىل اليك رسائل

فهذا الكتاب الكوين العظي يتجىل فيه النظام بوضوح اتم حبيث يُظهر النّظام اكلشمس يف رابعة الهنار، فتظهر 

تاب البديع فيه من الاجعاز الباهر حبيث لو فرضنا معجزة القدرة يف لك لكمة أ و حرف فيه. فتأ ليف هذا الك 

بكامل  -ان لك سبب من الاس باب الطبيعية فاعاًل خمتارًا، لسجدت تكل الاس باب مجيعًا  -فرضًا حمااًل  -

أ مام ذكل الاجعاز، قائةل: س بحانك... القدرة لنا... انك انت العزيز احلكي. اذ انك ترى أ ن يف هذا  -العجز 

نظم ادلقيق املتشابك املتساند حبيث يلزم الجياد نقطة يف مئاهنا الصحيح قدرة مطلقة تس تطيع الكتاب من ال 
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هل وجه انظر اىل لك مجةل من  -والس امي ما اكن ذا حياة  -اجياد الكون لكه، وذكل ل ن لك حرف من حروفه 

ت الكتاب لكها.. فاذلي خلق مجل الكتاب، وهل عني شاخصة الهيا، بل ان لك لكمة فيه لها ارتباط وثيق مع لكام

عني البعوضة اذاً هو خالق الشمس ايضًا، واذلي نّظم معدة الربغوث هو اذلي ينظم املنظومة الشمس ية. فان 

. (19)لقامن: لرتى حقيقة الآية الكرمية: )ما خلقمك وال بعثمك ِاالّ كنفسٍّ واحدة(  "الساحنات"شئت راجع كتاب 

لصادقة من لسان معجزة القدرة، النحل،  اذلي ميثل لكمة صغرية من هذا ولتشهد كيف يقطر شهُد الشهادة ا

الكتاب. او ان شئت فتأ مل يف نقطة من هذا الكتاب، يف حيوان جمهري ال يُرى ابلعني اجملردة، لتشهد كيف 

ظر فيه انه ميثل منوذجاً مصغراً للئائنات. فاذلي كتبه عىل هذه الصورة املعجزة كتب الئائنات. فلو امعنت الن

لرأ يته يضم من املئائن ادلقيقة والاهجزة البديعة ما يثبت كل يقينًا انه ال ميكن ان يفّوض أ مره اىل الاس باب 

اجلامدة البس يطة الطبيعية الىت ال متزي بني الامئاانت. ااّل اذا تومهت ان يف لك ذرة شعوراحلكامء وحمكة 

 بيهنا دون وساطة !!. وما هذا االّ  الاطباء ودهاء الساسة واحلئام، واهنا تتحاور فامي
#424 

لهية قدرة معجزة االّ  اذاً  الصغرية احلية املاكنة تكل تكون ان ميكن فال .اخلرافيون مهنا خيجل خرافة  ترى أ ال .ا 

 اجياد عىل يقدر من ابداع من بل الطبيعية، الاس باب صنع من ليست اذاً  فهئي اماهما؟ تنهبر العقول ان

 والقوة اجلاذبة القوة :وهو املادية ال س باب تكل اساس اس جيمتع ان حمال هو اذ شؤوهنا، موينظ لكها الئائنات

 .احلكمية الصنعة بتكل للقيام اليتجزأ   جزء يف معاً  ادلافعة

نعم ! ان ما يظنونه اساسًا للك ش  من جذب ودفع وحركة وقوة وامثالها، امنا هو انموس الهئي ميثل قوانني 

ا. فهذه القوانني مقبوةل برشط االّ تنتقل من كوهنا قاعدة اىل طبيعة فاعةل، ومن ش ٍّ ذهين عادات هللا، وامس له

آةل قياس اىل مؤثر حقيقي.  اىل حقيقة خارجية، ومن امرٍّ اعتباري اىل حقيقة مشهودة، ومن أ

ت اذلرات سؤال: مع ان هذه الشهادة قاطعة، فكيف اذاً يعتقد البعض بأ زلية املادة، وتشلّك الانواع من حراك

 )اي ابملصادفة( وامثالها من الامور ؟

اجلواب: جملرد اقناع النفس بش   أآخر )غري الاميان ابهلل(، ول هنم اليدركون فساد الفكرة ابلنظر السطحي 

التقليدي، ينشأ  دلهيم هذا الاحامتل. ولكن اذا قصد الانسان وتوّجه ابذلات اىل اقناع نفسه، فالبد انه س يقف 

الفكرة وبُعدها عن املنطق والعقل. ولو اعتقد هبا فال يعتقد االّ بسبب التغافل عن اخلالق س بحانه. عىل حمالية 

ويه صفة الزمة  -مفا اجعب الضالل !... ان من يضيق عقهل عن ازلية هللا س بحانه واجياده الاش ياء لكها 

ناهية واىل اش ياء عاجزة ؟!. فلقد كيف يعطي تكل الازلية والاجياد اىل ذرات غري مت  -رضورية لذلات اجلليةل 

اش ْترت حادثة: انه بيامن اكن الناس يراقيون هالل العيد، ومل يره احد، اذا بش يخ هرم حيلف انه قد رأ ى 

آه مل يكن هالاًل بل شعرة بيضاء مقوسة قد تدلت من حاجبه! فاين تكل الشعرة من  الهالل، مث تبني ان مارأ
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 كيل الانواع؟.الهالل ؟ واين حراكت اذلرات من تش 

ان الانسان لكونه مكّرماً فطرًة يبحث عن احلق دومًا، واثناء حبثه يعرث عىل الباطل احيااًن فيخفيه يف صدره 

عىل رأ سه اثناء تنقيبه عن احلقيقة، فيظنه حقًا، فيلبسه اكلقلنسوة  -بال اختيار منه  -وحيفظه. وقد يقع الضالُل 

 عىل رأ سه.!!
#425 

 اليت يسلّون هبا انفسهم؟ "القوى"و  "القوانني"و "بيعةالط " هذه ما :سؤال

لهية كربى أ وقعت نظامًا دقيقًا بني افعال وعنارص واعضاء جسد اخلليقة  اجلواب: ان الطبيعة يه رشيعة ا 

ويه حمصةل وخالصة  "الطبيعة"و  "س نة هللا"املسمى بعامل الشهادة. هذه الرشيعة الفطرية يه اليت تسمى بـ

 ني الاعتبارية اجلارية يف الكون.مجموع القوان

 فلك مهنا هو حمكٌ من احئام هذه الرشيعة. "القوى"أ ما ما يسمونه بـ 

 لك مهنا عبارة عن مسأ ةل من مسائلها. "القوانني"و

واعتربها موجودًا  "الطبيعة"ولكن الس مترار احئام هذه الرشيعة واطراد مسائلها تو ّم اخليال جفّسمها يف 

وحقيقة واقعية فاعةل، بيامن يه امر اعتباري ذهين. فرتى النفوس اليت ترى اخليال حقيقة والامر خارجياً مؤثراً 

الاعتباري اذلهين امراً خارجياً أ لبست هذه الطبيعة طور املؤثر احلقيقي. واحلال ال يقنع القلُب بأ ي مربر، وال 

ةل مصدراً لالش ياء. مفا ساقهم اىل هذه يعجب الفكر بأ ي مسوغ، بل التأ نس احلقيقة: بكون هذه الطبيعة اجلاه

آاثر قدرته املعجزة احملرية للعقول.  الفكرة غري املعقوةل االّ تومههم انئار اخلالق اجلليل، وذكل لعجز م عن ادراك أ

فالطبيعة مطبعة مثالية وليست طابعة، نقش النقاشة، قابةل لالنفعال ال فاعةل، مسطر ال مصدر، نظام ال نّظام، 

 قدرة، رشيعة ارادية ال حقيقة خارجية. قانون ال

فلو قدم خشص يف ريعان الش باب اىل هذا العامل البديع مبارشة، ودخل قرصاً خفامً مزيناً بأ روع الآاثر وافرتض 

لنفسه ان ليس هناك من أ حد خارج البناء قد قام بتشييده وتزيينه، وبدأ  يتحرى السبب الفاعل يف ارجاء 

ان هذا الكتاب هو  -من هجهل  -اب جامع ل نظمة القرص وخارطته، فانه يتصور القرص، ووقع برصه عىل كت

الفاعل، ملا ينعكس يف شعوره من البحث عن عةّل حقيقية، فيضطر اىل هذه العةل بسبب افرتاضه املوهوم 

فسه مقدمًا!. وهكذا البعض يسيّل نفسه ابلطبيعة بسبب تغافهل عن اخلالق اجلليل، فيضطر اىل خداع نفسه بن 

 ويتيه يف مثل هذه الامور اخلارجة عن منطق العقل.
#426 

 :اثنتان الالهية والرشيعة

 احداهام: الرشيعة الآتية من صفة الالكم اليت تنظم افعال العباد الاختيارية.
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 والثانية: الرشيعة الآتية من صفة الارادة اليت تسمى ابالوامر التكوينية والرشيعة الفطرية ويه حمصةل قوانني

 عادات هللا اجلارية يف الكون.

فكام ان الرشيعة الاوىل عبارة عن قوانني معقوةل، فان الرشيعة الثانية ايضاً عبارة عن مجموع القوانني الاعتبارية، 

ابلطبيعة فهذه القوانني المتكل التأ ثري احلقيقي وال الاجياد، الذلين هام من خواص القدرة  -خطأ   -واليت تسمى 

 الالهية.

ان لك ش  مرتبط ابالش ياء مجيعًا، فال ش  حيدث من دون الاش ياء  -أ ثناء بياننا التوحيد  -رشحنا  ولقد

مجيعًا. فاذلي خيلق شيئًا قد خلق مجيع الاش ياء، ذلا فليس اخلالق لش  ااّل الواحد ال حد الصمد. بيامن 

ةل ال يعرف بعضها بعضًا. عالوة الاس باب الطبيعية اليت يسوقها أ هل الضالةل يه متعددة، فضال عن اهنا جاه

 (21)الانعام: عىل اهنا معياء، وليس بني يدهيا االّ املصادفة العمياء.. فـ )قل هللا مث ذر م يف خوضهم يلعبون( 

وهو  -اخلالصة: ان الاجعاز الباهر الظاهر يف النظام والتناسق والاطراد املشاهد يف كتاب الكون الكبري 

آاثر قدرة مطلقة  -حيد برهاننا الثاين عىل التو  يظهر بوضوح اتم اكلشمس الساطعة ان الكون وما فيه ليس االّ أ

 وعمل ال يتناىه وارادة ازلية.

 | سؤال: ِب يثبت النظام والانتظام والتناسق ؟.

اجلواب: ان العلوم الكونية اليت توصل الهيا الانسان، يه اكحلواس لنوع الانسان واكجلواسيس تكشف هل عن 

ال يصلها بنفسه. فباالس تقراء التام ميكنه ان يتوصل اىل كشف ذكل النظام بتكل احلواس واجلواسيس. جماهيل 

فلك نوع من انواع الئائنات قد خّص بعمل أ و يف طريقه اىل ذكل، ذلا يُظهر لُك عملٍّ ما يف نوعه من انتظام ونظام 

ية. ولكية القواعد تدل عىل حسن النظام؛  بلكية قواعده، ل ن لك عمل يف احلقيقة عبارة عن دساتري وقواعد لك 

اذ ما ال نظام هل ال جتري فيه اللكية. فاالنسان  مع انه قد ال حييط بنفسه ابلنظام لكّه الا انه يدركه جبواسيس 

منظٌم اكالنسان ال صغر سواًء بسواء. مفا من ش   االّ ومبين  -وهو العامل  -العلوم، فريى أ ن الانسان الاكرب 

 حكمية، فال عبث، وال ش  سدًى. عىل اسس
#427 

 احلية، الئائنات ومجيع اخلالاي يشمل بل واعضاهئا، الئائنات اراكن عىل - ترى كام- قارصاً  ليس هذا فربهاننا

 . "ال اهل ااّل هللا" :معاً  يذكرون وامجليع ابلتوحيد، يلهج ذاكر لسان مجيعًا،فلكها اذلرات يشمل بل

آ   ن احلكي:الربهان الثالث: هو القرأ

. فربهاننا هذا ميثل "ال اهل االّ هو"اذا ما الصقت أ ذنك اىل صدر هذا الربهان الناطق ستسمع حامتً انه يردد: 

جشرة عظمية متشعبة الاغصان والفروع، تتدىل مهنا مثرات احلق واحلقيقة من لك جانب بغزارة ووفرة وحيوية، 

قوية، حقة، حية؛ اذ الخيفى ان  -ويه التوحيد  -صيةل حبيث ال تدع ل حد أ ن يداخهل ريب من أ ن بذرهتا الا
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 البذرة الفاسدة ال تؤيت جشرهتا الامثر الغضة لك حني.

أ ما غصن هذه الشجرة الوارفة املمتد اىل عامل الشهادة. فهو حيمل امثار الاحئام الصائبة احلقة، مثلام أ ن الغصن 

 ة احلقة  للتوحيد والاميان ابلغيب.العظي املمتد اىل عامل الغيب غين ابلمثرات اليانع

ويه  -فاذا ما شوهد هذا الربهان العظي من مجيع جوانبه لُعمل يقيناً ان اذلي يعلنه واثق لك الثقة، من نتيجته 

ومطمئ اطمئنااًن ال يشوبه تردد قط، اذ يبين مجيع الامور عىل هذه النتيجة الرصينة، بل جيعلها  -التوحيد 

  يف الوجود.. مفثل هذا الاساس الراخس ال ميكن ان يكون تلكفاً وتصنعاً البتة، بل جيعل جحر الزاوية للك ش

الاجعاز الباهر عىل هذا الربهان مس تغنيًا عن تصديق الآخرين هل، فانباؤه لكها صدق، اثبتة وحق وحقيقة 

 بنفسها.

ظاهر، وحتته: املنطق وادلليل، ويف نعم! ان اجلهات الست لهذا الربهان املنري شفافة رائقة، فعليه الاجعاز ال

ميينه: استنطاق العقل، ويف يساره: استشهاد الوجدان، أ مامه وهدفه: اخلري والسعادة يف ادلنيا والآخرة، نقطة 

 استناده: الويح احملض.. أ فيجرأ  و ٌم ان يقتحم هذا احلصن احلصني ؟

 جّل جالهل: "معرفة هللا"وهناك اصول اربعة للعروج اىل عرش الكامالت وهو 
#428 

 .الارشايق والسلوك النفس تزكية عىل املؤسس الصوفية، مهنج :اولها

 يف اثبات واجب الوجود. "احلدوث والامئان"اثنهيا: مهنج علامء الالكم املبين عىل 

آن الكرمي، أ الّ أ ن البرش قد افرغهام يف صور ش ىت، ذلا اصبحا مهنجني  ومع ان هذين ال صلني قد تشعبا من القرأ

 طويلني، وذوي مشالك فمل يبقيا مصانني من الاوهام والشكوك.

 اثلهثا: مسكل الفالسفة املشوب ابلشكوك والش هبات والاوهام.

رابعها واوالها: طريق القرأآن الكرمي اذلي يعلنه ببالغته املعجزة، وجبزالته الساطعة، فال يوازيه طريق يف 

 اقربه اىل هللا، وامشهل لبين الانسان.الاس تقامة والشمول، فهو اقرص طريق اىل هللا، و 

 ولبلوغ عرش هذا الاصل هناك اربع وسائل: الالهام، التعلي، الزتكية، التدبر.

آن الكرمي يف معرفة هللا س بحانه، واثبات وحدانيته طريقني:  هذا وان للقرأ

 الاول: دليل العناية والغاية.

تذكر ِحمَكها، يه نّساجة لهذا ادلليل، ومظاهر لتجيل هذا ان مجيع الآايت الكرمية اليت تعّد منافع الاش ياء، و 

 الربهان.

وزبدة هذا ادلليل يه: اتقان الصنع يف النظام الاَكل يف الئائنات، وما فهيا من رعاية املصاحل واحلمك، اذ النظام 
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املعجزة، وينفي  املندمج يف الئائنات، وما فيه من رعاية املصاحل واحلمك، يدل عىل قصد اخلالق احلكي وحمكته

نفياً قاطعاً و م املصادفة واالتفاق الامعى. ل ن االتقان ال يكون دون اختيار. فلك عمل من العلوم الكونية شاهد 

صدق عىل النظام، ويشري اىل املصاحل والمثرات املتدلية اكلعناقيد يف اغصان املوجودات، ويلوح يف الوقت 

 نااي انقالب الاحوال وتغرّي الاطوار.نفسه اىل احلمك والفوائد املس ترتة يف ث 

فان شئت فانظر اىل عمل احليوان والنبات. فقد ثبت فهيام ان الانواع اليت يزيد عددها عىل مئيت الف نوع، لك 

 مثلام الانسان هل اصل -هل اصل معني، وجّد اكرب 
#429 

آدم وهو  ان ميكن فال .الافهام تهبر جعيبة ةبديع ماكنة ك نه الوفرية الانواع هذه من فرد ولك - السالم عليه أ

 من العجيبة السالسل لهذه موجدة اجلاهةل، العمياء الطبيعية والاس باب الاعتبارية املوهومة القوانني تكون

 .احلكمية الالهية القدرة يد من مبارشةً  صادر أ نه بذاته يعلن نوع، ولك فرد، لك ان اي .والانواع الافراد

آن الكرمي هب  ذا ادلليل، يف قوهل تعاىل:ويذكّران القرأ

بل يبينه عىل افضل واَكل وجه، اذ كام أ نه يأ مران ابلتفكر يف  (4)املكل: )فارجع البرص هل ترى من فطور(  

بتعداده الفوائد والنعم، ومن بعد ذكل الاحاةل اىل  -دليل العناية  -اخمللوقات فانه يقّرر يف الاذهان هذا ادلليل 

 وفواصلها. فينبه العقل وحيرك الوجدان يف امثال هذه الآايت: العقل يف خواتي الآايت

 ).. أ و ال يعلمون( ).. أ فال تتذكرون( ).. فاعتربوا..( .

 ادلليل القرأآين الثاين: هو دليل الاخرتاع. وخالصته:

آاثره اخملصوصة، ومنبع كامالته الال ئقة، اذ ان هللا تعاىل اعطى للك فرد، وللك نوع، وجوداً خاصًا، هو منشأ  أ

النوع يتسلسل من الازل. ل نه من املمكنات ولبطالن التسلسل. وان احلقائق ال تنقلب بل اثبتة، والانواع 

املتوسطة ال تدوم سالسلها، أ ما حتول الاصناف فهو غري انقالب احلقائق، اذ ما يسّمونه من تغري صور املادة 

يثبت ابلرضورة العقلية. فالقوى والصور من  ما هو ااّل حادث، ل ن حدوث بعضها مشهود، وبعضها الآخر

حيث اهنا عرضية التشلك التباين اجلوهري املوجود يف الانواع. فال يكون العرض جوهرًا. ففصائل الانواع 

اذًا ومزيات معوم الاعراض وخواصها قد ابدع واخرتع من العدم البحت، اما التناسل يف السلسةل فهو من 

ويه تنايف الازلية قطعًا  -ادية. فيا جعباً كيف تس توعب اذهان الضالةل أ زلية املادة الرشائط الاعتبارية الاعتي

 بيامن تعجز تكل الاذهان عن ادراك ازلية اخلالق اجلليل اليت يه من أ لزم صفاته الرضورية؟ -

ازلية، بيامن الكون مث كيف وجدت اذلرات املتناهية يف الصغر قوةً وثبااتً حبيث تقاوم اوامر القدرة الالهية، وتبقى 

وهام من خواص القدرة  -بعظمته منقاد اىل تكل الاوامر انقياد طاعة وخضوع؟ وكيف يس ند الابداع والاجياد 

 اىل أ جعز ش  وأ هونه وهو الاس باب؟. -الالهية 
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#430 

آايته يف ادلليل هذا يرخس الكرمي فالقرأآن  .وحده هللا االّ  مؤثر ال ان :ويقرر والاجياد، اخللق عن تبحث اليت أ

 القدرة يد مبارشة العقل يرى لئال وعظمْتا، القدرة عزة امام س تائر يه وامنا حقيقيا، تأ ثرياً  لها تأ ثري ال فاالس باب

 :هجتني ش  للك ان اذ الظاهر، بنظره اخلسيسة ابالمور

آة، ترده الاضداد، وتصبح حقرية، عظمية ، قبيحة، رشيرة.. احداهام: هجة املكل: ويه اكلوجه امللون املطيل للمرأ

 اخل. فاالس باب يف هذا الوجه موجودة ل جل اظهار العظمة والعزة.

