
 

 



 



 

 

 

 

 المؤلف مقدمة
 حكما   والمثنوي لفظا   العربية للمجموعة

 النورسي عبدالمجيد المال: ترجمة

 " نقاط خمس تتضمن" 

هذه المقدمة للمجموعة العربية لفظا  والمثنوي حكما  من 
 رسالة النورية فيها خمس نقاطال

إن السعيد األول كان في الزمان األول لزيادة إشتغاله  النقطة األولى:
بالفلسفة والعقليات ال يزال يتحرى مسلكا  ومدخال  للوصول إلى حقيقة 
الحقائق, داخال  في عداد الجامعين بين الطريقة والحقيقة, وكان ال يقنع وال 

ها كأكثر أهل الطريقة, بل يجهد كل الجهد إلزالة يكتفي بالحركة القلبية وحد
 ما في عقله وفكره من السقامة الناشئة من الحكمة والفلسفة.

عظماء أهل الحقيقة  ببعض يقتدي أن .تلك السقامة إزالة بعد :أراد ثم
 خاصية   العظماء أولئك من لكل أن فرأى والقلب، بالعقل الحقيقة المتوجهين إلى

فتشوش األمر عليه في ترجيح بعضهم على بعٍض، فتخطر به،  خاصة   جاذبة  
وحد "على قلبه بعدما تصور ما في مكتوبات اإلمام الرباني من أمره له غيبا : 
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أن األستاذ الحقيقي إنما هو القرآن ليس إال، وأن توحيد القبلة إنما  "القبلة
بروحه فأرشده ذلك األستاذ القدسي إلى السلوك  يمكن بأستاذية القرآن فقط،

وقلبه على أغرب وجٍه، وإلى المجاهدة علما  ومعنى  مع النفس األمارة في دفع 
 شكوكها وشبهاتها.

 فانجر الحال في ذلك الشكوك إلى أن قطع تلك المقامات وطالع ما فيها

ال كما يفعله أهل اإلستغراق مع غض األبصار، بل كما فعله اإلمام الغزالي 
سره و موالنا جالل الدين الرومي قدس سره، قدس سره واإلمام الرباني قدس 

مع فتح أبصار القلب والروح والعقل، فسار فيها ورأى ما فيها بتلك األبصار 
كلها منفتحة  من غير غض وال غمٍض، فحمدا  هلل على أن وفقه على جمع 

 الطريقة مع الحقيقة بفيض القرآن وإرشاده.

سلوك في تلك المقامات كان إن السعيد في سياحته ذلك ال النقطة الثانية:
القلب، كاإلمام الغزالي ساعي ا بالقلب تحت نظارة العقل و بالعقل في حماية 

و موالنا جالل الدين الرومي قدس سره،  قدس سره و اإلمام الرباني قدس سره
واألوهام، فانقلب السعيد األول بالسعيد الثاني؛ فخلص نفسه عن الوساوس 

سيمات واللمعات والقطرة والحباب والحبة والزهرة الال  وألف باللسان العربي
على أدق الوجوه  النقطة و اللمعاتوباللسان التركي  والذرة والشمة والشعلة

وأرقها وأقصرها وأحسنها وأشبهها بالمثنوي الشريف ] كأن المثنوي قد تثنى [ 
أهل ونور ثانيه هذا الزمان بالجهاد مع النفس والشيطان وإنقاذ المتحيرين من 

الفلسفة إلى ساحل الهدى واألمان. وأضاء الطريق لذوي الطريقة التابعة للسنة 
 السنية، وأرشد إلى الحقيقة أرباب العلم والعرفان. 

وهو لباقي العصر ذاك المرشد  لكل عصٍر مرشد يسمو به
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إن المناظرة الجارية بين ذينك السعيدين كانت دافعة  النقطة الثالثة: 
للنفس طبيبا  حاذقا  لذوي الجراحات من طالبي الحقيقة، ملزما   للشيطان قاهرة  

ومسكتا  ألهل اإللحاد والضاللة، فتبين أن هذا المثنوي العربي كان نواة  لرسالة 
شبهات الشياطين من اإلنس والجن. وال يخفى  من لها؛ يخلص النور وغرسا  

اليقين يورث  أن تلك المعلومات في حكم المشهودات، وأن يقين العلم كعين
 القناعة ويوجب االطمئنان التام.

إن السعيد القديم لما كان اشتغاله أكثر بأعمق مسائل علمي  النقطة الرابعة:
الحكمة والحقيقة. وكان يناظر مع عظماء العلماء في دقائق المسائل، وكان 

المماشاة مع درجات أفهام الطلبة المتدارسين منه الدروس  كل كتابته في يماشي
ترقياته الفكرية وسنوحاته القلبية يشير إلى الطلوعات  في وكان المدرسية، لعاليةا

والفيوضات بأدق عباراٍت وأقصر جمٍل ال يفهمها إال هو. والراسخون في 
العلم يظهرون العجز عن إدراكها، فلو كانت تلك السنوحات مبينة  بعباراٍت 

ام؛ لكان ذلك المجموع سهلٍة، مفصلة  وموضحة  بإيضاٍح يقربها إلى األفه
العربي المثنوي معينا  تاما لرسالة النور ومعاونا  لها في وظيفتها. فظهر أن ذلك 
المثنوي الثاني كالطرق الخفية يسعى في تطهير األنفس والداخل، فاتحا  
للطريق من الروح والقلب.. كما أن رسالة النور كالطرق الجهرية ناظرة إلى 

 وصالن إلى معرفة اهلل كما قيل:اآلفاق والخارج كالهما ي

وكل إلى ذاك الجمال يشير  عباراتنا شتى وحسنك واحد

وكذا إن رسالة النور ليس مسلكها مسلك العلماء والحكماء، بل اقتبست  
من إعجاز القرآن مسلكا  يخرج زالل معرفة اهلل عن كل شيٍء يستفيد سالكه 
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في سنٍة، ذلك سر من أسرار في ساعٍة ما ال يستفيده سالكوا سائر المسالك 
 القرآن يعطيه اهلل من يشاء من العباد ويدفع به هجوم أهل العناد.

إن السعيد القديم حينما إنقلب إلى السعيد الجديد قد  النقطة الخامسة:
ألفا معا  في ثاني المثنوي هذا, أعني المسائل والحقائق الدقيقة التي من شأنها 

لٍة, قد ذكرها وحشاها السعيدان مع تلك أن يكون كل منها موضوعا  لرسا
القيمة الخارجة عن الحد واألهمية الغير الداخلة في العد في ضمن ألفاٍظ 

وفي سطوٍر عديدٍة ال تستوعبها. وأفرد تلك المسائل التي كل  ،ضيقٍة ال تسعها
ا إلى حقائق متخالفٍة بعضها عن بعٍض بكثيٍر من  منها موضوع لرسالٍة ومشير 

وال تظنن أن المسائل التي ذكرت في ضمن  ،يعني اعلم اعلم اعلم اإلعالمات
تلك اإلعالمات وفي أوائلها من فن واحٍد أو عائد إلى مقاٍم واحٍد أو كاشف 
عن جوهٍر واحٍد, قائال : إن ذكر تلك اإلعالمات وتكرارها في رؤوس هذه 

ات عنوان المسائل مما ال فائدة له وال طائل تحته! ألن كال من تلك اإلعالم
وفهرستة لرسالٍة. وتلك الرسائل المكنونة أو المعنونة باإلعالمات علوم متفننة 

فال  ،وفنون متخالفة. فتكرار اإلعالمات لإلشارة إلى ما بينها من المغايرة
 تعترض أيها المعارض!

 

قد ترجم المترجم مقدمة هذا المثنوي الثاني قرب قبر صاحب المثنوي 
 ن التصادف بل فيه إشارة وحكمة ال أقتدر أن أعبر عنها.األول. وهذا ليس م

 المال عبد المجيد أخو المؤلف





     مقدمة المؤلف

 تنبيه

 إخطار

! إعتذار  

 !اعلم

 من فيها وما. القرآنية اآليات لبعض شهودي تفسيرٍ  نوع   الرسالة هذه ان
 عباراتها مافي فاليوحشك الحكيم، الفرقان جنّات من قتطفتا   ازاهير   المسائل،

 تكرار سـر لك ينفتح حتى مطالعتها فكرر وااليجـــاز، واالجمال شكالاال من
لك   له  ﴿  امثـــال القــرآن؛  ﴾ واالرض الّسمــوات   م 

 انقادت   المتجبرة المتمردة األمارة نفسي ألن النفس؛ تمرد من والتخف
 أفحم الرجيم شيطاني بل! الحقائق من الرسالة هذه مافي سطوة تحت وذلّلت

 .وانخنس

ك شئت، من ك ن  اغوى والشيطان ك نفسي، من واعصى اطغى فالنفس 
 .شيطاني من واشقى

 !القارئ ايها

 عن بعضها يغني( االول الباب) في ومظاهره التوحيد براهين التحسبنّ 
 قد اذ مخصوص، مقام في واحدٍ  كل الى االحتياج شاهدت   اذ. مطلقا  .. بعٍض 
 ذلك في باٍب  فتح من خالصلل البد موقع الى الجهادية الحركة تلجئ

 .المفتوحة اال خر االبواب الى التحول اآلن ذلك في رسّ يتي ال إذ الموقع؛
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 هذه اذ الرسالة؛ هذه عبارة عليك أشكلت   باختياري أني التظنن وكذا

 تولدت   انما والكلمات .مدهش وقٍت  في نفسي مع فجائية مكالمات الرسالة

 رأسي يتدحرج النيران، مع االنوار   فيها عيتصار كإعصار هائلة مجادلة اثناء في

 الثرى من األوج، الى الحضيض ومن الحضيض، الى األوج من واحد آن في

 ودار والقلب، العقل بين برزخٍ  في مسلوك، غير طريقا   سلكت   اذ الثريا؛ الى

 عالمة عليه نصبت   نورا   صادفت   فكلما .والصعود السقوط دهشة من عقلي

 لإلخطار عنه، التعبير لي مااليمكن على كلمة   أضع ما يرا  وكث .بها ألتذّكره

 ..عظيم نور على واحدة كلمة مانصبت   فكثيرا   ..للداللة ال والتذكير،

 الظلمات ارض بطون في يمدونني الذين االنوار اولئك أن شاهدت ثم
 ..مصابيح لي تمثلوا القرآن شمس شعاعات االّ  ماهم

.. ألنفسنا ومرشدا   وارواحنا وقلوبنا، نا،لعقول نورا   القرآن اجعل اللهم
 آمين

 شيئا   منه استفدت ان! كتابي في نظر يامن

 .اهلل سبيل في خالصا   دعاء   او فاتحة   تفيدني أن البد





 

 التوحيد شمس من

 لمعات
  "والعشرين الثانية" للكلمة العربي النص وهو 



 

{ 
 محمدٍ  ل سان بتسبيحات السيالة الكائنات   هذه بحمدك ت سّب ح   يامن سبحانك

 امواج على لك، تسبيحاته اصدية   تتموج الذي هو إذ والسالم؛ الصالة عليه
 . واالدوار والعصور الفصول بمر االعصار، وافواج االجيال،

 أصدية االوقات، اوراق وعلى الكائنات صفحات على فأبّد اللهم
 .والعرصات القيامة يوم الى والسالم الصالة عليه تسبيحاته

، بحمدك ت سّب ح   يامن سبحانك  قدرتك عظمة عرش تحت ساجدة   االرض 
 الناطق   هو اذ تسليماتك؛ واجمل صلواتك افضل   عليه محمدها بلسان

 االرض   استقرت وبرسالته. احوالها بألسنة لك االرض لتسبيحات والمترجم  
 . مدارها في مستقرها في

 عليه لسانه بتسبيحات عمرها نهاية الى بأقطارها االرض فأنطق اللهم
 .والسالم الصالة

 جميع في والمؤمنات، المؤمنين جميع بحمدك ي سّب ح   يامن سبحانك
 اذ التسليمات؛ واتم الصلوات اكمل   عليه محمدهم بلسان واالوقات، األمكنة

 . االيمان اهل افواه من لك تسبيحاته أنوار تتظاهر الذي هو

 عليه لك، محمدك بتسبيحات شرالب عمر آخر الى آدم بني فأنطق اللهم
 .أمته وارحم وارحمنا وبرحمتك بحرمته يليق كما وسالمك صالتك

 .. آمين



 

 اآليات هذه خزائن من جواهر بيان في

l 

 يد  مقال   له    ﴿ ﴾ وك يل   شئٍ  ك ل ّ  على ووه   شئٍ  ك ل ّ  خال ق   اهلل  ﴿ 

بحان﴿  ﴾ ض  ر  واال   الّسمــوات   ءٍ ش ل ّ ك   ملك وت   ه  يد  ب   يالّذ   فس        ﴾ ي 

ندنا إالّ  شئٍ  من وإن   ﴿ و إالّ  دآبةٍ  من ما﴿  ﴾ خزائ نه   ع  ذ   ه  يت ها آخ   ﴾ ب ناص 

 القدرة؛ تصّرف حجاب   االســـباب انّ ! االسباب فـــي المنغمس الغافل ايها يا
 القدرة هو الفعال المتصرف لكنّ  الحجاب، تقتضيان والعظمة العزة   اذ

 مأمورون، له االزل سلطان اذ. يقتضيان هكذا والجالل التوحيد اذ الصمدانية؛
 من هم بل الربوبية، سلطنة شركاء يكونوا حتى اإلجراء وسائط ليسوا لكن

 يشاهدون الذين الن ظّار ومن الربوبية، إجراآت ي علنون الذين الداللين
 ت ناسب   عباداٍت  - التكوينية لالوامر االنقياد في - ويكتسبون ويشهدون،

 .الربوبية وحشمة القدرة عزة   إلظهار الوسائط فهذه. اداتهماستعد

 ومأمورين وسائط الى يحتاج واحتياجه فلعجزه االنسانّي، السلطان واّما

 .واالنساني االلـهي المأمور بين مناسبة فال .سلطنته في يشتركون

سن اليدرك الغافلين اكثراال  نظر ان نعم، كمتها، واليعرف الحادثات ح   ح 
عت  و  ف. جهال   ويعترض بالحٍق، يفيشتك . اليها الشكوى لتتوجه االسباب   ض 
ّف ق واذا  .نظره عن االسباب   ارتفعت والحّق  الحكمة لدرك احد   و 

 بان: تعالى اليه اشتكى( السالم عليه) عزرائيل انّ : معنوي بتمثيل قيل وقد
 بينهم،و بينك اضع انّي: اليه فال قي االرواح، قبض في منّي يشتكون عبادك
 ..إليك ال اليها شكواهم يتوّجه حتى المصيبات وسائط
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 :الحاصل

 الباطلة، الشكايات لردّ  الظاهرية االسباب وضع تقتضيان والعظمة العزة إنّ 
 ولكن. الجزئية الخسيسة باالمور القدرة يد مباشرة الظاهري   العقل يرى ولئال

 .قيقيالح التأثير عن االسباب ايدي يرّدان والجالل التوحيد

 : تنبيه

 : توحيدان التوحيد انّ 

 فيمكن "لغيره الكائنات هذه ليس له، الشريك": يقول عامي توحيد :االول
 .صاحبهل افكار في الضالالت بل الغفالت تداخل

 كل له الكون، وله الملك، له وحده اهلل هو": يقول حقيقي توحيد :والثاني
 اثباتا   له فيثبته شئ، كل على خاتمه ويقرأ شئ كل على سكّته فيرى "شئ

 .التوحيد هذا في واالوهام الضاللة تداخل اليمكن. حضوريا  

ع ك فنحن  :الحكيم القرآن من استفدناها التي التوحيد هذا من لمعاٍت  ن سم 

 : االولى اللمعة

 هو بمن خاصة   سكة   مصنوعاته من مصنوع كل على جالله جل للصانع ان
 صانع هو بمن خاص خاتم   خلوقاتهم من مخلوق كل وعلى.. شئ كل خالق
 خاص الت قّلد غّراء )طرة( طغراء قدرته مكتوبات من منشور كل وعلى.. شئ كل

 .واالبد االزل بسلطان



 2    لمعات

 على وضعها التي السكة هذه الى سكاته، من ممااليعد انظر: مثال  
 شئٍ  كّل  يصير وكذا. شئٍ  كّل  شئ فيها يصير كيف الحياة الى انظر. "الحياة"

 .شيئا  

 وجهازاٍت  اعضاء   مااليعد - اهلل باذن - المشروب الماء يصير! نعم
 المختلفة االطعمة جميع   يصير   وكذا. شئ كّل  اهلل بامر شئ فصار حيوانية،
 فيصير بسيطا ، وجهازا   مخصوصا   وجلدا   خاصا   جسما   - اهلل باذن - االجناس

 كّل  شئٍ  جعل انّ : هميف قلب وشعور عقل له كان فمن. اهلل المر شيئا   شئ كل  
 جّل  شئ كّل  وخالق شئ كل بصانع خاصة سكة   شيئا   شئٍ  كّل  وجعل شئ

 .جالله

:الثانية اللمعة  

 ذوي" على الموضوعة المعدودة الغير الخواتم من واحد خاتم الى انظر
 : وهو "الحياة

ر   وثمر للكائنات، مصّغر مثال   كأنه بجامعيته الحّي  ان
ه  ز   العالم، لشجرة م 

 فكأنّ  العالم، انواع اكثر انموذج فيه الفاطر أدرج الكون، لمجموع منّورة واة  ون
 نقطة   وكأنه   معينة، حكيمة بنظامات الكون مجموع من محل وبة   قطرة   الحّي 
ل ق ان فاليمكن علمية، حساسة بموازين المجموع من مأخوذة جامعة    أدنى يخ 

 لم عقل له فمن. لكائناتا مجموع تصرفه قبضة في يأخذ من إالّ  حياةٍ  ذي
 ومن االشياء، ألكثر فهرستةٍ  نوع - مثال - النحل جعل من أن: يفهم يفسد
 التينة نواة في ادرج ومن الكائنات، كتاب مسائل اكثر االنسان ماهية في كتب

 عوالم، آلالف ومرصادا   انموذجا   البشر قلب جعل ومن التين، شجرة هندسة
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 خالق إالّ  ليس.. به يتعلق وما حياته تاريخ مفصل البشر حافظة في كتب ومن
 .العالمين برب مخصوص خاتم   التصرف هذا وان شئ، كل

 :الثالثة اللمعة

 نذكر.. "الحياة واعطاء اإلحياء،" على المضروب طغرائه نقش الى انظر
 : أنه وهو واحدا   ممااليعد

 ت،القطرا الى السيارات، من - كشفاف او - شفاف كل على للشمس أن كما

 وطغراء جلواتها من مثالية سكة الثلجية والزجيجات الزجاجية، الذرات الى
 .. بها خاصة غّراء

 اإلحياء جهة من حياة ذي كل على السرمدية االحدية للشمس انّ  كذلك
 اجتمع لو بخصوصيــة، تظهر األحدية تجلي من وسكة   طرة   الحياة، وافاضة

 لم بمثلهـا ويأتـــوا يقلدوا ان على - لها واالختيار االقتدار بفرض - االسباب  
م   كان ولو  ﴿  ـفعـلواي ه   ﴾ ظهيرا   ل بعٍض  بعض 

 تجلي الى القطرات، في المتأللئة الشمس تماثيل ت سن د لم لو انه فكما
ميسة تقبل ان عليك يلزم الشمس،  قابلتها قطرة كّل  في وباالصالة حقيقية   ش 
 وما. تشّمست   شّفافةٍ  ذرةٍ  كل في بل الشمس   اضاءتها زجاجة كل وفي الشمس  

 .. البالهات اعجب من بالهة إالّ  الفرض هذا

 األحدية تجلي بواسطة وإحياء وحياة حي كّل  ت سند لم لو انك كذلك
 اشعة   هي التي - االسماء لتجلي مركزية نقطة الحياة كون وبواسطة الجامعة،

م - واالبد االزل شمس  زهرة او ذبابةٍ  ولو - حياة ذي كل في تقبل ان عليك لز 
 اليمكن صفاٍت  وكذا،. مطلقة وارادة   محيطا   وعلما   نهاية بال فاطرة   قدرة   -
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 الوهية   ذرةٍ  لكل تعطي ان تضطرّ  حتى. الوجود الواجب في إالّ  وجودها
 الغير االسباب من سبب لكل تقبل او نفسه، الى الشئ اسندت إن   مطلقة،

بل. االسباب الى لشئا اسندت ان مطلقة الوهية المحدودة  غير شركاء وتق 
 .اصال   الشركة التقبل   التي االستقاللية شأنها التي االلوهية في متناهية

 منتظمة وضعية لها - والنواة البذرة من كانت اذا السيما - ذرة كل إنّ  اذ

 مع مناسبات لها بل منه، جزء   هي الذي الحي اجزاء مع مناسبة ولها عجيبة،

ها في وظائف ولها موجودات،ال مع بل نوعه،  الدوائر في كالنفر ن سب 

مك المطلق، القدير عن الذرة نسبة قطعت فلو .العسكرية  الذرة في تقبل ان لز 

 .شئ بكل يحيط وشعورا   شئ كل رىي عينا  

 جلوة الى القطرات في المشهودة الّشميسات   ت سن د لم لو انه كما :الحاصل
 تضيق صغيرة اشياء في محصورة غير وسشم قبول لزمك ضيائها، في الشمس

 ... الليل في تطير التي الذبيبة ن جيمة عن

 الى بالنسبة تتساوى الذي المطلق القدير الى شئ كل ت سن د لم لو كذلك
. والكبير والصغير والكلي، والجزئي والكل، والجزء والشموس، الذرات   قدرته
 .البالهات اشنع نم بالهة في وسقطت متناهية غير آلهاٍت  قبول لزمك

 :الرابعة اللمعة

 كان ولو. لواحدٍ  واحد   قلم   له يكفي مكتوبا ، كان لو الكتاب ان فكما
 كثيرين واشتراك - حروفه شكل على - حروفه بعدد اقالم لطبعه يلزم مطبوعا ،
 الكتاب اكثر دقيق بخط كتب ولو. يةالحديد الحروف اي االقالم، تلك لتصنيع
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  - ﴾ يس ﴿ كلمة في ﴾ يس ﴿ سورة ت كتب قد ماك - الكلمات بعض في
 .. الكتاب أكثر بعددحروف حديدة اقالم   الواحدة الكلمة تلك لطبع البد فحينئذ

 سلكت االحد، الواحد بقلم مكتوبة أنها قلت اذا الكائنات هذه كذلك
 الى اسندتها واذا الوجوب، بدرجة السهولة نهاية في معقوال   سهال   طريقا  

 وفي االمتناع بدرجة الصعوبة نهاية في طريقا   سلكت االسباب، لىوا الطبيعة
ر ان الطبيعة على يلزم النه المحالية؛ بدرجة المعقولية عدم نهاية  لطبع ت حض 

 .االوهام تمّجها التي الخرافات من فهذه .الكائنات ألكثر يلزم ما كّل  حي كل

دي   ان البد بل  مطبعات ماليين إّما ء؛والهوا والماء التراب من جزء كل في وج 

 هاتيك تشّكل لي مكن واالثمار، االزهار بعدد حتى فيه مستترة وماكينات معنوية

 قدرةٍ  وجود   فرض   وإّما ..والماهيات الجهازات المتخالفة والثمرات االزاهير

 جميع بتفاصيل محيٍط  نهاية بال علمٍ  ووجود   النباتات، جميع تصنيع على قادرةٍ 

 من جزء كل في وموازينها، وجهازاتها والمتزهرات راالشجا جميع خواص

 منشأ يصير ان   يصلح الثالثة هذه من جزء كل اذ والهواء؛ والماء التراب

 .اكثرها او النباتات كل لتشكل

 التعاقب، على فيها ونواة بذر كل دخول افرض ثم تراب، قصعة فافرض
رة   من وامألها القصعة افرغ ثم ب   النتيجة ترى التراب، كل تكيل حتى التراب ص 

 اكثر منشأية االرض في سيرك في ت شاهد اذ يكفيك؛ المشهود ان على. واحدة
 المزهرة النباتات من واحدٍ  واحدٍ  كل تشكل ان مع النباتات، ألكثر التراب اجزاء

 االنتظام من له منها واحد وكل منها؛ واحدٍ  واحدٍ  لكل مخالف والمثمرة،
 وماكينة مخصوصة، جهازات تستلزم وخصوصية صخا طرز واالمتياز واالتزان
 الشجرة تمام تشكل جهازات كل وجود تستلزم بل تخصه، ومطبعة خاصة،
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. وتشابهها والنواتات البذور بساطة مع وبذره، نواته من واحد كل في والنبات
 وماكيناتها االشياء كل تشكل جهازات معنى   ت حضر ان الطبيعة على فيلزم

 ايضا ، السوفسطائي منها يتنّفر سفسطة فهذه. شئٍ  شئٍ  كل في واسبابها المعنوية
ك   من منها يخجل وخرافة  .ايضا   الخرافات بنقل الناس ي ضح 

 :الخامسة اللمعة

 وبوجه حرف بمقدار نفسه على يدل كتاب من حرف كل ان كما! انظر
ل لكن واحد،  .. سطر بمقدار نّقاشه ويعّرف   بوجوه كاتبه على يد 

رمه بمقدار نفسه على يدل الكائنات كتاب من مجسمٍ  حرف كّل  كذلك  ج 
 وتركيبا افرادا   كثيرة، بوجوه صانعه على يدل لكن صورته، بمقدار ذاته وي ظهر
 قصيدة بمقدار بيانها في وي نشد صانعه اسماء وي ظهر .المركبات في بدخوله

 ان ينبغي ئنات،الكا وانكر نفسه فانكر كالهبنّقة احد   تحّمق لو هذا فعلى طويلة؛

 .الصانع انكار على البالهة نهاية باظهار يتجاسر ال

 :السادسة اللمعة

 خاتمه ٍٍ ٍٍجزئي جزئي كل على وضع سبحانه الصانع ان كما! انظر
 كذلك - مرّ  كما - المخصوصة سّكته جزءٍ  جزءٍ  كل على وضرب الخاص،

 اراقط وختم الخاص، خاتمه ك لٍ  ك لٍ  كل وعلى نوع نوع كل على وضع
 سكة العالم مجموع على وضرب الواحدية، بخاتم واالرض السموات
 .واضحة جلية بصورة االحدية

مت   آثار   الى فان ظ ر   ﴿: آية اليه اشارت الذي خاتمه الى فانظر  كيف اهللّ  رح 
حيي ذل ك انّ  موت ها بعد االرض ي حيي  إذ ﴾ قدير   شيءٍ  كّل   على وهو الموتى لم 
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 من ازيد إحيائها في ي حشر   غريب، ونشر عجيب، حشر   االرض إحياء كيفية في
 في - االنواع تلك من كثير من - ٍٍواحد نوع افراد   ت ساوي نوع، ألف ثالثمائة

 األكثر في التعاد   خفية لحكمة لكن الدنيا؛ في االنسان افراد مجموع السنة
 على لتهادال في بأس فال كان وكيف!.. كالعينية بمثليةٍ  بأمثالها بل بأعيانها،
 .الحشر واشارات النشر امثلة كونها وفي البشر، حشر سهولة

 االختالط نهاية في المشتبكة المختلطة الكثيرة االنواع تلك فإحياء
 بال خلط، وال خطأ بال التمييز، كمال في واعادتها االمتياز، بنهاية واالشتباك

 .. محيط وعلم بالنهاية قدرة له بمن خاص خاتم   والسقط، غلط

 االرض؛ سطح صحيفة في ازيد بل مختلفة كتاب ألف ثالثمائة كتابة   وكذا
 نهاية في لكن ومشتبكة   مزج، وال سهو بال االنتظام نهاية في لكن مختلطة  
 والتشخيص التمييز نهاية في لكن وممتزجة   بخس، وال نقص بال االنتظام
 مقاليد هوبيد شٍئ، كل ملكوت بيده: بمن خاصة سكة  !.. والفطور بالقصور

 .شئٍ  عن شئ   والي شغله شئ، كل

 االرض إحياء كيفية في ترى كيف انظر !له مستنكرا   الحشر يستبعد من فيا

  :كمثل االنكاري، استبعادك في فمثل ك !اسابيع ستة في واشاراته امثلته ألف مائة

 كثيرة كتبا   واحدة صحيفة في واحد آن في يكتب معجزات ذا ذاتا   يرى من
 سيكتب: له فقيل المندرسة، امثال جديدة   يؤلفها او حافظته، في قيتب مندرسة  

، فمحاه الّفه هو الذي كتابك الكاتب   هذا . عين طرفة في صحيفة في الماء 
 فقاس! واحد؟ آن في حروفاته من اندرس ما كل كتابة يمكن كيف كالّ،: فقال

 . .العاجزة الجاهلة نفسه على االعجاز ذا القدير الحفيظ الكاتب
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 هو: سلطنته او عظمته إلظهار - باالشارة - الجبال يرفع لمن يقول ومن  
 دعاهم الذين المسافرين على الطريق سّدت التي العظيمة الصخرة هذه اليرفع

ه   بستان الى  .أبله مجنون االّ  هو ما!.. ن عم 

 دقيق عظيم عالٍ  خاتم   الربيعي العظيم التصرف هذا في للربوبية نعم،
سعة في المطلق الجود في المطلق، االنتظام في المطلق االتقان هو النقش،  الو 

 مع المطلق االمتياز في المطلقة، السهولة في المطلقة السرعة في المطلقة،
 عنه واليغيب فعل، عن فعل   اليمنعه بمن يختص الخاتم فهذا. المطلق االشتباك

 . شئ عليه واليثقل شئ،

 كريمة، بصيرة حكيمة فعالية ضاالر وجه في الربيع في نشاهد نعم،
 ممتاز وبإتقان فرد كل في واحد بطرزٍ  مكان كل في واحد آن في خارقة وصنعة

 في منتظمٍة، خوارق بابراز مطلقة سرعة في مكّمل بانتظام مطلق جود في
سعة في مطلقة سهولة  في ليس انه كما من؛ خاتم   االّ  الفعالية هذه فما مطلقة، و 
 .بشئ واليستعين شئ اليؤوده وعلمه بقدرته ناظر حاضر ن،مكا كل في هو مكاٍن،

 :السابعة اللمعة

 السموات اقطار على وي تراءى االرض، صحيفة على ي شاهد   كما! انظر
 خاتم "العالم مجموع" على يشاهد   كذلك الصمد، االحد خاتم   واالرض
 المحتشم، كالقصر العالم هذا اذ ك بره؛ بدرجة النقش واضح   التوحيد

 - وافرادها كاجزائها - اجزائه بين فيما المكمل، كالبلد المنتظمة،( الفابريقة)ـك

 في بعض، لمعاونة االجزاء بعض يسرع   اذ كريمة؛ ومجاوبة حكيمة معاونة

 ومن الحاجة، وقت وفي نتظام،الوبا انحراف بال المعوّجة الطويلة الطرق



يالنور العربي يالمثنو   11  

 هذا وفي .بعض حاجةل المعاونة يد بعض   مدّ  قد ترها فانظر .اليحتسب حيث

 قد ..واالمثال األغيار ألسئلة االحوال بألسنة !لبيك لبيك: بـ تجاوب   التعاون

ون يد، في يدا   باالنتظام ويعملون فيسعون بعٍض  يد بعض   اخذ  ذوي ويخدم 

 .بكتف كتفا   واحدا   مدبّرا   ويطيعون غاية، الى ويتوجهون رأس، مع رأسا   الحياة

 الليل ومن والقمر الشمس من يجري كيف "ونالتعا" دستور الى فانظر
 بحمل الحيوانات إلمداد النباتات سعى الى والشتاء، الصيف ومن والنهار
 حتى للخدمة، للبشر الحيوانات إمداد ثم.. الرحمة خزينة من واخذها ارزاقها
 الى ويوصالن الرحمن، خزينة من والحرير العسل يأخذان والدود النحل

 وامداد اغذيتها، تخالف مع للثمرات، الغذائية الّذرات امداد ثم.. االنسان
 !. والحكمة والعناية االنتظام بكمال البدن حجيرات يةدلتغ الطعامية المواد

 المنتظم الحكيم التعاون لهذا الجامدة السّيما االشياء هذه فمظهرية
 وعملة حكيم مرٍب  خدام   انها على ساطع وبرهان واضح دليل   المكّمل الكريم
 .وحكمته وقوته وإذنه بأمره يتحركون كريمٍ  مدبرٍ 

 :الثامنة اللمعة

وّزع "الرزق" من يشاهد ما ان! انظر  حاجاتهم، قدر على المرتزقين على الم 
 الرحمة هذه في العامّ  الرزق وهذا.. منهم واحدٍ  واحدٍ  كل يناسب بطرز

 هذه في اسعةالو الرحمة وهذه.. والتعّرف للتودد المتضمنة المشهودة الواسعة
 هذه في المشهودة العناية وهذه.. واالكرام للتلطيف المتضمنة التامة العناية

 هذا في المشهودة الحكمة وهذه.. والشعور للقصد المتضمنة العامة الحكمة
 وهذه.. المشهودة المسّخرية هذه ضمن في االنتظام وهذا ..المشهود االنتظام

 مع التساند هذا ضمن وفي.. اوبالتج مع التعانق هذا ضمن في المسخرية
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 ومربّى شئ كل رب هو بمن خاص خاتم  .. الكائنات اجزاء بين فيما التعاون
 والنجوم والقمر الشمس بمن مخصوصة وسكة.. شئ كل ومدبّر شئ كل

   : بأمره مسّخرات  

 ﴾ ون  فيك   ك ن   له   يق ول ان   ئا  شي   أراد ذاا   ﴿  ﴾ خلقه   شـئٍ  ك ّل  أحسن يالّذ   ﴿

 :التاسعة لمعةال

 العالم؛ وعلى االرض، وعلى الجزئيات، على األحدية خاتم رأيت فكما
 . المحيطة العناصر وعلى المنشورة، االنواع على ذلك ىتر فانظر

 صاحب تصّرف في المزرعة ان على يدل مزرعة في بذرٍ  زرع ان فكما
 ان لك،كذ.. لهذا وذاك لذاك، هذا يشهد المزرعة؛ لمتصرف البذر وان البذر،
 في وبساطتها واحديّتها بلسان المصنوعات، مزرعة هي التي العناصر هذه

حكمة وبصورة بعلٍم، متعّي نٍ  بطرز واحاطتها كليتها  هذه وان.. بحكمة م 
 الحكمة، وكلمات القدرة ومعجزات الرحمة ثمرات هي التي المخلوقات

 في طنهاتو وبلسان االشخاص، في المماثلة مع الحكيم، انتشارها بلسان
 تشهدان.. االفراد في المشابهة مع حكيم ٍٍعجيب بتوزيع المتباعدة، االطراف

. واحد صانع تصرف قبضة في والبذور، والمزارع والمحاط المحيط ان على
، مال   بانكم وللكل؛ لكلٍ  يشهد عنصر وكل نوع فكل  كل فيصير!. مال ه   أنا من 
وينة حيوان وكل ثمرة وكل زهرة  متلفظة وطرة   متكلما   وخاتما   ناطقة سكة   وح 
لك: المكان هذا بأن المآل؛ وحكمة الحال انتظام بلسان نع  !. ملكه أنا من   م   وص 

ه أنا من    !... نقشه أنا من ونسج  !. حرفه أنا من   ومكتوب  !. صنع 



يالنور العربي يالمثنو   14  

 على والربوبية مخلوق، ادنى في الحقيقي التصرف ان فكما هذا، فعلى
 كذلك.. العناصر جميع   تصرفه قبضة في دخل بمن يختصان موجود اضعف

 والنباتات الحيوانات جميع يربّي بمن يختص وتدويره، كان عنصر اي تدبير ان
 لم من يبصره توحيد خاتم فهذا!.. سبحانه ربوبيته قبضة في ويأخذها ويدبّرها

 .رين قلبه وعلى غين عينه في يكن

 فاذهب.. لكون؟ا من شيئا   تملك ان تقدر هل نفسك جّرب! المتفرعن ايها
ثلية بلسان يقول اذ. جزئي فرد كل مايقول واستمع  مجموع تمّلك من: الم 

 نوعٍ  ك ّل  تر النوع الى اذهب ثم ..فال واالّ  علّي  التمّلك يّدعي ان يمكنى، نوع
 التملك يّدعي ان له يمكن وبطنا   ظهرا   االرض تمّلك من :االنتشار بلسان قولي

 اختها وبين بينها التساند بلسان تقول ترها االرض لىا اذهب ثم .. فال واالّ  علي

 .فال واالّ  علي التملك يّدعي ان له يمكن الكائنات مجموع تمّلك من :السماء

 :العاشرة اللمعة

 الجزء على المضروبة التوحيد خواتم بعض من اليه اشرنا ما رأيت فاذا
 واإلحياء، ةالحيا وذي الحياة وعلى العالم، وكل والكلي، والكل والجزئي

 االنواع" على المضروبة الوحدانية سكات من التعد مما واحدة سكة الى فانظر
 ."والكليات

 في واحدة ثمرة كلفة تساوي المثمرة الشجرة تربية كلفة كمية ان كما! نعم
 القانون ووحدة المركز التّحاد إذ التدبير، واتحاد التربية لوحدة السهولة؛
 الفرق بدرجة وتسّهلت والمصرف، والمشقة   لكلفة  ا تخففت التربية ووحدانية

 الثمرة وبين الوحدة يد في وهي المعدودة الغير الثمرات ذات الشجرة بين
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 ثمرة لتربية تحتاج المركز وتعدد والكثرة فالشركة. الكثرة يد في وهي الواحدة
 الجهازات، كمية جهة من بأثمارها الشجرة تمام   اليه يحتاج ما كل الى واحدة،

 تعمل التي والماكينات الفابريقات كل ان كما. الكيفية في االّ  فرق وال
 نفر لتجهيزات بتمامها تلزم العظيم للجيش العسكرية الجهازات الستحصال

 . فقط الكيفية في والفرق واحدٍ 

 بل تساوي كتابك طبعت التي المطبعة في ةنسخ الوف طبع اجرة ان وكما
 الواحدة المطبعة تركت واذا واحدة، نسخةٍ  بعلط اعطيتها التي االجرة من اقل

 .ةراج الوف اعطاء الى اضطررت الكثرة الى وذهبت

 انك فمع- الواحد الى المحدودة الغير الكثرة اسناد تركت اذا: الحاصل
 بعدد الكلفة   تتزايد -المحدودة الغير الكثرة الى واحد شئ السناد تضطر
 من هي فانما الخارقة السهولة من تشرمن نوع كل انشاء في يشاهد فما. االفراد

 .والتوحيد الوحدة ي سر

 :عشر الحادية اللمعة

 االعضاء في الجنس انواع كل وتشابه النوع افراد كل توافق انّ  كما
 جميع ان على الشاهدان القلم، ووحدة السكة اتحاد على يدالّن االساسية،

ن ع   والمتشابهات المتوافقات  المشهودة المطلقة هولةالس هذه كذلك.. واحدٍ  ص 
 واحد؛ صانع آثار الجميع يكون ان الوجوب بدرجة تستلزمان الكلفة، وخّفة

 النوع وبذلك الجنس بذلك االمتناع درجة الى الّصاعدة الصعوبة   لذهبت واالّ 

 عن بالخروج العالم   لفسد وإالّ  سبحانه، ذاته   شريك   يمتنع فكما .العدم الى

له، في يك هشر يمتنع كذلك ..االنتظام ع   .يوجد ولم العالم   النعدم واالّ  ف 
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  :عشر الثانية اللمعة

