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 اإليقان كتاب
 ة وظهرت الكلمة""قل هذا يوم فيه تم ت الحج  
 والح البرهان

 
 وكم بما ينفعكم ويأمركم بما يقر بكم إلى هللا""إن ه يدع  

 مالك األديان
 

 ابعةبعة الر  الط  
 ةبة عن الفارسي  معر  
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 األعلى نا العلي  بسم رب   
 

رف  العباد لن يصلوا إلى شاطئ بحر العرفان إال   "الباب المذكور في بيان أن    باالنقطاع الص 
ر قد   ال ذيرض.  قد سوا أنفسكم يا أهل األرض لعل  تصلن  إلى المقام موات واألمن في الس   عن كل  

 "اء البيان مرفوع  آفي سرادق جعله هللا في سم ن  هللا لكم وتدخل
 

   البين كؤوس اإليقان أن الكين سبيل اإليمان والط  ه يجب على الس  جوهر هذا الباب هو أن
مع عن استماع - ةرضي  يطه روا أنفسهم ويقد سوها عن جميع الشؤونات الع  األقوال، يعني ينز هون الس 

 نونات المتعل قة والقلب عن الظ  
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نيوي ة، والعين عن مالحظة الكلمات الفانية، وح عن الت  بسبحات الجالل، والر   عل ق باألسباب الد 
لين على هللا ومتوس  ويسلكون في هذا الس   راقات يصبحن  قابلين لتجل يات إشحت ى  ،لين إليهبيل متوك 

العبد لو أراد أن  لظهورات فيوضات غيب ال يتناهى.  ألن   ، ومحالا شموس العلم والعرفان اإللهي  
 اوأوليائه فإن ه لن يدخل أبد   لمعرفة الحق   اوأعمالهم وأفعالهم ميزان   ،يجعل أقوال العباد من عالم وجاهل

ولن  ،منزل البقاء ولن يرد، حكمتهسلطان األحدي ة و ولن يفوز بعيون علم ، ةالعز   رضوان معرفة رب  
 يذوق كأس القرب والرضا

 
الفةا  ينتظرون ظهورات  اكانوا دائم   ،كم من العباد من شريف ووضيع ،نظروا إلى األي ام الس 

دون وينتظر ، ةاألحدي ة في الهياكل القدسي   ، ون على شأن كانوا في جميع األوقات واألزمنة يترص 
لغيب ويطلع جمال الموعود من خلف سرادق ا،  نسيم الر حمة اإللهي ةلعل  يهب  ، يدعون ويتضر عون 

غيب وتظهر شمس ال، ويرتفع غمام المكرمة، إلى عرصة الظ هور.  وعندما كانت تنفتح أبواب العناية
نكارها ويحترزون عن ، عن أفق القدرة  يقوم الجميع على تكذيبها وا 
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ماوي  كما هو مذكو ، هو عين لقاء هللا ال ذيلقائها   ةر ومسطور تفصيله في جميع الكتب الس 
 

عتراضهم ا نتظارهم؟! وكان ال َم اعترض العباد من بعد طلبهم و وتفك روا قليال ،  اآلنتدب روا  
حرير عن ذكره.  فلم يظهر أحد قرير والت  بدرجة يعجز الل  سان والبيان عن وصفه، ويقصر الت   اأيض  

نكارهم و الن   باعتراض بتلياو  ة إال  ي  ة والمطالع األحدمن المظاهر القدسي   هم كما قال جحتجاااس وا 
ؤ ون ﴿تعالى:  وٍل إ الَّ َكان وا ب ه  َيْسَتْهز  َباد  َما َيْأت يه م م  ن رَّس  وكما قال في موضع ، (1)﴾َيا َحْسَرة  َعَلى اْلع 

ذ وه  َوَجاَدل وا ب الْ ﴿خر آ ول ه ْم ل َيْأخ  وا ب ه  اْلَحقَّ َوَهمَّْت ك ل  أ مٍَّة ب َرس  ل  ل ي ْدح ض  وكذلك كانت الكلمات  (2)﴾َباط 
مداني  ن  ال ن  في ب اني  ة الر  ة، وسماء العز  ازلة من غمام القدرة الص  حاطة العباد، وا  ة تفوق حد  اإلحصاء وا 

ها وا فير ورة المباركة وتدب  لوا قليال  في هذه الس  سورة هود لكفاية ألولي األفئدة وأصحاب البصر.  فتأم  
اهم، في لهم وتكذيبهم إي  كلمات الن   تط لعوا قليال  على بدائع أمور األنبياء ورد  ، حت ى ةبالفطرة األصلي  
 ألن العلَّ تكوننَّ سبب  

                                                 

 .يس(  سورة 1)
 .غافرسورة  (2)
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والمعرفة اإللهي ة، وتشربنَّ من زالل الحكمة  اس من موطن الغفلة الن فساني ة إلى أوكار الوحدةالن  يطير 
لة هذا هو نصيب األنفس المجر دة من المائدة المنز   .جرة علم ذي الجاللنَّ من أثمار شالباقية، وترزق

 ة الباقيةالقدسي  
 

   موس الهوي ة،العباد على تلك الش   اعتراضاتوسبب  ،لعتم على عل ة إبتالء األنبياءلو اط 
شارق مالعباد على  اعتراضاتفي  اما الحظتم وتفح صتم كثير  لوقفتم على كثير من أمورهم.  كذلك كل  

لواح أللذا نذكر في هذه ا  في أمر هللا. افي دينكم، ورسوخ   اازددتم إحكام   ،ةشموس صفات األحدي  
ظاهر أن ه قد ورد على م ابوت  ثوم احت ى يكون معلوم  من قصص األنبياء على سبيل اإلجمال،  ابعض  

تصير  ره.  لعلَّ من ذكالقدرة ومطالع العز ة في جميع األعصار والقرون، ما يضطرب له القلم ويخجل 
ه ال العصرا اس من إعراض العلماء و بعض الن   اضطرابلعدم  اهذه األذكار سبب   ما بل رب  ، عتراض ج 
 اطمئنان  او  ايزيدهم هذا إيقان  

 
الم   ناح تسعمائة ال ذيفمن جملة األنبياء نوح عليه الس 
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مننهم   يوٍم كان يرده أحد، وفي كل  ستجاب لاوح األيمن، وما وادي الر   إلىوخمسين سنة، ودعا العباد 
مننا ورد علننى  اأن ننه قنند هلننك.  وكثيننر   علننى هننذا الوجننود المبننارك مننن األذي ننة واإليننذاء مننا كننانوا بننه يوقنننون 

نخرية أحضرته من  نه  ﴿كمنا قنال تعنالى:  عنريض. والت   واالسنتهزاءننواع الس  نن َقْوم  لََّمنا َمنرَّ َعَلْينه  َمن ِّ م   َوك 
ْنه  قَ  وْا م  ر  وَن َفَسنْوَف َتْعَلم نونَ َسخ  ْم َكَما َتْسَخر  نك  نَّا َفإ نَّا َنْسَخر  م  وْا م  (1) (اَل إ ن َتْسَخر 

   وبعند حنين منن
ة مننر   امعي ن نن االننز من وعنند أصننحابه وعنند   مننر ٍة منهننا كننان يحصننل  صننر علننيهم، وفنني كننل  ات بننإنزال الن  عنند 

فصيله فني أكثنر كما هو مثبوت ت، ينفأعرض بسبب ظهور البداء بعضِّ من أصحابه المعدود، البداء
ننالكتننب المشننهورة م   لننم يبننق مننع حضننرته إال  هحت ننى أن ننط لعننتم عليننه أو سننتط لعون.  اكننم قنند أن   ا ال بنند  م 

منن أعمناق  اإلنى أن صنرأ أخينر  ، كما هو مذكور فني الكتنب واألخبنار، ثنان وسبعون اأو  اأربعون نفس  
(2)﴾ايَّار  دَ  ينَ ر  اف  كَ الْ  نَ م   ض  رْ ى األَ لَ ْر عَ ذَ ب   ال تَ رَ ﴿قلبه بدعائه 

 

 
 اعتراض.  ماذا كان سبب أم ل قليال  ن يجب الت  واآل 

                                                 

 .هود(  سورة 1)
 .نوحسورة  (2)
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تحل وا برداء اإلثبات وي، فيول َم لم يخلعوا قميص الن  ، مانرجة في ذلك الز  هذه الد   إلى واحترازهمالعباد 
ن. لذا بعض المقبلي دبارإفي  افي الوعود اإللهي ة مم ا كان سبب  وكذلك لماذا حصل البداء  . ويفوزوا به

من  وتستنشق رائحة الط يب المعنوي  ، تقف على أسرار األمور الغيبي ة، حت ى ايجب التأم ل كثير  
، حت ى وال تزال تكون بينهم، متحانات اإللهي ة لم تزل كانت بين العبادوتوقن بأن  اال، ي  الفردوس الحقيق
اللة، ، دق من الكذبوالص   ،لمةور من الظ  الن  يتبي ن ويتمي ز  والحق  من الباطل، والهداية من الض 

قاوة عادة من الش  وك من الورد، والس  ا نَّ وا آمَ ول  ق  يَ  نْ وا أَ ي ْتَرك   نْ أَ  اس  النَّ  بَ س  حَ لم أَ ا﴿كما قال تعالى:  ،والش 
(1)﴾ونَ ن  تَ فْ ال ي   مْ ه  وَ 

 
 

رضوان القرب من ذي  إلى ودعا الن اس ،أشرق جمال هود من مشرق اإلبداع ،ومن بعد نوح 
ى ختالف األقوال.  فكم من الباليا نزلت علعلى حسب ا ،من سبعمائة سنة أو يزيد االجالل نحو  

ة ، لكثرة اإلعراض اصارت كثرة الد عوة سبب  ، حت ى حضرته كالغيث الهاطل د  ةعل ة   االهتماموش    لشد 

                                                 

 .العنكبوت(  سورة 1)
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(1)﴾اار  سَ خَ  الَّ إ   مْ ر ه  فْ ك   ينَ ر  الكاف   يد  ز  ال يَ وَ ﴿اإلغماض 
 

 
شريعة القرب إلى  ودعا العباد، ومن بعده طلع هيكل صالح من رضوان الغيب المعنوي   

فلم يأت ذلك ي ة، أمرهم باألوامر اإللهي ة ونهاهم عن المناهي الرب ان ،وفي مائة سنة أو أزيد، ةالباقي
ما ، هذا الجمال األزلي   ن  مع إ، الغيبة والعزلة عنهم مر ات عديدة فاختار، ولم يظهر منه أثر، بثمر

وْا ّللا َ  اَوا  َلى َثم وَد َأَخاه ْم َصال ح  ﴿كما قال تعالى: ، إلى مدينة األحدي ة دعا الن اس إال   َقاَل َيا َقْوم  اْعب د 
ْن إ َلنٍه َغْير ه   وا ﴿قوله .  إلى ﴾َما َلك م م   نَت ف يَنا َمْرج  ا َأَتْنَهاَنا َأن نَّْعب َد َما َيْعب د  َقْبَل َهنذَ  اَقال وْا َيا َصال ح  َقْد ك 

َنا َوا  نََّنا َلف ي َشكٍ  م  مَّا َتْدع وَنا إ َلْيه  م ر يبٍ  يحة ، وما أتى ذلك بفائدة ما ،(2)﴾آَباؤ  إلى أن أخذتهم الص 
 اروكان مرجعهم إلى الن   ،اجميع  
 

هل األرض إلى نور ودعا أ ، ورفع علم الهدى، ومن بعده كشف الخليل الن  قاب عن جماله 
 تج غيرنولم ي، لم يثمر ذلك غير الحسد ،وكلَّما بالغ في الن صيحة لهم، الت قى

                                                 

 .فاطر(  سورة 1)
 .هود(  سورة 2)
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مقام جعله هللا عن اإلدراك اإليقان إلى  وعرجوا بجناحي  ، قطعوا بكل هم إلى هللانان هم ال ذيإال  ، الغفلة
 امرفوع  

 
ة حضرته مشهورة   شتعلت نار الحسد واإلعراض. ا فكم من األعداء أحاطوا به إلى أن، وقص 

راج اإللهي  من بلدهحكاية الن   بعد ومن  ائلسكما هو مذكور في الكتب والر  ، ار أخرجوا ذلك الس 
 

فظهر حضرته من سيناء الن ور إلى عرصة الظ هور ، زمانه أتت دورة موسى انقضىولم ا  
و ، بعصا األمر وبيضاء المعرفة.  وأتى من فاران المحب ة اإللهي ة كة ومعه ثعبان القدرة والش 

مدان ا ورد مقد سمعت لوأثمار شجرة الوفاء.  و ، .  ودعا جميع من في الملك الى ملكوت البقاءي ةالص 
جرة الط ي  ، االعتراضاته من عليه من فرعون وم  ونات من بة من أحجار الظ نوكم أ لقي على تلك الش 

درةعليه إلى حد   االعتداءوبلغ ، األنفس المشركة  ي ةب انالر   أن هم  فرعون وم ه بإخماد نار تلك الس 
طفائها بماء اإلعراض والت   ، لعنصري  اكذيب.  وغفلوا عن أن  نار الحكمة اإللهي ة ال يخمدها الماء وا 

 إن  الماء في ال تطفئه األرياح المخالفة. بل   ي ةب انوسراج القدرة الر  
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وفي رضا هللا ، ح عل ة  للحفظ لو أنتم بالبصر الحديد تنظرون يوالر  ، لالشتعال اهذا المقام يصير سبب  
 تسلكون 

 
فاه به مؤمن آل فرعون، كما أخبر رب  العز ة حبيبه بحكايته قائال   ال ذيوما أحلى البيان  

لِّ م ْؤم نِّ م  ْن آل  ف ْرَعْوَن َيْكت م  إ يَماَنه  َأَتْقت ل وَن َرج ال  ﴿ م ب اْلَبي  َنات  م ن َأن َيق وَل َرب    َوَقاَل َرج  َي هللا  َوَقْد َجاءك 
ب   ْم َوا  ن َيك  َكاذ  ب  ك  ْم إ نَّ هللَا ال َيْهد ي َمْن ه َو  ارَّ ك  د  م َبْعض  الَّذ ي َيع  ْبك  ق ا ي ص  ب ه  َوا  ن َيك  َصاد  َفَعَلْيه  َكذ 

 .(1)﴾م ْسر فِّ َكذَّابِّ 
 

لعنة  هللا على  أال)، واستشهد بنهاية العذاب وأخير ا وصل األمر الى حد  أن قتلوا هذا المؤمن 
 إذْ ، فاتختالالأمثال هذه ا وماذا كان سبب ي هذه األمورلوا قليال  فن وتأم  فانظروا اآل (المينالقوم الظ  

ذا همكان كان يظهر ويبدو في أطراف العالم أمثال كل ما ظهر ظهور حق  في اإلمكان من أفق الال  
ين في ح رون الن اسمع أن  جميع األنبياء كانوا يبش   ،والظ لم واالنقالب الن وع من الفساد والفتنة

 ظهورهم بالن بي  
 

                                                 

 .غافر (  سورة1)
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 اسالن  .  ومع طلب الكتب كما هو مسطور في كل   ،تيهور اآلويذكرون لهم عالمات الظ   ،اليالت  
 ،العالم األمور في هلماذا تحدث هذ ،وذكر العالمات في الكتب ،ةنتظارهم لظهور المظاهر القدسيَّ او 

كما  ؟عد  يلم والعسف و التعهد وعصر أمثال هذا الظ   ويرد على جميع األنبياء واألصفياء في كل  
م  اْسَتْكَبْرت ْم َفَفر يق  ﴿قال تعالى:  ك  ولِّ ب َما اَل َتْهَوى َأنف س  ْم َرس  لََّما َجاءك  أي أن ه  (1)﴾َتْقت ل ونَ  اَكذَّْبت ْم َوَفر يق   اَأَفك 
ففريق ا  ،وما أيقنتم ،ستكبرتماعهد وزمان  رسول من قبل هللا بما ال تهوى أنفسكم في أي  كل ما جاءكم 

 بتم وفريق ا كنتم تقتلون من هؤالء األنبياء كذ  
 

ولم كانوا يسلكون بهذه الكيفي ة مع طلعات جمال  ،تأمَّلوا حينئٍذ ماذا كان سبب هذه األفعال 
 اض  قد أصبح اليوم أي ،عباد وا غماضهم في تلك األزمنةذي الجالل؟  إذ كل  ما كان سبب إعراض ال

 ات سبب  ذا كانول ،ةنه سبب غفلة هؤالء العباد.  فإذا قلنا أن  الحجج اإللهي ة لم تكن كاملة وال تام  يبع
 اجدا  بعيد.  ألن ه اصراح   اون كفر  هذا يك فإن   ،عتراض العبادال

                                                 

 .البقرة(  سورة 1)
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وال  ،من بين جميع العباد لهداية خلقه اي نفس  أن يجتب ،وبعيد عن واسع رحمته ،عن فيض الفي اض
ة الكافية الوافية  قبالهم إليها.  بل لم يزل جود سلطانيعذ ب الخلق لعدم إ ومع ذلك ،يؤتيها الحج 

هر وما أتى على اإلنسان حين من الد   ،الممكنات بظهور مظاهر نفسه على كل   االوجود محيط  
ذ ا فليست هذه األمور المحدثة إال  إحمة من غمام عنايته.  أو منع نزول أمطار الر   ،نقطع فيه فيضها

 ويسيرون في بيداء ،والغرور ن يهيمون في وادي الكبرال ذي ،من األنفس ذات اإلدراكات المحدودة
ون بظنوناتهم وال  ،لم يكن عندهم أمور غير اإلعراض لهذا . ستمعوه من علمائهماوبما  ،البعد، ويتأس 

أي   ظهوره لو كان هؤالء العباد في حين أن   ،ذي بصر ومن المعلوم لدى كل   ،بغية اال  اإلغماض
مع والبصر والفؤاد من كل   ما سمعوه يقد سون ويط هرون الس   ،من مظاهر شمس الحقيقة مظهر

وال منعوا عن حرم القرب والوصال للمطالع  ،البتَّة من الجمال اإللهي   ا حرموالم ،وأبصروه وأدركوه
 القدسي ة

 
ة في كل    وكانوا يجدونها  ،تي تلق وها عن علمائهمزمان بمعرفتهم ال   ولم ا كانوا يزنون الحج 

 غير مت فقة مع عقولهم
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 ةهور أمثال هذه األمور غير المرضي  الظ  لذا كان يظهر منهم في عالم  ،عيفةالض  
 

 ،شاطئ بحر األحدي ة ومنعهم عن ،إنَّ علماء العصر في كل   األزمان كانوا سبب ا لصد   العباد 
والبعض االخر  ،ياسةللر   اهم. فكان بعضهم يمنع النَّاس حبا ألنَّ ز مام هؤالء العباد كان في قبضة قدرت

وفتاويهم قد شرب جميع األنبياء سلسبيل  يمنعهم لعدم العلم و المعرفة. كما أن ه بإذن علماء العصر
هادة من ظلم  ،وجواهر المقصود ،د على سالطين الوجودأفق العزَّة.  فكم ور  وطاروا إلى أعلى ،الش 

ومنعوا أنفسهم عن الملك  ،ن قنعوا بهذه األي ام المحدودة الفانيةال ذي ،، وعلماء العصررؤساء العهد
ستماع بدائع اآذانهم عن  ومنعوا كما حرموا عيونهم من مشاهدة أنوار جمال المحبوب، ال ذي ال يفنى،

ماو  أحوال علماء كل   ا ذكرتولهذ . نغمات ورقاء المقصود كما قال  ي ةعصر في جميع الكتب الس 
وَن ب آَيات  ّللا   َوَأنت ْم َتْشَهد ونَ ﴿تعالى:  وَن ﴿وكما قال   (1)﴾َيا أَْهَل اْلك َتاب  ل َم َتْكف ر  َيا أَْهَل اْلك َتاب  ل َم َتْلب س 
 اْلَحقَّ 

                                                 

 .آل عمران(  سورة 1)
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ل  َوَتْكت م وَن اْلَحقَّ َوَأنت ْم  ق ْل َيا أَْهَل اْلك َتاب  ل َم ﴿آخر  وكما قال تعالى في مقامٍ  (1)﴾َتْعَلم ونَ ب اْلَباط 
وَن َعن َسب يل  ّللا    د  (2)﴾َتص 

 
 

راط المستقيمال ذيومن المعلوم أن  أهل الكتاب   وا الن اس عن الص  كانوا علماء ذلك  ن صد 
 ،بارتفاد من أكثر اآليات واألخا هو م سموك ،سم الجميع ورسمهم في الكتبامذكور  والعهد، كما ه

 رون لو أنتم بطرف هللا تنظ
 

لوا في أنفس الكلمات  ،في آفاق العلم الرب اني   ،إذ ا تأم لوا قليال  بعين البصيرة اإللهي ة  وتعقَّ
ق من خلف سراد ،وحاني ةتنكشف لكم وتظهر جميع أسرار الحكمة الر  حت ى ، ي ةات الصمدانام  الت  

لم  ،حتجاجاتهماعتراضات الن اس و ا وتعرفوا أن  أساس  ،دة عن سبحات الجاللجر  واإلفضال، م الفضل
جمال  طلعات لم يفهموا البيانات الت ي صدرت من لم ا يكن إال  من عدم اإلدراك والعرفان. فمثال  إن هم

 ولم يصلوا إلى ،تيهور اآلعن عالمات الظ   ،الحق  

                                                 

 .آل عمران(  سورة 1)
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 وا رايات الفتنةونصب ،لذا رفعوا علم الفساد ،معرفة حقيقتها
 

نَّ نغمات أو  ،تأويل كلمات الحمامات األزلي ة ال يدركه إال  الهياكل األزلي ة أن  ومن المعلوم  
ا من شراب سبطي  الظ   ال يسمعها اال  مسامع أهل البقاء.  فليس لقبطي   ي ة،الورقاء المعنو   لم نصيب أبد 

يَله  إ الَّ ّللا   ﴿تعالى:  كما قال ،بيضاء موسى عن وال لفرعون الكفر خبر ،العدل َوَما َيْعَلم  َتْأو 
ْلم   وَن ف ي اْلع  خ  ولم يأخذوا العلم من  ،ومع ذلك طلبوا تفسير الكتاب وتأويله من أهل الحجاب (1)﴾َوالرَّاس 

 منبعه
 

اطعة من فجر الر   ،نقضت أي ام موسىافمثال  لم ا    ،وحوأحاطت العالم أنوار عيسى الس 
ذا ينما هبوراة.  يجب أن يرو ج ويكم ل شرائع الت   ،هود بأن  ذلك الموعود في الت وراةعترض جميع اليا 

اب بت قد نسخ حكمي   ،نفسه بمسيح هللا يدعو ال ذي ،الن اصري   الش  ا أعظم ن همال ذي ،الط الق والس 
 عالئم الظ هور لم تظهرأن  فضال  عن  ،أحكام موسى

                                                 

 .آل عمران(  سورة 1)
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م ظهر في عالم كَ وراة.  ولَ هور المذكور في الت  منتظرين ذلك الظ  ن د، ولهذا ال يزال اليهود إلى اآلبع
 بينواليهود ما زالوا محتج ،ور األزلي ةومطالع الن   ،من مظاهر القدس األحدي ة ،اإلبداع من بعد موسى

يطاني ة وال يزالون ينتظرون ظهور ذلك الهيكل  ،والظ نونات اإلفكي ة الن فساني ة ،بالحجبات الن فسي ة الش 
وأخذ عنهم روح  ،كذلكم أخذهم هللا بذنبهم  ،بالعالمات المذكورة ال تي يتصو رونها بإدراكاتهم ،المجعول
ولم يكن هذا إال  من عدم عرفان اليهود للعبارات  كانت في هاوية الجحيم. وعذ بهم بنارٍ  ،اإليمان

 ،قفوا على حقيقة هذه العالماتالي. ولم ا لم يهور الت  والمذكورة في عالئم الظ   ،المسطورة في الت وراة
ولم يفوزوا بلقاء هللا وكانوا  ،فقد حرموا عن الجمال العيسوي   ،اهرولم تظهر تلك األمور بحسب الظ  
وقد  ،ئقةكين بهذه األفكار المجعولة غير الال  وال يزالون متمس    ،من المنتظرين. ومازال جميع األمم

 الجارية افيةطيفة الص  حرموا أنفسهم من العيون الل  
 

 ،في ألواح مسطورة من قبل ،في كشف هذه األسرار ،من عبارات األنبياء اولقد ذكرنا بعض   
 رق مناها ألحد من
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 ي ةغمات الحجاز اء ببدائع الن  األحب  
 

د ذكرها في هذه األوراق بمليح الت غن يات العراقي ة ،إجابة لطلب جنابكم ،نواآل   لعل   ،نجد 
الون في فيافي الهجر والفراق الى  ،البعد الى بحر القربيهتدي بها عطاش صحارى  ويصل الض 

ة على وح شمس الهداية المضيئاللة وتطلع من أفق الر  ينقشع غمام الض  حت ى خيام القرب والوصال.  
 من  الكل  س ليقو ما يحيا به أفئدة الن ا ،يجري من هذا القلم لعلَّ  ،وبه أستعين ،كلوعلى هللا أت   ،العالم
وضة األحدي ة من أيد ،غفلتهمراقد عن م ي ويسمعنَّ أطوار ورقات الفردوس من شجر كان في الرَّ

االقدرة بإذن هللا مغ  روس 
 

أن ه لم ا أحرقت نار المحب ة العيسوي ة حجبات حدود  ،من الواضح المعلوم لدى أهل العلم 
 ام لبعضٍ في يوٍم من األي   بي  ذكر ذاك الجمال الغي، ما حسب الظ اهر اونفذ حكم حضرته نوع   ،اليهود

وحاني   قال و   عود."أ ي ذاهب ثم "إن  شتياق قائال  لهم: وأشعل فيهم نار اال، ين أمر الفراقمن أصحابه الر 
هما  عبارتانوهاتان ال  ".م ما قلتهيقول ما لم أقله ويتم   حت ى ويأتي غيري  ذاهب ي"إن   :في مقاٍم اخر
 يءفي الحقيقة ش
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 مظاهر الت وحيد بعين هللا تشهدون في  لو أنتم، واحد
 

ا قد ثبتا في ي ة، المعنو  ةولو نظرنا بعين البصير   نشاهد في الحقيقة أن  كتاب عيسى وأمره أيض 
ره وآثا )إن ي أنا عيسى( وقد صد ق أخباره محم دسم قال حضرة عهد خاتم األنبياء.  فمن حيث اال

ا بقوله )إن ه من عند هللا( ا تابيهمكوال يرى في  هذا المقام ال يشاهد بينهما فرق  يفف، وكتابه أيض 
هللا.   عر بأوامروكتاب كل  منهما مش، وناطق ا بذكر هللا، منهما كان قائم ا بأمر هللا ألن  كالا ، غيري ه

مس فمن هذه الوجهة قال  اليوم فإذا قالت شمس، عيسى بنفسه إن ي ذاهب وراجع.  َمَثل  ذلك مثل الش 
  .اض  يي صادقة أهختالف األي ام فال اي غيرها نظر  ناألمس فهي صادقة، ولو قالت إن   مسأنا ش إن ني

 . اصادق  و  افإن  هذا القول يكون صحيح  ، واحد يءن ها جميعها شإوقلنا ، وكذلك لو نظرنا إلى األي ام
ذا قلنا إن ها غيرها من حيث تحديد اال إذ بينما   .اق  وصاد ايكون صحيح   افإن  ذلك أيض  ، سم والر سموا 

 ورسم، أخرى  وخواص  ، سم خاص  اكال  منها له  واحد، فإن ه مع ذلك يالحظ أن   شيءنالحظ أن ها 
ين بحاد ت  معي ن ال ي رى في غيرها.  فأدر ك بهذا البيان وهذه القاعدة مقامات الت فصيل والفرق واال

 المظاهر
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فات في مقامات في كلما، تعرف وتقف على مرامي اإلشارات، حت ى القدسي ة ت مبدع األسماء والص 
 لنفسه في كل    ت خاذ ذاك الجمال األزلي  اواب سؤالك في سر   ج على الع تمام  الجمع والفرق بينها.  وتطَّ 

.  ومن بعد ذلك طلب أصحاب عيسى وتالميذه من حضرته بيان امخصوص   اورسم   اخاص   اسم  امقام 
ؤال في ادرة المثال عن هذا الس  نستفهموا من طلعته اتها و ومتى يكون وق، هورجعة والظ  عالمات الرَّ 

ة مواقع.  وفي كل    ما هو مسطور في األناجيل األربعةك، موقع منها ذكر حضرته عالمة عد 
 

درة المخزونة، يذكر فقرة منهاوهذا المظلوم   حباا لوجه ، ويمنح عباد هللا الن عم المكنونة في الس 
حضرة ذي  رهاعساهم يفوزون برشح من أن، الفانية من األثمار الباقية ال تحرم الهياكلحت ى هللا 

الم )بغداد( وال، والالمقدَّسة عن الز  ، الجالل نطلب على ذلك جزاء وال أجر ا  وال تي جرت في دار الس 
ْم َجَزاء  ﴿ نك  ْم ل َوْجه  هللا  ال ن ر يد  م  م ك  ور   إ نََّما ن ْطع  ك  به تحيا األرواح  ال ذيعام وهذا هو الط    (1)﴾اَوال ش 

 واألفئدة المنيرة

                                                 

  .(الدهراإلنسان )(  سورة 1)
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َماء﴿تي قيل في حق ها وهو المائدة ال   ،الحياة الباقية َن السَّ وهذه المائدة ال  (1)﴾َربََّنا َأنز ْل َعَلْيَنا َمآئ َدة  م  
 وتنزل من سماء، حين تؤتي أكلها من شجرة الفضل وفي كل  ، عن أهلها وال نفاذ لها انقطاع لها أبد  ا

َأَلْم َتَر َكْيَف َضَرَب هللا  َمَثال  َكل َمة  َطي  َبة  َكَشَجرٍة َطي  َبٍة َأْصل َها َثاب تِّ  ﴿الر حمة والعدل كما قال تعالى: 
َماء ينٍ  َوَفْرع َها ف ي السَّ لَّ ح  (2)﴾ت ْؤت ي أ ك َلَها ك 

 
 

عها عن هذه الن عمة ومن، فيا حسرة على اإلنسان من حرمان نفسه عن هذه العطي ة الل طيفة 
ائمة.  فاعرف إذن قدر هذه المائدة المعنو ، الباقية  حياةٍ لهامدة بالعلَّ تحيا األجساد ي ة، والحياة الد 

هد غير محدود.  فاج وتفوز األرواح الخامدة بروحٍ ، جديدة من األلطاف البديعة من شمس الحقيقة
ائما و ، نفسك يا أخي ألن  نسيم  ،ةفي الحياة بقي   ة الباقية ما دامتغتنم الفرصة لتشرب من األكواب الد 
وح الهاب   وام   ال يستمر  ، من مصر المحبوب الر   ىظل  إلال ت، بيانوأنهار الت   في هبوب.   على الد 

 ندليبوام.  سوف يأتي يوم فيه يطير عوأبواب الر ضوان ال تبقى مفت حة على الد  ، األبد في جريان

                                                 

 .المائدة(  سورة 1)
 .إبراهيم(  سورة 2)
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ٍذ ال تعود تسمع نغمة البلبل وال ترى جمال ئنألوكار اإللهي ة.  وحيالفردوس من روضة القدس الى ا
غتنام ا فيجب ، في جلوة وزينة بيع اإللهي  والر  ، ت الحمامة األزلي ة في وله وتغريدامالورد.  أم ا ما د

، حباء هللاألستماع أللحانها.  هذه نصيحة هذا العبد لجنابك و ذن قلبك من االأال تحرم حت ى الفرصة 
 د ويرى هعنه وعم ا يشا اإن  هللا كان غنيا ، ومن شاء فليعرض، ن شاء فليقبلفم
 

في وصف ، بن مريم ال تي تغن ى بها في رضوان اإلنجيل بلحن جليلاوهذه نغمات عيسى  
ل، هور اآلتي بعدهعالئم الظ   فر األو  المات ععندما سألوه عن ، الى مت ى المنسوب المذكور في الس 

مسفأجاب بقوله " ،عدهالظ هور اآلتي ب يعطي  والقمر ال، وللوقت من بعد ضيق تلك األي ام تظلم الش 
ماء، ضوءه في  حينئٍذ يظهر عالمات ابن اإلنسان، وقو ات األرض ترتج  ، والكواكب تتساقط من الس 
ماء ماء مع قو اٍت وم ارض ويرون ابن اإلنسان آتي  وينوح كل  قبائل األ، الس  ، رجٍد كبيعلى سحاب الس 

افور العظيم يق  انتهى  ."ويرسل مالئكته مع صوت الس  ل  والبالء بكأي أن ه بعد أن يحيط الض 
مس أي تمنع عن اإلفاضة تظلم، العباد  والقمر ال يعطي ، الش 
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ماء تتساقط ، نوره تظهر عالمة تتزلزل أركان األرض.  ففي هذا الوقت و ، على األرضوكواكب الس 
ماء،  ، يعني أن  جمال الموعود وساذج الوجود من بعد ظهور هذه العالماتابن اإلنسان في الس 

يقول إن ه في ذلك الحين ينوح ويندب جميع القبائل هود.  ثم  يظهر من عرصة الغيب إلى عالم الش  
اكنة ع ماء اويرون محي ا جمال األحدي ة آتي  ، ى األرضلالس  ٍة وعظمٍة بقو  ، حابعلى الس   اراكب  ، من الس 
افور العظيم.  انتهى، يرومجٍد كب  ويرسل مالئكته مع صوت الس 

 
في األسفار الث الثة األخرى المنسوبة إلى لوقا ومرقس ويوحن ا.   اوهذه العبارات مذكورة أيض    

فحات ا على صفإن نا ال نتعر ض لذكره، ولم ا كانت هذه العبارات مذكورة في األلواح العربي ة بالت فصيل
 منها ةباإلشارة إلى واحد ونكتفي، هذه األوراق

 
ي تلك ع فالمود، وال المقصود منها، لم ا لم يعرفوا معاني هذه البيانات ،إن  علماء اإلنجيل

كوا بظاهرها ،الكلمات وسحابة الفضل ، لهذا صاروا ممنوعين من شريعة الفيض المحم دي، وتمس 
 تلك  الوجه   .األحمدي  
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كوا بعلمائهم أيال ذيالط ائفة،  ألن  في ، ظل وا محرومين من زيارة جمال سلطان الجالل، اض  ن تمس 
مس األحمدي ة  لم تظهر هذه العالمات المذكورة، ظهور الش 

 
وح ذاك إلى مقر  بقاء ، هور واألعصارومضت الد  ، وها قد انقضت القرون  ورجع جوهر الر 

ور اإللهي  ، سلطنته وحاني   ونفخت الن فخة األخرى في الص  ميتة من وحشرت األنفس ال، من الن فس الر 
اللة إلى أرض الهداية ومحل  العناية.  وهؤالء األقوام ما زالوا منتظري آلن ان إلى قبور الغفلة والض 

موال وينفقوا األ، ينصروه، حت ى ز الوجودوبروز ذاك الهيكل المعهود إلى حي  ، ظهور هذه العالمات
ي ثر معانعن كو  الظ نون واألفكار لملل األخرى بهذهكما ابتعدت ا ،هويفدوا األرواح في حب  ، في سبيله

 وشغلوا عنها بتخي التهم وأوهامهم، رحمة حضرة البارئ ال تي ال نهاية لها
 

م افإن  هناك بيان  ، الفةوفضال  عن هذه العبارة الس   رض اء واألآخر في اإلنجيل يقول فيه "الس 
ماء واألرض تزوالن وتنعدمانتزوالن ولكن  كالمي ال يزول" أي أن ه من الممكن أن   ي ا كالمأم  ،  الس 

 اوثابت   اوسيكون باقي  ، افال يزول أبد  
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وام بين الن اس  على الد 
 

ا،  هحكم ولذلك يقول أهل اإلنجيل، إن    وقت وزمان يظهر فيه  ه في أي  ن  أحت ى ال ي نسخ أبد 
ريعأو  الموعود بكل  العالمات، ال بد   طلعة بقى يحيث ال بالمرتفعة في اإلنجيل،  ةن ه يؤي د ويثب ت الش 

ين. ال  العالم إ دين في كل   دون تي يعتقم، وال  وهذه الفقرة من المطالب المحق قة المسل م بها عنده  هذا الد 
ي فبجميع العالمات الموعودة، ولكن ه يحكم بخالف الحكم الظ اهر  افيها أن ه لو بعث شخص أيض  
وهد ذلك ، كما ش، بل يكف رونه ويستهزؤن بهاالبت ة، وال يقبلون منه حكم  اإلنجيل، فإن هم ال يذعنون إليه 

مس المحم دية.  أم ا لو كان جميع الن اس قد سألوا بتمام الخضوع ظهورات األح ي دي ة ففي ظهور الش 
د نيها قأي  ظهور، عن معاني تلك الكلمات المنز لة في كل  الكتب، وال تي بسبب عدم بلوغهم إلى معا

ويقفون  ا عن الغاية القصوى وسدرة المنتهى، فال بد  أن هم كانوا يهتدون بأنوار شمس الهداية،حجبو 
 على أسرار العلم والحكمة

 
 من معاني هذه الكلمات،  اواآلن يذكر هذا العبد رشح   
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شارات  كي يقف أصحاب البصيرة والفطرة، بواسطة تفسيرها، على جميع تلويحات الكلمات اإللهي ة، وا 
فات، وال تحجبهم ب يانات المظاهر القدسي ة، حت ى ال تمنعهم هيمنة الكلمات عن بحر األسماء والص 

 عن مصباح األحدي ة، ال ذي هو محل  تجل ي الذ ات
 

يق، وتزول فيه فقوله من بعد ضيق تلك األي ام، إشارة إلى زمان ت    ة والض  د  بتلى فيه الن اس بالش 
أيدي اس، وتنعدم أثمار سدرة العلم والحكمة، ويصبح زمام الن اس بآثار شمس الحقيقة من بين الن  

ل الالجه ال، وتغلق أبواب الت وحيد والمعرفة، ال تي هي المقصد األصلي  من خلق اإلنسان، ويتب علم د 
قاوة.  كما نشاهد اليوم،  ، وتنقلب الهداية بالش  يفما ككهم حر  يزمام كل  طائفة في يد جاهل،  ن  أبالظ ن 

 ح الن فسال  لفظه، وغلبت عليهم أرياإسمه، وال من المقصود اولم يبق بينهم من المعبود إال   اد،أر 
حت قد فت والهوى، إلى درجة أطفئت معها سرج العقل والفؤاد من القلوب.  مع أن  أبواب العلم اإللهي  

ب اني ة، وجواهر وجود الممكنات قد تنو رت بنور العلم، و  قدسي ة، ضات الاهتدت بالفيو بمفاتيح القدرة الر 
 على شأن فتح في كل  شيء باب من العلم، 
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مس.  ومع كل  هذه الظ هورات العلمي ة ال تي أحاطت العالم، فإن هم  وشوهد في كل  ذر ة آثار من الش 
كين بالظ ن، بعيدين عن عروة العلم الآلن يحسبون باب العلم مسدود   ، وأمطار الر حمة مقطوعة، متمس 

ال تي ال انفصام لها.  وكل  ما يعرف عنهم أن  ليس لهم بالفطرة رغبة في العلم وبابه، وأن  ال  الوثقى
عن ظهوره ألن هم قد وجدوا في الظ ن  والز عم أبواب المعاش، بينما ال يجدون في  افكرة عندهم أيض  

وح.  لهذا حتم   كون بذ اظهور مظاهر العلم إال  إنفاق الر  اك.  ومع أن هم يهربون من هذا ويتمس 
يعتقدون أن  حكم هللا واحد، فإن ه يصدر منهم من كل  ناحية حكم، ويظهر من كل  محل  أمر.  فال 

غير الهوى، وال يسلكون سبيال  إال   ايشاهد بينهم نفسان مت فقان على حكم واحد.  إذ ال يعرفون إله  
الكبر والغرور غاية البلوغ إلى الخطأ.  يعد ون الر ياسة نهاية الوصول إلى المطلوب، ويحسبون 

مة على الت قديرات الرب اني ة.  تركوا الت سليم والرضا، واشتغلوا  المحبوب.  جعلوا الت زويرات الن فساني ة مقد 
يا، يحافظون على هذه المراتب بتمام القو ة والقدرة، حت ى ال يجد الن قص سبيال  إلى بالت دبير والر  

ة خلل الق شوكتهم، وال يتطر   ذا ما تنو رت عين بكحل المعارف اإللهي ة، فإن ها تشاهد عد  إلى عز تهم، وا 
 وحوش مرتمية
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 على جيف أنفس العباد

 
ة أشد  من هذه المراتب المذكورة، فإن ه إذا أراد شخص أن يطلب حقان و أ، افاآلن أي  ضيق وشد 

ننن يطلننب، ألنَّ اآلراء  ننبل متعنند   يلننتمس معرفننة ، فننال ينندري إلننى مننن يننذهب، وممَّ دة.  مختلفننة للغايننة، والس 
ة من شرائط كل  ظهور.  وما لم يقع هذا ويحصل، فال تظهنر شنمس الحقيقنة، دَّ يق وتلك الش   وهذا الض 

واينات و  ناللة.  ولهنذا توجند اإلشننارة فني الر  ى األحادينث إلننألن  صنبح ظهنور الهداينة يطلنع بعنند لينل الض 
نا قند سنبقت اإلشنار بنأنَّ الكفنر يغشنى العنا كل   هذه المضامين، ة إلينه، لم، وتحنيط بنه الظ لمنة وأمثالهنا مم 

وبننالنظر لشننهرة هننذه األحاديننث، ورغبننة هننذا العبنند فنني االختصننار فإن ننه لننم يتعننر ض لننذكر عبننارات تلننك 
 األحاديث

 
ك أم ا لو كان المقصود من هذا الضيق، هو ما يدركونه من أن  العالم يضيق فعال ، أو تقع تلن

لشنرط لنم يقولنون بنأن  هنذا ا ا، وحتم  اال تي يتوه مونها بزعمهم، فإن  ذلك ال يحصل أبد   األمورات األخرى 
يق هو ضيق عن استيعاب  يظهر، كما قالوا ويقولون.  والحال أنَّ المقصود من الض 
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ننمس، واختفنناء إالمعننارف اإللهي ننة، وعجننز عننن إدراك الكلمننات الرب اني ننة حيننث  نَّ العبنناد بعنند غننروب الش 
هننون كمننا قنند ذ كننر.  كننذلك  مراياهننا ة، وال يعرفننون إلننى مننن يتوج  عننن األبصننار، يقعننون فنني ضننيق وشنند 

نعل  مننك مننن تأويننل األحاديننث، ونلقنني عليننك مننن أسننرار الحكمننة، لتط لننع بمننا هننو المقصننود، وتكننون مننن 
 ال ذين هم شربوا كأس العلم والعرفان

 

مس والقمر ال يعطي ضوءه، والكواكنب تتسنا قط منن السنماء.  فالمقصنود منن وقوله، تظلم الش 
مس والقمر المذكورين في كلمات األنبياء، ليس منحصر   م ن هنإفي هذين الكنوكبين المشنهورين، بنل  االش 

نن ننمس والقمننر معنناني عدينندة.  وفنني كننل  مقننام منهننا يرينندون معنننى  خاصا  بمناسننبة ذلننك اقنند أرادوا مننن الش 
ننمس يطلننق علننى شننمو  س الحقيقننة، ال ننذين يطلعننون مننن مشننرق القنندم، المقننام.  فمننثال : أحنند معنناني الش 

موس هم المظاهر اإللهي ة الكل  ي   ة، في ويكونون واسطة إبالغ الفيض إلى جميع الممكنات.  وهؤالء الش 
مس الظ اهرة بتقندير منن المعبنود الحقيقني  ترب ني األشنياء  لظ ناهرة، اعوالم صفاته وأسماءه.  فكما أنَّ الش 

 أللوان والمعادن وما دون ذلك، مم ا هو مشهود في عالممن األثمار واألشجار وا
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الملننننك، بتننننأثير حرارتهننننا، كننننذلك تظهننننر أشننننجار الت وحينننند وأثمننننار الت فرينننند، وأوراق الت جرينننند وأوراد العلننننم 
د العنالم فني  موس المعنوي ة وعنايتها.  ولهذا يتجندَّ واإليقان، ورياحين الحكمة والبيان، من أثر تربية الش 

ننموس، وتجننري أنهننار الحيننوان، وتتمننو  حننين إشننراق  ج بحننور اإلحسننان ويرتفننع سننحاب الفضننل، هننذه الش 
وتهب  نسمات الجود على هيكل كل  موجنود، وتنبعنث حنرارة المحب نة اإللهي نة فني أركنان العنالم منن هنذه 

موس اإللهي ة ونيرانها المعنوي ة، وتوهب روح الحياة الباقية إلنى أجسناد األمنوات البالينة، بع ناينة هنذه الش 
نننمس الظاهري نننة إن هننني إال   نننمس  األرواح المجنننردة.  وفننني الحقيقنننة أنَّ هنننذه الش  آينننة منننن تجل ننني تلنننك الش 

، والكنل  قنائم بوجودهنا، وظناهر منن فيضنها، وراجنع  المعنوي ة، ال تي ال يشاهد لها نظيرِّ وال شبيهِّ وال نند،
لننى خننزائن أمرهننا رجعننت، ومنهننا بنن لننى كنننائز حكمهننا إليهننا.  منهننا ظهننرت األشننياء، وا  دئت الممكنننات، وا 

 عادت
 

نفات فني مقنام النذ كر  صت وتحد دت ببعض من األسنماء والص  موس قد تخص  أم ا كون هذه الش 
ال   نعيفة، وا   فهني والبيان كما سمعتم وتسمعون اآلن، فلم يكن هذا إال  ألجنل إدراك العقنول الن اقصنة الض 

 لم تزل كانت وال تزال تكون 
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سننة عننن كننل   م، ومنز هننة عننن كننل  وصننف.  لننيس لجننواهر األسننماء فنني سنناحة قدسننها طريننق، وال سننامقد 
نننفات فننني ملكنننوت عز  هنننا سنننبيل.  فسنننبحان هللا منننن أن ي عنننرف أصنننفياؤه بغينننر ذواتهنننم، أو  للطنننائف الص 

 يوصف أولياؤه بغير أنفسهم، فتعالى عم ا يذكر العباد في وصفهم، وتعالى عم ا هم  يعرفون 
 

نا إطننالق لفظننة ا نموس علننى تلننك األنننوار المجنر دة، فنني كلمننات أهنل العصننمة فهننو كثيننر.  وأم  لش 
ننموس الط العننة. أيننن األقمننار(1)دبننةفمننن جملننة ذلننك مننا ورد فنني دعنناء الن   المنيننرة،   ، حيننث يقننول "أيننن الش 

تبنة األولنى اإذ   ."أين األنجم الز اهرة نمس والقمنر والن جنوم فني الر   صار منن المعلنوم أنَّ المقصنود منن الش 
نهود،  هم األنبياء واألولياء وأصحابهم، ال ذين من أنوار معارفهم قد أضناءت وتننو رت عنوالم الغينب والش 
نننابق، ال نننذين  نننمس والقمنننر والن جنننوم هنننم علمننناء الظ هنننور الس  تبنننة الث انينننة يكنننون المقصنننود منننن الش  وفننني الر 

ذا ما استناروا بضياء شمس حق، وبيدهم زمام دين الن اس.  فإيكونون موجودين في زمان الظ هور الال  
 أخرى أثناء ظهورها، يكونون من المقبولين

                                                 

 .لإلمام علي كرم هللا وجهه ورضي عنه(  1)
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ال  يجري في حق  هم حكم الظ لمة، ولو يكونون بحسب الظ ناهر منن الهنادين.    والمضيئين والمت لئين، وا 
ننقاوة، والن ننور والظ ل ننعادة والش  نناللة، والس  مننة، ألن  جميننع هننذه المراتننب مننن الكفننر واإليمننان، والهدايننة والض 

نموس المعنوي نة اإللهي نة.  فكنل  نفنس منن العلمناء جنرى عليهنا فني ينوم الت غنابن  منوطة بتصديق تلك الش 
ال    واإلحسننان حكنننم اإليمنننان منننن مبننندأ العرفنننان، يصنندق فننني حق  هنننا العلنننم والر ضنننا، والن نننور واإليمنننان.  وا 

 يجري في حق ها حكم الجهل والن في والكفر والظ لم
 

ننمس الظ نناهرة، ومننن المشننهود لنندى كننل    ذي بصننر، أن ننه كمننا ينمحنني نننور الننن جم عننند إشننراق الش 
شننراق ني  ننر  كننذلك تنمحنني وتظلننم شننمس العلننم والحكمننة والعرفننان الظ نناهري   عننند طلننوع شننمس الحقيقننة وا 

 المعاني
 

نننمس علنننى أولئنننك العلمننناء، هنننو لمناسنننبة علنننو هم وشنننهرتهم ومكنننانتهم، ألنهنننم  طنننالق لفنننظ الش  وا 
تننرف بهننم، المشننهورون فنني الننبالد، والمسننلَّم بهننم بننين العبنناد.  فننإذا مننا حكننوا عننن علمنناء العصننر المع

ين، كمننا قننال  ال فيعتبننرون مننن شننموس سننج  ننموس العاليننة، وا  ننمس اإللهي ننة، فننإن هم يحسننبون مننن الش  الش 
 تعالى:
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ْسَبانٍ ﴿ ْمس  َواْلَقَمر  ب ح  مس والقمر(1)﴾الشَّ ن .  وال بدَّ أن ك قد أط لعت على معنى الش  فني  االمذكورين أيض 
ننمس وذاك القمنر، أعنني أن نه مقبننل  اآلينة فنال احتيناج لننذكره.  وكنذلك كنل  منن كننان منن عنصنر هنذه الش 
لنى الحسنبان راجنع.  فعليننا إذ   ، فال بد  وأن ه قد ظهر منن الحسنبان، وا   اإلى الباطل، ومعرض عن الحق 