آة. هذه اجلهة مجيةل يف لك ش ، اذ ال تأ ثري لالس باب  واجلهة الثانية: هجة امللكوت: ويه اكلوجه الشفاف للمرأ

ج من يد القدرة الالهية فهيا، فالوحدانية تقتيض هذا. وحيث ان مالً من احلياة والروح والنور والوجود قد خر 

 دون وساطة فالوهجان شفافان مجيالن، اي: مجيل ملئاً وملكواًت.

 الربهان الرابع: هو وجدان الانسان املسمى ابلفطرة الشاعرة.

اوالها: ان الفطرة ال تكذب، ففي البذرة ميالن للمنو، اذا قال: سأ نبت، سأ مثر، فهو صادق. ويف البيضة ميالن 

سأ كون فرخًا، فيكون ابذن هللا، وهو صادق. واذا قال ميالن التجمد يف غَرفة من ماء:  للحياة، اذا قال:

ان يكّذبه، بل صدُق قوهل يفتت احلديد. فهذه امليول  -رمغ صالبته  -سأ حتل مئاانً أ وسع، فال يس تطيع احلديد 

 امنا يه جتليات الاوامر التكوينية الصادرة من الارادة الالهية.

: ال تقترص حواس الانسان الظاهرة والباطنة عىل احلواس امخلسة املعروفة؛ حاسة السمع واذلوق النكتة الثانية

والبرص.. اخل، وامنا هل نوافذ كثرية مطةل اىل عامل الغيب، فهل حواس كثرية غري معلومة. حفاسة الَسوق وحاسة 

 الشوق دليه حواس ال تكذب وال تزل.

موهوم مبدءًا حلقيقة خارجية. فنقطة الاستناد والاس متداد حقيقتان  النكتة الثالثة: ال ميكن ان يكون ش 

رضوريتان مغروزاتن يف الفطرة والوجدان، حيث أ ن الانسان مكرم وهو صفوة اخمللوقات، فلوالهام لرتدى 

 الانسان اىل اسفل سافلني، بيامن احلمكة والنظام والكامل يف الئائنات يرّد هذا الاحامتل.
#431 

 نفسه أ نكر لو حىت بل معهل، وأ مهل نفسه العقلُ  عّطل همام اخلالق ينىس ال الوجدان ان :ابعةالر  النكتة

 .دامئا حيّركه - الفهم يف انتقال رسعة هو اذلي - واحلدس .اليه ويتوجه فيه ويتأ مل ويراه، اخلالق يبرص فالوجدان

 هللا معرفة اىل دوماً  ويدفعه يسوقه هئيالال  والعشق .دوماً  ينّوره - املضاعف احلدس هو اذلي - الالهام وكذا

 امليالن تضاعف من الناش ئة الرغبة تضاعف من املتودل الشوق تضاعف من املنبعث العشق ذكل تعاىل،

 .حقيقي جاذب من االّ  ليس الفطرة يف املغروز واجلذبة فاالجنذاب .الفطرة يف املغروز

ف انه برهان مودع يف نفس لك انسان يثبت وبعد ما تبني كل هذه النئات، أ معن يف الوجدان لرتى كي
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التوحيد، ولتشاهد ايضاً ان قلب الانسان مثلام ينرش احلياة اىل ارجاء اجلسد فالعقدة احلياتية فيه ويه معرفة 

آمال الانسان وميوهل املتشعبة يف مواهبه واس تعداداته غري احملدودة، لك مبا يالمئه، فتقطر  هللا تنرش احلياة اىل أ

 ة والنشوة وتزيدها قمية وامهية، بل تبسطها وتصقلها.. فهذه يه نقطة الاس متداد.فهيا الذل

واملعرفة الالهية نفسها يه نقطة استناد لالنسان امام تقلبات احلياة ودّواماهتا وامام تزامح املصائب والنكبات 

ة، واس ند الامور واحلوادث وتوالهيا عليه، اذ الانسان ان مل يعتقد ابخلالق احلكي اذلي لك امره نظام وحمك

اىل املصادفات العمياء، وركن اىل ما ميلكه من قوة هزيةل ال تقاوم شيئاً من املصائب، فانه سيهنار حامتً من فزعه 

وخوفه من هول ما حييط به من بالاي، وسيشعر حباالت المية تذكّره بعذاب هجمن. وهذا ما اليتفق وكامل روح 

سقوطه اىل هاوية اذلل واملهانة، مما ينايف النظام املتقن القامئ يف الكون لكه، اي الانسان املكرم، اذ يس تلزم 

ان هاتني النقطتني: نقطة الاس متداد والاستناد رضوريتان لروح الانسان. فاخلالق الكرمي ينرش نور معرفته 

هام اطبق العقل جفنه مف  -نقطة الاس متداد ونقطة الاستناد  -ويبهثا يف وجدان لك انسان من هاتني النافذتني 

 وهمام اغض عينه.. فعيون الوجدان مفتحة دامئًا.

وهكذا فشهادة هذه الرباهني الاربعة العظمية القاطعة تدلنا عىل: ان اخلالق اجلليل كام انه واجب الوجود، 

ميع ازيل، واحد، أ حد، فرد، مصد، علي، قدير، مريد، مسيع، بصري، متلكم، يح، قيوم، فهو متصف كذكل جب 

 الاوصاف اجلاللية وامجلالية، ل ن ما يف اخمللوقات من فيض الكامل امنا هو مقتبس من ظل جتيل كامل
#432 

 غري بدرجات أ عىل هو ما والكامل وامجلال احلسن من س بحانه اخلالق يف يوجد فبالرضورة اجلليل، خالقه

 عن مزّنه س بحانه اخلالق ان مث .وامجلال والكامل احلسن من الئائنات يف ما معوم من مطلقة ومبراتب متناهية

 مزّنه وتعاىل س بحانه وهو وقابلياهتا، املادايت ماهيات اس تعداد افتقار عن تنشأ   امنا النقائص ل ن النقائص، لك

 .الئائنات ماهيات امئان عن نشأ ت واوصاف لوازم عن متعال مقدس املادايت عن

 (11)الشورى: )ليس َكثهل ش  وهو السميع البصري( 

 فس بحان من اختفى لشدة ظهوره.

 س بحان من اس ترت لعدم ضده.

 س بحان من احتجب ابالس باب لعزته.

 ؟"وحدة الوجود"سؤال: ما ترى يف 

اجلواب: انه اس تغراق يف التوحيد، وتوحيد ذويق ال ينحرص يف نظر العقل والفكر؛ اذ ان شدة اال س تغراق يف 

يُفيض اىل وحدة القدرة، اي: ال مؤثريف الكون ااّل هللا. مث  -ة بعد توحيد الربوبيةوتوحيد ال لوهي -التوحيد 

. ومن بعدها رؤية "وحدة الوجود"مث اىل  "وحدة الشهود"يؤدي هذا اىل وحدة الادارة، وهذا يسوق اىل 
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وجود واحد مث اىل رؤية موجود واحد... فشطحات علامء الصوفية اليت يه من قبيل املتشاهبات ال تقام دلياًل 

هذا املذهب. فاذلي مل تتخلص روحُه من تأ ثري الاس باب ومل تتجرد من دائرهتا اذا ما تلكم عن وحدة عىل 

حرصًا حبيث جتّردوا عن  "واجب الوجود"الوجود يتجاوز حّده. واذلين يتلكمون به امنا حرصوا نظر م يف 

رؤية النتيجة مضن ادلليل، أ ي رؤية  املمكنات فاصبحوا ال يرون االّ وجوداً واحداً بل موجوداً واحدًا.. نعم، ان

الصانع اجلليل مضن موجودات العامل ش  ذويق وال ميكن بلوغها ااّل ابس تغراق ذويق. فادراك حقيقة جراين 

التجليات ال لهية يف جداول الاكوان، ورساين الفيوضات ال لهية يف ملكوتية الاش ياء، ورؤية جتيل الاسامء 

اقول: ان ادراك هذه احلقائق أ مٌر ذويق. االّ ان أ حصاب مذهب وحدة الوجود  والصفات يف مرااي املوجودات..

 لضيق الالفاظ عرّبوا عن هذه احلقيقة ابل لوهية
#433 

 مقاييس يف اذلوقية احلقائق هذه والعقل الفكر أ هل حرص وحيامن املوجودات، يف السارية واحلياة السارية

 .الباطةل والافئار ال وهام من كثري مصدر جعلوها وعقلية فكرية

وما دلى  "وحدة الوجود"مث ان ما دلى الفالسفة املاديني ومن وهنت عقيدهتم من املفكرين من مذهب 

 ال ولياء منه بواًن شاسعًا وفروقًا كثرية بل اهنام متضادان ونقيضان. فهناك مخسة فروق بيهنام:

واس تغرقوا يف التأ مل فيه بلك قوا م  "جودواجب الو "الفرق الاول: ان علامء الصوفية قد حرصوا نظر م يف 

حىت أ نكروا وجود الئائنات ومل يعودوا يرون يف الوجود ااّل هو. اما الآخرون )الفالسفة املاديون وضعفاء 

الاميان( فقد رصفوا لك تفكري م ونظر م يف املادة حىت ابتعدوا عن أ دراك ال لوهية بل أ ْولَوا املادة أ مهية عظمية 

 يرون من الوجود االّ املادة بل متادوا يف الضالةل حبيث مزجوا الالوهية يف املادة بل اس تغنوا حىت جعلْتم ال

 عهنا لشدة حرص م النظر يف الئائنات.

الفرق الثاين: ان ما دلى الصوفية من وحدة الوجود تتضمن وحدة الشهود يف حني مادلى الآخرين يتضمن 

 وحدة املوجود.

 ولياء مسكل ذويق بيامن مسكل الآخرين مسكل عقيل.الفرق الثالث: ان مسكل الا

الفرق الرابع: حيرص ال ولياء نظر م يف احلق تعاىل مث ينظرون نظرًا تبعيًا اثنواًي اىل اخمللوقات بيامن الآخرون 

 حيرصون نظر م أ واًل وابذلات يف اخمللوقات.

بدون أ نفسهم وهوا م، فاين الرثى من الرثاي.. واين الفرق اخلامس: ان الاولياء عّباد هللا وحمبوه بيامن الفالسفة يع 

 الضياء الساطع من الظلمة ادلامسة.

 تنوير:

ان الكرة ال رضية قد تشلكت من قطع زجاجية صغرية جداً وخمتلفة الالوان، فال شك ان  -مثالً  -لو افرتض 
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 لك قطعة ستس تفيض من نور الشمس حسب تركيهبا وجرهما ولوهنا وشلكها.

 يض اخليايل ليس الشمس بذاهتا وال ضياؤها بعينه.فهذا الف 
#434 

 لقال الس بعة، أ لوانه وانعئاسات الشمس ضياء جتليات يه واليت املتجددة الزاهية الازهار أ لوان نطقت فلو

 :مهنا لون لك

 ان الشمس مثيل. او ان الشمس ختّصين اان.

 أآن خياالىت كه دام اولياست        عكس همروابن بس تان خداست
1

 

ولكن مرشب أ هل وحدة الشهود هو: الصحو والمتيزي والانتباه، بيامن مرشب اهل وحدة الوجود هو: الفناء 

 والسكر. واملرشب الصايف هو مرشب الصحو والمتيزي.

)تفكروا يف أآالء هللا وال تفكروا يف ذاته فانمك لن تقدروا(  
1

 

 ـة اجلبــار ذي القدمحقيقة املرء ليس املرء يدرُكهــــَا         فكيف كيفي

ََّسِم   هو اذلي ابدع الاش ياَء وأ نشأ ها        فكيف يُدركُه مس تحدُث الن
4

 

*** 

حيث أ وفته حق الايفاء اللكمة   "نقطة"من رساةل  -اذلي خيص بقاء الروح   -هذا ومل يدرج هنا القسم الثاين 

 الهيام. اما القسم الثالث اذلي هو عبارة . فنحيل القارى الكرمي"احلرش"التاسعة والعرشون واللكمة العارشة 

 ."املدخل اىل النور"عن اربعة عرش درسًا فقد نرش مس تقاًل حتت عنوان 

 سعيد النوريس

--- 
1
آة عاكسة تعكس الوجوه النرية يف حديقة هللا" والبيت جلالل ادلين    باُك الاولياء امنا يه مرأ اى: "ان اخلياالت اليت يه ش ِ

 . 4/  1جالرويم يف مثنويه 
2
/  1والبهيقي يف الشعب  1-1/ 112/  1والاللئايئ يف الس نة  1311حديث حسن : اخرجه الطرباين يف الاوسط   

 19 - 11/  1وحلية الاولياء   91/  1وهل شواهد اخرى حس نة(. وانظر اجملمع   1999) الاحاديث الصحيحة  91

 1294و 1291وحصيح اجلامع الصغري 
3
 بريوت. - 191ديوان الامام عيل ص  -عيل كّرم هللا وهجه  ينسب اىل الامام   

_ 
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% 

 عرشة الثالثة الرساةل

 نور

 من انوار جنوم القرأآن
#436 

 س بحانه ابمسه

آاثر  لقد كشف هذه الرساةل الباحث ادلؤوب اخوان الكرمي جنم ادلين شاهني أ ر وذكل اثناء حتريه وتنقيبه عن أ

وعة هائةل من الاوراق املتفرقة املدفونة حتت منصة الوعظ يف اجلامع الاس تاذ النورىس ، فوجدها مضن مجم

. وملا اكنت الرساةل مؤلفة ابللغة العربية فسلمها يل مشكورًا "ابرال"املالصق ملزنل الاس تاذ النورىس يف منفاه 

 وقد مقت برتمجْتا اىل اللغة الرتكية ومضمْتا مع ترمجيت للمثنوى العريب.

جيد للحافظ توفيق الشايم وقد اجرى عليه الاس تاذ تصحيحاتٍّ دقيقة. والرساةل حبد ذاهتا واخملطوط هو خبط 

 اصول موجزة واسس ملخصة الجزاء من رسائل النور، ومن هنا فلها امهية خاصة.

 واذ اقدم هذا اخملطوط ل يخ الكرمي احسان قامس الصاحلي اابرك هل معهل يف التحقيق والنرش راجياً هل التوفيق.

 دالقادر ابدلىلعب

 اورفة
#437 

 الرحي الرْحن هللا بسم

 وبه نس تعني

 )امحلدهلل اذلي هداان لهذا وما كنا لهنتدي لوال ان هداان هللا

لقد جاءت رسل ربنا ابحلق(  
1
. 

آهل  والصالة والسالم عىل جّحة احلق عىل اخللق سلطان الانبياء وبرهان ال صفياء حبيب رّبِ العاملني وعىل أ

 د الآبدين.وحصبه أ ب

اعمل  
1

نه ما ِمْن سهل وال جبلٍّ وال وادٍّ وال ابدٍّ وال حبرٍّ وال بَرٍّّ وال قطعة وال بقعة يف اقطار ال رض االّ وقد  ! ا 

َُّه مملوُكه س بحانه بعدد ما فيه  -مثاًل  -تزاَْحْت علهيا انواُع سئّاِت ال حِد الصمِد، حىت ك ن هذا اجلبَل  يُعمَلُ َأن

وطنةِ فيهِ من اقسامِ احليواانِت واصناِف الاجشاِر.. وكذا يُعَرف أ نّه مصنوعُُه تعاىل بعدد شهاداِت من مماليكهِ املت
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َُّه مكتوبُُه جّل َجالهل بعدد  لئة عليه من اجناِس النبااتت وَانواع الطيور.. ويُفهَم أ ن ما رُضَِب عليه من سئّاتهِ املتل 

ُمزيّنات ال زهار  ومجيالت ال مثار. فاذا َعَرفَْت ان النَّحَل والنَّخَل  ما رُضِب عىل جوانبِه من خوامتِه س بحانَُه من

ماهُلُ وُصنُعُه س بحانه تعرُِف ان لكَّ ما يُوَجُد فيه حنةلٌ او خنةلٌ هو ايضاً ُملُكه. وهكذا اللكُّ شاهُد اللّك.  -مثالً  -

. ّ  ولٌك دليُل لكٍّ

؛ وحدُة زماِن رَضهبا ووَضِعها. ففي وادلليل عىل اّن السئّاِت واخلوامَت يف مجيع ال   قطار ِلَمكِلٍّ واحدٍّ وماكلٍّ مصدٍّ

آن واحدٍّ يُوَجُد ما الحُيّد يف أ قطار ال رض من املامتثالت من أ جناس ال ش ياء.  أ

--- 
1
 34الاعراف:   

2
 تفصيل هذا البحث يف اللكمة الثانية والعرشين، الس امي اللمعة السادسة والثامنة مهنا.  

#438 

الّ  والزمان واال نشاء والصورة والاجياد الوجود يف التوافق هذا مفا  فعل عن فعلٌ  المينُعه أ حدٌ  واحدٌ  صانَعها ل ن ا 

 بسؤالٍّ  - اس تعداداً  او حاجةً  أ و قوالً  - سؤالٌ  عليه خيتلطُ وال قول عن قولٌ  يلهيه وال شأ ن عن شأ نٌ  واليُشغهُلُ 

 .هو االّ  اهل وال جالهل جلّ  كذكل،

اعمل 
1

آن.. فاس متْع بقلبٍّ شهيد ما اخاطب ! انّك ا   جعازيًة ُافيضْت عىل قليب من عامن القرأ ن شئَْت أ ْن ترُشف ا 

 نفيس.

 أ هيا السعيد الغافل حىت عن نفسه وعن غفلته!.

ان الغفةلَ والكفراَن والكفَر تأ سّسْت عىل حماالت متضاعفة متسلسةل غري حمصورة؛ ِاْذ اذا نظرَت اىل اّي يشء 

لَزِمتك هذه  -اي اىل الاهل الواحد  -وي احلياة مث غفلَت بسبب عدِم الاس ناِد اليه تعاىل اكن الس امي من ذ

آلهاتٍّ بعدد أ جزاء الرتاب والهواء واملاء.. بل بعدد اذلرات ومركباهتا.. بل بعدد جتليات  احملاالت العجيبُة بقبوِل أ

اذ اذا لَِزَم احملاُل فهو ممتنٌع، الممكٌن، مع انه اليلزُم  -هللا.. ولو أ مكن عدُم الاس ناد ملا لَِزم من فرِض وقوِعِه حماٌل 

 بل حماالٌت غري حمصورة. -حماٌل واحد 

نّك تعمل ان أ ّي جزء من الرتاب ترى، يَْصلُح حلصول أ ّيِ نباتٍّ وجشرٍّ  آلهاتٍّ بعدِد أ جزاِء الرتاب: فل  اّما لزوُم أ

.. فِاْن ِشئَْت عني اليقني فامل  ق  َِّة زهرة ومثرةٍّ صَعتك هذه من الرتاب.. مث ادفن فهيا نواَة التني حىت تتشّجر وأ ي

مانِة. مث بعُد نواة التّفاح.. مث.. ومث.. ومث.. حىت تس توعب مَجيَع الاجشارِ   تينًة ممثرًة.. مث اقلعها وأ دفْن بََدلَها نواةَ الرُّ

 ِت املوزونة.املمثرِة، وقد ترى مك ما بيهنا من التفاوِت يف اجلهازاِت املنظمِة والتشالك

مثاَل: لو اكنت )املاكينة الَقَدرية( املندجمة يف نواة التينة )اكلفابريقة( اليت تصنع السكَر من النبااتِت لئانت 

)امليئانيكية الُقدرتية( املندرجة يف نواِة الّرمانة اكملاكينة اليت تنسج احلرير وهكذا فقس. مث ادفن بدل نواِة ال مثار 
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ال زهار، بذرًا فبذرًا، واحدًا بعد واحد اىل ان التبقى بذرٌة يف ادلنيا ِااّل وقد دخلْت يف لكَّ واحدٍّ من بذور 

 قصعتك ذّرًة ميتًة جامدًة مث خرجْت حيًة متسنبةًل مزتهّرة.