 دليل فالموت الوجود، وجوب ودليل األحدية، برهان الحياة ان كما! انظر
 البحر وحبابات الجاري النهر قطرات ظهور ان كما اذ. والبقاء السرمدية
 راءةبا الشمس على شاهدات   المتجددة االرض وجه وشفافات المتّموج
 وغروبها والشفافات والحبابات القطرات تلك زوال وان وضيائها، تماثيلها
 عقيبها اآلتية امثالها على الضياء تجلي استمرار مع وموتها وفناءها وأفولها
 بقاء على شاهدات   خلفها، سيارةٍ  قافلةٍ  كل على التماثيل جلوات ودوام

 التماثيل هذه كل ان وعلى جلواتها في الضياء ودوام تجلياتها في الشمس
 ووحدتها وبقاءها بوجودهم وجودها فيظهرون واحدة، شمٍس  آثار   واألشعات  
 ..معهم الظاهرية اسبابهم انعدام مع بعدمهم،

 الواجب وجود وجوب على بوجودها تشهد الموجودات هذه كذلك
 وسرمديته ازليته على عقيبها امثالها ومجئ اسبابها مع بزوالها وتشهد الوجود،

 اللطيفة الموجودات وتبدل الجميلة المصنوعات تجّدد إن اذ أحديته؛و
 والنهار الليل اختالف عند اشباهها ظهور في وافولها امثالها طلوع في وغروبها

 ذي وجود على قاطعة   شهادة   تشهد   العصور، وتبدل الفصول تحول وعند
 زوال وان.. ووحدته بقائه وعلى التجلي، دائم عالٍ  سرمدي مجرد جمالٍ 

 اعادة ثم والعصرية، السنوية االنقالبات في المسّببات مع السفلية االسباب
 عاجزة كالمسّببات االسباب ان على قطعا   يشهد االسباب، مع المسّببات امثال

 هذه كل ان على تدل بل ٍٍدقيقة، ل حكم وبينها بينها قورنت مصنوعة
 هي انما الجّوالة يلةالجم الموجودات وهاتيك السّيالة اللطيفة المصنوعات

 اسمائه جميع الذي - والجمال الجالل ذي األحدية للذات متجددة   صن عة  
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 وخواتمه المتعاقبة وسكاته   المتحركة ومراياه المتحولة ونقوشه   - جميلة قدسية
 .المتبدلة

 :عشر الثالثة اللمعة

 الشموس؛ الى النفوس ومن السيارات، الى الذرات من شئ كل ان! انظر
 - حمله بلسان ويشهد خالقه، وجود وجوب على يدل ذاته، في عجزه انبلس
 .خالقه وحدة على العمومي النظام في عجيبة وظائف - عجزه مع

 .واحد واجب انه على شاهدان له شئ كل ففي

 .صمد احد انه على آيتان له حي كل وفي

 الكائنات اجزاء من جزءٍ  كل ان الحكيم القرآن فيض من فهمت   ولقد
 وخمسين خمسة من بقريب الصمد االحد الواحد الوجود  للواجب ديشه
 .فراجعها شئت فان "قطرة" تسمى عربية رسالة في إجماال   فذكرت ها لسانا  

 :عشر الرابعة اللمعة

.. سبحانه ووحدته وجوبه على تشهد كما الموجودات هذه اناعلم! 
 تشهد وكذلك.. ةوالكمالي والجمالية الجاللية اوصافه جميع على تشهد كذلك
 والفي شؤونه، والفي ذاته، الفي والقصور النقص انه وعلى ذاته، كمال على

 الفعل كمال على يدل االثر كمال ان اذ افعاله؛ والفي اسمائه، والفي صفاته،
 يدل االسم وكمال بالبداهة، االسم كمال على يدل الفعل وكمال بالمشاهدة؛

 الذاتي الشأن كمال على يدل فةالص وكمال بالضرورة، الصفة كمال على
 .اليقين بحق الذات كمال على يدل الشأن وكمال اليقيني، بالحدس
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 افعال مكملية لك ت ظهر قصور، بال قصر تزيينات نقوش مكملية ان فكما
 تحت والمتحركة النقوش، تحت االفعال تلك المستترة المهندس الصانع

: اي الفاعل، ذلك اسماء مكمليةب لك تصّرح االفعال تلك ومكملية.. التزيينات
 ت فصح اسمائه ومكملية.. وهكذا حكيم، ونقاش عليم ومهندس   ماهر صانع هو
.. وهندسة وصنعة وحكمة علم له: اي المسمى، صفات مكّملية عن لك

 واستعداد فائقة قابلية له: اي ذاته، شؤون مكملية على تشهد صفاته ومكملية
 يليق بوجه النقاش ذلك ذات   مكملية هوج عن تكشف الشؤون ومكملية.. جيد
 ..مقامه ويناسب به

 وال قصور بال الكائنات هذه في المشهودة اآلثار هذه مكملية ان كذلك

 ومكملية ..خلفها مستترة افعال مكملية على الحدسية بالمشاهدة تشهد فطور،

 ذلك اسماء كمال على بالبداهة تشهد كالمشهودة، هي التي االفعال هذه

 اذ الصفات؛ كمال على بالضرورة يشهد االسماء، لكذ وكمال ..الفاعل

 كمال عن باليقين يكشف الصفات وكمال ..الصفات نسب من ناشئة االسماء

 بحق يشهد الشؤون وكمال ..القدسية الصفات مبادئ هي التي الذاتية الشؤون

 تالكائنا في ما مجموع بل .سبحانه بجنابه يليق بما الذات كمال على اليقين
 كماله، عزّ  كماله الى بالنسبة مفاض ضعيف ظل هو انما والجمال الكمال من

 .جمال ه جّل  جمال ه والى





 

 رشحات
  وسلم عليه اهلل صلى النبي معرفة بحر من

 



 

{ 
:تنبيه

 الكلية والحجج الكبيرة البراهين ولكن واليحد، اليعد ربّنا لنا يعّرف ما ان
:ثالثة

.الكبير الكتاب هذا آيات بعض سمعت وقد الكائنات، هذه :احداها

 ومفتاح النبوة، ديوان خاتم وهي الكتاب، هذا من الكبرى اآلية :وثانيتها
.والسالم الصالة عليه الكنوزالخفية

.الحكيم القرآن اي االنام، على اهلل وحجة العالم، كتاب مفسر :وثالثتها

 بحر من فنذكر.. اليه نستمع ثم الناطق الثاني البرهان هذا نعرف ان فالبد
:رشحات معرفته

:االولى الرشحة

. عظيمة معنوية شخصية له الناطق البرهان ذلك اناعلم! 

 ماهيته؟ وما ماهو؟ :قلت فان

 ومكة   مسجده، االرض سطح   صار المعنوية لعظمته الذي هو :لك قيل
فه   صاّفين به يأتمون المؤمنين جميع امام   وهو.. منبره والمدينة   محرابه، .. خل 
 االنبياء، جميع ورئيس  .. سعاداتهم دساتير لهم ي بين البشر جميع وخطيب  
 االولياء، جميع وسيد  .. اديانهم ألساسات دينه بجامعية ويصّدقهم يزّكيهم

 من ترّكبت   ذكرٍ  حلقة   دائرة   مركز في وقطب  .. رسالته بشمس ويربّيهم يرشدهم
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 وشجرة   ،الناطقين كلمته على المتفقين واالبرار والصديقين واالخيار االنبياء
واغصان هاالسماوية،باساساتهماالنبياء هي المتينة، الحيوية عروقها نورانية

فماااللهاميةبمعارفهماالولياءهيالنيرة،اللطيفةوثمرات هاالطريةالخضرة
وجميع  بمعجزاتهم،مستنديناالنبياءجميع  لهويشهداالّ يّدعيهادعوى  من

جميعخواتمدعاويهمندعوىكلعلىفكأن.بكراماتهممستنديناالولياء
نسمعفاذاالتوحيدوادعى﴾ وهإالّ هإل  ال﴿ قالتراهبينمااذالكاملين؛

هالبشرشموس  ايالنورانيينالصّفينمنوالمستقبلالماضيمن ونجوم 
عليها،ويتفقوننها،فيكرروالكلمة،تلكعينالذكردائرةفيالقاعدين

 صدق ت"باالجماعيقولونفكأنهممشاربهموتباينمسالكهماختالفمع
. "نطقت وبالحق

دّ  ان للوهم والحدّ   من اليحد من بشهادات   تأيدت   دعوى   لردّ  يده يم 
.وكرامات هم معجزات هم تزّكيهم الذين الشاهدين

:الثانية الرشحة

 اليه، البشر وأرشد التوحيد على دل الذي النوراني البرهان هذا اناعلم! 
 وكذا.. والتواتر االجماع من ووالية   نبوة  : جناحيه في ما بقوة يتأيد انه كما

ب ر والزبور واالنجيل التوراة بشارات من السماوية الكتب اشارات   تصّدقه  وز 
 وكذا.. المشهودة الكثيرة االرهاصات رموزات تصّدقه وكذلك.. االولين
 الكهانة أهل شهادات تصّدقه وكذا.. المتعددة عةيالشا الهواتف شاراتب تصّدقه

 القمر شق امثال من معجزات الف دالالت تصدقه وكذا.. بالتواتر المنقولة
 في المطر ونزول بدعوته، الشجر ومجئ كالكوثر، االصابع من الماء ونبعان



يالنور العربي يالمثنو   31  

 الظبيو والذئب الضب وتكلم القليل، طعامه من الكثير وشبع دعائه، آن
 وكذا.. المحققون والمحّدثون الثقاة  الرواة   هتبّين ما الٍف  الى والحجر والجمل
.الدارين لسعادات الجامعة   شريعته تصّدقه

 شريعته شمس من شعاعاٍت  السابقة الدروس في ورأيت سمعت وقد
 فال رين قلبك وفي غين عينك على يكن لم إن فيكفيك. للسعادات المفيضة

.هنا نطّول

:الثالثة شحةالر

 ذاته على يدل كالشمس هو كذلك اآلفاقية، الدالئل تصّدقه كما انهاعلم! 
 في الحميدة االخالق جميع اعالي اجتماع اذ األنفسية؛ الدالئل فتصّدقه بذاته،
 السجايا جميع افاضل وظيفته في المعنوية شخصيته جمع   وكذا.. باالتفاق ذاته
تقواهوقوةزهدهقوةبشهادةايمانهقوةوكذا..النزيهةوالخصائل اليةعال

يرهبشهادةوثوقهكمالوكذا..عبوديتهوقوة ..متانتهوكمالجّديتهوكمالس 
تمسكهدعوىفيتصّدقهاطمئنانه،قوةبشهادةحركاتهفيامنيتهقوةوكذا

النضرةواالزهارالخضرةاالوراق  تصّدقكماالحقيقة،علىوسلوكهبالحق
 .شجرتهاحياةلطريةاواالثمار

:الرابعة الرشحة

!.. العقول محاكمات في عظيما   تأثيرا   والمكاني الزماني للمحيط اناعلم! 
 ونتجّرد والمحيطية، والعصرية الزمانية الخياالت هذه نخلع فتعال، شئت فان
 ان الى فيه ونسبح   السيال، الزمان بحر في نخوض ثم الملّوث؛ اللباس هذا من

 العصور بين فيما الخضراء الجزيرة هي التي السعادات رعص الى نخرج
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 الجزيرة تلك في الشهباء المدينة هي التي العرب جزيرة الى فلننظر. والدهور
، ذلك لنا نسج ما ولنلبس. الزمانية  نزور حتى المحيط، ذلك لنا وخاطه الزمان 

.عملي وظيفته رأس على وهو الرسالة، دائرة   مركز   قطب - بالخيال ولو -

 شخص  : المملكة هذه من لنا يتظاهر ما اول فان! وانظر عينك فافتح
، سن في فائقة، صورةٍ  حسن   له خارق   كتابا   بيده آخذ هو فها رائقة؛ سيرة ح 
عجزا    على ويتلوها ازلية خطبة يبّلغ حكيما   موجزا   خطابا   وبلسانه كريما ، م 
.الموجودات جميع على بل واالنس، الجن جميع على بل آدم، بني جميع

 عظيم؛ نبأٍ  عن ويبحث جسيم، أمر عن يقول نعم، مايقول؟ !..للعجب فيا
لقة سرّ  في العجيبة المعّمى ويحل يشرح إذ  الطلسم ويكشف ويفتح العالم، خ 

 المعضلة الثالثة االسئلة عن ويبحث ويوضح الكائنات، حكمة سر في المغلق
 كّل  عنها يسأل التي االسئلة هي ذا الحيرة؛ في واوقعتها العقول اشغلت التي

ن أنت؟ من: وهي موجود، .. اين؟ والى اين؟ وم 

:الخامسة الرشحة

 ومن نّوارا ، ضياء   الحقيقة من ينشر كيف النوراني الشخص هذا الى !انظر
 الكائنات فكأن ربيعا ، وشتاءه نهارا   البشر ليل صّير حتى! مضيئا   نورا   الحق
:إذ. قمطريرا   عبوسا   كان بعدما مسرورا   ضاحكا   مالعال فصار شكل ها تبدل

موجوداتهاونرىعموميا ،مأتما  الكائناتفينرىبنورهنستضئلماذا
جنائزجامداتهاونرىيعاديه؛بلبعضا ،بعض  اليعرفواالعداء،كاالجانب

.والفراقالزوالبضرباتباكينايتاما  واناسيهاحيواناتهاونرىدهاشة،
التصادفملعبةونقوشهاوتغّيراتهاوتنوعاتهابحركاتهاالكائناتونرى
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المزعجبعجزهصارقداالنسانونرى.لهاالمعنىمهملةالعبثيةالىمنجرة
رأسالىالمستقبلومخاوفالماضيألحزانالناقلوعقلهالمعجزوفقره

عندالكائناتماهيةهيفهذهالحيواناتجميعمنواخسرادنىاالنسان،
.نورهدائرةفييدخللممن

 كيف الكائنات الى شريعته، دائرة وفي دينه، وبمرصاد بنوره، اآلن فانظر
 الذكر مسجد العمومي المأتم بيت   فتحول العالم، شكل   تبدل قد !انظر تراها؟
 الموجودات من االجانب االعداء وتحول.. والشكر الجذبة ومجلس والفكر
 مأمورا   نسا  وم حيا   الصامتة الميتة جامداتها من كّل  وتحول.. واخوانا   احبابا  

 االيتام - منها الحياةى ذو وتحول خالقه، آيات حاله بلسان ناطقا   مسخرا ،
 عن لترخيصاتهم شاكرين تسبيحاتهم، في ذاكرين - نيالمشتك نيالباك

 العبثية من وتغيراتها وتنوعاتها الكائنات حركات وتحولت.. وظائفهم
 آيات وصحائف ربانية مكتوبات صيرورتها الى التصادف ةيوملعب والمهملية

.الصمدانية الحكمة كتاب وصار العالم   ترقى حتى إلهية، اسماءٍ  ومرايا تكوينية

 الفقيرة العاجزة الحيوانية حضيض من ترقى كيف االنسان الى وانظر
 اقته،ف وشوق فقره، وسوق عجزه، وقدرة ضعفه، بقوة الخالفة، اوج الى الذليلة
 اسباب   صارت كيف انظر ثم. عقله ايمان وحشمة قلبه وشعلة عبوديته، وشوكة
 هذا بنور تنورها بسبب صعوده اسباب والعقل والفقر العجز من سقوطه

! النوراني الشخص

 استضاء كيف ظلماته، في االكبر المزار ذلك الماضي، الى انظر ثم
 في الليالء الليلة تلك بالاالستق والى! االولياء وبنجوم االنبياء بشموس
!. الجنان بساتين عن وتكشف القرآن بضياء تنور كيف ظلماته،
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، الكائنات   لسقطت الشخص هذا يوجد لم لو هذا؛ فعلى  وكل واالنسان 
 البديعة الكائنات هذه لمثل فيلزم لها، والاهمية القيمة العدم، درجة الى شئ

فاالفائقالخارقالشخصهذامثل من الجميلة يكنلمفاذاالمحقق،لمعّر 
من  قالمااصدقفما.الينابالنسبةلهاالمعنىاذالكائنات،تكنفالهذا
.. ﴾ الكف  اال   ت  خلق   لما الكلو   الكلو  ﴿ : الملك وله الحق قوله

:السادسة الرشحة

 بدينه كاشفا   للكون، شمسا   صار قد نراه الذي الشخص هذا من :قلت فان
 يقول؟ وما ائنات،الك كماالت عن

 بها، ويبّشر ابدية سعادة عن يخبر هو ها! يقول ما واستمع انظر :لك قيل
 محاسن دالّل   وهو. اليها الناس ويدعو ويعلنها نهاية، بال رحمة عن ويكشف
ها، الربوبية سلطنة فها االلهية االسماء كنوز مخفيات وكشاف   ونظّار  .ومعّر 

 وشمس الحقيقة وسراج الحق برهان تره وظيفته؛ جهة من اليه فانظر
.. السعادة ووسيلة الهداية

 الرحمة وتمثال الرحمانية، المحبة   مثال تره شخصيته جهة من اليه انظر ثم
. الخلقة شجرة ثمرات   أزهر   وأنور االنسانية، الحقيقة وشرف الربانية،

 الشارق، البرق سرعة في والغرب بالشرق دينه نور   احاط كيف انظر ثم
مس ومن االرض نصف من قريب   القلب بإذعان قب ل قدو  هدية آدم بني خ 

. ارواحها لها ت فدي بحيث هدايته

 هذا مثل مّدعيات في مغالطة بدون يناقشا ان والشيطان للنفس يمكن فهل
 "اهلل إالّ  الإله" وهو مدعياته كل اساس هي دعوى   في السيما الشخص،
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.. مراتبه؟ بجميع

:السابعة الرشحة

 إجراآته الى فانظر. قدسية قّوة هو انما يحّركه، ما ان تعرف ان شئت فان
 الصحراء هذه في الوحشية االقوام هذه ترى أال! الواسعة الجزيرة هذه في

القاسيةوخصامهم،عصبيتهمفيالمعاندينلعاداتهم، المتعصبين العجيبة،
هميدفنبدرجةقلوب هم الشخصهذارفعكيف!تأثّربالحية  بنتهاحد 
باخالقوجّهزهم!قليلزمانفيوقلعهاوالوحشية،السيئةاخالقهمجميع
فانظرالمتمدنةاالممواساتيذاالنسانيالعالممعلميفصّيرهمعالية،حسنة
هوهابلالملوك،كسائرالخوفبقوةفقط،الظاهرعلىسلطنتهليست
روالعقول،القلوبيفتح محبوبصارحتىوالنفوساالرواحويسّخ 

.االرواحوسلطانالنفوسومربيالعقولومعلمالقلوب

:الثامنة الرشحة

 بالكلية صغيرة طائفة من مثال ،( كالتتون) صغيرة عادةٍ  رفع ان المعلوم من
 رفع قد هو ها الذات هذا نرى أنّا مع عظيمة، بهّمة عظيم حاكم على يعسر   قد

 في معاندين لعاداتهم، متعصبين عظيمة ماقوا من كثيرة، عظيمة عاداٍت  بالكلية؛
 تام برسوخ بدلها وغرس قصير، زمان وفي قليلة وهمةٍ  جزئية، بقوة حسياتهم،

 عنه اهلل رضى "عمر" الى فانظر. غالية وخصائل عالية، عادات سجيتهم في
 من لنا يتراءى وهكذا. باسقة شجرة   صار قد نواة   تره وبعده، االهتداء قبل

 عينه في ن دخل العصر هذا ير لم فمن رأينا، ما الوف االساسية اجراآته خوارق
 اليها وليذهبوا فالسفتهم من مائة فليأخذوا. فيها نفسه فليجّرب!. الجزيرة هذه
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 من جزء   الزمان هذا الى بالنسبة يفعلوا ان لهم يتيسر هل سنة مائة وليعملوا
نا فعل مما جزءٍ  مائة ! .مان؟الز ذلك الى بالنسبة سنةٍ  في سيد 

:التاسعة الرشحة

 دعوى في يّدعي ان للعاقل اليتيسر انه البشر، بسجية عارفا   كنت اناعلم! 
 تأثر وبال مباالة وبال حجاب بال يقوله وان بظهوره، يخجل كذبا   مناظرة فيها
 النقادة، خصومه انظار في كذبه، الى ي وميان وتهّيج تصنّع وبال حيلته، الى يشير
 في ولو حقيرة، بحيثية ولو صغيرة، وظيفة في ولو غيرا ،ص شخصا   كان ولو

 ودخول الحيلة تداخل يمكن فكيف. حقيرة مسألة في ولو صغيرة، جماعة
 وظيفة في عظيم، موظف هو الذي الشخص هذا مثل مّدعيات في الخالف
وفيعظيمة،جماعةوفيعظيمة،ألمنيةيحتاج انه مع عظيمة، بحيثية عظيمة،
هووهاعظيمة؟دعوىوفيعظيمة،مسألةوفيعظيمة،خصومةمقابلة
وبالتخوفوبالحجابوبالترّددوبالبمعترض،مباالةباليقولمايقول
كوبطرزٍ خالصة،ةديوبجصميمية،وبصفوةٍ تأثر، خصومهاعصابيحّر 

فهلعلويشديدباسلوبعّزت هم،وكسرنفوسهموتحقيرعقولهمبتزييف
مثلفيالشخصهذامثلمنالدعوىهذهمثلفيلةالحيتداخليمكن
﴾ ي وحىوحي  إالّ هوان   ﴿كالّ المذكورة؟الحالةهذه

! عليه ي دلّس ان من اعلى الحقيقة ونظر ي دل ّس، ان من اغنى الحّق  ان نعم،

 ان من منّزه   داقالن ونظره   التدليس، عن مستغنٍ  الحق مسلكه ان نعم،
 ..لحقيقةبا الخيال عليه يلتبس
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:العاشرة الرشحة

 وي نذر عظيمة، مدهشة حقائق عن يبحث هو ها !يقول ما واستمع انظر
 فيبّشر الدقة الى لعقولا جالبة الزمة لقلوب،ا جاذبة مسائل عن ويبحث البشر
 اهل من كثيرين ساق قد االشياء، حقائق كشف   شوق ان المعلوم ومن. البشر

 او عمرك نصف أفديت ان: لك قيل لو انه رىت أال. االرواح فداء الى( المرق)
 احوالهما بغرائب يخبرك شخص   المشتري او القمر من لنزل مالك، نصف

 لدفع ترضى !فياللعجب بالفداء؟ ترضى اظنك استقبالك، بحقيقة ويخبرك
قه هذا يقول بما والتهتم والمال، العمر نصف بترك( مرق ك)  اهل اجماع   ويصّد 

 والمحققين؛ واالولياء والصديقين االنبياء من ختصاصاال أهل وتواتر الشهود
 حول يطير كذباٍب  االّ  مملكته في القمر   ليس: سلطانٍ  شؤون عن فيبحث
راج حول الفراش   ذلك يطير فراٍش،  منزلٍ  في اسرجها التي القناديل ٍٍمن س 
 محل هو عالمٍ  عن يخبر وكذا! .. منازله الوف   من المسافرين لضيوفه أعّده
 وتطايرت االرض   انفلقت لو فرضا   عجيب، انقالب وعن والعجائب، رقالخوا
شر ساوت   ما كالسحاب جبال ها .االنقالب ذلك غرائب عشير معشار ع 

رت  الّشمس  اذا ﴿ :امثاللسانهمنفاستمعشئتفان اذا﴿ و﴾ ك ّو 
لت  ذاا  ﴿ و ﴾ ان فطرت  الّسماء   ل ز  ل زالهاض  ر  األ  ز  وكذا﴾ ..عة  القار  ﴿ و﴾ ز 
كقطرة  االاليهبالنسبةالدنيوياالستقبالليساستقبال؛ٍعنبتحقيٍق يخبر

بسعادٍة؛شهودٍ عنيبّشروكذا..ساحلبالبحرالىبالنسبةطائلٍ بالسراٍب 
.سرمديةشمسالىبالنسبةزائلكبرٍق االاليهابالنسبةالدنيويةالسعادةليست

، - العجائب ذات - ناتالكائ هذه حجاب تحت نعم،  تنتظرنا عجائب 
 خارق عجيب شخص   والخوارق العجائب تلك الخبار والبد. الينا وتنظر
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د ر يشهد، ثم يشاه   يشاهد انه واطواره شؤونه من نشاهد نعم،. ي خبر ثم ويبص 
 منّا ومطالبه العالمين رب مرضيات عن يخبر وكذا. ويبّشر فينذر يشهد ثم

 وال منها، المنجأ حقائق وعجائب منها، المفرّ  ئلمسا عظائم من.. وهكذا
.بدونها سعادة

 اكثر بالهة من وياعجبا  ! الضالين على وياخسارة  ! الغافلين على حسرة   فيا
 بمثل يهتمون ال! الحقيقة هذه عن وتصاّموا الحق هذا عن تعاموا كيف! الناس
 اليه وي سرع اح  االرو له ت فدى ان مثله شأن من ان مع عجائبه، في الذات هذا
.فيها وما الدنيا بترك

:عشرة الحادية الرشحة

 في المشهور المعنوية، بشخصيته لنا المشهود الشخص، هذا اناعلم! 
 حّق  ودليل   الوحدانية، على صادق   ناطق   برهان   انه كما العلوية؛ بشؤونه العالم
 سعادةال على ساطع ودليل قاطع برهان هو كذلك.. التوحيد حقانية بدرجة
 ووسيلة االبدية السعادة حصول سبب   وبهدايته بدعوته انه كما بل االبدية؛
 ووسيلة السعادة تلك وجود سبب   وعبوديته بدعائه هو كذلك.. وصولها
 .ايجادها

سعتها بعظمة التي الكبرى، الصالة في وهو اليه فانظر شئت فان  صّيرت و 
 يصلي انه انظر ثم.. كبرىال الصالة بتلك مصلين االرض، بل الجزيرة، هذه
 عصره محراب في امام   هو كأنه بدرجةٍ  العظمى، الجماعة بهذه الصالة تلك

 الى العصر هذا الى آدم من آدم، بني افاضل جميع   به مقتدين خلفه، واصطّف 
 ما استمع ثم.. دعائه على ومؤمنّين به مؤتّمين االعصار صفوف في الدنيا، آخر



يالنور العربي يالمثنو   40  

 عامةٍ  عظيمةٍ  شديدةٍ  لحاجةٍ  يدعو هو فها. الجماعة بتلك الصالة تلك في يفعل
، دعائه في معه يشترك بحيث  فيقولون الموجودات، كل بل السماء، بل االرض 
ماجميعمعبلنطلبه،ايضا  فنحندعاءه، تقبل ربّنا يا نعم: االحوال بألسنة
طورهالىانظرثمهويطلبماحصولنطلباسمائك،منعليناتجلى

عميقوبحزنشديداشتياقفي عظيمٍ بافتقارٍ يتضّرعكيفتضرعاتهزطرفي
..دعائهفيفي شرك هافيبكيهاالكائناتبكاءيهّيجبحيثحزينةمحبوبيةفي
ذاكحصوللواللمقصدٍ يدعوهوهايتضرع؛وغايةمقصدٍ أليّ انظرثم

القيمةفلينسااسفلالىالمخلوقاتكلبلالعالمبلاالنسان  لسقطالمقصد
انظرثم..كماالتهامقاماتالىالموجودات  تترقىوبمطلوبه. معنىواللها

حزين،بتودداسترحامفيشديد،غياثفيمديد،باستمدادٍ يتضرعكيف
العرشيقولكأنحتىوجدها،ويهّيجوالسموات،العرشي سمعبحيث

يطلبنعم،له؟مسؤويطلبمّمنانظرثم..آميناللهمآمين:  والسموات
اخفىيسمعالذيالرحيم،البصيرالعليمومنالكريمالسميعالقديرمن

بالمشاهدة،حاجتهبقضاءيجيبهإذحاجة،اخفىفيحيوانٍ اخفىمندعاءٍ 
مناليهايوصلهإذغاية؛ادنىفيحياةذيادنىفياملٍ ادنىيبصروكذا
منتظم؛وبطرزحكيمة،بصورةويرحموي كرمبالمشاهدة،اليحتسبحيث
.حكيمبصيرومنعليمسميعمنوالتدبيرالتربيةهذهانفيريباليبقى

:عشرة الثانية الرشحة

 جميع خلفه وجمع االرض على قام الذي هذا مايطلب! .. فياللعجب
 دعاء   ويدعو االعظم العرش الى متوجها   يديه ورفع آدم، بني افاضل االنبياء،

ن  الكون وفريد االنسان، نوع شرف انه شؤونه من وي علم ن،الثقال عليه ي ؤّم 
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 القدسية االسماء بجميع ويستشفع آن؛ كل في الكائنات هذه وفخر والزمان،
 ما عين االسماء تلك وتطلب تدعو بل الموجودات، مرايا في المتجلية االلهية
 وجدي لم فلو. والرضاء والجنة واللقاء البقاء يطلب هو ها! فاستمع. هو يطلب
 والعناية الرحمة من االبدية السعادة العطاء الموجبة االسباب من ي عد ماال

 وعدالة وحكمة وعناية رحمة كونها المتوقف - المشهودات والعدالة والحكمة
 لكفى لها؛ مقتضية اسباب القدسية، االسماء جميع وكذا االخرة، وجود على -

 لنا ي نشئ كما الجنة، جنسه وألبناء له رّبه   يبني الن النوراني الشخص هذا دعاء  
.مصنوعاته بمعجزات مزينة جنانا   ربيع كل في

والعبودية،لالمتحانالدنياالدارهذهلفتحسببا  رسالتهصارتفكما
.والمجازاةللمكافأةاآلخرةدارلفتحسببا  عبوديتهفيدعاؤهصاركذلك

 الواسعة، الرحمة هذه وفي الفائق، االنتظام هذا في يتداخل ان يمكن فهل
 انطق بدرجة قبح، بال الجمال هذا وفي بالقصور، الحسنة الصنعة هذه وفي
 بقبحٍ  الحقائق هذه تتغير وان.. "كان مما ابدع االمكان في ليس"بـ الغزالي امثال

وحش، وبظلم خشين،  خلق ادنى في صوت ادنى سماع اذ عظيم؛ وبتشوش م 
 اشد في ودعاءٍ  صوٍت  ارفع سماع عدم مع تامة، باهمية وقبولها حاجة ادنى في

 قبح، مثله ليس قبح   ورجاء؛ امل اجمل في مسؤول، احسن قبول وعدم حاجة،
 الجمال هذا مثل   اليقبل.. وكالّ  حاشا ثم حاشا قصور، اليساويه وقصور  
 بانقالب الحقائق   النقلبت واالّ  المحض، القبح هذا مثل قصور بال المشهود
سن  .ذاتيا   قبحا   الذاتي الح 



يالنور العربي يالمثنو   41  

:عشرة الثالثة الرشحة

 االحاطة اردت فان مارأيت؟ يكفيك أال العجيبة، السياحة هذه في يارفيقي
نا احطنا ما سنة مائة الجزيرة هذه في بقينا لو بل فاليمكن،  بجزءٍ  النظر من والملل 

 ولننظر قهقريا ، فلنرجع.. اجراآته وغرائب وظائفه، عجائب من جزء مائة من واحد
 العصر؟ هذا فيض من واستفادت العصور تلك اخضّرت كيف عصرا ، عصرا  

 السعادة عصر بشمس ازاهيره   انفتحت قد عليه نمرّ  عصرٍ  كّل  نرى نعم،
 والجنيد البسطامي، يزيد وابي والشافعي، حنيفة، ابي امثال من عصرٍ  كل   واثمر

بنالديناومحيالغزالي،واالمامالكيالنيعبدالقادروالشيخالبغدادي،
ونظائرهمالّربانيواالمام، النقشبندوالشاهالشاذلي،الحسنوابيعربي،
.النورانيالشخصذلكهدايةفيضمنمنوراتثمراٍت الوف

 على ونسلم ونصلي آخر، وقت الى رجوعنا في مشهوداتنا تفصيالت فلنؤخر
 :والسالم ةالصال عليه محمدا   سيدنا اعني المعجزات، ذي النوراني، الذات ذلك

 الحكيم القرآن عليه ا نزل الذي النوراني الذات هذا على وسّلم صّل  اللهم
 صالة الف   الف   محمدا   سيدنا اعني. العظيم العرش من الرحيم الرحمن من

 والزبور واالنجيل التوراة برسالته بّشر من على.. امته حسنات بعدد وسالم
 البشر وكواهن   اإلنس واولياء لجنا وهواتف األرهاصات بنبوته وبّشر والزبر،
 انفاس بعدد وسالم صالة الف الف محمد وموالنا سّيدنا القمر باشارته وانشّق 

، لدعوته جاءت من على.. امته ، بدعائه سرعة ونزل الشجر   واظلته المطر 
 من الماء ونبع البشر، من مئات طعامه من صاع من وشبع الحّر، من الغمامة

 والذئب، والظبي، الّضّب، له اهلل وانطق كالكوثر، اٍت ثالث مرّ  اصابعه بين
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 صاحب والشجر، والمدر، والحجر، والجبل، والجمل، والذراع، والجذع،
بعددوسالمصالةالفالفمحمدوشفيعناسيدناالبصر؛ومازاغالمعراج

مرايافيالرحمنباذنالمتمثلةالكلماتفيالمتشكلةالحروفكل
اولمنقارئٍ كلمنالقرآنمنكلمةكلقراءةعندالهواءتموجات

..آمين.منهاصالةبكلإلـــهناياوارحمناواغفرلناالزمانآخرالىالنزول
.آمين..آمين

 منها قسما   ذكرنا وقد والتحصى، التعد االحمدية النبوة دالئل اناعلم! 
 "اتهمعجز" شهادة فمع[ عشر التاسع والمكتوب عشرة التاسعة الكلمة] في

 السابق اربعين، الى اعجازه وجوه البالغ "القرآن" شهادة ومع الف، الى البالغة
 الصالة عليه محّمد رسالة على( والعشرين الخامسة الكلمة) في تفصيلها
 هذه في ان كما اذ نبوته؛ على بآياتها "الكائنات  " هذه تشهد كذلك.. والسالم

 الذات وحدانية على تشهد حد،الت   آياٍت  الكائنات في المبثوثة المصنوعات
 عليه االحمدية الذات رسالة على تشهد التعد، بّينات فيها كذلك االحدية،
: والسالم الصالة

سن كمال اذ الصنعة؛ حسن كمال منها  المصنوعات، هذه في الصنعة ح 
 المصنوعات هذه جمال الن قطعية؛ داللة االحمدية الرسالة على يدل

سن للناظر ي ظهر المزينات  الصنعة حسن وان بالمشاهدة، صورةٍ  وزينة صنعةٍ  ح 
 تزيينٍ  وطلب تحسينٍ  ارادة صانعها في ان على بالبداهة يدالن الصورة وزينة

 في ان على بالضرورة يدالن التزيين وطلب التحسين ارادة وان. القوة غاية في
 تلك وان. صنعته كماالت   الظهار قدسية ورغبة   لصنعته، علوية   محبة   صانعها
 المصنوعات اكمل هو الذي االنسان ان على بالقطع تدالن والرغبة المحبة
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 البارع   والمدار   الجامع   المظهر   هو واجمعها، المخلوقات واجمل وابدعها
 اجمع لكونه االنسان وان. فيه تتمركزان الذي وهو والرغبة، المحبة لتلك
 ذات كثمرةٍ  لها هو أي .الخلقة لشجرة الشعورية الثمرة فهو المصنوعات وابدع
 من وأبعد أجمع جزء الكائنات اجزاء بين ما فهو كالثمرة، فلكونه. شعور
. كلي وشعور عام نظر   فله شعور، وذا وابعد اجمع فلكونه. االجزاء جميع
 يعرف كليا   شعوره ولكون الخلقة، شجرة مجموع يرى عاما   نظره فلكون
وكلية  النظرعمومفلكون.للصانعالخاص المخاطب فهو الصانع، مقاصد
فالذيفالفردالخطاب،لخصوصيةسببا  الشعور، العامنظره  كّل يصر 
ويوّجهله،والمحبةاليه،والتحببللصانع،التعبدالىالكليشعورهوعموم

وتشهيرها،وتقديرهاالصانعصنعةاستحسانالىنظرهودقةشعورهتمام
ذلكنعمة  شكرالىوهّمتهوتهقومجموعوشعورهنظرهجميعويستعمل

الىكافة  الناسدعوةوالىإنعامه،مقابلةفيالشكريطلبالذيالصانع
هوالفريدالفردذلكيكونفبالبداهةوالشكر،واالستحسانالتعبد

..المحّببوالحبيبالمقّربالمخاطب

 موالسال الصالة عليه محّمد يكون ال ان عندكم يمكن هل! الناس ايها فيا
 المقام بهذا أليق آخر فردا   يظهر ان تاريخكم يستطيع وهل الفريد؟ الفرد ذلك
! عمى بال وبصيرة رمد، بال بصر له فيامن والسالم؟ الصالة عليه محّمد من

 دائرتين بالعيان تشاهد حتى الكائنات، هذه في االنسان عالم الى انظر
:متناظرتين ولوحين متقابلتين،

 االحتشام غاية في منتظمة محتشمة ربوبية فدائرة الدائرتين، احدى فاما
 .واالتزان االتقان غاية في مرّصع مصنّعٍ  صنعة   فلوح اللوحين احد واما .واالنتظام
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 االنقياد غاية في مزهرة منّورة عبودية دائرة فهي االخرى الدائرة واما
 عة،الوس غاية في واستحسان تفكر لوح فهو االخر، اللوح واما. واالستقامة
.الجمع غاية في وايمان تشكر وصحيفة

 الدائرتين مناسبة الى فانظر اللوحين، وهذين الدائرتين هاتين شاهدت فاذ
: بالعيان تشاهد حتى واللوحين

 وتعمل االولى، الدائرة باسم جهاتها جميع   تتحرك العبودية دائرة ان
 التشكرو التفكر لوح ان دقة بأدنى تشاهد وحتى. بحسابها قوتها بجميع

. والنعمة الصنعة لوح الى واشاراته معانيه بجميع ينظر وااليمان واالستحسان

 المناسبة اعظم ينكر ان لعقلك يمكن فهل الحقيقة هذه عين ك شاهدت   فاذ
 اليوقن ان لقلبك يجوز وهل الربوبية؟ دائرة وصاحب العبودية دائرة رئيس بين
 صنعته تشهير في الصانع لمقاصد باالخالص يخدم الذي الرئيس ذلك بان

مكالمةمعهولهاليهقويوانتسابالصانع،مععظيمة مناسبة له وتقديرها،
لم  فبالبداهةنعم،رسالة؟اليهومنه الملكمالكعندمقبول  محبوب  انهي ع 
.منهواقربهماليهالخلقاحببل

! االنسان ايها فيا

 المزيّنات المصنوعات هذه صانع   واليهتم اليبالي ان عقلك في يمكن هل
م   المحاسن، بانواع نع  راعي النعم، هذه وم   الخلق، افواه في االذواق لدقائق الم 
 والتعبد االشتياق بكمال اليه المتوجه األكمل األجمل المصنوع هذا بمثل

 بولولة والعرش الفرش اطرب الذي المخلوق هذا وبمثل والتحبب،
 والبحر   البرّ  واهتز الصانع، ذلك صنعة اسنلمح تقديراته، ودمدمة استحساناته،
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 لعظمة تكبيراته شعشعة ومن الفاطر، ذلك الحسانات تشكراته زمزمة من جذبة  
 المنعم؟ الخالق ذلك