ك بالعروة الوثقى، كي نخرج من لي ائل أن نتمسَّ ، أي ها الس  اللة بنور الهداية، ونفرَّ من ظل  الن في  ل الض 
نالم.   ر بننور جمنال حضنرة المن نان والس  ر أنفسنا منن ننار الحسنبان، لنتننو  لندخل في ظل  اإلثبات، ونحر  

 حبرينن المَ م  كذلك نعطيكم من أثمار شجرة العلم لتكون ن  في رضوان حكمة هللا لَ 
 

ننمس والقمننر والن جننوم، هننو العلننوم واألحكننام وفنني مقننام آخننر يكننون المقصننود مننن إطالقنن  ات الش 
ننالة، ال تنني صننارت فنني شننريعة الفرقننان، بعنند غيبننة  ننوم والص  المرتفعننة فنني كننل  شننريعة، مثننل أحكننام الص 
نندي  أحكننم وأعظننم مننن كننل  األحكننام، كمننا تنندل  األحاديننث واألخبننار علننى ذلننك.  وبننالن ظر  الجمننال المحم 

الة في كل  عصر لشهرتها فال داعي لذكرها، بل أنَّ   حكم الص 

                                                 

 .الر حمن(  سورة 1)
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نالة  اونافذ   اكان محكم    نمس المحم دي نة، منن أنَّ حكنم الص  كما هو المأثور عن األنوار المشرقة منن الش 
قنند نننزل علننى جميننع األنبينناء فنني كننل  عصننر.  غايننة مننا هنالننك أن ننه قنند أخننتص  فنني كننل  وقننت باقتضنناء 

الحق، كاننت تنسنخ العنادات واآلداب والعلنوم، الز مان برسوم وآداب جديدة.  وحيث أن ه في كل  ظهور 
ن نابق، لهنذا قند ذكنرت تلويح  باسنم  اال تي كانت مرتفعة  ومحكمة  ومشرقة  وواضحة  وثابتة  في الظ هور الس 

مس والقمر ﴿ ْم َأْحَسن  َعَمال  الش  ْم َأي ك  (1)﴾ل َيْبل َوك 
 

 
ننن نننوم والص  نننمس والقمنننر علنننى الص  نننوم وكنننذلك جننناء فننني الحنننديث إطنننالق الش  الة كمنننا يقنننول "الص 

ننن نننالة ننننور" ولكنننن بينمنننا كننننت جالس  ، ورد عليننننا شنننخص منننن العلمننناء  اضنننياء والص  ذات ينننوم فننني محنننل 
وم يحدث حرارة في المزاج، لهذا ع ب  ن ر عننه المعروفين، وذكر هذا الحديث بمناسبٍة، وقال لم ا كان الص 

الة في الليل ت مس، ولم ا كانت الص  ياء ال ذي هو الش  ي ن ور ال نذتطلب البنرودة، لهنذا ع ب  نر عنهنا بنالبالض 
 هو القمر.  فالحظت أنَّ ذلك الفقير لم يوف ق إلى قطرة من بحر

                                                 

 .الملك(  سورة 1)
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ب اني ننة.  وبعنند برهننة قلننت لننه بنهايننة األدب، إنَّ مننا  المعنناني، ولننم يفننز بجننذوة مننن نننار سنندرة الحكمننة الر 
مننذكور فنني أفننواه الن نناس.  ولكننن رب مننا ذكرتَننه جناب ننك فنني معنننى الحننديث هننو المتننداول علننى األلسننن، وال

نن معنننى آخننر، فطلننب من ننا بيننان ذلننك.  فننذكرنا لننه بننأن  خنناتم األنبينناء، وسنني  د  ايسننتفاد مننن الحننديث أيض 
حاطتنه علنى  نماء، بسنبب علنوَّه، ورفعتنه، وعظمتنه، وا  ين المرتفع فني الفرقنان بالس  األصفياء، قد شب ه الد 

ننماء ننا كننان فنني الس  الظ نناهرة يوجنند ركنننان أعظمننان أقومننان، همننا الن يننران المسننم يان  جميننع األديننان.  ولم 
ين أيض   مس والقمر، كذلك قد ر في سماء الد  وم  ابالش  وم.  اإلسالم سماء والص  الة والص  ني  ران هما الص 

الة قمرها  شمسها والص 
 

وتحق نق  قند ثبنت اوالخالصة أنَّ هذا هنو المقصنود منن تلويحنات كلمنات المظناهر اإللهي نة.  إذ  
ننمس والقمننر فنني هننذه المراتننب، علننى هننذه المقامنن ات باآليننات الن ازلننة واألخبننار الننواردة، إطننالق لفننظ الش 

ننمس والقمننر،  المننذكورة فنني اآليننات الن ازلننة واألخبننار الننواردة.  وهننذا هننو المقصننود مننن ذكننر ظلمننة الش 
ريعة  ، ال تي كان مظهر ذلكوسقوط الن جوم، أي ضاللة العلماء، ونسخ األحكام المرتفعة في الش 
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الظ هننور يخبننر عنهننا بهننذه الت لويحننات.  ولننم يكننن لغيننر األبننرار نصننيب مننن كأسننها، وال لغيننر األخيننار 
َها َكاف ور اقسمة فيها ﴿ َزاج  (1)﴾إ نَّ اأَلْبَراَر َيْشَرب وَن م ن َكْأٍس َكاَن م 

 
 

تنني واألوامننر والن ننواهي، ال  ومننن المسننل م أن ننه فنني كننل  ظهننور تنناٍل، تظلننم شننمس العلننوم واألحكننام 
ننابق، وال تنني أظل ننت أهننل ذلننك العصننر، واسننتناروا مننن شننمس معارفهننا، و  كانننت مرتفعننة فنني الظ هننور الس 

ننة اإل نجيننل قنند اهتنندوا بقمننر أوامرهننا.  أي أن ننه ينتهنني حكمهننا وينعنندم أثرهننا.  فتننأم لوا اآلن: لننو كانننت أ مَّ
نننمس والقمنننر، أو استفسنننرت عن هنننا منننن مظهنننر العلنننم اإللهننني  بننندون اعتنننراض عرفنننت المقصنننود منننن الش 

ن هنا ولجاج، لكانت قد وضحت لها معانيهنا، ولمنا ابت لينت بهنذا الن نوع منن ظلمنه النن فس والهنوى.  نعنم، أ
ننا لننم تأخننذ العلننم مننن مبدئننه، وال مننن معدنننه، لهننذا قنند انتهننت إلننى الهننالك فنني الننوادي المهلننك، واد ي لم 

لنى اآلن لنم يشنع ناللة.  وا  روا بنأن  جمينع العالمنات قند ظهنرت، وشنمس الموعنود قند أشنرقت الكفر والض 
 من أفق الظ هور.  وشمس العلوم قد كو  رت وأظلمت، وقمر األحكام

                                                 

هراإلنسان ) (  سورة1)  (الد 
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ننابقة قنند خسننف وغننرب.  واآلن ضننع القنندم علننى صننراط حننق  اليقننين، بعننين علننم اليقننين،  والمعننارف الس 
حت ى ت حسب من األصحاب ال ذين نزل  (1)﴾ه ْم َيْلَعب ونَ ق ل  ّللا   ث مَّ َذْره ْم ف ي َخْوض  وجناحي  عين اليقين ﴿

يَن َقنننال وا َرب َنننا هللا  ث نننمَّ اْسنننَتَقام وا َتَتَنننزَّل  َعَلنننْيه م  اْلَمالئ َكنننة  فننيهم، ﴿ ، وتشننهد ببصنننرك جمينننع هنننذه (2)﴾إ نَّ الَّنننذ 
 األسرار

 
ي جنر الن ائينة، وتندخل فنأي أخي: سر بقدم الروح، حت ى تطنوى فني آن واحند َبنَواد ي البعند واله

 بقننندم ارضنننوان القنننرب والوصنننال، وتفنننوز فننني َنَفنننٍس بننناألنفس اإللهي نننة، ألن  هنننذه المراحنننل ال تطنننوى أبننند  
، وكان علنىالجسد، وال يوصل بها إلى المقصود.  والس    صنراط األمنر، الم على من أت بع الحق  بالحق 

 اسم هللا موقوف  افي شاطئ العرفان، ب
 

نم  ب نَرب   اْلَمَشنار ق  َواْلَمَغنار ب  ية المباركة ﴿هذا هو معنى اآل ، وذلنك ألن  لكنل  شنمس (3)﴾َفنال أ ْقس 
موس  من هذه الش 

 

                                                 

 .األنعام(  سورة 1)
لت(  سورة 2)  .فص 
 .المعارج(  سورة 3)
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نموس  المذكورة محل  شروق ومحل  غروب.  وحينث أن  علمناء الت فسنير منا اط لعنوا علنى حقيقنة هنذه الش 
نمس فني  المذكورة، لهذا تحي روا فني تفسنير هنذه اآلينة المباركنة.  فنالبعض ذكنر فيهنا "أن نه لم نا كاننت الش 

كنننل  ينننوم تطلنننع منننن نقطنننة غينننر الن قطنننة ال تننني طلعنننت منهنننا فننني ينننوم أمنننس، فقننند ذكنننرت بلفنننظ الجمنننع"، 
نمس  والبعض ذكنروا بنأن  المقصنود منن ذلنك هنو الفصنول األربعنة، ال تني فني كنل  فصنل منهنا تطلنع الش 

، وتغننرب فنني محننل  آخننر، لهننذا قنند ذكننرت بلفننظ المشننارق و  المغننارب، هننذه مراتننب علننم العبنناد.  مننن محننل 
 ومع ذلك فكم ينسبون من الجهل والعيوب إلى ال ذين هم جواهر العلم ولطائف الحكمة

 
كنننذلك فنننَأْدر ك واْعنننر ف منننن هنننذه البياننننات الواضنننحة المحكمنننة المتقننننة غينننر المتشنننابهة، معننننى 

اعة والقيامة.  ولهذا قال ت َماء  عالى: ﴿انفطار السماء، ال ذي هو من عالمات الس  ، (1)﴾انَفَطَرْت  إ َذا السَّ
إذ المقصود هنا سماء األديان، ال تني ترتفنع فني كنل  ظهنور، ثنمَّ تنشنق  وتنفطنر فني الظ هنور ال نذي ينأتي 

 باهلل لو تالحظ ابعده، أي أن ها تصير باطلة ومنسوخة.  قسم  

                                                 

 .االنفطار(  سورة 1)
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ماء ا ماء أعظم من تفط ر الس  لظ اهرة.  تأم نل قلنيال ، كينف أن  مالحظة  صحيحة لترى أن  تفط ر هذه الس 
ين ال ننذي ارتفننع سنننين   ، ونشننأ ونمننا فنني ظل  ننه الجميننع، وترب ننوا بأحكامننه المشننرقة فنني تلننك األزمنننة، ولننم االنند 

غينر نفنوذ أمنره، ولنم تسنمع اآلذان  اذكنره، بدرجنة لنم تندرك العينون أمنر   يسمعوا من آبنائهم وأجندادهم إال  
فسِّ تفر  ق وتمز  ق كل  هذا بقوَّة وقدرة إلهي ة، بل قند تنفينه كل نه وتنسنخه.  إال أحكامه، ثمَّ تظهر بعد ذلك ن

ر  اماء؟  وأيض  عاع من تفط ر الس  فك  ر برب  ك أي هما أعظم؟ أهذا أم ذاك ال ذي تصو  ره هؤالء الهمج الر   تفكَّ
ض من غير ناصر في مصاعب ومشق ات أولئك الط لعات، ال ذين أقاموا حدود هللا أمام جميع أهل األر 

ن هم إقيقنة منن كنل  أذى، فنطيفة الر  وال معين في الظ اهر، ومع ما ورد على أولئك الوجودات المباركة الل  
 صبروا بكمال القدرة، وتحم لوا بنهاية الغلبة

 
عَرف معنى تبديل األرض، ال ذي هو عبارة عن تبنديل أراضني القلنوب، بمنا ننزل عليهنا ا كذلك 

لت أراضننيها بننأرض المعرفننة هاطلننة مننن غمننام الر  مننن أمطننار المكرمننة ال ننماء، إذ تبنندَّ حمننة مننن تلننك الس 
 والحكمة.  فكم نبت في رياض قلوبهم من رياحين التوحيد، وكم تفتَّح في صدورهم المنيرة من شقائق
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لت، فكينف يقندر رجنال منا تعلَّمنوا حرف ن ذا لم تكن أراضي قلوبهم قد تبندَّ ا ، ومناحقائق العلم والحكمة.  وا 
، وما دخلوا أيَّة مدرسٍة، أن يتكل منوا بكلمنات ومعنارف ال يسنتطيع أحندِّ أن يندركها، بنل كنأن هم ارأوا معل  م  

ن ، وع جننوا منن مناء الحكمنة الل  قد خلقوا من تنراب العلنم الس  دن ي نة.  ولهنذا قينل "العلنم ننور يقذفنه هللا رمدي 
، ال العلنوم المحندودة الحادثنة اوال يزال ممندوح  وع من العلم هو ال ذي كان في قلب من يشاء".  وهذا الن  

 من األفكار المحجوبة الكدرة، ال تي تارة يسرقونها من بعض، ويفتخرون بها على الغير
 

ننر مننن نقننوش هننذه الت حدينندات والكلمننات المظلمننة، لعننلَّ  فيننا ليننت صنندور العبنناد تتقنندَّس وتتطهَّ
دن ي ننة.  فننانظر اآلن، لننو لننم تتبنند ل سننرار الحكمننة الل  تفننوز بتجل نني أنننوار شننمس العلننم والمعنناني، وجننواهر أ

األراضي الجرزة لهذه الوجودات، كيف يمكن أن تصبح محالا لظهنور أسنرار األحديَّنة.  وبنروز جنواهر 
ل  اأَلْرض  َغْينَر اأَلْرض  الهويَّة.  ولهذا قال تعالى: ﴿ .  كنذلك بفضنل نسنمات جنود سنلطان (1)﴾َينْوَم ت َبندَّ

 الوجود،

                                                 

 .إبراهيم(  سورة 1)
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لت، لو أنتم في أسرار الظ هور تتفكَّرون  ىحت    األرض الظ اهرة قد تبدَّ
 

ننوهكننذا فننأدرك معنننى هننذه اآلينن يع  ننماَوات   اة ال تنني تقننول ﴿َواأَلْرض  َجم  َقْبَضننت ه  َيننْوَم اْلق َياَمننة  َوالسَّ
وَن﴾ ْبَحاَنه  َوَتَعاَلى َعمَّا ي ْشر ك  ين ه  س  يَّاتِّ ب َيم  َمْطو 
صاف قليال ، ألن ه لو كان المقصود .  وهنا يجب اإلن(1)

منها ما أدركه الن اس، فأي  حسن يترت ب علنى ذلنك؟  فضنال  عنن أن نه منن المسنلَّم بنه أن نه ال ينسنب إلنى 
ذات الحننق   المنيننع ينندِّ مرئي ننة بالبصننر الظ نناهر، تعمننل هننذه األمننور، ألن  اإلقننرار بمثننل هننذا األمننر يكننون 

فك  امحض   اكفر   ذا قاصرف   ا، وا  لنا أن  هذا يرجع إلى مظاهر أمره ال ذين يكونون مأمورين بهنذا األمنر .  وا 
نن للغايننة، وال يننأتي بفائنندة بنل أن  المقصننود مننن األرض هننو  ايكننون بعيند   افني يننوم القيامننة، فنإن  هننذا أيض 

موات هو سموات األدينان.  فنانظر اآلن كينف أن  أرض العلنم والمعرفنة  أرض المعرفة والعلم، ومن الس 
منيعنة جديندة فني قلنوب  اانت مبسوطة من قبل، قد قبضها بقبضة القدرة واالقتدار، وبسط أرض  ال تي ك
 العباد،

                                                 

 .الز مر(  سورة 1)
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 دور المنيرةمنيعة في الص   ابديعة، وأشجار   اوأنبت رياحين جديدة، وورود  
 

نظر كيف قد طويت بيمين القدرة سماوات األديان المرتفعة من قبل، وارتفعنت سنماء اوكذلك ف
مس والقمر والن جنوم منن أوامنره البديعنة الجديندة.  هنذه أسنرار ا البيان بأمر  لكلمنات قندهللا، وتزي نت بالش 

أصننبحت مكشنننوفة وظنناهرة بغينننر حجننناب، لعننلَّ تننندرك صننبح المعننناني، وتطفنننئ سننرج الظ ننننون والنننوهم، 
 لجديدن اة الت وك ل واالنقطاع، وتوقد في مشكاة قلبك وفؤادك مصباح العلم واليقييب، بقو  والشك  والر  

 
علنننم بنننأن  المقصنننود منننن جمينننع هنننذه الكلمنننات المرمنننوزة، واإلشنننارات العويصنننة الظ ننناهرة منننن ا و 

لمنينرة دة اامتحان للعباد، كما قند ذ كنر، حت نى تعنرف أراضني القلنوب الجي ن المصادر األمري ة، إْن هو إال  
نَّة هللا بين عبناده فني القنرون الخالين سنطور ة، يشنهد بنذلك منا هنو ممن األراضي الجرزة الفانية، هذه س 

 في الكتب
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نن ل آيننة القبلننة، وكيننف أن ننه بعنند هجننرة شننمس النبننو ة المحم دي ننة مننن مشننرق البطحنناء إلننى ثننمَّ تأم 
نيثرب، استمر  فني الت   نالة، حت نى جنرى لسنان اليهنود بكلمنات غينر وج  ه إلنى بينت المقندس فني وقنت الص 
ننا تكنند ر حضننرته كثيننر  لت  إلننى ا ا فنني هننذا المقننام، وينندعوالئقننة ال يناسننب ذكرهنن مننن ذلننك،  اطويننل.  ولم 

نر   شنخص ببصنره نماء متفك  ، فننزل بعدئننٍذ جبرينل، وتلنى علينه هنذه اآلينة ﴿َقنْد َننَرى َتَقل ننَب ار  متحي ن اإلنى الس 
نننماء َفَلن َول  َينَّنننَك ق ْبَلنننة  َتْرَضننناَها﴾ نننَك ف ننني الس  َوْجه 
ننن (1) يصنننل ي ذات ينننوم  اوبعدئنننٍذ،  بينمنننا كنننان حضنننرته قائم 

فريضة الظ هر مع جمع من أصحابه، وأد ى ركعتين منها، نزل عليه جبريل وقال ﴿َفنَول   َوْجَهنَك َشنْطَر 
د  اْلَحَرام ﴾ الة عن بيت المقدس، وول ن، فانحرف حضرته أث(2)اْلَمْسج  ى وجهنه شنطر الكعبنة وفني ناء الص 

نن نن االحننين حصننل تزلننزل واضننطراب بننين أصننحابه بدرجننة أن  جمع  الة وأعرضننوا.  فهننذه منننهم تركننوا الص 
ال   اامتحان ن الفتنة لنم تكنن إال   نلطان الحقيقني   للعبناد، وا  ، ار القبلنة أبند  علنى أن ال يغي ن اكنان قنادر   فنذاك الس 

 وأن يبقى بيت المقدس قبلة في ذلك العصر، وأن ال يسلب منه خلعة القبول هذه

                                                 

 .البقرة(  سورة 1)
 .البقرة(  سورة 2)
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ى، مثنل داود وعيسنى ودونهنم منن سنالة بعند موسنهذا وفي عهد أكثر األنبياء، ال ذين بعثنوا بالر  
ن كننل  هننؤالء ر حكننم القبلننة، بننل كنناين، لننم يحنندث أن تغي نناألنبينناء العظننام، ال ننذين جنناءوا بننين هننذين الن بي نن

نن المرسننلين مننن جانننب رب   ه إلننى تلننك الجهننة، إذ أن  كننل  األراضنني فنني العننالمين، يننأمرون الن نناس بالتوج 
نلطان الحقيقني   ن ة، إال  هني فني درجنة واحند نظنر ذلنك الس  نها بنأمٍر فني أي نام ظ اأرض  هنور يكنون قند أختص 

.  ومع تحق ق هذه األمور (1) اْلَمْشر ق  َواْلَمْغر ب  َفَأْيَنَما ت َول وْا َفَثمَّ َوْجه  ّللا  ﴾﴿َوهلل  :مظاهره، كما قال تعالى
ألصننننحاب ة تزلننننزل اال ننننذي تسننننب ب منننننه جنننزع العبنننناد وفننننزعهم، وصننننار علَّنننن بننننديلفلمننناذا حصننننل هننننذا الت  

الكنل   لكني ينرد   إن  مثل هذه األمور ال تي هي سبب وحشة جميع الن فوس لم تقنع إال   واضطرابهم.  أجل
ادق والكاذب.  ولهذا قنال بعند اخنتالف على محك    امتحان هللا، كي يحصل الت   مييز والفصل بين الص 

نَت َعَلْيَها إ الَّ  ،الن اس وَل م مَّن َينَقل ب  َعَلى َعق َبْيه ﴾ ﴿َوَما َجَعْلَنا اْلق ْبَلَة ال تي ك  ل َنْعَلَم َمن َيتَّب ع  الرَّس 
ال تي  (2)

 لنعلم من يت بعك مم ن ينقلب على رنا وما نسخنا القبلة ال تي كانت بيت المقدس إال  مضمونها إن ا ما غي  

                                                 

 .البقرة(  سورة 1)
 .البقرة(  سورة 2)
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الة و  م رِّ م ْسَتنف   يفر  عقبيه.  أي من يعرض عنك وال يطيعك، ويبطل الص  َرةِّ َفرَّْت م ن منك، ﴿ح 
(1)َقْسَوَرٍة﴾

 

 

ن ك لو تأمَّلت قليال  فني هنذا المطلنب والب أمنام  بينان مفتوحنةينان، لشناهدت أبنواب المعناني والت  وا 
ن  هننذه األمننور ليسننت إال  لتربيننة الن فننو  س وجهننك، وتننرى كننل  العلننوم وأسننرارها بننال سننتر وال حجنناب.  وا 

ال  فننإن   ننلطان الحقيقنني  لننم يننزل كننان غنياننوخالصننهم مننن قفننص الننن فس والهننوى.  وا   بذاتننه عننن ا ذاك الس 
 بكينونتنه عنن عبنادة الممكننات.  فنسنمة منن نسنمات غنائنه امعرفة الموجودات، وال يزال يكون مسنتغني  

تجعنل كنل  العنالم يفتخننر بخلعنه الغننى.  وقطننرة  واحندة منن بحننر جنوده، تهنب كننل  الوجنود شنرف الحينناة 
نننا كنننان الم نننمس عنننن الظ نننقصنننود هنننو تميينننز االباقينننة.  ولكنننن لم  ل، لهنننذا كاننننت لحنننق  منننن الباطنننل، والش 

 االمتحانات الن ازلة في كل  حين من قبل رب   العز ة جارية  كالغيث الهاطل
 

ذا ما تدبَّر الن اس وتفك روا ولو قليال  في حياة األنبياء  وا 

                                                 

ث ر(  سورة 1)  .المد 
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ننالفين وظهننورهم فننإن  األمننر يسننهل كثيننر   يار، بدرجننةٍ  االس  أن هننم ال يحتجبننون مننن األفعننال  علننى أهننل النند 
واألقننوال ال تنني تخننالف الننن فس والهننوى، ويحرقننون كننل  الحجبننات بنننار سنندرة العرفننان، ويسننتريحون علننى 

نننكون واال ظنننام، وصننناحب ال نننذي كنننان أحننند األنبيننناء الع طمئننننان.  فمنننثال : موسنننى بنننن عمنننرانعنننرش الس 
نوق ذات مننرة فنني أوائننل أي   اكتناب، بينمننا كننان مننارا  ثنننين يتخاصننمان، فطلننب امننه قبنل بعثتننه رأى افنني الس 

ى إلنى قتلنه كمنا هنو مسنطورِّ فني علنى خصنمه، فأعاننه حضنرته بمنا أد   أحدهما من موسنى أن يعاوننه
عوينننق، وتعطينننل المقصنننود.  فاشنننتهر هنننذا الخبنننر فننني للت   االكتننناب، وال ننننذكر تفصنننيله لنننئال  يكنننون سنننبب  

 كَ كتاب إلى أن أتناه الخبنر﴿إن  المن  ينأتمرون ب ن، كما ن صَّ في الالمدينة، وغلب على حضرته الخوف  
ن في خدمة شعيب، وفي أثناء عودته، ورد بالوادي المبارك يَ دْ ﴾ فخرج من المدينة، وأقام في مَ وكَ ل  ت  قْ ليَ 

وحنناني   بري ننة سننيناء، وشنناهد تجل  نني سننلطان األحدي ننة مننن شننجرٍة ال شننرقيٍَّة وال غربيَّننٍة، واسننتمع الن ننداء الر 
روح من الن ار الموقدة الرب اني ة، وتلق نى األمنر بنأن يهندي األنفنس الفرعوني نة، حت نى ينقنذ العبناد المنعش لل

وح  والهدى المحيينة للقلنوب، ويخل نص جمينع منن فني  من وادي الن فس والهوى، ويدخلهم في رياض الر 
 اإلبداع
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ننا ورد علننى بيننت فرعننون،  بسلسننبيل االنقطنناع مننن حيننرة البعنند، ويوصننلهم إلننى دار سننالم القننرب.  ولمَّ
ننان لسنانه بغينر أدب وقنال: "ألنم تَنوبل غه ما كان مأمور   ن تَ ْلنتَ ك  أننت قَ ا بنه، أطلنق فرعنون ع  وكننت  انفس 

َوَفَعْلنَت َفْعَلتَنَك فرعنون لم نا اعتنرض علنى موسنى بقولنه: ﴿ " كما أخبنر رب  العنز ة عنن لسنان  من الكافرينَ 
نَن اْلَكناف ر   ْفنت ك ْم َفَوَهنَب ﴾.  قنال: ﴿ينَ الَّت ي َفَعْلَت َوَأنَت م  ْم َلمَّنا خ  ننك  نال  يَن َفَفنَرْرت  م  نَن الضَّ َفَعْلت َهنا إ ذ ا َوَأَننا م 

َن اْلم ْرَسل ينَ  ا َوَجَعَلن ي م  ْكم   .(1)﴾ل ي َرب  ي ح 

 
ن رف ع نرف بقتنل النن فس، واعتن افتفك ر اآلن فني الفنتن اإللهي نة وبندائع امتحاناتنه كينف أن  شخص 

ين منن ثالثن انحنو   في بيت فرعنون بحسنب الظ ناهر اظ لم كما هو مذكور في اآلية، وتربَّى أيض  بال اأيض  
ى، اينة الكبنر ، ونشأ ونما في نعمائه، ثمَّ يجتبينه رب نه بغتنة  منن بنين العبناد، وينأمره بنأمر الهدسنة أو أقل  

ننلطان المقتنندر، كننان قننادر    احت ننى ال يكننون مشننهور  علننى أن يمنننع موسننى مننن القتننل،  اوالحننال أن  ذاك الس 
 بين العباد بهذا االسم، ال ذي هو سبب وحشة القلوب، وعل ة احتراز النفوس

                                                 

عراء(  سورة 1)  .الش 
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تمنَّننت المننوت مننن عظمننة ولننتقننل اآلن إلننى حالننة مننريم لنشنناهد كيننف أنَّ هننذه الط لعننة الكبننرى 
ة الت   عيسننى، ونطقننت ر، كمننا يسننتفاد مننن اآليننة المباركننة ال تنني ناحننت بهننا مننريم بعنند والدة حي نناألمننر وشنند 

نت  َنْسي  بهذه الكلمة ﴿َيا َلْيَتن ي م   يا  ات  َقْبَل َهَذا َوك  إن  األكباد لتذوب من استماع  ،باهلل ا.  قسم  (1)﴾امَّنس 
خشنننية منننن شنننماتة األعنننداء،  هنننذا الكنننالم، والفنننرائص لترتعننند.  ومنننا كنننان هنننذا الحنننزن واالضنننطراب إال  

قاء.  ثم  و  اس بشأن طفل ليس له أي  جواب كان يمكن أن تقوله مريم للن   تفك ر اعتراض أهل الكفر والش 
رة  البقننناء ذاك الطفنننل، َخنننم   لهنننذا حملنننْت  !ن نننه منننن روح القننندسإن! وكينننف يمكنننن أن ي قنننال لهنننم يَّ َعنننأب م   دَّ

وَن َمنا َكناَن َأب نوك  اْمنَرأَ   ورجعت به إلى المنزل.  فقال لها القوم لمَّنا وقعنت عينونهم علينه ﴿َينا أ ْخنَت َهنار 
يا َسْوٍء وَ  (2)﴾اَما َكاَنْت أ م ك  َبغ 

 
 

نن انظننر   صننرفانظر اآلن إلننى هننذه الفتنننة الكبننرى، واالمتحننان األعظننم، و افنن ننا مضننى، وتفك  ر عم 
وح، المعروف بين القوم بأن   كيف أن  نفس جوهر لنى تنه عقد منحه هللا الن بو ة وجعله حج  ال أب له،  الر 

 ل بعدها في أمور مظاهر الظ هور ال تي تظهر على خالفكل  أهل السموات واألرض.  ثم  تأم  

                                                 

 .مريم(  سورة 1)
 .مريم(  سورة 2)
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ذا منا  مشتهى أنفس العبناد وأهنوائهم لعنت علنى جنواهر هنذه األسنرار، ط  ابتقندير منن سنلطان اإليجناد، وا 
أقنوال ذاك المليننك ذي االقتنندار هنني مثننل أفعالننه  ن نك تطَّلننع علننى مقصننود ذاك المحبننوب، وتالحننظ أنَّ إف

ن، بدرجة أن  ما تشااتمام   ى لنك فني اتنه، ومنا تالحظنه فني كلماتنه يتجل نفني كلم اهده في أفعالنه تنراه أيض 
ننار، وفنني البنناطن رحمننة ل بننرار.  أفعالننه.  ولننذلك كانننت هننذه األفعننال واألقننوال، فنني الظ نن اهر نقمننة للفج 

لنة منن سنماء المشني   ذا ما نظنرت بعنين البصنيرة شناهدت أن  الكلمنات المنز  حندة منع األمنور مت فقنة مت   ةوا 
 الظ اهرة من ملكوت القدرة، وألدركت أن هما كشيء واحد، كما قد سبق ذكره

 
مثنال يع  أر لو كانت تظهر أمثال هذه األمنور فني هنذا العهند، وتَنذ  وتفك   نظراها األأ، واآلن أي  

الكفر ن هنم كنانوا يحكمنون بنإبمربني  الوجنود ومننزل الكلمنات،  اهذه الحكايات فمناذا كنانوا يفعلنون؟  قسنم  
الحال، ويأمرون بالقتل بال سؤال.  فكيف يستمعون إلى القول بأن  عيسى قد ظهر منن نفخنة روح  في

ي فنن نه ال يندخل إة، فإن نك لنو تصنيح بنذلك مائنة ألنف منر   القدس؟ أو أن  موسى قد أ منر بناألمر المبنرم؟ 
 داءسالة، أو أن  قاتال  قد سمع الن  أذن أحد أن  من ال أب له قد بعث بالر  
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 ي أنا هللاأن   -جرة نار من ش 
 

ننرَ  و مننن جميننع هننذه البيانننات أن  مظهننر هننذه األمننور كل هننا هنن ي شنناهد  بعننين اإلنصنناف، لَ  ولننو ن ظ 
فنإن هم  ظاهرة.  ومع أن ه لم يقع في هذا الظ هنور أمثنال هنذه األمنور، االيوم ظاهر كما أن  نتائجها أيض  

كون بظنونات األنفس المردودة.  ولَكمْ   ق نها فني حن افتنراءات، ولَكنْم ارتكبنو ا عليه منوْ افترَ  مع ذلك متمس 
 من باليا لم يظهر لها شبه في اإلبداع

 
نمداني،  ا بلغ البيان هذا المقام، َمر  هللا أكبر، لمَّ  نبح الص  وحاني منن الص  ذى الر   هنبَّ نسنيمو الش 

ننباح منن ننالص  ننو ر الننن فس ببشننارة جدينندة، وفننتح للننر  ن مدينننة سننبأ البقنناء، وبمننروره بش  د، غيننر محنندو  اح فتوح 
لوصف، عن ا ال ذي جل   ها من ق َبل  المحبوب.  وأتى بهدايا ثمينة ال عداد لاجديد   اوبسط أمامها بساط  

ْلَعنن نينننرة، ال يفننني بقامتننه الم اللطيننف، ورداء البينننان ننناقص هد   كر قاصنننرة عننن أن تتناسنننب مننع َقنننالننذ   ةَفخ 
ر ن بالبل أغصان الهجبيان من دون لسان.  يلق  ت  يكشف رمز المعاني من غير لفظ، وينطق بأسرار ال

رَّ  بي  ن  مهم قواعد العشق وسلوك العاشقين، وي  والفراق الن وح واألنين، ويعل    لهم س 
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الخضنننوع للمحبنننوب، ويلق  نننن النننورود البديعنننة فننني رضنننوان القنننرب والوصنننال كينننف يكنننون جنننذب القلنننوب 
تان العشننق، ويسننتودع فنني صنندور العشنناق وسننحر النند الل.  ويفننيض بأسننرار الحقننائق علننى شننقائق بسنن

نناعة علننى شننأن يغتننبط لننه  دقننائق الرمننوز، ولطننائف األسننرار.  ولقنند تنندفَّقت حينناض عنايتننه فنني هننذه الس 
نمس.  وبلغنت األلطناف إلنى  روح القدس غاية الغبطنة، إذ وهنب للقطنرة أمنواج البحنر، وللنذرَّة طنراز الش 

عنننل مكمنننن المسنننك، واسنننتقر   مقنننام: نننا قصننند الج  نننمس، وبعثنننت األمنننوات منننن قبنننور الخف  ش فننني مقابنننل الش 
الَ  األجساد بنفخة الحياة، وأجلَس   على سرير العلم، وأقام الظ المين على أريكة العدل الجه 

 
اعة ال تي فيها تظهر آثار هذه ال عناية إن  عالم الوجود حامل بجميع هذه العنايات.  ينتظر الس 

، المحبنوب ى كنوثر زاللة الظ منأ إلنبلغ العطاش ال ذين سنقطوا منن شند  رابي ة، وبها يالغيبي ة في العوالم الت  
نن  بسننرادق القننرب والحينناة فنني جننوار المعشننوق.  ومننن هننم ال ننذين الون فنني فيننافي البعنند والعنندمويفننوز الض 

شنننقائق الحقنننائق الغيبي نننة؟ تنبننت فننني أرض قلنننوبهم هنننذه الحبننوب القدسننني ة؟ وتنفنننتح فننني رينناض نفوسنننهم 
 اشتعال،بحيث ال بأشد   لعشق مشتعلة في سيناء الحب  إن  سدرة ا وحقيقة  
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ن  عَ  نن َش َطننتخمنندها وال تقضنني عليهننا مينناه البيننان، وا  ن  هننذا الس  مندر هننذا الحننوت ال ترويننه البحننور، وا 
وح  فني مشنكاة قلبنك،  ااريَّ ال يستقر  إال في وهج سناء طلعة المحبوب.  فأوقد إذ  النَّ  يا أخي سنراج النر 

، ويمنعنننه عنننن ة، واحفظنننه بزجننناج العقنننل، كننني ال يطفئنننه َنَفنننس األنفنننس المشنننركة  وأشنننعله بننندهن الحكمننن
رنننا أفننق سننماء البيننان مننن أننوا بهننا قلبننك وتكننون  ر شننموس الحكمننة والعرفننان، ليطمننئنَّ اإلننارة.  كننذلك نو 

 من ال ذين طاروا بأجنحة اإليقان في هواء محب ة رب هم الر حمن
 

ننا قولننه: حينئننذ تظهننر عالمننة ابننن اإل نسننان فنني السننماء، فمعننناه أن ننه مننن بعنند كسننوف شننمس أم 
الم المعننارف اإللهي ننة، وسننقوط نجننوم األحكننام الث ابتننة، وخسننوف قمننر العلننم المرب نني للعبنناد، وانعنندام أعنن

ظالم ص   نماء.  والمقصنبْ الهداية والفالح، وا  الح، تظهر عالمنة ابنن اإلنسنان فني الس  دق والص  ود ح الص 
ننماء  ننماء هنننا هننو الس  ة الظ نناهرة.  إذ عننند قننرب ظهننور َفلننك سننموات العنندل، وجريننان ف لننك الهدايننمننن الس 

نن نعلنى بحننر العظمننة، يظهنر فنني الس  ننموات بظهننور ذاك  ار  ماء نجننم بحسنب الظ نناهر يكننون مبش  لخلننق الس 
نننر األعظنننم، كمنننا يظهنننينننالن   ألهنننل األرض بنننذاك الفجنننر األقنننوم  ار  ر فننني سنننماء المعننناني نجنننم يكنننون مبش 

 األكرم.
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ننماء الباطنننة، قبننل ظهننور كننل  نبنني  كمننا هننو وهاتننان الع ننماء الظ نناهرة، وفنني الس  المتننان تظهننران فنني الس 
 المعروف والمشهور

 
نن بيننل ظهننور حضننرته رأى الن مننرود  مننن جملننة ذلننك خليننل الننر حمن، حيننث ق   ، فاسننتطلع فيننه امنام 

نر  ماء.  كما أن ه ظهر في األرض شنخص أخنرأَي الكهنة، فأخبروه عن طلوع نجٍم في الس    َس الن نا ذ يبش  
 بظهور حضرته

 
طلنع  قند اذاك الز مان فرعون بنأن  كوكب ن ومن بعده كانت حكاية كليم هللا ال تي أخبر عنها كهنة  

 ماء، وهو دليل على انعقاد نطفة على يدها يكون هالكك أنت وقومنك.  وكنذلك قند ظهنر عنالمِّ في الس  
نننر بنننني إسنننرائيل فننني الل    ينننناهنننو مسنننطور فننني الكتنننب.  ولنننو توخ  يطمئننننهم كمنننا سنننل  يهم و ينننالي، ي  كنننان يبش  

ن اسنالة كتاب نتفصيل تلك األمور ألصبحت هنذه الر   ي نام ال .  كمنا أن ننا ال نحنب  أن ننذكر حكاينات األمفص 
عنل  يصنل لمنن فنرط الحنب   لجننابكم،  الخالية، ويشهد هللا بأن  هنذا البينان ال نذي ذكرنناه اآلن لنم يكنن إال  

ننال إلننى بحننر ار  نننى، أو تَننإلننى شنناطئ الغ  مننن فقننراء األرض  جمننع لعلننم، أو يصننل طننالب د فئننة مننن الجه 
ال  العلم المتعط    فإن  هذا شون للمعرفة إلى سلسبيل الحكمة.  وا 
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 اكبير   ا، ويحسبه عصيان  اعظيم   اد  االشتغال بهذه المقاالت ذنب  ع  العبد يَ 
 

ن ى ظهنور نجنم عيسنى فنني ، عنند قنرب ظهنور عيسنى اط لنع نفننر منن المجنوس علناوكنذلك أيض 
نن سننلطنة هيرينندوس، وهننو ال ننذي  ر ذلننك الننن جم إلننى أن دخلننوا المدينننة ال تنني كانننت مقننرَّ ماء.  واقتفننوا أثَننالس 

فه فني تلنك األينام.  وجناء هنؤالء المجنوس قنائلين: أينن هنو سلطنة تلك الممالنك فني قبضنة تصنر   كانت
افيننا لنسنجد لنه.  وبعند البحنث والفحنص علمنوا المولود ملك اليهود؟ ألن نا قد رأينا نجمه فني المشنرق وو 

ننا  ننماء الظ نناهرة.  وأم  بننأن  ذاك الط فننل قنند ولنند فنني بيننت لحننم بننأرض يهننوذا.  فهننذه هنني العالمننة فنني الس 
ماء الباطنة، ال تي هي سماء العلم والمعاني فكانت ظهنو  ا، ال نذي كنان ر يحينى بنن زكري نالعالمة في الس 

ق  ر الن اس بظهور عيسى، كما قيبش   ر َك ب َيْحَيى م َصد   َن ّللا   َوَسني  د   اال عزَّ من قائل﴿َأنَّ ّللا َ ي َبش    اب َكل َمٍة م  
ور   نفالمقصود من الكلمة هنا، ه( 1)﴾اَوَحص   بظهنوره.  ومسنطورِّ  ار  و حضرة عيسى ال ذي كان يحيى مبش 
ماوية هذه العبارة: اأيض    في األلواح الس 
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ي ة ي نماوات"كان يوحنا يكرز في بر  ا هنو والمقصنود منن يوحن ن ،هوذا قائال : "توبنوا فقند اقتنرب ملكنوت الس 
 يحيى

 
نننا اآلثنننار  نننماء الظ ننناهرة.  وأم  ننندي قننند ظهنننر آثنننار فننني الس  كنننذلك كنننان قبنننل ظهنننور الجمنننال المحم 

نن االباطنننة فقنند كننانوا أربعننة رجننال واحنند     رض بظهننور شننمس الهوي ننة.رون الن نناس علننى األبعنند اآلخننر يبش 
نم  ي بسنلمان، وكنان كل منا حضنرت الوفناة  وقد تشر   وزَبنْه" ال نذي س  رسنل مننهم ي   اأحند   ف بشنرف خندمتهم "ر 

خص اآلخر إلى أن أتت نوبة الر ابع ال ذي قال له في حين وفاته: يا روزبنه  وزَبْه" إلى الش  هنب منن ذا"ر 
مس المحم دي ة ويا بشراك بل   قاء حضرتهبعد تكفيني ودفني إلى الحجاز حيث تشرق هناك الش 

 
ننا بلغننت األي ننام إلننى هننذا األمننر  مننين عننن ظهننور نجننم فنني البننديع المنيننع، أخبننر أكثننر المنج  ولم 

ماء الظ اهرة.  كما أن ه قد كان على األرض الن    هماران أحمد وكاظم قد س هللا تربتي  وران الن  الس 
 

لنك ي ة، تظهر عالمات ذقد ثبت من هذه المعاني بأن  قبل ظهور أي  أحد من المرايا األحد إذا  
ماء  الظ هور في الس 
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ننماء الباطنننة، ال تنني هنني محننل   شننمس العلننم، وقمننر الحكمننة وأنجننم المعنناني والبيننان،  الظ نناهرة، وفنني الس 
وتلك عبارة عن ظهور إنسان كامل قبل كل  ظهور لتربية العباد وا عدادهم لمالقاة شمس الهوي ة، وقمر 

  األحدي ة
 

ننا قولننه: وحينئننٍذ  ننماء ب اينننوح كننل  قبائننل األرض ويننرون ابننن اإلنسننان آتي ننأمَّ قننوٍَّة علننى سننحاب الس 
ان شمس قصد به أن ه في ذاك الوقت ينوح العباد من فقدلت لميح في هذا البيان اإللهي  يومجٍد كبير.  فا

، وقمننر العلننم، وأنجننم الحكمننة الل دن   جمننال و ي ننة، ويشنناهد فنني تلننك األثننناء طلعننة الموعننود، الجمننال اإللهنني 
ننماء، وراكب نن ننحاب.  يعننني أن  ذاك الجمننال اإللهنني  يظهننر مننن سننماو  االمعبننود نننازال  مننن الس  ات علننى الس 

نماء هننا إال   ، ال تني هن المشيئة الرب اني ة في هيكنل بشنري، ولنم يقصند منن الس  ي محنل  جهنة العلنو  والسنمو 
ون نوننات القديمنة قند ظهنرت منن بطنظهور تلك المشارق القدسي ة والمطنالع القدمي نة.  ولنو أن  هنذه الكي

ن يكونننوا سنناكنين علننى هننات بحسننب الظ نناهر إال  األم    أن هننم فنني الحقيقننة نننازلون مننن سننماوات األمننر، وا 
فني  هم مت كئون على رفرف المعاني.  وحيثما يمشنون بنين العبناد فنإن هم يكوننون طنائرينأن   األرض، إال  

 هواء القرب.  يمشون على
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وح  بغير حر  كنة الر جنل، ويطينرون إلنى معنارج األحدي نة بغينر جنناح.  وفني كنل  َنَفنس يطنوون أرض الر 
ون علنى  هادة، مستقر  ون على ملكوت الغيب والش  عالم اإلبداع من مشرقه إلى مغربه، وفي كل  آن يمر 
عنرش ال يشنغله شنأن عننن شنأن.  وجالسنون علنى كرسنني: كنل  ينوم هنو فنني شنأن.  مبعوثنون منن علننو  

ماءإم، وسمو  مشيئة المليك األعظم.  وهذا معنى قوله قدرة سلطان القد  ن هم ينزلون من الس 
 

ماء في بيانات شموس المعناني علنى مراتنب كثينرة: فمنثال  منهنا سنماء  واعلم أن ه يطلق لفظ الس 
األمنننر، وسنننماء المشنننيئة، وسنننماء اإلرادة، وسنننماء العرفنننان، وسنننماء اإليقنننان، وسنننماء الت بينننان، وسنننماء 

ماء معنى مخصوص  الظ هور، و  ال يدركه أحد  اسماء البطون، وأمثالها.  ففي كل  مقام أراد من لفظ الس 
اربين من كؤوس األزلي ة.  فمثال  يقول﴿ ْزق ك ْم َوَمنا غير الواقفين على أسرار األحدي ة، والش  َماء ر  َوف ي السَّ

ونَ  زق ينبننت مننن األرض. وكننذلك قولننه: "األسنن (1)﴾ت وَعنند  ننماء" مننع أن هننا والحننال أن  الننر  ماء تنننزل مننن الس 
 تظهر من لسان العباد.
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ن ننك تنندرك جميننع الت لميحننات فنني إفننت ولننو قلننيال  مننرآة قلبننك وطهَّرتهننا مننن غبننار الغننرض، ففننإن أنننت نظ  
كلمننات الكلمننة الجامعننة اإللهي ننة، وتقننف علننى أسننرار العلننم فنني كننل  ظهننور.  ومننا لننم تحننرق الحجبننات 

 لعباد بنار االنقطاع،  فإن ك ال تفوز بصبح العلم الحقيقي  النوراني  العلمي ة المصطلح عليها بين ا
 

 ، نننلطان الحقيقننني  لهمنننا يظهنننر منننن إلهامنننات الس  ، أو  ، وعلنننم شنننيطاني  والعلنننم علمنننان: علنننم إلهننني 
 وثانيهمنننا يبنننندو منننن تخنننني الت األنفنننس الظ لماني ننننة.  فمعل ننننم ذاك حضنننرة البنننناري، ومعل نننم هننننذا الوسنننناوس

ل: ات  الن فساني ة.  بيا ر ذاك بنر.  أثمناقنوا هللا ويعل مكنم هللا.  وبينان الثناني: العلنم هنو الحجناب األكن األو 
نن ننبر   جر  الش  نن الصَّ ننوالش   مننن بياننناتجر الكبننر  والغننرور والن خننوة.  و وق والعرفننان والمحب ننة، وأثمننار هننذا الش 

م مننن روائننح هننذه العلننو  أصننحاب البيننان ال تنني ذكروهننا فنني معنننى العلننم، أن ننه ال يستشننم  منننه أي ننة رائحننة
ننجر إال البغننيالظ لماني ننة ال تنني أحاطننت ظلمت   أتي إال  والفحشنناء، وال ينن هننا كننل  الننبالد.  ال يثمننر هننذا الش 

 والبغضاء، ثمره سم  قاتل، وظل ه نار مهلكة، فنعم ما قال: بالغل  
ك بأذيال الهوى فأخلع الحيا ن جل وا  تمس   وخل   سبيل الن اسكين وا 
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ننأ افيجنب إذ   قننات كني تكننون وتقند س القلنب عننن جمينع الت عل  در عنن كننل  منا سننمعته، ن ت ننز  ه الص 
نننالك فننني النننن هج " محنننل  إدراك اإللهامنننات الغيبيَّنننة، ومسنننتودع أسنننرار العلنننوم الرب ان ي نننة.  ولهنننذا يقنننول الس 

نا فني أيندي النناس"  نفر عم  هنذا شنرط البيضاء والر كن الحمراء لن يصل إلى مقام وطننه إال بنالكف   الص  
الك.  فك  ر فيه مليا   له، حت ى تقف على مقصود الكتاب من غير ستر وال حجابوتعق   االس 

 
بنناهلل كل مننا  اوباالختصننار قنند بعنندنا عننن المقصنند، ولننو أن  كننل  مننا ذكننر هننو فنني المطلننب، قسننم  

م منن آللنئ منن القلينل، أرى زمنام القلنم يفلنت منن اليند، ومنع ذلنك فكن أردت االختصار واالكتفاء باألقنل  
عصماء ال عداد لها، لم تزل مودعة في صدف القلب، وكم من حوري ات المعناني لنم تنزل مسنتورة  فني 

﴾ ْم َوال َجان، ْثه نَّ إ نسِّ َقْبَله  غرفات الحكمة، لم يمسسهن  أحد، كما قال تعالى: ﴿َلْم َيْطم 
ومع كل  هذه  (1)

برمننز عنن المطلنوب.  فمتننى يوجند محنرم أمننين عننن المقصنود، ولنم آت  االبياننات، كنأن ي لننم أذكنر حرف ن
 ر  مستعد  لإلحرام في حرمللس  
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 االمحبوب، والوصول إلى كعبة المقصود، كي يرى ويسمع أسرار البينان منن دون سنمع وال لسنان.  إذ  
نن ننماء فنني اآليننة المنزلننة معلوم  نن اأصننبح المقصننود مننن الس  مننن هننذه البيانننات المحكمننة الواضننحة  اومفهوم 