--- 
1
 ».الطبيعة«توضيح هذا البحث يف اللكمة الثانية والعرشين وخباصة اللمعة الرابعة والثامنة، وكذا رساةل   

#439 

نّ  القصعةِ  اصاحبَ في  الدامة - ال ويلّ  واليقني وابلقطع البتة لزِمك املاّديني؛ مذهب من غفلُتك حصلْت  ا 

 فلو .هذه قصعتك يف ال زهار بعدد (وماكينات) الاجشار بعدد معنوية (فابريقات) وجود تقبل ان - غفلتك

بل يف ذّرةٍّ مطبعات غري حمصورة.. وما  لِزَم ان يكون للطبيعة يف لّكِ جزءٍّ من الرتاب َ"الطبيعة" املرجع اكن

النوااتُت والبذوُر االّ أ موٌر مامتثةل يف املادة ومشاهبة يف التشكيل ومتقاربة يف الشلك.. وما يه االّ َكثل مثقالٍّ 

آية )َخلَقمك من  واحد من قطن مع انه يُنَسج منه قناطري مقنطرة من أ ثواب احلرير واجلوخ والصوف وغريها. وأ

(  نفس واحدة
1
آية )َخلق لكَّ دابةٍّ من ماء(   وأ

1
وغريهام، تشري اىل ان املادة اليت خُتلَقون مهنا لـّما اكنت واحدة  

المركبة َكثل أ حدمك، بل أ صغر، الميكن ان تكون مصدرًا تنشقون منه أ و منشأ ً تُصنَعون منه، للزوم كوِن 

اليت لك مهنا مع بساطْتا ك هّنا ِمسطر  -لنوااتت املصنوع منه أ كرب أ و مساوايً للمصنوع، عىل ان اجياد البذور وا

مع ابداعها  -قُّدرت خيوُطه هبندسة الَقَدر، ومع صغرها ك هّنا أ صٌل متضمن جملموع دساتري وجود ماهو ك صلها 

يف رقائِق هناايِت دقائق حدوِد أ غصان الشجر واعضاِء النبات.. من أ صدق شاهدٍّ عىل أ ن خلَقها هكذا ال 

 ممن َخلق السموات وال رض، اذلي تتساوى ابلنس بة اىل قدرته اذلرات والشموس.يُتصور ااّل 

ن نشأ ْت غفلُتك من مذهب الطبيعيني، لَزِمك حلفظ غفلتك  ان تقبل يف قصعتك  -ان كنت ذا شعور  -وا 

، حبيث تقتدر عىل تصوير مجيع ال مثار وال زهار وانشاهئا وابداعها.. وكذا و  جود عملٍّ وجود قدرةٍّ بصريةٍّ خارقةٍّ

حميطٍّ بتفاصيل خواصها وخاصّياهتا.. وكذا وجود ِارادة علمية بتفاريق موازيهنا ولوازماهتا.. وهكذا من سائر 

 ال سامء املطلقة احمليطة اليت الميكن ان يكون مسمًى لها:

ااّل َمن )يطوي الّسامء كطّي الّسجل للكتب( 
4
يد، كذكل وَمْن؛ كام ان ال رَض قبضُته يترصف فهيا كيفام ير  

 القلُب بني أ صبعيه يقلّبه كيفام يشاء، ال يُشغهل كبرٌي عن صغري، وال يُلهيه خطرٌي عن حقري..

--- 
1
 1النساء:   

2
 31النور:   

3
 113الانبياء:   

#440 

 البحر عىل الشمس اكنعئاس والتساوي؛ ابليرس واذّلر، والشمس العرش عىل قدرته بنور يتجىّل  َمن واالّ 
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آة  .للقابلية التابعة الكيفية تفاوتت وان الفيض ماهية يف واملساواة السهوةل بكامل طراتوالق واملرأ

يف السهوةل  -خشصًا  -كام يشهد لهذا الرّس ما يشاَهد يف الربيع من اجلود املطلق نوعًا.. يف االتقان ال َكل 

اع ال زهار وال مثار املنثورة واملنشورة املطلقة، يف الرسعة املطلقة يف اجياد ما الحيّد من أ فراِد ما اليعّد من أ نو 

 يف غالب وجه ال رض يف زمان واحد..

مث أ فرغ قصَعتك يف هذا الرتاب وامل ها من ُصربة ال رض وامعل يف هذا أ يضًا لك املعامةل اجلارية يف أ خيه 

 ال ول، مث جّدد الكيل واملعامةل اىل ان تكيل لك الرتاب.

كيلٍّ جرايُن املعامةل ابلفعل يف امجلةل يف غالب وجه الرتاب بظهور اش تات أ فراد  كام يشهد ملساواة املعامةل يف لكّ 

 كثريٍّ من ال نواع يف ما صادفته من صفحات الرتاب يف سريك يف ال رض.

 مث توّجه اىل الهواء واملاء والضياء فَِزن ولِكْ بقسطاس قصعتك خترج كل النتيجة سواًء بسواء.

مجيع ال نواع، واحلال ان لك فرد واحد من لّك زهرة ومثرة وحيوان وُحَويْنَةٍّ كقطرة هذا ابلنظر اىل مجيع أ فراد 

حملوبة معصورة من لك الكون ومأ خوذة من أ جزاء العامل مبوازين دقيقة حّساسة وبنظامات رقيقة جّساسة 

ئنات مبوازين اليقتدر عىل خلقها هكذا االّ َمن يف قبضته ترصف لك الكون، فيعرص تكل القطرة من تكل الئا

ومقادير قََدره ان شاء النشّو  
1

بداع  ن أ راد اال  آل ما يف الئائنات، ا  ، او يُبدع مثاالً مصغراً يكتب يف نسخته مأ

واجياد ال يس من الليس  
1

 ، كام هو احلق أ و ال كرث املطلق.

آلهًة بعدد ذّرات العامل فقد مّر يف  [ واّما بعدد 3ريهام.. ]وغ "قطرة"و "َحباب"واما لزوم ذي الكفر والكفران أ

 زبدته؛ "شعةل"جتلّيات هللا، فقد مّر يف ذيل 

--- 
1
 النشوء: الامنء.  

2
 ال يس: الوجود. والليس: العدم الرصف.  

#441 

 السهل، ابلتجيّل  الواحدة الشمس اىل تس ند مل ِاذا والقطرات الشفافات عىل املتجلية الشمس متاثيل أ ن كام

 .متشمسة وذرة وقطرة شفاف لكّ  يف ابالصاةل مشوس قبول لِزم

ذ هذه املسأ ةل رحشة  فان تفهمَت ما تلوُت عىل نفيس تفطنَت للمعةٍّ من انوار أ جعاز بيان القرأآن من هجِة املعىن، ا 

 من رحشات حبر اجعازه الزاخر املعنوي.

اعمل 
1

كسري يقِلُب حفَم املادة الفانية أ ملاسًا مصنّعًا مرّصعًا ابقيًا مب  عناه بنسبته اىل الّصانع البايق.. ! ان الاميان ا 

والانسان ابلكفر يعكس فينتكس، اذ كام انه يوجد يف مصنوعات البرش ما تكون قميُة مادته مخسة درا م، 

 وقميُة صنعته الوف ادلاننري، وتزتايد القمية بكون صانعه خشصًا مشهورًا خارقًا عتيقًا.
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ّسمــوات وال رض يف س تّة أ اّيم(  كذكل يف مصنوعات الصانع القدمي )اذّلي َخلَق ال 
1
وزيّن السامء مبصابيح،  

ينكرس ويمتّزق برسعة،  "صلصال اكلفخار"اذلي مادتُه  "الانسانُ "وال رض بأ زاهري. بل من أ غرب مصنوعاته 

ىص.. ماقميته االّ ش  قليل.. واما ما فيه من الصنعة فأ مٌر عظيٌ تزيد قميُْتا عىل قمية املادة بدرجات التعد والحت

آة جملوٌة لتجليات  آاثر جلوات ال سامء احلس ىن.. ومرأ اذ الانسان بنقش الصنعة قصيدٌة منظومٌة من لطائف أ

 اشّعات شؤون مشس ال زل وال بد.

فاالميان نس بٌة يُنِسُب الانساَن اىل مالكه، وهجُة النس بة امنا تنظر اىل الّصنعة، فيكون مدار النظر حينئذٍّ اىل 

فباالميان تزيد قميُة الانسان اىل ان تصري اجلنة مثنَه، وتكون اخلالفة رتبتَه، ويطيق عىل  املصنوعية والصنعة.

ْحل ال مانة.. واما الكفر فهو قاطع النس بِة، وقاطع الوصةل.. فاذا انقطعت النس بة اس ترت الصنُع، وانتكست 

دركة يمتىّن الئافُر العدَم، أ و ينقلب الصنعُة واختفى التجيل، وظهرت املادُة، وانقلبت املرأآة وسقطت القمية اىل 

 ترااًب.

آالِت الوزِن ومزياانِت الفهم، توزن هبا مدخرات خزينة  احلاصل: ان الانسان كامكينة مش متةل عىل ماليني أ

الرْحة.. وجواهر ثروة الكزن اخلفي. حىت ُاودعَ يف اللسان فقط هجازاتٍّ للوزن بعدد املطعومات، ليحّس ذوو 

 دقائق ِنَعم احلق.اللّسان ابنواع 

--- 
1
 اللكمة الثالثة والعرشون توحض هذا املبحث.  

2
 13الاعراف:   

#442 

آاثراً  واورثت مثرات أ مثرت الاميان يُمن ميني امنيُ  املاكينة تكل اس تعمل فاذا  .والينىس اليضلّ  َمن عند أ

ذها وحَّش اليعرف ما يه، واما اذا ما وقعت يف يد الكفر صارت َكثل ماكينة غالية القمية بال مثيل، اخ

 حىت أ حرقها. -كآةل عادية  -فاس تعملها يف خدمة النّار 

آخذ بناصيِة لك ش ، وايَمن عنده خزائن لك  فياَمن بيده ملكوُت لك ش ، وبيده مقاليُد لك ش ، وايَمن هو أ

آن.  ش ، التلِكنا اىل أ نفس نا، وارْحنا، ونّور قلوبنا بنور الاميان والقرأ

ن َوعَد هللا حٌق فال تَغرنمُّكُ احلياُة ادلنيا وال يَغرنمُّك ابهلل الغرور(  )ا 
1

 

اعمل 
1

! أ هيا السكران السفيه الغافل الّضال! تورطَت يف مزبةل ادلنيا فرتيد اضالل الناس بتصوير تكل املزبةل 

 معدن الّسعادة ليتَخفّف عنك. فان امكن كل قلب أ ربعِ حقائق فاصنع ما شئت.

 نّك التقِلب، بل تبّدل املوت اذلي هو تبديل ملئان يف نظر املؤمن اعدامًا أ بداًي.احدها: املوت. مع ا

والثاين: العجز يف مقابةل احلاجات وال عداء الغري احملصورين، مع انك حتّول العجز املنجر لالستناد اىل القدير 
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 ستناد..اىل جعز مطلقٍّ مع اليمت وعدم نقطة الا -ك ن العجز داعٍّ يدعوك اليه  -املطلق 

اذلي هو وس يةل التوجه اىل خزينة الغين املطلق ك ن  -والثالث: الفقر يف ال كرث املطلق، مع انك ترّصف الفقر 

 اىل فقرٍّ مظملٍّ مؤمل مزتايد بزتايد رذائل املدنية. -الفقر تذكرة دعوة 

اذلي هو وس يةل الوصول  -الزوال  والرابع: الزوال؛ اذ زوال الذلة أ ملٌ دامئ. فال خرَي يف ذلةٍّ التدوم. مع انك حتول

آاثمًا. -اىل الذلة الباقية ان قارن نية صاحلة  ، موراًث أآالمًا وأ  زوااًل أ لاميً، ال اىل بديلٍّ

--- 
1
 44لقامن:   

2
 اللكمة الثامنة توحض هذا املبحث بمتثيل لطيف.  

#443 

 ينخدع امنا ..السفر جناح عىل ووه ..الفقر عليه ويس تويل ..العجز به وحييط ..دامئاً  املوت ينتظر مَفن

 من احلياة شقاوةِ  عني يه احلياة سعادة تسمهيا فاليت [5] .اليدوم والُسكر فقط، الُسكر حاةلَ  بسفسطياتك

 الغرور أ و العجز ورفع ..الاطالق عىل نس يانه أ و املوت دفع برشط ظاهرية سعادة تكون وامنا الوجوه، لك

 .الفكل جرخ تسكني أ و اخللود ودوام طلقةامل اجلنة أ و .الفقر ودفع ..املطلق

انتباهًا،  -اليت يه انغامٌس يف غرات النوم  -نهّبين هللا واايمك عن نوم الغفةل اذلي تظنون فيه اليقظة الئاذبة 

 وأ فاقين هللا واايمك من اجلنون املطلق اذلي تتومهونه عقاًل منورًا.

املٍّ من أ نواع احليواانت والنبااتت يف سطح ال رض، لك عاملٍّ اعمل! وانظر كيف أ درج الصانُع القدير ماليني عو 

كبحرٍّ صارت قطرات للتوظيف، كتوظيف المنل لتنظيف وجه ال رض من جنائز احلَُوينات. وقد أ طبقت تكل 

 القطرات عىل وجه ال رض.. أ و كلّكِ ذي ُاجزاء صار كلكّي ذي جزئيات.

الثلج كقطرات صارت حبراً لامتثل الوظيفة، ووحدة ال مر، وتلقي كام ان املاء والهواء والضياء والرتاب الس امي 

ال مر الوحداين. فاجزاء ال ربعة كلكياِت تكل، مشعورةٌ معلومة موظفٌة. فتداخلت تكل العوامل الغري احملصورة 

ة واختلط اللّك ابللّك واشتبك، مع ان الصانع احلكي مزّي لكَّ واحدٍّ عن لّكِ واحدٍّ بتشخّصاته اخملصوص

فامي  -مثاًل  -ولوازماته املشّخصة، فاظهر هناية الامتياز يف غاية الاختالط، حبيث يَضُع عاملَ المنل أ و اذلابب 

ماتة ختّصه، ك ن سطح ال رض وطُنه فقط، فال تتشوش  بني أ جزاء عوامل ذوي احلياة ابجيادٍّ خيّصه مث يرفعه اب 

مغمور  -سائر العوامل اجملاورة هل، كنس بة ُحسن انتظام تربيِة فردٍّ  حياُة اخلاصة والمماهُتا املعني. فنس بُة عاملٍّ اىل

 اىل تدبري النوع. اليُشغل الصانع هذا عن ذاك، وال ذاَك عن هذا. -يف ال فراد 

اليت لو حتققت لئانت اكملطبعة  -فيا َمن غَش برَصه ابلطبيعة! وخمت قلَبه ابلطبع! ان تصورَت الطبيعة املوهومة 

 عَة لَزمك ان ترى للطبيعة يف لّك جزءٍّ من الرتاب مطبعات ممكاّلت تزيد عىل مجيع مطابع املدنيني.طابعًة صان -

327



#444 

 أ جناس ان ترى أ ال .فيك مهنا امتُّ  اختك يف الصنعة تفنّن  اذ النبات؛ عىل هكذا تفتخر ال !احليوان اهيا !اعمل

 متفاوتة أ صنافها حىت بل أ نواعها حىت المثراِت  أ جناِس  حلومَ  ان مع حلوهمم يف مامتثةل أ و متقاربة احليواانت

 ففي س بعاً  اكنت اذا والبرشِ  احليوانِ  يف النسلِ  بركةَ  ِانَّ  وكذا .فهيا تأ نَّق  الُقدرةَ  قملَ  ان عىل امارةٌ  فهذا متخالفة؟

 فيه احليوانية احلس يات ضعف ل جل فانه السمك االّ  .أآالف وس بعة مائة، وس بع س بعون، والشجر النباِت 

 .فيه وال مهية اخلريية عالمةُ  فهذا ..اكحلَبّ  لال طعام انه اىل احلاةل هذه تشري .ابلنبااتت ملَحٌق 

وكذا ان اختك النبات والشجَر خمدومٌة متولكٌة، جي  الهيا رزقُها ورزق أ والِدها الكثرية. حىت ك نَّ جرثومَة لّكِ 

الرْحُة علهيا ما يوافُق حاجاهِتا املتخالفَة فتعطي الوادلتني  جشرٍّ متصةٌل خبزينة الرْحة، لها مهنا منفٌذ الهيا. فتقسمُ 

آية  -ولبنات الّرمان رشااًب طهوراً  -لبناً خالصاً  والبناء الزيتون دهناً مباراكً.. وللجوز زيتاً منّورًا.. وهكذا فهذا أ

)احلرمة(  
1
. 

مراتَب هو أ اننيُتك ومرُضك واختياُرك  فيا أ هيا احليوان املتكرب ان سبب ترجيح مرجوِحك مبراتِبٍّ عليك بثالث

.  فأ ْسمِلْ تْسمَلْ

)وُخِلَق الانساُن ضعيفًا( 
1

 

اعمل 
4

! أ هيا ال نسان! ال تتكرب عىل احليوان، ان سبَب رفعتِك عىل سائر احليواانت امنا هو ضعُفك وجعزك، كام 

احليواانت أ جعَز منك يف حتصيل انَّ الصيبَّ حيمك عىل وادليه واخوانه بقدرة جعزه وقوة ضعفه.. هل ترى يف 

حيصل  -مما يلزم حلفظ حياتك  -لوازمات احلياة، بل ما حيصل كل ابلتجارب والتدّرس يف عرشين س نًة 

للحيوان يف عرشين يومًا، وبعضاً يف عرشين ساعة، وبعضاً يف عرشين دقيقة، بل فرُده برأ سه يساوي يف حفظ 

كام ان فرداً منمك يساوي أ نواعاً مهنم، من هجة كامل الانسانية املنحرصة يف احلياة احليوانية جامعًة متعاونًة منمك. 

 الاسالمية والعبودية.

--- 
1
 اي الاحرتام والتقدير.  

2
 19النساء:   

3
 اللكمة الثالثة والعرشون توحض هذا املبحث بتفصيل.  

#445 

ما !أ ان واي ايهذا  ما فاخرَت  .أ نواعها من وأ َكلَ  أ عزَّ  تصري ِاماو  .واجَعزَ  وأ ذلَّ  احليواانت أ دىن من أ دىن تصري ا 

 .مالكك دلى والبئاء ادلعاء يف وقوتَك قدرتَك ابن واعمل .وضعفك جعَزك فاعرف هكذا هذا فاذ ..شئت

كرامه، ليجمع بك أ ش تاَت ال نواع  لهامه، وَخلْقه، وا  وأ ما ما تفتخر به من املصنوعات الانسانية مفن أ ثِر ا 
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، وتشهري مصنوعاته اخملتلفة جممتعًة، واذاقة مراتب ِنَعمه املتخالفة، الظهار ُحس ن غريب، واجياد كتابةٍّ جعيبةٍّ

 احلاصةل من متزجي بسائط النعم هبندسة َهَوسات الانسان.

اعمل! 
1
ايَمن يتوسوس من اختالفات الرواايت يف أ مثال مسأ ةل املهدي، وقرب الساعة واملالمح الاس تقبالية!  

يف لك مسأ ةل؟ حىت يف املسائل الفرعية اليت ليست من رضورايت الاعتقاد؟! بل يكفي  أ تريد امياانً رضورايً 

 فهيا القبول التسلميي، وعدم الرد، ال اال ذعان اليقيين القصدي حىت حتتاج اىل طلب الربهان القطعي.