حسن الصانع ذلك مثل   اليبالي ان يمكن فهل  هذا بمثل المقتدر الم 
 ان يمكن وهل اليه؟ اليتوجه ان يمكن وهل المتشكر؟ المستحسن المصنوع
 يمكن وهل اليه؟ اليقّربه ان يمكن وهل يحبه؟ ال ان يمكن وهل معه؟ اليتكلم

 وهل الخلق؟ عموم الى الجميلة وحالته الحسنة وضعيته سراية اليريد ان
 وهل وحالته؟ ووضعيته بصبغته ينصبغون حتى للناس قدوة   اليجعله ان يمكن
 كافة؟ الناس الى رسوال   اليجعله ان يمكن

 نقوش الدالة المنتظمة المصنوعات هذه لصانع اليكون ان يمكن هل ام
 الفرد على واطالع   شعور   غاية بال حكمة وعلى نهاية بال علم على صنعتها
 مصنوعاته؟ من واألجمل األكمل

 معه؟ واليتكلم ويبصر يعلم ان يمكن هل ام

 من واليعرف واليودّ  مصنوعاته بتزيينات ويتعرف يتودد ان يمكن هل ام
.. بالحق؟ له ويتعّبد بالصدق، اليه ويتودد يليق، كما ويعرفه يحق، ماك يوّده



 



 

) َرة  ر  َواآلخ  ين  ال َحش  ن  َبَراه   )م 

 تماالسيّ 
 والعشرين الثامنة الكلمة من العربي الثاني المقام

العاشرة الكلمة واساس



 

{ 
 الكائنات ذرات   ووحدته وجوده وجوب على شهدت   الذي هلل الحمد

. وفقرها عجزها بلسان ات هاومركب

 ومفتاح   الكائنات طلسم   كشاف هو الذي نبّيه على والسالم والصالة
 المالئكة وعلى والمرسلين النبيين من اخوانه وعلى وصحبه آله وعلى آياتها،

.واألرضين السموات أهل من الصالحين اهلل عباد وعلى المقربين

 باب له وفتحت   الشكر، ابب واالسباب الطبيعة   عليه سدت يامناعلم! 
 محدودة، غير محاالت على تأسست والكفران والكفر الشرك ان! الشرك
:وهو الواحد؛ المحال هذا الى المحاالت تلك من فانظر

ر ترك اذا الكافر ان ك   - يضطر العلم، بعين كفره الى ونظر الجهالة س 
 كل في يقبل أنو قنطار، الف واحدةٍ  ذرةٍ  ظهر على يحمل أن - بكفره لالذعان

 دقائق جميع على - مهارة مع - واطالع للطبيعة، مطبعات ماليين ذّرةٍ  ذرةٍ 
 تمرّ  أن تصل ح - مثال - الهواء من ذرة كل اذ المصنوعات؛ جميع في الصنعة

 الذرة لهذه فالبد بنيتها، في تعمل وان وثمرة، وشجرة وزهرة نباٍت  كل على
 بيده من باسم تعمل مأمورة، تكن مل إن - فيها المستترة البسيطة والقوة

 بنيتها في الذرة   مادخلت كل جهازات كيفية تعرف أن - شئ كل ملكوت
 وان للشجر، مصغر لمثال متضمنة   مثال الثمرة أن مع وتشكيله، صنعته وكيفية
 كل الى تنظر فالثمرة. حياته تاريخ وفيها الشجر، أعمال كصحيفة نواتها

 بعظمة فالثمرة الحيثية هذه ومن. ايضا   االرض الى بل نوعها الى بل الشجرة
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 العظمة بهذه بناها فمن بوجه، االرض صنعة جسامة في ومعناها صنعتها
.وبنائها االرض حمل عن اليعجز أن البد الصنعوية، المعنوية

يتبطنانهمعوالذكاوةالعقليّدعيكيفالمنك رللكافرفياعجبا  
..والبالهةالحمقهذامثلقلبهفيبكفره

:صورتين شئ لكل اناعلم! و

: احداهما اما

 بغاية القدر بتقدير الشئ قامة مقدار على ق ّدت   كقميصة محسوسة فمادية
..االنتظام

: اال خرى واما

ور أشتات من مركبة فمعقولة  مرور او الزمان، بحر في حركته في الشئ ص 
 الشعلة، جوالن من الحاصلة ةالمخيل النورانية الدائرة كصورة عليه، الزمان نهر

 المشهور القدر مدار   وهي الشئ، حياة تاريخ هي للشئ المعنوية الصورة فهذه
 في - مثال   كالشجرة - الشئ أن فكما. "األشياء مقّدرات"بـ المسماة وهي

 لمصالح متضمنة موزونة غايات وله مثمرة، منتظمة نهايات له المادية الصورة
كمية،  لمصالح، متضمنة منتظمة نهايات ايضا   المعنوية تهصور في له كذلك ح 

كم تعينت معينة حدود وله درة فكأن. خفية لح   كالباني، االولى الصورة في الق 
سطر والقدر كالمصدر، الثانية وفي كالهندسة، والقدر  القدرة   فتكتب. كالم 
سطر رسوم على المعاني كتاب .القدر م 

 العلم الى المراجعة عند وكفرك، كفرانك في تضطر!.. الكافر ايها فيا
 و خياطةٍ  صنعة معرفة الصغيرة الجزئية وقوتها ذرةٍ  كل في تقبل أن والحقيقة
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 وأقمصة ألبسة   وتخيط تقدّ  أن على - السبب وطبيعة - الذرة تلك تقتدر بدرجة
 مع الذرة اليها تذهب أن يمكن التي األشياء، أشتات بعدد متنوعة مختلفة
 مع الزمان، مرور في الحادثات بأشواك المتخرقة الصور يدتجد على اقتدارها

 وأوسعها - بزعمه - االسباب واقدر الخلقة شجرة ثمرة   هو الذي االنسان أن
 ذات لشجرة قميصا   يخيط أن أراد ثم خياطته صنعة قابلية كل جمع لو اختيارا ،
 وقت في ي لبسها الحكيم صانعها ان مع. اقتدر ما أعضائها، مقدار على أشواك
لالالشمسالتشففها طرية منتظمة متجددة، أقمصة   نمائها متزينةخضرةوح 

انّما﴿  : منفسبحان.معالجةوالكلفةبالوالسرعةالسهولةبكمالموزونة
ه   بحان*فيكون  ك ن  له  يقولأن  شيئا  أرادإذاأمر  ه  الّذيفس  ك ل ّ ملكوت  بيد 
﴾ ت رجعونواليه  شيءٍ 

 تشهد آياٍت  بل وآية ، وخاتما   سكة   شئ كل على الصمد لالحد ان اعلم!
نعه وملك ه له بأنه  أحديته سكات من واليعد اليحد مما - فانظر شئت فان. وص 

 فصل في االرض صحيفة على المضروبة السكة هذه الى - صمديته وخواتم
 السكة لترى المتداخلة، المتعانقة المتسلسلة اآلتية الفقرات هذه بمرصاد الربيع

:وهي النهار، رابعة في كالشمس

ودٍ  في: حكيما   بديعا   ايجادا   االرض صحيفة في نشاهد انا  عظيم واسع ج 
 في مطلق، انتظام في مطلقة سهولةٍ  في مطلق، اتقان في مطلقة سخاوة في

سعة في مطلق، اتزان في مطلقة سرعة سن في مطلقة و  نع ح   في مطلق، ص 
لطة في مطلق، غلو في وقيمته مطلقة رخيصيةٍ   في مطلق، امتياز في مطلقة خ 

.خلقة أحسن في مطلقة كثرة في مطلق، اتفاق في مطلقة ب عدةٍ 

: اذ السكة؛ الظهار تكفي بانفرادها الفقرات هذه من كال   أن على
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 تختص فرٍد، فردٍ  في الصنعة وحسن االتقان غاية مع نوعا   السخاوة نهاية
.نهاية بال قدرة وله شئ، عن شئ ي شغله   ال بمن

 وله شئ، ي عجزه ال بمن تختص االنتظام، غاية مع السهولة نهاية ان وكذا
.نهاية بال علم

 استسلم بمن تختص والموزونية، االتزان غاية مع السرعة نهاية ان وكذا
.وأمره لقدرته شئ كل

سعة نهاية ان وكذا  كل صنع حسن غاية مع - النوع بانتشار - التصرف و 
.وعلمه بقدرته شئ كل عند وهو شئ، عند ليس بمن تختص فرد، فردٍ 

 الصنعة باعتبار الفرد قيمة غلوّ  غاية مع والمبذولية الرخيصية نهاية ان وكذا
.نهاية بال وخزائن غاية بال غناء له بمن تختص

غايةمعالمختلفةاالنواعافرادفيواالشتباكاالختالطنهايةانوكذا
جبالشخيصوالتاالمتياز بصيرهوبمنتختصوغلط،خلطوبالومزجمر 

سؤالعليهواليختلطفعل،عنفعلاليمنعهشئكلعلىوشهيدشئ،بكل
.بسؤال

 االرض، اقطار في المنتشرة االفراد بين التباعد نهاية مع الفعالية؛ انّ  وكذا
 كل فرادا كأن حتى والوجود، وااليجاد والتشكيل الصورة في التوافق غاية مع
 في جميعا االرض بمن تختص واحد، مدبرٍ  من يخّصها أمرا   منتظر نوعٍ  نوعٍ 

.وحكمته وحكمه وعلمه تصّرفه قبضة  

 وحسن فردٍ  فردٍ  خلقة مكملية غاية مع النوع افراد في الكثرة نهاية ان وكذا
 الذرات اليه بالنسبة تتساوى الذى المطلق بالقدير تختص جزٍء، جزءٍ  ايجاد
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.والكثير والقليل والنجوم

 التضاد وهي المطلق القدير صنع انها على اخرى آية   فقرة كل في أن على
 الرخيصية وبين والموزونية، السرعة وبين االقتصادي، واالتقان السخاوة بين

. وهكـذا... االتم واالمتياز االطم االختالط وبين القيمة، وغلو

 اذا فكيف االحديـــــة، خاتم ظهــارال كـافيـــة   بانـفرادها فقرة كـل كان فاذا
 ﴿: ســر تــرى هــذا ومــن! .. واحــدة؟ فـعاليــة في متآخذة متداخلة اجتمعت

م   ولئ ن ول نّ  واالرض الّسموات   خلق من   سألته   المتعنّد المنك ر ان: اي ﴾ اهللّ  ليق 
ئل اذا .. اهلل: يقول الن يضطر - عقله بتنبيه - منه س 

 والتصديق بالحشر وااليمان بالنبي وااليمان باهلل االيمان بين اناعلم! 
 بين االمر، نفس في للتالزم تاما   وارتباطا   قطعيا ، تالزما   الكائنات بوجود
. غفلة بدون الكائنات وشهود اآلخرة ووجود الرسالة، وثبوت االلوهية وجوب

:اذ

 حرف وكل كتابا   منه كلمة كل تضمن اذا السيما كتاب وجود اليمكن كما
كر بدون - الكائنات كتاب شهود اليمكن كذلك.. كاتب بال منتظمة، قصيدة  س 

.األزلي نقاشه وجود بوجوب ايمان بال -

الصنعةخوارقعلىاشتملاذاالسيمابيتوجوداليمكنوكما
بانٍ بالمنهحجركلفيحتىالتزييناتوغرائبالنقوشوعجائب
العالمهذابوجودالتصديقاليمكنذلككوصاحبمنشئبالوصانع،

كربدون .صانعهبوجودتصديقبالالضاللةس 

 القطرات وتأللؤ البحر، وجه في الحبابات تلمعات شهود اليمكن وكما
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جيجات وتشعشع المائية  الشمس، وجود انكار مع النهار وسط في الثلجية الز 
ميسات وجود قبول حينئذ يلزم اذ  والزجيجات والقطرات الحبابات بعدد باالصالة ش 

 . الثلجية

 المتحولة الكائنات هذه شهود يفسد، لم عقل له لمن اليمكن، كذلك
 خالقها وجود بوجوب تصديٍق  بال انسجام، في المتجددة انتظام، في دائما  

 مشيئته باصول المعظم، والشجر المحتشم، البيت ذلك أسس الذي وبانيها،
 وزيّنه وسنته، عادته بقوانين ونظّمه وقدره، ائهقض بدساتير وفّصله وحكمته،
..وصفاته أسمائه بجلوات ونّوره ورحمته، عنايته بنواميس

 بعدد متناهية غير آلهات قبول الى ي ضطر الواحد الخالق قبول وبعدم! نعم
 بسر الكل؛ خلق على واحٍد، كّل   إله يقتدر بحيث ومركباتها، الكائنات ذرات

!! الكل خلق على يقتدر أن البد فخالقه   للكل؛ كانموذج حياة ذي جزئٍي  كل أن

 االلوهية اليمكن كذلك ضياء، نشر بال الشمس وجود اليمكن كما انه ثم
.. الرسل بإرسال تظاهر بال

 رسول بواسطة تعّرف وبال تبارز بال الكمال نهاية في جمال يمكن وال
ف ..معّر 

 ينادي دالل بواسطة هيرتش بال الجمال غاية في صنعةٍ  كمال واليمكن
.. عليه

 وصمديته وحدانيته باعالن كلية، عبودية بال عامة، ربوبية سلطنة واليمكن
.. الجناحين ذي مبعوث بواسطة الكثرة طبقات في

سن   واليمكن  لمشاهدة ومحبته الحسن، ذي طلب بال له، النهاية ح 
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 المستحسنين ارانظ إلشهاد ارادته وبال مرآة، في حسنه ولطائف جماله محاسن
 اي. الناس الى يحببه ورسول اليه، يتحبب حبيب عبد بواسطة لهم واراءته عليه
..إشهاده مدار وبرسالته ربوبيته، جمال الجمال، ذي لشهود مرآة   بعبوديته هو

وغرائبالمعجزات،بعجائبمشحونةكنوز،وجودواليمكن
علىواظهارهاظار،االنعلىلعرضهاومحبتهصاحبهاارادةبالالمرصعات،

رصّرافمعّرفبواسطةالمستورةكماالتهلتبّيناالشهاد،رؤوس شه  وم 
.وّصاف

 محمد سيدنا من االوصاف لهذه أجمع العالم في ظهر فهل هكذا، هذا فاذ
 سلطان فهو. وأفضل    وأرفع  وأكمل   أجمع   هو بل كال، والسالم؟ الصالة عليه

شهرين فينالمعرّ  المبّلغين المظهرين الرسل  المعلنين العابدين الداللين الم 
 المحببين المحبين المحبوبين المشهودين المشهدين الشاهدين المرشدين

 وأجمل الصلوات أفضل آلهم وعلى وعليهم عليه المهتدين، المهديين الهادين
.والسمــوات االرض مادامت التسليمات،

***

: نها وهي واآلخرة، الحشر حقانية قوة الى انظر ثم

:للعاصين مجازاة وبال للمطيعين مكافأة بال سلطان اليمكن كما

 تقتضي عظيمة وعزة االحسان، يقتضي عظيم كرم له كان اذا :السيما
..الغيرة

 وله رحمته، بوسعة يليق فضال تقتضي واسعة رحمة له كان اذا :والسيما
..واليوّقره به، يستخف من تربية تقتضي حيثيةٍ  جالل  
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 بتلطيف سلطنته شأن حماية تقتضي عالية، حكمة له كان ذاا :والسيما
 مالكيته حشمة محافظة تقتضي محضة عدالة وله جناحه، الى الملتجئين
..رعيته حقوق بمحافظة

 دار وجود تقتضي مطلقة، سخاوة مع مشحونة خزائن له كان اذا :والسيما
 له وكذا. فيها الحاجات بأنواع محتاجين وجود دوام وتقتضي دائمة، ضيافة

. المستحسنين المقدرين المشاهدين رؤوس على التشهير تقتضي مستورة كماالت
 نظير، بال مخفي حسن لطائف وله مثل، بال معنوي جمال محاسن له وكذا

سنه الشهود تقتضي  بوجود واالراءة لغيره، واالشهاد مرآة، في بنفسه لح 
 الدائم الجمال اذ وجودهم؛ دوام بل متحيرين ومشتاقين متنزهين مستحسنين

! ..الزائل بالمشتاق اليرضى

الداعي،واجابةالملهوف،اغاثةفيرحيمةشفقةلهكاناذا:والسيما
قطعيا  اقتضاء  الشفقةتلكتقتضيرعيةأدنىمنحاجةأدنىي راعيبدرجة
فأنيقينا ، كانتاذاوبالخاصةالسلطان،مقبولمنالحاجةأعظمت سع 

تضرعفيالعموماشتراكومععليه،سهلةيسيرةانهاعمعامةالحاجة
.السلطانمقبول

 أن مع االحتشام، نهاية في ةسلطن آثار اجراآته من شوهد اذا: والسيما
 كل في وي فرغ ي مأل للمسافرين، معدّ  منزل في اجتمعوا انما رعيته من مايرى
 مشهر في ليال  ق وتوقفوا وقت، كل في يتبدل امتحان ميدان في وحضروا يوٍم،
 وهذا احساناته؛ ونمونات الملك، صنعة غرائب انموذجات الراءة أ عد قد

 خلف يوجد أن بالضرورة تقتضي الحالة فهذه. زمان كل في يتحول المشهر
 وخزائن مستمرة ومساكن دائمة قصور   وبعدها والمشهر والميدان المنزل هذا
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.لمغشوشاتا االنموذجات اصول بجيدات مشحونة االبواب مفتحة

 يكتب بحيث الحاكمية، وظيفة في الدقة نهاية في الملك كان اذا :والسيما
 كل صورة بأخذ ويأمر خدمة، وأقل عمل وأهون حاجة أدنى ويستكتب
 تقتضي الحفيظية فهذه. وعمل فعل كل ويستحفظ ملكه في مايجري

.الرعية أعاظم من االعمال أعظم في وبالخاصة المحاسبة،

ه   بما مكررا ، وأوعد وعد قد الملك كان اذا :والسيما  هين عليه ايجاد 
ه   يسير، لف   االهمية، نهاية في للرعية ووجود   لعزة الضدية غاية في الوعد   وخ 
.اقتداره

 أعدّ  انه الملك، ذلك حضور الى ذهب من كل أخبر اذا: والسيما
د وانه ومجازاة، مكافأة دار والعاصين للمطيعين دوي   قويا   وعدا   يع   وعيدا   وع 
لف ويتنزل يذل أن من وأعز أجّل  وهو شديدا ،  المخبرين ان مع الوعد، بخ 

 المملكة تلك في هو انما العظيمة سلطنته مدار أن على أجمعوا قد متواترون
 البتة سيبّدلها مؤقتة، االّ  االمتحان ميدان في المنازل هذه وما. عنا البعيدة
 هذه على المحتشمة المستقرة لطنةالس هذه مثل اليقوم اذ دائمة؛ بقصور
.السيالة المتبدلة الواهية الزائلة االمور

 المؤقت، الميدان هذا في وقت، كل في المل ك ذلك أظهر اذا :والسيما
 ما أن الكيفية، هذه من في علم. ونموناته االكبر الميدان ذلك أمثال من كثيرا  

هيانمابللذاتها،دةمقصوليستواالفتراقات،االجتماعات هذه من ي شاهد
لتدوموت كتبنتائجها،وت حفظوت رّكبصورها،لتؤخذوتقليدتمثيل
عليها،المحضرذلكفيوالمشاهدةاالكبر،المجمعفيالمعاملةوتدور
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.باقيةوأثمارا  ثابتةصورا  الفانيةفتثمر

 ائلةاله والميادين الزائلة المنازل تلك في الملك ذلك أظهر اذا :والسيما
 ومرحمة عالية، وعدالة ظاهرة، وعناية باهرة، حكمة آثار الراحلة؛ والمشاهر

 من أكمل يوجد ان اليمكن أنه بصيرة له من باليقين يعرف بدرجة واسعة،
 . عدالته من وأجّل  مرحمته، من وأشمل عنايته، من وأجمل حكمته،

 غالية، قائمة ومساكن عالية دائمة أماكن مملكته دائرة في يكن لم فلو
 والمرحمة والعناية الحكمة تلك لحقيقة مظاهر لتكون خالدة مقيمة وسواكن
 العناية هذه وانكار المشهودة، الحكمة هذه انكار حينئذ للزم والعدالة،
  .المرئية العدالة هذه وانكار المنظورة، المرحمة هذه وانكار المبصرة،

 لّعابا   سفيها   ةالكريم الحكيمة االفاعيل هذه صاحب كون قبول وللزم
 أهل جميع باتفاق محال وهو بأضدادها، الحقائق انقالب فيلزم. غدارا   وظالما  
.نفسه وجود حتى االشياء وجود ينكر الذي السوفسطائي غير العقل

 المنازل هذه من رعيته سينقل أنه دالئل، من واليحصى اليعد مما وهكذا
 تبديله، امارات من واليستقصى اليحد ومما الدائمة، سلطنته مقر الى المؤقتة

. المستمرة المملكة بتلك السيارة المملكة هذه

 العالم هذا يوجد أن وأصال ، قطعا   الوجوه من بوجه يمكن ال كذلك
 الكائنات، تلك والي بدع الكائنات هذه الفاطر يبدع وان العالم، ذلك واليوجد

 الربوبية سلطنة أنش اذ اآلخرة؛ تلك واليخلق الدنيا هذه الصانع يخلق وان
.والمجازاة المكافأة يقتضي

 الكرم هذا ومثل   عظيما ، كرما   الدار هذه لصاحب ان باآلثار ي علم :والسيما
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 كمال تقتضي عظيمة عزة له وان. المكافأة حسنب االحسان، كمال يقتضي
عشار بع شر التفي الدار هذه ان مع المجازاة؛ وشدة الغيرة  يقتضيه ما عشير م 
..العزة وتلك لكرما ذلك

لطائفومنشئ،كلوسعترحمةالعالمهذالصاحبان:والسيما
وسهولةاوالدها،علىالنباتاتحتىمطلقا ،الوالداتشفقةالرحمةتلك

واحسانا  فضالتقتضيالرحمةوهذهوضعفائها،الحيواناتأطفالأرزاق
الزائلةتنعماتالهذهأينثمالرحمة،ههذمقتضىأينانظر.بهايليقان

منبقطرةالتفيالتيالقصيرالعمرهذافيالفانيةالدنياهذهفيالمنغصة،
مصيبة،والشفقةنقمة،النعمةيصّيراعادةبالالزوالبلالرحمة؟تلكبحر

فتلزمالرحمةحقيقة  فتنقلبالما ،واللذةعقابا ،والعقلحرقة،والمحبة
النهارامتالءشهودمعالشمسكانكارمشهودة،الالرحمةبانكارالمكابرة

حيثيةٍ جالللهانالعالمهذاصاحبتصرفاتمني علموكذا.ضيائهامن
بالقرونفعلكمابه،يستخفمنوقهريوّقرهالمنتأديبيقتضيانوعزٍة،
منيفهموكذا. امهلوإناليهملانهعلىمايدلالدنياهذهفيالسالفة
.ونواهيهأوامرهاستخفافعلىعظيمةغيرةلهاناجراآته

 المصنوعات هذه بأمثال الناس الى يتعرف من شأن ومن نعم،
 بأمثال اليهم ويترّحم الموزونات، االزاهير هذه بأمثال اليهم ويتودد المنظومات،

 بالعبادة، اليه واليتحببون بااليمان، اليعرفونه ثم المزينات؛ الثمرات هذه
 مجازاة دار االبدية ربوبيته مقر في لهم يعدّ  ان.. قليل اال كربالش واليحترمونه

.ومكافأة

 رعاية بشهادات عالية، عامة   حكمة   العالم هذا فرّ لمتص ان :والسيما
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 وحسن واالهتمامات االنتظامات وبدالالت شئ، كل في والفوائد المصالح
 وبية،الرب سلطنة في الحاكمة الحكمة فهذه. المخلوقات جميع في الصنعة
 .. جناحها الى الملتجئين المطيعين تلطيف تقتضي

 في شئ كل وضعه بشهادات حقيقية محضة عدالة له ان يشاهد وكذا
 ذي كل واسعاف له؛ يستعد الذي حقه حق ذي كل واعطاء الالئق، الموضع

 سؤال ذي كل واجابة -بقائه حفظ او لوجوده- يطلبها التي حاجته حاجة
 بلسان او الفطري االحتياج بلسان او االستعداد بلسان ئلس اذا :وبالخاصة. سؤاله

  .االضطرار

 حقوق بمحافظة وربوبيته، مالكيته، حشمة محافظة تقتضي العدالة فهذه
 وأصغر وأضيق وأحقر أقل الفانية الدار هذه أن مع كبرى؛ محكمة في عباده
 لعادلا الملك لهذا حينئذ فالبد العدالة؛ تلك لحقيقة مظهرا   تكون أن من

 وجهنم باقية جنة من الجميل والجالل الجليل الجمال ذي الحكيم والرب
.دائمة

سخاوةاالفعال،بهذهفيهوالمتصرفالعالمهذالصاحبأن:والسيما
هذهالخزائنتلكظروفظرائفومنمشحونةوخزائنعظيما ،وجودا  

الثمار،امنالمشحونةاالشجاروهاتيكاالنوار،منالمملوءةالشموس
ضيافةداروجودتقتضياناالبديةالثروةهذهمعالسرمديةالسخاوةوهذه
نهايةبالالكرماذفيها؛الحاجاتبأنواعمحتاجينوجودودوامأبدية،

بالوالتنعمالمنةقبوليقتضيانوهمانهاية؛بالوالتنعيماالمتنانيقتضي
رمالشخصوجوددواميقتضيانوهمانهاية؛ فيبدوامهليقابلعليه،المك 
عمرهدقائقفيواحدكلمقابلةالنحصروإالّ الدائمة،المنةشكرالتنعم
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التنعمذلكعليهصيتنغّ بلاليرافقه،بمااليهتمبحيثولصارالزائل،
.ايضا  الجزئي

 من يفهم. مستورة كماالت الكريمة الحكيمة االفعال هذه لفاعل وكذا
 على الكماالت تلك يشهر أن يحب انه مزينات،ال المعجزات بهذه تظاهره
.المقدرين المستحسنين االشهاد رؤوس

 المستحسن نظر ووجود بالدوام، التظاهر الدائم، الكمال شأن من ان نعم،
.الكماالت قيمة محبته نظر من يسقط اليدوم الذي فالناظر.. الدائمي

 المنورات، المزينات المليحات الجميالت المصنوعات هذه لصانع وكذا
 بال به يليق مخفي حسن لطائف وله مثل، بال معنوي مجرد جمالٍ  محاسن  

 المنّزه الحسن ذلك جلوات من مخفية كنوز أسمائه من اسم كل في بل نظير؛
.المجرد والجمال

ن: من جمال فهم وأين عقولنا أين! نعم  وجه الكثيفة مراياه بعض م 
 بل فصل، كل في بل عصر، لك في لنا وتصف تظهر التي المتجددة االرض

 المرايا تفاني مع التجلي، الدائم الجمال ذلك جلوات ظالل وقت، كل في
ن.. المظاهر وسيالية ؟.الربيع: ونقشه أزاهيره بعض وم 

 أن يحب فائق جمال ذي كل ان: الثابتة المستمرة الحقائق من انه ثم
 وبالواسطة؛ ،بالذات محاسنه الى وينظر غيره؛ وبنظر بنظره، جماله يشاهد
 مقاييس فيه مشتاق والى المحبوب، جماله جلوة فيها مرآةٍ  الى ويشتاق
 وهما واالشهاد؛ الشهود يقتضيان والجمال فالحسن. المرغوب حسنه درجات
 متحيرين مشتاقين ووجود مناظرهما، في متنزهين مستحسنين وجود يقتضيان
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 . لطائفهما في

الجمالاذالمتحير؛مستحسنالأبديةيقتضيسرمدي، الجمال ألن ثم
المقيدالشخصأنبسرّ اذاآلفل؛الزائلبالمشتاقاليرضىالكاملالدائم
منيطردهاويردهّ ولمنيده ،اوفهمه  اليهاليصللماعداوةنوعلهبنفسه،
الذيالجمالذلكالشخصهذايقابلأنحينئذفيحتملحضوره،دائرة

حدبالواستحسانغايةبالبشوقهاية،نبالبمحبةيقابلأنيستحق
.وانكاروحقدبعداوة

 يستلزم كذلك واليقين، بالقطع صانعه يستلزم كما العالم هذا ان :الحاصل
..والريب شك بال اآلخرة صانعه  

 الملهوف اغاثة سرعة في شفيقة رحيمية العالم هذا لمالك ان :والسيما
 من حاجة ادنى يراعي انه نرى قد اذ المستجير؛ الداعي اجابة وفي المستغيث،

 يسمع وانه اليحتسب، حيث من وجودها وقت قضائها بدليل خلقه، أدنى
.حاله بلسان ولو مسؤوله إسعاف بدليل خلقه، أخفى من نداء اخفى

 الشفقة هذه ترى كي وضعفائها، الحياة ذوي أطفال تربية حسن الى !فانظر
 ضروريا اقتضاء تقتضي الكريمة الرحيمة الشفقة فهذه. ضيائها في كالشمس

.. اليه خلقه وأحب عباده أعظم من وأشدها، حاجة أعظم تسعف أن قطعيا

ن بحيث عامة الحاجة كانت اذا وبالخاصة  الحبيب ذلك دعاء على يؤّم 
.. واالحوال االقوال بألسنة   الخلق جميع  

 شياءاال قيمة لصعود سببا   لكونها شئ، كل عند مهمة كانت اذا وبالخاصة
 فحينئذ. سافلينال أسفل الى شئ كل قيمة تسقط وبدونها عليين، أعلى الى
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.. استعداداتها بألسنة الموجودات جميع   الحبيب ذلك تضرع في يشترك

 تلك !نعم .الكائنات في المتجلية االسماء لكل مطلوبة كانت اذا وبالخاصة
 باجراء ظهورها في ولكماالتها االسماء لتلك الغايات كمخزن الحاجة

 ذلك حاجة السعاف مسّماها عند االسماء جميع تشفع فحينئذ أحكامها،
.. الحبيب

 مالكها على يسيرة سهلة البصر كلمح الحاجة تلك كانت اذا وبالخاصة
..الكريم

متذلالالحزينة،التضرعاتبأنواعالحبيبذلكتضرعاذاوبالخاصة
اصطفوقدالمقبولةعباداتالبأنواعمتحببا  المشفعة،االفتقاراتبأنواع
منالخلقةشجرةثمراتأفاضلجميع  دعائه،علىمؤّمنينبهمؤتمينخلفه

والبقاء،الجنة،الكريمربهمنيطلبانماوهوواالصفياء،واالولياءاالنبياء
.والرضاءاالبديةوالسعادة

 ةالشامل الشفقة هذه جمال   يقبل أن الوجوه من بوجه اليمكن فبالضرورة
 مثل من المعقول، المطلوب هذا مثل قبول بعدم غدارا   قبحا   بآثارها، المشهودة

 !.. المقبول المحبوب ذلك

 االزلي للشاهد واالشهاد الشهود مدار هو الذي الحبيب ذلك ان كما نعم
؛  الكثرة، غمرات في الوحدة ودالّل الكائنات، طلسم كاشف   وبرسالته رسول 
؛ كذلك.. لجنةا في السعادة لوصول وسبب    الرحمة، خزائن كشاف   فبعبوديته عبد 
 . الجنة لوجود وسبب السعادة، مدار لحصول وسبب   الربوبية، لجمال ومرآة  

 مثل االّ  للجنة المقتضية المحصورة الغير االسباب جميع عدم ف رض فلو
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ود من ووجودها الجنة هذه إليجاد لكفى الحبيب، ذلك مثل من الطلب ههذ  ج 
 بأسهل هذه فما. الجنة تلك كانموذجات مزينة جنانا   ربيع كل في جديو جوادٍ 
: قيل وقد ي قال، ان وحق   يحّق، فكما. هذه من عليه بأصعب هي وما تلك، من
 دعاؤك االّ  يكن لم لو: يقال أن يستحق( االفالك خلقت لما لوالك لوالك)

.الجلك الجنة لخلقت

 العالمين وفخر   الكونين سيد   هو الذي الحبيب ذلك على وسّلم صّل  اللهم
 آله وعلى الثقلين ورسول   الجناحين وذو السعادتين ووسيلة   الدارين وحياة  

.آمين. والمرسلين النبيين من اخوانه وعلى أجمعين وصحبه

 تسخير في محتشمة سلطنة آثار العالم هذا جريان في ي شاهد انه :والسيما
 الموجودات، هذه لمتصرف أن علمفي  . واالنهار واالشجار واالقمار الشموس

 زوالها، أو تحّولها بسرعة الدار هذه ان مع معظمة؛ ربوبية في محتشمة سلطنة
 امتحان وكميدان يوم، كل في ويفرغ ي مأل للمسافرين، ا عد خانٍ  في كمنزلٍ 
 صاحب صنعة غرائب انموذجات الراءة ا حضر وكمشهر وقت، كل في يتبدل

 أن مع. زمان كل في يتحول المشهر وهذا. تهاحسانا ونمونات الموجودات،
 المنزل، ذلك في اجتمعوا السلطنة ومدار كالرعية هم الذين والعباد الخلق
ناظرينمستمعينالميدانذلك وحضروا. آن كل في السفر جناح على وهم

قليال  وتوقفوازمانكلفيالخروجنيةعلىوهموجواب،سؤالبمقدار
.وأوانوقتكلفيالتفرققصدىعلوهمالمشهرذلكفي

 والميدان الفاني المنزل هذا خلف يوجد ان بالضرورة تقتضي الحالة فهذه
 مفتحة وخزائن أبدية ومساكن دائمة   قصور   المتبدل، المشهر هذا وبعد المتغير
 لتقوم المغشوشات االنموذجات تلك اصول جّيدات من مشحونة االبواب
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 هذه قيام يكون أن المحال من اذ عليها؛ دةالمشهو السرمدية السلطنة تلك
!الذليالت الزائالت الوانيات الفانيات هذه بأمثال المحتشمة الربوبية

 ملك   اعده منزال   طريقه في صادف إذا شعور أدنى له من يتفطن كما نعم،
 ماليين صرف قد الملك ان ثم. اليه يذهبون الذين لمسافريه الطريق في كريم

 صور المزينات أكثر ان رأى ثم. واحدة ليلة لتنزه المنزل لتزيين ا  رانيد
 اذ للشبع، ال للطعم وذلك هذا من يذوقون المسافرين رأى ثم!.. وانموذج
 في ما صور المخصوص( بفوطوغرافه) واحد كل ويأخذ شئ، من اليشبعون
 ان رأى ثم.. الدقة بغاية معامالتهم صور ايضا   الملك خدام ويأخذ المنزل،
 لضيوفه ويجدد القيمة، الغاليات المزينات تلك أكثر يوم كل في برّ خي الملك

 .. اخرى مزينات الجديدين

 وثروة دائمة، عالية منازل المؤقت المنزل هذا لصاحب ان بالشك ويتفهم
 عنده ما الى يشّوق ان يريد وهو كريمة؛ عظيمة وسخاوة مخزونة، غالية

..لهم ادخره فيما ويرّغبهم

: االنسان يتفطن ان البد كذلك؛

 بحلول وت فرغ ت مأل منزل   هي انما بل وبذاتها، لذاتها ليست الدنيا هذه ان
 وان.. السالم دار الى كريم رب يدعوهم مسافرون، ساكنيها وان وارتحال،

 تؤلمك ثم آنا ، ت لّذك انها بدليل فقط، بالتنزه للتلذذ ليست التزيينات هذه
مرها لقصر التشبعك ثم شتهاءك،ا وتفتح وتذيقك أزمانا ، بفراقها  قصر او ع 
 . علوية ولغايات الدائمة اصولها الى وللشوق وللشكر، للعبرة هي انما بل عمرك،

 ألهل الجنان في الرحمن اّدخره لما وانموذجات صور المزينات هذه وان



    سيما ال

 اجتماعا   اجتمعت بل للفناء، ليست الفانيات المصنوعات هذه وأن اإليمان،
 دائمة مناظر منها في نسج ونتائجها، ومعانيها وتماثيلها صورها لتؤخذ قصيرا  
حّول ها منها يصنع او األبد، الهل .البقاء عالم في يشاء ما م 

تمامالصوريالفناءبلللفناء،الللبقاءاالشياءانعلىالدليلومن
..!محصورةغيربوجوهٍ ويبقىبوجهٍ يفنىالفانيأنله،وترخيصالوظيفة

وقتفياليناتنظرالتيالزهرةهذهالىالقدرةكلماتمنانظر:مثال
علكنتزولالتيكالكلمةتراهاتفنى؛ثمقصير، اآلذانفياهللباذنتود 
تماموقتهياذمعانيها؛العقولبعددالعقولوفيتماثيلها،الوف

ة،الشهادفيرآهامنكلحافظةوفيحافظتنا،فيوتودعت بقيالوظيفة
اليهانظرمنكّل  حافظةكأنحتىومعانيها؛صورهاالغيبفيبذورهاوفي
عليهاوقس.لبقائهاومنازلصورها،زينةلحفظفوطوغرافات بذيراتهاوكل

.الباقيةاالرواحذويمنفوقهامافوقومافوقهاما

 تؤخذ بل يشاء، كيف يسرح: عنقه على غاربه   سدى   ليس االنسان وان
 الخريفية التخريبات وان ليحاسب؛ أفعاله نتائج وتحفظ وتكتب ماله،أع صور

 الوظيفات بتمام ترخيصات هي انما الربيعية، الجميالت للمصنوعات
 موظفات، مصنوعات لنزول واحضارات جديدات، مخلوقات لوفود وتفريغات
 يسوق باقيا   آخر عالما   العالم هذا لصانع وان. والسكرات للغفالت وتنبيهات

 سمعت والاذن رأت ماالعين لهم أعد قد وانه اليه، ويشوقهم عباده ليها
. بشر قلب على والخطر

 صغيرة التغادر بحيث تامة حفيظية العالم هذا لمتصرف ان :والسيما
 النظام المبين الكتاب هذا أبواب ومن. مبين كتاب في فظهااتح اال والكبيرة
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 عن وذهب وظيفته، بتمام عمره   تمّ  ما كل ان نشاهد اذ المشهودان، والميزان
 محفوظة، ألواح في صوره من كثيرا   فاطره   يثبت الشهادة، عالم في الوجود
 غيبا   متعددة مرايا في ويبقيه ونتائجه، نواتاته في حياته تاريخ أكثر وينقش

 معاملة جريان صورة بأخذ موظفون االشياء من كثيرا   كأن حتى وشهادة،
.لها المجاورين االشياء

 الزهر، وبذر الثمر ونواة الشجر وثمرة البشر حافظة الى فانظر شئت فان
. الزائالت السياالت في حتى والحفيظية، الحفظ قانون احاطة عظمة لتفهم
فيالمثمرةالمهمةاالمورفيالحفيظيةهذهجريانقوة هذا من فقس

هذهاحبلصانالتامةالمحافظةهذهمنفيفهمواالخرويةالغيبيةالعوالم
فيدقةٍ نهايةلهوانملكه،فيمايجريبانضباطعظيما  اهتماما  الموجودات

ويستكتبيكتببحيثربوبيته،سلطنةفيتاما  وانتظاما  حاكميته،وظيفة
صورةبأخذالتكوينيباالمرويأمرخدمة،وأقلعملوأهونحادثةأدنى
الحفيظيةفهذه.وعملفعلكلويستحفظويحفظملكه،فييجريماكل