 ئحةالال  
 

حاب  هنو تلنك األمنور المخالفنة  - والغمام ، فالمراد منن الغمنام هنناأم ا قوله: إن ه يأتي على الس 
نن م  اْسنَتْكَبْرت ْم َفَفر يق  نك  نولِّ ب َمنا اَل َتْهننَوى َأنف س  ْم َرس  لََّما َجنناءك   األهنواء الن ناس ومينولهم، كمننا ورد فني اآلينة﴿َأَفك 

رائع وارتفناع القواعند والر سنوم العادي نة  (1)َتْقت ل وَن﴾ اَكذَّْبت ْم َوَفر يق   وذلك من قبيل تغيير األحكام وتبديل الش 
م المؤمنين من العوام على المعرضين من العلماء.  وكنذلك يقصند بنه ظهنور ذلنك الجمنال األزلني    وتقد 

اليقظنة، وأمثنال للحدودات البشري ة، مثل األكل والشرب، والفقنر والغننى، والعنزَّة والذ ل نة، والن نوم و  اخاضع  
بهة عند الن اس ويحجبهم.  فكل  هذه الحجبات قد عب ر عنها بالغمام ،ذلك  مم ا يثير الش 
 

 وهذا هو الغمام ال ذي به تتشق ق سماوات العلم
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ننَماء  والعرفننان لكننل  مننن علننى األرض.  كمننا قننال تعننالى: ﴿ وكمننا أن  الغمننام  (1)﴾ب اْلَغَمننام   َيننْوَم َتَشننقَّق  السَّ
ننؤونات المننذكورة تمنننع العبنناد عننن يمنننع أ ننمس الظ نناهرة، كننذلك هننذه الش  بصننار الن نناس عننن مشنناهدة الش 

ننار.  ننول   واال  َقننوَ ﴿إدراك شننمس الحقيقننة.  يشننهد بننذلك مننا جنناء فنني الكتنناب عننن لسننان الكف  َمننال  َهننَذا الرَّس 
ننني ف ننني اأَلْسنننَواق  َلنننْوال أ ننننز َل إ َلْينننه  َمَلنننكِّ  ير   َيْأك نننل  الطََّعننناَم َوَيْمش  نننوَن َمَعنننه  َننننذ  حينننث قننند لنننوحظ علنننى  (2)﴾اَفَيك 

نناألنبينناء فقننر وابننتالء ظنناهري   فننيهم مسننتلزمات الجسنند العنصننري ة مننن قبيننل الجننوع  ا،  كمننا لننوحظ أيض 
نؤون منن تلنك الهياكنل القدسني ة كنان الن ناس  واألمراض والحوادث اإلمكاني ة.  ولم ا كاننت تظهنر هنذه الش 

ك  وال تنأتي منن  ار يب، ويهيمون في بوادي الوهم والحيرة مستغربين: كيف أن  نفس  يتيهون في فيافي الش 
جاننننب هللا وتننند عي إظهنننار الغلبنننة علنننى كنننل  منننن علنننى األرض، وتنسنننب إلنننى نفسنننها أن هنننا علَّنننة خلنننق 

(، ومننع ذلننك تكننون مبتليننة بهننذه األمننور الجزئي ننة بتلننك الكَ ْفنناألَ  ت  ْقننلَ ا خَ َمننلَ  الكَ وْ الموجننودات كمننا قننال )َلنن
 لكيفي ة، كما قد سمعت من قبيل ابتالء كل  نبي  وأصحابها
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لَّننة، حيننث كننانوا يرسننلون رؤوس أصننحابهم إلننى المنندائن كهنندايا.  ويمنعننونهم عننن الذ  بننالفقر واألمننراض و 
ين، بدرجة أن هم صنعوا بهم كنل   إظهار ما أ مروا به.  وكل  واحد منهم كان مبتلي تحت أيدي أعداء الد 

 عوهما أرادوا أن يصن
 

 ومننن المعلننوم أن  الت غييننرات والت بننديالت ال تنني تقننع فنني كننل  ظهننور هنني عبننارة عننن ذاك الغمننام
ننمس اإللهي ننة ال تنني أشننرقت مننن مشننرق  المظلننم ال ننذي يحننول بننين بصننر عرفننان العبنناد ومعننرفتهم تلننك الش 

نين الط ويلة ،الهوي ة ب لى اآلدا، ومترب ون عوذلك ألن  العباد باقون على تقليد آبائهم وأجدادهم هذه الس 
ريعة القديمة.  ثمَّ دفعة واحدة يسمعون أو يرون شخص   رة في الش  م لهن اثال  مم اوالط رائق ال تي كانت مقرَّ

نرعي ة ال تني تربنوا عليهنا ق  ارون ننفني جمينع الحندودات البشنري ة، يقنوم منن بيننهم وينسننخ تلنك الحندودات الش 
ون المخالف والمنكر   اجاب  مور تكون ح.  فال بدَّ أن  هذه األاوفاجر   اوفاسق   الها، كافر  متواترة، وكانوا يعد 

ن ذين لم تذق قلوبهم سلسبيل االنقطاع، ولم تشرب من كوثر المعرفة.  ويحتجبون عن عرفنالل   اوغمام  
ننمس بمجننر    د اسننتماعهم لهننذه األمننور.  وبنندون سننؤال وال جننواب يحكمننون بكفننره، ويفتننون بقتلننه. تلننك الش 

 فتكما قد عر 
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ينبغي لننا  اوسمعت مم ا وقع في القرون األولى، ومم ا هو واقع في هذا الز مان أيضا   مم ا شاهدته، إذ  
م بهنننننذه الحجبنننننات الظ لماني نننننة، وغمنننننام أن نبنننننذل الجهننننند حت نننننى أن ننننننا بفضنننننل التأييننننندات الغيبيَّنننننة ال ن حنننننرَ 

ذا مننا ، ونعرفننه االمتحانننات الرب اني ننة، عننن مشنناهدة ذاك الجمننال الن ننوراني   هننو بنفسننه ال بشننيء آخننر.  وا 
ة واحدة وبرهان واحد حت ى نفنوز بمنبنع الفنيض الال   ة، فنكتفي بحج  متنناهي، ال نذي فني سناحته أردنا حج 

ننك بننرأي  تنعندم جميننع الفيوضننات األخننرى. ال أن ننا فنني كننل  يننوم نعتننرض بناعتراض مننن خيالنننا، أو نتمس 
 على حسب أهواء أنفسنا

 
ننن ، بتلويحنننات عجيبنننة، كنننل  هنننذه اإلننننذارات ال تننني أخبنننروا عنهنننا منننن قبنننل  منننن  اسنننبحان هللا، رغم 

شنننارات غريبنننة، كننني يطَّلنننع عليهنننا كنننل  النننناس، وال يحرمنننون أنفسنننهم فننني هنننذا الينننوم عنننن بحنننر بحنننور  وا 
الفيوضات، مع ذلنك فقند وقنع فني األمنر منا وقنع ممَّنا هنو مشنهور، ونزلنت بمضنامينه اآلينات الفرقاني نة 

َن اْلَغَمام ﴾ كما قال تعالى :﴿َهلْ  م  ّللا   ف ي ظ َلٍل م   وَن إ الَّ َأن َيْأت َيه  َينظ ر 
.  وبعض علماء أهل الظاهر (1)

 جعلوا هذه اآلية من
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ننماوي ة،  عالمننة القيامننة الموهومننة ال تنني يتصننورونها.  والحننال إن  مضننمونها موجننود فنني أكثننر الكتننب الس 
كر عالمات   الظ هور ال ذي يأتي بعده كما ذكرنا من قبلومذكور في كل  األماكن ال تي فيها ذ 

 

نَماء  وكنذلك قولنه: ﴿ ب نيٍن َيْغَشنى النَّناَس َهنَذا َعنَذابِّ َأل نيمِّ  َينْوَم تَنْأت ي السَّ َخاٍن م  يريند بهننا أن   (1)﴾ب ند 
ناة ل نفس الخبيثربَّ العزَّة قد جعل األمورات المضاد   ان المتحن اوميزان ن ة، والمخالفة ألهنواء الن ناس محكا

نن اعبنناده، وتمييننز   ننللس  خان فنني هننذه كننر.  وقنند عب ننر بالنند  قي، والمعننرض مننن المقبننل، كمننا قنند ذ  عيد مننن الش 
اآليننة المننذكورة عننن االختالفننات فنني الر سننوم العادي ننة، وعننن نسننخها وهنندمها وانعنندام أعالمهننا المحنندودة.  

لهنننم، ال يسنننتطيعون مننننه  افننأي  دخنننان أعظنننم منننن هنننذا النند خان ال نننذي غشنننى كنننل  الن ننناس، وأصننبح عنننذاب  
بون بعذاب جديد من نار أنفسهم.إذ أن هنم كل منا يسنمعون ن هم في كل  حين يعذ  إمهما حاولوا بل  اخالص  

مداني  قد أصبح ظاهر   ، والحكم المنيع الص   في أطراف األرض.  وهو ابأن  هذا األمر البديع اإللهي 
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هم دة، وكل منا يالحظنون منن قندرة أصنحابه وانقطناعكل  يوم في علوٍ  وازدياد تشتعل في قلوبهم ننار جدين
يظهننر علننى نفننوس المعرضننين  اورسننوخ   ااسننتحكام   وثبننوتهم ال ننذي يننزداد كننل  يننوم بفضننل العنايننة اإللهي ننة

نننطوة اإللهي نننة فننني هنننذه األينننام شنننأن   .اضنننطراب جديننند ن معنننه علنننى و ال يجنننرؤ  اوالحمننند هلل، قننند بلغنننت الس 
ذا ما لقوا أحد   حاب الحق  من ال ذين لو كان لهم مائنة ألنف روح ألنفقوهنا فني سنبيل من أص االكالم.  وا 

ذا مننا خلننوا ألنفسننهم يشننتغلون  المحبننوب بكننل  روح وريحننان، يظهننرون أمامننه اإليمننان مننن الخننوف.  وا 
نن م  األَ ب   والل  بالسَّ ننوْا َعَلننْيك  ْم َقننال وْا آَمنَّننا َوا  َذا َخَلننْوْا َعض  ننَن اْلَغننْيظ  ق ننْل عننن كمننا قننال تعننالى: ﴿َوا  َذا َلق ننوك  ننَل م  َنام 

﴾ ور  ند  ْم إ نَّ ّللا َ َعل يمِّ ب نَذات  الص  ك  م وت وْا ب َغْيظ 
نا قلينل سنوف تنرى أعنالم القندرة اإللهي نة مرتفعنة فني  (1) وعم 

 ياركل  البالد، وتشاهد آثار غلبته وسلطنته ظاهرة في جميع الد  
 

قيامة اآليات ولم يقفوا على المقصود من ال وخالصة الكالم أن ه لم ا لم يدرك أكثر العلماء هذه
روها بقيامة موهومة من حيث ال يشعرون.  وهللا األحد شهيد بأن ه لو كان  فس 
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لديهم شيء من البصيرة، ألدركوا منن تلنويح هناتين اآليتنين جمينع المطالنب ال تني هني عنين المقصنود.  
ن  عليننك حمامننة البقنناء علننى أفنننان سنندرة ولوصننلوا بعنايننة الننر حمن إلننى صننبح اإليقننان المنيننر، كننذلك تغنن

  االبهاء لعلَّ تكوننَّ في مناهج العلم والحكمة بإذن هللا سالك  
 

وقوله يرسل مالئكته إلى آخر القول، فالمقصنود بهنؤالء المالئكنة هنم أولئنك الن فنوس ال نذين هنم 
ننفات البشننري ة بنننار محب ننة هللا، وات صننفوا بصننفات  أهننل العلي ننين والكننروبي ين كمننا بقننو ة روحاني ننة حرقننوا الص 

في وصف الكروبي ين "إن هم قوم منن شنيعتنا خلنف العنرش" ولنو أن  ذكنر عبنارة  (1)يقول حضرة الصادق
أن هنننا فننني إحننندى  اهر وحسنننب البننناطن أيضنننا،  إال  خلنننف العنننرش يقصننند بهنننا معنننان شنننتَّى، حسنننب الظ ننن

نيعة كمنا يقن ول فني مقنام آخنر )المنؤمن كالكبرينت المقامات في المرتبة األولى تدل على عدم وجود الش 
لنويح ال نذي األحمر( فالتفنت إلنى هنذا الت   األحمر( وبعدها يخاطب المستمع قائال  له )هل رأيت الكبريت

 على عدم وجود المؤمن، هو أبلغ من الت صريح وأدل  
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قوا هننذا قننول حضننرته، واآلن أنظننر كننم مننن هننؤالء الخلننق المجننر دين عننن اإلنصنناف، وال ننذين لننم يستنشنن
 يمانذين بقولهم يتحق ق اإلرائحة اإليمان كيف أن هم ينسبون الكفر لل  

 
ننا أن  سننة عننن العننوارض البشننريَّة، صننارت هننذه الوجننودات القدسنني ة منز هننة ومقد  وباالختصننار لم 

وحاني   الن فوس  ين، ومتَّصفة بأوصاف المقدَّسين، لهذا أطلق اسم المالئكة على هذهومتخل  قة بأخالق الر 
الالم سننة.  هننذا هننو معنننى تلننك الكلمننات ال تنني قنند اتَّضننحت كننل  فقننرة منهننا باآليننات الواضننحة والنند  ئل قدَّ

 ئحة.المتقنة، والبراهين الال  
 
ننا لننم تصننل أمننم عيسننى إلننى هننذه المعنناني، ولننم تظهننر هننذه العالمننات بحسننب الظ نناهر كمننا    ولمَّ

حرومين ة من ذلك اليوم إلى اآلن، وصاروا مأدركوها هم وعلمائهم، لهذا لم ي قبلوا إلى المظاهر القدسي  
مداني ة.  هنذا شنأن هنؤالء العبناد  ي فنمن جميع الفيوضات القدسيَّة، ومحجوبين عن بدائع الكلمات الص 

يوم الميعاد حيث عجزوا عن أن يدركوا بأن ه لنو كاننت أشنراط الظ هنور فني أي  عصنر تظهنر فني عنالم 
 من ال ذي كان يستطيع اإلنكارالظ اهر مطابقة لما ورد في األخبار، ف
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، احكننم باإلنصنناف.  مننثال   لننو  ، والمجننرم والت قنني  ننقي  ننعيد والش  واإلعننراض، وكيننف كننان يفصننل بننين الس 
بنن منريم منن اتظهر بحسب الظ اهر هذه العبارات المسطورة فني اإلنجينل، وتننزل المالئكنة منع عيسنى 

ننحاب، فمننن ذا ال ننذي يقنندر علنن ننماء الظ نناهرة علننى الس  ى الت كننذيب أو يسننتطيع اإلنكننار ويسننتكبر عننن الس 
فنو ه اإليمان؟ بل إن  االضطراب يأخذ أهل األرض قاطبة على الفور بدرجنة ال يقندرون علنى النت كل م والت  

د   أو القبنول؟ ونظنرا   لعندم إدراكهنم هنذه المعناني فقند عنارض بحرف واحد، فكينف يصنل الحنال إلنى النر  
نندا    الء الموعننود، فلمنناذا لننيس معننك هننؤ   قننائلين لننه إذا كنننت أنننت الن بنني  جمننع مننن علمنناء الن صننارى محم 

 اله في أمره وننذير   اوال ذين يجب أن يأتوا مع جمال الموعود ويكونوا عون   المالئكة المذكورون في كتبنا
ننوَن َمَعننه  َنننكمننا أخبننر رب   العننز   ؟للعبنناد ير  ة عننن لسننانهم بقولننه: ﴿َلننْوال أ نننز َل إ َلْيننه  َمَلننكِّ َفَيك  إن  أمثننال  (1)﴾اذ 

هنننذه االعتراضنننات كاننننت موجنننودة بنننين الن ننناس فننني كنننل  األزمنننان واألعصنننار.  وكنننانوا فننني كنننل  األي نننام 
ة أن  العالمة الفالني ة لم تظهر، والبرهان الفالني لم  مشتغلين بزخارف القول، بحج 
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كهم بعلمناء عصنرهم فني تصند يق وتكنذيب هنذه الجنواهر يتحق ق وما انتابتهم هذه األمراض إال  من تمس 
ني ننن االمجنننرَّدة، والهياكنننل اإللهي نننة.  ونظنننر   نننؤونات الن فسننني ة، واشنننتغالهم بننناألمورات الد  ة السنننتغراقهم فننني الش 

دراكهننم، ومعارضننة لجهنندهم  ننموس الباقيننة، أن هننا مخالفننة لعلمهننم وا  الفانيننة، لهننذا كننانوا يننرون فنني هننذه الش 
ننرون معنناني الكلمنن ات اإللهي ننة، ويبي  نننون أحاديننث الحروفننات األحدي ننة وأخبارهننا، واجتهننادهم.  وكننانوا يفس 

بحسننب مننداركهم القاصننرة.  لهننذا َحَرمننوا أنفسننهم وجميننع الن نناس مننن أمطننار ربيننع الفضننل،  الفظيانن اتفسننير  
ون ومنننذعنون بالحنننديث المشنننهور القائنننل )حنننديث   نا وابتعننندوا عنننن رحمنننة حضنننرة األحدي نننة، منننع أن هنننم مقنننر 

ال يحتملنه  مستصنعبِّ  ننا صنعبِّ بالحنديث ال نذي يقنول فني موضنع آخنر )إن  أمرَ (.  و مستصنعبِّ  صعبِّ 
(.  ومن المسلَّم لنديهم أن نه لنم يصندق فني لإليمان   ه  قلبَ  هللا   امتحنَ  أو عبدِّ  لِّ رسَ أو نبي، م   رَّبِّ قَ م   كِّ لَ مَ  إال  

ننا فنني الالثننة.  فالحنناالن األو  حق  هننم أحنند هننذه األحننوال الث   ن هم لننم إحالننة الث الثننة فننالن أمرهمننا واضننح، وأم 
 الغش   لم يظهر منهم شيء إال   من االمتحانات اإللهي ة وعند ظهور المحك   اإللهي   ايْسَلموا أبد  

 
 ن  العلماء ال ذينإسبحان هللا مع إقرارهم بهذا الحديث ف
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ننن  عون العلنننم فننني غنننوامض مسنننائلرعي ة كينننف يننند  ال يزالنننون إلنننى اآلن فننني ظنننن  وشنننك  فننني المسنننائل الش 
األصنول اإللهي ة، وجواهر أسرار الكلمات القدسي ة، ويقولون بنأن  الحنديث الفالنني ال نذي هنو منن عالئنم 

رائحنة معناني األحادينث وغفلنوا عنن  اظهور القائم )المهدي( لم يظهر إلى اآلن مع أن هم لنم يندركوا أبند  
، والمؤمننون كنالبرق ع ون.  وهنم لظهنور أن  جميع العالمات قد ظهرت وصنراط األمنر قند امتند  لينه يمنر 

 ال فانتظروا كما كان ال ذين من قبلكم لمن المنتظرينقل يا م  الجه   العالمة ينتظرون 

 
ذا مننا سننئلوا عننن شننرائط ظهننور األنبينناء ال ننذين يننأتون مننن بعنند حسننب مننا هننو المسننطور فنني  وا 

شراقها كمالكتب من قبل وال   مس المحم دي ة وا  قبل  ا قد أشرنا إليه منتي من جملتها عالمات ظهور الش 
ون وال تنني بحسننب الظ نن اهر لننم تظهننر منهننا عالمننة واحنندة.  فمننع هننذا إذا سننئلوا بننأي  دليننل وبرهننان تننرد 

ب كون بقولهم إن  هذه الكتصارى وأمثالهم وتحكمون عليهم بالكفر، فحين عجزهم عن الجواب يتمس  الن  
ينة تشنهد .  والحنال أن  نفنس عبنارات اآلاده أبد  ن ها لم تكن من عنا  ن ها ليست من عند هللا، و ا  قد حر فت و 

 بأن ها من عند هللا.  ومضمون 
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ة  انفس هذه اآلية أيض   موجود في القرآن لو أنتم تعرفون: الحق  أقول لكنم أن هنم لنم يندركوا فني تلنك المند 
 حريفما هو المقصود من الت  

 
تحريننننف العننننالين وتبننننديل  أجنننل قنننند ورد فنننني اآليننننات المنزلننننة، وكلمننننات المرايننننا األحمدي ننننة ذكننننر

ا حينما سأل أهل خيبنر المستكبرين ولكن  ذلك في مواضع مخصوصة: ومن جملتها حكاية ابن صوري  
من نقطة الفرقان محم د عليه السالم عن حكم قصاص زنا المحصن والمحصنة فأجابهم حضرته "بأن  

ه "أي  وراة فسنألهم حضنرتود في الت نحكم هللا هو الرجم" وهم أنكروا قائلين بأن  مثل هذا الحكم غير موج
ه وقنال لن فأحضره رسول هللا  اعالم من علمائكم تسل  مون به وتصدقون كالمه؟" فاختاروا ابن صوري  

نعليكم المَ  لَ زَ نْ "أقسمك باهلل  ال ذي فَلق لكم الَبْحَر، وأَ  ، وظلَّنَل لكنم الغمناَم، ونجَّ رعنون وملئنه، اكم منن فنَّ
لَ  ة( نَ َصنحْ انينة الم  ن والز  َص حْ اني الم  أن تذكر لنا ما حكم به موسى في قصاص الز  كم على الن اس بوفضَّ

ننأي أن  حضننرته اسننتحلف ابننن صننوري   ننا بهننذه اإليمننان المؤك  وراة مننن حكننم قصنناص ل فنني الت ننز   ا ن نندة عم 
 جم، فقال حضرتهن ه الر  إفأجاب: أن يا محم د  اني المحصنالز  
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ننا َحننلمنناذا نسننخ هننذا الحكننم مننن بننين اليهننو  نن قَ رَ د وتعطَّننل حكمننه. فأجنناب بأن ننه "لم  ر بيننت المقنندس بختنص 
عنندد يسننير.  فعلمنناء ذاك العصننر  منننهم فنني األرض إال   أحنندِّ  عمننل القتننل فنني جميننع اليهننود لننم يبننقَ وأ 

ل وراة لق ت نبالنظر لقلَّة اليهود وكثرة العمالقنة اجتمعنوا وتشناوروا فيمنا بيننهم بنأن هم لنو عملنوا وفنق حكنم الت ن
وراة، ولهذه المصلحة رفعوا حكم القتل من بيننهم بنالمرة" وفني هنذه ر بحكم الت  ن نجوا من يد بختنص  ال ذي

ه ﴾ ننع  هننذا  (1)األثننناء نننزل جبريننل علننى قلبننه المنيننر وعننرض عليننه هننذه اآليننة ﴿ي َحر  ف ننوَن اْلَكل ننَم َعننن مََّواض 
حريننف مننا فهمننه هننؤالء ن الت  موضننع مننن المواضننع ال تنني أشننير إليهننا، وفنني هننذا المقننام لننيس المقصننود منن

صنارى محنوا منن الكتناب اآلينات ال تني كاننت فني عاع كما يقول بعضهم إن  علماء اليهود والن  الهمج الر  
: فهل يمكنن أنَّ العة المحم دي ة، وأثبتوا فيه ما يخالفها، وهذا القول ال أصل له وال معنى أبد  وصف الط  

وراة كانننت ن  الت ننإن عننند هللا ثننمَّ يمحننوه؟ وفضننال  عننن ذلننك فننبكتنناب ويعتبننره بأن ننه منن ايكننون معتقنند   اأحنند  
ة والمدينة حت ى يستطيعوا أن  يغي    لوا فيها.  بلروا أو يبد  موجودة في كل  البالد ولم تكن محصورة بمك 
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حريف هو ما يشتغل به اليوم جميع علماء الفرقان أال وهنو تفسنير الكتناب وتأويلنه إن  المقصود من الت  
نرون آينات الت نلهم وأهوائهم: ولم ا كان اليهود في عصنر حضنرة الر  بحسب ميو  النة علنى وراة الد  سنول يفس  

ن الم لنذا صندر فني حق  هنم حكنم ظهور حضرته بحسب أهوائهم وما كانوا يرضنون ببينان محم ند علينه الس 
النالت   ة علنى عالمنات حريف.  كما هو مشهود اليوم عن أمَّة الفرقان كيف أن ها حرَّفنت آينات الكتناب الدَّ
رونها بحسب ميولهم وأهوائهم كما هو معروفالظ    هور، ويفس  
 

ننن َبْعنند  َمننا  ْم َيْسننَمع وَن َكنناَلَم ّللا   ث ننمَّ ي َحر  ف وَنننه  م  ننْنه  وفنني موضننع آخننر يقننول: ﴿َوَقننْد َكنناَن َفر يننقِّ م  
َعَقل وه  َوه ْم َيْعَلم وَن﴾
ال على محو الكلمات  الكالم اإللهي  على تحريف معاني  اة أيض  وهذه اآلية دال   (1)

 العقول المستقيمة ااهري ة كما هو مستفاد من اآلية، وتدركه أيض  الظ  
 

يَن َيْكت ب وَن اْلك َتابَ   وفي موضع آخر يقول: ﴿َفَوْيلِّ ل  لَّذ 
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وْا ب ه  َثَمن   ند  ّللا   ل َيْشَتر  ْن ع  يه ْم ث مَّ َيق ول وَن َهَذا م  إلى آخر اآلية.  وهذه اآلية قند نزلنت فني  (1)﴾َقل يال   اب َأْيد 
ن سنول ألجنل استرضناء عديندة فني رد   حضنرة الر   اشأن علمناء اليهنود وأكنابرهم حينث كنانوا يكتبنون ألواح 

ظهنار الغنل  والكفنر.  وكنانوا يسنتدل ون علنى ذلنك بندالئل خاطر األغنيناء، واسنتجالب زخنارف الند   نيا، وا 
إلى أدلَّتهم هذه أن ها مسنتفادة منن أسنفار التنوراة كمنا يشناهد الينوم مثنل عديدة ال يجوز ذكرها، وينسبون 

دود على هذا األمر البديع كتبها علماء العصر الجاهلون، وزعموا بأن  مفترياتهم هذه ذلك: فكم من الر  
 آليات الكتاب، وموافقة لكلمات أولي األلباب مطابقةِّ 

 
و أن نننه إذا كنننانوا يقولنننون بنننأن  هنننذه العالئنننم وقصنننارى القنننول إن  المقصنننود منننن هنننذه األذكنننار هننن

نكون بآينات وأخبنار، فناعرف بأن نه ونهنا ويتمس  كنذب  المذكورة المشار إليهنا فني اإلنجينل قند حر  فنت، ويرد 
 نة. حريف بهذا المعنى ال ذي أشير إليه موجود في مواضع معي  محض، وافتراء صرف: نعم إن  ذكر الت  

 اومثبوت   ان معلوم  منها حت ى يكو  اولقد ذكرنا بعض  
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ين كنيال يقنع ين اإللهي ني نموجودة لدى بعض منن األم   الكل  ذي بصر بأن  اإلحاطة بالعلوم الظ اهرة أيض  
عين بنأن  اآلينة الفالني نة دلينل علنى الت  المعارضون في هذا الوهم ويتشب   ن  ثون بالمعارضة مدَّ حرينف.  وا 

ط العهننم: وعننالوة علننى مننا ذكننر افقننط بسننبب عنندم هننؤالء األصننحاب قنند ذكننروا هننذه المراتننب والمطالننب 
 حريف قد نز  لت في حق  اليهود "لو أنتم في جزائر علم الفرقان تحبرون".فإن  أكثر اآليات المشعرة بالت  

 
ماوي ليس في يد ولو أن ه قد سمع من بعض حمقى أهل األرض أن هم يقولون بأن  اإلنجيل الس  

نماء غناالن   كملنه واالعتسناف بألنم فلين عنن أن هنم بهنذا القنول يثبتنون نسنبة الظ  صارى بل قند رفنع إلنى الس 
ي جلَّ وعال.  ألن ه إذا كان بعد غياب شمس جمال عيسى عن وسنط القنوم وارتقائهنا إلنى ر لحضرة البا
ننالفلننك الر   ننة بينننهم فبننأي  شنن اابننع ورفننع كتنناب هللا جننلَّ ذكننره أيض  يء مننن بننين خلقننه ال ننذي هننو أعظننم حج 
ننن نننمس المحم دي نننة؟ وبنننأي  أمنننر كنننانوا بنننه ك بنننه أولئنننيتمس  ك العبننناد منننن زمنننن عيسنننى إلنننى زمنننن إشنننراق الش 

: لطان المعننوي  ، ومحلَّ نزول عذاب وسياط الس  مأمورين؟ وكيف يصيرون مورد انتقام المنتقم الحقيقي  
 ا ذكر يترتَّب على ذلك انقطاعظر عم  وبصرف الن  
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العباد  فی َحق  ه، َفَتعالی َعم ا  َعم ا َيظ ن   ب الل    َفَنع وذ  "فيض الفيَّاض وانسداد باب رحمة سلطان اإليجاد 
 ."ه م َيعرف ونَ 

 
ننننم ن ننننور  ال ننننذي فيننننه أحنننناط العننننالم أنننننوار﴿هللا  ن ننننه فنننني هننننذا الصننننبح األزلنننني إفيننننا عزيننننزي  َوات  السَّ

﴾  ن نننوَره ﴾وارتفننع سنننرادق العصنننمة والحفنننظ بقولنننه: ﴿َوَيننْأَبى ّللا   إ الَّ َأن ي نننت مَّ  (1)َواأَلْرض 
وفينننه انبسنننطت  (2)

نل   َشنْيٍء﴾ ه  َمَلك نوت  ك  بعنايننة  ينبغني لننا أن نشندَّ أزر الهمَّنة لعنلَّ نصنل   (3)وقامنت يند القندرة بقولنه: ﴿ب َيند 
نناج  رَ  ه  ْيننلَ ا إ  نَّنا   ﴿وَ  ﴾ ونسنتقر  فنني مواقننع عننز  هلل   انَّننم منننه إلنى المدينننة القدسنني ة ﴿إ  منن هللا وكننر  ﴾ ويجننب ونَ ع 

ننعليننك إن شنناء  نيوي ننة حت ننى تنندرك مننا ال نهايننة لننه مننن مراتننب ؤون الد  هللا أن تنننز  ه عيننني فننؤادك عننن الش 
ننة فنني ب الت  العرفنان، وتننرى الحنق  أظهننر منن أن يحتنناج فني إثبننات وجنوده إلننى دلينل أو يتطل نن نك بحج  مس 

 معرفته
 

ن ، لنو أن نك تكنون طنائر  أي هنا الس  وح  الر   اائل المحنب  فننوق  الحنق  ظناهر  لتنرى ا وحناني  فنني هنواء النر 
 كل  شيء بدرجة ال ترى في
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ن شنيء" وهنذا المقنام مقندَّس عنن أن يسنتدل  علينه بندليل أو ولم يكن معه م   غيره "كان هللا   االوجود شيئ  
في فضاء قدس الحقيقة لتجد كل  األشياء معروفة بعرفانه وهو ما  ايحتاج إلى برهان.  ولو تكون سائر  

ليل فنناكف نفسننك بمننا قالننه بنفسننه ﴿َأَوَلننْم فنني أرض النند   ا.  ولننو تكننون سنناكن  بنفسننه ازال وال يننزال معروف نن
نة ولنن  (1)َيْكف ه ْم َأنَّنا َأنَزْلَننا َعَلْينَك اْلك تَناَب﴾ رهنا بنفسنه ولنم يكنن أعظنم منهنا حج  نة ال تني قر  هنذه هني الحج 

 يكون "دليله آياته ووجوده إثباته".
 

أن بنوأطلنب منن عرفنائهم وحكمنائهم وعلمنائهم وشنهدائهم إن ني في هذا الوقت أ َذك  ر أهل البيان 
ن ننناظرين إلنى أصنل األمنر كنيال ي اال ينسوا الوصايا اإللهي ة ال تي أنزلها فني الكتناب ويكنون دائم  كوا تمس 

بنننبعض عبنننارات الكتننناب حنننين ظهنننور ذلنننك الجنننوهر ال نننذي هنننو جنننوهر الجنننواهر وحقيقنننة الحقنننائق وننننور 
نن األنننوار.  وأن ال يننرد عليننه منننهم قننادر  -ةسننلطان الهوي نن-لطان مننا ورد فنني كننور الفرقننان ألن  ذاك الس 

وح  من كل  البيان، وخلقه بحرف واحد من بدائع كلماته.  أو  على أن يقبض الر 
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س والهنوى: وأننت فه ويحشنرهم ويبعنثهم منن قبنور النن  يهب عليهم الحياة البديعة القدميَّة بحرف واحد منن
دراك أيَّامه ولقائه ﴿فالتفت وارتقب وأيقن في ذاتك  لَّْيَس بأنَّ الكلَّ سوف ينتهي أمرهم إلى اإليمان به وا 

ْم ق َبَل اْلَمْشر ق  َواْلَمْغر ب  َوَلك نَّ اْلب رَّ َمْن آَمَن ب الل   َواْلَيْوم  اآلخ   وَهك  اسمعوا يا أهل " (1)﴾ر  اْلب رَّ َأن ت َول وْا و ج 
يناكم بالحق  لعلَّ ت  "اسكننَّ في ظل   كان في أيام هللا ممدود  البيان ما وصَّ

 

علننى مننن فنني  ا"البنناب المننذكور فنني بيننان أنَّ شننمس الحقيقننة ومظهننر نفننس هللا ليكننوننَّ سننلطان  
نن ن لننن يطيعننه أحنند مننن أهننل األرض، وغنياننالس  ن لننم يكننن  اموات واألرض وا  عننن كننل   مننن فنني الملننك وا 

قنني عليننك مننن جننواهر الحكمننة لتطيننرن  بجننناحي  ذلك نظهننر لننك مننن أسننرار األمننر، ونلكنن –عنننده دينننار 
 "ااالنقطاع في الهواء ال ذي كان عن األبصار مستور  

 

ننح وتثبننت لنندى أصننحاب الن   إن   ة، كي ننة والمرايننا القدسنني  فننوس الز  لطننائف هننذا البنناب وجننواهره توض  
 أنَّ شموس الحقيقة
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ننومرايننا األحديَّننة ال تنني تظهننر فنني كننل   عصننٍر وزمننان مننن خيننام غيننب  هادة لتربيننة الهوي ننة إلننى عننالم الش 
بالغ الفنيض إلنى كنل  الموجنودات  ن –الممكنات، وا  موس تظهنر بسنلطنة قناهرة، وسنطوة غالبنة، هنذه الش 

مننا  ويحكننم   مننا يشنناء   هللا   هننذه الجننواهر المخزونننة والكنننوز الغيبي ننة المكنونننة هننم محننل ظهننور "يفعننل   ألن  
 "يريد  
 

نومن الواضح لدى أولي العلم واألف س  عنن  ائدة المنيرة، أنَّ غيب الهويَّة وذات األحديَّة كان مقدَّ
ننالبننروز والظ   دراك كننل    اخول والخننروج، ومتعالي ننزول والنند  عود والن ننهننور، والص  عننن وصننف كننل  واصننف وا 

نه  عنن األبصنار واألنظنار بكينونتنه ﴿ افي ذاته، وال ينزال يكنون مسنتور   امدرك، لم يزل كان غنيا  الَّ ت ْدر ك 
يننف  اْلَخب يننر  األَ  ألنَّننه ال يمكننن أن يكننون بينننه وبننين الممكنننات  (1)﴾ْبَصننار  َوه ننَو ي ننْدر ك  اأَلْبَصنناَر َوه ننَو اللَّط 

شننارة.  ألنَّ جميننع مننن فنني  بننأي   وجننه مننن الوجننوه نسننبة وربننط وفصننل ووصننل أو قننرب وبعنند وجهننة وا 
ثنوا منن العندم البالس   دوا بكلمة أمره، وب ع  نموات واألرض قد و ج  نحنت والفنناء الص  هود رف إلنى عرصنة الش 

 والحياة بإرادته ال تي هي نفس المشيئة

                                                 

 سورة األنعام . ( 1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 82 

ن نسنبة وال ربنط: والبرهنان  اسبحان هللا! إنَّه ما كان ولنن يكنون بنين الممكننات وبنين كلمتنه أيض 
م  ّللا   َنْفَسه  الواضح على هذا المطلب قوله: ﴿ ر ك   ولنم يكنن معنه ئنح علينه "كنان هللاليل الال  والد   (1)﴾َوي َحذ  

وا بعنندم بلننوغ معرفننة  مننن شننيء".  إذ أنَّ جميننع األنبينناء واألوصننياء والعلمنناء والعرفنناء والحكمنناء قنند أقننر 
ذلك الجوهر ال ذي هو جوهر الجواهر.  وأذعنوا بالعجز عنن العرفنان والوصنول إلنى تلنك الحقيقنة ال تني 

 هي حقيقة الحقائق
 

علننى وجننه الممكنننات لهننذا باقتضنناء رحمتننه  دودة  ت أبننواب عرفننان ذات األزل مسننولمننا أن كاننن
ر ه كننلَّ شننيٍء ووسننَعْت رحمتنني كننلَّ شننيٍء" قنند أظهننر بننين الخلننق جننواهالواسننعة فنني قولننه "سننبقْت رْحَمت نن

وح  الر   ليَّننة ، كنني تحكنني عننن ذات األز علننى هياكننل العننز   اإلنسنناني   وحنناني  قنندس نوراني ننة، مننن عننوالم الننر 
سننني ة ومطنننالع الهوي نننة تحكننني بتمامهنننا عنننن شنننمس الوجنننود وجنننوهر ا القدوهنننذه المرايننن –وسننناذج القدمي نننة 

 المقصود.  فمثال  علمهم من علمه، وقدرتهم من قدرته، وسلطنتهم من
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سنننلطنته، وجمنننالهم منننن جمالنننه، وظهنننورهم منننن ظهنننوره، وهنننم مخنننازن العلنننوم الرب اني نننة، ومواقنننع الحكمنننة 
مس الس  متناهي، ومطالع امداني ة، ومظاهر الفيض الال  الص    رمدي ة كمنا قنال "ال فنرق بيننك وبيننهم إال  لش 
هم عبادك وخلقنك" وهنذا مقنام "أننا هنو وهنو أننا" حسنب المنذكور فني الحنديث.  واألحادينث واألخبنار بأن  
كنلَّ منا فني  لالختصنار.  بنل إن   االة على هذا المطلنب عديندة لنم يتعنرَّض هنذا العبند إلنى ذكرهنا حبانالد  
فات واألسماء اإللهي ة، كما هو ظاهر في كنل   ذرَّة آثنار تجل  ني تلنك  موات واألرض مواقعالس   لبروز الص  

مس الحقيقي ة، بل إنَّه من غير ظهور هذا الت   جل  ي في عالم الملك ال يكون ألي  شيء شرف الفخنر الش 
 رة مسنتور منن شنموس المعنارف، وكنم فني القطنرة مخنزون النذ  بخلعة الحياة أو شرف الوجود.  فكنم فني 

منننن بنننين الموجنننودات بهنننذه الخلنننع، وامتننناز بهنننذا  ما اإلنسنننان ال نننذي اخنننتص  منننن بحنننور الحكمنننة، وال سننني  
ننفات اإللهي ننة تظهننر مننن المظنناهر اإلنسنناني ة بنحننٍو أكمننل وأشننرف.   الشننرف.  ألنَّ جميننع األسننماء والص  

فات راجعة إليه حيث قال: "اإلنسان سر ي وأننا سنر ه" واآل ينات المتنواترة المشنعرة وكل  هذه األسماء والص  
 طيف مسطورة في جميع الكتب السماوي ة، ومذكورة فيقيق الل  الة على هذا المطلب الر  والد  
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نه م﴾حف اإللهي ة، كما قال تعالى: ﴿الص   وفني مقنام آخنر ﴿َوف ني  (1)َسنن ر يه ْم آَيات َننا ف ني اآلَفناق  َوف ني َأنف س 
ونَ  نننننر  ْم َأَفنننننال ت ْبص  نننننك  نننننوفننننني مقننننن (2)﴾َأنف س  نننننوا ّللاََّ َفَأنَسننننناه ْم : ﴿اام آخنننننر يقنننننول أيض  َوال َتك ون نننننوا َكال نننننذيَن َنس 

مْ  ه  فقند َعنرَف ربَّنه" وكما يقول سلطان البقاء روح من في سرادق العماء فداه "َمنْن عنرَف َنفَسن (3)﴾َأنف َسه 
ن اقسنم   إللهي نة ومصنناريع ر قلنيال  فني هنذه العبننارات لتجندن أبنواب الحكمنة ابناهلل ينا حبيبني الجلينل لننو تفك 

 العلم غير المتناهي مفتوحة أمام وجهك
 

ات فأنَّ جميع األشياء حاكية عن األسماء والص   من هذه البيانات اه صار معلوم  والخالصة أنَّ 
ن اإللهي ة، وعلى كل  قدر استعداده مدل   ي ة فاتومشنعر بالمعرفنة اإللهي نة علنى شنأن أحاطنت ظهوراتنه الص 

يكنون هنو  لهذا يقول: "أيكون لغيرك منن الظهنور منا لنيس لنك حت نىو  –هود والش   واألسمائي ة كل  الغيب
 فينه إال وقند رأينت هللا اسلطان البقاء: "ما رأيت شيئ   االمظهر لك عميت عين ال تراك" وكما يقول أيض  

 أو قبله أو بعده".  وفي رواية

                                                 

لت.( 1)  سورة فص 
 سورة الذ اريات. (2)
 سورة الحشر. (3)
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إلنسنننان ال نننذي هنننو أشنننرف كمينننل "ننننور أشنننرق منننن صنننبح األزل فيلنننوح علنننى هياكنننل التوحيننند آثننناره" وا
داللة وأعظم حكاينة منن سنائر المعلومنات، وأكمنل إنسنان وأفضنله وألطفنه هنم  المخلوقات وأكملها ألشد  

 كنون بإفاضنتهم.  لنوالك لمنا خلقنت  ما سواهم موجودون بنإرادتهم ومتحر   مظاهر شمس الحقيقة.  بل إنَّ 
ه عنن ذكنر غينرهم، ذكنرهم مننز   بنل إنَّ  األفالك.  بل الكل  في ساحة قدسنهم عندمِّ صنرف وفنناءِّ بحنت. 

لي نة األزلي نة ال تني تحكني س عن وصف ما سواهم.  وهؤالء الهياكل القدسي ة هم المرايا األو  ووصفهم مقد  
ة وجود عن غيب الغيوب وعن كل  أسمائه وصفاته من علم وقدرة وسلطنة وعظمة ورحمة وحكمة وعز  

ن ن هنور هنذه الجنواهر األحدي نة.  إنَّ فات ظناهرة سناطعة منن ظوكرم.  فكل  تلك الص  فات ليسنت هنذه الص 
نن بين واألصننفياء ة بننبعض دون بعننض ولننم تكننن كننذلك فيمننا مضننى بننل إنَّ جميننع األنبينناء المقننر  مختص 
ننالمقد   فات وموسننومون بتلننك األسننماء.  نهايننة األمننر أنَّ بعضننهم يظهننر فنني سننين موصننوفون بهننذه الص 

ْم َعَلنى َبْعنضٍ كما قال تعالى: ﴿ ا، وأعظم نور  اظهور   بعض المراتب أشد   نْلَنا َبْعَضنه  ل  َفضَّ .  (1)﴾ت ْلَك الر س 
 صار من المعلوم والمحق ق أنَّ  اإذ  

                                                 

 سورة البقرة. ( 1)
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ن محل   فات العالينة وبنروز األسنماء غينر المتناهينة هنم أنبيناء هللا وأوليناؤه.  سنواء ظهور جميع هذه الص 
نأتظهر بحسب الظ   وراني نة أو ال تظهنر: ولنيس معننى ذلنك ن  فات فني تلنك الهياكنل الاهر بعض هذه الص 

ندة صنفة بحسنب الظ نأنَّه إذا لم تظهنر منن تلنك األرواح المجنر   فة عنن اهر يكنون نصنيبها نفني تلنك الص 
ننن بوبي نننة.  لهنننذا يجنننري علنننى كنننل  هنننؤالء الوجنننودات فات اإللهي نننة ومعنننادن أسنننماء الر  أولئنننك المظننناهر للص 

ننلعننات البديعننة حكننم جميننع صننفات هللاالمنيننرة والط   ن لننم يظهننروا  لطنة والعظمننة وأمثالهننا حت ننى مننن الس  وا 
اهر بسننلطنة ظنناهرة أو غيرهننا.  وهننذه الفقننرة ثابتننة ومحق قننة لكننل  ذي بصننر فننال تحتنناج إلننى بحسننب الظ نن
 دليل آخر

 
 يرة عينون افية المنا لم يأخذوا تفاسير الكلمات القدسي ة من العيون الص  أجل إنَّ هؤالء العباد لم  

يننناء منننأ، وأدركهنننم اإلعننننون والغفلنننة، وقننند أنهكهنننم الظ  هي نننة، فهنننم لهنننذا سنننائرون فننني وادي الظ  العلنننوم اإلل
معرضون عن البحر العذب الفرات، وطائفون حول الملح األجاج كما قنال ورقناء الهوي نة فني وصنفهم، 

ذ وه  َسب يال  َوا  ن َيَرْوْا َسب يَل اْلغَ  ن َيَرْوْا َسب يَل الر ْشد  الَوا   ﴿ ْم َكذَّب وْا ب آَياذ وه  َسب يال  ذَ َيتَّخ   ي   َيتَّخ   ت َنال َك ب َأنَّه 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 87 

خذوه سبيال  وال يقبلنوا علينه.  وأم نا الح والفالح ال يت  ه إنَّ يروا سبيل الص  أي أنَّ  (1)﴾َوَكان وْا َعْنَها َغاف ل ينَ 
.  ولم يظهر  ونه بزعمهم طريق الوصولاللة فهذا يعد  غيان والض  إن يروا طريق الباطل والط   إلى الحق 

نمنهم هذا اإلقبال إلى الباطل واإلعراض عن الحق  يعنني أن   جنزاء  بمنا  إال   اللة والغني  هنم لنم يبتلنوا بالض 
هنور البنديع المنينع بون بآياتنا، وكنانوا عنن نزولهنا وظهورهنا غنافلين.  كمنا شنوهد فني هنذا الظ  كانوا يكذ  

ومع ذلك قد أعرض عنها  –حمة لت من سماء القدرة والر  نز  من مئات اآلالف من اآليات اإللهي ة ال تي 
نن نن –منهننا  اكوا بننأقوال العبنناد ال ننذين مننا أدركننوا حرف ننكننل  الخلننق وتمس  بب اشننتبهوا فنني أمثننال هننذه فلهننذا الس 

 مدي ةالمسائل الواضحة وحرموا أنفسهم عن رضوان علم األحدي ة ورياض الحكمة الص  

 
ن ص  إلى المبحنث الخنا اولنرجع أخير   ؤال عنن سنلطنة القنائم منن حينث كونهنا قند وردت فني بالس 

نن لطنة بننل قنند تحق ننق األحاديننث المننأثورة عننن األنجننم المضننيئة.  ومننع ذلننك لننم يظهننر أثننر مننن تلننك الس 
 أصحابه وأولياءه كانوا وال زالوا خالفه.  إذ أنَّ 

                                                 

 سورة األعراف. ( 1)
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والعجنننز.  نعنننم إنَّ  ل  النننذ  اس، وظننناهرين فننني عنننالم الملنننك بمنتهنننى محصنننورين ومبتلنننين تحنننت أيننندي الن ننن
ننن نننلطنة المنننذكورة فننني الكتنننب فننني حنننق  القنننائم لهننني حنننق  وال رينننب فيهنننا، ولكن  الس  لطنة هنننا ليسنننت بتلنننك الس 

ن والحكومة ال تي تدركها كنل  نفنس، فضنال  عنن أن   نجمينع األنبيناء الس  هور روا الن ناس بنالظ  ابقين ال نذين بش 
ن الي كمنا هنو مسنطور فني هنور الت نين سنلطنة الظ  ابقال ذي يأتي بعدهم، قند ذكنر كنل  أولئنك المظناهر الس 

ن   ننكتنب القبنل، وا  نن ن  إص بالقنائم وحننده بنل هننا لنم تتخص  ننحكنم الس  فات واألسنماء متحق ننق لطنة وجمينع الص 
ن نحقنين، ألن  ابقين والال  وثابت في حق  كل  أولئك المظناهر منن الس  فات الغيبي نة، ومطنالع هنم مظناهر الص 

 ارة إليهاألسرار اإللهي ة كما سبقت اإلش
 

 –لطنة هو إحاطة حضرته وقدرته على كل  الممكنات المقصود من الس   وفضال  عن ذلك فإن  
وهنذا أمنر مننوط بنإرادة حضنرته  –أو ال يظهنر بنه  اهري  اهر باالستيالء الظ نسواء أيظهر في عالم الظ  

ن ومشيئته، وليكن في علم جنابك أنَّ  ر، شنت، والحشنر والن  لطنة والغننى، والحيناة والمنو المقصود منن الس 
ننن المنننراد منننن  حف األولنننى لنننيس هنننو منننا يدركنننه اآلن هنننؤالء القنننوم ويفهموننننه.  بنننل إنَّ المنننذكور فننني الص 

 لطنة ال تيلطنة هي الس  الس  
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ام ظهور كل  واحد من شنموس الحقيقنة منن نفنس المظهنر لنفسنه، وهني اإلحاطنة الباطني نة تظهر في أي  
اهر بحسنب اسنتعداد ت واألرض.  ثمَّ تظهر بعدئذ فني عنالم الظ نمواال تي بها يحيطون بكل  من في الس  

اس، ولكنن فني سنول هني اآلن ظناهرة واضنحة بنين الن نمان والخلق.  فمثال  سلطنة حضرة الر  الكون والز  
ل أمننر حضننرته كانننت كمننا سننمعت وعرفننت.  بحيننث ورد علننى ذلننك الجننوهر جننوهر الفطننرة وسنناذج أو  