ري والتفسري؟ فاذا أ ال تعمل ان متشاهبات القرأآن كام حتتاج اىل التأ ويل كذكل مشالكت ال خبار حتتاج اىل التعب

مفع احامتل: ان تكون من الارسائيليات.. وان تكون من  -يف نظرك الظاهري  -صادفك روايٌة خمالفٌة للواقع 

ثني احملتاجة للتعبري..  أ قوال الّرواة.. وان تكون من مس تنبطات الناقلني.. وان تكون من كشفيات ال ولياء املُحدَّ

ني الناس، يذكرها النيب عليه الصالة والسالم ال للتبليغ الساموي بل وان تكون من املسموعات املتعارفة ب

للمصاحبة الُعرفية للتنبيه.. يلزم الناظر ان اليَْقرص النظر عىل الظاهر.. بل يّؤل بتأ ويل متثييل كنايئ مسّوٌق 

آه اليقظاُن يف يقظته.. فك آه ملقصدٍّ ِارشادي.. أ و يفرّسُ بتعبري كتعبري النامئ يف نومه ما رأ ام تُعرّب أ هّيا اليقظان مارأ

آه اليقظاُن اذلي الينام قلُبه اذلي هو  -ان اس تعطت َ  -النامئ، كذكل فعرّب أ هُيّا النامئ  يف غفةل هذه احلياة ما رأ

مظهر )مازاغ البرص وما طغى(. 
1
 

هبام الساعة، اليت يه احلمكة يف  "لينتظره دامئاً فيس تعّد لآخرته"مث ان احلمكة يف اهبام أ َجل الشخص وموتِه..  ا 

 يه موُت ادلنيا لينتظرها أ بناء ادلنيا..

--- 
1
 الغصن الثالث.-راجع ان شئت توضيحًا لهذا املبحث اللكمة الرابعة والعرشين   

2
 19النجم:   

#446 

 ذاوه العامة، للغفةل ادلافعة احلمكة يه كام الآن، اىل السعادة عرصِ  من عرصٍّ  لكِّ  أ هلُ  انتَظرها الرس هذا ومن

 اذلي ابالنتظار بل للوقوع، ابالنتظار واحلمك التعيني يف النبوة، ارشادِ  من ال احلمكة، هذه من الانتظار،

 .العةّل  من احلمكة ميزّي  مل َمن سهئى ولقد .الغفةل دلفع اال هبام يقتضيه

اجملّددين يف واما املهدي فلتقوية القوة املعنوية ورّد اليأ س عند استيالء الضالةل، ولتشجيع ذوي اهلمم 

ماُمه ورأ ُسه املهدي ريض هللا تعاىل عنه. فهذه احلمكة تقتيض الاهبام لُيمَكن  الانسالك يف سكل نوراين ا 

 الانتظار يف لّك زمان.

اعمل 
1

! أ هيا املسمل يف الظاهر والامس! َمثكَُل يف تقليد الكفار يف السفاهة ومعارضة ال حئام الاسالمية َكثل 

جالً عدّواً من عشرية أ خرى يذم عشرية ال ول ويزيّف رئيَسها وحيقّر عاداهتا، مستنداً اىل فردٍّ من عشرية يرى ر 
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عشريته ممتدحاً مبفاخرها. فيظّن ذكل املسكني َاْن لَو ذمّ هو أ يضاً عشرية نفِسه وحقّر عاداهتا صار كذكل الرجل 

َُّه هبذا الرِد والارتداد، ِاما جمنوٌن جرئ   أ و رذيل دئن يكرس ظهَرُه فيصري يتاميً طريدًا.العدو! وال يعرف ذكل أ ن

أ ال ترى ان الشخص ال وروابيئ ينكر محمّدًا عليه الصالة والسالم ولكن يتسىل )ابخلرستيانية( 
1
املمّوهة  

ومبدنيْتم اخملصوصة املمزوجة بعاداهتم امللّية، فميكن ان يبقى يف روحه بعُض الاخالق احلس نة ادلنيوية، وبعض 

 لية ل جل هذه احلياة ادلنيوية. فال يرى بسبب هذا التسيل ظلامت روحه واليمَُت قلبه.اهلمم العا

آاثره الميكن كل قبول واحدٍّ من ال نبياء. بل  واما أ نت اهّيا املرتد! ان انكرت محمدًا عليه الصالة والسالم وأ

ات يف روحك، وابرْص شدة والقبول ربّك، بل والقبول ش  من الكامالت احلقيقية. فانظْر اىل دهشة التخريب

الظلامت يف وجدانك، ووحشة اليمت واليأ س يف قلبك، وعن قريب يرتحش قبُح ابطنِك اىل ظاهرك فيصري 

ُحس ُنمك ومجيلتمك املرتّدة أ قبَح من أ قبح اكفر. فاملرتُد حمروٌم من احلياتني دون الئافر، اذ الئافُر هُل حُق حياةٍّ 

 ِان مل حُيارْب.

--- 
1
 توحض هذا املبحث. -الشعاع احلادى عرش  -لثالثة من رساةل المثرة املسأ ةل ا  

2
 لكمة يواننية يقصد هبا: النرصانية.  

#447 

 اعمل
1
آنية احلقائق من املسائل بعِض  عظمةَ  فكُره يسع وال صدُره يضيق ايمن !  السمــوات َخلَق ) :ك مثال القرأ

  (أ ايم س تة يف وال رَض 
2
  (الَبرَص  لَكَْمح ِاالّ  الّساعة أ مرُ  وما) و 

3
 (واحدةٍّ  َكنفسٍّ  ِاالّ  بَعثمك وال َخلْقمُك  ما) و 

 
4
  (ينظرون قيامٌ   م فاذا ُاخرى فيه نُفخ مث) و 

5
  (للُكُتب السجل كطيّ  الّسامءَ  نطوي يومَ ) و 

6
 ..وامثالها 

آنية، وتقّرهُِبا اىل فه آايته الشؤونية تفرّس تكل الآايت القرأ راءة كثريٍّ من نظائرها ان كتاَب الكوِن املشهود بأ مك اب 

 املشهودة لعينك، يف تالفيف اختالف الليل والهنار، ويف معاطِف حتوِل الفصول والاعصار.

آاثر َرْحِت هللا كيَف حُييي ال رَض بَعد َموهتا ِاّن َذكل ملَحيي املوىت(   آية )فَانُْظر اىل أ فان شئت الشهودَ فافتح كزن أ
9
 ئل العظمية نظائَر ما استبعدَت!لرتى بعينك ما اليعد من املسا 

حياءَ أآالِف عواملَ من انواع النبااتت واحليواانت اليت ماتت يف القيامة اخلريفية.  مثاًل: تشاهد يف احلرش الربيعي ا 

واجياد لّكٍّ مهنا بنظامات خمصوصة، وموازين معينة يف أ ايم معدودة. مع ان للّكِ واحدٍّ من أ كرث تكل العوامل 

 زيّن أ كرث وجه ال رض كربقعٍّ ممنمن.. وهكذا مما الحيد وال حيىص من الّشواهد املشهودة الصادقة.وسعًة، حبيث يُ 

مفام ال حيد من تكل العوامل انظر اىل عامل الشجر.. ومما ال يعد من أ نواعها اىل نوع جشر التفاح.. ومما ال حيىص من 

خةل.. بنرش أ وراقها املهزتة املنتظمة.. وحرش أ فرادها اىل هذه الشجرة! لرتى ثالث حرشٍّ ونرشٍّ متعاقبة متدا

أ زهارها املزينة املنظومة.. واحياء امثارها الذليذة املوزونة.. مفن يفعْل هذه ال فاعيل يف سطح ال رض ويكتب 
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بتقليب حصيفة الش تاء الوف حصائف كصفحة ال رض يف الوسعة، هو اذلي خيرب عن نفسه ابنّه )َخلَق 

 أ ايم( اىل أآخر ما مّر. السموات والارَض يف س تة

--- 
1
 ان شئت التفصيل راجع اللكمة الرابعة عرشة.  

2
 4يونس:   

3
 99النحل:   

4
 19لقامن:   

5
 19الزمر:   

6
 113الانبياء:   

7
 11الروم:   

#448 

 اعمل
1
 فرادأ   مع مث ملّته، أ فراد مع مث عشريته، أ فراد مع مث أ قاربه، مع والشفقة ابحملبة عالقات أ حدٍّ  للك ان !

 .يشعر مل وِان بسعاداهتم ويتذلذ مبصائهبم يتأ مل ان ميكن حبيث .الئائنات أ جزاء مع مث جنسه، أ بناء مع مث نوعه،

تفدي  "ُأّماً " اكنت اذا س امي ال أ حدٍّ  من ومك .وال تقياء وال ولياء ال نبياء جامهري من لكامهل أ حبّه من مع س امي ال

حملبوب واحدٍّ مما الحيد من أ وّداهئا.. فالغافل احلامكُ عىل نفسه وعىل أ وّدائه نفَسها وتزيل راحْتا لعالقةٍّ واحدة، و 

آالم نفسه وِان مل تشعر نفُسه السكرانة بعذاِب  آالمٍّ ال تعد مهنم، مع أ حاةل الغفةِل ابلُيمت وعدم التعهد ُمبتىًل حبمل أ

املتلمعة يف الليل لها ملعُة نورٍّ لكن اس تولت  صار ِمثل: الـُذبيبةُ  -مثالً  -قلبه وروحه!. فلو ظفر هذا الغافل جبنةٍّ 

الظلامُت املوحشة عىل مجيع مناظرها وحمبوابهتا ومأ نوساهتا، مع ان نورها اذلايت قد يرّضها ابراءهتا لرقيهبا. واما 

زل اذا طرد الغفةل ورّد املكُل اىل مالكه احلقيقي ينفتح لقلبه منفٌذ اىل اشّعات مشسٍّ رسمد، خطُّ اس تواهئا ال  

وال بد، ورأ ى ان لك هذه احملبات املنترشة عىل هذه احملبوابت الكثرية اكنت لهذا الواحد اذلي يكفي عن اللك 

 -ويُنس يك اللك، وال يكفي عنه اللك، بل وال عن جتّلٍّ من جتليات حبّه. فلو دخل هذا املؤمن املوقن هجناّمً 

ذ ابلعمل بأ ن لك أ وّدائه مصونون من الفراق ال بدي، أ مكن هل ابذن هللا الظفر جبنّة روحانية ابلتذل -مثاًل 

 ومنعمون ابلسعادة الرسمدية.

فيا أ هيا السعيد الغافل؛ اترك نفَسك وو َم مالكيتك تظفر بسالمة مجيع حمبوابتك وسعاداهتم بتسلميهم ملالكهم 

 الكرمي الرحي.

اعمل! 
1
واملساوي اناّم ترتتّب عىل لوازمات ماهيات  ان لك ش  خبلقه س بحانه، ِاال أ ن الرشور والقباحئ والقصور 

املمكنات وقابلياهتا، فُيجيب اخلالُق اجلواد املطلق ابالجياد، لكَّ ما تسأ هُل املمكناُت بأ لس نة اس تعداداهتا.. 
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فاحلُسن راجٌع اليه ابلوهجني: أ ي ابخللق والاقتضاء. واما القبُح والقصور، فباخللق راجٌع اليه، دون املقاضاة 

 ؤال. فهل امحلُد دامئًا؛ اذ السؤال يف احلسن واخلري اكجلواب منه ومنوالس
--- 
1
 املسأ ةل الثامنة من رساةل المثرة فهيا بيان قّي لهذا املبحث.  

2
 رساةل القدر )اللكمة السادسة والعرشون( فهيا رشح وافٍّ .  

#449 

 عىل مرتتبةٌ  كثرية حملاسن املتضمن واجلواب املمكنات، من والقبح الرش سؤال اذ دامئًا؛ التسبيح وهل .اسامئه

نة من أ صابكَ  ما) .س بحانه منه القبح وجود  (نفسك مفن َسيئة من أ صابكَ  وما هللا مفنَ  َحس َ
1

 

اعمل! ان انواع املصنوعات يف العامل الس ّيام انواع النبااتت واحليواانت يف سطح الارض اكللفائف املبسوطة 

، واكل مقصة املمنمنة املرتاكبة املتداخةل، لبس ْْتا ال رُض او العامُل. لكن املفروشة عىل وجه ال رض بعٌض ع ىل بعضٍّ

بعَضها أ رّق، وبعضها أ قرص، وبعضها منفصل الانساج، وبعضها يمتّزق خريفًا ويتجّدد ربيعًا، وفهيا لكها نسٌج 

، وترافق ال فراد وجتاوره  ا حبسِن معارشةٍّ تشهد:موزون ابنسجام منظوم. فتعانُق ال نواع وتعاوهنا بشوقٍّ

ابن اللكَّ نسُج نّساج واحدٍّ وُخّدام س ّيد واحد. ونسُج لك واحدٍّ مهنا بنسجٍّ خمصوصٍّ بال مزجٍّ، وبأ سداءٍّ ممتازٍّ 

بال درجٍّ، وِاحلامٍّ معنّي بال التحام، يف تالفيف تكل اللّفائف املشتبكة اخملتلطة بال تشوش والخلطٍّ والغلطٍّ 

 نعُة َمن ال هناية لقدرته وحمكته.يشهد كعني اليقني: بأ هنا ص 

 وان ما يشاَهد من ترتّب أ مثال الزتيني القصدي عىل مجيع املتخالفات يشهد:

نواع هو اذلي خلق لوازماته واساساته وأ جزاءه. لعمرك ان الزتيني يف  بأ ن َمن زيّن قرَص العامل مبزيّنات أ لوان ال 

ف، ومن أ لطف عنواانت التحّبب.الصنعة من أ  مّ املقاصد املهّمة املعّرِفة للصان  ع، ومن أ شِفّ مرااي التودد والتعرُّ

فان شئت فانظر مما ال يتناىه من ال مثةل اىل هذه الواحدة ويه: الّزهرُة الّصفراُء الشمس ية املتربقعُة لياًل 

فًا لبعض احلوينات واملترّبجة هنارًا، الشابُة من أ ول الربيع اىل أآخر اخلريف. صرّيها صانُعها مسكنًا لطيفًا نظي

 ك هّنا حديقٌة لها أ و قرص أ و قرية. -جامعٌة مهنا يف واحدةٍّ مهنا  -اللطيفة جتول مس ّبحاتٍّ 

فس بحان َمن ظهر يف لك ش  لُطُفه.. ويعّرِف اخلالئَق قدرتَه، ويتعّرف متوّدداً اىل عباده بزتيينات مصنوعاته، 

املكُل(   [ )قوهل احلُق وهل2جّل جالهُل وال اهل ااّل هو. ]
1

.. )ال يُس ئل مّعا يفعل(. 
4

 

--- 
1
 92النساء:   

2
 94الانعام:   

3
 14الانبياء:   
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 !اعمل
1
 يشاء كيف ُملكه يف يترصف اذ عنه؛ يَسأ ل َان وحلمكةٍّ  لعملٍّ  وال لش  حّق  فال .يفعلْ  عام اليُسأ ل انه 

 املطلق ال كرث يف احلمكة شهود اذ .عدهما عىل يدلّ  ال ش  حبمكةِ  علمنا فعدم .نعمل ال ما يعمل .حكي علي وهو

 .أ يضاً  هنا عنا مس تورة حمكة وجود عىل شاهدٌ 

مثاًل: نتأ لّم من موت ذوي احلياة.. وال نرى حس ناً يف ِقرَص مُعر بعض احليواانت اللطيفة.. والنفهم وجه الرْحة 

واحلال ان هذا التأ مل والاعرتاض املعنوي يف انقراض بعض املصنوعات احليويّة الطالبة للحياة يف أ مثال الش تاء.. 

يفاء وظائف تئاليف  اناّم ينشأ  من هجلنا حبقيقة احلال، ِاذ ما من ذي حياة االّ وهو َكنَفرٍّ موظفٍّ وعبدٍّ مأ مورٍّ اب 

مسه. وحقوق احلياة وغاايهتا  احلياة، الئاتبة تكل الوظائف تسبيحات وحتميداتٍّ حبساب خالق املوت واحلياة واب 

آٌن، بل تكفي النّيُة احلالية ابلقوة، كام يف نّية النوااتت والبذور. مفا املوت ااّل عائدة ال  يه س بحانه، يكفي لشهوده أ

ترخيص وحترير وِاذٌن وتروجيٌ ودعوُة حضور، كام قال )مث اىل رهبم حُيرشون(  
1
عىل ان من كامل رْحته ان  

ائد العمر يف الرشائط املزجعة، كرتخيص عشاق اليُبقي ذوي احلياة يف أ رذل العمر، وأ ن ال يدميهم يف شد

ال زاهري وسفراهئا واملتذلذين ابخلرضاوات وامراهئا من الوظيفة اليت صارت لُكفة بعد ما اكنت ذلة، فاس تعملهم 

صانُعهم واس تخدهمم س ّيُد م يف مدة شوقهم مع موافقة رشائط احلياة وسهوةل ْحل تئاليف احلياة. فاذ تعبّس يف 

ئط احلياة ابمثال الشيب والش تاء واستيالء سلطنْتا بتحوالت الشؤون وانطفاء شوقهم، أ مدَّ ُم وجوههم رشا

رْحُة الرْحن ابال ذن والرتخيص. اىل ان يُرسل امثاهلم فينسجون عىل منواهلم فيس ّبحون موال م.. يبتدؤن يف 

 أ عامهلم من حيث انْتت أ عامل أ سالفهم..

انّك ماكٌل نفسك وحياتك واملتو م ان سعادتك يف بقاء حياتك ابلراحة! أ خطأ َت فيا أ هّيا الغافل املتفرعن الزامع 

وَخلَطَت وغلطَت وعصيَت َوِقْسَت احليوان املمنون املأ مور واملمِتثل املرسور عىل نفسك الناس ية ملالكها، 

 فال تتأ مل هلم حىت يكوننعيات املأ مت العمويم،  "واوياله"فرتاءت كَل َولَْوةَلُ جلوات الرْحة العامة يف الشؤون 

--- 
1
 اللكمة السابعة عرشة توحض مسأ ةل وجه الرْحة يف املوت والانقراض اذلي يعرتى املوجودات.  

2
 49الانعام:   
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 لنفسك املفروضة يف موقعهم، الفانية بطريق القياس فهيم. "تأ مل"شفقة ممدوحة، بل  "التأ مل"

واما تسليط 
1
حمل الّضعفاء عىل احلزم والتيقظ واجلوالية واخلفّة واس تعامل بعض احليواانت عىل بعضٍّ فل 

 هجازاهتا اللطيفة واخراج اس تعداداهتا من القوة اىل الفعل وغري ذكل.

 فوازن بني ال هلية والوحش ية يَكْ ترى هذه احلمكة ظاهرًة ابهرًة.
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اعمل! 
1
وان رّس اجامل ال نبياء السالفني  ان رّس ختالف أ حئام ال ولياء يف مشهوداهتم مع االتفاق يف ال صول.. 

وأ هبام ال ولياء العارفني يف غري التوحيد من سائر أ راكن الاميان؛ اذ قد أ مجل قسٌم من اولئك يف امجلةل يف 

آن فّصال  آن واملزَنل عليه القرأ تفاصيل احلرش وغريه وأ هبم بعٌض من هؤالء يف ما سوى معرفة هللا، مع ان القرأ

انية مبا ال مزيد عليه تفصياًل قصداًي واّضًا، وان حمكْتا.. هو: توّسط الربازخ.. وتفاوت مالا من املقاصد الامي

 القابلّيات.. وتنوّع أ لوان جلوات الاسامء يف املظاهر اللكية واجلزئية والظلية وال صلية.

ذن خالقها عىل ال زاهري، مث جت "وهلل املثل الاعىل"[ مثاًل 11] ّلٍّ أ خص عىل نوعٍّ ان الشمس لها جتّلٍّ لكي اب 

، عىل قول من يقول ان أ لواهنا من اس تحاالت ضياء الشمس.  نوعٍّ مهنا، مث جتّلٍّ جزيّئ عىل زهرةٍّ زهرةٍّ

وكذا لها تنويٌر وِافاضة لكّية ابذن ُمبدعها عىل الس ّيارات والقمر، مع ان القمر يفيض ذكل النور الظيّل املُس تفاد 

 وعىل الرتاب وشفافاته. وعىل الهواء وذراته. مهنا عىل البحار وَحباابهتا وقطراهتا،

وكذا لها انعئاٌس صافٍّ لكّي بأ مر فاطرها يف مرااي جّو الهواء ووجوه البحار. مث لها انعئاسات جزئية ومتاثيل 

 صغرية يف الظاهر عىل حباابت وجه البحر، وقطرات املاء، ورحشات الهواء، وُزَجيجات الثلج.

 ، ورحشة يف الوجوه الثالثة طريقان:فللشمس اىل لّك زهرة، وقطرة

--- 
1
 النقطة الثانية من اللكمة الثامنة عرشة ترشح احلمكة يف هذا.  