وأهمهااالعمالأعظمفيوبالخاصةالمحاسبةتستلزمبلتصرحبلتشير
 .االنسانايوأشرفهاالمخلوقاتاكرممن

علىوكالداللالربوبيةشؤونكلياتعلىكالشاهداالنسانالن
تسبيحاتعلىوالضابطوكالمشاهدالكثرةدوائرفيااللهيةالوحدانية

وتقليدهباالمانةتكريمهاسبابمناليعدمما..وهكذاالموجودات،
.بالخالفة

د   ركي ت   ان   نسان  اإل    سب  يح  أ﴿  هذا فمع  بل.. كال ؟اغد   والي سأل ﴾ ىس 
 والقيامة الحشر وما. واالبد الحشر الى وسيذهب واللبد، السبد على ليحاسب



    سيما ال

 معجزات ةالماضي الوقوعات فكل. والخريف كالربيع االّ  قدرته الى بالنسبة
.االستقبالية االمكانات كل على قدير انه على قطعا   تشهد قدرته

 سهل هّين عليه ايجاده بما مكررا   وعد قد العالم هذا مالك ان :والسيما
لف ان مع. غاية بال وغال نهاية، بال مهمّ  وعباده لخلقه ووجوده يسير،  خ 
لف   ذا ربوبيته؛ ومرحمة اقتداره لعّزه الضدية غاية في الوعد  نتيجة الوعد خ 
 والقدير المطلق العليم على محال الوعد فخلف. آخرا   والعجز اوال   الجهل
 الربيع ايجاد من عليه بأعسر وبجنّاته بانقالباته الحشر ايجاد فليس. المطلق

ه واما. وبجنانه بتحوالته  جميع باجماع االنبياء كل بتواتر فثابت سبحانه وعد 
واالّ إلهالاهلل﴿  : اآلية هذه من سبحانه هوعد قوة استمع. االصفياء ه 

دق  ومن  فيه  الريبالقيــمة  يوم  الىليجمعنّك م   ق تل﴿ ﴾حديثا  اهللمناص 
ق﴾ اكفرهمااالنسان   الصادقةكلماتهالموجوداتهذهمنحديثاليصد ّ
هوهم  هذيانات علىويعتمدبالصدق؛الناطقةآياتهالكائناتوهذهبالحق،

هوحماقات .والشيطانالنفسشرومنالخذالنمنباهللنعوذشيطانه،واباطيلنفس 

 سرمدية، محتشمة ربوبية تظاهرات العالم هذا في نشاهد انا :والسيما
 هذه كون من الربوبية هذه صاحب عظمة وقس. مستقرة مشعشعة سلطنة وآثار

. ويدبّر ويربّيها ميت،وي يحييها امره تحت مذلل مسّخر كحيوان بسكنتها االرض
ر، ينظمها بقدرته منظمة مسخرة بسياراتها والشمس  . ويكّور ويقدرها ويدّو 

 المحيطة المستقرة والسلطنة المستمرة السرمدية الربوبية هذه ان مع
 الزائلة االمور هذه على التقومان للعقول، المحّيرة العظيمة تصرفاتها بشهادة
 المتخاذلة المغّيرة الفانية الدنيا هذه مثل على تبنيانوال السّيالة، المتبدلة الواهية

 كميدان اال الربوبية هذه سرادقات في الدنيا هذه تكون ان اليمكن بل. المنّغصة
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 ت خّرب ثم واالعالن، والتشهير واالمتحان للتجربة مؤقتة منازل فيها ب نيت
 هذا لرّب  جديو ان البدّ  فبالضرورة. الخلق اليها ويساق دائمة بقصور وتبدل
 ذهب من كّل  اخبر قد ذلك ومع. مستقر باٍق  آخر عالم   المتغير؛ الفاني العالم

 والعقول المنّورة والقلوب النّيرة االرواح ذوي من الحقيقة الى الظاهر من
 دار والعاصين للمطيعين اعدّ  انه سبحانه، ق ربه حضور في ودخل النورانية،

د   وانه ومجازاة، مكافأة  واقدس اجّل  وهو شديدا ، وعيدا   ويوعد قويا   وعدا   يع 
. الوعيد انجاز نم يعجز ان من واعزّ  وأعلى الوعد، بخلف ويتذلّل يذلّ  ان من
 واهل متواترون، واالصفياء واالولياء االنبياء هم الذين المخبرين ان مع

 المسالك في تخالفهم مع - واتفقوا اجمعوا وقد المسألة هذه لمثل اختصاص
 فهل. بآياتها الكائنات تؤيده الذي اإلخبار هذا على - والمذاهب بوالمشار

 خبر يكون ان يمكن فهل الحديث؟ هذا من اصدق حديث   االنسان ايها عندك
.وأحق؟ الخبر هذا من اصدق

ر العالم هذا متصرف ان :والسيما  وقرنا   وسنة يوما   - وقت كل في ي ظه 
 االكبر الميدان ذلك امثال من كثيرا   الضّيق الموقت االرض ميدان في - ودورا  

 االرض إحياء كيفية في فتأمل شئت فان.. اشاراته ومن نموناته ومن األوسع،
 االنتظام بكمال ونشر حشر الف ثالثمائة من قريبا   ترى كي الربيعي، الحشر في
 تلك اختالط غاية مع والتشخيص االمتياز وبكمال ايام، ستة مقدار في

!.. االرض صحيفة في متداخلة المنتشرة، المشتبكة حصورةالم الغير االموات
..شئ؟ يؤوده كيف هذا يفعل فمن

حشراليكونوكيفايام؟ستةفيواالرضالسمواتاليخلقوكيف
..!اليه؟بالنسبةالبصركلمحاالنسان
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 واحدة صحيفة في حروفها انمحت قد كتاب ألف ثالثمائة يكتب من نعم،
 استـنـســاخ عن يعجز كيف والمزج، المرجب غلط لط والخ بال ومختلطا   معا ،

 فانـظر شئت فــان ثـانيــة ؟ كتـابـــة   - محـاه ثم اوال   الّفـــه هو - حافظته عن كتـاب
 ذل ك إنّ  موت ها بعد االرض ي حيي   كيف اهلل رحمت   آثار   الى فانظ ر ﴿: آيـــة الى

حيي  هذا حقيقة الكيفية تلك في ترىل﴾  قدير   شيءٍ  كّل   على وهو الموتى لم 
 يشاهد ما ان الشؤونات، هاتيك من ويتحدس التصرفات هذه من فيفهم. التمثيل

 بين المناسبة لعدم لذاتها، مقصودة   ليست واالفتراقات، االجتماعات هذه من
 بل!.. قصير زمان في الفانية الجزئية الثمرات وبين المهمة االحتفاالت تلك
ها، لتؤخذ يدوتقل تمثيل هي انما ها، وتحفظ وت ركب صور   لتدور وتكتب نتائج 

 بها؛ االشهر المحضر في المشاهدة وتدوم عليها، االكبر المجمع في المعاملة
 ثابتة، وتسبيحات ابدية ومعاني باقية واثمارا   دائمة صورا   الفانيات هذه فتثمر
.لناروا الجنة والمخزن   الحشر، والبيدر مزرعة، االّ  الدنيا هذه فما

 في االبدي، االزلي والسلطان السرمدي الرب ذلك اظهر اذا :والسيما
 باهرة حكمة آثار الراحلة، والمشاهر اآلفلة والميادين الزائلة المنازل تلك

 جامعة؛ واسعة ومرحمة غالية، عالية وعدالة زاهرة، ظاهرة وعناية ماهرة،
 في ليس أنه رين، قلبه وفي غين عينه على يكن لم من باليقين يعرف بدرجة

 من واجّل  مرحمته، من واشمل عنايته، من واجمل حكمته، من اكمل االمكان
 دائمة اماكن - وملكوته ملكه في - مملكته دائرة في تكن لم فلو. عدالته
 مظاهر االمور تلك لتكون خالدة، مقيمة وسواكن غالية، قائمة ومساكن عالية،
 هذه انكار حينئذٍ  للزم والعدالة، رحمةوال والعناية الحكمة تلك حقائق لتظاهر
 وانكار بصيرة، لذي المبصرة العناية هذه وانكار عقل، لذي المشهودة الحكمة
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 وللزم فكر؛ لذي المرئية العدالة هذه وانكار قلب، لذي المنظورة الرحمة هذه
 ثم حاشا،.. العادلة الكريمة الرحيمة الحكيمة االفعال هذه صاحب كون قبول
وهوباضدادها الحقائق انقالب فيلزم غّدارا ، وظالما   لّعابا   فيها  س!.. حاشا
االشياء،وجودينكرالذيالسوفسطائيغيرالعقلاهلجميعباتفاقمحال
هبنقةمناحمقكالسوفسطائي،فهويصّدقلمفمن.نفسهوجودحتى

اذاىحتبقلنسوته،االّ نفسهواليعرفنفسه،االّ اليعرفكانالذيالمشهور
..!هذاكقلنسوةالمنك رففكر  ..!نفسهانهظنأحدرأسعلىرآها



 فيما الدالئل انحصار التظنّن! هنا الى المسألة اول من بفهمه رافقني فيامن
 ان: امارات من واليحصى مااليعد الى الحكيم القرآن يشير بل!.. كال. سبق

 ويلّوح.. الدائمة ربوبيته لطنةس مقرّ  الى المؤقت المشهر هذا من سينقلنا خالقنا
 السيارة السّيالة المملكة هذه سيبدل أنه: عالمات من واليستقصى مااليحد الى

.. السرمدية المستمرة المملكة بتلك

 الحسنى، االسماء من والحشر اآلخرة يقتضي ما أنّ  التحسبنّ  وكذا
 كل بل كال،. "والحفيظ والعادل والرحيم والكريم الحكيم" على منحصر  
.تستلزمها بل تقتضيها الكائنات، تدبير في المتجلية االسماء

: عليها اتفق قد مسألة الحشر مسألة ان: الحاصل

.. اسمائه وجميع وجالله بجماله سبحانه الحق  

.. واالصفياء واالولياء االنبياء كتب كل إلجماع المتضمن المبين والقرآن  

 اتفاق لسرّ  الحامل والسالم، الصالة عليه االمين محمد الخلق واكمل  



 2   سيما ال

 الكشف اهل ومن والنبيين الرسل من العالية، الصافية النّيرة االرواح ذوي
.. والصديقين

 وكليا   وجزء   كال   الموجودات هذه من لكلٍ  ان حتى بآياتها، الكائنات وهذه
: وجهين وجزئيا،

.الوحدانية لىا وتشير تشهد كثيرة، ألسنة   الوجه ذلك وفي خالقه الى ينظر فوجه؛

كثيرةألسنة  ايضا  الوجههذاوفيواآلخرة،الغايةالىينظرآخر؛ووجه
.اآلخرواليوماآلخرةالدارعلىوتشهدتدل

سن في بوجودك انت تدل كما: مثال  صانعك وجود وجوب على صنعٍة، ح 
 الى آماله   الممتد استعدادك جامعية مع سرعة بزوالك تدل كذلك.. ووحدته

!.. فتأمل اآلخرة، على االبد

 انتظام من الموجودات كل على يشاهد ما ان: مثال. الوجهان يتحد وقد
 الحفظ؛ وحسن العدالة، وتوزين الرحمة، وتلطيف العناية، وتزيين الحكمة،

 بل تشير كذلك الحفيظ، العادل الرحيم الكريم الحكيم الصانع على تشهد كما
.السعادة تحققوب الساعة وبقرب اآلخرة بحقانية تصرح

 مع الجنة وادخلنا السعداء زمرة في واحشرنا السعادة اهل من اجعلنا اللهم
 برحمتك يليق كما آله وعلى عليه فصّل . المختار نبيك بشفاعة االبرار

.العالمين رب هلل والحمد .آمــيــن .ديننا وسلم وسلّمنا وسّلم وبحرمته
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القرآن فيض من المستفادة سالةالر هذه حل مفتاح

2. بدقة مرة   بتمامها مطالعتها بعد يحصل   إنما

                                                 

2
(م 211)  هـ  2340 سنة باستانبول" استقبال نجم" بمطعة مرة ألول الرسالة هذه طبعت   



 

المرامافادة
رّ  بدقة اقرأ اهلل بإذن عين ك تق 

!اعلم
 صادفت   عجيب، طريق الى اآللهي القدر ساقني قد أنى!. الناظرون ايها يا

،. هائلة   واعداء ومصائب مهالك فيه سيري في  بعجزي فالتجأت فاضطربت 
 واغاثتني رشدي، القرآن   وعّلمني بيدي، االزلية العناية   فاخذت.. ربي الى

 تلك في مظفرا   صرت   اهلل فبحمد. المهالك تلك من فخلصتني الرحمة
 اهل النواع فضوليين وكيلين صارا اللذين والشيطان النفس مع المحاربات
..الضالالت

: وهي مباركةال الكلمات هذه في بيننا المشاجرة   ابتدأت فاوال  

 اال والقوة والحول اكبر، واهلل اهلل، إالّ  إله وال هلل، والحمد اهلل، سبحان
 بل جملة، فكّل . حربا   ثالثون الحصينة ناالحص هذه من كلٍ  تحت فوقع.. باهلل
 مطمع منها شئ في للعدوّ  يبق لم لحرب مظفريةٍ  نتيجة الرسالة هذه في قيد كل

  .وهمي إمكان   عندي لنقيضه يبق لم بحيث. شاهدت   ما االّ  كتبت   فما. ممسك وأدنى

 الحكم دليل   اندمج صفة او بقيدٍ  دليلها مع طويلة حقيقة الى بعضا   فا شير
 لم من واليشتغل احتياجٍ  من بالمرام لي حّس  صّرحت   وما. بالدقة ي عرف فيهما،
.. فيحتاج يحتج

 أمّرني التي مهالكال في والقلوب العقول يلقي الزمان هذا جريان ان اظن
. المصابين لبعض تعالى باذنه نافعا   يكون ان يمكن االثر   فهذا. عليها القدر  
..التوفيق اهلل ومن

النورسي سعيد



 

{
نبيه على والصالة هلل الحمد

.ومقدمة وخاتمة ابواب اربعة على: األثر فهذا

الـمـقـدمـة

 سير في سنة ينوثالث العمر، سفر في سنة اربعين في حصلت   انياعلم! 
..االجمال الى هنا اشير. تفصيلها سيجئ. جمل واربع كلمات، اربع: العلم

: فهي الكلمة اما

. والنظر والنية، االسمي، والمعنى الحرفي، المعنى

 الحرفي بالمعنى يكون ان البد تعالى، سواه ما الى النظر ان: اعني
 بحساب اي سمياال بالمعنى الكائنات الى النظر وان تعالى، وبحسابه
. الكون الى ووجه الحق، الى وجه  : وجهان شئ كل ففي. خطأ االسباب
 الذي االسمي للمعنى وعنوانا   حرفيا   يكون ان البد الكوني الوجه الى فالتوجه

 والوسائط   لالنعام، مرآة   النعمة   ي رى أن البد: مثال. تعالى اليه نسبته جهة هو
.. القدرة لتصرف مرايا واالسباب  

. حسناٍت  السيئات فيقلبان االشياء، ماهيات يغيّران والنّية النظر، ان وكذا،
. عباداٍت  العادية الحركات النية   تقلب كذلك ذهبا ، التراب االكسير   يقلب كما

 االسباب بحساب ن ظر فان.. إلهية معارف االكوان علوم يقلب والنظر
..هيةإل فمعارف اهلل بحساب ن ظر وان فجهاالت، والوسائط
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 :الكالمواما

 الجالل ذو الملك مالك هو مالكي وان "مالكي لست اني" :فاالول
ت ني... واالكرام  ففهمت. بالمقايسة مالكي صفات ألفهم مالكا ، فتوّهم 
..المتخيل المصباح وانطفأ الصباح فجاء. المتناهي الغير الموهوم، بالمتناهي

 يصيرا الن بقابلين ليسا ،البدن وهذا الحياة فهذه "حق الموت" :الثاني
 حديد من وال بأبديين هما ما اذ العظيمة؛ الدنيا هذه عليهما ت بنى عمودين
 على هم قليلة ايام في توافقوا ومتخالفات وعظم، ودم لحم من بل والحجر

 هذا على الدنيا يسع قصر   باآلمال ي بنى فكيف.. آن كل في التفرق جناح
..الكاسد لمدّودا والعمود الفاسد الرخو االساس

. واحد لرب التسليم   هو واحدٍ  لكل   السعادات كل: "واحد ربي" :الثالث
 لجامعية اذ الكائنات؛ مجموع من المتشاكسين االرباب الى الحتاج واالّ 

 وتأثرات، وتألمات معها، وعالقات االشياء، كل الى احتياجات له االنسان،
 الواحد الرب فمعرفة. نمّيةجه حالة فهذه منها، بكل شعوري وغير شعوريا  
 حالة هي قدرته يد على رقيق حجاب   الموهومة االرباب هذه كل الذي

..دنيوية فردوسية

 خطوط رأسه على التّف  قياسي، وواحد سوداء، نقطة "انا" ان :الرابع
..منه اليه اقرب   مالكه ان فيها تشاهد الشعورية، الصنعة

.االول الباب خاتمة في الجمل هذه تفصيل سيجي



 

االولالباب

فى

اهلل اال إله ال

الرحيم الرحمــن اهلل بسم

 آله وعلى المرسلين، سّيد على والّسالم   والّصالة   العالمين رب   هلل الحمد  
.اجمعين وصحبه

 على دلّ  الذي اهلل االّ  إله ال ان   اشهد   بأنّي ومشهود شاهدٍ  كّل  أ شهد  
 فرد احد واحد انه على هدوش كماله، اوصاف على ودلّ  وجوده، وجوب
:صمد

 االنبياء سيد  .. المحّقق   الناطق والبرهان   المصّدق الصادق الشاهد  
 والعلماء االولياء وامام  .. وتصديقهم إجماعهم لسر الحامل  .. والمرسلين

 والمعجزات الباهرة اآليات ذو.. وتحقيقهم اتفاقهم لسر الحاوي.. المتقين
 المكملة العالية واالخالق السامية والسجايا ..المصّدقة المحققة القاطعة
شاهد   والملكوت الغيب عالم سّيار  .. الرباني الوحي مهبط.. المنّزهة  االرواح م 

صاحب    بشخصيته الكائنات كمال انموذج.. واالنس الجن مرشد.. المالئكة وم 
 جانموذ هي التي الشريعة ذو.. الكون فاطر عين نصب انه الى المشيرة المعنوية
: االيمان الى ومهدينا سيدنا الكون ناظم نظام بانها المرمزة السعادات، دساتير
 فانه.. التسليمات واتم الصلوات افضل عليه عبدالمطلب بن عبداهلل بن محّمد
 ومناديا   ونذيرا   بشيرا   االشهاد رؤوس على الشهادة عالم في الغيب عن يشهد

 وكمال قوته وبجميع صوته، بأعلى واالقطار االعصار خلف البشر ألجيال
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:بانه ايمانه وكمال اطمئنانه ونهاية وثوقه وغاية جديته،

جاللهباوصافوصّرحوجوده،وجوبعلىدلالذياهللاالّ الهال
:وحدانيتهعلىوشهدوكماله،وجماله

 االعصار، المختلفة االنبياء كتب كّل  اجماع لسرّ  المتضمن الحكيم الفرقان  
 المبرهنين الموحدين كتب وكّل  المشارب، المختلفة لياءاالو كتب وكّل 

 على - هؤالء في والقلوب العقول اي - الكّل  اجمع فقد. المسالك المختلفة
كم تصديق  لياقته المحافظ اهلل، كالم: الست جهاته المنّور الكريم القرآن ح 

 واهل الوحي مهبط باجماع الوحي محض.. الدهور مر على االسم لهذا
 مجمع.. بالضرورة االيمان معدن.. بالبداهة الهداية عين.. وااللهام الكشف
 الكاملين الثمرات ذو.. بالعيان السعادة الى موصل  .. باليقين الحقائق

 من المتولد الصادق، بالحدس والجان واالنس الملك مقبول.. بالمشاهدة
 المصّدق.. لينالكام العقالء باتفاق العقلية بالدالئل المؤيد.. االمارات تفاريق
 االبدية المعجزة.. الوجدان باطمئنان االمراض عن السليمة الفطرة بشهادة

  : بـ جازمة مكررة شهادات الشهادة عالم في يشهد الغيب لسان.. بالمشاهدة
 اوصاف على ودل وجوده وجوب على دل الذي ﴾ اهلل االّ  إله ال أنه فاعلم﴿ 

:هوحدانيت على وشهد وكماله، وجماله جالله

، حفه وفصوله ابوابه بجميع الكبير الكتاب هذا اي العالم   وسطوره وص 
مله  وحجيراته وجوارحه اعضائه بجميع الكبير االنسان وهذا وحروفه، وج 
 إله ال: تقول العوالم انواع بجميع الكائنات هذه اي. واحواله واوصافه وذراته

: االركان تلك وباعضاء ..هو االّ  خال ق ال: العوالم تلك وبأركان.. اهلل االّ 
 تلك وبجزئيات.. هو االّ  المدبّر االعضاء، تلك وباجزاء.. هو االّ  الصانع
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ربّي: االجزاء  وبذرات ..هو االّ  المتصرف :الجزئيات تلك وبحجيرات ..هو االّ  الم 

 فتشهد.. هو االّ  إله ال: الذرات تلك وبأثير.. هو االّ  خال ق ال: الحجيرات تلك
 واركانها انواعها بجميع االحد الواحد الوجود الواجب هو نها على الكائنات
 وتركيبا   افرادا   واثيرها، وذراتها وحجيراتها وجزئياتها واجزائها واعضائها
 الصانع وجود وجوب على الشهادة اعالم رافعاٍت  منتظمة بتركيبات متصاعدا  
.. االزلي النقاش وجود وجوب على شاهدات غريبة، بنقوش ومتنازال  .. االزلي

 بانه لسانا   وخمسين بخمس تشهد واجزائها مركباتها من واحد كل والكائنات
..االحد الواحد الوجود واجب

:فهيإجمالهااما.االلسنةتلكتفصيلسيجئ

.. المقضية وحاجاتها وفقرها.. المنتظمة وتركيباتها افرادها بألسنة تنادي
 المزينة ونقوشها.. الالئقة ةالعجيب المكملة وصورها.. المنتظمة واحوالها
كمها.. الفائقة الغريبة  الخارقة وبتخالفاتها.. الغالية وفوائدها.. العالية وح 

 جزءا   وموازنتها نظامها وبألسنة.. المتناظرة المنتظمة وتماثالتها.. المتالحظة
.. شئ كل في وكمالها الشعورية الصنعة وباتقان.. واطرادها وبانتظامها.. وكال  
 المتباعدات وتساند.. بعض لحاجة بعض   الجامدات المتخالفات وبوبتجا

.. الواسعة والرحمة.. التامة والعناية.. العامة الحكمة وبلسان.. المتفاوتات
سن وبلسان.. المنتشرة والحياة.. العام والرزق  والجمال.. والتحسين الح 

 ةوظليّ .. والجذبة ..واالنجذاب.. الصادق والعشق.. الحزين المنعكس
كم والتحويل.. لفوائد والتبديل.. لمصالح التصرف وبلسان.. االكوان .. لح 
 واحتياجاتها.. وحدوثها إمكانها وبألسنة.. لكماالت والتنظيم.. لغايات والتغيير

.. وتغيرها.. وفنائها.. وجهلها.. وموتها.. وضعفها.. وفقرها.. وافتقاراتها
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..جاآتهاوالت.. ودعواتها.. وتسبيحاتها.. وعباداتها

 وجوب على شاهدات األلسنة هذه بكل - واجزاؤها مركباتها - فالكائنات
 كالدوائرو - كماله اوصاف على وداالت.. القدير القديم خالقها وجود

 تاليات وذاكرات.. تعالى وحدانيته على شاهدات - المركز المتحدة المتداخلة
 القرآن ياتآل ومفّسرات.. تعالى بحمده ومسّبحات.. الحسنى السمائه
 صادق لحدس ومولّدات.. المرسلين سيد الخبارات ومصدقات.. الحكيم
 االيمان لنور المنظّم النبوة، لطور التسليم الى المنظم االسالم، نور الى منظّم

 أمر تحت تهااألسن بكل الكائنات فإجماع. االحد الواحد الوجود بواجب
 إله ال اهلل﴿ : ناطقات قائالت ..والمرسلين االنام سيد ورياسة القديم، الكالم

و االّ    ﴾ القّيوم الحّي  ه 

:المذكورة الفقرات هذه تفصيل فاستمع

نوعمنواجزاءا  مجموعا  الكائناتفيويتظاهريتراءىمااذ ﴾2،1﴿
 الدالة المتساندة، "الموازنات"و المتناظرة والنظامات المتالحظة "التنظيمات"

 "وميزانه نظامه" قبضتي تصرف في تالكائنا هذه من وجود وجوب على
.. واحد والنظّام واالستاذ المقنن ان على والتساند والتناظر بالتالحظ والشاهدة
 تشهد والوحدة، الوجود وجوب اي: المطلوب الى نظارا   منفذا   يفتحان

و االّ  اله ال اهلل: اللسان بهذا فيه الكائنات ..ه 

 على الدالين "واالطراد تظاماالن" من الكائنات بيت في ما وان ﴾3،4﴿
لك والنقش الصنعة وان المتعددة، االيدي تداخل عدم  يفتحان.. لواحد والم 
..هو االّ  اله ال اهلل: اللسان بهذا فيها الكائنات تشهد ايضا ، آخر بطرز نظارة   كوة  
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﴿،﴾ لياقة تسعه بما شئ كل في "وكمالها الشعورية، الصنعة اتقان" وان 
 القلم، اتحاد على الدالّين المطلق الفياض يد من القدر بقلم عولةالمج قابليته
 والنمل النحل صحيفة كاتب هو وشموسها بنجومها السماء صحيفة كاتب وان

 الكائنات تشهد ايضا ، آخر بطور نظارة مشكاة يفتحان.. وذراتها بحجيراتها
..هو االّ  اله ال اهلل: منادية مصنوع كل بلسان فيها

﴿،﴾ الطويلة الطرق في الجامدة "المتخالفة االشياء تجاوب" وان 
 وتساند" والثمرات الحجيرات غذاء كمادة بعض؛ لحاجة بعض   المعوجة،

 ذلك الدال الشمس، ثمرات هي التي كالسيارات "المتفاوتة المتباعدة االشياء
دام الكل ان على والتساند التجاوب  واحد، مدبّر أمر وتحت واحد، سيدٍ  خ 
 تشهد اخرى، بمرتبة ايضا   نظارا   منفذا   يفتحان.. واحد مرٍب  مومرجعه
..هو االّ  إله ال اهلل: اللسان بهذا فيه الكائنات

﴿،20﴾ السموات، كنجوم المتناظرة، المنتظمة "اآلثار تشابه" وان 
 مالك مال   الكل ان على الدالّين االرضين، كأزاهير "المتالحظة اآلثار وتناسب"

 منفذا   يفتحان.. واحدٍ  قدرة   هم ومصدر واحد، متصرف فتصرّ  وتحت واحد،
..هو االّ  إله ال اهلل: اللسان بهذا فيه الكائنات تشهد ايضا ، نظارا  

 اآلثار مختلفة "شعورية كثيرة اسماءٍ  لتجليات حي كل مظهرية" وان ﴾22﴿
 واحدة، حجيرة في حتى المتشاركة والمتشابهة التأثير، في المتساندة والجمال،

الدالةالشمسضياءفيالسبعةكااللوانوالمتمازجةكٍل،فيكل  والمتعاكسة
علىبالضرورةتدلواحد،مسماهاانعلىاثرها،وحدةمعاالحوالهذه
هورزاقهوأنورزاقه،عليه،والمنعمومصّوره،بارئه ،هوالحّي خالقان

هاالرزق،منابعخالق   الحقيقةهذهفتحفت..الكلعلىالحاكمهووخالق 



يالنور العربي يالمثنو   1  

بلسانفيهالكائناتتشهدوالوحدة،الوجوبمرتبةالىايضا  نظارا  منفذا  
..هواالّ إلهالاهلل:حيكل

 بالشمس ومعدتهما والنمل النحل عين امثال "ارتباط" وان ﴾21،23﴿
 ذلك الدال والتناظر، والتالحظ الكيفية الجزالة في "المناسبة" مع ومنظومتها،

 نظارا   منفذا   فيفتحان.. واحد نقاش نقشا كالهما: انهما على والمناسبة االرتباط
..هو إالّ  إله ال اهلل: منادية فيه الكائنات تشهد ايضا ،

 الذرات بين المنقوشة المنسوجة المكتوبة "الجاذبة اخوة" وان ﴾ 24 ﴿
 ومالنج بين الممددة المنسوجة المكتوبة "العمومية للجاذبة" الفردة والجواهر

ه واحدٍ  قلم   كتابة   كالهما: انهما على الدالة والشموس،  نّساج ونسجا ومداد 
ه واحدٍ  شمس وشعاعا وأسدائه، واحدٍ   الى ايضا   نظارا   مرصادا   تفتح.. وفيض 

 إله ال اهلل: والعلوي الدقيق اللسان بهذا فيه الكائنات تشهد والوحدة، الوجوب
و إالّ  ..ه 

﴿ 2 ﴾ الموظفة، المنتظمة المتداخلة "المركبات في ذرةٍ  كّل  ن سب" وان 
 مركبات في العين كذرة لفائدة، وظيفة له نسبة كل في كالنفر الذرة تلك

 بالضرورة فتدل. والباصرة والشرايين واالوردة والحساسة المحركة االعصاب
 وواضعها - الشمس اي - العالم وعين والعين، العين عين خالق ان على

 مشكاة ايضا   الحقيقة هذه فتفتح.. المركبات كل خالق هو الالئق، موضعها
و إالّ  إله ال اهلل: ذراتها من ذرة كل بلسان فيها الكائنات تشهد نظارة، ..ه 

﴿ 2 ﴾ سعة" وان  االّ  يصدر ال الذي "الواحد النوع في القدرة تصرف و 
 كالحيات - الكائنات اكثر االنواع بعض شمول مع بالبداهة، الواحد عن
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 ان: مثال   النوع، خالق   هو الفرد خالق بأن منه ي تحدس - والسمك لكوالم
 البشر افراد كل يكون ان بالضرورة البد زيد، وجه تشّخص رسم الذي القلم

، له منظورا    وخالق  ! بالتصادف التوافق لوقع واالّ  فرد، لكل تعينه لمخالفة دفعة 
 نظارا ، منفذا   ايضا   قيقةالح هذه فتفتح.. االجناس خالق هو السرّ  بهذا النوع
و إالّ  إله ال اهلل: فيه الكائنات تشهد  ..ه 

﴿2﴾ والحيرة واالستغراب االستبعاد من النظر بقصور يتوهم ماوان 
 الواحد الوجود الواجب الى شئ كل اسناد في االستنكار الى المنجرة "والكلفة
 تنقلب لجاتوالمعا والكلفة والحيرة واالستغراب االستبعاد فتلك. االحد
 تتضاعف بل والوحدة، الوجوب مرتبة صاحب الى االسناد عدم عند حقيقية

ها، واالسباب والكثرة االمكان جانب الى اآلثار اسناد عند االمور تلك  وانفس 
 اسناد في يتحقق الواجب الى الكل اسناد في يتوهم فما.. الكائنات اجزاء عدد
 عن الكثير صدور اذ وايسر؛ لاسه االول   بل. تعالى غيره الى واحد جزء

 الذين الع مي المتشاكسين الكثير عن الواحد صدور من كلفة اقل الواحد
؛ ي زيدهم اجتماعهم  لزم الواجب، قدرة يد من تخرج لم لو النحلة اذ عمى 

 والمعالجة الكلفة تترقى بل!.. وجودها في والسموات االرض في ما اشتراك
 ومن الجبال، امثال الى الوجوب الى بةبالنس الذرة من الواحد الجزء في

 الواحد بالفعل الواحد اذ.. االسباب على احيل لو الحبال، امثال الى الشعرة
 والنتيجة الوضعية تلك عين الى اليصل للكثير، ومصلحة وضعية يحّصل
،  قطراتها، الى والفّوارة نفراته، الى بالنسبة كاالمير كثير؛ بفعل االّ  الكثير 

 وضعيةٍ  تحصيل الى الثالثة هذه تصل واحدٍ  فبفعل. دائرته نقاط الى والمركز
 بافعال االّ  عليها احيلت لو والنقاط والقطرات النفرات التصل ونتيجةٍ  للكثير،
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 طرف في الموهومان واالستبعاد االستغراب بل. عظيمة وتكلفات كثيرة
.متسلسلة محاالت الى هنا ينقلبان الوجوب،

 اقتضاء بضرورة ذرة كل في الواجب صفات فرض: المحاالت بعض من
 الوجوب في متناهية غير شركاء توهم وكذا،.. المتقنة والصنعة الكامل النقش
 ومحكوما   الكل على حاكما   ذرة كل فرض وكذا،.. اصال   الشركة اليقبل الذي
 وكذا،.. واالنتظام النظام اقتضاء بضرورة معا، وللكل   المجموع، من لكلٍ 

. والموازنة التساند اقتضاء بضرورة ذرٍة، كل في تام وعلمٍ  ط،محي شعورٍ  فرض
 هذه التزام يستلزم والكثرة االمكان جانب في االسباب الى االشياء فاسناد

..االوهام تمّجها التي واالباطيل العقلية، والممتنعات المتسلسلة، المحاالت

الوجوبمرتبةصاحبوهوالحقيقي،صاحبهاالىاسنداذاواما
المتشمسةالمطركقطراتومركباتهاالذرةتكوناناالاليلزمالوحدة،و

االزليةالنورانيةالقدرةتجلياتللمعات  مظاهرالشمسبتماثيلالمتلمعة
فلمعت هاالمتناهيين،الغيراالزليينواالرادةللعلمالمتضمنةالمتناهيةالغير

واالنقسامئالتجزبسببرا  تأثياالسبابشمسمناجّل لخاصيتها،المالكة
تلكمعفالّتماس.والوحدةالوجوبدونوالكثرةاالمكانجانبفي

بسببالكثرة،جانبفيالجبالامثالمنتأثيرا  اكبرذرةمناقلفيالقدرة
ولوجزئي  والجزءكلي،الكّل كأنالكل،لخاصيةمالك  النورانيجزءالان

وكذا .. الوجوب؟جانبمنالمتنورنواراالبنورفكيفممكنا ،النوركان
تداخلمحال  للذاتذاتيةهياذالقدرة؛تلكالىبالنسبةوالمعالجةالكلفة
والكلوالجزءوالشموسالذرات  لمعتهاالىبالنسبةفتتساوىفيها،ضدها
واالنتظامواالطاعةوالتجردوالموازنةوالمقابلةالشفافيةبسروالنوع،والفرد
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الدقيقةالخيوطبامثال  تفعلالقدرةتلكاذوالمشاهدة،لحدسبابل
االسباب؛علىاحيلتلو..الحيويةالخوارقتلكالعناقيد،امثالالجامدة
الكلفةتلكمنقنطارٍ ماليينالىامكنلوواحدعنقودلتصنيعالحتيج

منالمنعكسالوجودبجلواتتتجلىالقدرةتلكانوكذا..!والمعالجات
..البرزخيةبالتماثيلالشفافاتصفحاتعلىالخياط،سمفيالوجوبظل
مناليحدماالىاحتيجتاوالمتنعتاالسبابعلىاحيلتلو

.المعالجات

لك وجهي لشفافية - والنور والوجود الحياة اناعلم!   فيها والملكوت الم 
 الظاهري السبب   ققفيتر الكثيفة، الوسائط تحت ايجادها عند القدرة   استت رت ما

 الحياة اطوار في النظر امعن فمن. القدرة تصرف   تحته يتراءى بحيث فيها
 التصّرف القدرة تلك اذ االسباب؛ تحت القدرة تصرفات يشاهد واالنوار،
ميسة ولترسيم جامدا ، دقيقا   غصنا   االّ  العنب، عنقود   لتصنيع  االّ  زجيجة، في ش 
.زجاجة في شعرة توسيط اال البيت تنويرول الخياط، سمّ  في النور إمرار

امراضمنناشئةمزعجةاضطراباتفيوالعقولاالرواحانوكذا
واالستغراباالستبعادمنالناشئةاالستنكاراتمنناشئةوضالالت

االضطرابات  فتجبر .االمكانيةواسبابهاانفسهاالىاالشياءاسنادفيوالحيرة
االحدالواحدالوجودالواجبالىالفرارالىوالتشفيللخالصاالرواح

وبذكرهمغلق،كلمفتاحوارادت همشكل،كلايضاحيحصلبقدرتهالذي
والفرارااللتجاءاالوالمخلص،والمناصوالمنجأملجأفال.القلوبتطمئن

ك  أال﴿﴾اهلّل  لىا  واف فرّ ﴿تعالىاهللقالكما.اليهوالتفويضاهللالى  اهلّل  ر  ب ذ 
ل  ال  مئ نّ تط   الحدسالىنظارةمشكاة  ايضا  الحقيقةهذهفتفتح﴾وب  ق 



يالنور العربي يالمثنو     

المنظّمالنبوة،لطورالتسليمالىالمنظّماالسالم،نورالىالمنظّمالصادق،
جزءكلبلسانالكائناتفتشهداالحد،الواحدالوجودبواجبااليمانلنور
.هواالّ إلهالاهلل:اجزائهامن

﴿2﴾ ومحدوديتها واللبن، كالخبز الظاهرية "االسباب بساطة" نوا 
 في وجمودها وموتها وضعفها وفقرها بعضها وعرضية وانضباطها وحصرها

 وموهوميتها، القوانين، واعتبارية بالمشاهدة، ارادتها وعدم شعورها وعدم ذاتها
 ؤيتهار وعدم رؤيتها، بعد اال الموهوم وجودها وعدم بمقننها، اال تعينها وعدم

 صنعتها واعجبية "المسببات نقش خوارق مع" المسبب وجود بعد االّ 
ج كتشكيالت  الغير النقوش وكتابة الخبز، اكل بسببية البدن حجيرات ن س 
 سند الخردلة تلك كأن الحافظة، خردلة في المكتوبة المنتظمة المحدودة
 به ليتذّكر االنسان ليد واعطتها االعمال، صحيفة من القدرة يد   استنسختها

 للبقاء، مرايا الوجودي والمرج الهرج هذا خلف ان وليطمئن المحاسبة، وقت
 كثيرة االشياء كانت ولو - اختالط بال بانتظام االشياء فيها العليم   يرسم

 وتشكيالت التالفيف وضعية بسببية االشياء اضيق فيه المرسم وكان - مختلطة
 الذهن وحركة اللها قرع بسببية ر،والتفكّ  التكلم في الذهنية والصور الحروف
غيروارادةعلمبلمتناهية؛غيرلقدرةبالضرورةالمسبباتهذهالمقتضية
خالقاالّ الحقيقةعلىالكونفيالمؤثرانهالحقيقةهذهفتستلزم.متناهيين

الوسائطومابهاناتاالّ االسبابوما.الوجوهمنبوجهلقدرتهالنهايةقدير
وعنواناتاسماءاالّ والخواصالخاصياتوماظاهرية،حجاباتاالّ 