الل، ال ذين هم علماء ذلك العصر وأتبناعهم.  فكنم كنانوا يلقنون منن ض  الهوي ة ما ورد من أهل الكفر وال
عبور حضرته: ومن المعلوم أنَّ أولئنك األشنخاص كنانوا يعتقندون بظننونهم  األقذار واألشواك في محل  

ننن جمينننع علمننناء  لفنننوزهم وفالحهنننم ألن   ا، تكنننون سنننبب  يطاني ة، أنَّ أذينننتهم لنننذلك الهيكنننل األزلننني  الخبيثنننة الش 
، وأبننو عننامر الر  العصننر،  اهننب، وكعننب بننن أشننرف، ونضننر بننن الحننارث جمننيعهم مثننل عبنند هللا بننن أ َبنني 

نعنوذ بناهلل منن أن يجنري  قاموا على تكذيب حضرته ونسنبوا إلينه الجننون واالفتنراء، ورمنوه بمفترينات
إلنى حضنرته هنذه المفترينات ال تني نسنبوها  ك عليه القلنم أو تحملنه األلنواح.  نعنم إنَّ به المداد، أو يتحر  

 اه إذا كان علماء العصر ي كف رون شخص  في إيذاء الن اس له.  ومن المعلوم والواضح أن   اكانت سبب  
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فس من الباليا ته ويطردونه من بينهم وال يعتبرونه من أهل اإليمان فكم يرد على هذه الن  ويحكمون برد  
 للجميع اكما قد ورد على هذا العبد مم ا كان مشهود  

 
ي نبننني، بمثنننل منننا أوذينننت" فهنننذه المفترينننات ال تننني ألصنننقوهال حضنننرة الر  لهننذا قنننا  سنننول:  "منننا أوذ 

اقنع كنم بمو بنه مننهم، كنل  ذلنك منذكور فني الفرقنان.  فنارجعوا إلينه لعل   بحضرته، وذلك اإليذاء ال ذي حنل  
رون عاشه ما كان يعاشره أحد، وال يت عليه األمور من كل  الجهات بدرجة أن  واشتد    األمر تط لعون 
 صل به كانوا يؤذونه غاية األذىف بحضرته ويت  مان.  و كل  من كان يتشر  ة من الز  أصحابه مد  

 
ا نننذكر فنني هننذا المقننام آيننة مننن الكتنناب بحيننث لننو نظننرت إليهننا بعننين البصننيرة َلن حننَت وننندبت إن نن

ن ةوهنذه اآلينة قند نزلنت فني وقنت كنان حضنرته فني شند   – اعلى مظلومي ة حضنرته منا دمنت حيان يق الض 
علينه  وتنالة البالينا وا عنراض الن ناس عننه.  فننزل علينه جبرينل منن سندرة منتهنى القنرب، والكدر من شند  
لَّم ا هذه اآلية ﴿ َي َنَفق ا ف ي اأَلْرض  َأْو س  ْم َفإ ن  اْسَتَطْعَت َأن َتْبَتغ  ه   َوا  ن َكاَن َكب َر َعَلْيَك إ ْعَراض 
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َماء عليك إدبار المننافقين  إن كان قد كبر عليك إعراض المعرضين واشتد  ه أي يقول له إن   (1)﴾ف ي السَّ
يذاؤهم، فإن استطعت وقدرَت فاطلب نفق   لنويح فني ماء.  ويفهم من الت  في الس   ام  تحت األرض أو سل   اوا 

إلنى  ىإذا كننت تختفني تحنت األرض أو ترقن لك من ذلنك وال قندرة لنك علينه، إال   ه ال مفر  هذا البيان أن  
 ماءالس  
 

نن ننواآلن انظننر وتأم  مونننه، وكننم مننن الننبالد الطين يخضننعون السننم حضننرته ويعظ  ل كننم مننن الس 
سم اال كرون على المنابر والمآذن هذاهم يذون في ظل ه ويفتخرون باالنتساب إليه، كما أن  وأهلها يستظل  

ولنم يخلعنوا عنن  حضنرته، يندخلوا فني ظنل   الطين ال ذين لنموكذا الس   –كريم الت  عظيم و الت  المبارك بكمال 
نمس مقر   اأنفسهم قميص الكفر، هم أيض    –شنمس العناينة  –ون ومعترفنون بالعظمنة والجنالل لهنذه الش 

ننفهنذه هنني  نن لطنة الظ ناهرة ال تنني تشنناهدها.  وهني ال بنند  الس  ا فنني مننن ظهورهنا وثبوتهننا لجميننع األنبيناء، إم 
 لطنةالس  م.  ولكن تلك كما هو مشهود اليو  الحياة أو بعد عروجهم إلى الموطن الحقيقي  

                                                 

 سورة األنعام.( 1)
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ننن ننن االمقصنننودة لنننم تنننزل وال تنننزال طائفنننة حنننولهم، ودائم  منننان.  وهننني الز  منننن  ات عننننهم آن نننمعهنننم، ومنننا انفك 
 موات واألرض.الس  لطنة الباطني ة ال تي أحاطت كل  من في الس  
 

نالس  ومن جملة ذلك  نالة و لطنة ال تني ظهنرت عنن شنمس األحدي نة محم ند علينه الص  الم.  أمنا الس 
ظهنرت قي، والمنؤمن والكنافر، و الش  عيد و الس  لمة، و ه بآية واحدة قد فصل بين الن ور والظ  معت كيف أن  س

ننالنند  جميننع اإلشننارات و  ة بالقيامننة ال تنني سننمعت عنهننا، مننن حشننر ونشننر، وحسنناب وكتنناب الالت الخاص 
كاننت تلنك اآلينة هكنذا و  –هود بتنزيل تلك اآلية الواحندة الش  وغيره.  كل  ذلك قد ظهر وتحق ق في عالم 

نننا سنمعنا وأطعننا.  ونقمنة للفوس ال نذين قنالوا حنين االسنتماع: رب  المنزلة رحمة ل برار، أي للن   ار أي فج 
ألب اذين قالوا بعد االستماع: سمعنا وعصينا.  وكانت سيف هللا الفاصل بين المؤمن والكافر، وبين لل  

نبعضنه اإليمان وال ذين أنكروا، قد قاموا ضند  وا بواالبن.  كما شاهدت كيف أنَّ أولئك ال ذين أقر    ام بعض 
نن تننالف األمنننوال.  فكننم مننن أب قنند أعنننرض عننن أبنائننه، وكننم منننن عش  اق ابتعنندوا عنننن إلبننادة األنفننس وا 

 معشوقيهم، واحترزوا منهم.  وكم كان هذا
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ن اوقاطع   ايف البديع حادا الس   منن جهنة ه أن ن ابحينث قطنع منن بيننهم كنل  نسنبة وصنلة.  كمنا تالحنظ أيض 
فس والهنوى قند بنذر فيمنا النن  من الن اس كان شيطان  اأخرى قد وصل وأل ف بينهم، إذ قد شوهد أنَّ جمع  

بيننننهم فننني سننننين عديننندة بنننذور العنننداوة والبغضننناء، وبسنننبب اإليمنننان بهنننذا األمنننر البنننديع المنينننع صننناروا 
قلوب ال ذين هم انقطعوا إلينه  هم أتوا من صلب واحد.  كذلك يؤل ف هللا بينفقين بدرجة كأن  حدين ومت  مت  

ننمننن  وآمنننوا بآياتننه وكننانوا مننن كننوثر الفضننل بأيننادي العننز   اربين.  وعننالوة علننى ذلننك، كننم مننن أننناس الش 
وحيند الجديند الت  مختلفين فني العقائند، ومتبناينين فني المنذاهب، ومتفناوتين فني المنزاج، قند لبسنوا قمنيص 

 فريدالت  .  وشربوا من كأس القدس المعنوي   وربيع ضوان اإللهي  نسيم الر   –سيم الن  من هذا 
 

واحند".   ئب والغننم ينأكالن ويشنربان منن محنل  النذ  " هذا هو معنى الحنديث المشنهور القائنل بنأن   
ننهننم ال زالننوا ينتظننرون مثننل األمننم نظننر إلننى عنندم عرفننان هننؤالء الجهننالء، كيننف أن  اواآلن  ابقة متننى الس 

هم منا شنربوا منن كنأس اس، كنأن  الن نه درجنة عرفنان أولئنك ذهن –تجتمع هذه الحيوانات على خنوان واحند 
 وما مشوا في سبيل العدل خطوة.  وبصرف ااإلنصاف أبد  
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ْعَم ما ن ز  ل في شأنهم ﴿الن   نْم ق ل نوبِّ الَّ ظر عن ذلك، فأي  حسٍن يحدثه وقوع هذا األمر في العالم.  فن  َله 
ر   ْم أَْعي نِّ الَّ ي ْبص  (1)﴾وَن ب َهاَيْفَقه وَن ب َها َوَله 

 
 

ننن نن اوانظننر أيض  ل فننني حسننناب كيننف أنَّنننه بتنزينننل تلننك اآلينننة الواحنندة منننن سنننماء المشننيئة قننند فص 
ئاته وعفننني عننننه وغفنننرت لنننه جمينننع الخالئنننق، بحينننث أنَّ كنننل  منننن أقبنننل وأقنننر  زادت حسنننناته علنننى سننني  

نالخطايا.  كذلك يصدق في شنأنه بأنَّنه سنريع الحسناب.  وكنذلك يبند ل هللا  ننتم أبالحسننات، لنو ئات ي  الس 
فقند فناز بالحيناة  كذلك كل  من أخذ نصيبه من كأس الحنب  و  –في آفاق العلم وأنفس الحكمة تتفر سون 

 م يفنز بهنذهلنحمنة األبدي نة.  وكنل  منن رمدي ة، وغمنام الر  الس  اإليماني ة الباقية األبدي ة من بحر الفيوضات 
ت والحيننناة المنننذكورين فننني الكتنننب هنننو المنننوت .  والمقصنننود منننن المنننو ائمي  الننند  الكنننأس ابتلننني بنننالموت 

، ولم ة الن اس في كل  ظهوروالحياة اإليماني ة.  وبسبب عدم إدراك هذا المعنى اعترضت عام   اإليماني  
 يهتدوا إلى شمس الهداية، ولم يقتدوا بالجمال األزلي  
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نا أضنناء ولم ن   نندي  الس  كنم البعننث والحشننر فني المشننكاة األحمدي نة، أطلننق علنى الن نناس ح راج المحم 
وح  األمننين  والحينناة والمننوت.  وبننذا ارتفعننت أعننالم المخالفننة، وانفتحننت أبننواب االسننتهزاء، كمننا أخبننر الننر 

وْا إ ْن َهنَذا إ الَّ عن لسان المشركين بقوله: ﴿ نن َبْعند  اْلَمنْوت  َلَيق نوَلنَّ ال نذيَن َكَفنر  م مَّْبع وث نوَن م  َوَلئ ن ق ْلَت إ نَّك 
ب نني ننْحرِّ م  ينندٍ وفنني مقننام آخننر ﴿ (1)﴾نِّ س  نَّننا ت َراب ننا َأئ نَّننا َلف نني َخْلننٍق َجد  ْم َأئ ننَذا ك  .  (2)﴾َوا  ن َتْعَجننْب َفَعَجننبِّ َقننْول ه 

يننندٍ لهنننم:  ﴿ اولهنننذا قنننال فننني مقنننام آخنننر قهنننر   نننْن َخْلنننٍق َجد  ل  َبنننْل ه نننْم ف ننني َلنننْبٍس م    (3)﴾َأَفَعي يَننننا ب ننناْلَخْلق  اأَلوَّ
هنننؤالء المشنننركين فننني شنننك  وشنننبهة منننن خلنننق  ل، بنننل إنَّ ن الخلنننق األو  ومضنننمونه هنننل كن نننا عننناجزين عننن

 جديد
 

المقصود  ا لم يدركوا معاني الكلمات اإللهي ة، واحتجبوا عناهر لم  فسير وأهَل الظ  الت  علماء  إن  
حننننو علننننى أنَّ كلمننننة )إذا( ال تنننني تنننندخل علننننى الماضنننني تفينننند معنننننى الن  وا بقاعنننندة ، لهننننذا اسننننتدل  األصننننلي  
 روا في تفسيروبعدها تحي    المستقبل.
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نل  َنْفنٍس الكلمات ال تي لم تنزل فيها كلمة )إذا( مثل قوله: ﴿ يد  َوَجاءْت ك  ور  َذل َك َيْوم  اْلَوع  َون ف َخ ف ي الص 
ننال نذي معننناه الظ ن (1)﴾مََّعَهنا َسنائ قِّ َوَشننه يدِّ  ن نناهر بأنَّننه نفنخ فني الص  ه لينوم الوعينند، ال نذي كننان ور فعنال ، وا 

.  وجنناءت كننل  نفننس ألجننل الحسنناب ومعهننا سننائق وشننهيد.  وفنني مثننل هننذه اجنند   اب نظننرهم بعينند  بحسنن
ا كانت القيامة محق قة الوقوع، لهذا أتنى بنه بلفنظ وا عليها، بأنَّه لم  ا قدَّروا كلمة )إذا( أو استدل  المواقع إم  

فخنة الن  نَّهنم لنم يندركوا إإذ ة إدراكهنم وعندم تميينزهم.  الفعل الماضي كأنَّه شيء مضى: فنانظروا إلنى قل ن
ن قنرة اإللهي نة، وينتظنرون الن  راحة، ويحرمنون أنفسنهم عنن فنيض هنذه المحم دي ة ال تي عب ر عنها بهنذه الص 

صور إسرافيل، ال ذي هو واحد من عباده.  مع أنَّ وجود إسرافيل وأمثاله قد تحق ق ببيان حضرته:  قل 
بل المقصود من  لتم بغير حق  وكنتم قوم سوء أخسرينأتستبدلون ال ذي هو خير لكم فبئس ما استبد

ور المحم دي ال ذي نفخ على كل  الممكنات.  والمقصود من القيامة قيام حضرته على ور هو الص  الص  
 نَّه قد خلع على الغافلين ال ذين كانواا  .  و األمر اإللهي  
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نن –دينندة بديعننة فنني قبننور أجسننادهم خلننع اإليمننان الجدينندة، وأحينناهم بحينناة ج اأموات نن ا أراد جمننال لهننذا لم 
ار والقيامننة، أوحننى إليننه جبريننل بهننذه اآليننة الن ننة و األحدي ننة إظهننار رمننٍز مننن أسننرار البعننث والحشننر والجن نن

وَن َقر يب ا﴿ ْم َوَيق ول وَن َمَتى ه َو ق ْل َعَسى َأن َيك  ؤ وَسه  وَن إ َلْيَك ر  الين أولئك الض   . ومعناه إنَّ (1)﴾َفَسي ْنغ ض 
ننت ننال ون رؤوسننهم علننى سننبيل االسننتهزاء، ويقولننون: فنني أي  زمننان ائهين فنني وادي الض  اللة، سننوف يهننز 

لويح في هذه اآلية الواحدة الت   : إنَّ استظهر هذه األمور؟ فقل لهم في الجواب عسى أن يكون ذلك قريب  
 قيق ينظرون الد  ظر الن  ليكفي الن اس لو كانوا ب

 
، إذ سبحان هللا، منا أبعند هنؤالء القن ته، نَّ القيامنة كاننت قائمنة بقينام حضنر إوم عنن سنبيل الحنق 

ماثينل الت  وعالماته وأنواره كاننت محيطنة بكنل  األرض، منع ذلنك كنانوا يسنخرون.  وكنانوا عناكفين علنى 
ة، ب اني نننال تننني أقامهنننا علمننناء العصنننر بأفكنننارهم الباطلنننة العاطلنننة.  وكنننانوا غنننافلين عنننن شنننمس العناينننة الر  

عل  بحاني ة.  بلى إنَّ الس   حمةوأمطار الر    محروم عنلالج 
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مس المضيئةروائح القدس األزلي ة، والخف    اش ليهرب من مواجهة أنوار الش 
 

.  كمنا  إن   هذا المطلب وتلنك األحنوال كاننت فني كنل  األعصنار فني أينام ظهنور مظناهر الحنق 
د منن فني مقنام آخنر: "منن لنم يولن ة أخنرى". وكمنا قناللكم بأن تولدوا منر   ال بد  الم "الس  قال عيسى عليه 

وح   وح  ال يقندر أن يندخل ملكنوت هللا.  المولنود منن الجسند جسند هنو، والمولنود منن النر  و هنالماء والر 
ئقننة الهننا غيننر ، فإن  فس ال تنني لننم تحننَي مننن منناء المعرفننة اإللهي ننة وروح القنندس العيسننوي  الننن  روح" أي أنَّ 

ولنود منن د مننه فهنو جسند، والمألنَّ ال ذي ظهر من الجسد وتول ن . ب اني  خول والورود في الملكوت الر  للد  
وح  ال تنننني هننني نفننننس عيسنننى فهننننو روح.  وخالصنننة المعنننننى هنننو أنَّ العبنننناد ال نننذين ولنننندوا مننننن روح  النننر 
ة ن  المظاهر القدسي ة، وَحي وا من نفحتهم في أي  ظهور يصدق عليهم حكم الحياة والبعث والورود في ج

ار ما عداهم من العباد يصدق عليهم حكنم آخنر، هنو المنوت والغفلنة، والنورود فني ننة اإللهي ة.  و المحب  
ر ار، وعندم البصنالن نحائف حكم الموت و .  ولقد أطلق في الكتب واأللواح والص  الكفر والغضب اإللهي  

 مع على ال ذين لم يشربوا منالس  والقلب و 
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ان ظهوره في كنل  عصنر كمنا أشنير إلينه ب  طيفة ولم تفز قلوبهم بفيض روح القدس إكؤوس المعارف الل  
ْم ق ل وبِّ الَّ َيْفَقه وَن ب َهامن قبل ﴿   .(1)﴾َله 
 
ي والننند أحننند أصنننحاب عيسنننى.  وفننني مقنننام آخنننر فننني اإلنجينننل مسنننطور بأنَّنننه فننني ذات ينننوم تنننوف   

 نه ويدفنه ثمَّ يرجع.  فأجابه جوهر االنقطناعفعرض األمر على حضرته وطلب منه إجازة ليذهب ليكف  
 "دع الموتى يدفنون موتاهم"

 
كننرم هللا وجهننه نفننران مننن أهننل الكوفننة، أحنندهما لننه  وكننذلك قنند حضننر لنندى حضننرة اإلمننام علنني  

ه، الع حضنرتط  ا قرارهمنا علنى أن تقنع المبايعنة بنله، وكنان قند قنر   ابيت يريد بيعه، واآلخر كان مشتري  
 قند اشنترى " لكاتنب وقنال لنه أن اكتنبا ر وثيقة المبايعة أمامه.  فخاطنب مظهنر األمنر اإللهني  وتحر  

ا إلنى م  راط وحد إإلى الص   حد وحد  الل  إلى  إلى القبر وحد   بحدود أربعة، حد   امحدود   اميت عن ميت بيت  
م  الجن   ييتالن  ار".  فاآلن لو كان هذان الن  ا إلى ة وا   فران قد ح 

                                                 

 .األعراف(  سورة 1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 100 

ة حضنرته لمنا أطلنق عليهمنا البت ن ةروحهما من نفخة صور علي  ولو كانا قد بعثا من قبنر الغفلنة بمحب ن
  حكم الموت

 
 لننم يكننن مقصننود األنبينناء واألولينناء فنني أي  عهنند وعصننر مننن ذكننر الحينناة والبعننث والحشننر إال  

 النكشنفت ي  ال  في هنذا البينان ال نذي قالنه علنل اإلنسان قلي.  فإذا ما تأم  الحياة والبعث والحشر الحقيقي  
ند من الل  له جميع األمور، وعرف ما هو المقصو  لحيلنة ار.  ولكنن منا االن نة و راط والجن نحد والقبر، والص 

 فس ، ومندفونون فني قبنر الهنوى.  والخالصنة أنَّنك لنو رزقنت قلنيال  الن  وجميع الن اس محجوبون في لحد 
فنني حينناة  حينناة القلننب ال حينناة  الجسنند، ألنَّ  هننيمننن زالل المعرفننة اإللهي ننة لعرفننت بننأنَّ الحينناة الحقيقي ننة 

ل نذين ة بأصحاب األفئندة المنينرة، ايشترك جميع الن اس والحيوانات.  أم ا هذه الحياة فهي مختص   الجسد
لحقنه يشربوا من بحر اإليمان، ورزقوا منن ثمنرة اإليقنان.  وهنذه الحيناة ال يعقبهنا منوت، وهنذا البقناء ال 

ننا إذا كننان المقصننود بتلننك الحالنند  فننناء، كمننا قننال "المننؤمن حنني، فنني  سنندي ة ينناة، هنني الحينناة الجارين".  أم 
  هذه يعقبها الموت الظ اهرة المشهودة، فإن  
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على هذا المطلب العالي وتلك  وكذلك البيانات األخرى المذكورة في الكتب والمثبوتة فيها تدل    
نلنت فني حنق  حمنزة سني د الكلمة المتعالية.  وكذلك اآلية المباركة ال تني نز   هداء، وفني حنق  أبني جهنل الش 

ننة الئحننة حيننث تقننول ﴿هننإن   َأَو َمننن َكنناَن َمْيت ننا َفَأْحَيْيَننناه  َوَجَعْلَنننا َلننه  ن ننور ا ا لبرهننان واضننح علننى ذلننك، وحج 
ْنَهننا َثل ننه  ف نني الظ ل َمننات  َلننْيَس ب َخننار ٍج م   نني ب ننه  ف نني الن نناس َكَمننن مَّ لننت مننن سننماء ، وهننذه اآليننة قنند نز  (1)﴾َيْمش 

فننني  اعلنننى الكفنننر وراسنننخ   اس وكنننان أبنننو جهنننل ثابت نننيمنننان المقننند  المشنننيئة عنننندما ارتننندى حمنننزة رداء اإل
بوبي نة العظمنى حكنم الحيناة بعند المنوت فني اإلعراض.  فصدر من مصدر األلوهي ة الكبنرى ومكمنن الر  

نا أشنعل ننائرة الكفنر فني قلنوب المشنركين، وحنر   ك حق  حمزة، وعلى نقيض ذلك في حق  أبني جهنل، مم 
صننرخوا وصنناحوا قننائلين: فنني أي  زمننان مننات حمننزة ومتننى قننام مننن  فننيهم هننوى اإلعننراض.  وعلننى هننذا

نا لم يدركوا هنذه البياننات الموت؟ وفي أي  وقت جاءته هذه الحياة؟ ولم   نالش  أهنل  اريفة، ولنم يسنألوا أيض 
 وع من الفسادالن  من كوثر المعاني، لهذا شاع في العالم أمثال  هذا  ايبذلوا لهم رشح   كر حت ىالذ  
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جميننننع الن نننناس مننننن األعننننالي واألداننننني  اليننننوم أنَّننننه مننننع وجننننود شننننمس المعنننناني فننننإن   ك لتننننرى إن ننن
نننن عننننل الظ  متمس  ننننلماني ننننة والمظنننناهر كون بالج  وام يستفسننننرون منننننهم عننننن مشننننكالت النننند  يطاني ة، وعلننننى الش 

ب مننه ضنرر علنى أسنباب معاشنهم، وال لعندم عرفنانهم يجيبنون بجنواب ال يترت ن امسائلهم.  وهؤالء نظنر  
عننل نفسننه مننا فنناز بنصننيب مننن نسننيم مسننك الن ننهم بننين علننى مكننانت اس.  ومننن الواضننح المعلننوم أنَّ الج 

اآلخنرين؟ ولنم  ر مشنام  يناحين المعنوي نة، فكينف منع هنذا يمكننه أن يعط نالبقاء، وما دخل في رضوان الر  
لننوا إليننه يننزل كننان هننذا شننأن هننؤالء العبنناد وال يننزال يكننون كننذلك.  ولننن يفننوز بآثننار هللا إال ال ننذين هننم أقب

ة على لوح كان خلف سنرادق يطان.  وكذلك أثبَت هللا حكم اليوم من قلم العز  الش  وأعرضوا عن مظاهر 
نننْرَت فننني ظاهرهنننا وباطنهنننا لَعرفنننَت جمينننَع المسنننائل ا.  ولنننو امكنون ننن العنننز   لتفنننتَّ إلنننى هنننذه البياننننات وتفكَّ

 اد.  وما احتجت بعد ذلنك إلنى سنؤال والنالت  المعضلة ال تي هي اليوم سد  بين العباد وبين معرفتهم يوم 
نن اظمآن نن ترجننَع مننن شنناطئ البحننر اإللهنني   ال  إلننى جننواب.  ونرجننو إن شنناء هللا أ تننؤوب مننن  ، وأال  امحروم 

 تكم ومسعاكمبدون قسمة وال نصيب.  وهذا متوقفِّ على هم   حرم المقصود األزلي  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 103 

إلثبننننات سننننلطنة سننننلطان وخالصننننة المقننننال أنَّ المقصننننود مننننن هننننذه البيانننننات الواضننننحة هننننو 
ننصفوا اآلن أي  أالطين.  فالس   نلطنتين أكبنر  وأعظنم، أتلنك الس  لطنة ال تني بحنرف واحند وبينان واحند، الس 

اهر يخضع الطين ال ذين بحسب الظ  الس  صرف والغلبة والهيمنة، أم سلطنة أولئك الت  صار لها كل  هذا 
عاوننة الفقنراء لهنم؟  بينمنا هنم فني الحقيقنة معر ضنون عاينا وممعدودات بفضل إعانة الر   اام  الن اس لهم أي  

رت العنالم بحنرف واحند ومنحتنه الحيناة وأفاضنت علينه لطنة قند سنخ  الس  ومدبرون عنهم بالقلوب.  وهذه 
سنب مقطوعنة الن  راب ورب  األربناب! بنل كينف يمكنن أن تنذكر هنناك نسنبة منع أنَّ كنل  ما للت ن –الوجود 

ذا منننا  ظنننر لشننناهدت أنَّ خننندام عتبتنننه لهنننم سنننلطنة علنننى كنننل  الن  أمعننننت لننندى سننناحة قننندس سنننلطنته؟ وا 
 المخلوقات والموجودات كما ظهر ويظهر

 
ننوباالختصننار هننذا هننو معنننى  مننن معنناني  لطنة الباطني ننة ال تنني أشننرنا إليهننا بحسننب اسننتعداد الس 

ال  الن نناس وقننابلي    قننادر علننىفلنقطننة الوجننود وطلعننة المحمننود سننلطنات أخننرى، هننذا المظلننوم غيننر  تهم، وا 
 ا يصف العباد في سلطنته  سبحان هللا عم  ف –إظهار مراتبها ومقاماتها، والخلق غير الئق إلدراكها 
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 ا هم يذكرون وتعالى عم  
 

ننإن نن ننا إذا كننان المقصننود مننن ي أسننأل جنابننك عم  ار والغلبننة واالقتنند اهري  لطنة هننو الحكننم الظ ننالس 
ن إلينه اهر، ومنقنادييخضعهم، ويجعلهنم طنائعين لنه فني الظ ن، ال ذي يقهر كل  الن اس و اهري  الظ   نيوي  الد  

وع مننن الن ننهننذا  إن  فنن –زين، واألعننداء مخننذولين ومنكننوبين بننذلك يكننون األحبنناء مسننتريحين ومعننز   حت ننى
نن ننم أنَّ ة، ال ننذي مننن المسننل  لطنة ال يصنندق فنني حننق  رب  العننز  الس  تننرف لطنة تكننون باسننمه، والجميننع يعالس 

ك تشاهد اآلن أنَّ أكثنر األرض تحنت تصنرف أعدائنه. والجمينع يسنيرون علنى بعظمته وشوكته.  إذ أنَّ 
خننالف رضننائه. وكل هننم كننافر ومعننرض ومنندبر عمننا أ مننر بننه.  ومقبننل وفاعننل لمننا نهنني عنننه.  وأحبنناؤه 

مس ادائم    مقهورون وم بتلون تحت يد األعداء.  وكل  هذا واضح وأظهر من الش 
 

نفاعلم أي هنا  اإذ   ن إنَّ  النب،ائل الط  الس  ن الطنة الظ ناهرة منا كاننت أبند  الس  ة منا معتبنر  اولنن تكنون يوم 
غلبننة ه إذا كننان المقصننود مننن الغلبننة والقنندرة هننو القنندرة واللنندى الحننق  وأوليائننه.  وعننالوة علننى ذلننك فإن نن

 األمر يكون في غاية اهري ة فإن  الظ  
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ننَدَنا عوبة واإلشكال على جنابنك، حينث يقنول تعنالى: ﴿الص   نم  اْلَغنال ب ونَ َوا  نَّ ج  .  ويقنول فني مقنام (1)﴾َله 
و آخر ﴿ ه ْم َوَيْأَبى ّللا   إ الَّ َأن ي نت مَّ ن نوَره  َوَلنْو َكنر َه اْلَكناف ر  وَن َأن ي ْطف ؤ وْا ن وَر ّللا   ب َأْفَواه  وقولنه فني  (2)﴾نَ ي ر يد 

 يحة في هذا المطلبالفرقان صر  .  كما أنَّ أكثر آيات  (شيء ل   ك   ب فوقَ هو الغال  )مقام آخر 
 

ار لهنم منن إنكن عناع  فنال مفنر  وأم ا إذا كان المقصنود منن هنذا هنو منا يقنول بنه هنؤالء الهمنج  الر  
جننه و جميننع هننذه الكلمننات القدسنني ة، واإلشننارات األزلي ننة، ألنَّننه لننم يكننن هننناك م جاهنند مننن جننند هللا علننى 

وجننه  ىن لحضننرته مثننلِّ وال شننبهِّ علنناألرض أعلننى وال أقننرب إلننى هللا مننن الحسننين بننن علنني.  إذ لننم يكنن
أال لعنننة هللا علننى القننوم  –األرض.  لننواله لننم يكننن مثلننه  فنني الملننك.  ومننع هننذا فقنند سننمعت مننا وقننع لننه 

 المينالظ  
 

نن هننا ال تصنندق بحننال مننن األحننوال فنني أولينناء هللا اهر فإن  ر هننذه اآليننة حسننب الظ ننواآلن لننو تفس 
 وجنوده، ألنَّ حضرته قد

                                                 

اف ات(  سورة 1)  .الص 
 .الت وبة(  سورة 2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 106 

نذاق كنأس  تننه ، منع أنَّ بسنالته وجندي  ف  ة بنهاينة المغلوبي ننة والمظلومي نة فني كنربالء فنني أرض الط نهادالش 
نمس وكنذلك قولنه فني اآلينة المباركنة ﴿ وَن َأن ي  كانت الئحة وواضحة كالش  وا ن نوَر ّللا   ب نَأْفَواه ه ْم ؤ  ف نطْ ي ر يند 

ونَ َوَيننْأَبى ّللا   إ الَّ َأن ي ننت مَّ ن ننوَره  َوَلننْو َكننر َه اْلَكننا نن(1)﴾ف ر  ننب احرفيانن ار تفسننير  .  لننو كانننت ت فس  اهري ننة، لطنة الظ  الس 
ننننافننننق أبنننند  هننننا ال تت  فإن   نننناهر ويخمنننندون يطفئننننون األنننننوار اإللهي ننننة بحسننننب الظ نننن ا، ألنَّهننننم كننننانوا دائم  رج الس 

نمداني ة فمننن أيننن مننع هننذا كاننت تظهننر الغلبننة؟ ثننمَّ  نننظننر إلننى المننع الننوارد فنني اآليننة االص  ه: ريفة قولننالش 
 فننأي  معنننى لنننوره ه نننا؟ إذ قنند لننوحظ أنَّ جميننع األنننوار لننم يجنندوا محننل   (2)﴾َوَيننْأَبى ّللا   إ الَّ َأن ي ننت مَّ ن ننوَره  ﴿

احننة.  وكانننت مظلومي ننة هننذه األنننوار علننى أمننٍن ليسننتريحوا فيننه مننن ظلننم المشننركين ولننم يننذوقوا طعننم الر  
جود هؤالء كل  ما كنان يرينده.  كمنا َعنَرف الن ناس شأن أنَّ أي  إنسان كان يستطيع أن يفعل بجواهر الو 

ن روا معننى وبينان هنذه كل  ذلك وأدركوه وأحصوه.  وكيف مع هذا يستطيع هؤالء الن اس أن يفهمنوا ويفس 
 مداني ة؟الص   الكلمات اإللهي ة وآيات العز  

                                                 

 .الت وبة(  سورة 1)
 .ت وبةال(  سورة 2)
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اطننة هننو المقصننود مننن الغلبننة والقنندرة واإلح ره بننل إنَّ والخالصننة أنَّ المقصننود لننيس كمننا تصننو  
راب الت ننالحسننين ال ننذي سننفك علننى حضننرة مقننام آخننر وأمننر آخننر.  مننثال  انظننروا إلننى غلبننة قطننرات دم 

م الند  نفوذ على أرواحهنم بسنبب شنرافة هنذا و اس، وغلبة الن  راب من تأثير في أجساد الت  وكيف كان لهذا 
، كنان يشنفى إن رزق وغلبة نفوذه، بحيث وصل األمر إلى حد أنَّ كل  منن أراد االستشنفاء منن أسنقامه

س بيقننين كامنننل، راب المقننند  الت ننمننن هنننذا  اة مننننه.  وكننل  منننن أراد حفننظ مالنننه ووضننع فننني بيتننه مقننندار  بننذر  
اهر.  ولنو أنَّنني أذكنر تأثيراتنه ومعرفة ثابتة راسخة حفظت جميع أمواله.  وهذه مراتب تأثيراته في الظ ن

 رباب، وخرج بالكل ي ة عن دين هللاراب رب  األالت  ه اعتبر أن يقال إن   الباطني ة فال بد  
 

نل نالذ  نظر إلى شنهادة الحسنين وكينف كاننت بنهاينة اوكذلك ف ر كينف لنم يكنن معنه أحند ة.  وتفك 
ف حنال منن  أطنراون الر  نه.  مع ذلك ترى الينوم كنم منن الن ناس يشند  اهر أو يغسله ويكف  لينصره في الظ  

ة وسهم على تلنك العتبنة.  هنذه هني الغلبنة والقندر البالد وأكنافها ليحضروا في تلك األرض، ويضعوا رؤ 
 ب اني ةوكة والعظمة الر  الش  اإللهي ة، و 
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ر أنَّ تلنننك األمنننور حننندثت بعننند شنننهادة الحسنننين وأنَّ لنننيس لهنننا فائننندة أو ثمنننرة اك أن تتصنننو  إي ننن
ومقنيم  بالحياة اإللهي ة، وساكن في رفرف امتناع القرب، اأبد   سبة لحضرته.  ذلك ألنَّ حضرته حي  الن  ب

في سدرة ارتفاع الوصل.  فجواهر الوجود هؤالء قائمون في مقام اإلنفاق بكل  ما عنندهم، بمعننى أنَّهنم 
منن هنذا  أنفقوا وينفقون أرواحهم وأموالهم وأنفسهم كل ها في سنبيل المحبنوب.  ولنيس لنديهم مرتبنة أحنب  

 اء المحبوبالمقام، إذ ليس للعاشقين مطلب إال رضاء المعشوق، وال مقصد إال لق
 

ن نن هننذه األلننواح ال  رار شننهادة الحسننين ونتائجهننا، فننإن  سننمننن أ اي لننو أرينند أن أذكننر لننك رشننح  وا 
ن   لعنة خنسيم الرحمة، وتلبس شجرة الوجود  ي آمل إن شاء هللا أن يهب  تكفيها وال تصل إلى نهايتها، وا 

كنل   عنن عرفنان تنهونسنتغني بعنايب اني نة، نهتندي إلنى أسنرار الحكمنة الر   بينع اإللهني، حت نىجديدة من الر  
لى اآلن لم نشاهد أحد   تظنر اس.  فلننالن نليسوا معروفين بين  قليال   اعدد   بهذا المقام إال   افائز   اشيء.  وا 

كذلك لكنم منن بندائع أمنر هللا ونلقني  ما يقضي به قضاء هللا، وما يظهر من خلف سرادق اإلمضاء
 كمعليكم من نغمات الفردوس لعل  
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 العلم تصلون، ومن ثمرات العلم ترزقون بمواقع 
 

ي فننهم راب، فننإن  الت نفناعلم علننم اليقنين بننأنَّ شنموس العظمننة هنؤالء، إن يكونننوا جالسنين علننى  اإذ  
ن لنم يكنن لنديهم فلنس واحند فنإن  الحقيقة مستقر   هم يكوننون طنائرين فني أعلنى ون على العرش األعظم وا 

ن يكونننوا مبتلننين تحننت ينند األ بننة.  سنناكنين علننى يمننين القنندرة والغل ن يكونننو هم عننداء فننإن  مندارج الغنننى.  وا 
ن يكونوا في كمال  ن مدانة الص  كئين على عرش العز  جالسين ومت   ن يكونو هم ة الظ اهرة، فإن  ل  الذ  وا  ي ة.  وا 

   لطنة واالقتدارالس   قائمين على كرسي   ن يكونو هم ، فإن  اهري  يكونوا في نهاية العجز الظ  
 

، ونطق ببياننات منن نغمنات ام على كرسي  من األي   ابن مريم يوم  اعيسى  بناء  على هذا جلس
ند  اس، إن  الن نروح القدس، مضمونها: أي هنا   بنه الجنوع، وفراشني سنطح  غنذائي هنو منن نبنات األرض َأس 

 ايالي ضياء القمر، وركوبتي أقدامي، فمن أغنى مني على وجه البسنيطة؟ قسنم  الغبراء وسراجي في الل  
ن  مائننة ألننف نننوع مننن الث نن بنناهلل إنَّ  ة مائننة ألننف مننن ملكننوت العننز   روة والغنننى طننائف حننول هننذا الفقننر، وا 

 ة.ل  الذ  طالب لهذه 
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ولو تفوز برشح من بحر هذه المعاني لتنقطع عن عالم الملك والوجود، وتفندى بروحنك كنالفراش حنول 
 اجراج الوه  الس  
 

األصنحاب اشنتكى منن الفقنر لندى منن  اادق من أنَّ شخص  ومثل هذا قد روى عن حضرة الص  
َنننى.  ف ك غنني  إن نن – حضنرته ذات يننوم، فقنال لننه ذاك الجمننال األبندي   ر ذاك تحي ننوشننربت مننن شنراب الغ 

 – وأنا محتناج إلنى درهنم؟ فقنال لنه حضنرته االفقير من بيان ذاك الوجه المنير.  وقال كيف أكون غنيا 
، .  فقنال لنه هنل تبيعهنا بنألف ديننار؟ فأجنابتنا في قلبك؟ فأجاب بلنى ينا ابنن رسنول هللاأو ليست محب  

من عنده مثل هنذا الكننز ال نذي  اقال حضرته: كيف يكون فقير  ف -نيا وما خلق فيهاالد  أنَّي ال أستبدلها ب
 ال يرضى عنه بالعالم بديال  

 
َنننى وهنذه  ننة، و ة والعنز  ل ننالذ  هنذا الفقنر والغ  ننا هنو معتبننر عنندالس  هننؤالء  لطنة والقندرة، ومننا دونهنا مم 

َقنَراء إ َلنى ّللاَّ  احة، كما يقول: ﴿الس  لدى تلك  امذكور   اه ليس شيئ  عاع، إن  الهمج الر   َيا َأي َهنا الن ناس َأننت م  اْلف 
يد    اإذ   (1)﴾َوّللاَّ  ه َو اْلَغن ي  اْلَحم 

                                                 

 .فاطر(  سورة 1)
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َنى عم   َنى هو الغ   ا سوى هللا، ومن الفقر هو الفقر إلى هللافالمقصود من الغ 
 

نظنننر وتأمنننل، كينننف أنَّ اليهنننود قننند أحننناطوا بعيسنننى ابنننن منننريم ذات ينننوم، وطلبنننوا مننننه اوكنننذلك 
، ليحكمننوا عليننه بننالكفر وينفننذ وا فيننه حنند القالن  عننى بننه مننن أنَّننه هننو المسننيح و اإلقننرار بمننا أد    تننل، حت ننىبنني 

أحضنننروا شنننمس سنننماء المعننناني فننني مجلنننس بنننيالطس بحضنننور قيافنننا ال نننذي كنننان أعظنننم علمننناء ذاك 
ننالعصننر.  و  ج فننر  الت  جميننع العلمنناء، واجتمننع كننذلك جمننع كبيننر بقصنند  اأحضننروا فنني ذلننك المجلننس أيض 

يذاء حضرته.  وحدث أنَّه كل ما استفسروا من حضرته لعل   ، ارار  هم يسمعون منه إقنعليه واالستهزاء به وا 
ننكننان حضننرته يختننار   إلننى أن قننام ملعننون وجنناء فنني مقابننل اكوت، ومننا تعننر ض للجننواب علننيهم أبنند  الس 

ن ني مخنر  وجهه وحل   ن ي صاحب كتاب وا  ن ي ملك اليهود؟ وا  ب ينوم فه قائال : أو لم تقل إن ي مسيح هللا؟ وا 
نن بت؟ فرفننع حضننرته رأسننه المبننارك وأجنناب: أمننا تننرى بننأنَّ ابننن اإلنسننان قنند جلننس عننن يمننين القنندرة الس 
هر احسنب الظ ن.  والحنال أنَّنه بة اإللهي نةعن يمنين القندرة والقنو   اة، يعني أما ترى ابن اإلنسان جالس  والقو  

 لدى حضرته الم يكن موجود  
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نالقندرة الباطني نة ال تني قند أحاطنت بكنل  منن فني  من أسنباب القندرة إال   اشيء أبد   موات واألرض.  وال الس 
إليذاء  اوا أخير  أدري ماذا أذكر بعد هذا القول، مم ا ورد على حضرته، وماذا صنعوا معه إلى أن تصد  

 ؟فر  إلى الفلك الرابع حت ى حضرته وقتله
 

وكذلك مذكور في انجيل لوقا بأنَّ حضرته مر  في يوم آخر علنى أحند منن اليهنود كنان مبتلنى 
نعلنى  ابمرض الفالج، وراقد   اب حضنرته عرفنه بنالقرائن واسنتغاث بنه.  فأجن رير.  فلمنا رأى اليهنودي  الس 

بعنض اليهنود ال نذين كنانوا حاضنرين  فناعترض –م عن سريرك فإن نك مغفنورة خطايناك ق –عيسى قائال  
مننا هللا؟ فالتفننت المسننيح إلننيهم وقننال: أي   فنني ذاك المكننان قننائلين هننل يمكننن ألحنند أن يغفننر الخطايننا إال  

 اأسننهل أن أقننول لننه قننم فاحمننل سننريرك أم أقننول لننه مغفننورة خطاينناك لتعلمننوا بننأنَّ البننن اإلنسننان سننلطان  
قنند غفننرت  المننا أن قننال لنذلك العنناجز المسننكين قننم حقانن ي أنَّ حضننرتهأ. –علنى األرض لمغفننرة الخطايننا

خطاينناك، اعتنننرض جمنننع منننن اليهنننود قنننائلين هنننل يقننندر أحننند أن يغفنننر للعبننناد غينننر هللا الغالنننب القنننادر؟ 
 فالتفت حضرته إليهم وقال: أيما أسهل عندكم أأقول لهذا المفلوج 
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علننى األرض لغفننران  ااإلنسننان سننلطان  أم أقننول لننه مغفننورة خطاينناك لتعلمننوا أنَّ البننن  العنناجز قننم وامننش  
 لطنة الحقيقي ة وهذا هو اقتدار أولياء هللاالس  ذنوب المذنبين.  هذه هي 

 
 ر ذكرهنا فني كنل  مقنام ومكنان، هنو لتط لنع علنىفاصنيل ال تني تكنر  الت  إن  المقصود من كنل  هنذه 

، والقلننب ال يضننطرب مننن  بعننض العبننارات، ونسننير تلويحننات كلمننات أصننفياء هللا.  لعننلَّ القنندم ال يننزل 
صنلنا .  ويو ضنا منن ريناض الَقب نول اإللهني  على صراط حق  يقين بقدم اليقين، لعلَّ يهب علينا نسيم  الر  

نبمعناني  اولتكنون عارف ن نحن الفانين إلى الملكوت األبدي   ألخبنار الطنة وأمثالهنا، مم نا ورد ذكنره فني الس 
 واآليات

 
ك به اليهود و وزيادة على ذلك، فليكن من المعلوم ا انوا صنارى وكنالن  لمحق ق لجنابك أنَّ ما تمس 

مننان، الز  ث بننه أصننحاب الفرقننان فنني هننذا هننو بعينننه مننا قنند تشننب   يعترضننون بننه علننى الجمننال األحمنندي  
نظر إلننى هنؤالء الغننافلين ال ننذين اويعترضنون بننه علننى نقطنة البيننان روح مننن فني ملكننوت األمننر فنداه.  فنن

 ل من قبل  وهم ال يشعرون.  فنعَم ما نز   يقولون اليوم ما قاله اليهود
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ه ْم َيْلَعب ونَ في شأنهم ﴿ ْم َلف ي َسْكَرت ه ْم َيْعَمه ونَ ﴿ ا.  وأيض  (1)﴾َذْره ْم ف ي َخْوض   .(2)﴾َلَعْمر َك إ نَّه 
 

نن ننمس المحم دي ننة مننن أفننق العلننم والمعنناني كننان مننن ولم  ا أشننرق غيننب األزل وسنناذج الهوي ننة، الش 
 بعند موسنى: نعنم، إن نه منذكور فني الكتناب بأنَّنه ال بند   علماء اليهود أنَّه لن يبعث نبي  جملة اعتراضات 

وراة.  الت ننيحننيط بكننل  األرض شننرعة شننريعته المننذكورة فنني  تننه ومذهبننه، حت ننىج مل  أن تظهننر طلعننة لتننرو  
ننلننذلك ينطننق سننلطان األحدي ننة عننن لسننان أولئننك  ننالس  َقاَلننت  اللة بقولننه:  ﴿وَ اكنين فنني وادي البعنند والض 

﴾ وَطَتان  ن وْا ب َما َقال وْا َبْل َيَداه  َمْبس  يه ْم َول ع  لَّْت َأْيد  اْلَيه ود  َيد  ّللا   َمْغل وَلةِّ غ 
أي أنَّ اليهود قالت أنَّ يد هللا  (3)

 َفْوَق ﴿َيد  ّللاَّ   اأبد   انَّ أيادي قدرته مبسوطتان ومهيمنتان دائم  إت أيديهم ولعنوا بما افتروا بل مغلولة غل  
يه ْم﴾ (4)َأْيد 

 

                                                 

 .األنعام(  سورة 1)
 .الحجر(  سورة 2)
 .المائدة(  سورة 3)
 .الفتح(  سورة 4)
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أنَّننه يجننب أن تنظننر  فسننير قنند اختلفننوا فنني شننرح أسنباب نننزول هننذه اآليننة، إال  الت  ولنو أنَّ علمنناء 
لعنة قد خلنق الط   لطان الحقيقي  الس  له اليهود من أنَّ عليه اآلية ال إلى ما تخي   إلى المقصود ال ذي تنص  

صبحت يداه مغلولتين وغير قادر على إرسال رسول بعد سالة، وبعدها أالموسوي ة، وخلع عليه ثوب الر  
نظنر اموسى.  والتفت إلى هنذا القنول ال نذي ال معننى لنه، وكنم هنو بعيند عنن شنريعة العلنم والمعرفنة.  و 

اليوم كيف أنَّ جميع هؤالء الن اس يشتغلون بأمثال هذه األقوال المزخرفنة، وقند مضنى علنيهم أكثنر منن 
ا، ويعترضون على اليهود من حيث ال يشعرون.  وما التفتنوا ومنا أدركنوا دون تالوتهألف سنة وهم يرد  

نَّ جميننع إهننو عننين مننا يعتقنند بننه اليهننود.  كمننا سننمعت كيننف أنَّهننم يقولننون  اوجهننر   ابننأنَّ مننا يقولونننه سننرا 
حمة اإللهي ة قد انسد ت. فنال تطلنع بعند ذلنك شنمس منن مشنارق القندس هورات قد انتهت، وأبواب الر  الظ  
.  مداني، وال يأتي هيكل مشهود من خينام الغينب الرب ناني  وي ة، وال تظهر أمواج من بحر القدم الص  المعن

حمنة المنبسنطة والر   عاع ال ذين اعتقدوا بجواز انقطاع الفيض الكل ني  هذا هو مبلغ إدراك هؤالء الهمج الر  
 واحيالن  لم من كل  وا على الظ  م بانقطاعه.  وقد قاماألمر ال ذي ال يجوز ألي  عقل أو إدراك أنَّ يسل  
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نن ننة إلخمنناد نننار واألطننراف.  وبننذلوا الهم  نننون، وغفلننوا عننن أنَّ زجنناج القنندرة يحفننظ درة بأجنناج منناء الظ  الس 
ة أن بقننوا محننرومين عننن أصننل المقصننود.  سننراج األحدي ننة فنني حصننن حفظننه.  فيكفنني هننؤالء القننوم ذل نن

ر للعبننناد، هنننو لقننناء هللا  فنننيض اإللهننني  محجنننوبين عنننن لطيفنننة األمنننر وجنننوهره.  ألنَّ منتهنننى ال ال نننذي ق ننند 
اض القنندم علننى عبنناده، وكمننال الفضننل المطلننق وعرفانننه ال ننذي بننه وعنند الكننل  وهننذا هننو نهايننة فننيض في نن

نننا لنننم ينننرزق بنننه أحننند منننن هنننؤالء العبننناد، وال تشنننر   نننف بهاتنننه علنننى خلقنننه، مم  رافة الكبنننرى.  ومنننع ذلنننك الش 
نن رَّْحَمت ني روها حسنب أهنوائهم كمنا يقنأنكروها وفس   نوا م  وا ب آَينات  ّللاَّ  َول َقائ نه  أ ْوَلئ نَك َيئ س  ول: ﴿َوال نذيَن َكَفنر 