2
 الغصن الثاين. -راجع ان شئت ابلتفصيل اللكمة الرابعة والعرشين   
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 .النبوة فيض ملهناج املمثّل ..جحاب بال برزخ، وبال ابالصاةل :احدهام

 الربازخ.. وتصبغ اجللوات بقابليات املرااي واملظاهر وهذه ممثل ملسكل الوالية.والثانية: تتوّسط فهيا 

آة مشيس أ و  فللزهرة، والقطرة، والرحشة ان تقول يف ال ول: أ اَن مرأآة مشس العامل، ويف الثاين: امنا تقول أ اَن مرأ

 لوازمات الشمس لك "ويه يف مضيقات الربازخ"مشس نوعي. مع ان مشس نفسها أ و نوعها أ و جنسها التسع 

املطلقة من ربط الس يارات هبا وتسخني ال رض وتنويرها وحتريك حياة النبااتت وغريها، بل امنا تس ندها اىل 

 املقيد املشهود لها، من هجة ان املقيد عني املطلق، لكن هذا احلمك هل، عقيل ال شهودي. بل قد يصادم شهوَده.

ايها. فرَِصْ أ نت  تضمن لوهُنا ضياًء حملاَّل متضمنًا  "زهرة"ايذا النفس الكثيفة الرتابية ايرفيقي فلنفرض انفس نا ا 

تأ خذ من القمر ظل ضوء  "قطرة"للمتثال املمزتج للشمس. وليكن هذا الفيلسوف املنغمس يف الاس باب 

، َشبمْنة  "ال مؤثر يف الكون الا هللا"الشمس. أ ان قائاًل: 
1
الشمس  فقرية خالية من لك لَون، صريْت مثاَل عني 

 انسان عينهيا.
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اىل  "أ يْتا الزهرة"مث ان جاذبة حمبة َمن ابحسانه تَنَوران وتَزيّنا، َحّركَْتنا لطلِب قُربه وقصِد ُشهوده. فسلكت 

آة الكثيفة اليت حتلل فهيا أ لوان ضياء متثال الشمس  -ان وصلت اىل املرتبة اللكية جلنس الزهرة  فال ختلص  -املرأ

 خصوصيات أ لوان املقيدات، وال تسمل من الفراق بتسرت عني الشمس حبجب من التفرق والتشتت بني

الربازخ والصور. ااّل ان ترفع رأ َسك من الولوغ يف حمبة ذاتك، وتُصِعد نَظرك من الافتتان والتذلذ والتفاخر 

ق املرَسل مبحاسن نفسك اىل عني الشمس يف وجه السامء. وتّوجه بباطن وهجك املتوّجه اىل الرتاب جبلب الرز

آهتا كام اهنا قطرةٌ متلمعة من حبر  -وِان مل تتوجه اليه ومل تعمل به  -املرسِع اليك  اىل هذه الشمس.. اذ أ نت مرأ

آة للَمعةٍّ من انور قدرة  س بحانه.. ومع ذكل التراها كام يه يف نفسها بل متلونة  "النور احلق"السامء صارت مرأ

 اتك.بلون صفاتك ومرصادك ومقيدة بقيود قابلي

--- 
1
 ندى.  

#453 

اىل ان ترقيت اىل القمر بسمّل فلسفتك فرأ يت القَمر كثيفاً مظلامً ال ضياء يف جرمه، بل  "القطرة" اهيا وذهبت

وال حياة. فصار سعُيك ومعكُل هباًء منثورًا. فال ختلص من ظلامت اليأ س ووحشة اليمت ودهشة الاضطراب 

رتك ليل الطبيعة والتوجه اىل مشس احلقيقة واليقني ابن ال نوار الليلية بني ازعاجات الغيالن املتشاكسني االّ ب

ظالٌل لالضواء الشمس ية ومع ذكل  ال يصفو كل شهود الشمس وصفاؤها. وامنا تتجىل كل خلف مأ لوفاتك 

 ومعلوماتك بصبغٍّ من لون قابلياتك.

البخار اىل الهواء مث انقليب انرًا مث حتويل [ الفقرية الضعيفة ابلتبخر راكبة عىل 11] "الرحشة"فاذهيب انت ايْتا 

نوراً مث اركيب عىل شعاع من أ شعات جلوات الضياء.. فأ ين ما كنت من تكل املراتب كِل منفٌذ صافٍّ اىل العني 
1

وان مل يكن  ابلعني   -، تراها ابلعني اليقني 
1
وترى لزوم لوازماهتا لها، وال يأ خذ عىل يدك يف اثبات أآاثر  - 

 اذلاتية ضيُق الربازخ، وال قيُد القابليات، وال ُصغر املرااي.سلطنْتا 

اذ تفطنت ان ما يشاهد يف املظاهر جلواهُتا ال يه يه أ ي ذاهتا يف ذاهتا. فالواصلون من هذه الطرق الثالثة 

 متفاوتون يف تفاصيل املزااي والشهود وان اتفقوا عىل احلق والتصديق.

اعمل! 
4
 يايّس خبمسة وجوه:اهيا الانسان انك واحد ق  

آاثر جلوات الاسامء احلس ىن.  اذ أ نت فهرس تٌة جامعة لغرائب أ

 ومقياٌس جبزئيات صفاتك وربوبيتك املوهومة ملعرفة صفاته احمليطة وفهمها بتصور حدود موهومة.

آمنَت ابن ال رشيك هل يف ا لعامل ومزيان دلرجات نفي الرِشكة يف الآفاق، حبيث اذا أ ذعنَت ابنك لُكَّك ُملكه أ

واذا أ عطيَت ثلثك هل وثلثك لالس باب وثلثك لنفسك حصل هذا التقسم يف مجيع الئائنات. واذا ملّكَت 
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 أ اننيتك درهامَ من ُملكه لزِمك ان تصّدق مالكيَة لك فردٍّ ولك سببٍّ دلر مٍّ فُتقسم ماَل هللا عىل ما سواه.

--- 
1
 املقصود: الشمس.  

2
 اي ابلبرص.  

3
  اللمعة الثالثني )امس هللا القيوم( والنافذة احلادية والثالثني من اللكمة الثالثة والثالثني.توضيح هذا املبحث يف  
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نفتحْت  فِاذا الآفاقية واملعارف الكونية للعلوم خريطة وكذا  (أ نت) ا 
1
 ُانسيَت  واذا الكون، كل انكشف كل 

 ..يعنيات ال ما وسفسطيات مركبات هجاالت اىل وانقلبت الآفاقية، املعارف عليك انغلق نفَسك

وكذا خزينة مفاتيح ملطلسامت الكنوز اخملفية يف ال سامء الالهية، فاذا رأ يت فيك جعزاً بال هناية َشاهدَت خلالقك 

قدرًة بال غاية، واذا شاهدَت فيك فقرًا بال غاية، رأ يت لرازقك غناًء بال هناية.. وهكذا ك ن جلوات اسامئه 

 امت حاالتك، فبدرجة ظهور شدة الظلمة تظهر نورانيُة الكتابة.حروٌف نورية مكتوبة يف ظل

 فانت يف الوجه ال ول حامٌل، وقابٌل، ومظهٌر، ليس كل منك ش ، بل انت قصيدةٌ منظومة للسان كن فيكون.

وسائل بأ لس نة الاس تعدادات  -برابطة الضدية  -واما يف الوجه اخلامس فانت عامل، وفاعل، ومعكس 

فعال والاقوال، كل منك لك السيئات والقصورات والظلامت والفاقات، ولفاطرك منك والاحتياجات والا

لك احلس نات والكامالت والنورانيات والفيوضات. وكذا ان ال ول يُظهر ال صل، واخلامس يظهر مراتب الامس 

 املتجيّل. كام ان احلسن بال مالحظة القبح واحد، وبه تتفاضل مراتب احلسن ودرجاته.

 اشرتى من املؤمنني أ نفَسهم وأ موالَهم ابّن لَهم اجلنة(  )ان هللا
1
 

اعمل! 
4
أ هيا الانسان )ماغّرك بربك الكرمي(    

3
 اذلي: 

.. ويعطيك  يشرتي منك ملَكه اذلي عندك امانًة ليحفظه كل من الضياع.. ولترتىق قميُته من درجةٍّ اىل أ لوفٍّ

تك.. ويتكفل عنك لكفة تعهّده.. رحباً يف رحب يف رحب يف رحب يف [ يف يدك الس تفاد11بََدهل مثناً عظاميً.. ويبقيه ]

 رحب..

وانت أ هيا الغافل ال تبيعه.. فتخون يف أ مانته.. وتُسقط قميته من الرثاي اىل الرّثى.. مث يضيع بال فائدة.. فيفوتك 

 ذكل المثن العظي. وتبقى يف ذمتك تئاليف

--- 
1
 أ ي ااننيتك انت.  

2
 111التوبة:   
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3
 للكمة السادسة رشح هذا املبحث مبثال مجيل.ا  

4
 1الانفطار:   

#455 

آاثمه تعهّده آالمه حمافظته لكفة ظهرك ويثقل وأ  .خسارة يف خسارة يف خسارة يف خسارة يف خسارة ..وأ

، أ صابت ذكل اجلبَل زلزةٌل جعلت يتساقط منه يف  َمثكَُلَ يف هذِه املعامةِل ََكثَِل رجل مسكني يف رأ س جبلٍّ

 "عىل شفا جرف هار"ق ال ودية مجيُع أ مثال ذكل الرجل فيمتزُق ما يف أ يدهيم، ويرى هذه احلاةل وهو أ يضاً أ عام

أ وشك ان يهنار به يف البوار. مع ان يف يده امانًة ويه ماكينٌة مرّصعة جعيبة، فهيا موازين ال تعد وأآالت الحتد 

كينة كرمًا ورْحًة: أ ريد ان أ شرتي منك مايل اذلي يف وفوائد ال حتىص ومثرات ال تُس َتْقىص. فقال هل ماكل املا

فأ حافظها وُاسلّمها كل حني خروجك من الوادي بصورة ابقية  -لئال تنكرَس ضايعاً بسقوطك  -يدك ك نه ماكُل 

آالهتا وتس تعمل موازيهنا يف بساتيين الواسعة وخزائين املشحونة فتزتايد  التنكرس أ بدًا. ول جل ان تترصف يف أ

ا وتأ خَذ أ نواع أ جوراهتا ومثراهتا، واالّ صارت كآةلٍّ عاديةٍّ ساقطةِ القمية مس تعمةل يف مضيقات بطنك وغاَريك. قميْتُ 

ِاذ أ ين بطُنك وشهوتَك وأ ين البساتنُي واخلزائُن الالهية وكيف يَسُع غاراك اس تعامَل ماكينة تضيق عهنا ادلنيا. وها 

ن يدك يف مدة بقائك يف هذا اجلبل، بل أآخذ حلقْتا العليا ليتخفَف أ ان أ عطيك بدلها مثناً عظاميً. وال أ خرهجا م

عنك ثقلُها وال تتعجز بلكفْتا. فان قبلَت البيَع فترّصف فهيا ابمسي وحسايب كنفرٍّ يعمل يف ما يف يده ابمس 

ِة وجوهٍّ السلطان وحسابه بال خوف مما يأ يت وال حزن عىل مامىض، وان مل تقبْل هذا البيَع اذلي فيه رحبٌ خبمس

 خرسَت خبمسةٍّ وجوهٍّ ورصَت خائنًا يف ال مانة مسؤواًل عن ضياعها.

 "خداء بر كرم خود مكل خود راىم خردازتو: هباء ىب كران داده نكه دار دبراء تو"

آن للبرش وتعلميه هل:  . يقول هل: ِبْع تربَْح.. )اّن ادلار الآخرة لهئي احليوان(  "البيع"ودرُس القرأ
1
فِة واما درُس فلس 

مدنيِة الكفار يقول: متكّل )ِاْن يه الا حياتنا ادلنيا(  
1
 فانظر التفاوَت بني الهدى املنّوِر وادّلهاء املزّور. 

اعمل 
4

.... 

--- 
1
 13العنكبوت:   

2
 12الانعام:   

3
[ من اخملطوط منشورة يف 13[ اىل ص ]19[ ومن ص ]11[ اىل ص ]11املباحث املوجودة هنا ابتداء من ص ]  

 ائل متفرقة من  املثنوي العريب النوري.رس
#456 

 !اعمل [24]
1
 نوعك، مع انه وكام نوعك، أ فراد مجيع مع هو معك، انه كام ِاذ بعيٌد، وانت قريٌب، س بحانه انه 
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 ذوي مجيع مع انه وكام احلياة، ذوي جزئيات مجيع مع هو جنسك، مع هو انّه وكام جنسك، أ فراد مجيع مع هو

 وال ثري اذلّرات طبقة واىل املوجودات مجيع طبقة اىل طبقةً  ودوائرها، املوجودات طبقات رسائ مع هو احلياة

 .الو مُ  به حييط ماال واىل واملعنوايت والروحانّيات

فأ ذا أ ردَت القرَب من هجتك البّد ان متّر منك متبسطاً مرتفّعاً من اجلزئية اىل مقام لكيِة النوع، مث تذهب مرتقّيًا 

طالق الّروح يف التجّرد اىل مقام اجلنس، وهكذا اىل قطعِ قريبٍّ من س بعني أ لِف جحاب؛ اذ ِانّه يف اللكية اب

ِان كنَت عند لك ش ، مث بعده يصادفك ماال  -من عندك  -كام أ نّه عندك فهو عند لّك ش . فامنا تكون عنده 

 حيد من مسافة ما بني اال مئان والوجوب.

ونَُه أ لوف رسادقات؟ ودوهننَّ حتوٌف، فاذ اكن هذا هكذا فأ فِْن منَْك بُعِدَك كيف الوصول اىل بعيدٍّ يف قربه ود

 لتبقى به وتَقُرب بقربه.

اعمل 
1
 .... 

[41....] 

اعمل! ان هللا أ قرب ِالينا منّا، وحنن بعيدون بال هنايةٍّ ومن شواهد قربه ترّصفه، واذا طلبناه عندما يترّصف فيه 

صلنا ابلرتيّق اىل عند لّك ش  ابالحاطة بدائرة الامئان، ال جنده أ يضاً االّ َخلَف الجنده االّ عند لّك ش ، واذا و 

احلُُجب النورانية يف دائرة الوجوب من رسادقات الاسامء والصفات والشؤوانت يف العّزة والعظمة والكربايء، 

 ة الا ابهلل.واما اذا طلبناه من هجة قربه برتك نفس نا، فال مر سهٌل ان شاء هللا ال حول وال قو 

اعمل 
4

.... 

[ اعمل! 41]
3
آن كتبت يف   اي َمن حيب ان يعرَف الفرَق بني حمكِة القرأآن وحمكِة الفلسفة! ان مثلهام َكثل قرأ

 حروفاته بتذهيبات متنوعة ونقوش مزينة

--- 
1
 هذه املسأ ةل ادلقيقة تتناولها اللكمة الرابعة عرشة بتفصيل وتوضيح.  

2
 [ منشور يف املثنوي العريب النوري.13فحة ]هذا املبحث من هذه الص  

3
 [ منشورة يف املثنوي العريب النوري.41 - 41املباحث املوجودة مضن صفحات اخملطوط ]  

4
 راجع ان شئت اللكمة الثانية عرشة )الاساس ال ول والثاين والثالث(.  

#457 

 خشصان وقرأ ه .وهكذا ..العقيقو  ابجلواهر وبعضها والزمّرد ابل ملاس وبعضها والفضة ابذلهب بعضها

ناه  .كتاابً  مهنام لك فكتب كتاابً  املزيّن الش  هذا حماسن عىل فلنكتْب  :فقاال فاس تحس َ
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اّما أ حدهام: فهو أ جنيّب ال يعرف من العربية حرفًا واحدًا حىت ال يعرف اّن مشهوده كتاب، لكن هل همارة يف 

ب كتااًب عظاميً يبحث عن نقوش احلروف ومناس باهتا الهندسة والتصوير ومعرفة اجلواهر وخاصياهتا فكت

 وجواهرها وخاصياهتا ووضعياهتا وتعريفاهتا.

آه عرف انه كتاب مبني وقرأآن حكي فمل يش تغل بنقوش حروفه املزيّنة بل اش تغل مبا هو  واما الآخر: حفيامن رأ

ه، وهو بيان جواهر معانيه أ عىل وأ غىل وأ لطف وأ رشف وأ زين وأ حسن مباليني املراتب مما اش تغل به رفيقُ 

 وانوار أ رساره فكتب تفسريًا يبحث عن حقائق الآايت.

ايَمن هل عقل! فباهلل عليك ل ّي هذين الكتابني يقال انّه كتاب حمكة هذا القرأآن؟ فاذ فهمَت المتثيَل فأ نظْر اىل 

آن فهو هذا العامُل واما الشخصان فُكتب الفلسفة واحلكامء  ، والقرأآن وتالمذته.وجه احلقيقة: أ ما القرأ

ُبه(   )وَمن يتولّك عىل هللا فهو َحس ْ
1

 

اعمل! 
1
 اي أ هيا السعيُد! اّن السعادَة يف التولك، فتولّكْ عىل هللا لتسرتحَي يف ادلنيا وتس تفيد يف ال خرى. 

حاماًل ثقيةًل، َمثَُل املتولك وغرُي املتولك اذلي يرجع اىل التولك، ََكَثََل رجلني حاملني عىل ظهورهام ورؤسهام أ  

 فدخال سفينًة، فأ ما أ حُدهام فوضع ِْحهَل يف السفينة وقََعَد عىل متاِعه مسرتحيًا.

 واما الآخر فَِلبالَهتِِه يف غروره مل يضع ْحهل، فقيل هل:

 اطرْح ِْحكل الثقيَل عىل السفينة!