جيجات المتناهية،الغيرالنورانيةاالزليةالقدرةتجليات  للمعات  جامدةوز 
التماساذ.المتناهيينالغيراالزليينواالرادةللعلمالمتضمنةبلالمستندة،
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تفعلذا.االسبابجبالمنواكبرواجّل اعظمشئ،بادنىالقدرةتلكمع
تلكالعناقيد،امثالاليابسةالجامدةالدقيقةالخيوطبامثالالقدرةتلكلمعة  

االسبابواجتمعتاالسبابعلىاحيلتلوالطرية،الحيويةالخوارق
مكانولوفعلوامابمثلهيأتواانعلىوالوسائط ه  وتستلزم .ظهيرا  لبعٍض بعض 

وزجيجاتاسماء:هيانماوالنواميسنبالقوانييسمىماانايضا  الحقيقةهذه
امر  االّ القانون،وما.االنواععلىواالرادةواالمرالعلممجموعلتجليات
..منضدةقاتيتعلاومطولةارادةاالّ الناموس،ومامسّردةأوامراوممدود
تشهدالوجوبمرتبةالىاالمكانفينظارةمشكاةالحقيقةهذهفتفتح

واالّ إلهالاهلل:مناديةمسبباتهامنمسببكلبلسانالكائنات ..ه 

﴿2﴾ واالهتمام "واتقانها الكائنات صنعة نقش خوارق تناهي عدم" وان 
 فاذا  . القدرة تلك يستلزم ايضا   منها جزء كل بل متناهية، غير قدرة تستلزم بها،

 قدرة له قديرا ، خالقا   الكائنات لهذه ان على بالضرورة وتدل وتقتضي تستلزم
 الشركاء عن استغنى فاذا  . الوجوه من بوجه القدرة تلك لتجليات نهاية ال كاملة

ستغنىة الموهومة الشركاء ان مع بالضرورة، اليها فالحاجة بالقطع  عنها الم 
 تحديد لزم وإالّ  منها؛ فرد يوجد أن اليمكن. بالذات ممتنعة   والضرورة، بالقطع
 التناهي عدم وقت في ئهوانتها وجه، كل من المتناهية الغير الكاملة القدرة

 مراتب بخمس محال وهو عكسه في الضرورة مع بل ضرورة، بال بالمتناهي
 مع. لاللوهية ذاتيتين خاصيتين واالنفراد االستقالل يكون هنا فمن. بالضرورة

 نزل ما اذ الوهمي؛ الفرض في اال للشريك، مكان وال والموضع المحل انه
 على قط ما امارة يوجد ولمذاتيا   امكانا   وال دليل، عن حتمال  ا وال قط سلطان  
واست فسرروجعجهة اي والى. الكائنات جهات من جهة في الشريك وجود
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الكونفيالمؤثرانهمعالتوحيد،سكةباراءةردٍ جواباعطيالشريك،عن
:ختيارا  ااالسبابواوسعالكائناتاشرفانّ بسرّ احد؛واحدإالّ الحقيقةعلى

والكالمكاألكلاالختياريةافعالهاظهرمنالبشريدفيليسانهمعاالنسان،
اختيارا  واالوسع  االشرف  كانفاذا.فيهمشكوكواحدجزء  االّ جزءمائةمن

 الميتة؟الجامدةباالسبابفكيفااليديمغلولهكذا

شريكا  هديته،السلطان  فيهلفالذيوالظرفالمنديليكونفكيف
القدرةحجاباالسباببانقطعا ،هنامنفتتحدس..له؟معينا  اوللسلطان

 ..االّ ليسالحكمةومناطفقط؛

فتشهدوالوحدة؛الوجوبالىناظرا  مرصادا  ايضا  الحقيقةهذهفتفتح
وإالّ إلهالاهلل:مناديةاللسانبهذافيهالكائنات ..ه 

 بعض شمول مع الكائنات، في "ليةالمتج االسماء تساند" وان ﴾10﴿
 ذرة في حتى وتشابكها وتشاركها كالعليم، فيها اثره بظهور شئ كل االسماء
 الشمس، ضياء في السبعة كااللوان وتمازجها كٍل، في كال   وتعاكسها واحدة،

 صمد؛ فرد احد واحد مسماها ان على أثرها وحدة مع االحوال هذه تدل
 فيها الكائنات تشهد األحد الواحد الوجود بالواج الى نظارة مشكاة فتفتح
و إالّ  إله ال اهلل: النوراني اللسان بهذا ..ه 

 الحكمة" من: واجزاء كال   الكائنات مجموع في يتظاهر ما وان ﴾12﴿
 وجوب على الدالة واالختيار، واالرادة والشعور للقصد المتضمنة "العامة
متناع مطلق؛ حكيم وجود متناعو فاعل، بال الفعل إل   المفعول جزء يكون ان إل 

..الشعوري العام الفعل لهذا فاعال   الجامد المنفعل
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 المتضمنة "التامة العناية" من الكائنات وجه على يتألأل وما ﴾11﴿
 كريم؛ خالق وجود وجوب على بالضرورة الدالة والتحسين، واللطف للحكمة
..محسن بال االحسان المتناع

 المتضمنة "الواسعة الرحمة" من لكائناتا وجه على انبسط وما ﴾13﴿
 والتحبب والتودد والتلطيف واالكرام واالنعام واالحسان والعناية للحكمة

متناع الرحيم؛ الرحمن وجود وجوب على الدالة والتعرف،  بال الصفة إل 
متناع موصوف غيرهواالرضالسمواتتسعالتيالحلةهذهي لبس ان وإل 

قيمةواينالحقيرة،القصيرةالميتةالجامدةاالسبابهذهقامةايناذتعالى
..المحدودة؟الغيرالحلةهذه

 "العام الرزق" من حاجاتها تنوع على الحياة ذوي على وزع وما ﴾14﴿
 والتعمد والتعهد، والمحافظة والحماية، والرحمة والعناية، للحكمة المتضمن
متناع رحيم؛ زاقر وجود وجوب على بالضرورة الدال والتعرف والتودد  ال 
..العام الفعل لهذا فاعال   المفعول جزء يكون أن وامتناع فاعل، بال الفعل

﴿1﴾ المتضمنتين "والحياة الحي" من الكائنات في وانتشر انتثر وما 
 واالتقان الرقيق والنقش الدقيقة والصنعة والرزق والرحمة والعناية للحكمة

 تلك الدالة عليها تامة وارادة وعلم وروشع قصد بتجليات المترشحة واالهتمام
  .واحد مميت محيي قيوم قادر وجود وجوب على الحياة

 "الواحد عن االّ  اليصدر الواحد" اذ واحد؛ فخالقه واحد شئ كل وألن
 الواحد": القائلة المشركة الكاذبة الفلسفة لقاعدة خالفا   واحد الكل فخالق

"الواحد اال عنه اليصدر
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 وكالدوائر الضياء في السبعة كاأللوان الممتزجة لخمسةا الحقائق فهذه
 قديرا ، ربا ، الكائنات لهذه ان على بالبداهة تدل المركز، المتحدة المتداخلة

 باوصاف متصفا   قيوما ، حيا ، رزاقا ، ،ا  رحمان رحيما ، كريما ، حكيما ، عليما  
 .. الكمال

 الحدس الى ارةنظ مشكاة واحد بضياء الممتزجة الخمسة هذه فتفتح
 لنور المنظّم النبوة، لطور التسليم الى المنظّم االسالم، نور الى المنظم الصادق
 تلك في الكائنات فتشهد. االحد الواحد الوجود الواجب اهلل هو: بانه االيمان
و إالّ  إله ال اهلل. منادية الخمس النغمات ذي اللسان بهذا المشكاة ..ه 

﴿1﴾ سن" من الكائنات وجه على يتلمع ما ان وكذا  العرضي، الح 
..واالحسان الذاتي الحسن له من وجود وجوب الى المشيرين "والتحسين

﴿1﴾ ز المنعكس "الحزين الجمال" من الكائنات خد في ي رى وما  المرم 
..المجرد الجمال ذي وجود وجوب الى

﴿1﴾ المحبوب على المنادي "الصادق العشق" من قلبها في ي رى وما 
.حقيقيال

﴿1﴾ الملوحين "والجذبة االنجذاب" من صدرها في به ي حّس  وما 
 ..االسرار اليها تنجذب التي الجاذبة بالحقيقة

﴿30﴾ كل كون بمشاهدتهم "شهادتهم من الك ّملين كل من ي سمع"وما 
 .. نيرات آيات ..واحد ذات انوار ظالل االكوان

 واجب ربا   الكون هذال ان على بالضرورة تدل الخمسة الحقائق فهذه
 ايضا   نظارة كوة فتفتح. والكمال والجمال الجالل باوصاف متصفا   الوجود،
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و إالّ  إله ال اهلل: الخمس النغمات ذي اللسان بهذا فيها الكائنات تشهد ..ه 

 التصرفات" من الكائنات، انواع جزئيات في ي رى ما ان وكذا ﴾32﴿
 متصرٍف  وجود وجوب على داهةبالب الدال لمصالح والتصرف "المتناظرة

متناع واحد؛ حكيم  المنفعل المفعول جزء يكون ان وامتناع فاعل، بال الفعل إل 
..المتالحظ الشعوري العام الفعل لهذا فاعال الجامد

 والحيوانات النباتات انواع من الكائنات اجزاء في ي رى وما ﴾31،33﴿
كم والتحويل لفوائد، التبديل" من  مدبر رب وجود وجوب لىع الدالين "لح 

..حكيم

 التغيير من ونهارها بليلها االرض ككرة الكائنات اعضاء في ي رى وما ﴾34﴿
متناع يريد؛ لما فعال مختار، فاعل وجود وجوب على الدال لغايات  الفعل إل 

.الواجب قدرة غير المتناظرة، االفاعيل هذه مصدر يكون ان وإلمتناع فاعل، بال

﴿3﴾ على بالبداهة الدال "لكماالت التنظيم" من العالم في ي رى وما 
متناع القيوم؛ القادر وجود وجوب  جزء يكون ان وامتناع ناظم، بال التنظيم ال 
 يد واين. الشعوري المحيط الفعل لهذا فاعال   المنفعل الممكن الكثير

ّلة نسج   من العنكبوت  االعمى اين بل الكائنات؟ قامة مقدار على ق ّدت ح 
العالم؟ لهذا مطرز قميص نسج واين الجامد االشل

 في الخمسة الحقائق وهذه.. والوحدة الوجود وجوب علىآيات ايضا  
 تدل المركز؛ المتحدة المتداخلة وكالدوائر الضياء، في السبعة كااللوان الفعالية
 فّعاال   مختارا   فاعال   مدبرا   حكيما   متصرفا   ربا   الكائنات لهذه ان على بالبداهة

 ايضا   الخمسة الحقائق هذه فتفتح. الكمال باوصاف متصفا   قّيوما   قادرا   يريد لما
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 بهذا الكائنات فتشهد والوحدة، الوجوب مرتبة الى نظّارة كوة واحد بضياء
و إالّ  إله ال اهلل: منادية الخمسة األصوات ذي اللسان ..ه 

﴿3﴾ ثا   يستلزم وجزءا   كال   "الكائنات حدوث"انوكذا  وان.. قديما   محد 
 ذواٍت  المحدودة الغير "االمكانات" بين واجزاء مجموعا الكائنات تردد

 الشكل هذا اخذها ثم. االمكانات تتزايد تخصصها بمقدار وكيفياٍت  وصفاٍت 
 ويدل التردد، ذلك يستلزم العقيمة الطرق تلك بين من المحكم المتقن المنتظم

.رقدي حكيم عليم رب وجود وجوب على بالضرورة

﴿3﴾ ومعنى، مادة وبقاء   وجودا   واجزاء   كال   "الكائنات احتياجات" وان 
 ثم حاجاتها، ادنى عن يدها وقصر ذاتها في وضعفها فقرها مع وفكرا ، حياة
 تستلزم المناسبة؛ اوقاتها في الي شعر حيث من - تنوعها على - حاجاتها قضاء

..رحيم مانرح كريم رزاق مدبر رب وجود وجوب على وتدل وتقتضي

﴿3﴾ مادة وبقاء وجودا   واجزاء   مجموعا   "الكائنات افتقارات" وان 
،  مطالبها اغناء ثم مطالبها، ادنى عن يدها وقصر ذاتها في ضعفها مع ومعنى 

 وجوب على وتدل وتقتضي تستلزم الالئقة؛ االوقات في الي حتسب حيث من
.ودود لطيف فياض كريم رحيم وجود

﴿3﴾ مع الشتاء في اليابسين واالرض كالشجر ذاتها في فقرها وان 
 على يدل الربيع، في كحياتهما ضعفها معدن في المطلق االقتدار تظاهر

.والشموس الذرات   اليه بالنسبة تتساوى الذي المطلق القدير وجود وجوب

 كظهور المطلق الغناء آثار تظاهر مع لذاتها، الكائنات فقر وان ﴾40﴿
 من الذي المطلق الغني وجود وجوب على يدل ليابس،ا التراب من االرزاق

: رحمته حوض مسيالت ومن والشجر، الشمس  : رحمته خزائن حجيرات
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.والضياء الماء

 وجود وجوب على يدل الحياة انوار تظاهر مع ذاتها في موتها وان ﴾42﴿
.المميت المحيي القيوم الحي

 هذا ذا وان حيطالم الشعور آثار تظاهر مع وجهلها جمودها وان ﴾41﴿
.خبير عليم وجود وجوب على يدالن بصير، سميع الشعور

القطعيبالحدسيدالنباالنتظامالدوامعلىوتغيرهافناءهاوان ﴾43﴿
.الباقيالدائمالمتغيرالغيرالمغير،وجودوجوبعلى

﴿44﴾المثمرةالمقبولةالنورانيةالعباداتمناالرواحلذويماوان
علىتدلوالمناجاة،والفيوضاتوالمكالماتشاهداتللمالمتضمنة
.حقيقيمعبودوجودوجوب

﴿4﴾وجودوجوبعلىتدلوالحالية،القاليةالكائناتتسبيحاتوان
صادقة،الفطرةداللةاذ﴾ واالرض  السمــوات  فيماله  ي سّبح  ﴿ من

يرغوشهاداتمتناهيةغيربدالالتفكيف..التردالفذةوشهادتها
وجوبعلىالمركز،المتحدةالمتداخلةكالدوائراتفقتقدمحصورة،

واحوالهااقوالهابألسنة﴾ واالرض  الّسموات  فيماله  ي سّبح  ﴿ منوجود
 .جباهها؟وبنقوش

﴿4﴾ والمؤثرةوالمستجابة،المقبولة"الحاجاتذويادعية"وان
.دعاهاذاالمضطريجيبمنوجودوجوبعلىبالضرورةتدلوالمثمرة،

﴿4﴾ االضطرار عند شعوري وغير شعوريا   "الباليا ذوي التجاآت"وان 
 الخائفين، ملجأ وجود وجوب على تدل خالقها، بل المجهول، حاميها الى
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.المستغيثين وغياث

﴿4﴾ واتفاقهم الباطن، الى الظاهر من العابرين الك ّملين كل مشاهدة وان 
 ذات النوار ظالل االكوان كل ان على لمشاهدةوا والذوق والشهود بالكشف

 .انواره ظالل االكوان هذه الذى االزل شمس وجود وجوب على تدل

﴿4﴾ ملء وي شاهد ي رى كأنه بل ي حّس  بل ي تحدس بل ماي علم ان وكذا 
 االفاعيل" من الجبال امثال الذرة مثل على توضعت قد والفضاء، الكون

 تدل والوحدة، الوجوب مرتبة من الهابطة السيالة "االسماء وتجليات المتجلية،
 مرتبة اشعة هي بل االمكان، مرتبة ليس االفاعيل هذه مبدأ ان على بالضرورة
 ومسمى   االفاعيل، لهذه فاعل مقدس ذات وجود وجوب على وتدل الوجوب،

 .االسماء لهذه

﴿0﴾ والحيرة واالستغراب االستبعاد من "االرواح اضطرابات" وان 
 االكوان تفويض في متسلسلة محاالت الى ثم االستنكار الى المنجرة لفةوالك
 االضطراب مرض من للخالص واالرواح، العقول تلجئ واسبابها انفسها الى

 تطمئ نّ  اهلل بـ ذكــر   أال ﴿  ﴾ اهلل الى فـفـّروا﴿  :امر امتثال الى منه والتشفي
لوب  مشكل لكل االيضاح يحصل تهبقدر الذي ﴾ اال مور ت رجع   يهوال﴿  ﴾ الق 
..اهلل اال حقيقة   الكون في المؤثر نعم. القلوب تطمئن وبذكره

﴿2﴾ بالنظر"و المحسوسات، في "بالضرورة القدر" من ي رى ما ان وكذا" 
  .تقديرا   وقّدره شئ كل خلق من وجود وجوب على يدالن غيرها، في

 ونهايات منتظمة، تغايا منه شئ لكل واجزاء   مجموعا   الشهادة عالم اذ
 اال التحصل التي بالمقادير تسمى التي منتظمة، آجال كانها وحدود مثمرة
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 على ق ّدت   القدر قوالب هي التى فمقداره والقدر، القضاء إالّ  هى وما بقوالب
 . هندستها على االشياء فبنيت اوال   تعينت االشياء قامات مقدار

 فينتقل.. باصابعها ويدك هباعوجاجات بدنك الى فانظر مثاال شئت فان
 المعنويات في النظري القدر الى الضروري القدر هذا من الصادق، بالحدس

 هي منتظمة، وآجال وحدود مثمرة وغايات نهايات ايضا   لها اذ واالحوال؛
 المعاني كتاب القدرة   فكتبت والقدر، القضاء بيد ترسمت قوالبها هي مقاديرها،

سطر على درة. القدر م  ، فالق  سطر الى تنظر مصدر   . القدر م 

 الكائنات هذه من وجود وجوب على بالضرورة يدالن القدران فهذان
!..آمنا. وقدره قضائه قلم خطوط

﴿1﴾ شجرة ثمرة البشر بان تخبرنا استعداداالنسان جامعية ان وكذا 
 العدم وفضاء الظلمة الى متوجه الشفاف فوجهه   وابعد، اكمل فيكون الخلقة،

 بان تخبرنا العبادة، قابلية من االستعداد جامعية في وما. الدنيا باطن وه الذي
 قابلية بل الفاني، الى يخلد الرأس منكوس ليكون هكذا، خلق ما االنسان
 الى العدم فضاء ومن النور، الى الظلمة من الشفاف وجهه لصرف العبادة

 الى الخلق منو الباقي، الى الفاني ومن المبدأ، الى المنتهى ومن الوجود،
فتشهد.الخلقةدائرةفيوالمبدأ المنتهى بين اتصال حلقة العبادة كأن. الحق
رفالخلقخلقمنوجودوجوبعلىاللسانبهذاالفطرة الجنوخلقلي ع 

بدواالنس ..آمنا.لي ع 

﴿3﴾ واالنفعال والكثرة االمكان مرتبة من الكون في ي شاهد ما ان وكذا 
 بالضرورة فيدل والفاعلية، والوحدة الوجوب مرتبة الولويةا بالبداهة يستلزم
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..آمنا. يريد لما الفعال االحد الواحد الوجود الواجب وجود وجوب على

﴿4﴾ نقطة الى الوصول قبل تتحرك االشياء ان الكائنات في ي شاهد وكذا 
 الوجود بان هنا من فيتحدس. وتستقر الوصول بعد تسكن ثم لها الكمال
 وكمال بالكمال، الوجود فوجود الثبات، يقتضي والكمال كمال؛ال يقتضي
 كماالت فكل. المطلق الكامل هو السرمدي، فالواجب بالدوام، الكمال

 هو اهلل ان على الحقيقة هذه فتدل. كماله انوار لتجليات ظالل الممكنات
..آمنا. وافعاله وصفاته ذاته في المطلق الكامل

﴿﴾ صانعه ان على يدل كما ظاهره من الشئ باطن أل طفية ان وكذا 
 سائر مع والموازنة النظام ل ن سب محافظته كذلك منه، بعيدا   خارجا   ليس

 ذاته في المصنوع الى فالنظر. ايضا   الشئ في داخال   ليس انه على يدل االشياء
 صانعه ان على يدل الغير مع اليه فالنظر.. حكيم عليم صانعه ان على يدل كما

 . لمصلحة نقشا   بهما يرسم الغير مع يراه الكل فوق ،بصير سميع

 العالم في داخال ليس الذي الصانع وجود وجوب على الحقيقة هذه فيدل
 يرى شيئا   يرى كما الفوق، فوق كذلك البطون أبطن في هو كما خارجا ، وال
..آمنا. االشياء كل معه

 الدوائروك القزح القوس لوانأك المتمازجة العشرون الحقائق فهذه
 الكائنات لهذه ان على بالضرورة تدل نيرات آيات المركز، المتحدة المتداخلة

 رحيما ، ،ا  رحمان قديرا ، مريدا ، حكيما ، عليما ، الوجود، واجب قديما   ربا ،
 معبودا   باقيا ، دائما ، خبيرا ، عليما ، قيوما ، حيا ، غنيا ، قادرا ، كريما ، رزاقا ،

ضطرّ  ي جيب  ﴿  ﴾ واالرض   السمــوات   في ما له   ي سبح  ﴿   ملجأ ﴾ دعاه   اذا الم 
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 وتجليات انواره ظالل الكائنات هذه الذي المستغيثين، غياث الخائفين،
خلق..االمورترجعواليه..القلوب تطمئن بذكره الذي.. افعاله وآثار اسمائه
الواجبوهو..هوقدرقضائهبقوانينالكائناتنظّم..هنليعبدوواالنسالجن

وهو..وافعالهوصفاتهذاتهفيالمطلقالكامل..االحدالواحدالوجود
..البصيرالسميعالخبيراللطيف

 نظارة كواٍت  مخططة بانوار المتمازجة، الحقائق من العشرون هذه فتفتح
 الى المنظم االسالم لنور المنظم الصادق الحدس الى ومراتب وجهاٍت  بوجوهٍ 
 .االحد الواحد الوجود الواجب اهلل هو بانه االيمان؛ الى المنظم النبوة لطور التسليم
و إالّ  إله ال اهلل: منادية العشرين النغمات ذي اللسان بهذا الكائنات فتشهد .ه 

 ."باهلل اال والق ّوة الحول" مثبت المزبورة دالئله بكل "ه و اال اله ال اهلل" اناعلم! و

 ."اهلل رسول محمد" يستلزم المذكورة، براهينه بكل "اهلل اال اله ال" انه فاعلم وكذا
 مظهر   هو كذلك اركانه، خمسة االيمان من يتضمن كما اهلل رسول فمحمد
 ميزان في "اهلل اال الاله"لـ موازيا قرينا   صار السر فبهذا. الربوبية لصفة ومرآة  

 . فتأمل االيمان،

 خاصة والوالية وكلية ، جامعة   تكون الربوبية لصفة مظهر النبوة وألن
 العرش ونسبة... "ربي" الى "العالمين رب" صفة كنسبة اليها فنسبتها وجزئية،

 على المار العرش مافوق الى االرض من الممتد المعراج ونسبة.. القلب الى

لك طوائف ..الخاص بالوجه ..سجوده في المؤمن معراج الى والملكوت الم 

تنبيه
 المحيطة كالدائرة العالي، المطلب هذا على نالبراهي هاتيك اناعلم! 
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  .المركز الى المخصوص بلونه ينظر كمنفذ المحيط من نقطة وكل بالمركز،
 مجموع من ويتولد الخصوصية، األفراد ضعف يزيل تساند   النقاط وبين
  .االسالم نور الى ينظّم صادق   حدس   البراهين

. للمطلوب القيوم االيمان لنور مي نظّ  ثم النبوة، لطور التسليم الى ي نظّم ثم
.. التساند بسرّ  يزول الفرد فضعف الحدس، هذا لتحّلب منابع اال البراهين وما
 عن بل االعتبار، وعن الجزئية عن الفرد   اليسقط زواله عدم فرض ومع

..تتصاغربلالدائرة  التبطلالفردإبطالفرضومع..والبرهانية االستقاللية
اذ..ايضا  بأسفالزوالهوبفرض..الصادقالحدس  يزولالإبطالهاوبفرض

االيماننوروبعده..اليتزلزلالنبوةلطورالتسليم  وبعدهقائم،االسالمنور
 .قيوم  الموهوب

كلمنالبراهينمجموععلىالمترتبالمطلوبوضوح  قوة  فطلب  
ويلقنهامرضهايزيدالذيالنفس،مرضمنالذهنبجزئيةحدةعلىفردٍ 

الىبهي نظراوال  الواحدفالبرهان.!احفظنااللهم..واالنكارالردملكة  
.االوهام  عنهفتتساقطالمجموعانموذج  يتشربثمالمطلوب،

 ماهو ومنها كالهواء، هو ما ومنها كالماء، ماهو البراهين من ان ايضا  اعلم! 
سعة بلطٍف  التوجه من البد كالضياء،  والتعمق فبالحرص واالّ  نة؛لي في نظرٍ  وو 
. ويختفي ويزول   يسيل   التحري باصابع والجّس 

 حياتها لمعرفة وثمرات وفروع اغصان ذات شجرة الى النظر اناعلم!  ثم
:قسمين على قوتها ودرجة وطعمها

.متين مستقيم وبسيط سهل نظر فهذا والجرثوم، االصل طرف من نظر  



   قطرة

 االول النظر بدون النظر فهذا ،والفروعات الثمرات طرف من: والثاني
.الضالالت الى موصل   سقيم

 آفاق في منتشرة اغصانها السماء، في جرثومها االسالمية شجرة ان كذلك
:طريقان دائرتها في وللدخول نظران؛ فلمعرفتها الكثرة،

: االول فالنظر

 فيها يرى الجرثوم الى الموّفق نظر فاذا االصل، جانب من النظر هو
 بتحّلب الحوض   فتزايد المحض، الوحي هو الصافي منبعه   ظيما  ع حوضا  
 الثمرات حياة مادة الممتزج الحوض ذلك فمن واألنفسية، اآلفاقية اآليات
 - وكذا - بل اخواتها، سائر الثبات تكفي واحدة ثمرة حياة فاثبات. وغذائها

 ةبرؤي يحصل سريع سهل الثمرة حياة اثبات ان مع شجرتها حياة على تدل
بقاءمعابطالهاعلىاليقتدر بطئ عسير وزوالها وابطالها. فقط االتصال
 .االصلقلععلىمااليقتدراليهاالحياةسريانمنبعوعلىاالتصال،

ويحيلدخيلةبانهاحكميابسةميتةالثمراتبينالنظرهذاصادفولو
سالميواالااليمانيالنظرهوالنظرهذاالخارجيةاالسبابعلىموتها

.عليهوثبتناارزقنااللهم ..النبوةلطوروالمنقادالسهلوالمستقيم

: الثاني والنظر

 من النظر هو االضطرابات، ومعدن الضالالت منشأ هو الذي السقيم
 االثبات الى ثمرة كل في يحتاج النظر هذا وفي.. تنقيدي بنظر الثمرات جانب

 عسير غذائها مادة وايصال فردةٍ  مرةٍ ث اثبات ان مع هنا، االتصال لفقد والذوق
 يحصل سريع وبطالنها زوالها ان مع االصل، تمام   اليه مايحتاج الى يحتاج
 اهلل اعاذنا.. االصل موت على احالها يابسة ميتة بينها صادف ولو. شئ بادنى



يالنور العربي يالمثنو   200  

 وسببا   حسنا   كان االول للنظر تابعا   النظر هذا كان لو لكن. النظر هذا من
..نفسال الطمئنان

النورسي سعيد



 

تقريظ

افندي صفوت الشيخ

 الشرعية والمؤلفات الشريفة المصاحف تدقيق مجلس رئيس

الرحيم الرحمن اهلل بسم

ثقتي وبه

 آله وعلى قرآنه عليه انزل الذي نبيه على واسلم وأصلي سبحانه اهلل احمد
: وبعد.. بنيانه ومّهدوا الدين معالم شّيدوا الذين واصحابه

 وبينه، بينها الفرق فرأيت "التوحيد بحر من القطرة" هذه لعيني جلىت فقد
 واليه بدت منه الحقيقة وفي عينه، االسالم دين في وافاضت اظهرت ألنها
 بحار من المغترف االسالم ثدي رضاعة في اخينا سعي تعالى اهلل فشكر تعود،

 فطوبى. .األيام هذه في والغريب "سعيد العالّمة الزمان بديع" التوحيد
 هلل والحمد. اجمعين وصحبه آله وعلى والسالم الصالة عليه قال كما.. للغرباء

.العالمين رب

سبحانه اليه الفقير

العلماء اقدام تراب

صفوت




 

المبحثهذاخاتمة

 امــراض اربـعـــة في

.. اليأس: االول

ّف قت وما العذاب من تدّهشت اذا انكاعلم!   عدم تتمنى للعمل، و 
 فتخطفك براهين، المنافية االمارات فترى ينافيه، ما فتتحرى العذاب،

: تعالى قوله شهيد بقلب فاستمع الشياطين؛

بادي يا ق ل  ﴿  م على أسرفوا ذينالّ  ع  ن التقنطوا أنف سه   اهلل إنّ  اهلل رحمة   م 
ر  
﴾ الرحيم   الغفور   هو إنّه   جميعا   وبن  الذّ  يغف 

ب: والثاني .. الع ج 

 فرأيت العذاب، مقابلة في اليه ماتستند تحريت ثم ايست !يانفس نعم
 شئ في قطعا   لك الحّق  انه مع الع جب، باب من ضاللةٍ  في فوقعت محاسنك،

.. فتأمل الكماالت، من

 هو وما تملكي حتى صنعت ك هو ما سكنته الذي الوجود هذا !يانفسي
 عوراء واتفاقية اعمى تصادٍف  نتيجة هو وما. ي تمّلك حتى التقطتها، لقيطة  

 تافها   اهمية بال رخيصا   شيئا   وليس. وي تملك ي قتطف حتى جامدة واسباب
 صنعته بعجائب الوجود هذا بل وتتمّلكه، تأخذه حتى مالكه   عنه اعرض سدى  

..دائما   عليه مهيمن حكيم، صانعٍ  يد   من خرج انه على دلت نقشه وغرائب

تصرفاٍت ماليينمنالوجودهذاتصاريفمنيدكفيليسانهترىاال
..عليكحجت ههومشكوك  واحدتصرف  االّ 
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 افعالك واظهر   اختيارا   وأوسعها االسباب اشرف انك ترى اال وكذا
 جزء   االّ  منهما جزءٍ  مائة من يدك في ليس انه مع والكالم، االكل االختيارية

.. واحد

،ا حواسك واوسع االختيار   خاصياتك اضيق ان وكذا  الخيال ان مع لخيال 
له فكيف وثمراته، بالعقل اليحيط . ؟ابه فتفتخر االختيار دائرة تحت ت دخ 

 شعورية، انها مع شعورك اليلحقها افاعيل   وعليك فيك تجري وكذا
م الع مي االسباب وال انت ال بصير، سميع شعور ذو فصانعهما  ان فالبد. الص 

م المالكية دعوى من تتبرأ  اليك ليس: بانه وتعترف المحاسن، مصدرية وتوه 
  .والقصور النقصان اال منك

 الجسد وبانّ .. عليك المفاض الكمال فيض   صورة تغير اختيارك بسوء اذ
 وسيئات ك موهوبة   هذه ومحاسنك مسافر، وانت وامانة عارية   منزلك هو الذي

..هللبا االّ  والقوة والحول الحمد وله الملك له: تقول ان فالبد لك، مكسوبة

.. الغرور: والثالث

كمه   غرورك، مرضك من وكذا  ب عدٍ  من العظام االسالف الى نظرت فبح 
ت عينك، في فتصاغروا م  ر   المتطايرة باالوهام وابتليت ارشاداتهم، محاسن فح 

م ق رٍب  من اليهم فانظر. اوهامك مع سلوكهم في اقدامهم تحت من  اعاظم تره 
.سنة اربعين في إالّ  كشفه على قتدرت لم ما يوما   اربعين في كشفوا

.. الظن سوء: والرابع

كم الظن، سوء مرضك من وكذا  جياعا ، الناس يتوهم الجائع أن فبح 
 انك رأيت فقد. العظام االسالف باولئك وريائك مرضك بسبب الظن اسأت
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.فقط نفسك على ليال   النهار جعلت عينك بغمض  

..آمين والغرور، لعجبوا الظن وسوء اليأس من احفظنا الّلهم


:حقائقبطنهاوفيالمعنويةاالرضتحتسياحةفيشاهدتقدثم

:االولى الحقيقة

 النفس، لفرعونية سبب   جالله، جل الحقيقي المالك عن الغفلة اناعلم! 
 الناس تقيس ثم لحاكميتها، دائرة   وهمها في فيتشكل لها، مالكة   نفسها فتتوهم

 االلهية، االحكام فتعارض عليها، اهلل مال فتقسم ،نفسها على االسباب بل
 واحدا   تصير ان لها، انانيةٍ  اعطاء في الحكمة ان مع خالقها؛ مقدرات مع وتبارز
ها االختيار، بسوء فاساءت االلوهية، صفات لفهم قياسيا    غير في فصرفت 

عت ض  ..اله ماو 

! الناظر ياايها

 فرأيت ظهورها، بتمام لي مشهودة   صارت الرقيقة الدقيقة الحقيقة هذه ان
 واحدا   تصير "سوداء نقطة" هو الغفلة بماء المتنبت "انا" من النفس في ما أن

 وال ربوبيته في وال ملكه في ال له، الشريك الذي خالقها صفات ل فهم   قياسيا  
. الوهيته في

 لتيا المحيطة الصفات وتفّهم. وقياسية نسبية اوال   لالشياء الناس معرفة اذ
. الحد بتوهم يحصل لها، الحد

 حده، الى فيرجع.. فيفهم فيقيس، الحّد، فيتوهم.. حده عن يتجاوز "انا"فـ
: مرّ  فقد. حبابا وثانيا   سمكا ، أوال   فيصير.. الموهوم الحد فيزول
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 والنتيجة لقيطة هو ما اذ واللجسمها، لنفسها مالكة ليست النفس ان
 إلهية عجيبة دقيقة ماكينة هو بل نفسه؛ب والمتشكل تافه، والشئ تصادف،

.والقدر القضاء بيد القدرة قلم   وقت كل في فيه يعمل

! النفس ايتها فيا

 ا  امين وكوني مالكه، الى الملك وسلمي الباطلة، الدعوى هذه من تفّرغي
.االمانة هذه على

النفسقياسبسرّ تشرعينلذاتك،واسندته  درهمٍ فيخنت  فاذا
فعلتهكمامقنطرة،قناطيرلالسبابثمجنسك،ألبناءاهللمالمنتعطين

الفالسفة

! النفس ايتها

دة صانعة   تكوني ان البد وإالّ  لك مالكة   لست    صنعته او البدن، لهذا وموج 
. منها فاغتصبته االسباب  

 الغنم؟ اخت وانت صانعة   تكونين كيف

 الرمان؟ واخ والغنم جسمه؛ صانع انه يدعي كيف فالغنم

 حّباته؟ صانعة الرمان صبغة   تكون وكيف

 وصانعة خالقة   الشجرة رأس على المتوّضعة الثمرة   تكون وكيف
 لشجرتها؟

.المالكية لك   صّحت هذه، صّحت فان

: الثاني الشق على واما
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 بنظام بصير، سميع حكيم، عليمٍ  صنعة   بأنى صوته بأعلى ينادي فالمصنوع
 - واختلطت اجتمعت كلما ميتة؛ جامدة صم   عمي   باباالس ان مع. وميزان
 العمي اختالط اذ واألصّمية؛ العمي   يتزايد - بصير صنعة حصول عن ففضال  
م ميا   االّ  اليزيدهم الص   البدن ذلك الى بالنسبة االسباب ان مع وأصمية، ع 
 عجيبة خاصية ذي معجونٍ  الى بالنسبة( اجزخانة) في األدوية زجاجات كنسبة

 او زاد ان مخصوص، بميزان والنقصان زيادة بال معين مقدار   كلٍ  من خذيؤ
 ان امكن فان المعجون؛ خاصية   فاتت   الزجاجات، من مئات من درهم   نقص
 المقادير، تفاوت مع حكيم بال بنفسه مخصوص مقدار   زجاج كل من يخرج

 من ااختطفته البدن هذا ان: تّدعي ان امكن بنفسه، المعجون ذلك يتحصل ثم
.فتملكت ه االسباب، ايدي

مقك   من تنشأ انما المالكية توّهم: الحاصل .وبالهتك   ح 

:الثانيةالحقيقة

 بآمالك مبنية واسعة قصر، هي دنيا لك ان !االمارة النفس ايتها يا! اعلمي
 واالصل القصر ذلك في االساس، فالحجر االكوان، الى واحتياجاتك وتعلقاتك

 وهذا مدّود، العمود هذا ان مع وحياتك، وجودك هو ،الفريد والعمود االول
 . آن كل في للخراب مهيأ ضعيف فاسد واالساس( جوروك) التمل

 مهئٍ  ودم لحم من بل والحجر؛ حديد من وال بأبديّ  الجسم هذا فليس
 فتخرب بحذافيرها، الدنيا هذه عنك تنفلق فبانحالله آن، كل في يتفرق الن
 كل رأس على تخرب واسع قبر هو اذ الماضي لىا فانظري. دنياك رأسك على
ثل ك كان ميٍت   اآلن وانت. مثله يكون واسع قبر ايضا   المستقبلف. دنياه في م 
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 ضغطة بين ايضا   وانا قبري، وغدا   أبي، قبر   امس ان كما القبرين، ضغطة بين
نيا   - احد لكل - فيها واندمجت تداخلت   واحدة؛ انها مع فالدنيا. القبرين  د 
..قيامته   قامت   مات من كلية، شخصية فهي بتمامها،

:الثالثة الحقيقة

 اال بها اليرضى وقيد   ثقيل، حمل لذائذها بجميع الدنيا ان شاهدت   قد
 كل الى واالحتياجات بالكائنات، التعلقات من فبدال   الروح؛ الفاسد المريض  
 الصم شاكسينالمت االرباب بين والتذبذب الوسائط، لكل والتملق االسباب،

 عليه توكلت إن الذي البصير السميع الواحد الرب الى االلتجاء من البد العمي؛
.حسب ك فهو

:الرابعة الحقيقة

 العلمية، االيجاد سالسل من رأسك على التفت ما ان انا، يااعلم! 
 حوائج بايدي اخذت وما الشعورية، الصنائع سطور من بانانيتك واتصلت

 ومغيثك وصانعك موجدك ان على تدل واالجابة، المدد وسائل من ذاتك
 بتعّهدها؛ فيتعرف وآمالك، حاجاتك ونداء لها، فيتحنن فاقاتك، انينات يسمع

 الصغيرة حجيراتك حاجة نداء ويلبي يغيث والموجد الصانع ذلك اذ
.لدعائك - البصير السميع وهو - واليغيث اليجيب فكيف بالمشاهدة؛

يافقل!الحجيراتتلكمنالمركبةبأنا،عبرةالمالكبرىالحجيرةايتها
ولكالملكلكيامواليياسيدي،يامالكي،يامصوري،ياخالقي،ياربي،الهي،
الجسمهذاهوالذيومملوككوامانتكوديعتكفيمسافرانا:الحمد

.بمشتمالته
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 اذ الباطلة، الدعوى هذه من فتفّرغ   ملكا ؟ لك اليصير ما تتملك ل م انا فيا
 مزينات من هي التي الشفقة الى فانظر. أليم ألم في يوقعك التملك توهم
. للروح مزعجا   نكاال   النقلبت هذا توهمك على ب نيت   لو ، ومراوحه الروح