ْم َعنَذابِّ َأل نيمِّ﴾ َوأ ْوَلئ َك َله 
ع نوَن﴾(1) نْم إ َلْينه  َراج  نم م اَلق نو َرب  ه نْم َوَأنَّه  .  وكنذلك يقنول: ﴿ال نذيَن َيظ ن نوَن َأنَّه 

(2)  .
نننن ف َئنننٍة َقل يَلنننٍة َغَلَبنننْت ف َئنننة  وكنننذلك يقنننول فننني موضنننع آخنننر: ﴿َقننن نننم م اَلق نننوا ّللا   َكنننم م   اَل ال نننذيَن َيظ ن نننوَن َأنَّه 

و ل َقاء َرب  ه  َفْلَيْعَمْل َعَمال َصال حا﴾(3)َكث يَرة ﴾  وفي موضع آخر (4).  وفي موضع آخر: ﴿َفَمن َكاَن َيْرج 

                                                 

 .العنكبوت(  سورة 1)
 .البقرة(  سورة 2)
 .البقرة(  سورة 3)
 .الكهف(  سورة 4)
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ل  اآلَيات  َلَعلَّك م ب   ْم ت وق ن نوَن﴾﴿ي َدب  ر  اأَلْمَر ي َفص   قناء، بحينث ة علنى الل  فجمينع هنذه اآلينات دال ن (1)ل َقاء َرب  ك 
ننمننا لننوحظ فنني الكتننب  ماوي ة حكننم أحكننم منهننا مننع ذلننك أنكروهننا وجعلننوا أنفسننهم محننرومين مننن هننذه الس 

   األبهى امية العليا والمقام األعز  الس  تبة الر  
 

و لننهللا فنني يننوم القيامننة.  والحننال أنَّهننم  يقنناء هننو تجل ننوقنند ذكننر بعضننهم أنَّ المقصننود مننن الل  
منن قبنل  ي موجنود فني كنل  األشنياء كمنا قند ثبنتجل نالت  ، فنإن  هنذا ي العام  جل  الت  نَّ المقصود هو إيقولون 

نني ذاك أنَّ كننل  األشننياء هنني َمحننل، ومظهننرِّ لتجل نن  يل ننق شننمس المج  .  وأنَّ آثننار إشننرالطان الحقيقنني  الس 
ه ال ليشناهد بأنَّن اإللهني   لموجنودات.  بنل لنو ينظنر اإلنسنان بالبصنر المعننوي  موجودة والئحة في مرايا ا

ننني يمكنننن أن يوجننند شنننيء فننني الوجنننود بغينننر ظهنننور تجل ننن .  حينننث تالحظنننون أنَّ كنننل  لطان الحقيقننني  الس 
 ضننوانوبننروزه، وتشنناهدون أنَّ أبننواب الر   الممكنننات والمخلوقننات حاكيننة عننن ظهننور ذاك الن ننور المعنننوي  

 البين في مدائن المعرفةتوحة في كل  األشياء لورود الط  مف اإللهي  

                                                 

 .الر عدسورة آخر (  1)
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والحكمننة، ودخننول الواصننلين فنني حنندائق العلننم والقنندرة، كنني يشنناهدوا فنني كننل  حديقننة عننرائس المعنناني 
علنى هنذا المطلنب  طافنة.  إذ أنَّ أكثنر آينات الفرقنان دال  يننة والل  الز  جالسة فني غرفنات الكلمنات بنهاينة 

ر بنننه.الر   نننن َشنننْيٍء إ الَّ ي َسنننب  ح  ب َحْمنننَده ﴾  وحننناني ومشنننع  فقولنننه: ﴿َوا  ن م  
، شننناهدِّ نننناطقِّ بنننذلك.  وقولنننه: (1)

لَّ َشْيٍء َأْحَصْيَناه  ك َتابا﴾ هو برهان صادق علينه.  فناآلن لنو يكنون المقصنود منن لقناء هللا هنذه  (2)﴿َوك 
نمشنر فين بلقناء طلعنة منن ال ينزال ذاك  ايات لكان جميع الن ناس إذ  جل  الت   لطان عنديم المثنال وال يكنون الس 

 خصيص بالقيامةللت   اهناك داع إذ  
 

نن ي الخنناص  جل ننالت  نَّ المقصننود هننو إولننو يقولننون  وفي ة عننن هننذا المقننام كمننا عب ننر جمننع مننن الص 
ننجل ننالت  بننالفيض األقنندس، فننإن  هننذا    ات فإن ننه فنني حضننرة العلننم مننن األزل.الننذ  إن يكننن فنني نفننس  اي أيض 

قنناء فنني هننذا المقننام ال يصنندق علننى أحنند ألنَّ هننذه تبننة، فننإن  صنندق الل  بهننذه الر  صننديق الت  وعلننى فننرض 
نات ولنم يفنز بهنا أحندالنذ  تبة محق قة فني غينب الر   ألنَّ هنذا المقنام ال  –لنب منردود بيل مسندود والط  الس 

 بينتطير إليه أفئدة المقر  

                                                 

 .اإلسراء(  سورة 1)
 .الن بأ(  سورة 2)
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 فكيف تصل إليه عقول ذوي الحدود والحجبات؟
 

س فهذا م َسل م به فني عنالم الخلنق اني الم عب ر عنه بالفيض المقد  ي الث  جل  الت  ولو يقولون إن ه هو 
لي ة وبروز البدعي ة.  وهذا المقام مختص    ابأنبيائه وأوليائه، إذ لم يكن موجود   أعني في عالم ظهور األو 

ء هنم الجمينع بهنذا المطلنب وينذعنون لنه.  وهنؤال في عوالم الوجود من هو أعظنم مننهم وأكبنر كمنا يقنر  
نمواقع جميع الص   .  وكنل  منا افات األزلي ة ومظاهر األسماء اإللهي ة.  وهم المرايا ال تي تحكي عننه تمام 

اهر المسننتور.  وال يمكننن أن تحصننل معرفننة هننو راجننع إلننيهم فنني الحقيقننة، فهننو راجننع إلننى حضننرة الظ نن
الحقيقننة والوصننول إليهننا.  بمعرفننة هننذه الكينونننات المشننرقة مننن شننمس  ل والوصننول إليننه إال  المبنندأ األو  

ذ   هنم يظهنر علنم هللا.  ومنن وجههنم يلنوح ملسنة يحصنل لقناء هللا.  ومنن عمن لقاء هذه األننوار المقد   اوا 
لي ة هذه الجواهر المجنر   دة وآخري تهنا وظاهري تهنا وباطني تهنا يثبنت علنى منن هنو شنمس وجه هللا.  ومن أو 

ر  َوا ل  َواآلخ  ﴾الحقيقة بأنَّه ﴿ه َو اأَلوَّ ن   فات.  وكذلك تثبت سائر األسماء العالية والص  (1)لظَّاه ر  َواْلَباط 

                                                 

 .الحديد(  سورة 1)
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قنننة  وفنننائزة  بهنننذه األننننوار المضنننيئة الممتنعنننة، المتعالينننة.  لهنننذا فكنننل  نفنننس صنننارت فننني أي  ظهنننور موف  
قناء ال الل   ئحة، فهي فائزة بلقاء هللا وواردةِّ في مدينة الحياة األبدي ة الباقية.  وهنذاموس المشرقة الال  الش  و 

 في القيامة، ال تي هي نفس هللا بمظهره الكل ي   ر ألحد إال  يتيس  
 

نروا وهذا هو معنى القيامة المذكورة والمسطورة في كل  الكتب وال تي بها و عد جميع الن ناس وب   ش  
ان سنيسنمح اإلن من هذا الينوم وأكبنر مننه وأعظنم، حت نى ر يوم أعز  بذلك اليوم.  فانظر اآلن هل ي َتصو  

 حمنلنفسه بأن يفلت من يده مثل هذا اليوم، ويحرم نفسه من فيوضات هذا الينوم الجارينة منن قبنل النر  
مننن  عننز  ليل بتمامننه علنى أنَّننه ال يوجنند ينوم أعظننم منن هننذا الينوم، وال أ الند  بيننع؟ وبعند أن قننام كأمطنار الر  

مين بكلمننات المتننوه  هننذا األمننر، كيننف يجننوز إلنسننان أن يحننرم نفسننه مننن فضننل كهننذا الفضننل األكبننر 
 مهرب ألي   ألي  عاقل منها، وال الئل المحكمة المتقنة ال تي ال مفر  الد  ين.  وفضال  عن كل  هذه ان  والظ  

نفواية المشهورة ال تي تقول: "إذا قام القائم قامت القيامة".  وكنذلك عارف عنها، أما سمعوا الر   ر أئمنة س 
ونَ الهدى واألنوار ال تي ال تطفى اآلية الكر   يمة: ﴿َهْل َينظ ر 
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َن اْلَغَمام ﴾ م  ّللا   ف ي ظ َلٍل م   إ الَّ َأن َيْأت َيه 
بأنَّها تشير إلى حضرة القائم وظهوره مع أنَّ القوم يعتبرونهنا  (1)

 م بها عندهممن األمورات المحدثة في يوم القيامة والمسل  
 

نننامعننننى القيامننة واعرفنننه، وطه  ننر  افيننا أي هننا األأ أدرك إذ   ن.  مع عننن كلمنننات هننؤالء المنننردوديلس 
كبر  قيامة أر يومِّ أعظم من هذا اليوم، والك لو تسير قليال  في عوالم االنقطاع لتشهد بأنَّه ال ي تصو  إن  ف

ن  عمال  واحد    عنن في هنذا الينوم يعنادل بأعمنال مائنة ألنف سننة.  بنل أسنتغفر هللا امن هذه القيامة.  وا 
 مننا س عننن الجننزاء المحنندود.  وحيننث أنَّ هننؤالء الهمننَج الرعنناعَ اليننوم مقنند   حدينند، ألنَّ عمننل هننذاالت  هننذا 

لمقصنود اة، منع أنَّ أدركوا وما َعَرفوا معنى القيامة وال لقناء هللا، لهنذا غندوا محجنوبين عنن فيضنه بنالمر  
 اته هو الوصول إلنى هنذا المقنام ومعرفتنه.  منع ذلنك فجمنيعهم مشنغولون بنالعلومل مشق  من العلم وتحم  

نوا الط نلظ اهرة بحيث ال ينفك  ا عنوا رف عنن جنوهر العلنم والمعلنوم، كنأنَّهم منا تجر  ون عنها لحظة.  وغض 
 ، وما فازوا بقطرة من سحابمن يم  العلم اإللهي   ارشح  
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 حمانيالفيض الر  
 

، وال يعنننرف مظننناهر فنننانظر اآلن، هنننل إذا لنننم يننندرك أحننند فنننيض الل   قننناء فننني ينننوم ظهنننور الحنننق 
، هل يصدق  حصنيل، وأحناط بجمينع العلنوم الت  ولو كنان لنه ألنف سننة فني  عليه صفة العال م حت ىالحق 

ع ألنَّه معلوم بالبداهة أنَّه ال يصدق في حق نه صنفة العلنم.  ولكنن إذا لنم تط لن – المحدودة الظ اهرة؟ كال  
ننننفنننسِّ علنننى حنننرف واحننند منننن العلنننم، وفنننازت بهنننذه  لمننناء رافة الكبنننرى، فنننال بننند أنَّهنننا محسنننوبة منننن العالش 

 ين، ألنَّها قد فازت بالغاية القصوى من العلم، وبلغت نهاية منتهاهالرب اني  
 

نهي من عالئم الظ   اتبة أيض  وهذه الر   يجعنل أعالكنم أسنفلكم".  وكمنا ل ويقنول: "هور كما يتفض 
ف وا ف ننننني اأَلْرض  َوَنْجَعلَ  ننننننَّ َعَلنننننى ال نننننذيَن اْست ْضنننننع  يننننند  َأن نَّم  نننننم  قنننننال فننننني الفرقنننننان: ﴿َون ر  نننننة  َوَنْجَعَله  نننننْم َأئ مَّ ه 

وا فني أسنفل أراضني الجهنل، إلعراضنهم قند اسنتقر   ا.  وقد شوهد اليوم، كم من العلماء نظر  (1)اْلَوار ث يَن﴾
 وانمحت أسماؤهم من دفتر العالين والعلماء، وكم
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 علم بقلم القدرةإلقبالهم قد ارتقوا إلى أعلى أفق العلم، وأثبتت أسماؤهم في ألواح ال اال نظر  من الجه  
﴾ نَده  أ م  اْلك َتاب  و ّللا   َما َيَشاء َوي ْثب ت  َوع  كذلك ﴿َيْمح 
ليل عند حصول المدلول الد  طلب )ولهذا قالوا:  (1)

، قل يا أهل األرض هذا فتى ناري   (قبيح.  واالشتغال بالعلم بعد الوصول إلى المعلوم مذموم
ركم باألمر ال ذي كان عن أفق القدس في شطر ج هللا ويذك  ركم بسراوح، ويبش  ي ة الر  يركض في بر  

 اتر مشهود  الس  العراق تحت حجبات الن ور ب
 

ج علنننى أرض المعرفنننة فينننا حبيبننني إن نننك لنننو تطينننر قلنننيال  فننني سنننماوات معننناني الفرقنننان، وتتفنننر  
تني تمننع المبسوطة فيه، لينفنتح علنى وجهنك كثينر منن أبنواب العلنوم، وتنوقن بنأن  جمينع هنذه األمنور ال  

ان:  ، هني ال تني بعينهنا فني ظهنور نقطنة الفرقنالعباَد في هذا اليوم عن الورود إلى شاطئ البحنر األزلني  
نمس، واإلذعنان لهنا.  وكنذلك تط   اقد منعت أيض    لنع علنى أسنرارأهَل ذلك العصر عن اإلقرار بتلك الش 

 في أعلى غرف اليقين واالطمئنان جعة والبعث، وتستقر  الر  
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نن فننانظر مننن مننن الجاحنندين لننذلك الجمننال عننديم المثننال، والمحننرومين مننن  اجملننة ذلننك أنَّ جمع 
الكعبنة الباقينة، قنند عرضنوا علننى محم ند ذات يننوم علنى سننبيل االسنتهزاء قننائلين: ﴿إ نَّ ّللا َ َعه نَد إ َلْيَنننا َأالَّ 

وٍل حت ى َن ل َرس  ﴾ ن ْؤم  أنَّ هللا عهند إليننا أال ننؤمن لرسنول منا لنم يظهنر  يعنني (1)َيْأت َيَنا ب ق ْرَباٍن َتْأك ل ه  النَّنار 
ننماء فتحرقننه، كمننا سننمعتم عننن حكايننة الن ننتنننزل عليننه  امعجننزة هابيننل وقابيننل، أي يقنندم قربان نن ار مننن الس 

ننن َقْبل نني ب اْلَبي  َنننات  َوب ال ننذي  ننلِّ م   ْم ر س  ننا هننو مننذكور فنني الكتننب.  فأجننابهم حضننرته ﴿َقننْد َجنناءك  هابيننل، ومم 
ْلت ْم فَ  ق يَن﴾ق  ننت ْم َصناد  ل َم َقَتْلت م نوه ْم إ ن ك 

.  ومضنمونها أنَّ حضنرته قنال لهنم لقند جناءكم منن قبلني رسنل (2)
نصنفوا أل هللا هؤالء إن كنتم صنادقين.  فاهرات وبال ذي تطلبونه، فل َم قتلتم رسنات الظ  من عند هللا بالبي  

اهر موجنودين فني عهند عهنده بحسنب الظ ناآلن: متى كان هؤالء العباد ال ذين كنانوا فني عصنر محم ند و 
مان؟ فمع ذلك الز  نين بين عهد آدم وذاك الس  آدم أو األنبياء اآلخرين، مع أنَّه كان هناك فاصلة آالف 

 دق محم د إلى أهل زمانه قتل هابيل أو األنبياء اآلخرين؟ إن ه ال ل َم نسب جوهر الص  
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غننو، أو تقننول بننأنَّ هننؤالء األشننقياء ، أو الكننالم الل  مفننر  مننن أن تنسننب إلننى حضننرته والعينناذ بنناهلل الكننذب
كانوا هم نفس أولئك األشقياء ال ذين كانوا يعارضون األنبياء والمرسنلين فني كنل  عصنر إلنى أن قتلنوهم 

 اواستشهدوا جميع   اأخير  
 

نتفك   حمن، منن مصنر النر   علينك طينب نسنيم العرفنان الهناب   ن فني هنذا البينان، كني يمنر  ر وتمع 
وح  بمليح بيان المحبوب إلى حديقة العرفان.  إذ وتبلغ ا ي دركوا معاننَّ الغافلين من الن اس لم ا لم يإلر 

ن اهذه البيانات البالغة الكاملة، ولم يجدوا الجنواب مطابق ن ى تلنك ؤال حسنب زعمهنم، كنانوا ينسنبون إلنللس 
 هل والجنون.الج –الجواهر جواهر العلم والعقل 

 
نن َقْبنل  الت  فني آينة أخنرى، فني مقنام  وكذلك يقول حضرة الرسول عنريض بأهنل زماننه ﴿َوَكنان وْا م 

وْا ب نه  َفَلْعَننة  ّللاَّ َعَلنى اْلَكناف ر يَن﴾ وْا َفَلمَّا َجاءه م مَّا َعَرف وْا َكَفنر  وَن َعَلى ال ذيَن َكَفر  أي أنَّ هنؤالء  (1)َيْسَتْفت ح 
 ، ويطلبون الفتح عليهم لنصرة أمرار ويحاربونهم في سبيل هللاالقوم كانوا يقاتلون الكف  
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هللا، فلمنننا جننناءهم ال نننذي عرفنننوه كفنننروا بنننه فلعننننة هللا علنننى الكنننافرين.  فنننانظر اآلن كينننف أنَّ هنننذه اآلينننة 
ن هنذا المعننى: وهنو أنَّ الن ناس ال نذين كنانوا فني زمنان حضنرته، هنم عنين الن ناس ال نذين كنانوا فني تتضم  

ننعهند األنبينناء  ننيجنادلون لتننرويج تلننك ابقين، يحنناربون و الس  ريعة، وتبلينغ أمننر هللا.  والحننال أنَّ الن نناس الش 
نند.  وفضننال  عننن ذلننك فننإن   ال ننذين كننانوا فنني عهنند عيسننى وموسننى، هننم غيننر ال ننذين كننانوا فنني عهنند محم 

وراة، وعيسنى صناحب اإلنجينل.  منع ذلنك الت نذين عرفوهما من قبل، كانا موسى صاحب خصين الل  الش  
د لم نا أن جناءهم منا عرفنوه أي ال نذي هنو عيسنى أو موسنى كفنروا بنه؟  والحنل أنَّ ل َم يقول حضنرة محم ن

سم آخر هو محم د، وظهر من مدينة أخرى، وجاء بلغة أخنرى، ااهر ببحسب الظ   اكان موسوم   امحم د  
دراك معناها؟  وشرع آخر، فمع ذلك كيف يمكن إثبات حكم هذه اآلية وا 

 
نالد  ل فني نفنس الفرقنان بتلنك ذي ننز  جنوع ال نإذن فنإدراك اآلن حكنم الر   ذي راحة، وال نرجنة منن الص 

منا هنو كلنين كنان رجعنة األنبيناء األو   امحم ند   ما فهمه أحند إلنى الينوم.  واآلن فمناذا تقنول؟ لنو تقنول إنَّ 
 مستفاد من اآلية، فكذلك أصحابه
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من اآليات  ائحة أيض  رجعة عباد القبل واضحة وال لين، حيث إنَّ هم رجعة أصحاب األنبياء األو   اأيض  
نة الكبنرى.  إذ   فنأدرك  االمذكورة.  ولو ينكرون ذلك يكونون قائلين بخالف حكنم الكتناب ال نذي هنو الحج 

ترى  ام ظهور مظاهر الهوي ة، حت ىجع والبعث والحشر ال ذي كان في أي  أنت على هذا المنوال حكم الر  
فس النن  افية المنيرة، وتزينل غبنار الجهنل، وت طه نر  سة في األجساد الص  رأسك رجوع األرواح المقد   بعيني  
نحمناني، لعنلَّ تمي نق منن العلنم الر  حمنة المتندف  لماني ة بماء الر  الظ   اللة ز سنبيل صنبح الهداينة منن لينل الض 

 بحانالس  حمن وهداية ة الر  ق بينهما بقو  ، وتفر  وراني  الن  بسراجه 
 

ن املين ألمانة حضرة األحدي ة ال ذين يظهنرو وليكن في علم جنابك عالوة على ما ذكر أنَّ الح
ينزلنون  –أطينار العنرش البناقي  –في العوالم الملكي نة بحكنم جديند وأمنر بنديع، لم نا كاننت هنذه األطينار 

احندة، و ، لهذا هم فني حكنم نفنس ب اني  على األمر المبرم الر   امن سماء المشيئة اإللهي ة، ويقومون جميع  
د.  وحيننالت  ة اإللهي ننة، وي رزقننون مننن أثمننار شننجرة ع يشننربون مننن كننأس المحب نننَّ الجميننإوذات واحنندة.  إذ 

 لهما مقام صرفران، أو  ولمظاهر الحق  هؤالء مقامان مقر  
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سم واحد وتصفهم بوصف واحد فنال بنأس فني اوفي هذا المقام لو تدعو الكل  ب فريد،الت  جريد وجوهر الت  
نننل ه ﴾ذلنننك، كمنننا يقنننول: ﴿اَل ن َفنننر  ق  َبنننْيَن َأَحننندٍ  نننن ر س   م  

ننن (1) يننندعون الن ننناس إلنننى توحيننند هللا،  األنَّهنننم جميع 
نن بننوة، ومفتخننرون بننرداء الن  رونهم بكننوثر الفننيض والفضننل ال ننذي ال يتننناهى، وكل هننم فننائزون بخلعننة ويبش 

ننند نقطنننة الفرقنننان: "المكرمنننة.  و  نننا لهنننذا يقنننول محم  ل وننننوح ي آدم األو  بينننون فأننننا" وكنننذلك يقنننول: "إن نننالن  أم 
لعة العلوي ة بهذا المضمون، وظهرت من مجاري البياننات األزلي نة، ى وعيسى".  وكما نطقت الط  وموس

ن في الكتنب.  جريد مم ا هو مدو  الت  ومخازن الآلليء العلمي ة، أمثال  هذه البيانات المشعرة بتوحيد مواقع 
الكثننرة وعننوارض س عننن حجبننات لعننات هننم مواقننع الحكننم ومطننالع األمننر.  وهننذا األمننر مقنند  وهننذه الط  

َدةِّ ﴾عد  الت   َنا إ الَّ َواح  أن يكنون مظناهر األمنر  فنال بند   اا كان األمر واحند  ولم   (2)د ولهذا يقول: ﴿ َوَما َأْمر 
ين اإلسالمي  الد  .  وكذلك نطق أئمة اواحد   اأيض   لنا محم ند، وآخرننا قالوا: أو   – ين، وسرج اليقين في الد 

   محم د، وأوسطنا محم د
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من المعلوم والمحق ق لجنابك، أنَّ جميع األنبيناء هنم هياكنل أمنر هللا ال نذين  ة القول إنَّ وخالص
ذا ما نظرت إليهم بنظر لطيف لتراهم جميع   ساكنين في رضوان واحد،  اظهروا في أقمصة مختلفة.  وا 

وهنذا   وطائرين في هواء واحد، وجالسين على بساط واحد، وناطقين بكالم واحند، وآمنرين بنأمر واحند.
ننحنناد جننواهر الوجننود و هننو ات   لننو يقننول أحنند مننن هننذه المظنناهر  اموس غيننر المحنندودة والمعنندودة.  فننإذ  الش 

هور القدسي ة، إن ي رجعة كل  األنبياء فهو صادق.  وكذلك يثبت في كل  ظهور الحق صدق رجوع الظ  
نن ننالس  ذا كننان قنند ثبننت رجننوع األنبينناء وفق  نن اابق.  وا  ذلك يثبننت ويتحق ننق رجننوع ل خبننار، كنن الآليننات وطبق 

نن مننن  جننوع أظهننر مننن أن يحتنناج إلننى أي دليننل أو برهننان.  فننانظروا مننثال  إنَّ .  وهننذا الر  ااألولينناء أيض 
ن ه لما أن بعث بالس  عليه  اجملة األنبياء نوح   ، أصنبح كنل  منن بوة وقام على األمر بقيام إلهي  الن  الم، وا 

ويصنندق فنني حق ننه أن ننه قنند منننح حينناة جدينندة ة جدينندة.  بحيننا اآمننن بننه وأذعننن ألمننره فنني الحقيقننة مشننر ف  
نننا جديننندة،  ق بننناألموال عل نننالت  نَّنننه قبنننل اإليمنننان بننناهلل واإلذعنننان لمظهنننر نفسنننه، كنننان عننننده كمنننال إإذ وروح 
نعنام و نيا منن قبينل األزواج واألوالد والط  الند  قنة بواألسنباب المتعل   راب وأمثالهنا بدرجنة أنَّنه كنان يقضني الش 

 ر في الحصولهاالن  يل و الل  
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ننالت ننهننو و نيوي ننة، واسننتجماع الل  الد  خننارف الز  علننى  ة فنني اقتننناء األشننياء الفانيننة.  وعننالوة رف، ويبننذل الهم 
نن فنني  اود اآلبنناء واألجننداد، وثابت ننفنني حنند اة اإليمننان، كننان راسننخ  علننى مننا ذكننر فإن ننه قبننل الننورود علننى لج 

مننا كننان يرضننى بننه، وال يقبننل تغييننر قتننل، رب  ت بناع آدابهننم وشننرائعهم، علننى شننأن لننو كننان يحكننم عليننه بالا
قليدي ننة ال تنني كانننت موجننودة بننين قومننه.  وذلننك كمننا صنناح القننوم كل هننم بنننداء ﴿إ نَّننا الت  حننرف مننن األمننور 

وَن﴾ ْقَتد  م م   .(1)َوَجْدَنا آَباءَنا َعَلى أ مٍَّة َوا  نَّا َعَلى آَثار ه 
 

د مجنر  لمحندودة، والحندودات المنذكورة، فنإن هم بعلى أنَّ هؤالء القوم مع تقي ندهم بهنذه الحجبنات ا
نعون صهباء اإليمان من كأس اإليقان من أيادي مظناهر ما كانوا يتجر   ة مر  بحان، كنانوا ينقلبنون بنالالس 

ن كنل  عنبحيث أنَّهم كانوا ينقطعنون عنن األزواج، واألوالد واألمنوال، والمتناع، واألرواح واإليمنان.  بنل 
نالنذ  ، وجنذبات وق اإللهي  الش  لبات ما سوى هللا.  وتأخذهم غ ون مداني علنى شنأن منا كنانوا يقيمنوق الص 

 .  فهل ال ينطبق على هؤالءانيا وما فيها وزن  للد  

                                                 

 .الز خرف(  سورة 1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 131 

فنوس قبنل الفنوز بالعناينة البديعنة الجديندة اإللهي نة، الن  حكم خلق جديد ورجوع جديد؟ ألم يشناهد أنَّ هنذه 
ك بمائنننة ألنننف حيلنننة وتننندبير؟ بحينننث أنَّهنننم كنننانوا كاننننت تحنننافظ علنننى روحهنننا ونفسنننها منننن منننوارد الهنننال

مننن ثعلننب؟ ولكننن بعنند أن نننالوا شننرف الفننوز  اون فنني المثننل خوف ننيحتننرزون مننن اإلصننابة بشننوكة، ويفننر  
ولننو يكننون  األكبننر، والعنايننة العظمننى، كننانوا ينفقننون فنني سننبيل المحبننوب أرواحهننم بكننل  ارتينناح، حت ننى

ى سننة كانننت تتمن نننفوسننهم المقد   .  بننل إنَّ إلننى ذلننك سننبيال   للواحنند منننهم مائننة ألننف روح، لننو اسننتطاعوا
نن ويقنناتلهم، مننع ذلننك لننو  االخننالص مننن قفننص الجسنند، وكننان الفننرد الواحنند مننن هننؤالء الجنننود يواجننه قوم 

فوس األولى، كيف يظهر منها أمثال هذه األمنورات، المخالفنة للعنادات الن  فوس هي عين الن  تكون هذه 
 واء الجسماني ة؟البشري ة، والمنافية ل ه

 
، يكننون منننن بنننديل اإللهنني  الت  غييننر و الت  نَّ هننذا المطلننب واضنننح.  إذ بنندون حصننول إوالخالصننة 

نا لنيس لنه شنبيه بنأي  وجنه  المحال ظهور مثل هنذه اآلثنار واألفعنال مننهم، وبروزهنا فني عنالم الكنون مم 
 يقين،ر ظن هم بالان، ويتغي  ل اضطرابهم باالطمئنمن الوجوه بآثارهم وأفعالهم األولى، حيث كان يتبد  
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، ال نننذي ي قل  نننب العبننناد فننني لحظنننة وينقلنننب خنننوفهم إلنننى جنننرأه وشنننجاعة.  هنننذا هنننو شنننأن اإلكسنننير اإللهننني  
 واحدة

 
د حاس، إن ها لو تحفظ في منجمها مدة سبعين سنة من غير أن تتجم  الن  نظروا إلى مادة امثال  

 المنرض هحناس هنو ذهنب اسنتولى علينالن  تقد أنَّ نفنس هب، ولو أنَّ البعض يعالذ  فإن ها تصل إلى رتبة 
 اتي ةالذ  م يبلغ إلى رتبته لمن تأثير الجمودة عليه ف

 
حناس إلنى ذهنب فني آن الن  والخالصة إن ه على أي  حال يستطيع اإلكسير الكامل تحويل مادة 

ننمنننازل  واحنند، ويقنندر علننى طنني   ذ أنَّ ذاك بعين سنننة فنني لحظننة واحنندة.  فهننل يمكننن أن يقننال بعدئننالس 
نننالنننذ   نننالنننذ  ؟ وأنَّنننه لنننم يبلنننغ رتبنننة اهب منننا زال بعننند  نحاس  نننيمكننننه أ اموجنننود   اهب منننع أنَّ هنننناك م حكا ين ن يع 

 حاسي ة؟الن  فات هبي ة من الص  الذ  فات ح الص  ويوض  
 

حند رابني فني آن واالت  يطنوون العنالم  فنوس، فنإن هم بفضنل اإلكسنير اإللهني  الن  وهكذا حنال هنؤالء 
 العوالم القدسي ة.  وبخطوة واحدة ينتقلون من المكانويدخلون في 
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تفنوز بهنذا  المننز ه عنن المكنان والحندود.  فيجنب بنذل الجهند حت نى المحدود، ويصلون إلى العالم اإللهي  
ناإلكسير ال نذي فني لحظنة واحندة ي وَ   لمناني  ينل الظ  ل مغنرب الجهنل إلنى مشنرق العلنم، ويبند ل ظلمنة الل  ص 

ن إلنى معنين القننرب واليقنين، ويندخل الهياكنل الفانيننة  ن  ويهندي الهنائمين فنني بينداء الظ ن ،وراني  الن نبح بالص 
نالن  هب حكنم النذ  ة الباقية.  فناآلن لنو يصندق فني حنق  هنذا في الجن   فني حنق  هنؤالء  احناس ليصندق أيض 

 العباد ويتحق ق فيهم حكم أنَّهم هم هم نفس أولئك العباد قبل الفوز باإليمان
 

 جوع والبعث هي ظاهرة بغير حجاب، والئحةيف أنَّ أسرار الخلق الجديد والر  فانظر يا أخي ك
ننبننال نقنناب مننن هننذه البيانننات  ن شنناء هللا بفضننل الش  تخلننع عننن  أيينندات الغيبي ننةالت  افية الكافيننة الوافيننة.  وا 

 ثيثة، وتفتخر بارتدائك الخلع الجديدة الباقيةياب الر  جسمك ونفسك الث  
 

قوا باإليمنننان كنننل  منننن علنننى األرض فننني أي  ظهنننور الحنننق، وشنننربوا زالل لهنننذا فكنننل  ال نننذين سنننب
 المعرفة من جمال األحدي ة، وارتقوا إلى أعلى معارج اإليمان واإليقان 
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نننواالنقطننناع، فهنننؤالء يكنننون لهنننم حكنننم رجنننوع األنفنننس ال نننذين فنننازوا بهنننذه المراتنننب فننني الظهنننور  ابق، الس 
نهنور حق حكم رجعنة أصنحاب الظ  هور الال  وينطبق على هؤالء األصحاب في الظ    اورسنم   اابق اسنم  الس 

ابق هنو بعيننه قند ظهنر والح منن هنؤالء  ، ألنَّ ما ظهر من أولئك العباد في العهداوفعال  وقوال  وأمر   الس 
نأحنق.  خنذوا منثال  النورد، لنو الال   العباد فني العهند  انَّنه يطلنع منن شنجرة فني شنرق األرض، ويطلنع أيض 

 اه  في الحاَلين، ألنَّ االعتبار في هذه الحالة ال يكون موج   اربها فإن ه يكون ورد  من شجرة أخرى في مغ
 اهرين من كليهماائحة والعطر الظ  إلى الر   اه  جرة وهيئته، بل يكون موج  الش  إلى حدودات غصن 

 
 ذاتو ترى الجميع باسم واحند ورسنم واحند  ظر ونز  هه عن الحدودات الظ اهرة حت ىالن  ر طه    اإذ  

ننن نننالن  أسنننرار رجنننوع الكلمنننات فننني الحروفنننات  اواحننندة وحقيقنننة واحننندة.  وتننندرك أيض   ل قلنننيال  فنننيازلنننة.  تأم 
دي ننة فحننات القدسنني ة مننن الحضننرة المحم  الن  األصنحاب ال ننذين كننانوا فنني عهنند نقطننة الفرقننان، وكينف أنَّهننم ب

سنين ومنقطعنين عنن جمينع  نصاروا مننز هين ومقد  بنل قفسني ة، وفنائزين الن  ؤونات البشنري ة والمشنتهيات الش 
 كل  
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قاء، ال ذي هنو عنين لقناء هللا، ومنقطعنين عنن كنل  منا سنواه.  وكينف أنَّهنم بشرف الل   اأهل األرض جميع  
مظهر ذي الجالل كما عرفت وسنمعت.  واآلن فاشنهد  –ذلك المظهر  كانوا ينفقون أرواحهم بين يدي  

قد رجع في أصحاب نقطة البيان، كما شاهدت كيف سوأ واالنقطاع، فإن ه بعينه بوت والر  نفس ذاك الث  
 أنَّ هؤالء األصحاب قد رفعوا علم االنقطاع على رفرف االمتناع ببدائع وجود رب  األرباب.

 
نَّ هذه األنوار قد ظهرت من مصباح واحد، وهذه األثمار قد أتنت منن شنجرة إوخالصة القول 

ء كل  ذلنك منن فضنل هللا يؤتينه منن يشنا مشهود واحدة، فال فرق ملحوظ بينهم في الحقيقة وال تغيير
نشنناهد ببصننٍر  فنني، ونتقنندم إلننى بحننر اإلثبننات ، حت ننىالن  ولنحتننرز إن شنناء هللا عننن أرض  مننن خلقننه

حديند لت  افرينق، و الت  وحيند و الت  س عن العناصر واألضداد العنوالم اإللهي نة، منن عنوالم الجمنع والفنرق، و مقد  
 القرب والقدس لمعاني كلمات الحضرة اإللهي ةجريد، ونطير إلى أعلى أفق الت  و 

 
 من هذه البيانات بأنَّه لو تظهر اقد أصبح معلوم   اإذ  
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ل ال نذي لعات اإللهي ة، في اآلخر ال ذي ال آخر له، وتقوم على أمر قام به طلعة فني األو  طلعة من الط  
ل.  ألنَّ طلعنة اآلخنر ال نذي ال أول له، فإن ه في هذا الحين يصندق علنى طلعنة اآلخنر حكنم طلعنة األو  

. ولهننذا فننإن نقطننة البيننان ل لننهل ال ننذي ال أو  ال آخننر لننه قنند قامننت بنننفس األمننر ال ننذي قننام بننه طلعننة األو  
ل لننه  ل ال ننذي ال أو  ننمس، ولننو أن هننا تطلننع مننن األو  إلننى روح مننا سننواه فننداه قنند شننب ه شننموس األحدي ننة بالش 

مس اآلخر ال ذي ال آخر له، فإن ما هي هي تلك ا مس هي هي الش  مس.  واآلن لو يقال بأنَّ هذه الش  لش 
مس فهو صحيح أيض   .  وكذلك يصندق منن ااألولي ة فهو صحيح.  ولو يقال عنها بأنَّها رجوع تلك الش 

هذا البيان ذكر صيغة الختمي ة على طلعة البدء وذكر صنيغة البدئي نة علنى طلعنة الخنتم، ألنَّ منا يقنوم 
 ينه ما قام به جمال البدءبه طلعة الختم هو هو بع

 
 اربين من صنهباء العلنم واإليقنان، فإن نه منع ذلنك، كنمالش  غم من وضوح هذا المطلب لدى وبالر  

بينننني ن، وصنننناروا محجننننوبين الن  فننننوس بسننننبب عنننندم البلننننوغ إلننننى معننننناه، قنننند احتجبننننوا بننننذكر خنننناتم الن  مننننن 
 لك بيون فأنا".  وكذالن  ت: "أم ا وممنوعين عن جميع الفيوضات.  مع أنَّ الحضرة المحم دي ة قد قال
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ن روا كينف أنَّنه قالت: "إن ني آدم ونوح وموسى وعيسنى" كمنا سنبقت اإلشنارة إلنى ذلنك.  ومنع هنذا لنم يتفك 
ل، كيننف ال يجننوز لننه كننذلك أن أن يقننول عننن نفسننه، إن نني آدم األو   بعنند أن جنناز لننذلك الجمننال األزلنني  

نَّه بدء األنبياء أي آدم، كنذلك بمثنل هنذه الكيفي نة يطلنق يقول إن ي آدم اآلخر.  وكما أطلق على نفسه أ
نن علننى ذلننك الجمننال اإللهنني   علننى  ألنَّننه بعنند أن صننح   ا.  وهننذا األمننر واضننح جنندا اأنَّننه خننتم األنبينناء أيض 

 ينبي  الن  عليه بنفس هذه الكيفي ة أنَّه ختم  ين، كذلك يصح  بي  الن  حضرته أنَّه بدء 
 

هننور بهننذا المطلننب حيننث أنَّ األكثننرين منننهم قنند فنني هننذا الظ   ولقنند امننت حن جميننع أهننل األرض
نن ن ننني ال أدري منناذا أدرك هننؤالء القننوم مننن األو  تمس  ة لي ننكوا بنننفس هننذا القننول وأعرضننوا عننن صنناحبه.  وا 

ي العننالم فننلي ننة واآلخري ننة لي ننة واآلخري ننة هنني األو  واآلخري ننة للحننق  جننلَّ ذكننره.  إن يكننن المقصننود مننن األو  
ات النننذ  اآلخري نننة علنننى تلنننك  االملنننك لنننم يصنننل بعننند  إلنننى المنتهنننى، فكينننف تصننندق إذ   عنننالمن  ، فنننإالملكننني  

 لي ةلي ة نفس اآلخري ة واآلخري ة عين األو  األحدي ة؟ بل إن ه في هذا المقام تكون األو  
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ني للغينب و نَّه كما تصندق اآلخري نة علنى ذاك المرب نإوخالصة القول  ل ال نذي ال هود فني األو  الش 
نل أو   علنى مظناهره بننفس هنذه الكيفي نة فني الحنين ال نذي يصندق فينه علنيهم اسنم  اله، كذلك تصدق أيض 

نناألو   اسننم اآلخري ننة.  وفنني الحننين ال ننذي يكونننون فيننه جالسننين علننى سننرير  الي ننة يصنندق فيننه عليهننا أيض 
ه ين علننى عننرش الختمي ننة.  ولننو يكننون ألحنند بصننر حدينند، فإن ننالبدئي ننة يكونننون فنني نفننس الحننين مسننتقر  

سنة وات المقد  النذ  اهري نة والباطني نة والبدئي نة والختمي نة، هنم هنؤالء لي نة واآلخري نة والظ  يشاهد بأنَّ مظهر األو  
كننان هللا ولننم يكننن معننه مننن  –فنني هننواء قنندس  ادة واألنفننس اإللهي ننة.  ولننو تكننون طننائر  واألرواح المجننر  

نلترى أنَّ جميع هذه األسماء لدى تلنك  –شيء  .  ومنا ابحت ن اومفقنودة فقند   اصنرف   اعندم   احة معدومنةالس 
بعدها بهذه الحجبات واإلشنارات والكلمنات.  فمنا أعلنى وألطنف هنذا المقنام ال نذي فينه  اكنت تحتجب أبد  

 أن يطير فيه بغير إعانة غيبي ة ير القدسي  بيل بغير دليل وال يستطيع الط  الس  ال يهتدي جبرائيل إلى 
 

مؤمنين حيث قال: كشف سبحات الجالل من غير إشارة.  ومن أمير ال واآلن فافهم قول علي  
 بحاتالس  جملة 
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نننلنننة هنننم علمننناء العصنننر وفقهننناء زمنننان الظ  المجل   لعننندم إدراكهنننم، واشنننتغالهم  انظنننر   اهنننور ال نننذين هنننم جميع 
غمة الن  ع اهري ة، لم يذعنوا ألمر هللا.  بل أنَّهم كانوا ال يمدون آذانهم الستماياسة الظ  هم للر  نيا، وحب  الد  ب

نا كنان العبناد قند ات  اإللهي ة، بل يجعلون أصابعهم في آذانهم.  ولم ن أوليناء منن دون هللا لنذا  اخنذوهم أيض 
زوا بنه دة وقبولهم.  ألنَّه ليس لهنم بصنر وال سنمع وال قلنب ليمي نشب  المسن  لك الخ  تهم منتظرون لرفض 

ميننع األنبينناء واألولينناء واألصننفياء قنند أمننروا قننوا مننن تلقنناء أنفسننهم بننين الحننق  والباطننل.  مننع أنَّ جويفر  
العبنناد مننن ق َبننل هللا بننأن يسننمع كننل، بإذنننه ويننرى بعينننه، مننع ذلننك مننا اعتنننوا بنصننح األنبينناء بننل صنناروا 

 تابعين لعلمائهم وال زالوا لهم تابعين
 

ْلم ْرَسنل يَن﴾عن لباس أهل العلم يقول: ﴿َيا َقْوم  اتَّب ع وا ا اعاري   اأو فقير   اولو أنَّ مسكين  
ليقنولن  (1)

طيفنة، لنم ياسنة الظ ناهرة، واأللبسنة األنيقنة الل  في جوابه: إن  هؤالء العلماء والفضنالء منع منا لهنم منن الر  
 بون غاية العجبيفهموا ولم يدركوا الحق  من الباطل، وأنت وأمثالك قد أدركته؟ ويتعج  

                                                 

 .يس(  سورة 1)
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لف هم أكث .  ولنو تكنون اة وأكبر شأن  منهم وأعظم قو   ار عدد  من مثل هذا القول، بالر غم من أنَّ أمم الس 
ننابقة البت نن اوشنناهد   الكثننرة ولبنناس العلننم دلننيال   نندق، لكانننت األمننم الس  ة أولننى بننذلك منننهم علننى العلننم والص 

 وأسبق
 

وفضال  عن وجود هذه الفقرة فإن نه منن المعلنوم الواضنح أنَّنه فني جمينع أحينان ظهنور المظناهر 
َن فني جمينع الكتنب رهم يصد  ة، كان علماء عصالقدسي   و   ، يشنهد بنذلك منا د  ون الخلنق عنن سنبيل الحنق 

ماوي ة.  فإن ه منا بعنث أحند منن األنبيناء إال وكنان َمعنرض النبغض واإلنكنار والنر د  و  حف الس  نب  والص   الس 
، ومنن بعند  كنانوا يفعلنون.  واآلن أي  سنبحات الجنالل م أعظن من العلمناء، قناتلهم هللا بمنا فعلنوا منن قبنل 

ننالل هننذه؟ وهللا  إ نَّ كشننفها أعظننم األمننور وخرقهننا أكبننر أعمننال ي نن مننن هياكننل الض  اكم ينننا وفقنننا هللا وا 
وح، لعل كم بذلك في زمن المستغاث توف    قون، ومن لقاء هللا في أي امه ال تحتجبون معشر الر 

 
نبحات المجل   نوكذلك فإن  منن الس   يعند   قنات، ال تنيذكنر خناتم الن بي نين وأمثنال تلنك اإلطال النة أيض 

 كشفها من أعظم 
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ننبحات  األمننور لنندى هننؤالء الهمننج الر عنناع، ال ننذين ظننل   جمننيعهم محتجبننين بهننذه الحجبننات المحنندودة والس 
 جننت بننألف فاطمننة، كننل  واحنندة منننهن  ة القائننل: إن نني تزو  المجل لننة العظيمننة، أمننا سننمعوا نغمننة طيننر الهوي نن

نند بننن عبنند هللا خنناتم الن بي نن ن.  فننانظروا اآلن كننم مننن األسننرار مسننتورة فنني سننرادق العلننم يكانننت بنننت محم 
توقن بأنَّ صنعه لم يكن له بداية ولن  ، وكم من جواهر علمه مكنونة في خزائن العصمة، حت ىاإللهي  

د بالبينننان، أو تطوينننه طينننور األفئننندة.  وأنَّ يكنننون لنننه نهاينننة.  وبنننأنَّ فضننناء قضنننائة أعظنننم منننن أن يحننند  
ل لننه إلننى اآلخننر ل ال ننذي ال أو  ر مننن أن تنتهنني بننإدراك نفننس خلقننه موجننود مننن األو  ة أكبننتقديراتننه القدري نن

ر إلى نهاية ما ال نهاية له.  ففك   ال ذي ال آخر له.  ومظاهر جماله لم يعرف لها من بداية، وستستمر  
 ل كيف يصدق حكمه على جميع هاته الط لعاتاآلن في هذا البيان وتأم  

 
حيث يقول لسلمان ما مضمونه: إن ي كنت  حسين بن علي   األزلي   مة الجمالغوكذلك فأدرك ن

ة الفاصلة بين كل  آدم وآدم خمسون ألف سنة.  وقد عرضنت علنى كنل  مننهم والينة مع ألف آدم، والمد  
 أبي.  ثمَّ يذكر من الت فاصيل
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ل غننزوة هننا كانننت مثننحت ننى يقننول: إن نني خضننت ألننف موقعننة فنني سننبيل هللا بحيننث أنَّ أصننغر موقعننة وأقل  
وايتين  الكفار َفك دَّ نفسك اآلن وأجهدها حت ى خيبر ال تي حارب فيها أبي وجاهد ضد   تفهم من هاتين الر 

نع ال ذي ال أو    ةة له وال آخري  لي  أسرار كل  من الختم والر جع والص 
 

بحننندود سنننمع أهنننل الن اسنننوت  هنننوت مقدسنننة عنننن أن تحننند  فالخالصنننة ينننا حبيبننني أنَّ نغمنننة الال  
دراك نعيفة وا  سنبب باتهم وأنَّى لنملة الوجود أن تطرق بقدمها في ساحة المعبنود.  منع ذلنك فنالن فوس الض 

و بلنى ال يعنرف ذلنك إال أولن عدم اإلدراك تنكر هنذه البياننات المعضنلة وتنفني أمثنال هنذه األحادينث
رض ينا من  األ ااأللبناب.  قنل هنو الخنتم ال نذي لنيس لنه خنتم فني اإلبنداع، وال بندء لنه فني االختنراع.  إذ  

 يات الختم تشهدون في ظهورات البدء تجل  
 

ننن نننديد منننن أنَّ هنننؤالء القنننوم يتمس  كون فننني بعنننض المراتنننب ال تننني تطنننابق مينننولهم ينننا للعجنننب الش 
غاير ة منزلة في الفرقان، أو حديث من أحاديث أولي اإليقان.  وفي بعض المراتب ال تي توأهواءهم بأي  

ن ونَ أهواءهم يعرضون بالمر ة ﴿َأفَ   ت ْؤم 
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وَن ب ننَبْعٍض﴾ ننر   مننا لكننم كيننف تحكمننون مننا ال تشننعرون.  مثننل ذلننك مننا أنزلننه رب   (1)ب ننَبْعض  اْلك تَنناب  َوَتْكف 
نوَل هللا  َوَخناَتَم النَّب ي  نيَن﴾العالمين في الكتاب المبين بعد أن ذكر الختمي   ة في قوله تعالى: ﴿َوَلك نن رَّس 

(2) 
ال ننوعنند جميننع الن نناس بلقائننه، كمننا ت ننا قنند ذكرنننا شننهد بننذلك آيننات الكتنناب الد  ة علننى لقنناء مليننك البقنناء، مم 

نن منهننا.  وهللا األحنند شنناهد علننى هننذا القننول بأن ننه لننم يننذكر فنني الفرقننان أمننر أعظننم مننن الل قنناء، وال  ابعض 
 لمن فاز به في يوم أعرض عنه أكثر الن اس كما أنتم تشهدون  اأصرح منه.  فهنيئ  

 
وم بالحكم األول عن األمر الث اني بالر غم منن أنَّ حكنم الل قناء فني ين ومع ذلك صاروا معرضين

الئل الواضنحة أنَّ المقصنود منن القيامنة هنو قينالقيامة منصوص في الكتاب.  ولقد ثبت وتحق   ام ق بالد 
مظهنننره علنننى أمنننره.  وكنننذلك المقصنننود منننن الل قننناء لقننناء جمالنننه فننني هيكنننل ظهنننوره.  إذ أن نننه ال تدركنننه 

ناألبصار وهو  كوا يدرك األبصار.  وبالر غم من جميع هذه المطالب الث ابتة والبيانات الواضنحة قند تمس 
 بذكر الختم من حيث ال
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ننذ  هللا  النَّنناَس ب َمننا وا محتجبننين بنالمر  يشنعرون.  وظل نن ة عننن موجنند الخننتم والبندء فنني يننوم لقائننه. ﴿َوَلنْو ي َؤاخ 
ننن َدابَّنن ر ه ْم إ َلننى َأَجننٍل م َسننماى﴾َكَسننب وا َمننا تَننَرَك َعَلننى َظْهر َهننا م  وبصننرف الن ظننر عننن هننذه  (1)ٍة َوَلك ننن ي ننَؤخ  