--- 
1
 4الطالق:   

2
  .  اللكمة الثالثة والعرشون فهيا توضيح وافٍّ

#458 

 ال - ضعفهام املزتايدَ  - ورأ َسك ظهَرك ان مع .واحفظُ  أ قوى ْحلْتكَ  اليت السفينةَ  ان :هل فقيل .قويّ  انا :فقال

 صاحُب  رأآك ِاذا .ْحكل بوضعِ  مربوطةٌ  أ يضاً  سالمُتك بل :هل فقيل .ثقلها املزتايدِ  ال حاملِ  هذهِ  ْحلَ  يُطيقانِ 

ما الوضعيةِ  هذه يف السفينة  ال بل .فليحبس بنا، ويس ْتزئُ  سفينتنا يّْتمُ  خائن أ و ردْ فلُيط جمنونٌ  هو :يقولَ  فا 

 اىل املشري التصنّع اىل اضطررَت  امحلل دلوامِ  قوتُك تكِف  مل ملّا اذ اخللق، واس ْتزاء السخرية من ختلص

 حاكل من يضحكُ  اّضوكةً  فتصريُ  العجز، اىل املشري الغرور واىل الضعف، اىل املشري التكرب واىل الرايء،

 خرياً  هللا جزاك :فقال فاسرتاح فتنفّس .عليه فقعد ْْحهَلُ  فوضع عناده من فرجع .خطئه اىل فتفَطنَ  .الناُس 

 .وحيثييت وسالميت راحيت فيه ما اىل ارشدتين

 [ النكتة اخلامسة11]
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مر ابلتفكر  اعمل! ان يف خمت الآايت يف ال غلب بفذلئات متضمنة لالسامء احلس ىن، أ و بعيهنا، أ و متضمنة لل 

آنية، رشارات من نور حمكته العلوية ورشاشات من  واحلواةل عىل العقل، أ و متضمنة ل مر لكي من املقاصد القرأ

آن احلكي ببيانه الاجعازي، يبسط الآاثر وافعال الصانع للنظر، مث يس تخرج مهنا  ماء هدايته الالهية؛ اذ القرأ

 الاسامء، أ و ثبوت احلرش، أ و التوحيد، ك مثال:

يف ال رض مجيعًا مث اس توى اىل السامء فسوهين س بع مسوات وهو بلك يشء علي(  )خلق لمك ما
1
، 

)أ مل جنعل ال رض همادًا _ واجلبال أ واتدًا _ وخلقنامك أ زواجًا _ وجعلنا نوممك س بااًت. وجعلنا الليل لباسًا _ 

نزلنا من املعرصات ماًء جثاجًا وجعلنا الهنار معاشاً _ وبنينا فوقمك س بعاً شداداً _ وجعلنا رساجاً وهاجاً _ وا

_ لنخرج به حبًا ونبااًت _ وجناتٍّ أ لفافًا _ ان يوم الفصل اكن ميقااًت(  
1

 

 وكذا ينرش للبرش منسوجات صنعه مث يطوهيا يف الاسامء، أ و احلواةل عىل العقل ك مثال:

--- 
1
 12البقرة:   

2
 19 - 1النبأ :   

#459 

 من امليت وخيرج امليت من احلي خيرج ومن والابصار السمع ميكل نأ مّ  وال رض السامء من يرزقمك من قل)

  (ربمك هللا فذلمك _ تتقون أ فال فقل هللا فس يقولون ال مر يدبّر ومن احلي
1

 

و)ان يف خلق السموات وال رض واختالف الليل والهنار والفكل اليت جتري يف البحر مبا ينفع الناس وما انزل 

يا به ال رض بعد موهتا وبث فهيا من لك دابة وترصيف الرايح والسحاب املسّخر هللا من السامء من ماء فأ ح 

بني السامء وال رض لآايت لقوم يعقلون(  
1

 

 وكذا يفصل أ فاعهل مث جُيملها ابسامئه أ و بصفته، ك مثال:

آل يعقوب كام امتّها عىل أ ب ويك من )وكذكل جيتبيك ربك ويعلمك من تأ ويل ال حاديث ويمت نعمته عليك وعىل أ

قبل ابراهي واحسق ان ربك علي حكي(  
4

 

)قل اللّهم ماكل املكل تؤيت املكل من تشاء وتزنع املكل ممن تشاء وتعّز من تشاء وتذل من تشاء بيدك اخلري 

ِانك عىل لك يشء قدير(  
3

 

علهيا ك ن تكل اخمللوقات وكذا يرتب اخمللوقات ويشففها ابراءة نظاهما ومزياهنا ومثراهتا مث يريك الاسامء املتجلية 

 أ لفاظ وهذه الاسامء معانهيا أ و ماؤها أ و نواهتا أ و خالصْتا، ك مثال:

)ولقد خلقنا الانسان من سالةل من طني _ مث جعلناه نطفة يف قرار مكني _ مث خلقنا النطفة علقًة خفلقنا العلقة 
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أآخر فتبارك هللا أ حسن اخلالقني(   مضغًة خفلقنا املضغة عظامًا فكسوان العظام محلًا مث أ نشأ انه خلقاً 
1

 

--- 
1
 41 - 41يونس:   

2
 113البقرة:   

3
 1يوسف:   

4
آل معران:     11أ

5
 13-11املؤمنون:   

#460 

 يطلبه الهنار الليل يُغَِش  العرش عىل اس توى مث أ ايم س تة يف وال رض السموات خلق اذلي هللا ربمك ان)

  (العاملني رب هللا تبارك وال مر اخللق هل أ ال مرهبأ   مسخرات والنجوم والقمر والشمس حثيثاً 
1

 

وكذا قد يذكر اجلزئيات املادية املتكيفة املتغرية مث جيملها ابالسامء اللكية النورانية الثابتة وبفذلكة مشوقة عىل 

 التفكّر والعربة، ك مثال:

آدم الاسامء لكها مث عرضهم عىل املالئكة فقال انبؤين بأ سامء هؤالء ان كنمت صادقني _ قالوا س بحانك  )وعمّل أ

ال عمل لنا ااّل ما علمتنا ِانك انت العلي احلكي(  
1

 

)وان لمك يف الانعام لعربة نسقيمك مما يف بطونه من بني فرثٍّ ودم لبنًا خالصًا سائغًا للشاربني _ ومن مثرات 

قلون _ وأ وىح ربك اىل النحل النخيل والاعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حس ناً ِان يف ذكل لآية لقوم يع

ان اختذي من اجلبال بيواتً ومن الشجر ومما يعرشون _ مث لكي من لك المثرات فاسليك س ُبَل ربك ذلالً خيرج 

من بطوهنا رشاب خمتلف أ لوانه فيه شفاٌء للناس ان يف ذكل لآية لقوم يتفكرون( 
4

 

 ة الوحدة ويلفّها ابلقاعدة اللكية، ك مثال:وكذا يفرش الكرثة املتوسعة مث يضع علهيا مظاهر الوحدة كجه

ّيه الّسمــوات وال رض وال يُؤدُه ِحفُظهَُما وهو العيلُّ العظي(   )وسع ُكْرس ِ
3
. 

)هللا اذلي خلق الّسمــوات وال رض وَانزَل من الّسامء ماًء فأ خرج به من الثّمرات رزقًا لمك وخّسر لمك الفكَل 

ال هنَار _  وخّسر لمك الشمَس والَقمَر دائبني وخّسر لمك الليل والهنَار _ وااتمك  لتجري يف البحر بأ مره وخّسر لمك

من لك ما سأ لمتوه وان تعدوا نعمَت هللا  ال حتصوها ان الانسان لظلوم كفار(  
1
. 

--- 
1
 13الاعراف:   

2
 41-41البقرة:   
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3
 12-11النحل:   

4
 111البقرة:   

5
 43-41ابراهي:   

#461 

 املسافة تكل من اجلامد السبب أ ين اذ ومثراته، املسبب اجياد قابلية عن الظاهري السبب بعد هريظ  قد وكذا

 لكن ابملسببات، النظر يف واتصلت قارنت وان الاس باب، ان عىل ولدلالةل حكمية، عالية غاايت قصد من

 أ خف ْحل عىل بابالاس   ل عظم طاقة ال اذ الاسامء، مطالع تظهر املسافة، تكل من طويةل مسافة بيهنام

 فهيا تطلع اليت العظمية املسافة من بيهنام ما مع ابلسامء، اجلبال من الافق دائرة متاس ترى كام املسببات،

 :ك مثال النجوم،

)فلينظر الانسان اىل طعامه _  أ ان ًصببنا املاء صباً _ مث شققنا ال رض شقاً _ فانبتنا فهيا حباً _ وعنباً وقضبًا 

اًل _ وحدائق غُلبًا _ وفاكهة وأ اًب  _ متاعًا لمك ول نعاممك(  _ وزيتواًن وخن
1
. 

وبذكر المثرات العجيبة الصنعة واحلمكة اىل عزل الاس باب الظاهرية اجلامدة عن التأ ثري  "متاعاً "نعم! أ شار بلفظ 

 احلقيقي.

 وكذا:

ج من خالهل ويزنل من السامء من جبال )أ مل تر ان هللا يُزيج حساابً مث يؤلف بينه مث جيعهل راكماً فرتى الودق خير 

فهيا من بردٍّ فيصيب به من يشاء ويرصفه عن من يشاء يئاد س نا برقه يذهب ابالبصار _ يقلب هللا الليل 

والهنار ان يف ذكل لعربة ل ويل ال بصار _ وهللا خلق لك دابةٍّ من ماءٍّ مفهنم من ميَش عىل بطنه ومهنم من ميَش 

عىل أ ربع خيلق هللا ما يشاء ان هللا عىل لك ش    قدير(   عىل رجلني ومهنم من ميَش
1
. 

وكذا قد يعّد جعائب أ فعاهل تعاىل ليعّد اذلهن وحيرضه لقبول خوارق أ فعاهل ال خروية أ و يذكر أ فعاهل الاس تقبالية 

 ال خروية بصورة تشري اىل نظائرها املشهودة لنا ك مثال:

فاذا هو خصي مبني  _ ورضب لنا مثاًل ونيس خلقه قال من حييي )أ َو مل يَر الانسان اان خلقناه من نطفة 

 العظام ويه رمي _ قل حييهيا اذلي أ نشأ ها أ ول

--- 
1
 41-13عبس:   

2
 31-34النور:   

#462 

ي _ عَليٍّ  َخلقٍّ  بلُكّ  وهو مّرة ِ َجرِ  ِمنَ  لمَُك  َجَعلَ  اذلَّ ي لَيَْس  أ وَ  _ تُوِقُدون ِمنْه أ نمُت  فَِاَذا اَنراً  ال ْخرَضِ  الشَّ ِ  اذلَّ
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مواِت  َخلََق  لَُق  َانْ  عىَل ِبَقادرٍّ  وااَلرَض  السَّ  (الَعلي اخلاّلق وهو بىل ِمثْلَهُمْ  خَيْ
1
. 

ْمُس كّورت(  )ِاَذا الشَّ
1
 

امُء انَْفَطَرت...(  )ِاَذا السَّ
4

 

امُء انَْشقَّت    ))ِاَذا السَّ
3

 

 ال خروي مثاًل: )واذا الصحف نرشت( فاان نرى يف احلرش الربيعي كثريًا من نظائر احلرش [51]
1
ترى  

نظريها، بل نظائرها يف نرش البذورات والنوااتت حصائف أ عامل أ هماهتا وأ صولها وتأ رخي حياهتا يف احلرش 

 الربيعي.

 :وكذا قد يذكر مقاصد جزئية مث يقررها وحيققها ابسامء يه اكلقواعد اللكية ك مثال

َّيِت  َع هللا  قَوَل ال يٌع بَِصرٌي )قَْد مَسِ َتيِك ِاىل هللا  َوهللا يَْسَمُع حَتَاُورُكام اّن هللا  مَسِ ا َوتَش ْ اِدكُلَ يِف َزْوهِجَ جُتَ
1

 

ي اَبَرْكنَا َحوهَلُ ِلرُنِيَُه  ي َارْسى ِبَعْبِدِه لَياًل ِمَن املْسِجِد احلَرام ِاىل املْسِجِد ال ْقىص اذلَّ ِ بَحاَن اذلَّ َُّه س ُ آايتِنَا ِان ِمن أ

ِميُع الَبِصرُي(ُهو  السَّ
9
. 

مواِت َوال رِض َجاِعِل امللئَِكة ُرُسالً ُاويل أ ْجنَحة َمثىْن وثاَلث وُراَبع يَزيُد يِف اخلَلِق َما يََشاُء  )َاحلَمُدهلل فَاِطِر السَّ

ِاّن هللا  عىَل لُكّ َش ٍّ  قَِدير(  
9

 

 :ْحة ك مثالوكذا قد يذكر أ فعال اخللق فهيّدد مث يسيّل بأ سامء تشري اىل الر 

بحانه وتعاىل عام يقولون علواً كبري  آلهٌِة ََكَ يَُقولُون ِاذاً اَلبَتُغوا اىل ِذي الَعرِش َسِبياًل _ س ُ ًا _  )قُْل لَو اَكَن َمعُه أ

بع وااَلرض وَمن فهِين مواُت الس َّ ُح هَلُ السَّ ّبِ  تُس َ

--- 
1
 91- 99يس:   

2
 1التكوير:   

3
 1الانفطار:   

4
 1الانشقاق:   

5
 11التكوير:   

6
 1اجملادةل:   

7
 1الارساء:   

8
 1فاطر:   

#463 
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حُ  ِاالّ   َش ٍّ  ِمن وِان ّبِ   (غفوراً  َحِلاميً  اَكنَ  ِانهُ  تَسِبيَحهُم تَفَقهُونَ  ال ولكن حِبَْمِدهِ  يُس َ
1
. 

اعمل 
1

 

مبحث عظي  [52]
4

 

آن يقول )قُل لَو اَكن الَبحُر ِمداداً ِللَكَماِت َريّبِ لَنَِفَد  :فان قلَت ما وجُه تفوِق قميِة القرأآن عىل اللك مع ان القرأ

  ) َماِت َريّبِ َِ لَكِ الَبحُر قَبَل َان تَنَفَد
3
. 

قيل كل: ان القرأآن مالُم هللا  ابعتبار انه رُب العاملني.. وبعنوان اهل العاملني.. وابمس رّبِ السموات والارضني.. 

ة العامة.. ومن جانب الرْحة الواسعة.. ومن حيثية حشمة عظمة ومن هجة الربوبية املطلقة. ومن هجة السلطن

 الالوهية.. ومن حميط امسه ال عظم اىل ُمحاط عرشه ال عظم.

 :واما سائُر اللكامت الالهية

مفهنا ما هو ابعتبار خاص، وبعنوان خاص، ابمس جزيئ، يف جتيل جزيئ، ومن هجة ربوبية خاصة وسلطنة 

وال يقول:  "حدثين قليب عن ريب" الالهامات. ومن هذا الرّس يقول الويّل: خمصوصة، ورْحة خصوصية، ك كرث

 ."عن رب العاملني"

آة قلبك أ هّيا الويل، مث اين فيض النيّب من جتيل رب العاملني  نعم. أ ين فيضك مبقدار قابليتك من جتيل ربك يف مرأ

آة العرش ال عظم ال م مجليع العروش ابعتبار الا سامء جبلواهتا؟.. كام، اين فيضك من ابالمس الاعظم يف مرأ

آتك الصغرية املكّدرة، مث اين الفيض من مشس العامل يف سقف السامء؟ و..كام أ ين خطاُب َمكلٍّ  مشسك يف مرأ

 ل حد رعيته بأ مر جزيئ حلاجة بتلفونه اخلاص، مث اين فرمان ذكل املكل

--- 
1
 33-31الارساء:   

2
 [ من اخملطوط منشورة يف املثنوي العريب النوري.11وقسم من  11كذا ][ و 11-41هذه املباحث املوجودة يف ص]  

3
آنية( تفّصالن هذا املبحث،    الاساس الرابع من اللكمة الثانية عرشة وكذكل اللكمة اخلامسة والعرشون )املعجزات القرأ

 وانظر ان شئت أ يضًا رساةل )املعراج النبوي(.
4
 112الكهف:   

#464 

 يف أ وامره تشهري وبقصد العليا مالكيته حشمة حيثية ومن الكربى اخلالفة وابمس ىالعظم السلطنة بعنوان

 .وأ منائه؟ سفرائه بواسطة مملكته أ طراف

لهام الالهئي بدونه.. ورسُّ عدم بلوغ أ عىل  مفن هذا الرّس العظي يفهم رسُّ كون أ كرث الويح بواسطة املكََل، واال 

عظمة القرأآن وعزة قدسيته وعلو اجعازه يف غلو ِاجيازه.. ورسُّ لزوم املعراج  ويّل درجَة أ حد نيّب من ال نبياء.. ورسُّ 
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اىل السامء اىل سدرة املنْتئى اىل قاب قوسني، ملناجاة َمْن هو أ قرب اليه من حبل الوريد.. مث الرجوع يف طرفة 

 عني. وغري ذكل من ال رسار..

معلوم الوجود والثبوت، جمهول الُكنِه والكيفية. وان  مث ان الالكم النفيس اكلعمل والارادة صفٌة أ زلية بس يطة

 اللكامت ال هنايَة لها.

)س بحانك ال عمل لنا ااّل ما علمتنا انك انت العلي احلكي(  
1

 

 .أ هيا الناطر! هذا املبحث العظي من تامتت القطرة الرابعة من الرحشة الرابعة عرشة

--- 
1
 41البقرة :   

#465 

 ن الرحيبسم هللا الرْح  [53]

 وبه نس تعني

بسم هللا. اعمل 
1
ما بلسان قاهل أ و حاهل أ و اس تعداده؛ اذ ترى: انه ما من ش     ِِ ان لك ش  يقول: بسم هللا. ِا

من ال ش ياء، من اذلرات اىل الشموس ااّل وهو مع جعزه يف ذاته قد حتّمل وظيفة جعيبة ال تكفي قوته لُعرش 

 عمل انه: امنا حتّملها حبول قوّي عزيز، وامنا يبارشها ابمس قدير حكي.معشار عشري تكل الوظيفة. فبالبداهة يُ 

وكذا هو مع هجهل قد ْحل عىل  ظهره ورأ سه غاايتٍّ موزونة ومثرات منظومة، فهيا نفع العموم، مع انه ال يعود 

كمية ابمس عظي مهنا اىل نفسه ُعرش معشار عشريها، فبالبداهة يُعمل ان ذكل الش   امنا ُْحّل تكل الغاايت احل 

 حكي، ويوصلها اىل ذوي احلياة ابمس رْحن رحي وحبساب علي كرمي.

فان شئت فانظر اىل النوااتت والبذور وما حتّملت من الاجشار والس نابل، واىل ال جشار ومثراهتا، واىل 

اذا ساق مجيع اهل بدل اىل احليواانت واحلوينات ووظائفها العجيبة. مَفن هل أ دىن شعور؛ كام يفهم ان نفراً منفرداً 

حمل بعيد بغري رضا م مث قّسمهم اىل وظائف وخدمات خمتلفة، انه ما يفعل ااّل بقوة سلطانه، وما يعمل ااّل 

ابمسه، ومايس تخدهمم االّ حبسابه، كذكل البد َان يفهم ان هذه املوجودات العاجزات اجلاهالت، ماحتّمل هذه 

ابمس قدير علي، وحبساب عزيز حكي وامنا هتدي الينا هذه المثرات ابمس  الوظيفات العظاميت املنتظامت، االّ 

رْحن رحي، وليس من وظائفها وغاايهتا ااّل ما أ عطته الرْحة العامة للك فرد من الذلة اخلصوصية يف خدمة 

ذوق التلقيح اخلاصة، لكّذة الرتمح يف شفقة الوادلات، وكحالوة الفعالية يف اس تعداد النحل ابمتثال الويح، وك

 يف الفحول، واكلتذلذ يف التغذي،

--- 
1
 اللكمة الاوىل توحض هذه املسأ ةل.  
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#466 

 وما املقيد، اكحملبوس ابلقوة ما فان - الاش ياء منو يف - الفعل اىل القوة من اخلروج يف والتنفس واكالسرتاحة

 .فقس وهكذا املطلق اكملتنفس الفعل اىل خرج

 الكرمي هذه الذلات اجلزئية معاشات خلدماهتا.. وفهرس تة لكيفيات وظائفها.. جفعل الفاطر احلكي واملاكل

 .وزنرباكً حلراكهتا

مانة الكربى!  فيا اهيا الانسان احلامل لل 

كيف ال تطيع قانواًن أ حاط بلك ش  من العرش اىل الفرش! وكيف تتجارس عىل العصيان يف مقابةل دس تور 

 .واذلرّ  مسّخر الشمس والقمر، ومس تخدم النجم

اعمل! ان الفرق بني طريق التوحيد وطريق الاحلاد، اكلفرق بني اجلنة واجلحي، والواجب واحملال. فأ ن شئت 

 فانظر اىل املوازنة بني الطريقني:

أ ما التوحيد، فيس ند الكثري الغري احملدود اىل الواحد فيتخفف اللكفة واملرصف بدرجة تتساوى الشموس 

 .الغري املتنايه ابلنس بة اىل قدرته واذلرات والقليل والكثري

وكذا يظهر التوحيد يف لك ش   غاايتٍّ كثرية هممة من هجة نظره اىل صانعه، ومن تكل الغاايت اظهار  الش   

 ل سامء خالقه، ك ن الش  لكمة واحدة جامعة لرموز ال سامء، فتدل علهيا.

فأ قل واحرص، واذّل واصغر  ا منه، من ال لك وغريه،وأ ما الغاية املشهورة بني أ هل الغفةل اليت يه هجة اس تفادتن

 من َان تكون غاية اتمة خللقة الش ، بل يه وس يةل احدى غاايته.

وأ ما الاحلاد، فيس ند الواحد اىل الكثري الغري احملدود، أ ي يس ند لك ش   اىل العنارص والطبائع العاجزة اجلامدة 

للكفة بدرجة تساوي لكفة الفرد لكفة عام النوع، بل تساوي ، واىل القوى والنواميس الصّم العمي. فتتضاعف ا

 .لكفة ش  واحد  لكفة لك ال ش ياء

وكذا اليرى الاحلاد من غاايت الش  االّ ما يعود اىل الانسان يف حظ نفسه احليوانية أ و اىل نفس الش  يف 

 حفظ حياته ادلنيوية.
#467 

 :تعريفها أ راداو  متر، نواة رأ اي رجلني َكثل وامللحد، املوحد مفثل

أ ما أ حدهام، فقال: يه فهرس تة واحدة مما الحيد من الفهرس تات املسامة ابلنوااتت ومن بعض غاايت هذه النواة، 

اهنا تعرفة معنوية لشجرة.. وتعريف لتارخي حياهتا.. وخريطة كينونْتا بقابلياهتا، ل ن تكون ماكينة تنسج خنةل 

 ك صلها.