لك صغير بيت له فقيرا   ضعيفا   واحدا   يتيما   رأيت اذا: مثال    يتهاجم قليل وم 
 الواقعة هذه مثل تزايد ولو! بألمه؟ تتألم كيف القلوب، القاسية من الوف   عليه
 . بنسبته اليك المنعكسة اآلالم تتزايد له ماالحد الى

ب او مسكنه   احترق قد للسلطان، العسكر نفر   أحد رأيت اذا واما  غ ص 
 للسلطان المال   اذ النفر؛ على التتوجع - السلطان وبأذن قصورك بغير - مركبه
 ليس اذ عميقا ؛ تأثرا   بضياعه لعساكرا واليتأثر النقصان، هذا بمثل اليتأثر الذي
ّرب غني ملك   بل فقير وهو ملكه هو  بحساب تترحم بل اخرى، بواسطة ماله   خ 

 اهلل، خلق هو حيث من اهلل خلق على فالشفقة. السلطان رحمة بنظر السلطان
 توهم على والمبنية الغفلة من الناشئة والشفقة. الروح   تنبسط تزايدت كلما

.الغموم بظلمة القلب ويتألم الروح ينقبض يدهابتزا المالكية

 في يتصرف حياة ذي كّل  يرى والتوحيدي االيماني النظر ان: كذلك 
 كيف ملكه في يتصرف الذي للسلطان السفينة على المستأجر كاالمير وجوده،

 االسباب تصارع الفقيرة الصغيرة النحلة وال النملة اليرى النظر فهذا. يشآء
 وطيارة برية سفينة في تتصرفان والنحلة النملة يرى بل مة،المهاج الظالمة
 في الهاجمة االسباب   تتصاغر قدير، قدرة بيد تصل وناصيتهما زمامهما هوائية،

 - عظمت ولو - االسباب تصارع النحلة وكذا النملة انما. راكبهما نظر
. الحقيقي بمالكه باالستناد
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ع ون اليه   وإنّا هلل إنّا﴿  المصيبة عند قيل واذا  وأنا له، المال  : فمعناه ﴾ راج 
، وإليه أمره، في  هجم نفرٍ  كمثل مثل ه. حفظه في اقّصر لم لو علّي  ما اذهب 

 معي وما انا: النفر يقول. الناس بعض   السلطان مال من يده في ما على
 التملك توهم بنظر نظر اذا واما.. علّي  فال بإذنه كان فان اذهب، واليه للسلطان

 اليتيم مثل الحيوانات كل يصير اذ قلب؛ له لمن محرقة نارا   الشفقة   بتانقل
..عموميا   مأتما   الكون في وي رى المذكور



 

(2)الثانىالباب

فى

اهلل ســـــبـحـان

الرحيم الرحمــن اهلل بسم

بحان  المتنّزه المتقدس المطلق والغني الذاتية، بالقدرة المطلق القادر اهلل س 
.الحتياجوا العجز عن

بحان  المتنّزه المتقدس وافعاله، وصفاته، ذاته، في المطلق الكامل اهلل س 
 كمال على وهو افعاله، كمال على دالّ  آثاره كمال اذ والنقصان؛ القصور عن

 مجموع بل. جالله جل ذاته كمال على وهو أوصافه، كمال على وهو اسمائه،
 ضعيف ظّل  هو انما ل؛والجما الكمال من والمصنوعات الكائنات في ما

 وباجماع القاطع، وبالبرهان الصادق، بالحدس وجماله لكماله بالنسبة
 على: والمشاهدة والشهود والذوق بالكشف متفقين متواترين عظام جماعاٍت 

.الوجود واجب ألنوار األكوان كل بل الكائنات كمال ظلية

 ال له؛ الشريك الشركاء، عن المتنّزه المتقدس االحد الواحد اهلل سبحان
 التحاد ربوبيته في وال المؤثر، وحدة على الدالة األثر لوحدانية ملكه في

.بالذات واالستقالل لالنفراد المستلزمة الوهيته في وال القلم،

 المتناع والوزراء؛ المعين عن المتنّزه المتقدس األزلي القدير اهلل سبحان

                                                 
2
 التاسعة بيةاللمعةالعر في"  اهلل سبحان" يخص الذي الثاني الباب هذا ايضاح  

 - المؤلف -   مختصرا   هنا جاء لذا النور، رسائل من عدة مواضع وفي والعشرين
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..المتناهي الممكن بواسطة لمتناهيةا الغير الكاملة القدرة في واالنتهاء التحديد

..المحدثاتمماثلةعنالمتنّزهالمتقدساألزليالقديماهللسبحان

 ماهيات لوازم عن المتنّزه المتقدس الوجود الواجب اهلل سبحان
..الممكنات

 العزيز وهو واالرض السموات في االعلى المثل له الذى اهلل سبحان
 تتصوره وعما الخاطئة، الباطلة العقائد صفهت عما المتنّزه المتقدس الحكيم
 الى او األعدام، من إما هي اذ النقائص؛ كل وعن القاصرة، الباطلة االوهام
! ..الواجب؟ الوجود ذيل الى تصل فكيف. األعدام

 الالزمين والتبدل التغير عن المتنّزه المتقدس االبدي السرمدي اهلل سبحان
..والوحدة جوبللو والمنافيين واالمكان للكثرة

 والتجزء التحّيز عن المتنّزه المتقدس والمكان، الكون خالق اهلل سبحان
.الذاتي للغناء المنافيين

. والزوال الحدوث عن  المتنّزه المتقدس الباقي القديم اهلل سبحان

 من بجنابه اليليق عما المتنّزه المتقدس الوجود الواجب اهلل سبحان
 والتحديد الحصر ومن -! االرباب ولرب رابللت ما - واالتحاد الحلول

لّوا   الظّالمون يقول عّما اهلل تعالى والولد الوالد ومن للمحكومية؛ المستلزمين .كبيرا   ع 

 وما السموات في ما له ويسبح كلهم المالئكة له تسبح الذي اهلل سبحان
..القدر قلم نقوش من جباهها على بما االرض، في





 

2الثالثالباب

فى

هلل الحـــــمـد

الرحيم الرحمــن اهلل بسم

د الذي هلل الحمد  العوالم   هذه الكمالية صفاته باظهار عليه وتثني له تحم 
 واعضائها، واركانها، بانواعها، العوالم اذ والقالية؛ الحالية ألسنتها بجميع

 وافتقاراتها، واحتياجاتها، وإمكاناتها، حدوثها بألسنة   واثيرها؛ وذراتها، واجزائها،
 وعباداتها، وكماالتها، واتقانها، وموازنتها، ونظامها، وصنعتها، وحكمتها،
 الواجب اهلل هو: بانه جالله ألوصاف تاليات مسّبحات ألسنات.. وتسبيحاتها

 الجبار العزيز الصمد الفرد االحد الواحد األبدي السرمدي القديم الوجود
 خالقنا: بان قائالت جماله ألوصاف تاليات حامدات   وكذا.. القهار المتكبر
.. جميل محسن، لطيف، فياض، ودود، جواد، كريم، رزاق، رحيم، رحمن،

 خالقنا بان - وحاال   قاال   - ناطقات كماله ألوصاف تاليات ذاكرات وكذا
.. شهيد متكلم، بصير، سميع، مريد، قدير، حكيم، عليم، قيوم، حّي،: ومالكنا

.الكائنات في المتجلية الحسنى ئهالسما تاليات ألسنات وكذا

 الكمالية صفاته باظهار عليه وتثني له وتسبح تحمده الذي هلل الحمد ثم،
 وفصوله ابوابه بجميع الكبير الكتاب هذا اذ فيها؛ ما بجميع الكائنات   هذه

                                                 
2
 التفكر" العربية الرسالة في مفصلة كتابة  " هلل الحمد" في المهم الباب هذا كتب لقد  

 - المؤلف -. مختصرا   هنا جاء لذا( والعشرين التاسعة اللمعة" )الرفيع االيماني
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مله وسطوره وصحفه  كل   ونقوشها، بصفاتها وصنعتها بحكمتها وحروفه؛ وج 

جاللهاوصافبوارقلتجلياتمتنوعةومرايااوتةمتفمظاهر   نسبته بقدر  
..الحسنىاسمائهواشعاتكمالهاوصافوانوارجمالهاوصافواضواء

 الحياة نعمة وعلى المحض، الخير هو الذي الوجود نعمة على هلل الحمد
 حياة بل الحياة كمال هو الذي االيمان نعمة وعلى الوجود، كمال هي التي

..الحياة

 والمنّور الستة، الجهات ظلمات عنا المزيل   االيمان نور على هلل الحمد
ر   واالنفسية، االفاقية الجهات  الثالثة االضواء ومنه الستة االنوار فيه الذي والنّي 

.االزل سلطان معرفة شمس من المنعكس  

 األعدام ظلمات من الروح يخلص به اذ باهلل، االيمان على هلل الحمد
ن، العمومي، مأتمال ومن االكوان ووحشة ن، وم  ن، وم  ن، وم  ن وم   ما الى وم 
ن اليحد ..للروح المحرقة االهوال م 

 ودودا ، كريما ، محسنا ، ملجأ، ارانا الذي االيمان نور على هلل الحمد
 لنا المضئ والمبشر االبدية، الحياة لنا المنّور هو االيمان اذ رحيما ؛ رؤوفا ،
 الدافع وهو واالستمداد، االستناد نقطتي على المحتوي وهو االبدية، السعادة
 وهو الكائنات، وجه على المرسلة الرحمة وجه عن العمومي المأتم لحجاب
 النعم ويديم االمثال، دوران باراءة المشروعة اللذائذ عن الفراقية لآلالم المزيل
.. االنعام شجرة باراءة معنى  

 امواتا   أجانب اعداءا   تالكائنا من ي توهم ما االيمان نور يبّدل وكذا
. مؤنسين احياء اخوانا   أوّداء ويحولها موحشين؛



يالنور العربي يالمثنو   224  

 الرحمة من مملؤا   الدارين ومجموع الكائنات كّل  النور ذلك يصور وكذا
 وحواسها بوسائطها جميعها من يستفيد - مزاحم بال - حقا   مؤمن لكل هدية  

ّق  الموهوبة، الكثيرة المتنوعة  كل على هلل لحمدا: يقول ان وعليه له فح 
 يده في الكائنات كل ليس بمن اليرضى ان عليه وواجب له والزم  . مصنوعاته

..ومقصودا   ومحبوبا   ومعبودا   ربا   يشاء، لمن يهديها

 محمد سيدنا هي التي العالمين على رحمته على العالمين رب هلل الحمد
 كثافة تحت أانطف ما واستقر استثبت وبرسالته به اذ وسلم،عليهاهللصلى

 ..االلوهيةفكر انوار من االديان سائر في ما الفلسفة

البشراهتدىبهوكذا..العالمينربمرضياتللبشرتظاهربرسالتهوكذا
..والوجودالكوننورهوالذيااليمانالى

 اذ العالمين؛ رب مرضيات هي التي االسالمية نعمة على هلل الحمد
 ورب العالمين ورّب  رّبنا ويحبه ويريده به يرضى ما أرانا الذي هو االسالم

.واالرضين السموات

 الرحيم؛ الرحمن اهلل بسم: بضياء المستضئ االيمان نور على هلل الحمد
نعام، الى النعمة من ينظر أن للحامد البد نعم ان ليرى اال   واقرب   به أبصر   الم 
. االنسان الى باالكرام ويتحبب باالحسان، ويتوّدد باالنعام، يتعّرف اليه منه

.والتوّدد التعّرف ذلك استشعر اذا شاكرا   يكون انما فاالنسان




 

الرابعالباب
اكبر اهلل فى

.تام ايضاح فيه الثاني والقسم االجمال، بغاية االول القسم هذا :قسمان الباب هذا

االول القسم

الرحيم الرحمن اهلل بسم

 بوجه لها النهاية بقدرة شئ، كل على ديرالق هو اذ شئ، كل من.. اكبر اهلل
 والفرد   والكل   والجزء   والنجوم   الذرات   اليها بالنسبة تتساوى الوجوه، من

ك م   ما﴿: بسرّ  والنوع   ق  ث ك م خل  دةٍ  كنفٍس  إالّ  والبع   ﴾واح 

.والكل والنوع النجم من جزالة   بأقل ليست والفرد والجزء الذرة ان! نعم

 الزمٍ  الوجوه من بوجه له النهاية بعلمٍ  شئ بكل العليم هو اذ.. اكبر اهلل
 من الكائنات في وما.. الحضور بسر شئ عنه ينفّك  ان فاليمكن للذات، ذاتي

 واالقدار المنتظمة، واالقضية المحيط، والشعور التامة، والعناية العامة، الحكمة
 واالتقانات تنوعة،الم والرحمات المقنّنة، واالرزاق المعينة، واآلجال المثمرة،
..المزين واالهتمام المفننة،

خلقمن  يعلم  أال﴿ :بسرشئبكلتعالىعلمهاحاطةعلىشاهدات
و .جاللهجل﴾الخبير  الّلطيف  وه 

 الغير االمكانات بين الكائنات تردد اذ شئ؛ لكل المريد هو اذ.. اكبر اهلل

 المختلفات وخلق   الميزان، ذابه وموازنتها النظام بهذا تنظيمها ثم المحدودة،
.. الجامد البسيط من -مثال   ثمراتها وازهارها باوراقها كالشجر- المنتظمة
 لم يشأ لم وما كان ماشاء: لـ ومستلزمة تعالى، ارادته عموم على شاهدات

..جالله جل. يكن



يالنور العربي يالمثنو   22  

 هذه الذي االزلي الشمس هو اذ :لك قيل هو؟ ومن ل م :قلت ان.. اكبر اهلل
.الشهود اهل باتفاق افعاله وآثار اسمائه وتجليات انواره ظالل   الكائنات

 السلطان هو اذ :لك قيل هو؟ ومن ل م :قلت وان.. شئ كل من.. اكبر اهلل
.جالله جل وميزانه نظامه قبضتي تصرف في بتمامها العوالم هذه الذي االزلي

 نظّم الذي االزلي الحاكم هو اذ :لك قيل هو؟ ومن ل م :قلت ان.. اكبر اهلل
 وحكمته، مشيئته ونواميس وقدره، قضائه ودساتير سنته، بقوانين الكائنات
 والنواميس القوانين وما. وصفاته اسمائه وتجليات ورحمته، عنايته وجلوات

..االنواع على واالرادة واألمر العلم مجموع لتجلي اسماء   االّ 

 هذا الذي االزلي نعالصا هو اذ :لك قيل هو؟ ومن ل م :قلت ان.. اكبر اهلل
 وبناؤه ايجاده   الصغير العالم   وهذا وصنعته، وانشاؤه ابداعه   الكبير العالم  

..سكت ه اجزائهما من جزء كل على بل جوانبهما وعلى.. وصبغته

 هذه الذي االزلي النقاش هو اذ :لك قيل هو؟ ومن ل م :قلت ان.. اكبر اهلل
 رحمته، فياض وثمرات حكمته، بركار وش  ونق وقدره، قضائه قلم   خطوط   الكائنات  
..جماله تجليات ولمعات   كرمه، لطائف وازاهير   عنايته، بيضاء يد   وتزيينات  
: تنبيه

 قيودها في بالدقة، عرفي براهينها تشربت الثالثة االبواب هذه احكام
.االحكام دالئل

ذههالذياالزليالقديرهواذ:لكقيلهو؟من:قلتان..اكبراهلل
شئكلعلىانهعلىالمعجزاتتلكتشهد.قدرتهمعجزاتالموجودات

اليهبالنسبةتتساوىشئ  قدرتهحكمعنيخرجولنيخرجلم.قدير
..والشموسالذرات  
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 له المصور البارئ الخالق هو اذ :لك قيل هو؟ من :قلت إن.. اكبر اهلل
 وعظمته، الوهيته اهينبر نّيرات العلوية االجرام هذه الذي. الحسنى االسماء

..جالله جل وعزته ربوبيته شواهد وشعاعات
 هو اذ شئ، لكل الخالق هو اذ :لك قيل هو؟ من: قلت ان.. اكبر اهلل
ن الدارين؛ في الرحمن وهو الن عم، لكل المنعم وهو حي، لكل الرزاق  عظيم   م 
 شئ، لكل الرب وهو. الجنةو والسالم، الصالة عليه محمد سيدنا رحمته  
..شئ لكل المربي وهو شئ لكل المدبّر وهو

 وهو شئ، لكل المصور هو اذ :لك قيل هو؟ من :قلت ان.. اكبر اهلل
.العالم لهذا النظّام وهو شئ، كل في المتصرف

ن واجّل  واعظم.. اكبر اهلل  واعلى وارفع   والعقول، االفكار   به يحيط ان م 
..والقصور العجز   يناله أن من وانزه واجّل 
.. وأولى وأحسن، وأعلى، اكبر، ألجله يكون ما اي شئ؛ كل من اكبر اهلل

..واجّل  اعظم به يكون وما


 تنبيه
 ليست انها شاهدت   الصلوات؛ بعد تتكّرر التي المباركة الكلمات هذه
 متساندة   معانيها تأسيس في تأكيد او االبواب في اليه اشير كما تأسيس   بل تكرارا ،

.متحدة   ال
 وقوع من المتشكلة للدائرة تقول كبير حوٍض  وسط في حجرا   رميت: مثال  
. اوسع دائرة   تتظاهر بواسعة تتلفظ كلما.. واسعة.. واسعة.. واسعة: الحجر
.والثمرات المقاصد في تأسيس   المعنى، في تأكيد   وكذا





يالنور العربي يالمثنو   22  

: يقال حتى الممكن ماقيمة. شئ كل من "اكبر اهلل"معنىما:قلتان
 احسن  ) ي قال حتى تعالى غيره  ( والراحمين.. الخالقين) اين منه؟ اكبر اجبالو

؟(الراحمين ارحم) و( الخالقين

 كان وما وأولى، احسن   له كان وما واعلى، اكبر   منه ماكان: اي :لك قيل
 ان البد وكذا.. العقول يتصوره ما كل من اكبر   ذاته في وهو. واجّل  اعظم   به

 واعظم اكبر وكذا.. ومطالبكم مقاصدكم كل من وأهم بكمقلو في اكبر يكون
.الكائنات حجاب ويحجبه يستره ان من

 في الذين الخالقين من احسن   ذاته في هو: اي! الخالقين احسن واما
 الشمس  : يقال. المرايا في كالشمس فيها، الخالقية صفة بتجلي العقول مرايا
 .. المرايا في المنورين تماثيلها من انور   ذاتها في

.. االوهام فرض في الموهومين الخالقين من وجوبه مرتبة في احسن   وكذا
 الخالقية، ويتوهم االسباب من االثار يرى لما الظاهري الوهمي نظرنا وايضا  

 وال بالذات، اليه ي توّجه ان فالبد االسباب، حجاب بال خالقا   احسن   هو: اي
 .. الظاهرية باالسباب ي بالى

 نفس الفي بنا، تتعلق التي االشياء والى الينا تنظر المفاضلة نسبة ان وكذا
 في مدخله: اي. واعظم احسن السلطان  : جزئية وظيفة في لنفرٍ  ي قال كما االمر،

.الظاهرية امرائك سائر من ازيد تالحظه ان فالبد أزيد؛ هذه وظيفتك

 يناله ان من زهوان وارفع.. والعقول االفكار به تحيط ان من واجّل  اكبر اهلل
..جالله جل وافعاله، وصفاته، ذاته، في المطلق الكامل وهو.. والقصور العجز





 

المفصلالرابعالباب

مراتب فى

اكبر اهلل

الثاني القسم

االولى المرتبة

الرحيم الرحمن اهلل بسم

د  ال   وق ل  ﴿ ذ   لم   الّذي هللٰ  حم   ولم   لك  الم   في يك  شر   له   يك ن   ولم   ولدا   يتّخ 
ن ّي ول   له   يك ن     ﴾يرا  ب  تك   وكّب ره   الّذّل   م 

 هو إذ وعلما ، قدرة شئٍ  كّل  من اكبر اهلل. جالله جل وسعديك لبيك
وكتبكالكائنات، بقدرته االنسان صنع: الّذي المصّور البارىء الخالق

،الكبيرالعالمذاكإذ.القلمبذلكاالنسانكتبكماقدرهبقلمالكائنات
صّيرهلذاكإبداعه.قدرهمكتوبقدرته،مصنوع:الصغيرالعالمكهذا

لهذابناؤهملكا ،ذاكصّيرلذاكإنشاؤه.ساجدا  صّيرهلهذاايجادهمسجدا ،
تزاهرتهذافيصبغتهكتابا ،تظاهرتذاكفيصنعته.مملوكا  صّيره
فيحشمته.هنعمتتنظمهذافيرحمتهحشمته،تظهرذاكفيقدرتهخطابا  
فيذاكفيسّكته.األحدهوتعلنهذافينعمته.الواحدهوتشهدذاك

حجيرةواالعضآء،الجسمفيهذافيخاتمهحركة  سكونا  واالجزاءالكّل 
..ذّرة  

 انتظامٍ  مع مطلقة   سخاوة   - كالفلق - ترى كيف المّتسقة آثاره إلى فانظر
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 في مطلٍق، اتقانٍ  مع مطلقةٍ  سهولةٍ  في لٍق،مط اتّزانٍ  مع مطلقةٍ  سرعةٍ  في مطلٍق،
 خلطةٍ  في مطلٍق، اتّفاٍق  مع مطلقةٍ  بعدةٍ  في مطلٍق، صنعٍ  حسن مع مطلقةٍ  وسعةٍ 
 الكيفّية فهذه مطلٍق، غلوٍّ  مع مطلقةٍ  رخصةٍ  في مطلٍق، امتيازٍ  مع مطلقةٍ 

 عةالصن قبول على المنافق، لالحمق مجبرة   المحّقق، للعاقل شاهدة   المشهودة
.المطلق العليم وهو المطلقة القدرة ذي للحّق  والوحدة

 اسند إن. منغلقة   صعوبة   والّشركة الكثرة وفي مطلقة ، سهولة   الوحدة وفي
.. االبتداع في سهولة   كالثّمرة والنّخلة كالنّخلة فالكائنات للواحد؛ االشياء كّل 
 االمتناع؛ في صعوبة   كالّشجرات والثّمرة كالكائنات فالنّخلة للكثرة اسند وإن
 مباشرٍة؛ وال كلفةٍ  بال للكثير ووضعية نتيجة   يحّصل الواحد بالفعل الواحد إذ
 إالّ  إليها تصل أن يمكن ال الكثرة إلى والنّتيجة الوضعّية تلك احيلت لو

 الحجرات مع والباني النّفرات مع كاالمير ومشاجراٍت، ومباشراٍت  بتكّلفاٍت 
 في النّقط مع المركز ونقطة القطرات مع لفّوارةوا الّسّيارات مع واالرض
:الّدائرة

يضطروال.محدودةٍ غيرقدرةٍ مقاماالنتسابيقومالوحدةفيأنّ :بسرّ 
وفيإليهالمسندإلىبالنّسبةاالثرويتعاظمقّوته،منابعلحملالّسبب
ومنجرمهبنسبةاالثرفيتصاغرقّوته،منابعلحملسبٍب كّل يضطرّ الّشركة

شجرة  الّصغيرةالنّواةوحملتالجبابرة،علىوالّذبابةالنّملةغلبتهنا
.عظيمة

 العدم من االيجاد اليكون الواحد إلى االشياء كّل  إسناد في أنّ : وبسرّ 
. الخارجّي  الوجود إلى العلمّي، الموجود نقل عين االيجاد يكون بل المطلق،

 وجودٍ  لتثبيت الفوطوغرافّية الّصحيفة ىإل المرآة، في المتمثّلة الّصورة كنقل
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 بواسطة اليرى بمدادٍ  المكتوب الخطّ  إظهار أو الّسهولة، بكمال لها خارجّيٍ 
 يلزم والكثرة االسباب إلى االشياء إسناد وفي.. المستورة للكتابة مظهرةٍ  مادةٍ 

! االشياء أصعب يكون محاال   يكن لم إن وهو المطلق؛ العدم من االيجاد
 واصلة   الكثرة في والصعوبة الوجوب، درجة الى واصلة   الوحدة في ةفالسهول

 من االيس وايجاد االبداع يمكن الوحدة في أنّ  وبحكمة.. االمتناع درجة الى
 وإفراغ ماّدٍة، وال مّدةٍ  بال الّصرف العدم من الموجود إبداع يعني الّليس

 اليمكن والكثرة الّشركة يوف.. خلطةٍ  وال كلفةٍ  بال العلمّي  القالب في الّذّرات
 ذّراٍت  جمع حياةٍ  ذي لوجود بدّ  فال. العقل أهل كّل  باتّفاق العدم من اإلبداع
 في الّذرات لمحافظة يلزم العلمّي  القالب وبعدم والعناصر، االرض في منتشرةٍ 
 إنّ  ذلك ومع. ذّرةٍ  كّل  في مطلقةٍ  وإرادةٍ  كّلي علمٍ  وجود الحياة ذي جسم

 عليها الأمارة محضة ، تحّكمّية  و  بالّذات وممتنعة   عنها ة  مستغني الّشركاء
 تستلزم واألرض الّسموات خلقة إذ الموجودات، من شيءٍ  في إليها والإشارة

 تحديد لزم وإالّ .. الّشركاء عن فاستغني بالّضرورة، متناهيةٍ  غير كاملة   ٍ  قدرة
 ضرورٍة، بال متناهيٍة، بقّوةٍ  التّناهي عدم وقت في متناهيةٍ  غير كاملةٍ  قدرةٍ  وانتهاء

معالّشركاء،فامتنعت:أوجهٍ خمسة في محال   وهو. عكسه في الّضرورة مع
علىوالأمارةوجودها،إلىإشارةالالوجوهبتلكالممتنعةالّشركاءأنّ 

.الموجوداتمنشىءٍ فيتحققها

: والثاّلثين الثّانية الّرسالة من االّول الموقف في المسألة هذه استفسرنا فقد
 الّتشّخصات إلى الّسموات من: الثّاني الموقف وفي الّسّيارات، إلى الّذّرات من

.الّتوحيد سّكة بإراءة الّشرك ردّ  جواب جميعها فاعطت الوجهّية،

 حجاب   إالّ  االسباب وما. له وزراء وال المعين كذلك. له شركاء ال فكما
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 إذ األمر؛ نفس في إيجادي   تأثير   لها ليس االزلّية القدرة تصّرف على رقيق  
 أظهر من يده في ليس أنّه مع االنسان، هو اختيارا   واوسعها االسباب أشرف
 واحد   جزء   إالّ  أجزاءٍ  مئات من - والفكر والكالم كاالكل - االختيارية أفعاله

 عن االيدي مغلول اختيارا   واالوسع االشرف الّسبب كان فإذا. مشكوك  
 والجمادات البهيمات تكون أن يمكن فكيف ترى، كما الحقيقّي  الّتصّرف
  والّسموات؟ األرض لخالق والّربوبّية االيجاد في شريكا  

 أو الهديّة، فيه الّسلطان وضع الّذي الظّرف يكون أن يمكن ال فكما
 إليك؛ النّعمة يده على أرسل الّذي النّفر أو العطّية، فيه لّف  الّذي المنديل
 على المرسلة االسباب تكون أن يمكن ال كذلك.. سلطنته في للسلطان شركاء
 واالسباب لنا، المّدّخرة للنّعم صناديق هي الّتي والظروف إلينا، النّعم أيديهم

. مؤثّرة وسائط أو أعوانا   شركاء إلينا؛ مهداةٍ  إلهّيةٍ  عطايا على التّفت الّتي

  الثانية المرتبة

 الحكيم الّصانع العليم الخالّق هو إذ وعلما ، قدرة   شيءٍ  كّل  من أكبر اهلل
 بستان في العلويّة واالجرام األرضّية الموجودات هذه: الّذي الّرحيم الّرحمن

المتلونةالنباتاتوهذهبالبداهةعليمٍ خالٍّق قدرةمعجزات الكائنات،
حديقةفيالمنشورةالمتبّرجةالمتنّوعةالحيواناتوهذهالمنثورة،المتزيّنة
المتبّسمةاالزهاروهذهبالّضرورةحكيمٍ صانعصنعةخوارق،األرض
 بالمشاهدة رحيمٍ رحمنرحمةهداياالحديقةهذهجنانفيالمتزيّنةواالثمار

تاك،ومصّورهاتيك،خالّقبأنّ :هذهوتعلنتاك،وتناديهاتيك،تشهد
حمة  رشىءٍ كّل وسعقدعليم،شئٍ وبكّل قدير،شئٍ كّل علىهذهوواهب



 213  قطرة

والصغيروالكثيروالقليلوالنّجومالّذّراتقدرتهإلىبالنّسبةتتساوىوعلما ،
وغرائبهاالماضيةالوقوعاتوكّل المتناهي،وغيروالمتناهيوالكبير

كّل علىقدير  الّصانعذلكأنّ تشهدحكيٍم،صانعٍ صنعةمعجزات
.الحكيموالعزيزليمالعالخالّقهوإذوعجائبها،االستقبالّيةاالمكانات

 قدرته، مظهر فطرته، محشر صنعته، مشهر أرضه حديقة جعل من فسبحان
 الموجودات، مسيل المخلوقات، ممرّ  جنّته، مزرع رحمته، مزهر حكمته، مدار
. المصنوعات مكيل

 النباتات؛ مزهر الّشجرات، مثّمر الطّيورات، منّقش الحيوانات، فمزيّن
. لطفه براهين جوده، هدايا ،صنعه خوارق علمه، معجزات

 تهّزج االسحار، نسمة في االطيار تسّجع االثمار، زينة من األزهار تبّسم
 تعّرف الّصغار، االطفال على الوالدات ترّحم االزهار، خدود على االمطار
 والّروح واالنسان، للجن منّاٍن، تحنّن حنّاٍن، ترّحم رحمن، توّدد ودوٍد،

 . والجانّ  والملك والحيوان

 خوارق.. الحكمة معجزات واالزهار والحبوب واالثمار، والبذور
... اآلخرة دار في لطفه شواهد.. الوحدة براهين.. الّرحمة هدايا.. الّصنعة
 كّل  وسع قد. عليم   شئٍ  وبكّل  قدير   شئٍ  كّل  على خالّقها بأنّ  صادقة   شواهد

 كالبذرة، فالّشمس. روالتّصوي والّصنع والّتدبير والخلق والعلم بالّرحمة شئٍ 
 والّصنع والّتدبير، بالخلق عليه التثقل كالحّبة، واالرض كالّزهرة، والنّجم

 .والّتصوير

رموزاتالقدر،إشاراتالكثرة،اقطار في الوحدة مرايا واالثمار فالبذور
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فيالفاطرلوحدةشاهدة  تصدرالوحدة،منبعمنالكثرةتلكبأنّ القدرة؛
 .والتصويرالّصنع

.. والّتدبيرالخلقفيالّصانعلحكمةذاكرة  تنتهيالوحدةإلىثمّ 
ثمّ ينظرالجزئّي إلىالنّظربكّلّيةالكّل خالقبأنّ الحكمةوتلويحات

 .جزئهإلى

ثمر  فالبشر.الّشجرهذاخلقمناالظهرالمقصودفهوثمرا  كانإنإذ
كالنّواة،والقلب.جوداتالمولخالقاالظهرالمقصودفهوالكائنات،لهذه
االصغرفاالنسانالحكمةهذهومنالمخلوقات،لصانعاألنورالمرآةفهو
الموجودات،هذهفيوالمحشرللنّشراالظهرالمدارهوالكائناتهذهفي

.الكائناتلهذهوالّتجديدوالّتحويلوالّتبديلوالّتخريب

..عظمته نهلك العقول التهدي الّذي أنت كبير يا: أكبر اهلل

 ياحى: ندكويد سراسر ياحق،: ندجويد دمادم شئ، هر دنزن مي برابر هو االّ  اله ال كه

2 الثالثة المرتبة

."والثالثين الثانية الرسالة من الثالث الموقف" رأس في ايضاحها

                                                 
 الزاهر فالربيع ، جميلة وحسناء جزئية زهرة االعتبار بعين تأخذ الثالثة المرتبة هذه 2
 العالم ان كما ، المرتبة تلك مظاهر من مظهران هما اذ مثلها؛ العظيمة والجنة الزهرة كتلك
.. االنسان وصنف الحيوان وجنس والروحانيات العين الحور وكذا وعظيم، جميل انسان

 . المرتبة هذه تعكسها التي االسماء هذه صفحاته يعكس ميلج انسان هيئة في كأنه منها كل

-ترجمة الناشر .المؤلف-
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 الحكيم العليم المقّدر القدير هو إذ وعلما ، قدرة   شئٍ  كّل  من أكبر اهلل
 الّرحيم الّرحمن المتعّرف الودود المنعم المزيّن الّلطيف الكريم المصّور
 حقائق ما: الّذي االزلّي  النّّقاش المطلق، والكمال الجمال ذو الجميل المتحنّن

، كال   الكائنات هذه الموجوداتهذهحقائقوماوطبقاٍت،وصحائف وأجزاء 
وعلمٍ وتقديرٍ نظيمٍ بتوقدرهقضائهقلمخطوطإالّ ..وبقاء  وجودا  وجزئيا  كّليا  

يدتزييناتوإالّ ..وتصويرٍ بصنعٍ وحكمتهعلمهبركارنقوشوإالّ ..وحكمةٍ 
لطائفأزاهيروإالّ ..وكرمبلطٍف وتنويرهوتزيينهوتصويرهصنعهبيضاء
رحمتهعينفّياضثمراتوإالّ ..ونعمةٍ برحمةٍ وتوّددهوتعّرفهوكرمهلطفه

وكمالٍ سرمدّيٍ جمالٍ لمعاتوإالّ ..وكمالٍ لٍ بجماوتحنّنهوترّحمهونعمته
مرّ علىالجمالتجليدواممعالمظاهر،وسّيالّيةالمراياتفانّيةبشهادةديمومّيٍ 
.واالعواموااليّاماالناممرّ علىاالنعامدوامومعواالدوار،والعصورالفصول

 الفيض مع الّدائم الّتجّلي مع الموجودات زوال المرآة، تفاني! نعم
 الكمال أنّ  الظّاهر، الجمال أنّ  البواهر أبهر من الظّواهر أظهر من المالزم،

 المجّرد للجمال برهانٍ  أوضح من تبيانٍ  أفصح من المظاهر، ملك ليسا الّزاهر
.الودود للباقي الوجود للواجب المجّدد، لالحسان

 المكّمل لفعلا ثمّ . المكّمل الفعل على بالبداهة يدلّ  المكّمل، فاالثر! نعم
 يدلّ  المكّمل االسم ثم. المكّمل والفاعل المكّمل، االسم على بالّضرورة يدلّ 
 الّشأن على شٍك  بال يدلّ  المكّمل الوصف ثمّ . المكّمل الوصف على ريٍب  بال

 بالذات، يليق بما الّذات كمال على باليقين يدلّ  المكّمل الّشأن ثمّ . المكّمل
...اليقين الحّق  وهو

الرابعةةالمرتب
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 األزلّي  الحكيم الحاكم الحكم العادل العدل هو إذ أكبر؛ اهلل جالله جّل 
 وحكمته، مشيئته باصول أيّامٍ  ستة في الكائنات هذه شجرة بنيان أّسس: الّذي

 بنواميس وزيّنها وسنّته، عادته بقوانين ونظّمها وقدره، قضائه بدساتير وفّصلها
 : وصفاته أسمآئه بجلوات ونّورها ورحمته، عنايته

 وتناسبها وتشابهها موجوداته وتزيّنات مصنوعاته، إنتظامات بشهادات
 مقدار على شٍئ، كّل  في الّشعوريّة الّصنعة واتقان وتعانقها، وتعاونها وتجاوبها

.القدر بتقدير المقّدرة قابلّيته قامة

 لّرحمةوا تزييناتها، في الّتاّمة والعناية تنظيماتها، في العاّمة فالحكمة
 العجيبة والحياة تربيتها، في الّشاملة واالعاشة واالرزاق تلطيفاتها، في الواسعة
 تحسيناتها، في القصديّة والمحاسن لفاطرها، الّذاتّية للشؤن بمظهريّتها الّصنعة
 قلبها في الّصادق والعشق زوالها، مع المنعكس الجمال تجّلي ودوام

 وحدة على كّملها كّل  واتّفاق تها،جذب في الظّاهر واالنجذاب لمعبودها،
 والّتربية لنباتاتها، الحكيم والّتدبير أجزائها، في لمصالح والتصّرف فاطرها،
 الجسيمة والغايات أركانها، تغّيرات في المكّمل واالنتظام لحيواناتها، الكريمة

 إلى بالاحتياج صنعتها، حسن كمال غاية مع دفعة   والحدوث كّليتها، انتظام في
 وقضاء إمكاناتها، ترّدد تحديد عدم مع الحكيمة والتّشّخصات وماّدٍة، ةٍ مدّ 

 حيث من - المناسبة الالّئقة أوقاتها في وتنّوعها كثرتها غاية على حاجاتها
 والقّوة مطالبها، أصغر من ايديها قصر مع - اليشعر حيث ومن اليحتسب
 الظاهرة والحياة ،عجزها منبع في المطلقة والقدرة ضعفها، معدن في المطلقة

 تغّيراتها في المكّمل واالنتظام جهلها، في المحيط والشعور جمودها، في
 كالدّوائر - تسبيحاتها في واالتّفاق. المتغّير الغير المغّير لوجود المستلزم
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 إستعدادها بلسان: الثاّلث دعواتها في والمقبولّية - المركز المّتحدة المتداخلة
 والّشهودات والمناجات اضطرارها، وبلسان طريّةالف إحتياجاتها وبلسان

فاطرها،بذكرواالطمئنان قدريها، في واالنتظام عباداتها، في والفيوضات
كمالها،ظهوروسببومبدئها،منتهاهابينالوصلةخيطفيهاالعبادةوكون

..وكيفّياتهاواحوالهاشئوناتهابسائروهكذاصانعهامقاصدولتحّقق
احدٍ كريممرٍب تربيةوفيواحٍد،حكيممدبّرٍ بتدبيركّلهانّهاباشاهدات  

ومصدرهمواحدٍ متصّرٍف تصّرفوتحتواحٍد،سّيدٍ خّداموكّلهاصمٍد،
منمكتوٍب كّل علىوحدتهخواتيموتكاثرتتظاهرتالّذيواحٍد،قدرة

.موجوداتهصفحاتمنصفحةٍ كّل فيمكتوباته

 كّل  بل وحجٍر، حيوانٍ  كّل  بل وشجٍر، نباٍت  كّل و وثمٍر، زهرةٍ  فكّل  نعم،
 يظهر واألثر، النّقش بّين خاتم  .. وقفرٍ  بادٍ  وكّل  وجبٍل، وادٍ  كّل  في ومدٍر، ٍٍ ذرّ 

 البرّ  ظهر كاتب فهو بالعبر، المكان ذاك كاتب هو األثر ذاك ذا بأنّ  النّظر لدّقة
 جّل  العبر ذات الّسموات صحيفة في والقمر الّشمس نّقاش فهو البحر، وبطن
. أكبر اهلل نّقاشها جالل

 عالم زند مى برابر هو االّ  اله ال كه

2 الخامسة المرتبة

 العلويّة األجرام هذه الّذي البصير المصّور القدير الخالّق هو إذ أكبر؛ اهلل
 ربوبّيته شواهد وشعاعات وعظمته، الوهّيته براهين نّيرات الّدّريّة والكواكب