المراتب، لو كان هؤالء القوم قد ذاقوا قطرة من العين الل طيفنة عنين يفعنل منا يشناء ويحكنم منا يريند لمنا 
األمنننر والقنننول  - األمنننر بمثنننل هنننذه االعتراضنننات غينننر المرضنننية علنننى محنننل   اكنننانوا يعترضنننون أبننند  

ن  ذلننك عليننه سننهل يسننير.  فاعننل لمننا  والفعننل فنني قبضننة قدرتننه. كننل  شننيء فنني قبضننة قدرتننه أسننير.  وا 
ولننو أن  هننؤالء العبنناد يشننعرون قلننيال  بمننا ارتكبننوا  يرينند وعامننل بمننا يشنناء.  مننن قننال ل ننَم وب ننَم فقنند كفننر

.  أمننا سننمعوا قولننه هم ومننرجعهملننَيهلك نَّ فنني الحننين ولَيقننذف نَّ أنفسننهم بأيننديهم إلننى الن ننار ال تنني هنني مقننر  
﴾ تعالى: ﴿ال ي ْسَئل  َعمَّا َيْفَعل 
ويشتغل  ويسأله ومع وجود هذه البيانات كيف يقدر المرء أن يتجاسر (2)

 بزخارف القول
 

 ومقنام أصنبحوا فينه مقبلنين إلنى علمهنم سبحان هللا قد بلغ جهل العبناد وعندم عرفنانهم إلنى حند  
رادتهم، ومعرضين  وا 
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رادت ر  أ.  فه جنلَّ وعنز  عن علم الحق  وا  ة، ي ننصنفوا اآلن لنو يكنون هنؤالء العبناد منوقنين بهنذه الكلمنات الد 
ثون بهنذه الز خنارف منن القنول ة، ويعتقدون أنَّ الحق  يفعنل منا يشناء كينف بعدئنذ يتشنب  واإلشارات القدسي  

نن لننو لننم تسننبق  بنناهلل اون بننأرواحهم كننل  مننا يقولننه ويننذعنون لننه.  قسننم  كون بهننا بننل إن هننم كننانوا يقننر  ويتمس 
ر ذلنك إلنى ميقنات ينوم ة ألهلكت األرض  جميع هؤالء العبناد ولكنن ينؤخ  رة والحكم القدري  الت قديرات المقد  

 معلوم
 

نين من ظهور نقطنة الفرقنان، وجمينع  الخالصة قد انقضى ألف سنة ومايتان وثمانون من الس 
ن بحننرف مننن المقصننود منننه، وهننم هننؤالء الهمننج الر عنناع يتلننون الفرقننان فنني كننل  صننباح، ومننا فننازوا لننآل

اللنننة علنننى المطالنننب القدسننني  يقنننرأون ويكنننر   نننريحة فننني الد   ة، وعلنننى مظننناهر العنننز  رون بعنننض اآلينننات الص 
ننمداني   نَّ ة، أمنهننا بننل إن هننم عجننزوا عننن أن ينندركوا فنني كننل  تلننك المنند   اة. ومننع ذلننك لننم ينندركوا شننيئ  الص 

ننحف فنني كننل  عصننر ، هننو إلدراك معانيهننا والبلننوغ إلننى معننارج المقصننود مننن تننالوة الكتننب وقننراءة الص 
ال فالت الوة بال معرفة ليس منها البت ة فائدة كل     ةي  أسرارها.  وا 
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ولقنند حنندث أن حضننر شننخص ذات يننوم عننند هننذا الفقيننر إلننى بحننر المعنناني، وجنناء فنني سننياق 
ا كينف تنم م من نعلنى االسنتفها وألنح   الحديث معه ذكر عالئم القيامة والحشر والن شر والحساب.  فأصنر  

نحساب الخالئق في الظ هور البديع مع أن ه لم يط   نور  الع عليه أحد.  فألقيننا علينه حينئنذ بعض  منن الص 
ؤ العلمي   نامع وفهمنه.  ثنمَّ قلننا لنه بعند ذلنك، أفني كنل  تلنك المند  نات الحكمي  و ة والش  ة ة على قدر إدراك الس 

﴾أَ قول: ﴿َفَيْوَمئ ٍذ ال ي سْ َلْم تتل القرآن؟ وأَلم تر اآلية المباركة ال تي ت ل  َعن َذنب ه  إ ننسِّ َوال َجنان،
؟  وألنم (1)

ؤال ليس كمنا أدركتمنوه؟ بنل إنَّ  نؤال لنيس بالل سنان وال بالبينان  تلتفت إلى أنَّ المقصود من معنى الس  الس 
نيَما كما تشعر به وتدل   ني عليه هذه اآلية.  ألن ه يقول بعدها: ﴿ي ْعنَرف  اْلم ْجر م نوَن ب س  ه ْم َفي ْؤَخنذ  ب النََّواص 

(2)َواأَلْقَدام ﴾
 

 
يمننانهم وعصننيانهم مننن  إذن بهننذا يكننون حسنناب الخالئننق مننن سننيماهم، وظهننور كفننر الجميننع وا 

اللة بسيماهم، وتمييزهم   وجوههم، مثل ما هو مشهود اليوم من معرفة أهل الض 
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نن بهننا عننن أصننحاب الهدايننة.  فلننو أنَّ هننؤالء العبنناد يمعنننون الن ظننر لوجننه هللا  افنني آيننات الكتنناب خالص 
كنل   امكشنوف   اة جميع ما يطلبونه بدرجة أن هنم يندركون منن آياتنه ظناهر  لرضائه ل ي ْدر كون منها البت   اوطلب  

نننفات منننن  ، حت نننىوالجزئننني   األمنننور الواقعنننة فننني هنننذا الظ هنننور منننن الكل ننني   خنننروج مظننناهر األسنننماء والص 
و األوطنننان، وا عنننراض المل ننن ة واسنننتقراره فننني األرض المعلومنننة لنننة، وسنننكون مظهنننر الكل ي نننة وا غمننناض الد 

ل على محم د من قبنل  ليكنون أولو األلباب.  أخت م القول بما نز   المخصوصة.  ولكن ال يعرف ذلك إال  
: ﴿وهللا  َيننْدع وا إلننى دار  مسننك ال ننذي يهنندي الن نناس إلننى رضننوان قنندس منيننر.  قننال وقولننه الحننق  الختامننه 

ننالم  وَيهنندي  ننَراٍط م ْسننَتقيٍم﴾السَّ َمننْن َيَشنناء  إلننى ص 
ْم ب َمننا َكننان وْا (1) ننْم َوه ننَو َول نني ه  نننَد َرب  ه  نناَلم  ع  ننْم َدار  السَّ . ﴿َله 

 .  ليسبق هذا الفضل على العالم، والحمد هلل رب  العالمين(2)َيْعَمل وَن﴾
 

نريف والوضني ئ رنا البيان في كل  مطلب لعلَّ يأخذ كل  امر لقد كر   ه ونصنيبه منن ع حظ نمن الش 
 هذه البيانات على 
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ذا مننا عجننز إنسننان عننن إدراك بينناٍن، فإن نه ينندرك مقصننوده مننن بيننان آخننر لننيعلم كننل   قندره واسننتعداده.  وا 
 أناس مشربهم
 

، البيانات ة نغمات غير هاته الن غمات، ولها رموز غير هذهلهذه الحمامة الت رابي   باهلل إنَّ  اقسم  
ينه تبنرز فد المشنيئة اإللهي نة الوقنت ال نذي ا سبق بياننه وجنرى بنه القلنم.  فلتحند  عم  سة كل  نكتة منها مقد  

وحاني   ومنا منن  وتخطو بقدم الظ هنور فني سناحة القندم بغير حجاب، عرائس المعاني من القصر الر 
ره بننأم تننه، ومننا مننن إلننه إال هننو لننه الخلننق واألمننر، وكننل  بحولننه وقو   بعنند إذنننه، ومننا مننن قنندرة إال   أمننر إال  

وح يتكل مون   ينطقون ومن أسرار الر 
 

ننلقنند سننبق أن بي ن نن موس المشننرقة مننن المشننارق اإللهي ننة مقننامين، أحنندهما مقننام ا مننن قبننل أنَّ للش 
ننْنه ْم﴾ الت وحينند ورتبننة الت فرينند كمننا سننبقت اإلشننارة إليننه مننن قبننل ﴿اَل ن َفننر  ق  َبننْيَن َأَحننٍد م  
.  وثانيهمننا مقننام (1)

 الخلق ورتبة الحدودات البشري ة، ففي هذا المقام لكل  واحد منهم هيكلالت فضيل ومقام عالم 
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سننم، اكننل  واحنند منننهم موسننوم ب ر، وحنندود مخصوصننة.  بمثننل مننا إنَّ ر، وظهننور مقنند  ن، وأمننر مقننر  معنني  
ْم َعَلنى  نْلَنا َبْعَضنه  نل  َفضَّ وموصنوف بوصنف، ومنأمور بنأمر بنديع، وشنرع جديند، كمنا يقنول: ﴿ت ْلنَك الر س 

يَسى اْبَن َمنْرَيَم اْلَبي  َننات  َوَأيَّنْدَناه  ب نَبْعضٍ  ْم َدَرَجاٍت َوآَتْيَنا ع  ْنه م مَّن َكلََّم ّللا   َوَرَفَع َبْعَضه  ﴾ م   وح  اْلق ند س   (1)ر 
  وبالن ظر الختالف هنذه المراتنب والمقامنات تظهنر بيانناتِّ وكلمناتِّ مختلفنةِّ منن تلنك اليننابيع للعلنوم

ال   بحاني ة.  وا  فني الحقيقنة تعتبنر جميعهنا لندى العنارفين بمعضنالت المسنائل اإللهي نة فني حكنم كلمنة  الس 
واحدة.  ولما َلْم يط لنْع أكثنر الن ناس علنى المقامنات المنذكورة، لهنذا يضنطربون، ويتزلزلنون منن الكلمنات 

ادرة من تلك الهياكل المت    حدةالمختلفة الص 
 

ننن هنننذه االختالفنننات فننني الكلمنننات هننني منننن اختالفنننات جمينننع  ، أنَّ اأزال  وأبننند   اإذن أصنننبح معلوم 
جرينند، المقامننات.  ولهننذا أ ْطل قننت وال تننزال تطلننق علننى جننواهر الوجننود هننؤالء فنني مقننام الت وحينند وعلننو الت  

 صفات الر بوبي ة، واأللوهي ة،

                                                 

 .البقرة(  سورة 1)
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رفة، والهوي ة البحتة، ألن  جميعهم ساكنون على عنرش ظهنور هللا، وواقفنون علنى كرسني    واألحدي ة الص 
ظهننور هللا ظنناهرِّ بظهننورهم، وجمنناَل هللا مشننرقِّ مننن وجننوههم.  لهننذا قنند ظهننرت  بطننون هللا، أعننني أنَّ 

 نغمات الر بوبي ة من هذه الهياكل األحدي ة
 

لند الالت ولكن فني المقنام الث ناني ال نذي هنو مقنام الت ميينز والت فضنيل والت حديند ومقنام اإلشنارات وا
رفة، والفقر البحنت، والفنناء البنات  الملكي ة، تظهر منهم العبودي ة  ا ، ومنا أننكمنا يقنول: إن ني عبند هللا الص 

 بشر مثلكم إال  
 

ي فن اتكنون راسنخ   قة مسائلك ال تي قد سألت عنها، حت ىفأدرك من هذه البيانات المثبوتة المحق  
 دين هللا غير متزلزل من اختالفات بيانات األنبياء واألصفياء

 
ذا ما سمع من المظاه  أنَّ  اإذ قند ثبنت منرار   . فهو حنق  وال رينب فينه ،ر الجامعة: أن ي أنا هللاوا 
َما ولهذا يقول: ﴿وَ  . يظهر في األرض ظهور هللا واسم هللا وصفة هللا ،بظهورهم وبصفاتهم وبأسمائهم

 َرَمْيَت إ ْذ َرَمْيَت َوَلك نَّ ّللا َ 
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إ نََّما ي َباي ع وَن ّللا َ﴾وكذلك يقول: ﴿إ نَّ ال ذيَن ي َباي ع وَنَك  (1)َرَمى﴾
(2)  ذا منا تغن ن وا بنغمنة: إن ني رسنول وا 

نن ننوَل  صننحيح وال شننك   اهللا، فإن ننه أيض  ننن ر  َجننال ك ْم َوَلك ننن رَّس  نندِّ َأَبننا َأَحننٍد م   ننا َكنناَن محم  فيننه كمننا يقننول: ﴿مَّ
لطان الحقيقي   ا.  وفي هذا المقام هم جميع  (3)ّللا  ﴾  كينونة األزلي ةوال مرسلون من لدن ذاك الس 

 
ذا ما نادى كل  واحد منهم بنداء: أنا خاتم الن بي   نوا  ينب فينه وال سنبيل إلنى ال حنق   اين، فهو أيض  ر 

نننبهة.  ألن  الجمينننع حكمهنننم حكنننم ذات واحننندة، ونفنننس واحننندة، وروح واحننندة، وجسننند  وال طرينننق إلنننى الش 
ي نننة لنننروح اآلخري نننة والظ اهري نننة والباطنواحننند، وأمنننر واحننند.  وكل هنننم مظهنننر البدئي نننة والختمي نننة، واألولي نننة و 

واذج األزلي   األرواح الحقيقي    وساذج الس 
 

ى ثابت وظاهر، حيث قد ظهروا في الظ اهر بمنته اولو يقولون: نحن عباد هللا، فإن  هذا أيض  
 رتبة العبودي ة.  تلك العبودي ة ال تي ال يستطيع أحد في اإلمكان أن يظهر بنحوٍ 

                                                 

 .األنفال(  سورة 1)
 .الفتحسورة  (2)
 .األحزاب(  سورة 3)
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ظهرت أذكار الر بوبي ة واأللوهي ة من جواهر الوجود هؤالء في حين استغراقهم في بحار منها.  لذلك قد 
نمدي   نالقندس الص  ذا منا نظنر بعنين الت ندقيق، يننرى لطان الحقيقني  ، وارتقنائهم إلنى معنارج المعناني للس  .  وا 

تبة قد اعتبنروا أنفسنهم فني منتهنى العندم والفنناء أمنام الوجنود المطلنق، نرف  أن هم في هذه الر  والبقناء الص 
وا أنفسننهم عنندم   حت نى ننرك  اصننرف   اكننأن هم عنند  نناحة ش  كر فنني الننذ  .  ألن  مطلننق ا، وجعلننوا ذكننرهم فنني تلننك الس 

ن  هننذا َلخطننأ كبيننر عننند الواصننلين، فكيننف ب ننذكر الغيننر أو  هننذا المقننام دليننل علننى الوجننود والبقنناء.  وا 
وح بغير ذكر المحبنوب ، أو مالحظنة العنين غينر جمالنه، أو إصنغاء اشتغال القلب والل سان والفؤاد والر 

 األذن لغير نغمته، أو مشي الر جل في غير سبيله
 

ت نسننمة هللا فننني هننذا الز مننان وأحاطنننت روح هللا مننن فنني اإلمكنننان، فننامتنع القلننم عنننن ولقنند هب نن
 ف الل سان عن البيانالحركة، وتوق  
 

الر سالة  لر بوبي ة وأمثالها.  وفي مقامن ه بالن ظر إلى هذا المقام قد ظهر منهم ذكر اأوالخالصة 
 أظهروا الر سالة، وهكذا
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في كل  مقام جاءوا بذكر حسب اقتضائه، ونسبوا كل  هنذه األذكنار إلنى أنفسنهم، فهني أذكنار منن عنالم 
األمر إلى عالم الخلق، ومن عوالم الر بوبي نة إلنى العنوالم الملكي نة، لهنذا فمهمنا يقولنون، ومهمنا ينذكرون، 

إذن  . وال شنبهة فينه ة والر سنالة، أو الوالينة واإلمامنة، والعبودي نة، كل نه حنق  لوهي ة والر بوبي نة، والن بنو  من األ
نننن ال يضننننطرب أحنننند بعنننندها، وال يتزلننننزل مننننن  ر فنننني هننننذه البيانننننات ال تنننني اسننننتدللنا بهننننا حت ننننىيجننننب الت فك 

 االختالفات في أقوال المظاهر الغيبي ة، والمطالع القدسي ة
 

نننوالمقصنننود  ر فننني كلمنننات شنننموس الحقيقنننة حت نننى إذا لنننم تننندرك وتعنننرف يحنننب أن نننه يجنننب الت فك 
ننؤال عنهننا مننن الننواقفين علننى مخننازن العلننم حت ننى يب نني  االسننتفهام والس  كال حوها، ويرفعننوا اإلشنننوهننا ويوض 

نن ذا لننم يجنندوها مطابقننة ألهننوائهم ومنن ،رون الكلمننات القدسنني ة بعقننولهم القاصننرةعنهننا.  ألن هننم يفس  ا فنني وا 
ك واالعتراض.  وهكذا حال علماء العصر وفقهائنه فني هنذا الينوم. منن أولئن فسهم، يقومون على الر د  أن

نن لننو  ون الظ لننم عنندال ، فننإن هم، ويسننم  اال ننذين يجلسننون علننى مسننند العلننم والفضننل، وَيعَتبننرون الجهننل علم 
 ابق لماغير مط ايسألون شمس الحقيقة عن مجعوالت أفكارهم، ولو إن هم يسمعون منها جواب  
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ة ينفنون العلنم عنن معندن العلنم ومنبعنه، كمنا وقنع فهموه، أو لما أدركوه من الكتاب بأنفسهم، فنإن هم البت ن
 هذا في كل  األزمان

 
ننؤال عننن األه   ننلَّننمننثال  مننذكور فنني الس  نند  ة لم  سنني د الوجننود وأجننابهم حضننرته حسننب  اا سننئلوا محم 

َي َمَواق يت  ل لنَّا األمر اإللهي   ﴾بقوله: ﴿ه   فإن هم بعد االستماع نفوا عن حضرته صفة العلم (1)س 
 

ْن َأْمر  َرب  ني﴾ وح  م  وح  ق ل  الر  وح ال تي تقول ﴿َوَيْسَئل وَنَك َعن  الر  ، (2)ومثل ذلك حدث في آية الر 
ننفإن نه لم ن ن اا ذكننر لهنم هنذا الجننواب صناحوا جميع  ين قنائلين: وا وينناله منن جاهنل ال يعننرف منا هنني محتج 
وح ن ، ويعنند  النر  .  واليننوم حينث أنَّ  انفسننه عالم  علمنناء العصننر يفتخنرون باسننم حضننرته وقنند  بننالعلم الل نندني 

، فلذلك هم قابلون لحكمه بالت قليند.  وأنصنفوا لنو أن هنم يسنمعون الينوم مثنل ارأوا آباءهم مذعنين له أيض  
ون  هذا الجواب في اإلجابة عن أمثال هذه المسائل.  فإن هم ال بد    َير د 

                                                 

 .البقرة(  سورة 1)
 .اإلسراءسورة  (2)
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ابقين كما فعلوا.  مع أنَّ  سنون عنن كنل  جواهر الوجنود هنؤالء مقد   ويعترضون وي عيدون نفس كلمات الس 
هننون عننن جميننع هننذه الكلمننات المحنندودة، ومتعننالون عننن إدراك كننل  منندرك.  هنذه العلننوم المجعولننة، ومنز  

 كننل  مننا كننل  هننذه العلننوم تلقنناء ذاك العلننم كننذب صننرف، وجميننع هننذه اإلدراكننات إفننك محننض.  بننل إنَّ 
ننمداني فهننو عننين العلننم.  وحننديث )العلننم نقطننة  يظهننر مننن معننادن الحكمننة اإللهي ننة ومخننازن العلننم الص 

 ت لهذا البيانرها الجاهلون( دليلِّ عليه، وحديث )العلم نور يقذفه هللا في قلب من يشاء( مثب  كث  
 

ننا لننم ينندركوا معنننى العلننم، وَسننم وا أفكننارهم الوهم ظنناهر ي ننة الن اشننئة مننن موخالصننة القننول أن ننه لم 
 لذا قد ورد منهم على مبدأ العلوم ما قد رأيت وسمعت االجهل علم  
 
نفسه من صنناديد القنوم، قند  المشهور بالعلم والفضل، وال ذي يعد   (1)من العباد اإنَّ أحد   ،فمثال   
 جميع العلماء الر اشدين في كتابه، كما هو مشهود في كل  َمْوقع رد  وسب  

                                                 

 .حاجي ميرزا كريم خان(  1)
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نننمننننه تلوي ح قلنننيال  فننني عنننن ذكنننره، أردت أن أتصنننف   ا.  ولمنننا كنننان هنننذا العبننند قننند سنننمع كثينننر  اوتصنننريح   اح 
رسائله، رغم أنَّ هذا العبد ما كنان لنه مينل لإلقبنال علنى الن ظنر فني كلمنات الغينر ولنن يكنون.  إال أن نه 

نن تبننه، ونجيننب فنني ك قلننيال   علينننا أن ننظننر المننا سننأل جمننعِّ عننن أحوالننه واستفسننروا عنننه، لهننذا صننار لزام 
ائلين بعد االط    الع والمعرفةالس 

 
فنق وقوعهنا فني يندنا حت نى أخبرننا شنخص ذات ينوم والخالصة أنَّ مؤلفاته بالل غنة العربي نة لنم يت   

 حننة الكبننرسننم رائى بإرشنناد العننوام .  ولننو أن ننه ي ْشننَتم  مننن هننذا االبأن ننه يوجنند فنني هننذا البلنند كتنناب لننه يسننم  
 والن اس جهالء.  وفي الحقيقنة قند ع ر فنت جمينع مراتبنه منن اسنم هنذا الم  حيث فرض نفسه عا ،والغرور

الكتنناب، وثبننت بأن ننه سننالك سننبيل الننن فس والهننوى، وسنناكن فنني تيننه الجهننل والعمننى، كأن ننه نسنني الحننديث 
مكنث عنند و ة تمام الخلق(.  فمع هذا طلبننا الكتناب، المشهور القائل: )العلم تمام المعلوم، والقدرة والعز  

ننالعبنند أي  هننذا  نننا علننى ة الث انيننة أن وقننع نظر تين، وتصننادف فنني المننر  معنندودات، وكأن نننا نظرنننا فيننه مننر   اام 
ه موضع فيه حكاية معراج سي د )لوالك(، إشنارة إلنى الحنديث )لنوالك لمنا خلقنت األفنالك(.  فالحظننا أن ن

ن   دو 
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عرفنا منه بأن ه لنو كاننت نفنس  لمعرفة المعراج.  وكذلك اأو يزيد، وجعلها شرط   امن عشرين عْلم   انحو  
إدراكها، فإن ها ال تفوز بمعرفة هذا األمر العالي المتعالي.  ومن جملة العلنوم  درك هذه العلوم حق  تال 

يميا.  وجعل  اهذه العلوم الفانية المردودة شرط   إدراك ال تي ذكرها، علم الفلسفة، وعلم الكيميا، وعلم الس 
 ةإلدراك العلوم الباقية القدسي  

 
سننبحان هللا منننع هنننذا اإلدراك، كنننم منننن االعتراضنننات والننت هم قننند وردت مننننه علنننى هياكنننل العلنننم 

نبع الط بناق"غير المتناهي؟ فنعم ما قال:  اإللهي   ؟ ولنم (1)"أتتهم  ال ذين جعلهم هللا أمناَء علنى خنزائن الس 
هنذه العلنوم لنم تنزل وال تنزال يلتفت إلى هذه المزخرفنات منن األقنوال أحندِّ منن أهنل البصنيرة.  إنَّ أمثنال 
.  وكيف يكون إدراك العلوم المردودة عند العلماء الحقيقي   من شروط إدراك  اين شرط  مردودة عند الحق 

مننن هننذه العلننوم المحنندودة المحجوبننة! والقلننب  امعننارج المعننراج، مننع أنَّ صنناحب المعننراج مننا حمننل حرف نن
 قلب سي د لوالك كان ،المنير

                                                 

عر(  1)  .ترجمة بيتين من الش 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 158 

ننمقد   ن جميننع هننذه اإلشننارات فنننعم مننا قننال: كننل  اإلدراكننات محمولننة علننى الحمننر العرجنناء.  عنن اه ننومنز   اس 
نهم بينما الحق  راكنب علنى النر يح ومنطلنق كالس 
المعنراج أو تنناول  .  فنوهللا لنو يريند إنسنان إدراك سنر  (1)
من نقوش  هذه العلوم، بمعنى أنَّ مرآة قلبه تكون مغبر ة اقطرة من عرفان هذا البحر، ويكون لديه أيض  

فها وي طه  رها، حت ى يتجل   اهذه العلوم، يجب عليه حتم    هذا األمر في مرآة قلبه ى سر  أن ي نظ  
 

ننننمداني ة،  واليننننوم ينهننننى الن نننناَس عننننن تحصننننيل هننننذه العلننننوم المنغمسننننون فنننني بحننننر العلننننوم الص 
ب اني ة.  فصندورهم  المنينرة بحمند هللا منز   اكنون في ف لك الحكمة الر  سنة ، ومقد  هنذه اإلشناراتهنة عنن والس 

 –ة المحجوب، ذاك الحجاب ال نذي قينل فينه عن تلك الحجبات.  ولقد حرقنا الحجاب األكبر بنار محب  
آخر.  وبهذا نفتخر وهلل الحمد بأن نا أحرقنا سبحات الجنالل  اسرادق   وأقمنا مكانه –العلم حجاب األكبر 

نلغينر المقصنود، ومنا كن ن بنار جمال المحبوب، ولم نترك فني القلنب والفنؤاد محنالا  ينر كين بعلنم غا متمس 
 ثينعلمه، وال متشب  

                                                 

عرترجمة بيتين من ا(  1)  .لش 
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 ي أنوارهبمعلوم غير تجل  
 

بننأن   ن ننه يرينند أن يعننرف الن نناسأ ، حيننث لننم أَر فنني أقوالننه هننذه إال  ابننت كثيننر  والخالصننة إن نني تعج  
لنع ط  ا، ومنا اإللهني   لديه جميع هذه العلوم ومع ذلك أقسم باهلل بأن ه ما مر  عليه نسنيم منن ريناض العلنم

ب اني ننة نن ،علننى حننرف مننن أسننرار الحكمننة الر  جبننل  ، وليننندك  ابننل لننو يقننال لننه معنننى العلننم ليضننطرب حتم 
خيفة ال تي ال معنى لها، كم اد    حد  عاءآت الز ائدة عن العى من االد  وجوده.  ومع هذه األقوال الس 

 
ننن نننب منننن أنننناس ملتف  نننخص، حينننث قنعنننوا ين حولنننه، وتنننابعين لمسنننبحان هللا كنننم أتعج  ثنننل هنننذا الش 

ا بمنظنر األرباب، واكتفوا بنعيق الغراب عن نغمة البلبنل، وقنعنو  بالت راب وأقبلوا إليه، وأعرضوا عن رب  
كم الحظنا من أشنياء أخنرى منن الكلمنات المجعولنة  ،غراب البين عن جمال الورد.  وعالوة على ذلك

ننن الظ لننم أنإفنني هننذا الكتنناب.  فنني الحقيقننة  رف بتحريننر ذكننر تلننك المطالننب أو ي صنن لننمينشننغل الق ن ننه َلم 
مس من ال الوقت فيها، ولكن إذا و جد المحك    ظ ل  ي عرف الحق  من الباطل، والن ور من الظ لمة، والش 
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ن ننني ألتننوق ومننن جملننة العلننوم ال تنني ينند   ننخص صنننعة الكيميننا.  وا  أن يطلننب منننه  عيها هننذا الش 
هود، ومن حي  هذا العل ظهورَ  سلطان أو شخص مقتدرِّ  ز ز القول إلى حي  م من عالم الل فظ إلى عالم الش 

عنى أمثنال هنذه العلنوم، وال اعتبنر وجودهنا دلنيال   الفعل.  وهذا العاري عن العلم الفاني، مع كوننه منا اد 
ندق منن ة للجهل، فنإن ي أتحند  على العلم، أو ف ْقَداَنها عل   ى هنذا الر جنل فني هنذه الفقنرة، حت نى يت ضنح الص 

ننان، ولنم أذق شنيئ   ما ذب.  ولكنالك مننهم غينر  االفائندة وأننا لنم أَر منن أنناس هنذا الز منان إال  جنرح الس 
م   لى اآلن ال يزال أثر الحديد باقي   الس    في عنقي، وعالئم الت عذيب ظاهرة  في كل  بدني االقاتل.  وا 
 

يقاننه، فقند ورد ذكرهنا فني ال ط فينه كتناب ال نذي منا فنر  وأم ا عنن مراتنب علمنه وجهلنه، وعرفاننه وا 
ق ننوم  َطَعننام  اأَلث ننيم ﴾ مننن شننيء، ذلننك قولننه تعننالى: ﴿إ نَّ َشننَجَرَة الزَّ
ثننمَّ يتفضننل بننذكر آيننة أخننرى حت ننى  (1)

ينتهي بهذه اآلية ﴿ذ ْق إ نََّك َأنَت اْلَعز يز  اْلَكر يم ﴾
 وصفه مذكور في محكم الكتاب فانظر كيف أن   (2)

                                                 

خانسورة  (2)(  1)  .الد 
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راحة.   خص أيض  بغاية الوضوح والص  أن ه يدعو نفسه في كتابنه منن بناب خفنض  اومن عجب هذا الش 
 أثيم في الكتاب، وعزيز بين األنعام، وكريم في االسم  الجناح، بأن ه العبد األثيم

 
ه صحيح على لوح قلبك معنى: ﴿َواَل َرْطٍب َواَل َياب ٍس جتفك ر في اآلية المباركة، حت ى يثبت بو 

ب ننن .  ومنننع وجنننود هنننذا فقننند اعتقننند بنننه جمنننعِّ، وأعرضنننوا عنننن موسنننى العلنننم والعننندل (1)يٍن﴾إ الَّ ف ننني ك تَننناٍب م 
نماء األزلي نوتمس   ة اإللهي نة، واعتبروهنا كوا بسامري  الجهل.  وأدبروا عنن شنمس المعناني المشنرقة فني الس 

 على زعمهم كأن ها لم تكن
 

ب اني  ال تتناولها يدإوقصارى القول يا أخي،  .  ورائحنإال  من المعدن اإللهن نَّ آللئ العلم الر  ة ي 
 ت إال  فننيال تستنشننق إال  مننن حديقننة األزهننار الحقيقي ننة.  وأوراد علننوم األحدي ننة ال تنبنن الر يحننان المعنننوي  

افية. ﴿َواْلَبَلد  الطَّي  ب  َيْخر ج  َنَبات ه  ب إ ْذن  َرب  ه  َوال ذ   َيْخر ج  الَ ي َخب َث مدينة القلوب الص 

                                                 

 .األنعام(   سورة 1)
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(1)﴾اإ الَّ َنك د  
 

 
يات ورقاء الهوي ة ال يندركها أحند إال  منن أهلهنا، لهنذا يجنب ويلنزم ا كان من المفهوم أنَّ تغن  ولم  

علنننى كنننل  نفنننس أن تعنننرض مشنننكالت المسنننائل اإللهي نننة، ومعضنننالت إشنننارات المطنننالع القدسننني ة علنننى 
ب اني ننة، والفيوضننات  المسننائل بالت أيينندات أصننحاب األفئنندة المنيننرة، وحملننة أسننرار األحدي ننة، حت ننى تحننل   الر 

نت ْم اَل َتْعَلم وَن﴾ ْكر  إ ن ك  اإللهي ة.  ال بتأييدات العلوم االكتسابي ة ﴿َفاْسَأل وْا أَْهَل الذ  
(2)

 
 

نننلوك فننني سنننبيل  ،ولكننن ينننا أخننني نننخص المجاهننند ال نننذي أراد أن يخطنننو بقننندم الط لنننب والس  إنَّ الش 
ي ظهنننور تجل ننن أن يجعنننل القلنننب ال نننذي هنننو محنننل  معرفنننة سنننلطان القننندم، يجنننب علينننه فننني بداينننة األمنننر، 

نن شننارات  عننن كننل  غبننرة مظلمننة مننن غبننار العلننوم االكتسننابي ة، اه ننومنز   ار  األسننرار الغيبي ننة اإللهي ننة، مطه  وا 
ننندر ال ننذي هننو سننرير ورود وجلنننوس محب نن ننيطاني ة.  ويجعننل الص  ننن ة المحبننوب األزلنني  المظنناهر الش   الطيف 

 س القلب.  وكذلك يقد  اونظيف  

                                                 

 .األعراف(   سورة 1)
 سورة الن حل. (  2)
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ور الظ ل ي ة،  اس  ن كل  ما يتعل ق بالماء والط ين.  يعني أن يجعله مقد  ع بحي ة والص  عن جميع الن قوش الش 
عنن جهنة أو يمنعنه النبغض عنن  والنبغض، كنيال يمينل بنه الحنب   بدرجة ال يبقى في القلب آثنار للحنب  

لبنناقي، وعننن حضننرة جهننة بننال دليننل.  وذلننك كمننا منننع اليننوم أكثننر الن نناس لهننذين الننوجهين عننن الوجننه ا
نالك فني الصاحب المعاني، وأصبحوا يرتعون ب ناللة والن سنيان.  ويجنب علنى الس   راع في صحارى الض 

نن نننكننل  حنننين أن يتوك  ، وأن يعنننرض عنننن الخلننق وينقطنننع عننن عنننالم الت ننراب، ويتمس   ك بنننرب  ل علنننى الحننق 
نبر ح نفسه على أحد، ويمحو عن لوح قلبنه االفتخنار واالسنتكباألرباب.  وال يرج   ار، ويأخنذ نفسنه بالص 
مت له شنعار  واالصطبار، ويت   .  ويحتنرز عنن النت كل م بمنا ال فائندة فينه، ألن  الل سنان ننار خامندة اخذ الص 
قاتل.  فالن ار الظ اهرة تحرق األجساد، ونار الل سنان تكنوي األفئندة واألرواح.  أثنر تلنك  وكثرة البيان سم  

 من الز مان ار يبقى قرن  الن ار يفنى بعد ساعة، وأثر هذه الن ا
 

ننالك أن يعنند   نناحة، ألن  الغ االغيبننة ضنناللة، وأن ال يخطننو بقدمننه أبنند   وعلننى الس  يبننة فنني تلننك الس 
 تطفئ سراج القلب المنير، وتميت الحياة من الفؤاد.  يقنع بالقليل، ويزهد عن 
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ننن طلنننب الكثينننر.  يعننند   رين نعمنننة.  نيا والمتكب نننكين بالننند  مصننناحبة المنقطعنننين غنيمنننة، والعزلنننة عنننن المتمس 
ة واالقتندار.  يحنرق حجناب الغفلنة يشتغل في األسحار باألذكار، ويسعى في طلب محبوبه بتمام الهم ن

ا سوى هللا.  يجود بنصيب على البائسين، وال يتوق ف عن العطاء كر.  يفر  كالبرق عم  والذ   بنار الحب  
وح   ؟فكينف باإلنسنان، وأهنل البينانواإلحسان للمحرومين.  ينظر بعين الر عاية للحيوان،  ال يبخنل بنالر 

وال  ،عن المحبوب.  وال يحترز عن الحق  خشية شماتة الخلق.  وما ال يرضاه لنفسه ال يرتضيه لغيره
ويعفو عنن الخناطئين عنند كمنال القندرة علنيهم، ويطلنب لهنم المغفنرة ويصنفح عنن  ،يقول بما ال يفي به

ارة، ألن  حسننن الخاتمننة مجهننول.  إذ كننم مننن عنناص يتوف ننق حننيَن العاصننين وال ينظننر إلننيهم بعننين الحقنن
الموت إلى جوهر اإليمان ويذوق خمرة البقاء ويسرع إلى الم  األعلى.  وكم من مطيع ومؤمن ينقلب 

وح، ويستقر    في أسفل دركات الن يران حين ارتقاء الر 
 

ت المحكمننة هننو أن ننه يجننب والخالصننة أنَّ المقصننود مننن جميننع هننذه البيانننات المتقنننة واإلشننارا
الك والط الب أن يعلم ويعتقد بأن  ما سوى هللا فاٍن، وما دون المعبود معدوم   على الس 
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وحننننننناني   نننننننرائط هننننننني منننننننن صنننننننفات العنننننننالين، وسنننننننجايا الر  ين، ذكنننننننرت فننننننني شنننننننرائط وهنننننننذه الش 
نننن ننننالكين فنننني مننننناهج علننننم اليقننننين.  وبعنننند أن تتحق  ننننالمجاهدين،وسننننير الس  الك ق هننننذه المقامننننات فنننني الس 

ذا منننا صنننار مؤي ننن نننه لفنننظ المجاهننند.  وا  نننادق يصننندق فننني حق  بعمنننل: ﴿َوال نننذيَن  اد  المنقطنننع، والط النننب الص 
وا ف يَنا﴾ ب َلَنا﴾ فال بد   (1)َجاَهد  ْم س  َينَّه  أن يستبشر ببشارة ﴿َلَنْهد 

(2) 
 

ذا مننا أ وقنند فنني القلننب سننراج الط لننب والمجاهنندة، و  ننوق الننذ  وا  ذب الجننوالعشننق والَوَلننه، و  ،وق والش 
نك  ، وهبَّ نسيم المحب  والحب   ينب، وتحنيط أننوار ا ة من شطر األحدي ة، تزول ظلمنة ضناللة الش  لعلنم والر 

ننادق، مننن المدينننة واليقننين بكننل   ننبح الص   أركننان الوجننود.  ففنني ذلننك الحننين يطلننع البشننير المعنننوي كالص 
وح من نو  وحاني ة، ويستيقظ القلب والن فس والر   وي مننح حيناة م الغفلنة بصنور  المعرفنة،اإللهي ة بالبشارة الر 

ننمداني   ، بحيننث يننرى نفسننه صنناحب بصننر جدينند، جدينندة بديعننة بتأيينندات وعنايننات مننن روح القنندس الص 
 وسمع بديع، وقلب وفؤاد جديد.  ويرى اآليات الواضحة في اآلفاق، والحقائق

                                                 

 .العنكبوت(   سورة 1)
 .عنكبوت(   سورة ال2)
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ننمفت اة باب ننذر   المسننتورة فنني األنفننس.  ويشنناهد بعننين هللا البديعننة فنني كننل   للوصننول إلننى مراتننب عننين  اوح 
ي الوحداني نة، وآثنار الظ هنور اليقين وننور اليقنين.  ويالحنظ فني جمينع األشنياء أسنرار تجل ن اليقين، وحق  
مداني ة  الص 
 

الك فني سنبيل الهندى، والط النب لمعنارج الت قنى، إلنى هنذا المقنام األ اقسم   رفنع باهلل لو وصل الس 
 منننن مشنننرق كنننل   وألدرك صنننبح الهدايننة الن نننوراني   ،افات بعيننندةاألعلننى، الستنشنننق رائحنننة الحنننق  مننن مسننن

 مننن ز الحنق  شنيء، ولَدلَّنه كننل  ذر ة علنى المحبنوب.  وهننداه كنل  شنيء إلننى المطلنوب، والسنتطاع أن يمي نن
نمس.  فمنثال  لنو هنبَّ نسنيم  الحنق   ق بنين الظ نل  ق بينهما، كما يفنر  الباطل، ويفر   إلبنداع عنن مشنرق ا والش 

ننفنني مغننرب اال وهننو مننن كلمننات  ز جميننع آثننار الحننق  يمي نن شننذى عبيننره.  وكننذلك اختننراع، الستنشننق حتم 
 من الل ؤلؤةَ  ز أهل  الل ؤلؤ  كما يمي   ،وأفعال باهرة، عن أفعال وأعمال وآثار ما سواه ،بديعة، وأعمال منيعة

ن ،الحجر ذا ما تطه  بيَع من الخريف، والحرارة من البرودة.  وا  وح منن شنام النر  ر موكما يميز اإلنسان الر 
الك حتم    الر ائحنة رائحة المحبوب من منازل بعيدة، ولَوَرَد من أثر تلنك ازكام الكون واإلمكان، لوجد الس 

 إلى 
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وحاني ننة.   ننبحاني ة فنني تلننك المدينننة الر  مصننر اإليقننان لحضننرة المن ننان َوليشنناهد بنندائع حكمننة الحضننرة الس 
ننجرة لتلننك المدينننة.  وليسننمع مننن تننراب تلننك المدينننة ولسننمع جميننع العلننوم المكنونننة مننن أطننوار ورقننة ال ش 
األرباب.  وليشاهد بعين رأسه أسرار الر جوع واإلياب.   بسمعه الظ اهر والباطن، الت سبيح والت قديس لرب  

رة فننني تلنننك المديننننة بنننأمر سنننلطان فمننناذا أذكنننر منننن اآلثنننار والعالمنننات، والظ هنننورات والت جل   ينننات، المقننند 
فات؟  نبنت  ة هللا بندون ننار.  وفني كنل  فيها يزول العطش بغير مناء.  وتنزداد حنرارة محب ناألسماء والص 

دوحننة  ورد ألننف  بلبننل ننناطق بالجننذب والولننه.  ومننن  مسننتور حكمننة بالغننة معنوي ننة.  وعلننى أغصننان كننل  
الن ننار الموسننوي ة.  ومننن نغماتهننا القدسنني ة تبنندو نغمننة روح القنندس العيسننوي ة  أورادهننا البديعننة يظهننر سننر  
 ورقننة منهننا نعننيم، ومخننزون فنني كننل   وتمنننح البقنناء بننال فننناء.  مكنننون فنني كننل   ،َته ننب الغننناء بغيننر ذهننب

 غرفة منها مئة ألف حكمة
 

نوالمجاهدون في هللا بعد االنقطناع عم ن نهنا ع اون آن نا سنواه يأنسنون بتلنك المديننة بحينث ال ينفك 
الئل القطعي ة من سنابل ذاك المحفل، ويأخذون   البراهين يسمعون الد 
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ن في رأس كل  ألف سنة، أو ما د وتتزي  الواضحة من جمال الورود ونغمات البلبل.  وهذه المدينة تتجد  
 يزيدأو عن ذلك  يقل  

 

يجب بنذل الجهند حت نى نصنل إلنى تلنك المديننة، ونكشنف سنبحات الجنالل بالعناينة  ،فيا حبيبي
ب اني ننة، حت ننى نفنندي أرواحنننا ال لجدينند.  اخامنندة بتمننام االسننتقامة فنني سننبيل المحبننوب اإللهي ننة واأللطنناف الر 

هند.  ا تلنك المديننة فهني الكتنب اإللهي نة فني كنل  عوأم ن ونعترف بكل  عجنز وانكسنار لنفنوز بهنذا الفنوز
وفني عهند محم ند رسنول هللا كنان  ،وفني زمنن عيسنى كنان اإلنجينل ،فمثال  في عهد موسى كانت الت نوراة
هيمن وفي عهد من يبعثه هللا كتابه ال ذي هو مرجع كل  الكتب والمن.  الفرقان.  وفي هذا العصر البيا

وحننناني  علنننى جميعهنننا.  وفننني هنننذه المننندائن أرزاق مقننندرة، ونعنننم باقينننة مقنننر   ، وتطعنننم رة، تهنننب الغنننذاء الر 
 وتبننذل ،وتجنود علننى مننن ال نصنيب لهننم بنصننيب ،الن عمنة القدمي ننة، وتمنننح نعمنة الت وحينند ألهننل الت جرينند

 للهائمين فني صنحراء الجهنل.  وفني هنذه المندائن مخنزون ومكننون الهداينة والعناينة، والعلنمكأس العلم 
موات واألرض  والمعرفة، واإليمان واإليقان لكل  من في الس 
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نن احصننين   افمننثال  كننان الفرقننان حصننن   ة الر سننول، بحيننث أنَّ كننل  مننن آوى إليننه فنني زمانننه بقنني ألم 
ياطين، ورمح ال امحفوظ   نركي ة.  ورزق كنذلك من رمي الش  مخالفين، والظ نونات المجتث ة، واإلشنارات الش 

ننجرة اإللهي ننةبالفواكننه الط ي   ننن ،بننة األحدي ننة، وبأثمننار علننم الش   ،وشننرب مننن أنهننار منناء المعرفننة غيننر  اآلس 
ق خمننر أسننرار الت وحينند والت فرينند نن . وتننذو  ين، حيننث أنَّ جميننع مننا تحتنناج إليننه تلننك األم  ة مننن أحكننام النند 

ننة الباقيننة ألهلننه مننن  ،يعة سنني د المرسننلينوشننر  ن ننه لهننو الحج  موجننودِّ ومَعننيَّنِّ فنني ذاك الر ضننوان المبننين. وا 
ق الوقوع، والجميع كانوا منأمورين بات باعنه إلنى حنين بعد نقطة الفرقان.  إذ أنَّ حكمه مسل م، وأمره محق  

نننت   صنننال، ويفنننوز المجاهننندون ين.  وبنننه يصنننل الط نننالبون إلنننى رضنننوان الو الظ هنننور البنننديع فننني سننننة الس 
ننن ن نننه لننندليل محكنننم وحج  واينننات والكتنننب والمهننناجرون بسنننرادق القنننرب.  وا  ة عظمنننى.  ومنننا عنننداه منننن الر 

واألحادينننث لنننيس لهنننا ذلنننك الفخنننر، ألن  الحنننديث وأصنننحاب الحنننديث، وجنننودهم وقنننولهم مثبنننوت بحكنننم 
نن اوشننبه  ق بننه.  وعننالوة علننى مننا ذكننر فننإن  فنني األحاديننث اختالفننات كثيننرة الكتنناب ومحق نن ة كمننا قننال جم 

 نقطة الفرقان في أواخر أي امه: )إن ي تارك فيكم الث قلين كتاب هللا وعترتي(.
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 اومع أنَّ هناك أحادينث كثينرة قند نزلنت منن منبنع الر سنالة، ومعندن الهداينة، فإن نه لنم ينذكر شنيئ  
ليل األقنوم للط ننالبين، حت ننى يكنون  . غينر الكتنناب ننبب األعظنم، والنند  للعبناد إلننى يننوم  اهادي نن وقند جعلننه الس 

 الميعاد
 

به  ره هللا في كتابة المسل مفانظر اآلن بعين منصفة، وقلب طاهر، ونفس زكي ة.  والحظ ما قر  
لكل  منن ة لمعرفة العباد.  فينبغي لهذا العبد ولجنابك و وجعله حج   ،ةة والخاص  بين الط رفين، من العام  

ننك بنننوره، ونمي ننز الحننق   ننمننن الباطننل ونفننر   علننى األرض أن نتمس  نناللة والهدايننة. ألن  الحج  ة ق بننين الض 
نن ننانحصننرت بننأمرين أحنندهما الكتنناب وثانيهمننا عترتننه.  ولم  ة ا انقطعننت العتننرة مننن بينننهم انحصننرت الحج 

 حينئٍذ في الكتاب
 

ى ل  ْلم تَّق نننيَن﴾وفننني أو   ل الكتنننناب يقننننول: ﴿النننم َذل ننننَك اْلك تَنننناب  اَل َرْينننَب ف يننننه  ه نننند 
وف ففنننني الحننننر  (1)

 عة من الفرقان مستورة أسرار الهوي ة، وفي صدف هذه الحروف مخزونةالمقط  

                                                 

 (   سورة البقرة.1)
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وليس هذا مجال ذكرها.  ولكن بحسب الظ اهر مقصود حضرته مم ا خاطبه به هنو أن  ،آللئ األحدي ة
قنين، فالحظنوا ل من سماء األحدي ة ال ريب وال شك  فيه، وهو هندى للمت  ن  هذا الكتاب المنز  إيا محم د، 

ننموات واألرض، وشننهد ذات األحدي ننة، وغيننب ره وقنند  أن  هننذا الفرقننان قنند قننر  بنن ره لهدايننة كننل  مننن فنني الس 
وال شبهة فيه، وأن ه هناد للعبناد إلنى ينوم الميعناد، فهنل منن اإلنصناف أن  الهوي ة بنفسه على أن ه ال شك  

وحكننم بهننا؟ أو يعرضننوا عننن تننه ي  هننؤالء العبنناد، ويشننتبهوا فنني الث قننل األعظننم ال ننذي شننهد هللا بأحق   يشننك  
كون بزخنرف آخنر ويتشنك   اللهداية، والوصول إلى معارج العرفان؟ ويطلبنون أمنر   ااألمر ال ذي جعله سبب  

أو  اقال كذا وكذا، وأن  األمر الفالني ما ظهر.  والحال لو أنَّ هنناك أمنر   اأقوال الن اس قائلين: إنَّ فالن  
  في اآلية المذكورة الهداية الخلق، لذكر حتم   اة وسبب  غير كتاب هللا يكون عل   اشيئ  

 
 ر، وال عنننن الت قننندير المقننند  والخالصنننة أن نننه يجنننب عليننننا أال  نتجننناوز عنننن األمنننر المبنننرم اإللهننني  

نمداني   تحق ننق المننذكور فني اآليننة، ونصنند ق بالكتنب البديعننة، ألن نننا إذا لنم نصنند ق بهننذه الكتنب، فننال ي الص 
 كما هو الت صديق بهذه اآلية المباركة،
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بالكتب المنز لة من قبل.   اق أيض  ق بالفرقان فإن ه في الحقيقة لم يصد  إنسان لم يصد   واضح من أنَّ أي  
وهنذه هنني المعنناني المسننتفادة مننن ظنناهر اآليننة.  ولننو نننذكر معانيهننا المسننتورة ونبنني ن أسننرارها المكنونننة، 