الشجرة جبميع أ جزاهئا وأ وراقها اجمتعت عند هذه النواة، فأ وجدهتا، ومجعت واما الآخر، فقال: ال، بل هذه 
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هجازات خنةل ابسقة جفهّزهتا، لكن بال فائدة، فال غاية لهذه الشجرة االّ هذه النواة، وال غاية لهذه النواة االّ أ لك 

 .الابل بعد السحق وادلق

السهوةل املطلقة يف اجلود املطلق يف رخيصية  هل ميكن مشاهدة هذه -ولو كشعرة  -فيا َمن هل أ دىن شعور 

مطلقة ومع شهود هذه احلمكة العامة يف الانتظام املطلق، ان يستند خلق الش  كهذه الرمانة مثالً اىل أ س باب 

جامدة، لكن جتلب هجازات أ كرث ال ش ياء لتصنيع ذكل الش   الواحد اذلي هو مثال مصغر للك تكل ال ش ياء.. 

 الرمانة غاية ااّل أ لكها يف دقيقة لذلة حيوانية.وان ال تكون لهذه 

نعم! كيف تساعد هذه احلمكة اليت وّظفت رأ س الانسان يف حواسه، بوظائف عديدة، لو خصصت للك 

 .وظيفة مهنا يف رأ س الانسان مقدار خردةل لصار رأ س الانسان كجبل الطور

 ت خزائن الرْحة..انظر اىل لسانك ووظائفه، ومن بعض وظائفه، وزنه مجليع مدّخرا

بل وكيف توافق تكل احلمكة ل ن ال تكون ملثل هذه الرمانة اخلارقة الصنعة غاية االّ أ لكك يف أآن يف غفةل. مفحال 

ظاهر أ ن يمثر رأ سك جبالً من الامثار، وان ال يمثر مثل اجلبل االّ مثرة كرأ سك. ِاذ يلزم حينئذٍّ مجع هناية احلمكة 

حمل احملال وأ بطل الباطل، بل تكل الرمانة، ك مثالها تضمنت قصيدة يف بيان ال سامء مع هناية العبثية، وهو من أ  

 احلس ىن، فأ فادت معانهيا، فوفّت فتوفّت فدفنت من فيك فيك.

 .س بحان من حترّيت العقول يف صنعته
#468 

آية:[10]  هذه نَورُة من جشرة أ

ْبُع وااَلرُض َوَمن ِفهيِ  مواُت الس َّ ُح هَلُ السَّ ّبِ ْمِدِه(   نَّ َوِاْن ِمْن َش  ِاالَّ )تُس َ ُح حِبَ ّبِ يُس َ
1
رأ يْتا وقت انكشاف ال زهار  

من الاجشار يف زمن الربيع فهّيجت جذبيت فتفكرت يف تسبيحاهتا فتلكمت أ ان يل ال لغريي هبذه التسبيحات 

 يف جذبة فكر.الفكرية فظهرت هكذا يف بعضها رقص اجلذبة بنوع وزن يش به الشعر وليس بشعر بل قافية ذكر 

 بسم هللا الرْحن الرحي

ة اكملسموعة، مثاًل:  امحلد هلل اذلي يس ّبح هل لكُّ ش ٍّ بلكامته اخملصوصة املبرصَّ

 .ال نواُر والاهناُر وال عصار لكامُت الضياء واملاء والهواء. فقس

 س بحان َمن حيمده:

 ..الضياُء ابل نوار.. واملاء والهواء ابالهنار والاعصار

 النبات ابالجحار وال زهار..والرتب و 

 ..واجلّو والاجشار ابالطيار والامثار
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 والسحب والسامء ابالمطار وال مقار..

لُؤ الضياِء من تنويره، تشهريه  ..تل 

ج الهواِء من ترصيفه، توظيفه..  متوُّ

ُر املياِه من تسخريه، تدخريه..  مدٌح بليٌغ بنٌي للقادر  .تفجُّ

 تصويره..تزيُّن الاجحاِر من تدبريه، 

 ..تبسم ال زهاِر من تزيينه، حتسينه

 ترّبج ال مثار من ِانعامه، اكرامه..  ْحٌد مجيٌل ظاهٌر للفاطر.

رفاقه نطاقه، ا  عِ ال طياِر من ا   ..تسجُّ

جِ الامطاِر من تزنيهل، تفضيهل..  هتزُّ

آية نرّية للقاهر  حتّرك الامقاِر من تقديره، تدويره.. تسبيحٌة فصيحٌة للقادر، بل أ

--- 
1
 33الارساء :   

#469 

 :حتمده من س بحان

 السامُء ابلربوجِ وال نوارِ 

 وال فالُك ابلشموس والنجوم وال مقار

 واجلو ابلرعود والربوق وال مطار

 والارُض ابحليوان والنبات والاجشار

 وحتمد ال جشاُر ابل وراق وال زهار.. منظومًة موزونة الامثر.

 .فتنطق ال مثار ابلبدار.. ْحدًا بليغًا انرَش ال نوارِاذ تسكُت ال زهار من انشادها، 

 وتنشد النواُة يف قلهبا، ذكرًا خفيًا جامَع ال رسار.

 مكتوبٌة مطويٌة يف رّسها حصائُف الاعامل لالجشار

 فُيظهر لساهُنا حبّات مدحِ الفالق والفاطر.

 .لك نباتٍّ حامٌد وعابٌد مس ّبٌح وساجٌد للقادر

م النبات يف تنو   ير ال زهار.. حتمدٌة ظاهرٌة للناظر..تبسُّ
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 ..أ فواُهها السنبُل والاكامم، أ لفاُظها البذور واحلبوب يف ال شفار.. منظومًة موزونة الاشعار

 لساهنا نظاُمها، مزياهُنا يف نقشها النّوار..

 ..صنعُْتا صبغُْتا تزييهنا الهبّار

 بطعمها، بلوهنا، برحيها، واصفة حامدٌة للفاطر..

 .أ وصافَه، تُعّرُِف أ سامءه، تفرّس توّددًا تعّرفًا للقادر ِاذ تصف

 ِاذ تَرحَشُ الاس ناُن الس نابُل، وتقطر العيوُن ال زهاُر.. قطرات رحشاِت جلواِت الفاطر..

 توّددًا لَعبده.. تعّرفًا خللقه.. من غيبه يف الظاهر
#470 

 حىت ك ن الشجَر املزهّرة.. [11]

 ..قصيدة منظومة حمّررة

 حت بكرثة عيوهنا املبرّصة..أ و فت

 ..أ و َزينت لعيدها أ عضاءها اخملرّضة

آاثَرها املنّورة..  ليشهد سلطاهُنا أ

 ..وتُشهَِر يف احملرض ُمرّصعات اجلوهر

 لُتعرَض للنظر.. اكلعسكر املظفّر.

 ..وتُعلن للبرش: حمكَة خلق الشجر

خر من جود رب المثر.  بكزنها املدَّ

 !أ زين برهانَه! ما أ بنَيَ تبيانَه س بحانه ما أ حسن احسانه! ما

. .. من فاطرٍّ منّورٍّ .. من خالقٍّ مقتدرٍّ  من ابرئٍّ مصّورٍّ

 :فانظر اىل رْحته.. يف مومس ربيعه.. لتشهري صنعته

 يظهر كل فصُل الربيع: يَوم عيد لعبده..

 .يَوم زينةٍّ خللقه.. من جشرٍّ من نبته

 فنطهر لُك نبات مقدار رتبته:

ذنه.. كسفرة نظيفة لضيفه سلطنة سلطانه.. هدية  .مالكه.. منتظٌر ل مره.. وخيدم ابمسه.. مزهٌر ممثٌر اب 

 فالنور والهواء والرتاب مع املاء:
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 ..ُسفراء أ مره، َْحَةُل عرشه

 يف نرش َصنعته.. يف تبليغ ِحمَكه.
#471 

 النور :يف عرُشهام واحلمكة فالعملُ 

 فالفضُل والرْحة عرُشهام عىل: املاء

 حياء عرُشهام: الرتابفاحلفظ والا

 فال مر والارادة عرشهام يف: الهواء

مسه، َمساطٌر ال مصدٌر، قوابٌل ال فاعل، حوامٌل حبوهل، حتمل ماحتمهل  -يف فعلها  -فاعمل ابن لكها  َمظاهٌر اب 

مسه.. تفعل ما تفعهل بَطوهل، حَبوهل ذنه، اب   .اب 

، وقطرةٍّ من لكها.. لو مل يكن هذا حُق الاش ياء؛ يلزم للرتاب والهواء، والن ور مع املاء: ان تُّدِخر يف لك جزء ذرةٍّ

 معرفة وقدرًة وصنعًة بال انْتاء.

 .اذ مثاًل هذا الهواء؛ ميّر يف جّو الفضاء.. يزور بذّراته لك نبات ذي مناء

 فيظهر مروره خوارق بال انْتاء.. يف معجزات صنعة ملن هل خلق السامء.

ة جاهةل؛ ان تنش  هاات الاجشار.. وتضع اتك الامثار.. تصّور هذه ال زهار، ِان أ مكن ذلرة بس يطة واحدة جامد

 .بل مجةل هذي ال ش ياء

 وتقدر ان حتمل هذي ال رض، هذي ادلنيا، حّق كل ان تشك يف وحدة الرشيك.

 .فاذ هذا ليس ذاك، فال شك أ ن ال مكَل ااّل ملن لّك اخللق يف قبضة قدرته.. يف قبضة حمكته

، وقطرة، وذرة تصلح للك خرضة، مثرة، وزهرة. فيلزم يف ذرة واحدة وحبّة وقطرة، ِان مل تكن ل ن لّك حبّةٍّ 

، تكفي للك املصنوعات، محلل هذي املوجودات.  مأ مورة بأ مر رب السموات، من صنعةٍّ وحمكة وقدرةٍّ

 ..س بحان من حتمده الاجشار؛ ابل وراق وال زهار والامثار

ُف ال زهار يف تزايد ال و   راق، يف تئامل الامثر..تََكشُّ

 .يف رقص بناهتا عىل أ ايدي غصهنا اخِلضار

 هتّزها مراوح نسامئ الاجشار..

 .نُطق فصيح واحض للناظر، يف مدح من يُنش هئا، يُنِشُدها للواحد القهّار

 أ فواُهها، حروفها، أ لفاظها.. ال وراق والازهار والامثر.
#472 
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 ..لفاطرل ذكرها يف فرهحا من ال وراق تَرقُُص  اذ

 ..وتَبُسُم ال زهاُر من زينْتا تشكرًا للقادر

 وتضحك الامثار ابلرْحة يف النثار.. لساهنا ذو نغامتٍّ عرشة يف الناظر..

 ..نظاُمها املزّتن، مزياهُنا املنّظم يف لوهنا املنَّور

 صنعُْتا املنقشة، نقوُشها املصنّعة، يف شلكها املصّور.

 .غة، يف طعمها املرّسرصبغْتا املزينة، زينْتا املصبّ 

 حامدٌة للفاطر.. واصفة للقادر.. -بلكها  -جعائُب صنعْتا، تكرّث انواِعها، تنوِّع حلوهما 

 .ِاذ تصف أ وصافَه، تُعّرف اسامءه تفرّس حتببًا، حتننًا للصانع، للناظر

 ِاذ ترحش الامثُر من شفاهها قطراتٍّ رحشاتٍّ جلواِت الفاطر..

 .تعهّدا ترّحامً خللقه املفتِقرحتببًا تعّرفًا لعبده.. 

 س بحانه ما أ نور جحَته! ما أ هبر قدرتَه! ما أ ظهر رْحَته! من منش ٍّ مصّورٍّ وُمنشدٍّ مدبّر.. ومنرش مبرّش.

 !س بحانه ما أ مجل جالهل

 ما أ جل جامهل!

 !ما أ كرب سلطانه

الق الفّعال، هو الفتّاح العاّلم، فانظر اىل أ رضك فقل: هللا أ كرب. وانظر اىل الئائنات فقل: هللا أ كرب، هو اخلّ )

 هو الوّهاب الفيّاض، هو العزيز احلكي، هو الكرمي الرحي(.

آاثر أ فعاهل.. خطوط  "هللا أ كرب"ان شئت ان تعرف معىن  [12] فانظر اىل الئائنات فاهنا لكها ظالل أ نواره.. أ

 .قمل قضائه وقدره.. نقوش أ سامئه.. مرااي أ وصافه

.. انظر اىل العوامل.. فاهنا لكها مأ خوذة ابلامتم يف قبضة علمه، يف قبضة قدرته، يف قبضة عدهل، فاعمل فقل: هللا أ كرب

 يف قبضة حمكته.. منظومٌة وزنُه، موزونٌة نظمُه.
#473 

 ..املبني الكتاب من املبني، الامام من ..للبابنَي  عنواانن للرْحن، قبضتان :ابملزيان والتوزين ابلنظام، فالتنظي

 من خيرج ش  فال ..احلكي للعادل العلي، للقادر والقدرة العمل ..بيّنان عنواانن ..الامام ذاك مع لكتابا فذكل

 فباحلدس ..العينان وهجه يف الاذعان، رأ سه يف هل من يشهده ..املزيان هذا وزن من النظام، هذا نظمِ 

 .الرْحن ترّصف قبضة من رجخي والزمان، الكون يف الاش ياء من الش  ..احليّس  ابلشهود بل الشهودي

فابرص فقل: هللا أ كرب.. هو الَعدل احلامك، هو احلمُك الفرد، هو العادل احلكي.. اذ هو اذلي اّسس بنيان 
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الئائنات، مبسطر املشيئة، ابحلمكة النّظامة.. أ صول حمكته رابطة املوجودات.. ففّصل املوجودات بدس تور 

نّة، القضاء، بقانون القدر.. قوانني القدرة ، خيّاطة الصور، لقامة املصنوعات.. فنّظم الئائنات بناموس الس ُ

يف  "اذ يفعل ما يشاء وحيمك ما يريد"بقانون العادات.. نواميس الس نّة، قوانني العادة.. نّظامة اخمللوقات.. 

العناية..  ال رض والسموات.. بتلطيف الرْحة، بتكرمي العناية.. قد زين الئائنات.. نواميس الرْحة.. دساتري

حّسانة املصنوعات وزينة املوجودات.. فنّور الئائنات.. جبلوة الاسامء جتيّل الصفات.. تظاهرات الاسامء.. يف 

 َجلوات الصفات.. نّوراة املوجودات.. يف الارض والسموات.

الصغري.. مصنوعا فافهم وقل: هللا أ كرب. هو الفاطر العلي، هو الصانع احلكي.. ذاك العامل الكبري، هذا العامل 

ابداعه ذلاك، صرّيه مسجدًا.. اجياده لهذا صرّيه عابدًا، انشاؤه ذلاك، صرّي ذاك ُملئاً.. بناؤه  ..قدرته مكتواب قدره

لهذا صرّيه مملواكً.. صنعته ذلاك تظاهرت كتااًب، صبغُته لهذا، تظاهرت خطااًب.. قدرته يف ذاك، تظهر عّزته.. 

 خامته يف هذا يف اجلسم والاعضاء.. ..سكّته يف ذاك.. يف اللك والاجزاء ورْحته يف هذا تنظم نعمته..

فانظر وقل: هللا  أ كرب.. هو القادر املقي.. هو البارئ العلي.. هو اللطيف الكرمي.. هو الودود الرحي.. هو امجليل 

، فامنا  العظي.. هو نقاش العامل.. ان شئت ان تعرف هذا العامل ما هو لكه اجزاؤه، الئائنات مايه نوعاً وجزئياتٍّ

 هو يه خطوط قضائه.. رسوم قدره.. يف تنظي اذلرات.. يف تعيني الغاايت.. يف تقدير الهيئات.
#474 

 حمكة يف ..القدر برباكر ..الصور لتشخيص قدرته جت  ..القدود ملقدار ..احلدود لتعيني ..الرتس ي هذ فبعد

 .حكي تدبري من علي، قمل من فاضت، النقوش ان :شهدت قد ابلقطع املصاحل مراعاة ..ال ثر

فبعد هذا التشخيص جت  العناية، لزتيني الصور، بيد بيضائه، بلطف انشائه.. تزيّن الصور اببدع ماميكن.. 

آية كرمه.  يشهد ابليقني لصاحب العينني.. ان الزينة واحلسن، من اثر لطفه.. أ

سني.. البراز التودد.. يف تزيني احلسان.. واظهار التعرف للجن فبعد هذا الزتيني.. جي  كرمه.. ابلتلطيف والتح 

والانسان.. مفا تكل احملاسن وما هاىت اللطائف االّ مهنا التودد.. االّ مهنا التعرف.. حتّبب الفاطر.. يقطر للناظر.. 

 من حتسني ال ثر.. تعّرف القادر.. من تزيني ال ثر.. يظهر للنظر.. بعد هذا التودد.

التودد جت  رْحته، ال براز الانعام.. يف نرش سفرته لتذليذ ال انم.. ترّحم اخلالق.. يرحش من ال ثر.. حتنن بعد هذا 

 الرزاق.. يقطر من المثر..

 :احلاصل

 هذا العامل.. خطوط قدره.. نقوش قلمه.. زينات كرمه.. أ زاهري لطفه.. ابحلدس والعيان.

 .رااي كامهل..  ابحلق والاميانامثار رْحته.. ملعات جامهل.. جلوات جالهل.. م
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[ ظالل انواره.. اايت كامهل. ويشهد 14مايُْشهَُد من جامل.. مايُشهر من كامل.. مظاهر س ياةل. مرااي جواةل ]

آاثره..  لهذا: كامل أ

فال ثر املمكّل.. يشهد ذلي العقل. . عىل الفعل املمكل. . مث الفعل املمكل يدل ذلي الفهم عىل الامس املمكل، 

فاعل املمكل. والامس املمكل يدل ابلبداهة عىل الوصف املمكل، والوصف املمكل يدل ابلرضورة عىل الشأ ن وال

املمكل.. مث الشأ ن املمكل، يدل ابليقني عىل كامل اذلات، مما يليق ابذلات، وهو احلق املبني.. رفيع ادلرجات.. 

 ظاهر.خالق العامل. يشهد ذلي العني: ان امجلال الظاهر ليس مكل امل
#475 

 ..تبيان أ فصح من ..برهان أ وحض من ..املالزم الفيض مع ..ادلامئ التجيل مع ..املوجودات زوال املرااي، تفاين نعم

 .الودود للبايق ..الوجود للواجب اجملدد، لالحسان ..اجملرد للجامل

لية، والزينات ال رضية، فاعرف.. وقل: هللا  اكرب.. هو اخلالق الكبري، هو الفعال القدير.. فاالجسام السف 

 والاجرام العلوية والكواكب ادلّرية.. يف بس تان الئائنات:

 معجزات القدرة.. شواهد احلمكة.. براهني للواحد ال حد، والقادر الصمد.

س بحان من جعل حديقة أ رضه: مشهر صنعته.. مزّهر النبااتت.. ممثّر الشجرات.. مزيّن احليواانت.. حمّسن 

 .صنعه.. شواهد علمه..دالئل لطفه الطيورات.. خوارق

تبّسم ال زهار.. من زينة الامثار.. يف هذه اجلنان: توّدد الرْحن.. ترّحم احلنان.. تعّرف املنّان.. للجن والانسان، 

 والروح واحليوان.

الآخرة..  فالزهر والمثر.. واحلب والبذر.. معجزات احلمكة.. هدااي الرْحة.. براهني الوحدة.. بشائر لطفه.. يف دار

شواهد صادقة.. ابن صانعها بلك ش  علي.. للك ش    قدير.. قد وسع لك ش  .. ابلرْحة والعمل.. ابللطف 

 والتدبري.

فالشمس اكذلرة.. والنجم اكلزهرة.. وال رض اكلبيضة.. التثقل عليه يف اخللق والتدوير.. واحلفظ والتصوير.. 