                                                 
2
 وفي والثالثين الثانية الكلمة من االول الموقف ذيل في المرتبة هذه وضحت لقد   
 -ترجمة الناشر- .المؤلف  .العشرين المكتوب من الثاني المقام
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 حكمه وسعة على وتنادي ربوبّيته، سلطنة شعشعة على وتنادي تشهد وعّزته،
. قدرته عظمة حشمة وعلى وحكمته،

 ﴾.. وزيّنّاها بنيناها كيف فوقهم الّسمآء إلى ينظروا افلم﴿ آية إلى فاستمع
 حكمٍة، في حركة   سكونة، في سكوتا   ترى كيف: الّسمآء وجه إلى انظر ثمّ .. الخ

..الّصنعةإتّزانمعالخلقةانتظاممعزينٍة؛فيتبّسما  حشمٍة،فيتأللؤا  
تأللؤالمعالم،لتنويرمصباحهاتهلهلالمواسم،لتبديلسراجهاتشعشع
هذالتدبيرانتهاءٍ بالسلطنةالنهىالهلتعلن.. العوالملتزييننجومها
.العالم

 كان ءشآ ما" شاملةٍ  بإرادةٍ  ومريد   شيٍء، بكّل  عليم   القدير الخالّق فذلك
 وكما. ذاتّيةٍ  محيطةٍ  مطلقةٍ  بقدرةٍ  شيءٍ  كّل  على قدير   وهو. "يكن لم يشأ ومالم

 حرارٍة، وال ضياءٍ  بال اليوم هذا في الّشمس هذه وجود يتصّور وال يمكن ال
 قدرةٍ  وبال محيطٍ  علم بال للّسموات خالٍق  إلهٍ  وجود واليتصّور اليمكن كذلك
 يلزم للذات ذاتّيٍ  الزم محيطٍ  بعلم شيءٍ  بكّل  عليم   بالضرورة فهو.. مطلقةٍ 
؛ عنه ينفّك  أن اليمكن االشياء، بكّل  العلم ذلك تعّلق  الحضور بسرّ  شيء 

.النّورانّية واالحاطة والنّفوذ والّشهود

 واالتّزانات الموزونة، االنتظامات من: الموجودات جميع في يشاهد فما
 واالقضية المنتظمة، واالقدار ة،الّتامّ  والعنايات العاّمة، والحكم المنظومة،
 واالهتمامات المفنّنة، واالتقانات المقنّنة، واالرزاق المعّينة، واالجال المثمرة،
 والّسهولة واالتقان، واالنتظام، واالتّزان، االمتياز، كمال وغاية المزيّنة،
  .شيءٍ  بكّل  الغيوب عالّم علم إحاطة على شاهدات  .. المطلقة
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 الوجود أنّ  على تدلّ . ﴾ الخبير الّلطيف وهو خلق من يعلمأال ﴿: آية وإنّ 
 . فيها العلم نور يستلزم االشياء في الوجود ونور به، العلم يستلزم الشيء في

 خلقة داللة نسبة إلى شعوره، على االنسان صنعة حسن داللة فنسبة
 إلى الّدهماء الّليلة في الّذبيبة نجيمة لميعة كنسبة خالقه، علم على االنسان
.الغبراء وجه على النّهار نصف في الشمس شعشعة

 بدون شيء   يتحّقق أن اليمكن شيءٍ  لكّل  مريد فهو شيءٍ  بكّل  عليم   أنّه وكما

.مشيئته

ثمّ تخّصصاالرادةأنّ كذلكيمّيز،العلموأنّ تؤثرالقدرةأنّ وكما
سبحانهواختيارهتعالىإرادتهوجودعلىفالشواهداالشياء،وجوديتحّقق
.وشئوناتهاواحوالهااالشياءكيفّياتبعدد

 الغير االمكانات بين من بصفاتها وتخصيصها الموجودات فتنظيم! نعم
 وتحت المشّوشة، االحتماالت بين ومن العقيمة، الطّرق بين ومن المحدودة،

 الميزان بهذا وتوزينها االرّق، االدّق  النّظام بهذا المتشاكسة الّسيول أيدي
 المنتظمات المختلفات الموجودات خلق وانّ .. المشهودين الجّساس اسالحسّ 

 بجوارحه والطّير النّطفة، من بجهازاته كاالنسان - الجامدة البسائط من الحيويّة
 كّل  تخّصص أنّ  على تدلّ  - النّواة من المتنوعة باعضائه والّشجر البيضة، من

.سبحانه ومشيئته واختياره بارادته وتعّينه شيءٍ 

 االعضاء، اساسات في نوع، من واالفراد جنس من االشياء توافق أنّ  فكما
 الّتشّخصات في تمايزها أنّ  كذلك.. أحد   واحد   صانعها أنّ  على بالّضرورة يدلّ 

 الّصانع ذلك أنّ  على تدلّ  منتظمٍة، فارقةٍ  عالمات على المشتملة الحكيمة
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 .جالله جّل . يريد ما ويحكم آءيش ما يفعل.. مريد   مختار   فاعل   هو االحد الواحد

 له شيٍء، لكّل  ومريد   شيءٍ  بكّل  عليم   المريد؛ العليم الخالّق ذلك أنّ  وكما
 ناشئة   ذاتّية   ضروريّة   كاملة   قدرة   له كذلك تاّم، واختيار   شاملة   وارادة   محيط   علم  
 ينالّضدّ  جمع لزم وإالّ  ضّدها، تداخل فمحال  . للّذات والزمة   الّذات من

 الّذّرات إليها بالنّسبة فتتساوى القدرة، تلك في مراتب فال باالتفاق، المحال
 والكّل، والجزء والكّلّي، والجزئّي  والكبير، والصغير والكثير، والقليل والنجوم،
  .والّشجر والنّواة والعالم، واالنسان

 واالمتثال؛ واالنتظام، والموازنة، والمقابلة، والّشفافّية، النّورانّية،: بسرّ 
 الّسرعة في المطلق، واالمتياز المطلق، واالتّزان المطلق، االنتظام بشهادة

وتجّليالوحدة،ويسرالواحديّة،إمداد:بسرّ .المطلقاتوالكثرةوالّسهولة
الّتقّيد،عدم:بسرّ .الماهّيةومباينةوالتجّرد،الوجوب،بحكمةاالحديّة؛

الوسائلإلىوالموانعالعوائقانقالبحكمةب.الّتجّزءوعدمالّتحّيز،وعدم
االنسانكاعصابالاحتياجأنّه:والحال.إليهاحتيجإنالتسهيلفي

والجزءالذّرةأنّ بحكمةالّلطيفة؛السّياالتلنقلالحديديّةوالخطوط
النّجممنجزالة  باقّل ليستوالنّواةواالنسانوالصغيروالقليلوالجزئّي 
هؤالءخلقفمنوالّشجروالعالموالكبيروالكثيروالكّلّي والكّل والنّوع

كالنّقطأوالمصّغرةالمكتوبةكاالمثلةالمحاطاتإذهذه؛خلقمنهاليستبعد
 .المعّصرةالمحلوبة

المحاط،خالقتصّرفقبضةفيالمحيطيكونأنبالضرورةفالبدّ 
بموازينمنهعصرهايوانعلمه،بدساتيرالمحاطاتفيالمحيطمثالليدرج
.الكّلّياتتاكإبرازعليهااليتعّسرالجزئّياتهاتيكأبرزتالّتيفالقدرة.حكمته
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 االثير؛ بذّرات الفرد الجوهر على المكتوبة الحكمة قرآن نسخة أنّ  فكما
 الّسموات صحائف على المكتوبة العظمة قرآن نسخة من جزالة   بأقّل  ليست
 خلقة من جزالة   باقّل  ونملةٍ  نحلةٍ  خلقة ليست ذلكك ..والّشموس النّجوم بمداد
. الّزهرة نجم دّريّ  صنعة من جزالة   باقّل  الّزهرة ورد صنعة وال والفيل، النّخلة
 اهل أوقعت االشياء إيجاد في السهولة كمال غاية أنّ  فكما. فقس وهكذا
 الّتي الخرافّية للمحاالت المستلزم بالّتشّكل، التّشكيل التباس في الّضاللة
 الهل والضرورة بالقطع أثبتت كذلك.. االوهام عنها تتنّفر بل العقول، تمّجها
. الكائنات خالق قدرة إلى بالنسبة الّذّرات مع الّسّيارات تساوي والحقيقة الحّق 
.هو إالّ  اله وآل شأنه وعظم جالله جّل 

:السادسةالمرتبة

 العادل هو إذ وعلما ؛ قدرة   شيء كّل  من أكبر اهلل شأنه وعظم جالله جّل 
 كّلها العوالم هذه: الّذي االزلّي  الّسلطان االحد الواحد العليم القادر الحكيم

 وعلمه وحكمته وعدله وتوزينه وتنظيمه وميزانه، نظامه قبضتى تصّرف في
 إذ بالمشاهدة؛ بل الّشهودّي، بالحدس وأحديّته واحديّته سرّ  ومظهر وقدرته،
 بابان وهما. والّتوزين والّتنظيم والميزان، النّظام رةدائ من الكون في الخارج

 وأمره، الحكيم العليم لعلم عنوانان وهما ،"المبين والكتاب المبين االمام"من
 الكتاب ذلك في الميزان ذلك مع النّظام فذلك. وإرادته الّرحيم العزيز وقدرة

 أن: العينان  ههوج وفي إذعان   رأسه في له لمن نّيران؛ برهانان االمام ذلك مع
 رحمن، تصّرف قبضة من يخرج والّزمان، الكون في االشياء من الشيء
.ديّانٍ  وتوزين منّانٍ  وتزيين حنّانٍ  وتنظيم

 إلى النّاظرين ، الخالّقّية في "واالخر االّول" االسم تجّلي أنّ  ..الحاصل
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 والعلم، واالمر والمستقبل، والماضي والنسل، واالصل والمنتهى، المبدإ
 في االشياء على "والباطن الظّاهر" االسم وتجّلي. "المبين االمام"إلى مشيران
. "المبين الكتاب"إلى يشيران الخالّقّية، ضمن

 جزئّية   شجرة   فنمثّل .كالّشجرة ايضا   منها عالمٍ  وكّل  عظيمٍة، كشجرةٍ  فالكائنات

 . وعوالمها وانواعها الكائنات لخلقة

 وكذا. عليها تنبت الّتي النّواة وهو ومبدأ ، أصل   لها الجزئّية الّشجرة وهذه
 والمنتهى فالمبدأ. ثمراتها في النّواة وهو موتها؛ بعد وظيفتها يديم نسل  

 باالنتظام االصلّية والنّواة المبدأ فكأنّ  "واآلخر االّول" االسم لتجّلي مظهران
 والنّواتات رة،الّشج تشّكل دساتير مجموع من مرّكبة   وتعرفة   فهرستة ، والحكمة

."اآلخر" االسم لتجّلي مظهر   نهاياتها في الّتي ثمراتها في

صغيرة  صنيديقات  كأنهاالحكمةبكمالالثّمراتفيالنّواتاتفتلك
فيهاكتبوكأنّهاالشجرةتلكيشابهمالتشّكلوتعرفة  فهرستة  فيهااودعت

 .آتيةٍ شجراٍت تشّكلدساتيرالقدربقلم

 االنتظام بكمال فظاهرها. الظّاهراالسملتجّليمظهر  رةالّشجوظاهر
 قامتها مقدار على قّدت قد مرّصعة ، مزيّنة   منتظمة   حّلة   كأنها والحكمة والّتزيين
 . والعناية الحكمة بكمال

 والّتدبير االنتظام فبكمال الباطن االسم لتجّلي مظهر   الّشجرة تلك وباطن
 االنتظام، بكمال المختلفة االعضاء الى الحياة وادّ م وتوزيع للعقول، المحّير

 . واالتزان االنتظام غاية في خارقة   ماكينة   الّشجرة تلك باطن كأنّ 

 االمام إلى يشيران خارقة   فهرستة   وآخرها عجيبة ، تعرفة   أّولها أنّ  فكما
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 غاية في كماكينةٍ  وباطنها الصنعة، عجيبة كحّلةٍ  ظاهرها إنّ  كذلك. المبين
 االنسان في المحافظات القّوات أنّ  فكما. المبين الكتابإلى يشيران االنتظام،

 والثّمرات االصلّية النّواتات إنّ  كذلك عليه، وتدلّ  المحفوظ الّلوحإلى تشير
 الكتابإلى يرمزان والباطن والظّاهر المبين االمامإلى شجرةٍ  كّل  في تشيران
 . المبين

 ومستقبلها، بماضيها االرض شجرة لجزئّيةا الّشجرة هذه على فقس
 وهكذا. وانسالها باجدادها االنسان وشجرة واتيها، باوائلها الكائنات وشجرة

 لوصف العقول التهدي الّذي أنت كبير يا.. هو إالّ  إله وال خالقها جالل جّل 

..جبروته كنه إلى االفكار والتصل عظمته،

 :السابعة المرتبة

 الفّعال الفّتاح الخالّق هو إذ وعلما   قدرة   شيءٍ  كّل  من أكبر اهلل جالله جّل 
 بانواعها الكائنات هذه: الّذي االزل شمس الفّياض، الوّهاب العالّم

 اسمائه، تجّليات انواع نقوش وألوان أفعاله، وآثار أنواره، ظالل وموجوداتها
؛وكمالهوجاللهوجمالهصفاتهتجّلياتومراياوقدره، قضائه قلم وخطوط
والقرآنّية،التكوينّيةوآياتهوصحفهكتبهبجميعاألزلّي الّشاهدباجماع

معوذّراتهاذاتهافيواحتياجاتهابافتقاراتهاالعالممعاالرضوباجماع
منالّشهوداهلكّل وباجماععليها؛المطلقةوالثّروةالمطلقالغناءتظاهر
االنبياءمنالنّورانّيةقولوالعالمنّورة،والقلوبالنّّيرة،االرواحذوي

.ومناجاتهموفيوضاتهموكشوفاتهمتحقيقاتهمبجميعواالصفياءواالولياء
منيحدّ البماوالّسفلّيةالعلويّةواالجراماالرضومنمنهم،الكّل اتّفققد
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الّتكوينّيةاآلياتشهاداتبقبولاليقينّيةوتصديقاتهمالقطعّيةشهاداتهم
الواجبشهادةهيالّتيالّسماويّةوالكتبالّصحفداتوشهاوالقرآنّية
أسمائهومراياقدرهومكتوباتقدرتهآثار:الموجوداتهذهأنّ علىالوجود

 .أنوارهوتمثاّلت

و إالّ  إله وال جالل ه   جّل  ..ه 
 



 

خاتمة

متفرقة مشهودة مسائل فى

:االولى المسألة

:سّره ق دس الرومي الدين جالل النامو قال كما حيا ، مادمت   اقول إني :اعلم

م مختاره  محمد  راه  خاك  من    دارم  جان  اكر  قرآنم   بندهء  من

 ما الحقائق محاسن من آثاري في وما الفيوض، كّل  منبع القرآن أرى ألني
كر   من آثاري من اثر   يخلو أن قلبي اليرضى فلهذا. القرآن فيض من االّ  هو  ذ 
 القرآن اعجاز انواع "لمعات" في ذكرت   ولقد. القرآن ازاعج مزايا من ن بذٍ 

: هذه هي فقط؛ مسألة تبركا   هنا أذكر  . نوعا   واربعين نيف الى البالغة

قال؟ وفيما قال؟ ول ما قال؟ ولمن قال؟ من الى انظر

 المتكلم،: اربعة   وجماله وحسنه وقوته الكالم؛ طبقة علو منابع ان! نعم
، ، والمخاطب   ان وكذا. االدباء فيه ضّل  كما.. فقط المقام ال. والمقام   والمقصد 

 حياته   وما. له بدن   بل روحا   ليس ومعناه له، لباس   بل جسدا   ليس لفظ ه الكالم
ن االّ  . المتكلم طرف من منفوخ   معنى   االّ  روحه وما. وحّسه المتكلم نية م 

 درجة بحسب رةوالقد االرادة يتضمن فقد نهيا   أو أمرا   كان إن فالكالم
.وقوته الكالم علوية فتتضاعف المتكلم،

 مسموع، غير وهو التمني اماني من ناشئ فضولي امر صورة اين نعم؛
 أرض   يا﴿ اين فانظر والقدرة؟ لالرادة المتضمن النافذ الحقيقي االمر واين
 كهذيانات للجمادات البشر خطاب واين ﴾أقل عي سماء   ويا ماءك   اب لعي

برسمي  اين وكذا.. "القيامة ياايتها وقومي ياسماء وانشقي ياارض اسكني": نالم 
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طاع امير أمر  اهلل، اعداء على واهجموا !...آرشبـمطيععظيم لجيش م 
 وكذا.. وبأمره به الي بالى حقير من صدر اذا االمر هذا اين ثم وغلبوا، فهجموا

 يصنع، وهو وصانع حكمه، نافذ أمره، مؤثر وآمرٍ  حقيقي، مالٍك  تصوير   اين
نعمٍ   هذا افعل.. وكذا كذا فعلت  : يقول أفاعيله، يصّور شرع قد ي حسن وهو وم 
 فضولي تصوير اين ثم سقفا ، والسماء فرشا   االرض لبيتكم صّيرت  .. وذاك
 .. بها له التماّس  افاعيل عن وبحثه

 هي ال التي - السيالة الصغيرة تماثيلها اين ثم النجوم   أعيان اين وكذا
جيجات؟ في المرئية - معدومة وال موجودة  كالم كلمات مالئكة اين نعم، الز 

 .. البشر؟ مزّورات مزامير زنابير اين ثم والقمر، الشمس خالق

 االيمانية والحقائق الهدى اصداف هي التي القرآن الفاظ اين وكذا
 االزلي للخطاب اللفظ تضمن مع الرحمن عرش من المنبثة واالساسات

  ..الهوسية؟ الواهية الهوائية االنسان الفاظ اين ثم واالرادة، والقدرة وللعلم

 المعجون اين ثم واثمرت، وازهرت واورقت تفرعت شجرة اين وكذا
 الحياتية العقدة وازالة الثمرات صورة بتغيير ثمراتها بعض من احد اتخذه الذي
اخرى؟ بمادة مزجها مع منها

 عملية دساتير تهانو كل انقلبتف هكذا شجرة   انبت القرآن ان! نعم
 واعماله، بمعنوياته االسالمي العالم   هذا منها وتركب تشكل مثمرة ، واشجارا  

 العلوية حقائقه   صارت حتى اآلن الى فيها فتّصرف االفكار كّل  منها فأخذ
سّلماٍت  متعارفة علوما   العالية  ويتصرف الحقائق تلك من ويأخذ احد   فيقوم. وم 
 بتهوسه، يزيّنها زعمه على ثم. الحياتية العقدة منها فتزيل الصورة، بتغيير فيها
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 الصورة بين الموازنة يمكن فكيف. اآليات وبين بينه الفاسد ذوقه فيوازن
 وبين منثورة، ودرر منتظمة جواهر في الصبيان بهوس المنحوتة التابعة العرضية

نفسها؟ والدرر الجواهر تلك

 القلب سالمة لدرجة   تابعة   القرآن جمال مشاهدة ان شاهدت   ولقد
 القرآن فاسلوب. مرضه له يشّوه ما االّ  اليشاهد القلب فمريض  . وصحته
.اآلخر في واحدٍ  كّل  ينعكس مرآتان كالهما والقلب

 نكتة

يشير  إطالق   فيه والبصر والعلم الشعور أثر من شيءٍ  كل أن ما يرى على اعلم:
المتناهي من الشعور والعلم والبصر ذلك  إلى عدم التناهي؛ ال يتيسر للمقيد

 التأثير. وأن ذرة اإلطالق وعدم التناهي أجل وأعظم بال حد من المحدود المقيد.

فإن شئت تقريب هذه الحقيقة إلى الفهم؛ انظر إلى "العالم المثال" الذي 
هو أقرب إلى اإلطالق من عالم الشهادة المقيد! ترى ذرة  من جرٍم شفاٍف 

فذ  من هنا إلى عالم المثال؛ يمكن أن تسع تلك الذرة من الصور الذي هو من
 المثالية ما ال تسع األرض من أعيانها.

نكتة

 والعداوة   الحرص   اليشتد شئ، كل بين االخوة يؤسس االيمان وألن
.. له اخٍ  نوع عدوه اعدى يرى بالدقة إذ المؤمن؛ روح في والوحشة والحقد

 في يشتد االشياء، كل بين -اتصال الى ال- راقا  وافت اجنبية   يؤسس الكفر وألن
 صاروا السر هذا ومن. عليها واالعتماد   النفس والتزام والعداوة   الحرص   الكافر
 الجملة، في حسنات ه مكافأة الدنيا في يرى الكافر وألن .الدنيا الحياة في غالبين
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 ةوجن المؤمن سجن) صارت الدنيا؛ في سيئآته بعض جزاء يرى والمؤمن
(.الكافر

 الئقا   جوهرا   االنسان يصّير القلب في دخل اذا االيمان اكسير ان: واعلم
 القشر تحت يرى االيمان   اذ. فانيا   خاليا   خزفا   يصير وبالكفر والجنة، لالبدية
شمسا   حبابا   ماي توهم ويرى رصينا ، لطيفا   لبا   الفاني . متنورا   ألماسا   زائال ، م 
 األلماس؛ من االنسان درجة فتنزل. فقط فيه فيتصلب ا  لب القشر يرى والكفر

..شاهدت   هكذا الحباب، الى بل الجمد، الى بل الزجاجة الى

 نقطة

 ازدياد رأيت كما المرض، أزدياد   في الفلسفي العلم ازدياد شاهدت   قد
ل   المعنوية فاالمراض. العقلي العلم ازدياد في المرض  عقلية، علوم الى توص 

.قلبية امراضا   تولّد العقلية لومالع ان كما

:وجهينذاتالدنياشاهدتوكذا

.مااليحد الى موحش   باطنه   مؤقتا ، الجملة في مأنوس ظاهره  : وجه

ش ظاهره: ووجه . ماالنهاية الى مؤنس وباطنه   الجملة، في موح 

 االول والوجه .باآلخرة يتصل الذي الثاني، الوجه الى االنظار يوّجه فالقرآن
.حسنها قبيحه قبيحها، حسنه ومعكوستها وضّرتها اآلخرة، ضد بالعدم يتصل ذيال

ل باالنانية الوجود وجه من الممكن في ما ان شاهدت   وكذا  الى يوص 
 الوجود الى ينظر   االنانية بترك   العدم وجه من فيه وما اليه، وينقلب   العدم

د فانعدم الوجود احببت فان. الواجب ..الوجود ل تج 
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ةنكت

 انها المقدمة في ذ كرت التي االربعة الكلمات إحدى النية اناعلم! 
!عمري من سنة اربعين محصولة

 والحركات الترابية العادات بخاصيتها تقلب عجيب اكسير   النية؛ ان! نعم
 الميتة، الحاالت بها تحيا نافذة روح هي وكذا.. العبادة جوهر الى الرملية
.حسنات السيئات تقلب   خاصية   يهاف وكذا.. حيوية عبادات فتصير

 ويمكن. باالخالص االّ  خالص فال االخالص وروحها روح، فالنية
 الجنة اشتراء فيمكن قليل، زمانٍ  في كثير عمل   - الخاصية هذه بسبب - بالنية
.الخاصية تلك بهّمة القليل العمر هذا في ي عمل بما

 ي قتطف والن عم اللذائذ من الدنيا في ما نا دائما ؛ شاكرا   المرء   يصير   وبالنية
:بوجهين

ها النعمة هذه النية بسبب المرء   يقول :االول الوجه  رحيمٍ  يد   الّي  مّدت 
نعام الى الن عمة من نظره   فينتقل محسن، .النعمة نفس من ازيد به فيتلذذ. اإل 

انمااإلنعام،يتخطرفالالنفسبتّهوساللذةيتحرى:الثانيوالوجه
نّة،بالفيقتطفهاغنيمة  اللذةفيتلقىواللذةالنعمة  علىنظره  ينحصر بلم 
يغتصبها

ها، ويبقى بالزوال اللذة   تموت :االول الوجه ففي  رحمة إن: اي روح 
نعم !الخاطر في ومناسبة   رابطة   التخط ر فهذا. تنساني فال تخطّرتني، الم 

ها، ليبقى الموقتة اللذة التموت :الثاني الوجه وفي  ويبقى تنطفئ بل روح 
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. واثمها زوالها اللذة ودخان   نورها، ويبقى دخانها خمدت والمصيبة. دخان ها

 اآلخرة، في والن عم الدنيا في المشروعة اللذائذ الى االيمان بنور ن ظر واذا
، فيها تتعاقب ووضعية دورية حركة فيها يرى  وانما الماهية، تنطفئ فال االمثال 

 بألم - الينّغص فلهذا. الجزئية التشخصات عن االفتراقو الفراق   يحصل
 زواال ، لذةٍ  لكّل  فان. الثاني الوجه بخالف االيمانية اللذائذ   - والفراق الزوال
، وزوال ها ؛ ايضا   الزوال   تصور   بل ألم   الحركة ليست الثاني، الوجه في اذ ألم 
..االبدي بالموت محكومة اللذة ففيها مستقيمة، حركة   بل دورية  

نقطة

 قد الكلب ان ترى أال. واالهانة الذلّة سبب   باالسباب التعلق ان: اعلم
! االمثال؟ بهما ت ضرب   ووفاؤه صداقته   صارت حتى حسنة، صفاٍت  بعشر   اشتهر

 رأس على ينزل المباركية من ففضال  . مباركا   الناس بين يكون ان شأنه فمن.. 
 والبقر الدجاجة ان مع بالتنجيس؛ انةااله ضربة   االنسان طرف من المسكين

 البشر، احسان   مقابلة في وصداقةٍ  شكرانٍ  حّس  فيهم ليس الذين السنّور، حتى
 واليصير الكلب قلب الينكسر ان بشرط - اقول. بالمباركية الناس بين ي شّرفون

 الظاهري، بالسبب اهتم الحرص مرض بسبب الكلب أن: سببه إن - غيبة  
نعم   عن هةٍ بج أغفلته بدرجةٍ   جزاء فذاق. مؤثرة   الواسطة فتوّهم الحقيقي، الم 
 سائر اما!. فانتبه للغفلة، كفارة   االهانة ضرب وأكل.. فتطّهر بالتنجيس، غفلته

 لها يقيمون او وزنا ، لها يقيمون وال الوسائط يعرفون فال المباركة الحيوانات
 فكأنه اخذ فاذا حسان،اال يأخذ حتى يتضرع السنّور ان: مثال  . خفيفا   وزنا  

المنعميشكر انما بل. لك شكرانا   نفسه في واليحس. والتعرفه اليعرفك
صانعهاتعرفالفطرةاذفقط؛..يارحيم..يارحيم..يارحيم:بـالحقيقي
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..شعوريوغيرشعورا  وتعبده  

نكتة

م تعالى اليه شئ كّل  ي سند لم لو انه :شاهدت   ولقد  كّل  - آلهة اثبات لز 
ثل   للكل، ضد   منها  عدد على يزيدعدد ها.. متناهية غير - واحدٍ  آن في وم 

دّ  إلهٍ  كّل  يكون بوجهٍ  ومركباتها، العالم ذرات  العالم مجموع الى يده يم 
.فيه ويتصرف

ذ ان البد عنب، حبة   او نحلةٍ  لفرد   الخالقة القدرة ان مثال    ويجري ينف 
ها  جميع من اجزاؤهما أخذت ا نموذجان هما اذ الكائنات؛ عناصر في حكم 
 االشياء   احيلت لو واما. األحد للواجب إالّ  الوجود في المحل انه مع. الكون
م انفسها على  آيا قبة في التي االحجار ان ترى اال. ذرةٍ  لكّل   األلوهية اثبات   لز 

م الباني، انتفى اذا صوفيه  فداللة  . سنان معمار مثل   منها حجرٍ  كّل  يكون ان لز 
 من واوضح   وافصح   وأولى وأجلى وأنور   اظهر   الواحد خالقها على الكائنات
 الواحد انكار واليمكن الكون انكار   فيمكن. بمراتب نفسها وجود على داللتها
..شئ كل على القدير االحد

نقطة

 المقارنة من العّلية استخرجت كيف! الغفلة بسبب الضاللة شأن اعجب ما
 متسلسلة، محاالٍت  ارتكاب مع! المصنوعات بين الطردية رانوالدو الساذجة

 وجود على صادقة امارة   االشياء من شئ في قط يتحقق ولم يتبين لم انه مع
 قدرة عن تتكشف مجهولية   شئ كّل   صنعة   تحت بل الشئ، لذلك صانعٍ  شريك  

 . الوجود واجب لقدير متناهية غير
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 وفي نفسه في موقعا   لنفسه الشرك   اخذ كيف !وياجهالته االنسان فياخسارة
  !عقله

نكتة

 سطح المتنبه للمصلي يصور الجماعة، سر من ﴾نعب د  ﴿ نون في وما
 في نفسه ويرى المؤمنين، جميع   - المصلي مع - فيه اصطّف  مسجدا ، االرض

 . العظمى الجماعة تلك

 توافق من "اهلل إالّ  إله ال" ذكر على واألولياء االنبياء اجماع في وبما
 إمام" رياسة تحت "ذكرٍ  حلقة" الزمان يرى ان للذاكر   يتيسر   االصوات

 "االولياء" االستقبال يسار في.. قاعدون "االنبياء" الماضي يمين في.. "االنبياء
 كان فان. شهيد وهو السمع ألقى من يسمعه بصوٍت  اهلل يذكرون.. جالسون

 نفسه ورأى ايضا   مصنوعاتال مجموع من الذكر استمع والبصيرة السمع حديد
كرها حلقة في ..ذ 

نقطة

:وجهين على تعالى ماسواه محبة أناعلم! 

 المحبة فهذه اهلل، ي حّبه   من ي حب فبحّبه   اهلل يحب أي علٍو، من ينزل وجه  
.تزيدها بل اهلل محبة من الت نقص  

ج :الثاني والوجه فٍل، من يعر   محبتها في فيتدرج الوسائل، يحب أي س 
 فتقطع قوية وسيلة تصادف وقد تتفرق، المحبة فهذه اهلل، محبة الى توسللي

.بنقصان وصلت.. وصلت وإن فتهلكها، الطريق عليها
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نكتة

ن وما ﴿: بآية تعّهد شأنه جل الرزاق اناعلم!   على إالّ  األرض   في دآبةٍ  م 
: قسمان الرزق ان االّ  دابة، كل رزق ﴾ رزق ها اهلل

نعي المجازي واما. الحقيقي هو باآلية كّفلفالمت ومجازي، حقيقي  الص 
 حتى المضرة، واالعتيادات السيئة وباالختيارات اليلزم ما بالتزام الالزم
 صورة الكاذبة الحاجات   فلبست ضرورية، الضرورية الغير الحاجات صارت
 .باآلية متكّفل غير الرزق فهذا. الرزق

هيالتياالسماكوفيبرالاسماك  هيالتيالباذنجاناتفيتأملومن
فيهاماسمينةكلهااذالفاطرة؛القدرةاسمنتهاكيفالبحرباذنجانات

فيالوسوسةانعل م.حتسبيالحيثمنرغدا  رزق هايأتيهاهزيلة
.البالهةمنالرزاق،واتهامالرزق

نكتة

 ان يجوز واالنسان، الحيوان من المعصوم تصيب التي المصائب اناعلم! 
 هي التي الفطرية الشريعة ان: مثال   البشر؛ فهم عن تدّق  اسباب   لها يكون
 بل العقل، عدم عند بها التكليف   يسقط حتى العقل الى التنظر المشيئة، دساتير
 وقد.. أفاعيلها على فتجازي ايضا ، واالستعداد بل والحس، القلب الى تنظر  

 حس بل القلب، حس في غا  بال والصبي النفس، حس في كامال   الحيوان نشاهد
 عقل ك، منعكت ال بالضرب يتيما   تظل م   اذ تيقظا ؛ واشد عقلك من اكمل طفلك،
.النزجر هو كان لو.. شفقته حّس  ي بكيه اليك الناظر وصبي ك

 مسكينة، نحلة   والتلهي للتهوس يمّزق الذي فالصبي هكذا؛ هذا كان فاذ
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.استحّق .. رأسه نكسرا بأن فاصيب الحساسة، شفقته حّس  يسمع ولم

 حس رفيقها ومع شديدة شفقة   شبلها على نفسها في تحس النمرة ان: مثال
 ثم فمّزقها،.. المسكينة الظبية تمزيق من الحّسان هذان يمنعها فال حماية،
 اموات   الحالل رزقها اذ مستحقة؟ تكون أفال مثال، الصياد ببندقة هي اصيبت

 ألنفسها، الحيوانات مالكية توهم على مبنّي  هذا ان على! الاحياؤها الحيوانات
 ذو الملك مالك هوو  الحقيقي المالك وان. سابقا   مرّ  كما باطل هذا ان والحق
 لما الفعال المختار الفاعل وهو يشآء، كيف ملكه في يتصرف واالكرام الجالل

م يفعل   عّما الي سئل  ﴿ يريد   ﴾ي سئلون وه 

 



 

 لقطرةل ذيل



 

{
د   العالمين رّب  هلل الحم 

حّمدٍ  سيدنا على والّسالم   والصالة   .أجمعين وصحبه   آله وعلى م 

رمز

 اليهما، مندوب   خياال   الكعبة الى والنظر الوقت، اول في الصالة اناعلم! 
 فكما المركز، المّتحدة المتداخلة كالدوائر صفوفا   اهلل بيت حول المصلي ليرى
 الى فيشتاق. االسالم بعالم األبعد   طاحا بالبيت، األقرب   الصف   احاط

 العظمى الجماعة تلك اجماع   له يصير االنسالك وبعد. سلكهم في االنسالك
كمٍ  كل على قاطعا   وبرهانا   حجة   وتوات رهم .الصالة تتضمنّها ودعوى ح 

 في المأمومين المؤمنين كّل  يقول كانه هلل الحمدالمصّليقالاذا:مثال
 ووسوسة االوهام تكذيب   ويضمحل فيتضاءل. صدقت نعم: االرض مسجد

 . الشياطين

 واليعوقها وايمانا ، وذوقا   حصة   واللطائف الحواس من كّل  يستفيض وكذا
 وإلتفاق للمتقين العظمى الجماعة   تنعقد الوقت اول ففي وكيف؟ ل م؟

  .المصلي خيال المطالع اختالف اليخّل  واالركان االقوال في الخمس الصلوات

 اليه اليجذبها مكانها في وهي الكعبة، الى مكانه في وهو المصلي ولينظر
 .تبعي شعور   يكفي بل قصدا ، بها اليشتغل الصفوف، ليتظاهر اليها واليذهب

 هذه باشكال يكتب االشياء من شيئا   اليهمل الذي القدر لعل وماي دريك



 24       ذيل القطرة

 المثال المع صحائف على سطورا   حركاتها في المنتظمة المباركة الصفوف
..دائما   فيه ما حفظ شأنه من الذي

رمز

 نجوما   الّسنية الّسنن الظلمات، في سيري في شاهدت إنّياعلم! 
 المظلمة الطرق من ماالي حصر بين يتلمع شرعي حدٍ  وكّل  سنٍّة، كّل  ومصابيح،

 االوهام، ومركب الشياطين، لعبة المرء يصير السنة عن وباالنحراف. المضّلة
.اتّبعها لو عنه السنة   تحملها التي -الجبال امثال- االثقال ومطية االهوال، ومعرض

 بجزئي ولو استمسك من السماء، من المتدلّية كالحبال   السنن وشاهدت  
 الناس، بين الدائر العقل على واعتمد خالفها من ورأيت  . واستسعد استصعد

 تحّمق كما يتحّمقف االرضية بالوسائل السموات اسباب يبل غ ان يريد كمن
 ﴾..صرحا   ل ي ا بن   ياهامان  ﴿ بـ فرعون  

رمز

، مولّ د الضدّ  ت صّير   مدهشة   مغلقة   عقدة النفس في اناعلم!   وترى الّضد 
.لها كأنه ماعليها

ها تصل الشمس ان: مثال   ك والتصل وجهك، تضرب   او تمسح   إليك يد   يد 
 وجه جعل ان فكما!.. منك بعيدة يك،ال قريبة   فهي. فيها( كيف ك) واليؤثر اليها

ربيةووجهفيك،تأثيرهاعدمعلىدليال  الب عديّة منك،تأثرهاعلىدليال  الق 
اليها،القريبخالقهاالىواالنانيةالهوىبعينالنفسنظر  كذلكجهل  
.ضاللتهاسبب  منهاالبعيد

 وانّى، ليت،: تقول الحرص شدة فمن المكافأة، عظمة النفس   ترى وكذا
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. واإلنكار بالتعامي تتسلى الخوف شدة فمن المجازاة، دهشة وتسمع. وهيهات

 اليه وتنظر به تليق انما تعالى افعاله ان الحمقاء السوداء النقطة ايتها فيا

ك، على الكائنات هندسة بنى وال الضيقة، حوصلت ك الى وال بك ال تعالى،  هوس 

 المل ك عطايا اليحمل: قوله في الرباني ماالما صدق ولقد. خلقها أشهدك وال
.مطاياه االّ 

رمز

. منك بك أبصر   البصر؛ زينة به ويعّلق وي حسنه، رأسك ي زيّ ن من اناعلم! 
 مرجان وعّلق اال ذنين، وصدفي العينين، بفّصي رأسك زيّن الذي فالصانع  
 منك، اليك واقرب   منك، بك أبصر لهو - يتلقلق - وجهك مغارة في اللسان
..منك لك واسمع منك، عليك واشفق  

رمز

 اقوى بسببه يسّخر عظيم، تأثير له المضطرين، من السيما الدعاء اناعلم! 
 ألجل البحر غضب كسكوت   واصغرها، االشياء ألضعف   واعظمها االشياء
 يحكم المجيب ان على فيدلّ  منكسر؛ بقلٍب  دعا منكسر لوحٍ  على معصومٍ 

.لالك رّب  فهو الكل على

رمز

 الجزء، من الكل   شوكة   طلب   النفس؛ ضاللة مرض اهم من اناعلم! 
شمة    تجليات تمام تطلب: مثال  . ترّده فيه تجده لم فاذا نفر، من السلطان وح 
م تمثالها في الشمس .منها أنه تنكر   بالتمام تجد لم فاذا حباب، في المرتس 
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الداللةوانيات،التجلوحدةالتستلزمالشمسوحدة  .!النفسايتها
تصف  الشفافةفالذرة  يّتصف؛اناليلزميصف  ماوانالتضمن،التستلزم
.الحكيمالصانعتصفوالنحلةالشمس،

رمز

 التراب تحت بل الجمد في كالذهاب الكفر طريق في الذهاب اناعلم! 
. وبالذات قصدا   اليه توّجه من على عسير مشكل   الدافعة، دفع مع الحديد، بل
.التبعي النظر تحت يستتر االشكال ذاوه

 جذبة مع الضياء، بل الهواء بل الماء في كالذهاب االيمان سبيل وفي
.للموّفق يسير سهل   الجاذبة،

 ك لفة بال انت تتحول ان فإما الستة، جهاتك الشمس   تقابل ان تريد: مثال
. جزئي لمقصد مدهشةٍ  مسافةٍ  قطع الشمس تكلف ان واما المقصود، فيحصل
. شاهدت   هكذا إشكاال ، الشرك مثال :والثاني. سهولة   التوحيد مثال :فاالول
.قطرة في الرمز هذا وبرهان

 هذه مع االيمان وي ترك االشكال هذا مع الكفر ي قبل فكيف :قلت فان
..السهولة؟

 ويتلوث فيه ويسقط الهوى بسوء ي زلق بل قصدا ، الي قبل الكفر ان :لك قيل
.القلب في وي وضع فيقبل في قصد يماناال واما. به

رمز

 الفرق كواحدٍ  المخاطبين من أللوٍف  مسموعة   الفردة الكلمة ان كما انهاعلم! 
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 الفرد بين الفرق االزلية، القدرة الى االشياء نسبة   كذلك والماليين، الواحد بين

..والنوع

رمز

 مخاطبين،ال طبقات لحسيات ومراعاته ووسعته، القرآن جامعية اناعلم! 
 اوال   والمخاطبون المطلق االكثر هم الذين - العوام لتأنيس التهزّ تن: السيما

 في تتحرى اذ بها؛ تضّل  المريضة فالنفس. لكماله سبب   انها مع - وبالذات
ه طرز   ادنى وتصّيراالفادة،صوروأزينأعلىللمقام المناسب تفهيم 

ميزانا  وفهمه  طبالمخالحّس ومعكس  ميزان  هوالذياالسلوب
..!بعيدا  ضالال  فتضلالمتكلم،الىمنهتنظ ر  ومرصادا  

رمز

:ثالثة وجوه لها الدنيا ان.. بها؟ والفرح الثالث بالوجه الدنيا الى السكون كيف

.اهلل اسماء الى ينظر :وجه

.حسنان الوجهان فهذان.. اآلخرة مزرعة هو :ووجه

 االنسانية للهوسات مدار االسمي، بالمعنى ذاتها في الدنيا :الثالث والوجه
.الفانية الحياة ومطالب

ّك بت   انا  وغدٍ  أمس   بين تابوتي، ويومي. ميتة جيفة   وتركب ني ميتة، نقطة   ر 
 . القبرين وضغطة ميتتين تضييق بين فانا. وابنه أبي قبري

 تصير االيمان بنور اليها والنظر اآلخرة مزرعة انها جهة من الدنيا ان االّ 
.معنوية كجنةٍ 
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رمز

 ان كما. عسكر يد في الميري الفرس او الميرية كالبندقة وجودك اناعلم! 
 بحفظ مكلف انت كذلك السلطانيين، وفرسه بندقته بتعهد مكّلف العكسر
..وتعهدها امانتك

 :فقلت  . بمحاسنها مغرورة نفسي رأيت اني القول، لهذا السائق اناعلم! 
 ان البد :فقلت.. البدن من لي ليس بما الاهتم فاذا   :التفق!. شيئا   التملكين
 كيف الذباب، هذا الى فانظري شاهدا   شئت   فان.. الذباب من اقل التكوني

 ! بيديه ورأسه عينيه ويمسح   برجليه   جناحيه   ينظّ ف  

!.نفسي به وأفحم لي استاذا   وصّيره هذا، ألهمه من سبحان

رمز

 االسم بأحكام الباطن االسم احكام   خلط  : ملالقدا المزالق من اناعلم! 
 ..فيها رؤيتها وطلب الحكمة بلوازم القدرة ولوازم.. منه وسؤالها الظاهر

.. منها وطلبها والتوحيد االعتقاد دائرة بمقتضيات االسبابدائرةومقتضيات
 نواميسها ومالحظة الصفات، سائر تجليات او الوجود بجلوات القدرة وتعلقات
كمها   .فيها وح 

 آني؛ دفعّي  البرزخية المرايا في ووجودك تدريجي، هنا وجود ك: مثال  
.والتجلي االيجاد بين وللفرق.. التعلقات في االلهية الصفات لتمايز

رمز

 الدنيوية حياتهم سعادة الكفار ان حتى عامة، رحمة االسالمية اناعلم! 