 اهللا على ما أقول شهيد   فال شك  أنَّ الز مان ال يكفي لذلك والكون ال يحتمله، وكان
 

ْنن وكذلك يقنول فني مقنام آخنر: ﴿َوا  نْ  ْثل نه  ك  نن م   نوَرٍة م   َنا َفنْأت وْا ب س  ْلَننا َعَلنى َعْبند  نا َنزَّ مَّ ت ْم ف ني َرْينٍب م  
َهَداءَ  م م  نْ َواْدع وْا ش  ق يَن﴾ ك  ْنت ْم َصاد  ون  ّللا   إ ْن ك    (1)د 
 
سورة من فأتوا ب ،لنا على عبدنا محم دا نز  تم في شك  وشبهة مم  ا ترجمته الظ اهرة، أن ه لو كنمم  

نننورة المنزلنننة، وادعنننوا شنننهداءكم أي علمننناءكم حت نننى يعيننننوكم علنننى إننننزال سنننورة إن كننننتم  مثنننل هنننذه الس 
ننفنناصننادقين.   ة البالغننة نظر اآلن كننم هننو عظننيم شننأن اآليننات وكبيننر قنندرها، حيننث قنند خننتم بهننا الحج 

 القاهرة والمشيئة الن افذة.  وما والبرهان الكامل والقدرة 

                                                 

 (   سورة البقرة.1)
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ألن  اآليات بين الحجنج والند الئل هني بمنزلنة  ،ته أي  شيء معهاأشرك سلطان األحدي ة في إظهار حج  
نة الباقينة، والبرهنان الث ابنت، والن نور المضنيء بنين  ن هنا لهني الحج  مس، وما سواها بمنزلة الن جنوم.  وا  الش 

لطان الحقيقي   وال يسبقها أي  أمر وهي كنز الآللئ اإللهي ة،  ،ال يبلغ فضلها فضل  .العباد من لدن الس 
ن هننا لهني الخننيط المحكنم، والحبننل المتنين، والعننروة النوثقى، والن ننور ال ننذي ال  ،ومخنزن األسننرار األحدي نة وا 

مدانية، وهي نار يطفى.  تجري منها شريعة المعارف اإللهي ة، وتفور منها نار  لها الحكمة البالغة الص 
 وفي المبغضين برودة الغفلة ،في المقبلين تحدث حرارة الحب    :أثران ظاهران في آن واحد

 
فينننقأي   تنننه ونخضنننع لنننه.   ينبغننني لننننا أال   ،هنننا الر  نتجننناوز عنننن أمنننر هللا، ونرضنننى بمنننا جعلنننه حج 

لي نننة هنننذه اآلينننة المنزلنننة وبرهانهنننا، ألعظنننم منننن أن يسنننتطيع هنننذا العلينننل إقامنننة الننند  ل والخالصنننة أنَّ حج 
بيل، وهو القاهر فوق عباده وهو العزيز الجميل وهللا يقول الحق    عليها  وهو يهدي الس 

 
  َنْتل وَها َعَلْيكَ يقول تعالى: ﴿ت ْلَك آَيات  ّللا   وكذلك 
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ن ننوَن﴾ يٍث َبْعننَد ّللا   َوآَيات ننه  ي ْؤم  ب نناْلَحق   َفب ننَأي   َحنند 
ة نتلوهننا .  أي يقننول هننذه آيننات منزلننة مننن سننماء الهوي نن(1)

عليك، فبأي  حديث بعد ظهور الحق  ونزول آياته يؤمننون؟ ولنو تلتفنت إلنى تلنويح هنذه اآلينة لتفقنه أن نه 
نن الننم يكننن هننناك أبنند   ننة أكبننر وال أعظننم مننن امظهننر أكبننر مننن األنبينناء ولننم تظهننر أيض   فنني األرض حج 

ة أعظم من  ة إال  اآليات المنزلة، بل إن ه لم يكن في اإلمكان حج    ما شاء رب كهذه الحج 
 

ل   َأفَّاٍك َأث يٍم  نر  م ْسنَتْكب ر ا َيْسَمع  آَيات  ّللا   وكذلك يقول في مقام آخر: ﴿َوْيلِّ ل  ك   ت ْتَلى َعَلْيه  ثمَّ ي ص 
ننْره  ب َعننَذاٍب َأل ننيٍم﴾ َكننَأن لَّننْم َيْسننَمْعَها َفَبش  
يسننمع اآليننات الن ازلننة مننن سننماء  ،اك أثننيميعننني ويننل لكننل  أف نن (2)

ن  اإلشارة في هنذه اآلينة لمشيئة اإللهي ة تتلى عليه، ثمَّ يستكبر كأن لم يسمعها، فبش  ا ره بعذاب أليم.  وا 
موات واألرض لو كان الن اس في آيات ربهم يتفر   ن ك َلَتسمع الينوم كينف لتكفي كل  من في الس  سون.  وا 

ور عنندهم هني اآلينات اإللهي نة والحنال أن ه إذا تليت اآليات اإللهي نة ال يعتنني بهنا أحند، كنأن  أحقنر األمن
 أن ه ما كان ولن يكون هناك

                                                 

 .الجاثية(   سورة 1)
 سورة الجاثية.  (2)
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 افلنو أن هنم جننوا ثمنر   ،أمر أعظم من اآليات.  قل لهم أي ها الغافلون إن كم تقولون ما قاله آباؤكم من قبل
نن ون فنني الن ننار مننع آبننائكمامننن شننجرة إعراضننهم فسننوف تجنونننه أنننتم أيض   .  وعننن قريننب سننوف تسننتقر 

 واهم فبئس مثوى الظ المينفالن ار مث
 

نننْم َعنننَذابِّ  و ا أ ْوَلئ نننَك َله  نننْن آَيات َننننا َشنننْيئ ا اتََّخنننَذَها ه نننز  ويقنننول تعنننالى فننني مقنننام آخنننر: ﴿َوا  َذا َعل نننَم م 
﴾ خذها على سبيل االستهزاء، فلهم عنذاب مهنين.  ومنن جملنة ت  ا ايعني إذا علم من آياتنا شيئ   (1)م ه ينِّ

فكنان يقنول أحندهم: ﴿َفَأْسنق ْط  ،تننا ببرهنان آخنرائقولون أظهنر لننا معجنزة أخنرى و االستهزاء أن هم كانوا ي
َماء﴾ َن السَّ َعَلْيَنا ك َسف ا م  
َجاَرة   (2) ْر َعَلْيَنا ح  َك َفَأْمط  ند  ْن ع  واآلخر كان يذكر: ﴿إ ن َكاَن َهَذا ه َو اْلَحقَّ م 

َماء   َن السَّ ماوي ة باألشياء الخبيثة منن قبينل  .  وبمثل ما استبدل اليهود في عهد(3)﴾م   موسى المائدة الس 
ن ،الث وم والبصنل لنة بالظ نوننات الن جسنة الكثيفنة.  كمنا تبنديل اآلينات المنز   اكنذلك طلنب هنؤالء القنوم أيض 

 تشاهد اليوم، أنَّ المائدة المعنوي ة نازلة من سماء الر حمة

                                                 

 .الجاثية(   سورة 1)
عراء(   سورة 2)  .الش 
 .األنفالسورة (   3)
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ننبحاني ة.  وأن  بحننور الح يننوان فنني مننوج وجريننان، فنني رضننوان الجنننان، بننأمر اإللهي ننة وغمننام المكرمننة الس 
خننالق كننن فكننان.  والجميننع مجتمعننون كننالكالب علننى األجسنناد الميتننة، وقننانعون بالبركننة المالحننة ال تنني 
ليل بعد ارتفاع أعالم المندلول.   هي ملح أجاج.  سبحان هللا! إن نا لفي غاية الحيرة من عباد يطلبون الد 

نن ننة إلثبننات  كون بإشننارات العلننم بعنندويتمس  ننمس حج  ظهننور شننمس المعلننوم.  مننثلهم كمننن يطلننب مننن الش 
بيننع برهان نن ننمس نورهننا ال ننذي أشننرق وأحنناط  انورهننا، أو يطلننب مننن أمطننار الر  ننة الش  إلثبننات فيضننها.  فحج 
بيننع جننوده ال ننذي جنند   ننمس أثننر  العننالم، وبرهننان الر   اد العننالم بننرداء جدينند.  علننى أنَّ األعمننى ال يعننرف للش 

بينع )فنال عجنب إن لنم يكنن لهنم نصنيب   غير حرارتها. واألرض الجرز ليس لها نصيب منن رحمنة الر 
مس إال الحرارة (1)من القرآن غير الن قش، كما أن ه ليس ل عمى نصيب من الش 

 
 

ن جَّ نا َكناَن ح  ْم إ  وفي مقام آخر يقول: ﴿َوا  َذا ت ْتَلى َعَلْيه ْم آَيات َننا َبي  َنناٍت مَّ ْئت نوا ب آَبائ َننا اال  َأن َقنال وا َته 
نت مْ   إ ن ك 

                                                 

عر الفارسي  (   1)  .ترجمة بيت من الش 
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ق يَن﴾ نن (1)َصنناد  ون بهننا علننى مظنناهر الر حمننة الكاملننة الواسننعة.  إن هننم كننانوا فننانظر أي  حجننج كننانوا يحتج 
ننموات واألرض، وبهننا يح أمننوات وادي  ايننيسننتهزؤن باآليننات، ال تنني كننل  حننرف منهننا أعظننم مننن خلننق الس 

أخننر ج لنننا آباءنننا مننن القبننور.  فبمثننل هننذا كننان إعننراض يمننان.  وكننانوا يقولننون الننن فس والهننوى بننروح اإل
ننة م حكمننة لكننل  مننن علننى األرض، وبرهننان  القننوم واسننتكبارهم، مننع أنَّ كننل  واحنندة مننن هننذه اآليننات حج 

ن ن  فني هنذه اآلينة المنذكورة لمكننون آللنأعظم يكفي كل  من عليهنا لنو أننتم فني آينات هللا تتفك   ئرون.  وا 
 داألسرار.  ومن طلب وجد  وج

 
نة لل عنوام  إي اك واإلصغاء إلى زخرف أقوال العباد ال ذين يند عون بنأن  الكتناب واآلينات لنيس بحج 
ن لننم يكننن  ننة ألهننل المشننرق والمغننرب.  وا  ي فننألن هننم ال يفهمونهننا وال ينندركونها مننع أنَّ هننذا القننرآن حج 

ة على الجميع؟ ولو صنح   هنناك تكلينف علنى  عون لمنا كنانمنا يند   مقدور الن اس إدراكه كيف يكون حج 
 نفس، أو إلزام لها بعرفان هللا ألن  عرفانه أعظم من

                                                 

 .الجاثية(   سورة 1)
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 عرفان كتابه.  والعوام  ليس عندهم استعداد إلدراكه
 

خافة.  وكل ه يقال من باب الكبر والغنرور ، كني والخالصة أنَّ هذا القول في منتهى الل غو والس 
نما يبعدون الن اس عنن  ريناض رضناء هللا، ويقبضنون علنى ز  ن امنامهم فني أينديهم قبض  .  منع أنَّ امحكم 

لكلمنات اهؤالء العوام  أكثر قبوال  ورضاء لدى الحق  من علمائهم ال نذين أعرضنوا عننه.  والحنال أنَّ فهنم 
دراك بيانات الحمامات المعنوي ة، ليس له أي  دخل بنالعلم الظ ناهري   صنفاء ب.  بنل هنو مننوط اإللهي ة، وا 

وح.  كمنا هنو مشنهود اآلن فني فئنة منن العبناد ال نذي منا عرفنوا جنر  القلب، وتزكية الن فنوس، وت  ارف نحد النر 
ننننة بنننأوراد الحكمنننة وأنهنننار هم جالسنننون علنننى رفنننرف العلنننم، وريننناض قلنننوبهم مزي  منننن رسنننوم العلنننم، لكنننن  

 فطوبى للمخلصين من أنوار يوم عظيم المعرفة، من سحاب الفيض اإللهي  
 

وا ب   ننْم َعننَذابِّ وكننذلك يقننول: ﴿َوال ننذيَن َكَفننر  ننن رَّْحَمت نني َوأ ْوَلئ ننَك َله  ننوا م  آَيننات  ّللاَّ  َول َقائ ننه  أ ْوَلئ ننَك َيئ س 
َأل يمِّ﴾
 .  وكذا يقول:(1)
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ٍر مَّْجن ننوٍن﴾ وا آل َهت َنننا ل َشنناع  .  ومضننمون هننذه اآليننة واضننح.  فننانظر منناذا كننانوا (1)﴿َوَيق ول ننوَن َأئ نَّننا َلتَننار ك 
ويسنخرون  اا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون.  فكانوا يسم ون حضرته شاعر  أئن  يقولون بعد تنزيل اآليات، 

لننين.  يعنننون بننذلك الكلمننات  مننن اآليننات اإللهي ننة.  ويقولننون إنَّ هننذه الكلمننات، إن هنني إال   أسنناطير األو 
 جمعها ثمَّ يقول إن ها من عند هللا اال تي قيلت من قبل، وأن  محم د  

 
ننا ينسننبونه إلننى هننذا األمننر، ويقولننون إنَّ هننذهكننذلك قنند سننمعت اليننوم بأمثنن  ال هننذه األقننوال، مم 

، أو هي كلمات مغلوطة قد كبر قولهم وصغر   الكلمات قد جمعها من الكلمات ال تي نزلت من قبل 
 هموحد  شأنهم 

 
ن لهذا قالوا بعد هذه اإلنكارات واالعتراضنات المنذكورة، إن نه بحسنب منا فني الكتنب، ال يجنوز أ

ننريعة.  بننل يجننب أن يننأتي شننخص يكمننل  اي  مسننتقل  مننن بعنند موسننى وعيسننى يكننون ناسننخ  يبعننث نبنن للش 
ابقة.  فنزلت هذه ريعة الس   الش 

                                                 

اف ات(   سورة 1)  .الص 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 180 

النة علنى عندم انقطناع الفيوضنات الر حماني نة.  قولنه  اآلية المباركة المشعرة بجميع المطالب اإللهي ة والدَّ
ف  م ن َقْبل  ب اْلبَ  ْم ي وس  ْلنت ْم َلنن تعالى: ﴿َوَلَقْد َجاءك  م ب نه  حت نى إ َذا َهَلنَك ق  نا َجناءك  مَّ ي  َنات  َفَما ز ْلت ْم ف ي َشكٍ  م  

﴾ ل  ّللاَّ  َمْن ه َو م ْسر فِّ م ْرَتابِّ وال َكَذل َك ي ض  ه  َرس  َيْبَعَث هللا  م ن َبْعد 
أي مرتاب في رب ه.  فنأدركوا منن  (1)

نك أمنم ذلننك العهند بآينة مننن الكتناب، وينطقنون بمثننل ننوا أن ننه فني كنل  عصننر، كنان يتمهنذه اآلينة، وتيق   س 
علمنناء  هننذه األقننوال المزخرفننة، مننن أن ننه ال يجننوز أن يننأتي نبنني، آخننر فنني عننالم اإلبننداع، مثننل مننا اسننتدل  

.  وال يبعنث نبني  مسنتقل  إال  إلثبنات شنريعة اأبند   ة فيه بأن ه ال يرفع حكم اإلنجيلاإلنجيل باآلية المذكور 
 اإلنجيل

 
.  كما ترى، كيف أنَّ أهل الفرقنان قند احتجبنوا بنذكر  وأكثر وحي  الملل مبتلون بهذا المرض الر 

ابقة.  مع أن هم مقنر   وَن خاتم الن بي ين، على مثال األمم الس  نخ  يَلنه  إ الَّ ّللا   َوالرَّاس  ون  بقولنه: ﴿َوَمنا َيْعَلنم  َتْأو 
ْلم ﴾  فيه مخالفة اأم  ها ونفسها وذاتها وجوهر ها بيان  ن الر اسخ  في العلوم و ولما ي بي   (2)ف ي اْلع 
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ين،  قليلننة ألهننوائهم، فإن ننك تسننمع منناذا يقولننون ومنناذا يفعلننون.  ومننا هننذا إال  مننن رؤسنناء الن نناس فنني النند 
ننيعننني مننن أولئننك ال ننذين مننا ات   غيننر الننذ هب، واحتجبننوا  اإال  الهننوى، وال عرفننوا لهننم مننذهب   اخننذوا لهننم إله 

األنننام بتصننريح تننام ، ﴿َأَفَرَأْيننَت َمننن  اتََّخننَذ إ َلَهننه  َهننَواه   هوا فنني ضنناللة كمننا يقننول رب  بحجبننات العلننم، وتننا
نننْ  يننه  م  َشنناَوة  َفَمننن َيْهد  ه  َوَقْلب ننه  َوَجَعننَل َعَلننى َبَصننر ه  غ  ْلننٍم َوَخننَتَم َعَلننى َسننْمع  َبْعنند  ّللا   َأَفننال  َوَأَضننلَّه  ّللاَّ  َعَلننى ع 

وَن﴾ ر  أما رأيت ذاك الغافل ال ذي ات خذ إلهه أهواء نفسه، وأضل ه هللا على علنم، وخنتم علنى  يعني (1)َتَذكَّ
 سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد هللا أفال تذكرون 

 
ن كان في الظ اهر كما ذكر، ولكن عند هذا الفاني، وأضل ه هللا على علما معنىأم   فإن ه وا 

كوا بعلنومهم المنبعثنة هم علماء العصر ال ذين أعرضوا عن جمال الحق  وتمس  المقصود من هذه اآلية، 
ننوَن﴾ ننيمِّ َأنننت ْم َعْنننه  م ْعر ض  ننوا علننى نبننأ هللا وأمننره ﴿ق ننْل ه ننَو َنَبننأِّ َعظ  .  وكننذلك (2)مننن الننن فس والهننوى واحتج 

  يقول ﴿َوا  َذا ت ْتَلى َعَلْيه ْم آَيات َنا َبي  َناٍت َقال وا َما َهَذا إ ال  
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ْفتَننر ى﴾ ْم َوَقننال وا َمننا َهننَذا إ ال إ ْفننكِّ م  ننا َكنناَن َيْعب نند  آَبنناؤ ك  ْم َعمَّ ك  نندَّ ننلِّ ي ر ينند  َأن َيص  (1)َرج 
  ذا والحننق  يقننول: وا 

تتلى اآليات القدسني ة األحدي نة علنيهم، يعنني أولئنك الكفنرة الفجنرة، يقنول أولئنك المشنركون الغنافلون عنن 
ا كنان يعبنده آبناؤكم، وقنالوا منا هنذا ، إن ما هو رجل يريد أن يمنعكم عم  الحق  ما هذا رسول من عند هللا

 إال كذب مفترى 
 

، كينف أن نه بنالت لويح قند أننذاإللهي   فاسمع الن داء القدسي   نمداني  ين بر المكنذ  ، والل حن المليح الص 
ك ب وا عننراض أولئننأ عننن المنكننرين للكلمننات القدسنني ة.  والحننظ ب عنند الن نناس عننن كننوثر القننر باآليننات وتبننر  

ان ، مع أنَّ ذاك الجوهر، جوهر الل طف والكرم، قند كنالمحرومين واستكبارهم على ذلك الجمال القدسي  
ومنع   ين إلنى شنريعة الغننى القدسني ة.اولئنك الفقنراء الحقيقي ن يهدي هياكل العندم إلنى سناحة القندم، ويندل  

عضننهم يقننول هننذا يمنننع الن نناس عننن ذلننك كننان يقننول بعضننهم هننذا رجننل مفتننٍر علننى رب  العننالمين.  وب
ين واإليمان، واآلخرون ينسبون إليه الجنون وأمثال ذلك  شريعة الد 
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جننوهر البقنناء، وكننم مننن ، كننذلك نشنناهد اليننوم كننم مننن لغننو القننول قنند قننالوه علننى ذاك الجننوهر
نن ْصننَمة ومعنندنها.  مننع أن ننه فني كتنناب هللا ولننوح القنندس الص   مداني  مفترينات وذنننوب نسننبوها إلننى منبنع الع 

ننوفني جميننع أوراقنه وكلماتننه قند أنننذر المكنذ   ر المقبلنين إليهننا.  بين باآليننات المنزلنة والمعرضننين عنهنا وبش 
ننموات القدسنني ة البديعننة  . ومننع هننذا كننم مننن االعتراضننات قنند اعترضننوا بهننا علننى اآليننات المنزلننة مننن الس 

ن منا سننمعت بمثنل هنذه العنايننة.  ة سنمع األكنواوالحنال أنَّ عنين اإلمكنان مننا رأت مثنل هنذا الفضنل، وقننو  
بيننع.  ألن  األنبينناء مننن غإذ أنَّ اآلينات كانننت جاريننة ونازلنة مننن  مننام الر حمنة الر حماني ننة بمثابننة غينث الر 

مس، يفتخر كل  واحد مننهم بكتناب  ،أولي العزم ال ذين َعَظَمة  قدرهم ور ْفَعة  َمقام هم واضحة والئحة كالش 
لننت اآليننات مننن هننذا الغمننام الر حماني ننة علننى ياتننه محصنني  آ ،متننداول بننين األينندي ،مشنهود ة.  بينمننا قنند نز 

، وكنم منهنا اقدر لم يحصها أحد لآلن.  حيث أنَّ المتداول منهنا فني اليند إلنى اآلن نحنو عشنرين مجل ند  
ل َب ووقع بأيدي المشركين، وال ي عَلم ما فعلوا به الم تصل إليه األيدي، وكم منها أيض    قد ن ه َب وس 

 
 فيا أخي ينبغي الت أم ل والت فك ر وااللتجاء إلى المظاهر
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اإللهي ننة لعننلَّ نننت عظ مننن المننواعظ الواضننحة فنني الكتنناب، ونتنب ننه مننن الن صننائح المننذكورة فنني األلننواح، وال 
وح.  ونقبل حكمه بكنل  روح وريحنان، وننذعن لنه، لعنلَّ  نعترض على م نزل اآليات، ونستسلم ألمره بالر 

ن ه بعباده ل)الر حمة، ونسكن في شاطئ الفضل،  نرد في فضاء  (غفور رحيموا 
 

نَّنا إ الَّ َأْن آَمنَّنا ب نالل   َوَمنا أ ننز َل إ َلْيَننا َوَمنا أ نن ز َل وكنذلك يقنول: ﴿ق نْل َينا أَْهنَل اْلك تَناب  َهنْل َتنق م نوَن م 
ق وَن﴾ ْم َفاس  ي هذه اآلية، وما أظهر برهان حجي ة اآليات فما أوضح المقصود ف  (1)؟م ن َقْبل  َوَأنَّ َأْكَثَرك 

المنزلة.  ولقد نزلت هذه اآلية في وقت كنان فينه الكفنار ينؤذون المسنلمين، وينسنبون إلنيهم الكفنر، كمنا 
كنانوا ينسنبون ألصننحاب حضنرته بننأن هم صناروا كننافرين بناهلل، ومننؤمنين ومنوقنين بسنناحٍر كنذ اب.  وفنني 

نن ظ نناهر لننم تكننن لننه قننوة، فننإن هم كننانوا كل مننا لقننوا أصننحاب تلننك ا كننان األمننر بحسننب الصنندر اإلسننالم لم 
نب  ألولئنك المقبلنين  الحضرة في أي  مقام ومكان، كانوا يعملون على نهاية األذي نة والز جنر، والنر جم والس 

 إلى هللا.  فنزلت في هذا الحين هذه اآلية المباركة
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، ودليننل الئننح، أن يقولننوا للكننافرين مننن سننماء األحدي ننة، وعل مننت أصننحاب تلننك الحضننرة ببرهننان واضننح
والمشركين: هل تؤذوننا وتظلموننا وما صدر من ا عمل، إال  أن آمن ا باهلل وآياته الن ازلة علينا من لسنان 
 محم د؟ وكذلك آمن ا باآليات الن ازلة على أنبيائه من قبل بحيث يكون المقصود أنَّ ما علينا تقصير إال  

يدة البديعة اإللهي ة الن ازلة علنى محم ند، واآلينات الن ازلنة منن قبنل علنى األنبيناء، أن نا اعتبرنا اآليات الجد
 قنا بها، وأذعن ا لهابأن ها جميعها من عند هللا، وصد  

 
ليل ال ذي عل   منه سنلطان األحدي نة لعبناده، منع ذلنك هنل منن الجنائز أن يعرضنوا عنن هذا هو الد 

رق وا و هذه اآليات البديعة ال تي أحاطت الش  نون بأن  أنفسهم من أهل اإليمان؟ أو أن هم يؤم الغرب، ويعد 
 ره؟ حاشننا ثننمَّ منننزل اآليننات ال يحسننب المقننر ين بهننا مننن أهننل اإليمننان بننناء عننن هننذا االسننتدالل ال ننذي قننر  

ننن ،ين بهنننا عنننن أبنننواب رحمتنننهحاشنننا أن يطنننرد المقبلنننين إلنننى آينننات األحدي نننة، والمقنننر   د المتمس   كينأو يهننند 
ننننة المثبتنننن ن ننننه لهننننو المقتنننندر المإذ أن ننننه مثب نننن ةبالحج  ننننق األمننننر بكلماتننننه، وا  هننننيمن ت الحننننق  بآياتننننه ومحق 

 القدير
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وْا  يه ْم َلَقاَل ال نذيَن َكَفنر  وه  ب َأْيد  ْلَنا َعَلْيَك ك َتاب ا ف ي ق ْرَطاٍس َفَلَمس  وكذلك يقول عز  من قال ﴿َوَلْو َنزَّ
﴾ ب ننينِّ ننْحرِّ م  ن  (1)إ ْن َهننَذا إ الَّ س  ة علننى هننذا المطلننب ومشننعرة بننه. وهننذا أكثننر اآليننات الفرقاني ننة لدال نن .  وا 

العبد قد اقتصر على هذه اآليات المذكورة.  فانظر اآلن هل ذ ك َر فني الكتناب بأجمعنه أمنرِّ آخنر غينر 
ة لمعرفة مظاهر جماله حت ى يعترضوا ويتمس   كوا به؟ بل إن ه في كل  المواقع قد اآليات ال تي جعلها حج 

 للمنكرين باآليات والمستهزئين بها كما هو معلوم اومقرا  ان ار موعد  جعل ال
 

ننحايف والمناجنناة، دون أن  واآلن لننو يننأتي إنسننان بنناآلالف المؤل فننة مننن اآليننات، والخطننب والص 
رمنون بنه ال نذين يعرضنون عنهنا،  ويح مها منن أحند بنالعلوم االكتسنابي ة، فبنأي  دلينل يسنتدل  يكون قد تعل  
وح منن الجسند الظ لمناني؟أنفسهم من ه  ذا الفيض األكبر؟ وماذا يقولون في الجواب من بعند عنروج النر 

عترضننا ا ق معنناه بحسنب الظ ناهر لنذا ا لم نجد تحق نكنا بالحديث الفالني، ولم  كون بقولهم إن ا تمس  أيتمس  
 على 
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؟ أما سمعَت بأن  من جملة البراهين واأل ي ة بعض دل ة على أحق  مظاهر األمر، وابتعدنا عن شرائع الحق 
ن  هذا لندليل مسنل م بنه.  وهنل يجنوز منع هنذا أن  األنبياء من أولي العزم، كان نزول الكتاب عليهم.  وا 

ه أقوال شخص أحمق جمع بعض أقوال بعوا في حق  ة؟ وأن يت  دات عد  يعترضوا على من ظهر منه مجل  
بهة في القلوب؟ وأصبح شيطان العص ضالل من عن طريق الجهل إللقاء الش  ر وسبب الغفلة للعباد وا 

.  وبصرف الن ظر عن هذه المراتب إذا هم  ،في البالد؟ وبذا يحرمون أنفسهم من شمس الفيض اإللهي 
لى  كون، وا  ، فإن ي ال أدري بمن يتمس  احترزوا من هذه الن فس القدسي ة، وأدبروا عن هذا الن فس الر حماني 

نبيلين فنني هنذين المنهجننين.  ثنمَّ أمننش بلننى ولكنل  وجهننة هنو مو  . أي  وجنه يقبلنون  ليهننا، فقند هننديناك الس 
الل  على ما تختار لنفسك، وهذا قول الحق  وما بعد الحق  إال  الض 

 
ة على إثبات هذا األمر، هو أن نه فني كنل  عهند وعصنر كنان يظهنر فينه غينب ومن جملة األدل  

 يهتنندي بننأنوار قمننر الهدايننة، ويفننوزو  ،ةالهوي ننة فنني هيكننل البشننري ة، كننان يستضننيء بضننياء شننمس الن بننو  
،  بلقاء هللا بعضِّ من ال ذين ال يعرفهم أحدِّ
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نيا ومننا فيهننا.  لهننذا كننان يسننتهزئ بهننم علمنناء العصننر  ولننيس لهننم شننأن بننين القننوم، وال عالقننة لهننم بالنند 
ننالين  ننه مننا نننراَك إ)وأغنينناء الوقننت، كمننا يقننول عننن لسننان أولئننك الض  ال فقننال المنن  ال ننذين كفننروا مننن قوم 

ثَلننا ومنا ننراَك ات   ابشر   م م  ْلننا بنادَي النر أي  ومنا ننرى لكنم عليننا منن فضنٍل بنل نظنن ك  َبَعنَك إال  ال نذيَن ه نم أراذ 
 ىأراذلننا ال نذين ال ي عَتَنن فكانوا يعترضون ويقولون ألولئكم المظاهر القدسي ة، إن نه منا اتنبعكم إال   (كاذبينَ 

نننأن مننننهم.  ن نننه لنننم ينننؤمأبشنننأنهم.  ومقصنننودهم منننن هنننذا  ن بكنننم علمننناء القنننوم، وال أغنيننناؤهم  وال ذوو الش 
ليل وأمثاله على بطالن من له الحق  وكانوا يستدل    ون بهذا الد 
 

لطنة العظمى، فإن  جمع   فضنالء من العلماء الر اشندين، وال اوأم ا في هذا الظ هور األظهر، والس 
عننوا والوصننال، وفننازوا بالعنايننة العظمننى، وانقطالكنناملين، والفقهنناء البننالغين، قنند رزقننوا مننن كننأس القننرب 

نن  امننن أسننمائهم، عسننى أن يكننون ذلننك سننبب   اعننن الكننون واإلمكننان فنني سننبيل المحبننوب.  ولنننذكر بعض 
 ةالستقامة األنفس المضطربة والن فوس غير المطمئن  

 
 فمن جملتهم جناب م ال حسين ال ذي أصبح محالا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 189 

علنننننى كرسننننني    ومنننننا اسنننننتقر   تنننننه علنننننى عنننننرش رحماني  لنننننواله منننننا اسنننننتوى هللاإلشنننننراق شنننننمس الظ هنننننور 
د يحيى ال ذي كان وحيند عصنره وفريند زماننه، وم نال محم ند علني الز نجناني،  وجناب آقا سي   تهصمداني  

ننال يوسننف األردبيلنني،  ننال نعمننة هللا المازننندراني، وم  ننال سننعيد البارفروشنني، وم  ننال علنني البسننطامي، وم  وم 
ي   د حسين الت رشيزي، وم ال مهدي الكندي، وأخوه م ال باقر، وم ال عبد الخنالق وم ال مهدي الخوئي، والس 

مثبوتة  امن أربعماية نفس، أسماؤهم جميع   ان يبلغ عددهم قريب  اليزدي وم ال علي الَبرَقاني، وأمثالهم مم  
لننى شننأن وا وأذعنننوا لهننا عوهننؤالء كل هننم قنند اهتنندوا بشننمس الظ هننور وأقننر    فنني الل ننوح المحفننوظ اإللهنني  

انقطع أكثرهم عن أموالهم وأهليهم، وأقبلنوا إلنى رضنى ذي الجنالل، وقناموا بتضنحية األرواح فني سنبيل 
سهم زيننة و لسهام المخالفين، ورؤ  االمحبوب.  وأنفقوا جميع ما رزقوا به على شأن كانت صدروهم هدف  

وقند  ة، ولنم يبنق سنيف إال  دوقد شربت من دم هذه األرواح المجر   لسنان المشركين.  ولم تبق أرض إال  
َمرَّ على رقابهم.  دليل  صدق قولهم فعل هم.  فهل شهادة هذه الن فوس القدسي ة ال ذين أنفقوا أرواحهم في 

 ة من بذلهم أرواحهم ونفوسهم، هلر العالم كاف  سبيل المحبوب على هذه الكيفي ة، وال ذين تحي  
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ننا إنكننار بعننض العبنناد ال ننذين يبيعننون دينننهم شننهادتهم ال تكفنني لهننؤالء العبنناد مننن أهننل هننذا الع صننر؟ وأم 
لون البقاء بالفناء، ويستبدلون كوثر القرب بالعيون المالحة، وليس لهم منراد إال   أخنذ أمنوال  بدرهم، وي بد  

نيا وبعيد عن الر ب  األعلى  الن اس، كما تشاهد أنَّ كل  واحد منهم مشغول بزخارف الد 
 
نننهادتيأف ن مقبولنننة ومسنننموعة؟ أشنننهادة ال نننذين وافنننق قنننول هم فعَلهنننم، وطنننابق نصنننف اآلن، أي  الش 

رت الن فننوس فنني اصننطبارهم، وبمننا حملننت ظناهرهم بنناطنهم علننى نحننو تاهننت العقننول فنني أفعننالهم، وتحي نن
جاة من سون إال بأهواء أنفسهم، وال ذين ليس لهم نأجسادهم؟ أم شهادة هؤالء المعرضين؟ ال ذين ال يتنف  

نياإال للس   ااطلة، وال ذين ال يرفعون رأسهم عن الفراش نهار  قفص الظ نونات الب  الفانينة، عي في طلب الند 
نن نن ،اش الظ لمنناني  كالخف  نيئننة.  وال ننذين ال يسننتريحون لننيال  إال للس  شننغولون معي فنني تنندبيرات األمننورات الد 

م.  وفني معناش بنأرواحه.  بالن هنار يشنتغلون فني طلنب الوغافلون عن الت قدير اإللهي   بالت دبير الن فساني  
ننالل يننل يأخننذون فنني تننزيين أسننباب الفننراش.  ففنني أي  شننرع ومل نن ك بننإعراض هننذه الن فننوس ة يجننوز الت مس 

 الط رف عن إقبال وتصديق المحدودة؟ وغض  
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هرة؟الن فوس ال ذين انقطعوا في رضاء الحق  عن الن فس والمال واال يت والش   سم والر سم والص 
 

هداء الحسين بن علني  ألم يكونوا يعتبرون  كبنر ، كنان أعظنم األمنور وأمن قبل أنَّ أمر سي د الش 
ه بهننذ ة حضننرته؟ وكنانوا يقولنون بأن ننه منا حندث فني العننالم أمنر مثلنه.  ومننا ظهنر حنق  ي نة علنى أحق  األدل ن

ننبح إلننى الظ هننر االسننتقامة وبهننذا الظ هننور.  مننع أنَّ أمننر حضننرته لننم يمتنند    ولكننن هننذه  .ألكثننر مننن الص 
نار المقد  األنو  م ، والبالينا نازلنة علنيهم كنالمطر منن جمينع الجهنات.  وهناسة قد قضت ثمانية عشنر عام 

نبحان، بمنتهنى العشنق والنذ   وح بكل  ارتياح في سنبيل الس  ضنح ة كمنا هنو واوالمحب ن وق والحنب  ينفقون الر 
ون هننذا األمننر سننهال ؟ هننل ظهننر فنني أي  عصننر مثننل هننذا  األمننر ومثبننوت للجميننع، فكيننف مننع هننذا يعنند 

ذا لم يكن هؤالء األصحاب مجاهدين في هللا، فمن غيرهم يكون مجاهد   ا ؟ وهل هؤالء كانو االخطير؟ وا 
ذا كان كل  هؤالء األصحاب، معاة ومكب عز  طال    نة وثروة؟ وهل كان لديهم مقصد غير رضاء هللا؟ وا 

؟ لندعوى الحنق   اكنون الئق نما لهم من هذه اآلثنار العجيبنة واألفعنال الغريبنة علنى الباطنل، فمنن غينرهم ي
ة كافية ودليل وافٍ  اقسم    لجميع من  باهلل إنَّ فعلهم هذا لحج 
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نننننن نَقَلننننننٍب علننننننى األرض، لننننننو كننننننان الن نننننناس فنننننني أسننننننرار األمننننننر يتفك  ننننننوا َأيَّ م  رون ﴿َوَسننننننَيْعَلم  ال ننننننذيَن َظَلم 
(1)َينَقل ب وَن﴾

 
 

دق والكذب معلومة ومقر   في الكتاب.  فيجب أن يمنتحن رة وعالوة على ذلك، فإن  عالمة الص 
ادق من الكاذب.  ولهذا يقنول: ﴿َفَتَمنَّنو ا ، حت ى يمي  اإللهي   عاء ودعاوي كل  العباد بهذا المحك  إد   ز الص 

ق يَن﴾ نت ْم َصاد  ادقينأ.  فانظروا اآلن كيف (2)اْلَمْوَت إ ن ك  هداء الص  ال ذين َنص   ،ن ه مع وجود هؤالء الش 
أنفقنوا أرواحهنم وأمنوالهم ونسناءهم وأوالدهنم  اكما رأيت أن هم جميع   ،ى صدق قولهمالكتاب شاهدِّ لهم عل

وكنننل  منننا يملكنننون، وعرجنننوا إلنننى أعلنننى غنننرف الر ضنننوان، فهنننل شنننهادة هنننذه الط لعنننات العالينننة واألنفنننس 
المنقطعنننة فننني تصنننديق هنننذا األمنننر العنننالي المتعنننالي تكنننون غينننر مقبولنننة؟ وهنننؤالء القنننوم ال نننذين يتركنننون 

ندرهب، ويحترزون عن أو  ألجل الذ  المذهب  تكنون  ،ل ما صدر من جانب هللا ألجل الجلنوس فني الص 
ئنح جنائزة ومقبولنة؟ منع أنَّ جمينع الن ناس قند عرفنوهم، وعلمنوا مننن شنهادتهم علنى بطنالن هنذا الن نور الال  

 أطوارهم أن هم ال يتجاوزون 

                                                 

 .عراءالش  (   سورة 1)
 .الجمعة(   سورة 2)
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.  فكينف إذا بلنغ الت جناوز إلنى ين اإللهني  ة واحدة في سبيل الد  بمقدار ذر   عن االعتبار الظ اهري الملكي  
ز الخننالص مننن الكتنناب ومي نن ق بنننص  قنند فننر   اإللهنني   الننن فس والمننال وغيننره؟ فننانظر اآلن كيننف أنَّ المحننك  

نيا الفانينة  المغشوش.  ومع ذلنك هنم إلنى اآلن غينر مستشنعرين، وفني ننوم الغفلنة مشنغولون بكسنب الند 
ياسننة الظ اهري ننة ننَن  ان  َسنننْ اإل   نَ يننا اْبنن والر  ننَك م  َقننْد َمضننى َعَلْيننَك َأيَّننامِّ، َواْشننَتَغْلَت ف يهننا ب َمننا َتْهننوى ب ننه  َنْفس 

َك.   االظ ن ون  َواأَلْوَهام .  إ لى َمتى َتك ون  راق د   نْمَس اْرَتَفَعنْت فناْرَفْع َرْأَسنَك َعنن  النَّنْوم    فنَعَلى ب سناط  إ نَّ الشَّ
، َلَعلَّ ت شْ  وال  الم .ر ق  َعَلْيَك ب َأْنوار  اْلَجمال  ف ي َوَسط  الزَّ  والس 

 
ياسنننة  ولكنننن فلننني عَلم بنننأن  هنننؤالء العلمننناء والفقهننناء ال نننذين ذ ك نننروا لنننم يكنننن أحننند مننننهم منننن ذوي الر 

درون والمعروفنون والجالسنون علنى صندر تبع الحقَّ علماء العصر المقالظ اهرة، ألن  من المحال أن يت  
 ن  مثنل هنذا األمنر لنم يظهنر فني العنالم إال  إك.  فنمنن شناء رب ن ألمنر إال  ون على سرير االحكم والمستقر  

﴾ ور  ك  َي الشَّ َباد  ْن ع  قليال ﴿َوَقل يلِّ م  
 كما أن ه لم يقبل في (1)

                                                 

 .سبأ(   سورة 1)
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بل سعوا في دفع هذا  ،هذا العهد أحد من العلماء المشهورين ال ذين كان في قبضة حكمهم زمام الن اس
 كار، على نحو لم تسمع به أ ذن، ولم تره عينه بتمام البغض واإلند  األمر ور 
 

ن ،ولقد أصدر حضنرة البناب النر ب  األعلنى، روح منا سنواه فنداه ن اتوقيع  لجمينع علمناء  امخصوص 
وا َينننننا أ ول ننننني  كننننل  بلننننند، ذكنننننر فنننني توقينننننع كنننننل  مننننننهم مراتننننب إعراضنننننه وا غماضنننننه بالت فصننننيل، ﴿َفننننناْعَتب ر 

﴾ ن ظهنننور المسنننتغاث فننني يلكنننيال يعتنننرض أهنننل البينننان حنننكر هنننو ومقصنننوده منننن هنننذا النننذ   (1)اأَلْبَصنننار 
مننن جمننع مننن العلمننناء، فلمنناذا لننم يحصنننل مثلننه فنني هنننذا آالقيامننة األخننرى بأن ننه فننني ظهننور البيننان قننند 

؟ نعنم إنَّ كون والعياذ باهلل بأمثال هذه الز خارف، ويحرمنون أنفسنهم منن الجمنال اإللهني  الظ هور؟ ويتمس  
سنين عنن الر ياسنة مقد   ان أكثرهم من المعروفين، وبفضل هللا كانوا جميع  هؤالء العلماء المذكورين لم يك

 ذلك من فضل هللا يؤتيه من يشاءهين عن الز خارف الفانيةالظ اهرة ومنز  
 

مس بين الد الئل أال  وهناك برهان آخر ودليل الئح كالش 

                                                 

 .الحشر(   سورة 1)
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نباب فإن نه قند  كنان فني سنن   .  فإن ه منع كوننهعلى األمر اإللهي   استقامة ذلك الجمال األزلي   - وهو الش 
نريف، والغنني   ليل، الننذ  العزينز و و  ،والفقيننر قنام منع هننذا بنأمر مخنالٍف لكننل  أهنل األرض منن الوضننيع والش 

، و  نلطان والر عي نة، كمننا سنمع بننذلك الكنل  م يَخننْف منن أحنند، ولنم يعنَتن  بننأي  نفنس.  فهننل يكنون هننذا لنوالس 
له في نفسنه باهلل لو يتطر ق في فكر أحد أمرِّ كهذا، ويتخي   اسم  ، ومشيئة مثبتة رب اني ة؟ قبغير أمر إلهي  

، على مثنل هنذا األمنر المهنم   الينعدم في الحين، ولو يجتمع في قلبه كل  القلوب، فإن ه ال يتجاسر أيض  
ب اني ة. صال  بالفيوضات الر حماني ة، ونفسه مطمئن  ذن من هللا، وأن يكون قلبه مت  إب إال   فيا  ة بالعنايات الر 

ض لهذه هل ت رى َعالَم يحملون هذا! أينسبونه للجنون كما نسبوه ل نبياء من قبل؟ أم يقولون بأن ه تعر  
نيا الفانية؟  األمور من أجل الر ياسة الظ اهرة، وجمع زخارف الد 

 
ل جمينننع كتبنننه، وم األسنننماء، وهنننو أو  ل كتننناب منننن كتبنننه ال نننذي سنننماه قي نننسنننبحان هللا إن نننه فننني أو  

د فنديت قن"ينا بقي نة هللا وأكبرها، قد أخبر عن شهادته.  وفي مقام منه ذكر هذه اآلينة قنائال  وأعظمها 
بَّ   يتفي سبيلك، وما تمن   بكل ي لك، ورضيت  السَّ
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 "اقديم   امعتصم   تك وكفى باهلل العلي  القتل في محب   إال  
 

نهادة قننائال  وكنذلك فنني تفسنير حننرف الهناء تمن نن ينننادي فنني  ات منادي ن"كنأن ي سننمعى لنفسننه الش 
ننالم فنني سننبيلي.  ولننوال كننن د  أحننب  ْفننا ي سننر   ت األشننياء إليننك فنني سننبيل هللا كمننا فنندى الحسننين عليننه الس 
ر   اناظر    ،اي حرف  الواقع، فوال ذي نفسي بيده، لو اجتمع ملوك األرض، لن يقدروا أن يأخذوا من   بذلك الس 

ن!" إلنننى أن قنننال "لنننيعلم الكنننل  مقنننام صنننبري ن هنننم مطنننرودو ا  فكينننف عبيننند ال نننذي لنننيس لهنننم شنننأن بنننذلك، و 
ورضائي وفدائي في سبيل هللا"، فهنل يمكنن أن ي نسنب إلنى صناحب هنذا البينان بأن نه يمشني علنى غينر 

نراط اإللهني   ث إذا إنَّ فني هننذه اآلينة لمكننون نسننيم انقطناع، بحينن  ؟بغيننر رضنائه اه طلنب أمنر  أنَّنن وأ الص 
هم وينقطعون عن أنفسهم.  فانظروا اآلن إلى الن اس كيف أن  لينفق جميع هياكل الوجود أرواحهم،  هب  

ن نيئنة، وجاحندون للحنق  غايننة الجحنود، بحينث يغض  ون الط نرف عنن كنل  هننذا، كالن سنناس فني أفعنالهم الد 
ويركضون خلف جيف عديدة، يرتفع من بطونها ضجيج أموال المسلمين.  ومع هذا كنم منن مفترينات 

 كذلك نذكر لك ما اكتسبت أيدي ال ذين هم   ع القدسي ةغير الئقة ينسبونها إلى المطال
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تحتنرق  ابهم بنار شركهم، وأعد  لهم في اآلخنرة عنذاب  كفروا، وأعرضوا عن لقاء هللا في يوم القيامة، وعذ  
شنننيء وكاننننت ينننده عنننن الفضنننل  ىعلننن ابنننه أجسنننادهم وأرواحهنننم ذلنننك بنننأن هم قنننالوا إنَّ هللا لنننم يكنننن قنننادر  

 مغلولة

 
ن   نننة كبينننرة وبرهننان عظنننيم كمنننا قنننال خننناتم األنبيننناء "شننني بتني هننذا وا  االسنننتقامة علنننى األمنننر حج 

 (1)مشعرة باالستقامة على أمر هللا كما قال: ﴿َفاْسَتق ْم َكَما أ م ْرَت﴾ منها اآليتان" .  ال تي كل  واحدة
 

ننبحاني ة أمننر هللا فنني أو   نندرة الر ضننواني ة الس  ، وكننم شننبابها لفننانظر اآلن كيننف قنند بلَّغننت هننذه الس 
جمال األحدي ة، بحيث أن ه قام كل  من على األرض على منعنه،  ،ذاك الجمالمن ظهر من االستقامة 

ندرة، سندرة طنوبى، لولم يأت  ذلك بثمر أو فائندة بن كل منا  كل منا كنان َينر د مننهم منن اإلينذاء علنى تلنك الس 
ه بروحن انكنره أحند إلنى أن فندى أخينر  ه.  وكنل  هنذا واضنح ال يكان يزداد شوقه، ويزداد اشنتعال ننار حب ن

 وصعد إلى الر فيق األعلى
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ومن جملة الد الئل علنى أحق ي نة ظهنوره ظهنور الغلبنة والقندرة واإلحاطنة ال تني أظهرهنا منن نفسنه 
فحينما ظهر في شيراز ذاك الجمال  . ر الوجود، ومظهر المعبود في أكناف العالم وأقطارهظه  بنفسه م  
نن األزلنني   ين وكشننف الغطنناء، فإن ننه فنني قليننل مننن الز مننان قنند ظهننرت فنني جميننع الننبالد آثننار ت  فنني سنننة الس 

ننلطنة واالقتنندار مننن ذاك الجننوهر، جننوهر الجننواهر، وبحننر البحننور، بحيننث أن ننه قنند  الغلبننة والقنندرة، والس 
ننمس الال   ظهننرت مننن كننل  بلنند آثننار شننارات ودالالت وعالمننات مننن تلننك الش  هوتي ننة. وكننم مننن رشننحات وا 

ة مننع أنَّ جميننع العلمنناء وأعننز   ،قنند أحاطننت جميننع الممكنننات ،يذلننك البحننر، بحننر العلننم الل نندن   علمي ننة مننن
والحسنند والظ لننم علننى دفعهننم.  وا أزر الغننل  هننم ومنننعهم، وشند  القنوم فنني كننل  بلنند ومدينننة قند قنناموا علننى رد  

وح قنند وكننم مننن نفننوس قدسنني ة قتلوهننا بتهمننة الظ لننم، مننع أن هننا كانننت جننواهر العنندل. وكننم مننن هياكنن ل الننر 
خنالص العلنم والعمنل. ومنع كنل  هنذا كنان كنل  واحند منن أولئنك  العذاب، وما بندا منهنا إال   أهلكوها بأشد  

ر فني فني هنواء الت سنليم والر ضنا. وقند أث ن اومشغوال  بذكر هللا إلنى النن فس األخينر، وطنائر   االوجودات ذاكر  
 رضوا  غير أمره. اإرادته، ولم يبغوا أمر   هذه الوجودات وتصرف فيها على نحو لم يكن لهم مراد غير
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  برضائه، وهامت قلوبهم بذكره
 
 ر اآلن قليال .  هل ظهر من أحد فني اإلمكنان مثنل هنذه القندرة واإلحاطنة؟ فنإن  جمينع هنذهففك  

ي فننسننة، قنند أسننرع إلننى مننوارد القضنناء بكمننال الر ضننا.  ومننا ظهننر منهننا القلننوب المنز هننة، والن فننوس المقد  
ننكاية إال  مواقنع ال ننكران، ومنا شننوهد منهننا فنني منواطن الننبالء إال   ش  أحنند  الر ضنناء.  ولنيس بخنناٍف علننى الش 