 .والصنع والتنوير

 .. هو سلطان ال زل.. هو حامك ال بد.. هو املكل الرسمد.فافهم ..  وقل: هللا أ كرب

لؤاً يف حشمة.. تبّسامً يف زينة.. مع  .. تل  .. حركة يف حمكةٍّ انظر اىل وجه السامء.. كيف ترى سكواًت يف سكونةٍّ

 .انتظام اخللقة

لؤ جنوهما.. تعلن ل هل الهنئى.. سلطنة بال انْتاء.  تل 

 راهني منرية.. شواهد مضيئة.. معلنة لعزةفهذه النرّيات.. وهذه الس يارات.. ب
#476 
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 .حمكته احاطة لوسعة مشرية ..قدرته عظمة حلشمة مبينة ..الربوبية سلطنة لشوكة مظهرة ..الالوهية كربايء

آمن وقل: هللا أ كرب.. وهل الكربايء يف السموات وال رض وهو العزيز احلكي  ..أ

 ب واحد.س بحانك ايَمن يف لك ش  كل شاهدان عىل أ نك واج

آيتان عىل انك أ حد مصد ن يف لك يّح كل أ َِ  .س بحانك ايَم

 س بحانك ايَمن سكته مرضوبة عىل جباه اخللق.. ابلصدق شاهدة ابحلق انطقة.

آاثره كيف ترى اكلفلق.. خساوة مطلقة يف انتظام مطلق.. وقد ترى النظام يف سهوةل يف اتزان مطلق..  فانظر اىل أ

ق.. يف وسعة مطلقة يف اتقان مطلق.. يف رخيصة مطلقة مع غلّو مطلق.. يف رسعة مطلقة يف حسن صنع مطل

 يف خلطة مطلقة يف امتياز مطلق.. يف بعدةٍّ مطلقة يف اتفاق مطلق.. يف كرثة مطلقة مع كامل مطلق.

فهذه الكيفية املشهودة شاهدة للعاقل احملقق.. جمربة لل ْحق املنافق.. عىل قبول الوحدة والصنعة للحق.. ذي 

 .لقدرة املطلقة.. وهو العلي املطلقا

 فتأ مل وقل:

 .. ال خالق ااّل هو

 ال فاطر ااّل احلق

 "متت اجلذبة الفكرية هبجزاهتا"
#477 

 بسم هللا الرْحن الرحي[14]

ْمِس َوالَقمر والنُُّجوم موات وَمن يف ال رِض والشَّ واِب واجلَباِل والشَّ  )الَْم تََر ان هللا يَْسُجد هل َمن يِف السَّ َجِر وادلَّ

ِن هللا فاَم هَل ِمن ُمْكِرمٍّ ِاّن هللا يَفَعل َُما يََشاءُ  (  َوَكثرِيٍّ ِمن النَّاِس َوَكثرٌِي َحقَّ عَلَيِه الَعَذاُب وَمن هَيِ
1

 

اعمل! 
1
آن احلكي يرّصح: ابن لك ش  من العرش اىل الفرش، ومن النجوم اىل الهوام، ومن ال مالك   ان القرأ

ومن الس ّيارات اىل اذلّرات يعبد هللا  ويسجد هل وحيمده ويس ّبح هل ِااّل ان عباداهتا متنوعٌة. اىل ال سامك، 

 .فنشري اىل وجهٍّ من وجوه التنوع، بنوعِ متثيل

ِان ملئاً عظاميً اذا بىن مدينة جس ميًة وبىن قرصاً حمتشامً، فذكل املكل يس تعمل فهيام  "وهلل  املثل الاعىل"مثاًل: 

 من الَعَمةل: أ ربعة أ نواعٍّ 

ال ول: مماليُكه: فليس هلم معاش وال أ جرة. بل هلم ذوٌق وشوٌق يف لك ما يعملون بأ مره، ويقولون يف مدحه، 

 ويكتفون برشف انتساهبم هل، وذلة نظر م حبسابه.

من والثاين: َخَدمة عاميون يس تعملهم املكل بعلمه بأ جرةٍّ جزئية تليق هبم. وال يعرفون ما يرتتّب عىل معلهم 
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 .الغاايت العالية اللكية. حىت قد يتو م البعُض أ ْن ليس لعمهل غايٌة ااّل ما يعود اىل نفسه من ال جرة واملعاش

والثالث: حيواانٌت هل يس تخدهما، فليس لها االّ الَعلَف، والتذّلذ ابلعمل فامي تس تعّد هل، اذ يف خروج الاس تعداد 

 ذلة عامة. "الفعل"اىل  "القّوة"من 

: مَعَةل عاملون مبا وِلَما يعملون وتعمل سائر الَعَمةل، وعارفون مبقاصد املكل. فلهم رايسٌة ونظارةٌ عىل سائر والرابع

 اخلََدمة، وهلم معاٌش متفاوٌت عىل درجات ُرتهَبم.

--- 
1
 19احلج:   

2
 هذا املبحث القي خالصة جيدة للغصن الرابع من اللكمة الرابعة والعرشين.  

#478 

 امجلادات مث احليواانت، مث املالئكة، واس تعَبد اس تخدم وابنهيا، وال رض السموات ماكل ِان كذكل

 .ذكل وغري الربوبية وشؤوانت والعظمة للعّزة بل ومايعملون، خالُقهم هو اذ للحاجة؛ ال ال انيس، مث والنبااتت،

هل ذوٌق خمصوص يف نفس معلهم لكن  "مقام معلوم"فاما املالئكة فليس هلم ترقيات ابجملاهدة. بل للكٍّ مهنم 

آت َخَدماهتم مندرجٌة يف عني خدماهتم. فكام يتغذى الانساُن  وفيوضاتٍّ بنس بة درجاهتم يف نفس عباداهتم. مفئافأ

وَن ويتنّعمون ويتذلذون بأ نوار اذلكر والتسبيح  ابملاء والهواء والضياء والغذاء ويتذلذ هبا، كذكل ااملالئكة يتغذَّ

ملعرفة واحملبة، ل هنم من النور فيكفي لغذاهئم النور والنورايّن، اكلرواحئ الطّيبة، وهلم سعادة وامحلد والعبادة وا

عظمية يف فعلهم بأ مر معبود م، ويف معلهم حبسابه، وخدمْتم ابمسه، ونظارهتم بنظره، وترّشفهم ابنتسابه، 

 .وتزنّههم مبطالعة ُملكه وملكوته، وتنّعمهم مبشاهدة جتليات جامهل وجالهل

بًة حمضًة  واما احليواانت فلوجود النفس املش ْتية فهيا مع اختيارٍّ جزيئ ليست أ عاملها خالصًة حبسابه وَحس ْ

 لوهجه، فلهذا يعطهيا ماِلُكها الكرمي معاشًا يف مضن معلها ل جهل.

طوائف  مثاًل: ِان العندليب املشهور ابلعشق للورد يس تخدمه فاطُره احلكي ال عالن املناس بة الشديدة بني

وموّظٌف  -اليت يه ضيوف الرْحن  -النبات وقبائل احليوان. فالعندليب خطيٌب رابين من طرف احليواانت 

ال عالن الرسور هبدااي رازقها. والظهاره ُحسن الاس تقبال للنبااتت املرسةل ال مداد أ بناء جنسه، ولبيان احتياج 

يالت النبااتت، ولتقدمي أ لطف شكرٍّ يف أ لطف نوعه البالغ ذكل الاحتياج اىل درجة العشق، عىل رؤوس مج 

شوقٍّ يف أ لطف وجهٍّ جلناِب ماكِل املكل ذي اجلالل وامجلال والاكرام.. فهذه غايُة معهل حبسابه س بحانه، فهو 

يتلكم بلسانه فنفهم هذه املعاين منه، وِان مل يَعرف هو معىن نغامته بامتهما. وعدُم معرفة البلبل هبذه الغاايت 

ال يس تلزم عدَمها، ال أ قل يكون اكلساعة تُعلّمَك ال وقات ويه التعمل ماتعمل. وأ ما معاُشه اجلزيئ  بتفصيلها

فذوقه مبشاهدة ال زهار املتبّسمة وتذّلذه حماورهتا. فليست نغامته احلزينة تأ لاّمت شئاايت حيوانية، مالّ بل يه 
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 المنل وبالبل الهوام وغريها. فللكٍّ وقس عليه النحل والفحل والعنكبوت و  "تشكرات عطااي رحامنية"
#479 

 سفينة يف املس تخدم اكلنفر راّبنية ولصنعةٍّ  لكيةٍّ  لغاايتٍّ  خدمْتا مضن يف خصويصّ  ذوق يف جزيئ معاٌش  مهنا

 .سلطانية

مسه، وتظاهرات  وامر التكوينية بكامل الاطاعة واظهارها لغاايت فطرهتا بأ حسن وجه اب  فاحليواانت ابمتثالها لل 

[ اببدع طرز حبوهل، وهكذا من سائر تسبيحاهتا تقدم هدااي عباداهتا ومزااي حتياهتا جلناب 11بوظائف ]حياهتا 

 فاطرها.

آاثرها املطلوبة لواهب احلياة  .فالتحيات تظاهرات احلياة بلطائف أ

ختيار لها، ال معاَش لها، فأ عاملُها خالصٌة لوجه هللا، وحا صةٌل مبحض واما النبااتت وامجلادات فل جل ان ال ا 

رادة هللا  وابمسه وحبسابه وحبوهل. ااّل انه يتظاهر من حال النبااتت أ ن لها تذّلذات بوظائفها وال تأ ملاَت لها،  ا 

آاثرها أ َكل  خالفاً للحيوان اخملتار. فهل ال مل اكلذّلة. ول جل عدم تداخل الاختيار يف أ عامل امجلاد والنبات تكون أ

ل ذي الاختيار املنّور ابلويح والالهام اكلنحل وامثاهل أ مجَل من غريه املعمتد من اعامِل ذوي ااِلختيار، مث مع

 عىل اختياره.

واما الانسان فهو اكملكََل يف لكية العبادة ومشول النظارة وِاحاطة املعرفة وداّللية الربوبية، بل أ مجع منه. االّ ان 

 .هل نفسًا رشيرة مش ْتية، فهل ترقيات وتدنيات

ادخاهل يف معهل حظاً لنفسه وحصًة ذلاته، فهل معاشان معّجل جزيئ حيواين، والآخر مؤجل لكي  واكحليوان يف

 َمليَك. فتأ مل تَنَْل.

ووظيفته وقسامً من عبادة النبات وامجلاد  ولقد ذكران يف دروس رساةل النور كثرياً من ارسار عبودية الانسان

 "والتني والزيتون"اجع تكل ادّلروس لرتى رّس سورة وتسبيحاهتام فال حاجة اىل التطويل هنا فان شئت فر 

 ."والعرص"وسورة 

 "تمتة ملبحث العندليب"

والحتسَب ان هذه الوظيفة الراّبنية يف الاعالن وادلاّللية والتغين ذلوي ال سامع هبزجات التسبيحات خمصوصٌة 

ف تسبيح يف أ لطف تسجيعِ. الس امي ابلعندليب. بل لك نوعٍّ هل عندليٌب يَُمثّل أ لطَف حس ّيات ذكل النوع بأ لط

 يف انواع الهوام واحلرشات.
#480 

 جسعاِت  اخملتلفة الصغرية واحلرشات الهوام انواع من كثري رؤوس عىل تنشد كثرية، وبالبل عندليب هل ما مفهنا

 .مسعٌ  هل َمن مجيعُ  ابس امتعها يلتذّ  تسبيحاتٍّ 
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مفهنا ليلية ذات رسود 
1
ت من نوعها وغري جنسها يف سكوت الليل وسكونه حىت يف مسامرةٍّ لصغار احلَُوينا 

. ل ن الغناء اكللسان املشرتك العمويم يفهمه لك من هل مسع وحّس.  ك هنا قُطُب حلقِة ذكرٍّ خفيٍّ

ومهنا هنارية ذات تسبيحات بتسجيعات وهزجات لطيفة رفيعة تنشدها يف فصل الصيف عىل منابر الاجشار 

تفوق البلبل املشهور مبراتب حىت ك هنا رئيس حلقةِ ذكرٍّ هجري هتّيج جذابت عىل رؤوس مجيع ذوي احلياة ويه 

 .املس متعني وتُنطقهم لك  بلسانه

وأ فضل مجيع ال نواع وارشف عندليهبا وأ نورها وأ هبرها واعظمها واكرهما واعالها صواًت واجالها نعتاً وامتّها ذكرًا 

ئائنات، حىت صار بلطيفات جسعاته بلبَل مجيع املوجودات يف وأ مّعها شكرًا، عندليُب نوعِ البرش يف بُس تان ال

 ال رض والسموات.

آمني آهل وَامثاهل أ فضل الصلوات وامجل التسلاميت. أ  .عليه وعىل أ

اعمل! 
1
انه يُفهم من كامل ذاكوة احليوان وقَت خروجه اىل ادلنيا وهمارته يف العمل العميل املتعلق حبياته، ان ارساهل  

 عّمل ال للتمكل ابلتعمّل.اىل ادلنيا للت

ويُفهم من كامل هجاةل الانسان وجعزه وقت اخراجه اىل ادلنيا واحتياجه اىل التعمّل يف لك مطالبه ويف مجيع معره 

َان ِارساهل اىل ادلنيا للتمكّل ابلتعمّل والتعّبد ال للتعّمل. وما معهل املطلوب؛ االّ تنظي أ عامل ما خّسره هللا  هل من 

واحليواانت والاس تفادة من نواميس الرْحة.. وااّل ادلعاُء والالتجاء والسؤال والترضع والتعّبد ملن النبااتت 

خّسر هل مع هناية ضعفه وجعزه وغاية فقره واحتياجه هذه املوجودات. وما علُمه املقبول االّ معرفُة َمن كّرمه وخّسر 

هٍّ يُنتج معرفَة خالقها ابسامئه، وصفاته وجالهل وجامهل وكامهل. هل وهّجزه للعبادة والسعادة بتعمّلِ حمكِة الئائنات بوج

 وغرُي هذا الوجه ِاما ماال يعنينات أ و ضالالت.

--- 
1
 رسد رسدًا احلديث أ و القراءة: أ جاد يف س ياقها.  

2
 اللكمة الثالثة والعرشون توحض هذه املسأ ةل.  
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 .مبعرفتك مشغولني ل لوهيتك مترّضعني كبعبوديت قامئني مقام لك يف عبيداً  كل اجعلنا اللهم

متناع العجز عليه، ولكامل ُجوده، خيلق اذلرة كام خيلق الشمس، ويعطي لها الوجود  اعمل! ان اخلالق احلكي، ال 

 مثلها.

فكام خيلق اذلرة مع الشمس كذكل خيلق أ صغر النبات ك كرب الشجر. وكام خيلق املكََل املسّخر عىل الشمس 

سّخر عىل القطرة، كذكل خيلق أ صغر احلوينات ك كرب احليوان، فيس تعبده مثهَل، ويوجد الفرَد مع املكََل امل 

 .الواحد بأ حسن وجه، كام يوجد مجموع ال فراد الغري احملدودة
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وللك من املوجودات صغرياً وكبرياً قلياًل وكثرياً وظيفة الئقة.. وحمكة مناس بة وغاية حس نة.. من خزينة رْحة 

َّمَ  ي ِبَيِدِه َملَُكوُت لُك َش ٍّ َوِاليِه تُرجَ َمن: )ِان ِ ْبَحاَن اذلَّ ُعون(. ا َأْمُرُه ِاذا أ راَد َشيْئاً َان يَُقوَل هَلُ ُكْن فَيَُكون _ فَس ُ
1

 

عمل!  [16]
1
أ هيا املسمل ان كل يف تطبيق معكل العريف ومعاملتك العادية عىل ال صول الرشعية.. خزينًة  

 .يصري به لكُّ معرك معاًل، ولكُّ عاداتك املباحة عبادًة، وغفلُتك مبشاغكل حضوراً أ خروية وِاكسريًا كبريًا. 

مثاًل: اذا بعَت أ و اشرتيت شيئاً ومعلت مبا يقوهل الرشع يف تكل املعامةل فتخطرَت ُحمكه يف الاجياب والقبول، 

 صار كل نوع حضورٍّ وعبادًة واطاعة ومعاًل أ خرواًي، فِقس واغتمن.

تباع الس نّة يف أ عامهل ومعامالته حىت أ ورث  طوىب ملن نّور حراكته ابلآداب الرشعية. فيا سعادة َمن وفّقه هللا  ال 

 معره الفاين أ مثاراً ابقية.. وايخسارة َمن َخَذهل هللا ابتباعِ الهوى فاختذ الهه هواه حىت صار مُعره هواءً ومعهل هباًء.

آمني اللهم وفّقنا ملرضاتك والعمل بكتابك وس نة نبيّك.  .أ

--- 
1
 (94 - 91يس : )  

2
 النكتة الاوىل من اللمعة احلادية عرشة تفّصل هذه املسأ ةل.  
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 !اعمل
1
 حمافظةٍّ  ونوع احليواانت، من قسمٍّ  حراكت تنظي عىل نظارةٌ  وهلم ُرعاة،  م َمن الانسان من ان كام انه 

 .هل

 .ت، ونوع ترتيب هلوكذا مهنم زّراع هلم نظارة عىل تنظي زرعِ قسمٍّ من احلبواب

كذكل ِان من املالئكة َمن هو راعٍّ بنوع من احليوان يف مرعى وجه ال رض. لكن ليس اكل نسان بل نظارتُه 

 َوَرْعُيه مبحض حساب هللا  وابمسه وحبوهل وبأ مره، بل نظارتُه يه:

لهام ال وامر الالهية لها مشاهدتُه لتجليات الربوبية يف ذكل النوع.. ومطالعته جللوات القدرة والرْحة فيه..  وا 

 .ل فعال ذكل النوع الاختيارية

مسه وحبوهل. بل نظارتُه  ومهنم من هل نظارة عىل نرش نوع من النبااتت يف مزرعة ال رض ابذن هللا  وبأ مره واب 

 لها:

 .هوبة لهامتثيُل تسبيحاهتا وحتيّاهِتا لفاطرها، واعالهنا، مع نوع تنظي وحامية حبسِن اس تعامل اجلهازات املو 

فهذه اخلدمة، بنوع كسب، بدون ترّصف حقيقي )اذ يف لك ش  سكٌّة خاّصٌة خبالق لك الاش ياء ليس لغريه 

فهيا جمال( عبوديٌة وعباداٌت هلم، ال عادات اكالنسان. حفرضُة ميئائىل عليه السالم اذلي هو من َْحَةل عرش 
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ة ال رض، وحتَته نّظار عىل نوعٍّ نوعٍّ بقوة هللا وحَبوهل الرزاقية هل عبوديٌة بنظارةٍّ عىل جنس النبااتت يف مزرع

مسه، وهكذا نُّظار احليواانت.  وبأ مره واب 

فان شئَت درك هذا املعىن فانظر اىل ال رض كيف صرّيها الفاطر احلكي مزرعًة واسعة ومرعًى عظاميً للنبااتت 

يف توزيع بذوراهتا يف ال طراف بتقس ي غريب واحليواانت.. مث انظر اىل انواع النبااتت املنشورة ابنتظام جعيب 

حبمكة فاطرها القدير العلي.. واىل انواع احليواانت املنشورة بطرز غريب بتقس ي جعيب ويه ترسح يف مرعى 

 ال رض يف حسن انتظامٍّ بعناية خالقها احلكي الكرمي جل جالهل ومّع نواهل وال اهل الا هو.

--- 
1
 الغصن الرابع. -رشون تراجع اللكمة الرابعة والع   

#483 

 الرحي الرْحن هللا بسم

اي هللا اي رْحن  اي رحي اي فرد اي يّح اي قيوم اي حمك اي عدل اي قدوس حبرمة الامس الاعظم اسكن طلبة النور 

اذلين قاموا بطبع هذا املثنوي النوري يف فردوس جنتك وأ سعد م فهيا ووفقهم دامئاً يف خدمة الاميان والقرأآن، 

 اكتب اللهم يف جسل حس نات لكٍّ مهنم حس ناتٍّ كثرية مقابل لك حرف من حروف هذه اجملموعة.و 

آمني برْحتك اي أ رمح الراْحني آمني. أ آمني. أ  .أ

 سعيد النوريس

*** 
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