والننبغض والعننداوة ال ننذي كننان يظهننره كننل  أهننل األرض نحننو هننؤالء األصننحاب بدرجننة أن هننم  مقنندار الغننل  
ون األذي ة واألذى لتلك الط لعنات القدسني ة المعنوي نة عل ن ن جناح لفنالح والل اوسنبب  ة الفنوز والن جناة، كانوا يعد 

 وهنل ظهنر بنين ؟.  وهل وقع في البالد في أي  تاريخ من عهد آدم إلى اآلن مثنل هنذه الغوغناءاألبدي  
وضاء؟ ومع كنل  هنذه األذي نة واإلينذاء فنإن هم كنانوا عرضنة للَّعنن منن جمينع ال ن ناس، العباد مثل هذه الض 

نبر قند ظهنر فني اوهدف   ي عنالم الكنون منن اصنطبارهم، والوفناء قند وجند فن لمالمة كل  العبناد.  كنأن  الص 
 أركان العالم من أفعالهم

 
 ر في جميع هذه الوقائعوخالصة الكالم عليك بأن تفك  
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الحادثننننة والحكايننننات الننننواردة، حت ننننى تط لننننع علننننى عظمننننة األمننننر وسننننمو ه، كنننني ينننننفخ فنننني وجننننودك روح 
ن.  وعننالوة علننى كننل  هننذه المطالننب االطمئنننان بعنايننة الننر حمن، وتجلننس وتسننتريح علننى سننرير اإليقننا

نالمقنر   الئل المنذكورة، فناهلل األحند لشناهد بأن ننك لنو تفك  لتنرى أنَّ إنكنار أهنل األرض وسننبَّهم  ار مليانرة، والند 
ننة علنننى  هننذا، ولعنننهم لهننؤالء الفننوارس، فننوارس مينندان الت سنننليم واالنقطنناع، لهننو أعظننم دليننل وأكبننر حج 

ن ك في أي  أحق ي   نتفك  ة لحظة تتهم.  وا  ال تنزداد ر في اعتراضات جميع الن اس من العلماء والفضنالء والجه 
، وقنع قند أخبنر بنه منن قبنل معنادن العلنم الل ندني   قند في هنذا األمنر.  ألن  كنل  منا اوتمكين   اورسوخ   اثبوت  

 ومهابط األحكام األزلي ة
 

 ة ذاكلمحب نن انظننر   ولننو أنَّ هننذا العبنند ال يرينند أن يننذكر األحاديننث ال تنني وردت مننن قبننل، ولكننن
واينات ال تني تناسنب هنذا المقنام منع أن نه فني الحقيقنة ال حاجنة لنذكر  ها الجناب نتلنو علينك بضنعة منن الر 

ألن  كل  ما قد ذكر يكفي األرض ومن عليها.  وفي الحقيقة قند ذكنرت جمينع الكتنب وأسنرارها فني هنذا 
ن ذاك منكلمات اإللهي نة واألمنور الظ ناهرة ل أحد قليال  ليدرك مم ا ذكر أسرار الالمختصر بحيث لو يتأم  

لطان  الس 
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ننا لننم يكننن كننل  الن نناس علننى شننأالحقيقنني   واحنند، وال مننن رتبننة واحنندة، لهننذا نننذكر بضننعة مننن  ن.  ولكننن لم 
السننتقامة األنفننس المتزلزلننة واطمئنننان العقننول المضننطربة، وكننذلك لتكننون  ااألحاديننث حت ننى يكننون سننبب  

ة اإللهي ة تام    على العباد من األعالي واألداني ة وبالغةالحج 
 

نرق   فمن جملة األحاديث الواردة هذا الحديث حيث يقول )إذا ظهرت راية الحنق  لعنهنا أهنل الش 
والغننرب(.  فنناآلن ينبغنني أن ترتشننف قلننيال  مننن صننهباء االنقطنناع واالسننتقرار علننى رفننرف االمتننناع وأن 

ن لنك منا هنو سنبب هنذا األمنر ( لكني يتبني  ر ساعة خير من عبادة سنبعين سننةيكون نصب العين )تفك  
نيع، في أنَّ كل  الن اس مع إظهارهم الحب   يسنتفاد  والط لب للحق  يلعنون أهل الحنق  بعند ظهنوره كمنا الش 

بب هو نسخ القواعد والر سوم والعادات واآلداب ال تي تقي ن هنا كنل  بد من الحديث وهذا واضح.  إذ أنَّ الس 
ال   يصدقهم و ال الر حمن يسير حسب تلك الر سوم واآلداب ال تي كان عليها الن اس، لو أنَّ جم الن اس.  وا 

ننا يثبننت هننذا  فيمننا هننم عليننه، فننال يكننون هننناك داع لظهننور كننل  هننذا االخننتالف والفسنناد فنني الممالننك ومم 
ريف ويصدقه قوله  الحديث الش 
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ٍر﴾ اع  إ َلى َشْيٍء ن ك   (1)تعالى: ﴿َيْوَم َيْدع  الدَّ
 

نقطاع ا يدعو الن اس منادي األحدي ة، من وراء الحجبات القدسي ة إلى االول إن ه لم  وخالصة الق
نن تتنننان مخننالف ألهنننوائهم لننذلك يظهننر كنننل  هننذا االف ا فننني أيننديهم وحينننث أنَّ هننذا الن ننداء اإللهننني  الت ننام عم 
ت تني ظهننر هنذه األحادينث المحكمنة ال   اواآلن انظنر إلنى الن ناس كينف أن هنم ال ينذكرون أبند   . واالمتحنان

هنر؟ تها من سقمها، ويقولون عنها لماذا لم تظكون باألحاديث ال تي ال يعلم صح  جميعها، ولكنهم يتمس  
مس في وسط ال الوه أيض  والحال إنَّ ما لم يتعق   ماء.  قد ظهر وبهر، والحت آثار الحق  وعالماته كالش  س 

واينات ن اآلينات الفرقاني نة العديندة، والمع ذلك بقي العباد هنائمين فني تينه الجهنل والعمنى.  وبنالر غم من ر 
لعة طجميعها على شرع جديد وحكم جديد، وأمر بديع، فإن هم مع ذلك ينتظرون بأن   المحق قة ال تي تدل  

 الموعود يحكم على وفق شريعة الفرقان، كما يقول اليهود والن صارى بمثل هذا المقال
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ال   نرع الجدينومن جملة الكلمات الد  د واألمنر البنديع، فقنرات دعناء الن دبنة لإلمنام علني ة علنى الش 
ننن وأينن المتخي نال تي تقول: )أينن المند   نر إلعنادة المل نخر لتجديند الفنرائض والس  نريعة( ويقنول أيض   اة والش 

الم على الحق  الجديد(.  في الز يارة )الس 
 

ئ ل أبو عبد هللا عن سيرة المهدي كيف سيرته قنال هللا، ويهندم )يصننع منا صننع رسنول   :س 
 ما كان قبله كما هدم رسول هللا أمر الجاهلي ة(

 
وايننات، كننم مننن اسننتدالالت يسننتدل   ون بهننا علننى فننانظر اآلن كيننف أن ننه مننع وجننود أمثننال هننذه الر 

، اجهننر  و  اعندم تغييننر األحكنام.  مننع أنَّ المقصنود مننن كنل  ظهننور الت غيينر والت بننديل فني أركننان العنالم سننرا 
ي نة لكل  ار أمورات األرض بأي  وجنه منن الوجنوه فنإن  ظهنور المظناهر إذ أن ه لو لم يتغي  .  اوباطن   اوظاهر  

يظهر ) وباطال .  ومع أن ه يقول في كتاب العوالم ال ذي هو من الكتب المشهورة المعتبرة  ايكون لغو  
ام آخنر ذو كتناب وأحكنام جديند( إلنى أن قنال: )وأكثنر أعدائنه العلمناء(.  وفني مقن من بني هاشم صنبي  

ادق بن محم د  يذكر عن الص 
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من بني هاشم، ويأمر الن ناس ببيعتنه.  وهنو ذو كتناب جديند، يبنايع الن ناس  أن ه قال: )ولقد يظهر صبي  
بنناعهم لوصنني ة ت  افأسننرعوا إليننه(.  فمننا أحسننن  ابكتنناب جدينند علننى العننرب شننديد.  فننإن سننمعتم منننه شننيئ  

ين وسرج اليقين مع أن ه يقول: )إذا الن اس إلنى  ويدعومن بني هاشم قد ظهر  اسمعتم بأن  شابا  أئمة الد 
ني د، سني د   .جديد وأحكام بديعة رب اني ة، فأسرعوا إليه( كتاب إلهي   مع ذلك قد حكم الجميع على ذاك الس 

ننبحاني   اإلمكننان، بننالكفر والخننروج مننن اإليمننان.  ومننا ذهبننوا إلننى ذاك الن ننور الهاشننمي    ، إال  والظ هننور الس 
نن ،مسننلولة بسننيوف كيننف أنَّ عننداوة العلمنناء مننذكورة فننني  اوقلننوب طافحننة بالبغضنناء.  ثننمَّ الحظننوا أيض 

ننراحة.  ومننع وجننود هننذه األحاديننث الظ نناهرة المدل ننة واإلشننارات الواضننحة المحق قننة،  ،الكتننب بمنتهننى الص 
نننافي للمعرفنننة والبينننان، وأقبلنننوا إلنننى مظننناهر ال ننناللة فنننإن  جمينننع الن ننناس قننند أعرضنننوا عنننن الجنننوهر الص  ض 
وايننات الننواردة والكلمننات الن ازلننة، فننإن هم يتكل مننون بمننا تهننوى أنفسننهم. ولننو   والط غيننان.  ومننع هننذه الر 

ن ألهننواء هنذه الفئنة، ومننا فني أنفسننهم، فنإن هم يكف  رونننه فني الحننال  اينطنق جنوهر الحننق  ببينان يكننون مخالف 
ين، وذوي الن ور المبيويقولون بأن  هذا مخالف لقول أئم   نرع المتنين أمنر ة الد  ن ه ما صندر فني الش  ن.  وا 

 وحكم كهذا، 
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 كما ظهر ويظهر اليوم من هذه الهياكل الفانية أمثال هذه األقوال ال تي ال فائدة فيها
 

واية األخرى كيف أن هم قد أخبروا عن جميع هذه األمور قبل وقوعهنا ، وانظر اآلن في هذه الر 
، ذو أحكنام جديندة فيندعو الن ناس ولنم يجبنه هاشنم صنبي   فقد ذكنر فني كتناب األربعنين )يظهنر منن بنني

نن ة أحنند.  وأكثننر أعدائننة العلمنناء.  فننإذا حكننم بشننيء لننم يطيعننوه.  فيقولننون هننذا خننالف مننا عننندنا مننن أئم 
ين(. إلى آخر الحديث.  كما يعيد الجميع اليوم هنذه الكلمنات وهنم ال يشنعرون بنأن  حضنرته جنالس  الد 

 يحكم ما يريد على كرسي   ر  على عرش يفعل ما يشاء، ومستق
 

ع إن  كيفي ة ظهوره ال يسبقها إدراك أي  مدرك وقدر أمره ال يحيط بنه عرفنان أي  عنارف، وجمين
ومنا سنواه مخلنوق بنأمره، وموجنود بحكمنه.  وهنو  ،وكل  األمنور محتناج ألمنره ،األقوال منوطة بتصديقه

نننمداني  مظهنننر األسنننرار اإللهي نننة، ومبننني   ي ة كمنننا ورد فننني كتننناب بحنننار األننننوار، وفنننن الحكنننم الغيبي نننة الص 
ادق بنن محم ند أن نه قنال: )العلنم سنبعة وعشنرون حرف ن ت ، فجمينع منا جناءاالعوالم، وفي الينبوع عن الص 

 به الر سل
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(.  احرفننان ولننم يعننرف الن نناس حت ننى اليننوم غيننر الحننرفين.  فننإذا قننام قائمنننا أخننرج الخمسننة والعشننرين حرف نن
نوا .  وأن  جميع األنبياء من آدم إلى الخاتم قد بي  االعلم سبعة وعشرين حرف  فانظر اآلن كيف أن ه جعل 

.  احننرفين منننه، وبعثننوا بهننذين الحننرفين.  ويقننول بننأن  القننائم يظهننر جميننع هننذه الخمسننة والعشننرين حرف نن
فاعرف من هذا البيان مقام حضنرته وقندره، وكينف أنَّ قندره أعظنم منن كنل  األنبيناء، وأمنره أعلنى وأرفنع 

لنع علينه األنبيناء واألوليناء واألصنفياء، أو منا دراك كنل  األوليناء.  وأن  األمنر ال نذي منا اط  ا  ن عرفنان و م
يزننننه هنننؤالء الهمنننج الر عننناع بعقنننولهم وعلنننومهم ومنننداركهم  .، مثنننل هنننذا األمنننرأظهنننروه بنننأمر مبنننرم إلهننني  

َره ْم َيْسننَمع وَن َأْو َيْعق ل نوَن إ ْن ه ننْم إ ال القاصنرة.  فنإذا لننم يطنابق منوازينهم يرفضننونه.  ﴿َأْم َتْحَسنب  َأنَّ َأْكثَن
 (1)َكاأَلْنَعام  َبْل ه ْم َأَضل  َسب يال ﴾

 
اللنننة علنننى ظهنننور المطالنننب ذفعلنننى أي  وجنننه يحملنننون هنننذا الحنننديث المننن نننريح فننني الد  كور الص 

 ام حضرته.  وأن  هذه األمورات البديعة تصبحالغيبي ة، واألمورات البديعة الجديدة في أي  

                                                 

 .الفرقان(   سورة 1)
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في اختالف الن اس بدرجة يحكم جميع العلماء والفقهاء بقتل حضرته، وقتل أصحابه.  ويقوم كنل   اسبب  
أهل األرض على مخالفته ومعارضته، كمنا يقنول فني كتناب الكنافي، فني حنديث جنابر فني لنوح فاطمنة 

تتهنادى و  ،أوليناؤه فني زماننه وب فيذل  )عليه كمال موسى وبهاء عيسى وصبر أي    في وصف القائم
يلم، فيقتلنننون ويحرقنننون، ويكوننننون خنننائفين مرعنننوبين وجلنننين  ،رؤوسنننهم كمنننا تتهنننادى رؤوس الت نننرك والننند 

ن ن (.  فنانظر اآلن كينف أن نه اة فني نسنائهم.  أولئنك أولينائي حقانتصبغ األرض بدمائهم ويفشو الويل والر 
ننريف قنند سننفك لننم يبننق حننرف مننن هننذا الحننديث إال   فنني أكثننر األمنناكن  وقنند ظهننر بحيننث أنَّ دمهننم الش 

ن مننهم بالن نار.  ومنع ذلنك  اوأسروهم في كل  بلد، وأداروا بهم في الواليات والمندن والبلندان وأحرقنوا بعض 
نابقة، ويبعنث بأحكامهنا، فل نَم ذ كنَرت لم يفك   نريعة الس  ر أحد منهم بأن ه لنو كنان القنائم الموعنود يظهنر بالش 

ون ويعند   ،اات، حت ى يجعلوا قتنل هنؤالء األصنحاب واجب نهذه األحاديث؟ ولماذا تظهر كل  هذه االختالف
 للوصول إلى معارج القرب؟ اسة سبب  أذي ة هذه األرواح المقد  

 
 وفضال  عن هذا، فانظر كيف أنَّ جميع هذه األمور
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وراء  :الواردة واألفعال الن ازلة قد ذكرت من قبل في األحاديث كما يقول في روضة الكافي في بينان النز 
 وراء؟ قلننت :وضننة الكننافي عننن معاويننة بننن وهننب عننن أبنني عبنند هللا قننالوفنني ر جعلننت  :)أتعننرف الننز 

واب   :نعنم.  قنال :؟ قلنت(1)ي  دخلنت النر   :ال ثمَّ قنال :فداك، يقولون إن ها بغداد.  قال ؟ أتينت سنوق الند 
وراء يقتنل فيهنا ثمنانون رجن :نعم.  قال :قلت ال  منن ولند رأيت الجبل األسود عن يمين الط ريق؟ تلك النز 

 يقتلهم أوالد العجم(. :من يقتلهم؟ قال :فالن كل هم يصلح للخالفة.  قلت
 

وراء الموافقننهننذا حكننم أصننحاب حضننرته وأمننرهم ال ننذي بي   ة نننوه مننن قبننل.  واآلن الحظننوا أنَّ الننز 
واية هي أرض الر   قتل د أنواع العذاب.  وق .  وفي ذلك المكان قد قتل هؤالء األصحاب بأشد  ي  لهذه الر 

العجننم جميننع هننذه الوجننودات القدسنني ة كمننا هننو مننذكور فنني الحننديث، وكمننا سننمعتم وعننرفتم، وكمننا هننو 
 فنني هننذه األحاديننث ،اطين األرضخننر   ،اطينواضننح ومثبننوت لكننل  العننالم واآلن لننم ال يتفكننر هننؤالء الخننر  

ماء ،ال تي تحق قت جميعها مس في وسط الس   ولم ال  ،وظهرت كالش 

                                                 

 .وهي المدينة القديمة ال تي ب نيت بجوارها طهران(   1)
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كون ببعض األحاديث ال تي لم يفهموا معناها؟ وبنذا أعرضنوا عنن ظهنور الحنق  ويتمس  ي قبلون إلى الحق  
 ،مننن إعننراض فقهنناء العصننر وعلمنناء العهنند وا فنني سننقر: إنَّ هننذه األمننور ليسننت إال  وجمننال هللا واسننتقر  

نند )فقهنناء ذلننك الز مننان شننر   ننادق بننن محم  ننماء منننهم خرجننت الفتنننة  فقهنناء تحننت ظننل   ولهننذا يقننول الص  الس 
 .ليهم تعود(وا  

 
ن ي ألرجو من فقهاء البيان وعلمائهم نهم منوأن ال ينرد  ،أن ال يقتفوا أثنرهم فني هنذا الط رينق ،وا 

ب نناني   ،فنني زمننن المسننتغاث علننى الجننوهر اإللهنني   يبي ننة ظنناهر الغم، ومبنندأ ال، والجمننال األزلنني  والن ننور الر 
وعلنننننومهم ومنننننداركهم.  وأن ال ومنتهاهنننننا، منننننا ورد فننننني هنننننذا الكنننننور.  وأن ال يعتمننننندوا علنننننى عقنننننولهم 

ب اني ة ال تي ال تتناهى ن م ارى أعور  وبالر غم من كل  هذه الوصايا فإن ا ن . يتخاصموا مع مظهر العلوم الر 
رؤسناء القننوم يقننوم علننى معارضننتنا بمنتهاهننا.  وكننذلك ننرى أن هننم فنني كننل  بلنند سننيقومون علننى نفنني ذاك 

ننلطانالجمننال القدسنني   ن  أصننحاب ذاك الس  ون فنني الجبننال يفننر   ،سننلطان الوجننود وجننوهر المقصننود ،، وا 
ننحاري، ويختفننون مننن أينندي الظ ننالمين لننون علننى هللا، وينفقننون أرواحهننم والننبعض منننهم يتوك   ،وفنني الص 

 بكمال
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االنقطاع.  وكأن ي أشاهد أنَّ من هو موصنوف ومعنروف بكمنال الز هند والت قنوى، علنى شنأن يعند  جمينع 
نجرة اإللهي نة، ويسنعى  اليم ألمره واجب  والت س االن اس إطاعته فرض   يقنوم علنى المحاربنة منع أصنل تلنك الش 

 هذا هو شأن الن اس . واالجتهاد لمعارضتها بكمال الجد  
 

نننا أهنننل البينننان وح ويسنننكنون فننني فضنننائه، آون ويطينننرون فننني هنننو فلننني أمنننل أن هنننم يترب ننن ،أم  ء النننر 
ت هب نن رة.  ولننو أن ننه فنني هننذه األي ننام قنندالن ي ننالباطننل بالبصننيرة  زون الحننق  عننن غيننره، وينندركون غننش  ويمي نن

هود، بأن ه منن أو  فإن ي أقسم بمرب   ،رائحة حسد كوننه  منع ،ل بداينة وجنود العنالمي الوجود من الغيب والش 
ث .  حيناأبند   هوالحسد والبغضاء، ولن يظهر شنبه ال بداية له، إلى هذا الحين، ما ظهر مثل هذا الغل  

ننأ ة هننذا فقننوا علننى مخالفننستنشننقوا رائحننة اإلنصنناف قنند رفعننوا رايننات الن فنناق، وات  مننن ال ننذين لننم ي انَّ جمع 
فني أمنر،  وطنار منن كنل  سنمت سنهم منع أن ني منا افتخنرت علنى أحندٍ  ،العبد.  فبرز منن كنل  جهنة رمنح

نبمنتهنى المحب ن اوما استعليت على نفنس.  وكننت منع كنل  إنسنان صنديق   ن اة، ورفيق  فقة، بغاينة الر أفنة والش 
 الفقراء مثل الفقراء، ومع العلماء والعظماء بكمال الت سليم والر ضاء.  مع كنت مع 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 211 

ن ذلك، فوهللا ال ذي ال إله إال   اء ال تني وردت عليننا منن األعنداء ر  هنو منع كنل  هنذا االبنتالء والبأسناء والض 
رف، والفقد البحت، بالن سبة لما ورد علينا من األ  اء.حب  وأولي الكتاب، إن ها كانت كالعدم الص 

 
 ماذا نقول من البيان بعد هذا مم نا ال طاقنة لإلمكنان أن يحتملنه، إن كنان هنناك ،وباالختصار

اختنار  ا رأى عالئم الحوادث المقبلة،إنَّ هذا العبد في أوائل أي ام وروده في هذه األرض، لم    ؟إنصاف
نننين و  فنني بننراري الهجننر  احينند  المهنناجرة قبننل وقوعهننا، وهننام فنني فيننافي الفننراق.  وقضننيت اثنننين مننن الس 

م من قلبي.  فكم من ليال لم أجد قوت    وكم من ،افجرت العبرات من عيوني كالعيون، وسالت بحور الد 
زايا المتواترة، فوال ذي نفسي كمنال  بينده كنان أي ام لم أجد للجسد راحة.  ومع كل  هذه الباليا الن ازلة، والر 

رور موجود   ته أو أحد أو نفعه، وصنح   حيث لم يكن عندي خبر من ضر   . اونهاية الفرح مشهود   ،االس 
وسنع ورائني العنالم ومنا فينه.  ومنا كننت أدري أنَّ شنرك قضناء هللا أ انابنذ   ،سقمه.  كنت مشنغوال  بنفسني

ال لنه إ س عن الت دبير.  فال نجاة ألحد منن شنرك قضنائه، وال مفنر  من ميدان الخيال، وسهم تقديره مقد  
 بالر ضاء في إرادته. 
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ننفر.  وكننان  اقسننم   بنناهلل لننم يكننن عننندي ني ننة الر جننوع مننن هننذه المهنناجرة، وال أمننل فنني العننودة مننن هننذا الس 
ة اخنتالف األحبناب، وال مصندر انقنالب األصنحاب.  وأن ال أكنون مقصودي من ذلك أن ال أكون عل ن

 أمام نظري ة لحزن قلب.  فلم يكن في فكري قصد آخر غير ما ذكرت، والأحد، وال عل   في ضر   اسبب  
ن ،أمر سواه.  ولو أنَّ كل  إنسان قد حملنه علنى غينر محملنه  اره علنى حسنب أهوائنه وأميالنه.  وأخينر  وفس 

 من الت سليم له. صبرنا إلى أن صدر حكم الر جوع من مصدر األمر، وال بد  
 

 فرجعنا والحظنا بعد الر جنوع منا يعجنز القلنم عنن ذكنره.  وهنا قند مضنى اآلن سننتان، واألعنداء
ك منا واالهتمام على إهالك هذا العبد الفاني، كما هو معلنوم عنند الجمينع.  منع ذلن قائمون بنهاية الجد  

نن عننن الن صننر كننان يننرد  اقننام أحنند مننن األحبنناب لنصننرتنا، ومننا أعاننننا بننأي  وجننه مننن الوجننوه.  بننل عوض 
ائم أمنام .  وهذا العبند قنعلينا من األحزان المتوالية والمتواترة، من قولهم وفعلهم ما هو كالغيث الهاطل

بحانالوجوه وواضع روحه على كف   ينفق  ي  ه بكمال الت سليم والر ضاء، عسى بالعناية اإللهي ة والفضل الس 
 هذا الحرف المذكور المشهور روحه، ويفدي بها في سبيل الن قطة األولى،
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وح بنأم ف فني هنذا ره، إن ني منا كننت أتوق نوالكلمة العليا.  ولو لم يكن عندي هذه الن ي ة، فوال ذي نطنق النر 
ن نننا إلينننه أخنننتم القنننول بنننال حنننول وال قنننو    االبلننند لحظنننة واحننندة، وكفنننى بننناهلل شنننهيد   ن نننا هلل وا  ة إال بننناهلل، وا 

 راجعون 
 

قندار بعنوا النن فس والهنوى بم، ومنا ات  إن  أصحاب األفئدة المنينرة ال نذين شنربوا منن صنهباء الحنب  
لبنديع جميعهنا علنى هنذا األمنر ا لد الئل والبراهين والحجنج ال تني تندل  يشهدون ويرون أنَّ ا ،خطوة واحدة

مس في الفلك الر ابع.  فانظر اآلن إلى إعراض الخل والظ هور اإللهي   ق عن المنيع، َلهي أظهر من الش 
قبالهم إلى أهوائهم الن فساني ة.  ومع هذه اآليات المتقنة واإلشارات المحكالجمال اإللهي   دة مة الموجو ، وا 

ب اني ة بين العباد.  ومع هذه األحاديث الواضحة ال تفي الث    ي هي أصرحقل األكبر، ال ذي هو الوديعة الر 
ن ابيان، فقد صاروا عنها جميع  من البيان والت    كين بظناهر بضنعة أحادينث، لنمغافلين، ومعرضين متمس 

منن سلسنال خمنر ذي الجنالل، يجدوها مطابقة لمداركهم، ولم يفهموا معانيها.  وبذا صناروا محنرومين 
رمدي  ومأيوسين من الز الل الباقي للجمال الس 
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نننا نننأنَّ سننننة ظهنننور تلنننك الهوي ننن انظنننر أيض  نننة الن نننوراء، قننند ذكرهنننا أئم  فننني األخبنننار  اة الهننندى أيض 
واألحاديث، مع ذلك ما استشعروا وما انقطعوا، ولنو فني لحظنة واحندة، عنن أهنواء أنفسنهم فقند ورد فني 

نت   لحديث المفضَّ  نادق: فكينف ينا منوالي فني ظهنوره.  فقنال: )فني سننة الس  ين يظهنر أمنره أن نه سنأل الص 
ن نني لفنني حيننرة مننن هننؤالء العبنناد، كيننف أن هننم احتننرزوا عننن الحننق  مننع هننذه اإلشننارات  ويعلننو ذكننره( هننذا وا 

نننجأئحنننة، حت نننى الواضنننحة الال   نننابقة، ذكنننر الحنننزن والس  ن ن نننه منننثال  قننند ورد فننني األخبنننار واألحادينننث الس 
)إن  فنني قائمنننا أربننع  لننك الفطننرة اإللهي ننة.  ففنني كتنناب البحننار تواالبننتالء ال ننذي ورد علننى خالصننة 

ننننا العالمننننة مننننن موسننننى فننننالخوف  نننند.  أم  عالمننننات مننننن أربعننننة أنبينننناء، موسننننى وعيسننننى ويوسننننف ومحم 
نجن والت قي نة. والعالمنة   واالنتظار.  وأم ا العالمة من عيسى فما قالوا في حق ه والعالمة منن يوسنف الس 

من محم د يظهر بآثار مثل القرآن( ومع أن هم ذكروا هذا الحديث المحكم بهذه الد رجة، ال تي جاءت كل  
ل إليَّ أن هم سيتنبهون فيما بعد األمورات الواردة فيه مطابقة لما وقع، فإن ه مع ذلك لم ينتبه أحد وال يخي  

 نا بمسمع من في القبورأء، وما إنَّ هللا مسمع من يشا  كمن شاء رب   ، إال  اأيض  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 215 

وليكن من المعلوم لجنابك، أنَّ ألطيار الهوي ة وحمامات األزلي ة بيانان.  بيان بحسب الظ ناهر 
ننالكين إلنننى  اقننالوه ويقولونننه مننن غيننر رمننز وسننتر، وال نقننناب وال حجنناب، حت ننى يكننون سننراج   يهنندي الس 

نريحة يجنذب الط نالبين إلنى بسن امبين ن االقندس، وننور   جمعار  واينات الص  اط األننس كمنا هنو منذكور فني الر 
تر والحجاب كيما يظهر من  واآليات الواضحة.  ولهم بيانات أخرى، قالوها ويقولونها تحت الر مز والس 

نند: )وهللا ليمح  المغل نن ننادق بننن محم  وهللا  صننن  ين مكنونننات قلننوبهم وتنكشننف حقننائقهم.  ولهننذا يقننول الص 
( وهننذا هننو الميننزان ا ننمداني   والمحننك   إللهنني  ليغننربلن  ، ال ننذي بننه يمننتحن عبنناده.  فلننم يهتنند أحنند إلننى الص 

دة.  ومنن أمثنال هنذه ة واألفئندة المجنر  ة، والن فنوس المرضني  معاني هذه البيانات إال ذوو القلنوب المطمئن ن
لنم البيانات ما كان ولم يكنن مقصنودهم منهنا معانيهنا الظ ناهرة ال تني يندركها الن ناس لنذلك يقنول: )لكنل  ع

ن وليس بين الن اس إال   اسبعون وجه   ذا قام القائم يبث باقي الوجوه بين الن ناس( وأيض  قنال:  اوجه واحد وا 
 ، ولنا لكل  منها المخرج(.ا)نحن نتكل م بكلمة، ونريد منها إحدى وسبعين وجه  

 
 والخالصة إن ا قد ذكرنا هذه المراتب لكيال يضطرب
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وايات والبيانات ، ال تي لم تظهنر آثارهنا فني عنالم الملنك، ولكني يحملوهنا علنى عندم العباد من بعض الر 
إدراكهننم لهننا، ال علننى عنندم ظهننور معنناني الحننديث.  ألن ننه غيننر معلننوم عننند أولئننك العبنناد، منناذا كننان 

نن ين منهننا، كمننا يسننتفاد منن الحننديث.  إذمقصنود أئم  ينبغنني للعبنناد أن ال يجعلننوا أنفسننهم ممنننوعين  ا  ة النند 
ال هننذه العبننارات، وعلننيهم أن يسننألوا مننن أهلهننا، حت ننى تت ضننح األسننرار المسننتورة، مننن الفيوضننات بأمثنن

 وتظهر من دون ستر وحجاب
 

للحننق  ليرجننع فنني المسننائل الغامضننة إلننى  امننن أهننل األرض يكننون طالب نن اا لننم نشنناهد أحنند  ولكن نن
 يفعل هللا ولكن   ن والط غيان تابعو  مظاهر األحدي ة.  بل الكل  في أرض الن سيان ساكنون وألهل الغي  

 امه، وكذلك قضى على ال ذين كفروا، ويقضي علنىبهم كما هم يعملون وينساهم كما نسوا لقاءه في أي  
 ال ذين هم كانوا بآياته يجحدون 

 
﴾ نَو َلنه  َقنر ينِّ ْكنر  النرَّْحَمن  ن َقني  ْض َلنه  َشنْيَطان ا َفه    (1)وأختم القول بقوله تعالى: ﴿َوَمن َيْعش  َعن ذ 

يَشة  َضنْ ﴿وَ  ْكر ي َفإ نَّ َله  َمع  ا﴾َمْن أَْعَرَض َعن ذ   ل من قبل لو أنتموكذلك نز   (2)ك 

                                                 

 .الز خرف(   سورة 1)
 .طه(   سورة 2)
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ننالم علننى منن سننمع نغمننة الورقنناء فنني سنندرة المنتهننى فسننبحان آالمنننزول مننن البنناء والهنن تعقلنون  ء والس 
 نا األعلى. رب  
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 تعريف بهذا الكتاب
 
نن نند الخننال األكبننر لحضننرة  ه حضننرة بهنناء هللا خطابننه فنني هننذا الكتنناب إلننىوج  نني د محم  الحنناج الس 

ك علننى األسننئلة ال تنني رفعهننا الخننال المننذكور إلننى حضننرته كمننا جنناء فنني الل ننوح المبننار  االبنناب وذلننك ردا 
يرازي ما تعريبه:  امخاطب   ي د عبد الحميد الش   الس 

 
اء جننواد الكربالئنني أحنند مننؤمني حضننرة البنناب القنندامى بمحضننر حضننرة بهنن ف الحنناج  "... تشننر  

نند وميننرز  نني د محم  ا هللا جننلَّ اسننمه األعلننى فنني بغننداد وعننرض أنَّ خننالي  حضننرة األعلننى وهمننا الحنناج الس 
 سة وهما اآلن موجودان العراق لزيارة العتبات المقد   إلى حسنعلي مع بعض أوالدهما قد قدموا
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، فكل فننه ال  ل تكل منت معهمنا بخصنوص األمنر المبنارك؟ قنال: كنهنفني بغنداد، فسنأله حضنرة جمنال القندم 
ات حضننرته ويننتكل م معهمننا حننول األمننر المبننارك غهمننا تحي ننحضننرة بهنناء هللا بننأن يننذهب إلننى بيتهمننا ويبل  

نني د جننواد إلننى حضننرتي  ويصننطحبهما إلننى المحضننر المقنند   ات الخننال وأبلغهمننا تحي نن س، فعنناد الحنناج الس 
نند الخننال األ نني د محم  نني د جننواد دون حضننرة بهنناء هللا، وفنني اليننوم الت ننالي رافننق الحنناج الس  كبننر الحنناج الس 

نناصننطحاب أخيننه وتشننر   ج بحننر البيننان والجننالل تمننو   ا امتثننل لنندى سنناحة العننز  فا بمحضننر المبننارك، ولم 
نننالمقنند   الخنننال بأن نننا ال نحنننب أن تكونننوا محنننرومين منننن أثمنننار الحكمنننة والبينننان ال تننني  ال مخاطب نننس وتفض 

 ظهرت سدرتها المباركة من بينكم...
 

بهات ال تي هي سبب توق  ينبغي عليكم أن تك نتبوا الش   اليانروا مفكم فني قبنول األمنر المبنارك وتفك 
بهات ثمَّ ها بهات بآيات محكمنات إن نه عوا بها بصحبة أخيكم لو شاء هللا يبد  تفي تلك الش  لنى كنل  ل الش 

بعنند واحنند  اون أخيننه وذكننر شننبهاته واحنند  دشننيء قنندير.  ولقنند حضننر الخننال األكبننر فنني اليننوم الت ننالي 
 .(1)"اإليقانوصدر في جوابه الر سالة المعروفة برسالة الخال والتي عرفت فيما بعد باسم 
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اني فنني أمننر هللا شننوقي أفننندي رب نن وأوفننى تعريننف لكتنناب اإليقننان صنندر مننن يراعننة حضننرة ولنني  
 :(2)كما يلي GOD PASSES BYكتابه بالل غة اإلنجليزي ة 

 
 "يقناناإل"لهنام حضنرة بهناء هللا المنو اج كتناب إ خضنم   "ومن أبرز الكنوز الن فيسة ال تي ألقنى بهنا

ننوات األخينرة منن هنذه الفتنرةال ذي ننز   ل فني الس 
ال م.( فني بحنر ينومين وليلتنين  1862ه. = 1278)( 3)

ذي لنم ال ن البيان الفارسي   نص   على أنَّ الموعود سوف يتم   ة حضرة الباب ال ذي نص  ءلنبو  اتحقيق   !أكثر
ننند )وهنننو خنننال سنننههنننا إلنننى حضنننرة بهننناء هللا الحننناج مينننرزا سنننئلة ال تننني وج  األ عنننن ةيكمنننل، وأجابننن ي د محم 

لحضننرة البنناب لننم يكننن قنند آمننن بعنند( أثننناء زيارتننه لكننربالء مننع أخيننه الحنناج ميننرزا حسننن علنني.  وهننذا 
ألصننيل بأسننلوبه الن اصننع ا ثننر الفارسنني  صننة نمننوذج للن  ة اإللهي ننة المخل  ن معننالم الخط ننالكتنناب ال ننذي يبنني  

 ق، ووضننوحه الملحننوظ، وتسننانده فنني البحننث، وبراعتننه الملزمننة فنني البالغننة.  لننذلك فهننو يحتننل  دف  المتنن
ب منزلننة ال تنندانيها منزلننة أي  كتنناب آخننر مننن مجموعننة اآلداب البهائي ننة علننى اإلطننالق باسننتثناء الكتننا

نننالنننذي األقننندس  هللا ل عشننني ة إعنننالن حضنننرة بهننناء ا كنننان قننند ننننز  هنننو أقننندس كتنننب حضنننرة بهننناء هللا.  ولم 
 ملدعوته فقد قد  
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نفر" ال تني أشنار إليهنا دانينال،  وفض   (4)مسك""ختامه ي "الر حيق المختوم" ال ذ للجنس البشري   أختام "الس 
تار عن معاني "الكلمات" ال تي قد    .(5)ر لها أن "تخفى وتختم" إلى "وقت الن هاية"وأزاح الس 

 
ه وال غمننوض وجننود إلننه واحنند غيننب ال لننبس فينن افنني حنندود مننائتي صننفحة يعلننن الكتنناب إعالن نن

لهنام، أبندي   د  َحنمنيع ال يدرك وال ي   ه ينب نو ، علنيم قندير محنيط، أزلني   وال يشنار إلينه، مصندر كنل  وحني وا 
يني ة  هم شمول رسنالتد وحدة األنبياء و ، ويؤك  مستمر   وأن  الوحي اإللهي   ةنسبي   حقيقةعلى أنَّ الحقيقة الد 

د بعمنى د  ن طبيعنة مقنامهم المنزدوج، ويننسنة، ويبني  ة كتبهم المنزلة المقد  ح  فاق تعاليمهم األساسي ة وصوات  
ة اإلعننراض واالعتننراض، ويوضننح آيننات اإلنجيننل المرمننوزة، فنني كننل  عصننر فهننم عل نن وضنناللهم العلمنناء

ننريفة ى رمزهننا وتشننابهها وغموضننها تلننك ال تنني غننذ  ، ومتشننابهات القننرآن الكننريم وغننوامض األحاديننث الش 
نننال نننكوك والض   االت والحنننزازات والعنننداوات المزمننننة ال تننني شنننطرت أتبننناع دياننننات العنننالم العظمنننى فرق نننالش 

 د المطالب الجوهري ة ال تي ال غنى عنها لكل  باحث، ويعد  اوأحزاب   اقتهم شيع  ومز  
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 أصنحابهداللتنه، ويثنني علنى بطولنة  وسنمو   ة الظ هنور البنابي  مخلص وراء هدفه ومطلبه، ويظهر صح  
ننامل ال ننذي يحننرزه الظ هننور ال ننذي وعنند بننه أهننل البيننان، ويعلننن  أ باالنتصننار العننالمي  ب ننوانقطنناعهم ويتن الش 

ن ي دة منريم العنذراء وبراءتهنا ويمج  نايمانه بطهارة الس  ن حضنرة ة دينند أئم  ع الستشنهاد اإلمنام محم ند، ويتوج 
ننن وحي نننة، ويكشنننف عنننن أسنننرار مصنننطلحات مثنننل "الر جعنننة" و"البعنننثالحسنننين ويمج  " و"خننناتم د سنننيادته الر 

ز بينهنننا، ويسنننهب القنننول هنننورات اإللهي نننة ويمي نننويعنننرض المراحنننل النننث الث للظ   .ين" و"ينننوم القيامنننة"الن بي ننن
ظهنور العناينة  ،رةعلنى فتنرات مقند   ،دهابعبارات مشنرقة فني ذكنر مفناخر ومحامند "مديننة هللا" ال تني يجند  

ب اني نة لهدايننة الجننس البشننري   عي بحننق  أنَّ هننذا ننننا أن نند  ه.  ويمك  وخالصنه وتننأمين منفعتننه ومصنالح الر 
قنند وضننع  ،ن سننواه مننن سننائر الكتننب البهائي ننةدو  ،األمننر البهننائي هننو وحننده الكتنناب ال ننذي أنزلننه شننارع

ائم الكامننل بننين أتبنناع األديننان العالمي ننة العظمننى بفضننل تحطيمننه  األسنناس الر اسننخ العننريض للوفنناق النند 
 يه وال تجاوزه".ال يمكن تخط   ايق  قتها تفر للحواجز العتيدة العريقة ال تي فر  
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 مراجع الّتعريف بهذا الكتاب
 

فحة "رحيق مختوم"، الجزء األو   (1)  .216ل، تأليف عبد الحميد إشراق خاوري الص 
 حت نى الث النث 1853كنانون الث ناني  12ة منن أي فترة مكوث حضنرة بهناء هللا فني بغنداد الممتند   (2)

 .1863من شهر أيار 

ي د محم د العز   نقله إلى العربي ة حضرة (3) كتور الس  رضنوان  اوي عليهالحبيب المتصاعد إلى هللا الد 
 هللا وبهاؤه.

 .26و  25فين اآلية نظر القرآن الكريم سورة المطف  ا (4)

 .12و  4اآلية  12صحاح األس سفر دانيال نظر الكتاب المقد  ا (5)
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 فهرس المواضيع الواردة في الكتاب
 

، 13، 12، 11، 10، 8ابننننتالء األنبينننناء بننننين أقننننوامهم 
62 ،63 ،89 ،90 ،210 ،211 ،212. 

 116، 115استمرار الوحي اإللهي 

 190، 108، 107، 106اإلمام الحسين )استشهاده( 

 108، 107، 106اإلمام الحسين )منزلته( 

، 50، 49، 46، 45، 11، 10االمتحننننننننان واالفتتنننننننننان 
137 ،215 

، 180، 178، 120البننننناب )بنننننراهين صننننندق رسنننننالته( 
181، 

 182 ،183 ،184 ،185 ،186 ،187 ،
188 ،189 ،190 ،191 ،192 ،194 ،
195 ،196 ،198 ،199 ،200 

، 201، 200الباب )األحاديث النواردة بشنأن ظهنوره( 
202 ،203 ،205 

 10البداء في المواعيد اإللهي ة 

 147، 53بهاء هللا )مقامه( 

 212، 211ه( ؤ بهاء هللا )ابتال

 77، 76، 75، 74، 72سة تحريف الكتب المقد  

 140، 137، 136، 135، 114خاتم الن بي ين 
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 165، 133، 131، 129الخلق الجديد 

 81، 80ذات الباري )تنزيهه( 

 81ذات الباري )استحالة معرفته( 

 158، 157، 156، 155، 154 العلم الحقيقي  

 189، 188العلماء المؤمنون 

 46، 45القبلة في اإلسالم )أسباب تغييرها( 

 121، 120، 97، 96، 67، 66ة القيام

لوك في سبيل هللا )شروطها(  ، 14، 6المجاهدة والس 
38 ،161 ،163 ،164 ،165 

نند كريم ، 158، 157، 156، 155خنننان الكرمننناني محم 
159 ،160 

 51، 50، 49مريم العذراء )طهارتها( 

 152، 150، 82تهم( سة اإللهي ة )ربوبي  المظاهر المقد  

، 84، 83، 82ي ننننة )مقنننننامهم( سننننة اإللهالمظنننناهر المقد  
85 ،151 ،152 

، 128، 21، 20سننة اإللهي ننة )وحنندتهم( المظنناهر المقد  
149 ،151 

، 153، 139، 138، 16، 15هننور ة العلمنناء للظ  أ مننناو 
154 ،155 ،180 ،208 

، 60، 59، 52، 38، 24، 23المنننننننننواعظ والن صنننننننننائح 
77 ،78 ،79 ،161 ،163 ،164 ،165 
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 والّتشبيهات الواردة في الكتب المقدسةفهرس لمعاني الّرموز 

 

 96إسرافيل )صوره( 

ماء   42، 41، 40انفطار الس 

 95البعث 

 42، 41تبديل األرض 

 99، 98الجنة 

 100، 97، 95، 88الحشر والن شر 

 101، 100، 98، 95، 94، 88الحياة 

خان   66الد 

 134، 133، 126، 20الر جعة 

حاب والغمام   64، 63، 62الس 

، 90، 88، 87، 85، 80لمظننننناهر اإللهي نننننة سنننننلطان ا
91 ،102، 

 103 ،104 ،106 ،108 ،109 ،111 ،112 

ماء   59، 58الس 

مس )ظلمتها(  ، 36، 35، 34، 33، 32، 31، 30الش 
38 ،54 ،57 

مم   98الص 

يق   30، 28الض 

 98العمى 

 111، 109، 88الغنى والفقر 

، 36، 35، 34، 33، 32، 31، 30القمننننننر )ظلمتنننننننه( 
38 ،54 ،57 

 142، 119، 118، 117، 116، 19، 6لقاء هللا 
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 70، 69، 68المالئكة 

 101، 99، 98، 95، 94، 88الموت 

 93ئب والحمل الذ  انسة ؤ م

 99، 98الن ار 

، 36، 35، 34، 33، 32، 31، 30الن جننوم )ظلمتهننا( 
38 ،54 ،56 ،57 

ور   96، 90الن فخ في الص 

 100يوم البعث 
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 مكنة الواردة في الكتابمسرد األعالم واأل

 

 أ

 73ابن صوريا 

 101أبو جهل 

 79أبو عامر الر اهب 

يخ أحمد اإلحسائي(   57أحمد )الش 

 206، 199، 141، 137، 128، 124آدم 

 205ربعين )كتاب( األ

 156رشاد العوام )كتاب( إ

 96اسرافيل 

 75ة الفرقان أم  

، 77، 76، 70، 38، 27، 26، 25، 24، 22اإلنجينننننننل 
99 ،111 ،126 ،168، 

180 

 210، 194، 79أهل البيان 

 207أيوب 

 ب

 211، 194، 135، 134، 114الباب 

 74ر بختنص  

 45البطحاء 

 204، 203بنو هاشم 

 210، 208، 168البيان )كتاب( 

 56بيت لحم 

 74، 45بيت المقدس 

 111بيالطس 

 ت

 ، 74، 73، 19، 18الت وراة  
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 75 ،76 ،114 ،126 ،168 

 ج

 206ث( جابر )حدي

 ح

، 190، 142، 107، 106حسننننننين بننننننن علنننننني )اإلمننننننام( 
196 

ي د(   189حسن الت رشيزي )الس 

 188( ال  حسين )م  

هداء   101حمزة سي د الش 

 خ

 54، 11الخليل 

 142، 73خيبر 

 د

الم )بغداد(   208، 146، 22دار الس 

 46داود 

يلم )قوم(   207الد 

 ر

 208روضة الكافي )كتاب( 

 208)مدينة(  ي  ر 

 س

 141، 57لمان س

 48سيناء 

 ش

 48شعيب 

 198شيراز 

 ص

ادق )اإلمام(  ، 213، 208، 206، 203، 109، 68الص 
215 

 )  11صالح )الن بي 

 ع

 79 يبأعبدهللا 

 123العراق 

 202، 140، 138، 128، 99علي )اإلمام( 

 189علي البرقاني )مال( 

 205، 203العوالم )كتاب( 
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ننننننالم  ، 46، 24، 22 ،21، 19، 18عيسننننننى عليننننننه الس 

49 ،51 ،54 ،56 ،57 ،70 ،77 ،98 ،100 ،
109 ،111 ،126 ،128 ،134 ،168 ،180 ،
207 ،214 

 ف

 207فاطمة )لوح( 

 140فاطمة بنت رسول هللا 

 73، 55، 49، 48، 18، 12فرعون 

 ق

 72القائم )مهدي( 

، 142، 126، 123، 118، 79، 35القنننننننننرآن الكنننننننننريم 
168 ،170 ،171 ،176 ،177 ،214 

 111يافا ق

 195وم األسماء )كتاب( قي  

 ك

ي د(   57كاظم الر شتي )الس 

 207الكافي )كتاب( 

 106كربالء 

 155كريم خان )حاجي ميرزا( 

 79كعب بن أشرف 

 45الكعبة 

 84كميل )رواية( 

 ل

 111، 25لوقا )صاحب اإلنجيل( 

 م

 57، 55مجوس )قوم( 

ننننننند رسنننننننول هللا  ، 21 ،28، 35 ،36 ،45 ،57محم 
70 ،72، 73 ،74 ،75 ،77 ،88 ،89 ،91 ،
95 ،96 ،114 ،124 ،126 ،128 ،134 ،
140 ،144 ،146 ، 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 231 

 

 153 ،157 ،168 ،169 ،170 ،172 ،178 ،
180 ،184 ،198 ،202 ،206 ،214                 

 48مدين 

 25مرقس )صاحب اإلنجيل( 

 50، 49مريم )العذراء( 

 208معاوية بن وهب 

نننننالم موسنننننى )كلنننننيم هللا( علينننننه  ، 46، 19، 18، 11الس 
47 ،48 ،49 ،51 ،56 ،73 ،114 ،115 ،
126 ،128 ،134 ،168 ،175 ،180 ،207 ،
213 

 ن

 33الن دبة )دعاء( 

 ،77، 74، 72، 70الن صارى 

 114 ،202 

 79نضر بن الحارث 

 134، 14، 8نوح 

 ه

 124، 123هابيل 

 50هارون 

 10هود 

 56هيريدوس 

 ي

 45يثرب 

 56ا يحيى بن زكري  

 189د( سي   يحيى )اقا

 25يوحنا )صاحب اإلنجيل( 

 214، 180( يوسف )الن بي  

، 77، 75، 74، 56، 45، 20، 19، 18اليهننننننننننننننننننننننننننننود 
111 ،112 ،113 ،115 ،175 ،202 
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