يالنور العربي يالمثنو   21  

 االسالمية اذ!.. الميةاالس سبب ها األليمة، اآلالم الى لذائذهم انقالب وعدم
 االليم، لليأس المتضمنين المحض واالنكار المطلق، والكفر الجحود قلبت
 االبدية الحياة احتمال تولّد بسبب فالكافر. والتردد الشك الى الشديد وااللم

ص، األلم من يستريح   القرآن بصيحة   ذهنه في  من يستريح اليقين وبعدم المنّغ 
  .للديانة الالزمة الكلفة

ر  : له قيل اذا( الطير ابل) كالنعامة فهو  احمل: له قيل اذا.. ابل انا: يقول ط 
 الكافر صّيرت التي هي الشيطانية الدسيسة فهذه! طير انا: يقول. الحمل

 المطلق الكافر الى بالنسبة الدنيوية الحياة في ظاهرا   مسعودين والفاسق
..الخالص والمؤمن

رمز

دور وتتصور تعترف ان التريد النفس اناعلم!   اقل   او اصغر هو ما ص 
 للخالق فتعطي نفسها، ربوبية دائرة على لتحافظ الخالق، قدرة   يد   من منها قيمة  

 الشئ، او االشياء اصغر نفسها تر لم دامت فما. تحتها عما وتتغافل مافوقها،
.خفي شرك او تعطيلٍ  نوع   ميل من التخلص

رمز

 رقيب عليها اليكون أن تريد وظيفتها، في تكاسلها بسبب النفس ان اعلم!
 ثم تتمنى، فأوال   حريتها؛ فتعتقد مكررا ، المالك عدم فتالحظ. التستر فتحب
ق ثم. العدم تعتقد ثم تتصور، ثم تالحظ، ثم تترجى،  !.. الدين من تمر 

 االهوال من المسؤولية وعدم والراحة الحرية تحت بما استشعرت ولو
 لفّرت   بل ميٍل، أدنى مالت   لما األليم؛ الحزين تموالي   المحرقة المدهشة
.ماتت أو وتابت وتبرأت
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رمز

 المستند النفر ان: مثال  . االستناد مدار بتفاوت تتفاوت االشياء اناعلم! 
 مراتب بسبع   يزيد فالنفر عظيم،( شاه) عليه يقتدر ال ما يفعل عظيم بسلطانٍ 

 االزلية القدرة طرف من لمأمورةا فالبعوضة. مراتب بسبعين عليه زاد من على

 والنوى، الحّب  فالق طرف من المأذونة فالنواة. المتمّردة النماريد نمرود تغلب
ه   الباسقة، النخلة   اليه تحتاج ما كّل  وتسع   تتضمن  .قرية   تسع( فابريقات) والتسع 

رمز

 اهل وطريق القرآن؛ من المستفادة "قطرة" في طريقي بين الفرق اناعلم! 
، اينما احفر اني هو والفالسفة، ظرالن ، فيخرج كنت   بوضع   تشبثوا وهم الماء 

لون العالم طرف   من الماء لمجئ وانابيب ميازيب  الى وساللم سالسل وي سلس 
 وضع السبب قبول بسبب عليهم فيلزم الحياة، ماء لجلب العرش مافوق
 شياطين خريبت من لحفظها الطويلة الطريق تلك في البراهين حفظة من ماليين
 اينما "موسى عصا" مثل ا عطينا ان االّ  هو فما القرآن   عّلمنا ما واما. االوهام

 الى احتاج وال الحياة، ماء   فينفجر عصاي اضرب   -الصخرة على ولو- كنت  
..واالنكسار االنثالم من الطويلة االنابيب وتعّهد العالم، خارج الى الطويل السفر

رمز

ميها، عين   بل عينها، في عمى النفس وجود إن!. وااسفا   واه اي  بقي ولو ع 
 . الحقيقة شمس رؤيتها يمنع حجابا   يصير   الذباب جناح   مقدار   الوجود من

 قلعة في صغيرةٍ  صخرةٍ  على ترى الوجود بسبب النفس ان شاهدت   فقد
 القلعة وجود فتنكر ورخاوة ، ضعفا   القاطعة البراهين من مرصوصةٍ  عظيمة
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..لوجودها رؤيتها من الناشئ جهلها درجة هنا من فقس. بتمامها

رمز

. مشكوك جزء   االّ  اال لوف، من منك يدك في ما انه علمت قد انا يااعلم! 
 على والتحمل. حمله مايطيق الضعيف االختياري الجزء ذلك على بن  اف

  .مال كه   ذنإب االّ  إليك، ماليس على والتحمل العظيمة، الصخور الشعورية الشعرة

جوالنكوميدانحدك،عنتتجاوزفال بالغفلةبحسابكتكلمتفاذا
.فقطشعرة

 يشاء وكيفما أمر، كيفما ماترى فاحمل الملك مالك بحساب تكلمت واذا
.شريعته من ت عرف ومشيئت ه المالك   وإذن   تشاء كيفما ال

رمز

 دفق. مني اسمع(! وشرف شان)بـ العرف في المسماة الشهرة يطلب يامن
 الناس، عبد تصير لئال تطلبها فال القلب، وموت الرياء عين الشهرة شاهدت  

ع ون اليه   وإنّا هللّ  إنّا﴿: فقل اعطيتها فان ﴾راج 

 



 

 حباب
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{
العالمين رّب  هلل الحمد  

رسلين سّيد على والّسالم   والصالة   .أجمعين وصحبه   آله   وعلى. الم 

 او "اهلل االّ  إله ال أن اشهد  ": قلت اذا الذاكر، المصلي المؤمن ايهااعلم! 
 دعوى، اّدعيت بحكٍم، حكمت: مثال  .. "هلل الحمد" او "اهلل رسول   محمد  "

 ماليين وقبلك ماليين، تلفظك آن في دعواك في لك يشهد اعتقادا ، واعلنت
 .. يصّدقونك كأنهم به؛ تكلمت بما المتكلمين المؤمنين من ماليين

 على ماقام كّل  شهداءك، ويزّكي حكمك وي ثبت دعواك، في يؤيدك وكذا
كما   ماأثبت وكّل  االسالمية، صدق  جزء   عليه استند ما وكّل  أحكامها، من ح 

 .. الدالئل ومسامير والبراهين الشواهد من االسالم قصر اجزاء من

 من جسيم   وي من   عظيم، امر   عليه وتوّضع ملفوظك في اندمج وكذا
 جاذب، معنى   به واحاط بملفوظك اتصل وكذا.. القدسية والبركات الفيوضات

 رشاشات ومن المؤمنين، جمهور توجهات جذبات شرارات من جالب وروح  
 تلك عيون من الحياة ماء الشاربين الموّحدين قلوب رشفات رشحات
..المباركة الكلمات

 ان: وسّره. النافي على يرّجح المثبت ان: االصول في تقرر قد انهاعلم! 
، نفى ولو. يتعدى واالثبات   موضعه، في ينحصر النفي  كل   كان الف   واثبته الف 
 من وآخر مشكاٍة، من الشمس واحد   رأى اذا انه: بسرّ . كألٍف  نالمثبتي من

.. المناظر تعدد مع والمشهود المرئي التحاد ك ال ، يؤيد فكل   وهكذا؛ اخرى،
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 النظر، لعدم وآخر البصر، لضعف وآخر المشكاة، لعدم واحد   يره لم واذا
 نفس في نتفاءاال على اليدل عنده، واالنتفاء  . فقط نفسه   في كلٍ  فقوة  .. وهكذا
 االنتفاء الن المّدعى؛ تعدد مع االسباب الختالف احدا   احد   يؤيد فال االمر،
كّل  اتفاقان علم!افالسر؛هذاتفّهمتفاذا .مثال "عندي"بـ النافي عند مقّيد  
التأثيرفاتفاقهمااليمانية،المسائلمنمسألةٍ نفيعلىوالكفرالضاللةاهل
كمبلفيه،  .فقطالنافيعلىينحصرقاصرةحجة  انهمعواحدٍ كح 

الكّل كأنبكٍل،يتأيدفكل  االيمانيةالمسائلعلىالهدىاهلاتفاق  واما
..واحدٍ كّل  شواهد

 واحدٍ  كّل  يستند المتساند، البناء في واالحجار االجزاء ان كما انهاعلم! 
، بتساند كل ضعف   ويزول الكل، بقوة  واحدٍ  كل   ة  عون الكّل  كأن الكّل 

 صفات   معرفة   تستند الشجرة في واالثمار االغصان ان كما وايضا  .. ومساميره
، واحدٍ  كل ، للكّل   فكّل  بالكل  ف   نظّار، منفذ   واحدٍ  لكل   واحدٍ  كّل  كأن معّر 

 . معيار ولمعرفته

 جزئي كّل  يستند ومسائلهما واالسالم االيمان لمعات تفاصيل ان كذلك
 وقوة جزء كل فهم وضوح يزداد والجزئيات التفاصيل زديادفبا الكل، بقوة

 فالنفس   ذلك، كل ومع. مسألة كل وايقان حكم، كل واذعان جزئي، كل معرفة
..الكل ضعف سبب الجزء، ضعف فتزعم. فتنتكس تعكس الشيطانة

. االجزاء سائر إلمكانات قياسّي  واحد الكون كل من جزء كل اناعلم! 
..لكلٍ  كّل  بينها لالمكانات مقاييس ئناتالكا فاجزاء وبالعكس،

 الكل كل اليه مايحتاج الى يحتاج كٍل، اعظم من جزٍء؛ اصغر اناعلم! 
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 بل الثمرة فخالق. الشجرة كل اليه يحتاج ما كل   الى تحتاج فالثمرة   كّما ،
 خالق بل االرض، خالق بل الشجرة، خالق يكون ان البد حجيراتها من حجيرة
.الخلقة شجرة

 تسنبلت كنواة طرف كل التباعد، غاية في طرفاها التي المسألة ان علم!ا
 نواة التباس اذ واالوهام؛ الشكوك عليها اليتوّضع ان البد وتفرعت، واشجرت

 ثم واثمرت، شجرة صارت اذا واما. مستورة نواة   النواة   مابقت ممكن بنواة
 كّذبت ك غيرها، توهمتها ولو عليها، الثمرات   شهدت النواة جنس في شككت

.الثمرات تلك

 االّ  حنظلٍة، نواة التفاح شجرة انقلبت التي النواة فرض   لك اليتيسر: مثال  
. محال وهو حنظالت التفاحات من اثمرت ما كل تبديل او اياها، بتوهمها

 شمس   والقرآن   وثمراتها، بازاهيرها االسالمية شجرة انبتت نواة ، النبوة
.. عشر االحد السالميةا اركان سيارات   اثمرت

تكّملهمائيطيرعنانقشعتبيضةقشريرىمنانكماانه اعلم! 
فيالطائرالطيرذلككماالت  منيسمعمايتحرىثمالسمآء،فيوطار
 .يكّذباونفسه،يغالطانالبداليابسة،القشرةتلكفيالعالمفضاء

ومددتوأثمرت،كّملتتشجرةٍ عنانكشفتنواةٍ فلقتيالىنظرلووكذا
وثمراتهاعظمتهامنسمعهقرعماتحّرىثمالسماء،جوفياغصانها
..ينكراويتبّلهانالبدالتراب،فيالمطروحةالقشرةتلكفيوازهارها

 عليه نبّينا ظهور مبادي من التواريخ نقله ما صورة الى نظر من ان كذلك
 قيمته وتقدير   دركه   له اليتيسر وريا ،وص وسطحيا   ماديا   نظرا   والسالم الصالة
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ير التواريخ نقله ما الى ينظر ان البد بل المعنوية؛ شخصيته ومعرفة  بنظر والس 
 . الملكوت جو في - كقمر - قمري عن انشّق  رقيٍق، قشر

 انكشفت نواة كقشر الصورية واالحوال البشرية، لوازم من مايرى ويرى
 بامداد وتنمو اإللهي، الفيض بماء سقىت   التي المحمدية، طوبى شجرة منها

 . الدهور مرّ  على الرباني الفضل

 ان فالبد والمبدئية، الصورية االحوال من شئ   سمعه على مرّ  فكلما
 ماترقى الى منه مرة كل وفي بسرعة رأسه ليرفع بل ذهنه ، عليه الينحبس
.منتهاه اليدرك مما اآلن اليه وتصاعد

 بين اليفرق انه الشاك، المتحري نظر سيماال النظر يشط مّما ان وكذا
 االسمي المعنى وبين والمعكسية، المنبعية بين والمظهرية، المصدرية
 خلق واعبد محضا ، عبدا   السالم عليه فكونه. والتجّلي الذاتي وبين والحرفي،

ومعكس   بانه اليه ي نظر ان يستلزم هلل؛ اهلل  من فيه ما وكل. تعالى لتجلياته مظهر 
.تعالى فيضه من ماالتالك

 تسع ولكن ذبابة، رأس ولو مصدرية التسع الذرة ان مرارا   ذكرنا قد! نعم
 الذاتي الى وبالذات اوال   ينظر الغفلة ونظر. سمــوات نجوم ولو مظهرية
..طاغوتية طبيعة االلهية الصنعة فيتوهم والمصدرية، االسمي

نفسهفيالداعياذة؛والعبادالتوحيدألسرارانموذجالدعاءاناعلم! 
فية ، مطلبه،تحصيلعلىوقدرتهنفسهلهواجسالمدعوسماعيعتقدانالبدخ 

.شئكلعلىوقدير  شئ،بكل  عليم  المدعوأناعتقاداالعتقاد،هذافيستلزم

 الذباب عين في - العالم سراج - الشمس هذه دخول يمكن كما انهاعلم! 
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 لو بل باألصالة، عينها في كبريٍت  من شرارة دخول واليمكن فتتنور، بالتجلي
 لتجليات ذرة كل مظهرية يجب بل يمكن كذلك.. العين النطفت دخلت  
 لمؤثر وظرفا   مصدرا   ذرة   تكون ان يمتنع بل واليمكن األزل، شمس اسماء

.الذرة من واقل اصغر كان ولو حقيقي،

 وعجزك ضعفك درجة الى انظر المتكبر، المغرور المتمرد انا يااعلم! 
زك اذ!.. ومسكنتك وفقرك وين   - صعقا   فتخرّ  - ويصارعك يبار   الذي الح 
..ودرجات مرات بتكبيره االّ  الي رى

غر ومناعلم!   تلك وتصير حافظته، خردلة في يجول انه االنسان ص 
 درجة فقس. جانب الى واليقطعها دائما   يسري عظيمة كصحراءٍ  عليه الخردلة

 كصحراء تصير الحافظة الخردلة ان ومع خردلٍة، دور يتموال دائما   يسري من
.. الدنيا يبتلع كبحر العقل ذلك يصير كذلك االنسان، عقل على عظيمة

!.كخردلة له الدنيا وجعل كالدنيا، االنسان لعقل الخردلة جعل من فسبحان

 لشخٍص، الجماعة مساعي ثمرات اعطاء البشر ظلم اشد من اناعلم! 
؛ شرك   الظلم هذا من فيتولد نه،م صدورها وتوهم  صدور توّهم اذ خفي 
زئهم وأثر الجماعة، كسب محّصل  بتصور االّ  اليمكن شخٍص، من االختياري ج 

 اليونانيين آلهة وما االيجاد، درجة الى ترقت خارقة قدرة ذا الشخص ذلك
..الشيطانية الظالمة التصورات هذه امثال من تولدت االّ  والوثنيين،

 لباسه: دائرةٍ  ففي. المركز متحدة متداخلة كدوائر االنسان اناعلم! 
،  عالم: اخرى وفي االرض، وجه: اخرى وفي بلده ،: اخرى وفي جسمه 
 وفيما الصغرى، الدائرة في إالّ  له والتأثير الفعل ولكنه.. وهكذا الشهادة
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تفّعللو.فقطالفيضألخذوقابلمنفعل   مسكين، عاجز   الدوائر من سواها
.العدمالوانمنهمااللذينوالنقصانبالقصورالفيضصورةتغييراالفعلما

ها االستفاضة؛ في مختلفة لطائف الذاكر في اناعلم!   على يتوقف بعض 
. الي شعر حيث من تحصل الشعوري بعٍض  واستفادة والقلب، العقل شعور
..االفاضة من اليخلو ايضا   الغفلة مع فالذكر

 بسيط   كثرة؛ في ووحدةٍ  عجيب، تركيب في النسانا خلق اهلل اناعلم! 
 الم   ذاته في لكلٍ  ولطائف، وحواس اعضاء له جماعة، وهو فرد   مركب، وهو
 سرعة بدليل اخواته؛ وتأثرات الكل انفعاالت من وتلذذه تألمه مع ولذة

 . بينها واالمداد التعاون

 الن عم وألقسام اللذائذ ألنواع مظهرا   االنسان جعل   الخلقة هذه حكمة فمن
 .. العبودية سبيل في سلك إن - اآلخرة في السيما - الكمال وألصناف

 ضّل  ان النقم، وألقسام العذاب وألشكال اآلالم ألنواع محال   جعله وكذا
 لذة غير العين   ولذة  . األذن وجع ألم غير   السن   وجع فألم  . األنانية طريق في

..وهكذا والقلب والعقل والخيال واللمس اللسان،

 علم في تعّينها على نّي ر دليل اآلجال؛ تعين عدم فوائد كثرة اناعلم! 
م تعينت ولو الباري،  على تعّينها تفويض بتوهم العلم جهة من تعّينها عدم   لتوّه 
 ان للوهم الحّق  المعّينين؛ الحدين بين فيما تتعين لم واذ الفطري، القانون
..التعّين عدم يّدعي

 تنالها ان من ارفع والشعائر الشعائر، من يكون ان شأنه من ذكرال اناعلم! 
..الرياء ايدي
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 العالقات، انواع من القلب لتجريد التوحيد؛ كلمة تكرار اناعلم! 
 من وطبقاٍت  لطائف من أنواعا   الذاكر في وألن الباطلة، المعبودات وطبقات
..له المناسب الشرك من وتجريد   توحيد   لكّلٍ  حواس؛

 لواحٍد، ثوابها مثل إهداء بين التفاوت مثال ؛ المقروءة، الفاتحة ان! اعلم
، الفرد   استماعها في سواء   الملفوظة، الكلمة كمثل لماليين، او وأللوٍف،  وااللوف 

فيشريٍف ولرمزٍ ..الّلطيففيواالستنساخالتناسلسرعة في لطيف لسرٍ 
..المرايامنألوفاوفرٍد،آةمرقابلهكمصباحالنوراني،فيالوحدةمعالتكثر

 المنعم دعوة كاجابة والسالم الصالة عليه النبي على الصالة اناعلم! 
 وصف واذا. المعراج صاحب مقام على انعامه مائدة وبسط فيضه، افاض الذي

 المصلي ليشتاق الصفة تلك مناط في يتأمل ان البد بصفٍة، النبي المصّلي
.جديدة لتصليةٍ 

 وقّلة عملك في الرغبة عدم على التحزن!. الديني عالمال ايهااعلم! 
 القيمة درجة الى ال االحتياج، جهة الى تنظر الدنيوية المكافأة اذ اجرتك؛
 ان لك اليجوز االخروية، المكافأة الى ناظرة الذاتية المزية جهة اذ الذاتية،
. الغرور متاع من قليال   ثمنا   بها تشتري

 تتواضع ان لك! الجريدة بلسان العمومي طيبوالخ المحّرر ايهااعلم! 
 بما وبالتجاهر تتمرد ان لك والحّق . تندما   قصورك وتعلن نفسك وتهضم

 على تتجاسر حّق  وبأيّ  وّكلك، ومن لك، جاز فاين. االسالم شعائر يضاد
 وتظن االمة، وباسم الملة بحساب الضاللة اشاعة بل الديني، القصور اعالن
 ! ل؟الضا قلبك على الملة
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 فمن. أخيه نفس حتى غيره نفس يهضم ان - فضوليا - ألحدٍ  يجوز فال
 عن بإعراضهم بهم الظن باساءة االسالمية الملة عامة تزيّ ف ان لك جاز اين

 .. االسالمية الشعائر

 من العمومية الجرائد في المؤمنين جمهور اليقبله ما نشر ان والريب
 ي جاب فال الضاللة، الى داعٍ  افناشره الضاللة، الى دعوة   المستحدثات

..يده على باألخذ ي عنّف بل فقط، فمه على بالضرب

 واباليس انكلترة في شياطين والسيما االوربائيون السيما الكفار اناعلم! 
: بسر.. القرآن واهل للمسلمين ابدا   معاندون وخصماء الّداء، اعداء   ، الفرنك

نكر على حكم القرآن ان  باالعدام واجدادهم آبائهم وعلى مواالسال القرآن م 
بنصوصسرمدا  جهنمفيوالحبسابدا ،باالعداممحكومونفهم االبدي،

 .الحكيمالقرآنذلك

..ابدا ؟يحبوكماويوالوكماناليمكنمنتوالونكيفالقرآناهلفيا
ب نا﴿  :فقولوا ﴾النّصيرون عمالمولىن عم﴾ ﴿  الوكيلون عماهللحس 

 وحشة  : االولى ان المؤمنين، ومدنية الكافرين مدنية بين الفرق انلم! اع
.. موحشة سيرتها مأنوسة، صورتها مشّوه، باطنها مزيّن، ظاهرها مستحالة
 جوفها في صورتها، من أتمّ  معناها ظاهرها، من أعلى باطنها المؤمنين ومدنية
 . وتعاون وتحبب أنسية

 الكائنات، كل بين اخوة   يرى توحيدوال االيمان بسر المؤمن أن: والسر
 ويرى. المؤمنين بين والسيما اآلدميين بين السيما اجزائها، بين وتحببا وانسية
 . المستقبل في والنتيجة المنتهى، في وتالقيا   والماضي، والمبدأ االصل في اخوة  
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 النفع شئ كل مع عداوةٍ  نوع   بل ومفارقة اجنبية له الكفر فبحكم الكافر واما
 ممتد، ازلي افتراق بين اتصال نقطة االّ  االخوة اليرى اذ اخيه؛ مع حتى فيه، هل

 االخوة تلك تشتد جنسية غيرة او مّلية حميةٍ  بنوع انه االّ  سرمد؛ ابدي وفراق
 . نفسه نفس االّ  اخيه، محبة في اليحب الكافر ذلك ان مع قليل، زمان في

 الروحية، والمعالي نسانيةاال المحاسن من الكفار مدنية في ي رى ما واما

 ومن وصيحاته، القرآن ارشادات وانعكاسات االسالم، مدنية ترشحات فمن
.السماوية االديان لمعات بقايا

 قرية في سره قّدس سيدا مجلس الى بخيالك فاذهب شئت فان
 ملوكا   فيها تر القدسية، بصحبته االسالمية المدنية من اظهرت وما.. نورشين

 . االناسي زي في ومالئكة قراءالف زي في

 تلبسوا عقارب، فيها تر االعاظم لجنة في وادخل باريس الى اذهب ثم
 . اآلدميين بصور تصوروا وعفاريت االناسي، بلباس

 و لمعات في الحاضرة والمدنية القرآن مدنية بين الفروق بينت   وقد
..سالنا عنه تغافل عظيما ، أمرا   فيهما لترى فراجعهما حاتوسن

بابانالزمانهذافيالدينمسائلفياالجتهاديطلبيامناعلم! 
:امورلستةفيهالدخوللكماليجوزلكنمفتوح،االجتهاد

 فكيف الضيقة، المنافذ ي سدّ  الشتاء في العاصفات هبوب عند الن :فاوال  
 المخّربات وتهاجم والبدعيات المنكرات سيل احاطة وعند االبواب؟ ت فتح
..منافذ بفتح الجدار شقالي  
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 في هي والتي فيها، لالجتهاد المجال التي الدينية الضروريات ان :وثانيا  
 الهّمة كل صرف فالبد وتزلزلت، ا هملت قد للمسلمين والقوت الغذاء حكم

 في االجتهاد الى الحاجة ت مّس  والتي اللتيا بعد ثم واحيائها، وامتثالها ألقامتها
 كل حاجات عن اليضيق بحيث السلف، باجتهادات توسعت التي النظريات

..الزمان

 الرغبات اليه ت جلب سوقه في يشتهر مرغوبا ، متاعا   زمان لكل ان :وثالثا  
.. اآلن الدنيوية الحياة وتأمين كالسياسة اليه، االفكار وتنجذب وت وّجه

 نزما في األبدية السعادة وتأمين كالمه، من العالم خالق مرضيات وكاستنباط
 معرفة الى الجمهور في واالرواح والقلوب االذهان توّجه فألجل. السلف

 استعداد له من كل صار الزمان، ذلك في واالرض السموات رّب  مرضيات
 الزمان ذلك في مايجري كل من اليشعر حيث من وفطرته   قلبه   يتدّرس جيد
 هفطرت يلقن معّلم   شئ كّل  كأن والمحاورات، والوقوعات االحوال من

 نار   تمسسه لم ولو يضئ ذهنه زيت يكاد حتى لالجتهاد، إحضاريا   استعدادا  
 . نور على نور   له صار االجتهاد الى توجه فاذا. كسب

 وتحّكم والهمة، العناية وانقسام والقلوب، االفكار فلتشتت اآلن واما
 عيينه بن سفيان ذكاء في كان لمن اليمكن االذهان، في والفلسفة السياسة

 اذ. فيه االجتهاد سفيان ماحصل وقت امثال بعشرة اال االجتهاد يحصل ان ثالم
 . للنار كالكبريت استعداده   فيتهيأ. التمييز حيث من الفطري تحصيله يبتدئ سفيان ان

الفنونفيتبّحرهبدرجةاستعداده  يتباعد -آنفا   مامرّ  فبسر- اآلن نظيره واما
..االرضيةالعلومفيتغلغلهبدرجةاالجتهادقبولعنويتقاسىالحاضرة
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 دائرة في بحق الداخلين من كان ان واالجتهاد التوسيع ميل ان :ورابعا  
 الميل ذلك يكون الضروريات، وامتثال الكاملة التقوى بمظهرية االسالم كمال
 الدنيوية الحياة ويرّجح الضروريات يهمل ممن كان ان واما. وتكمال   كماال  
.عنقه عن التكليف ربقة لحل ووسيلة   تخريٍب، ميل الميل ذلك يصير اآلخرة على

كمة المصلحة ان :وخامسا   كم بعّلة وليست مرّجحة، ح   هذا ونظر  . للح 
 وبالذات أوال   يتوجه الزمان هذا نظر   وكذا. للحكم عّلة المصلحة يصّي ر الزمان

 السعادة لىا وبالذات أوال   متوجه الشريعة نظر ان مع الدنيوية، السعادة الى
 .. اآلخرة وسيلة هي حيث من الدنيا الى وبالعرض وثانيا   االخروية،

 حتى بها البلية   وعّمت بها، الناس   ابتلي التي االمور من كثيرا   ان وكذا
 الغير الميول ومن االختيار، سوء من فلتولدها ؛الضروريات من صارت

 . الّرخصية مالحكا مدارا   والتصير المحظورات التبيح المشروعة

كر حالة في تصرفاته في الي عذر حرامٍ  بشرب سكر من ان كما .. الس 
. السماويّة ارضية، تصير   الزمان هذا في النظر بهذا فاالجتهادات وهكذا

.مردود إذنه بال عباده وفي واالرض السموات خالق أحكام في فالتصرف

 الحاضرة سياسةال لتفهيم بالتركية الخطبة الغافلين بعض يستحسن: مثال  
 بكثرة الحاضرة السياسة ان اليعلم المسكين الغافل فهذا المسلمين، لعامة

 لهذه حّق  فال الشياطين، وسوسة كأنها صارت فيها والشيطنة والحيلة الكذب
 . الوحي تبليغ مقام الى ترتقي ان السياسية الوسوسة

 إلخطار يحتاجون انما االمة اكثر ان الجاهل، هذا اليفهم وكذا
 بين المتعارفة الحقائق امتثال على والتشويق المسّلمات وتذكير الضروريات
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 فبكثرة. واالحسان االخالص ومراتب واالسالم االيمان اركان من المؤمنين،
 العجمي اذ. القرآن بسماع والتخطر التذكر في والعلماء العوام يتساوى التسامع

 عربية ان الغافل ذلك يعقلال وكذا. المعنى يعرف لم وإن اجماال   المآل يفهم
م   الخطبة زيّن مسّدد سماوي وس   يصير وبالتغيير االسالم، وحدة سماء في وم 
تا   وشما   .. مشينا   مشت 

 أعمىصارحتىالطبيعةعليهواظلمتالغفلةبهاحاطيامناعلم! 
 لسانا   لك اترجم اني!. الموهومة الطبيعة ظلمات في االسباب يعبد وأصم
 الكائنات مركبات من واحدٍ  كّل  بها يتكلم ألسنة وخمسين خمسة من واحدا  

 جل وربوبيته الوهيته في ووحدته تعالى وجوده وجوب على شاهدات وذراتها
  (2)..جالله

 من الناشئة ضالالتها من الناشئة والعقول االرواح اضطرابات ان وهو
 الى االشياء سنادا في والحيرة واالستغراب االستبعاد من الناشئة استنكاراتها

 الواجب الى للفرار والعقول االرواح تلجئ االمكانية االسباب والى انفسها،

 يحصل وبارادته مشكل، كل ايضاح يحصل بقدرته الذي األحد الواحد الوجود
.القلوب تطمئن وبذكره مغلق، كل فتح

 فاعلها إما الموجودات ان: وهي الموازنة هذه الى فانظر تحقيقه شئت فان
 . والوحدة الوجوب جانب   وإما والكثرة االمكان نب  جا

 كل اسناد في واالستغراب واالستبعاد، الكلفة من النظر بقصور ي توهم فما
                                                 

.المؤلف. فقط واحدٍ  لسانٍ  ايضاح هنا ماو"  قطرة" في اجماال   االلسنة تلك ذكرت قد (2)
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 اي لقصور الكثرة، الى االسناد عند محققة تصير الوجود، الواجب الى شئ
. الوحدة دون الكثرة جانب في كان، مسّبب اي تحمل عن وضعفه كان، سبب
 واالستبعاد الكلفة تتضاعف هذا بعد ثم. هنا متحقق هناك، ي توهم   فما

 واحدة كانت االول االسناد في انها مع الكائنات اجزاء عدد واالستغراب
 اليه االسناد في اذ الكائنات؛ اجزاء عدد متضاعفة حقيقة هنا وصارت موهومة
 الكثرة جانب وفي لها، الماهية مباين واحدٍ  الى محدود غير كثيرٍ  نسبة   تعالى
  .الماهية متماثلة محدود غير كثير الى واحدٍ  نسبة  

م الواحد، الواجب الى ت سند لم لو مثال ، النحلة اذ  السموات اشتراك لز 
 الواحد عن الكثير صدور ان مع. العالم باركان لعالقتها ايجادها في واالرض

م المتشاكسين الكثيرين عن الواحد صدور من بمراتب اسهل    الذين يالعم الص 
 في كانت لو الكلفة ان ذلك مع ثم. واصميتهم اعميتهم االّ  اختالط هم اليزيد
 الواحد اذ الجبال؛ امثال الى الثاني االسناد في تترقى ذرة، مثل االول االسناد
 عليهم احيلت لو للكثير اليتيسر للكثير، ونتيجة وضعية يحصل الواحد بالفعل

 وتكلفات كثيرة بافعال االّ  النتيجة تلك الى يصلوا او الوضعية، تلك يحصلوا ان
.دائرته نقاط مع والمركز قطراتها، مع والفوارة نفراته، مع كاالمير عظيمة؛

االول،االسنادفيالموهومينواالستغراباالستبعادانذلكمعثم
.متسلسلةمحاالتالىالثانياالسنادفيينقلبان

 الصنعة كمال اذ ذرة؛ كل في الواجب صفات فرض: المحاالت بعض من
.. شاملة   وارادة   تامة   وقدرة مطلقا ، وبصرا   محيطا ، علما   تقتضي واتقانها ونقوشها

 اليقبالن اللذين والوجوب االلوهية في متناهية غير شركاء فرض ومنها
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 لكل يكون ان للزم الواجب، الواحد الى االشياء ت سند لم لو إذ اصال ؛ الشركة
.. اآللهة من واحد هضمن وفي واحدٍ 

 كاالحجار ولكٍل، للكل ومحكوما   الكل، على حاكما   ذرة كل فرض ومنها
م الباني، انتفى لو المعقد البناء في  مهندسا   عالما   كالباني حجر كل يكون ان لز 

كم   واالتقان واالنتظام النظام اذ بانيا ؛  .فيها للتصادف المحل تقتضي، هكذا والح 

 ذرة كل في المطلق والبصر التام والعلم المحيط الشعور فرض ومنها
 وبصرا   محيطا   شعورا   يقتضي والتعاون والتساند والتناظر الموازنة اذ وسبب؛
 لزم انفسها الى االشياء اسندت فلو. المحيطة الصفات من وهكذا، مطلقا  
 هذه تصور لزم االسباب الى اسندت ولو انفسها، في الصفات هذه تصّور

 المحاالت من وهكذا.. ذراتها من ذرة كل في بل اسبابها، في الصفات
.االوهام تمجها التي واالباطيل العقلية والممتنعات المتسلسلة

 الوجوب مرتبة صاحب وهو الحقيقي صاحبها الى اسندت اذا واما
 الحاملة المطر كقطرات- ومركباتها الذرات تصير أن االّ  اليلزم والوحدة،
 المطلقة النورانية القدرة لمعات لتجليات مظاهر -اسباالنعك الشمس لتماثيل

 االزليين واالرادة للعلم المتضمنة بل المستندة المتناهية، الغير االزلية المحيطة
 التي المخلوقات، معجزات عليها شهدت التي القدرة وهي. المتناهيين الغير

 في واالنقسام والتوزيع التجزء بسر والكثرة االمكان شمس من اجّل  الفذة لمعتها
 . والوحدة الوجود جانب دون والكثرة، االمكان جانب

 تجلي جزء ان بسر االسباب، جبال من اعظم القدرة تلك ذرة وان
 حتى االمكان، جانب في ولو كلّي، الكّل  كأن الكل، لخاصية مالك   النوراني
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منالمتظاهراالنوارنورفكيف.زجاجيةذرةفيبتمامهاالشمس ترى
!االحد؟الواحدالوجودلواجباجانب

 الشمس تجلي بين كالفرق الثاني، واالسناد االول االسناد بين فالفرق
 باألصالة شمس وجود دعوى وبين. بالتجلي ذرة في بل قطرة في بخاصيتها

 ال ذلك كل ومع.. ت خفى ان من اظهر الدعوى هذه ومحالية القطرة؛ تلك في
 تتساوى بل االزلية، المجهولة القدرة لكت عمل في والتعّمل والمعالجة كلفة

 والكثير والقليل والنوع والفرد والكل والجزء والنجوم الذرات   اليها بالنسبة
 بالنسبة الكلفة انه في والسر. والشجرة والنواة والعالم وانت والكبير والصغير

 حال  م فلذاتيتها االزلي، للذات ناشئة ضرورية ذاتية الزمة القدرة تلك ان اليها؛
 تتساوى فيها المراتب فاذ فيها، مراتب فال العجز فاذ. مابينها في ضّدها تداخل
.واعظمها االشياء اصغر   اليها بالنسبة

 االمكان دائرة في بتمثيالت الفهم الى الحقيقة هذه تقريب شئت فان
(: االعلى المثل وهلل: )مثال فاستمع والكثرة،

 والبحور الزجاجية، الذرات   اتمثاله في الشمس تجلي اخذ في يتساوى
 .. الشفافية بسر السماوية والسيارات االرضية،

 المصباح الى بالنسبة يتساوى المحيطة للمرايا المركزي المصباح وان
 بسر الدائرة، اكبر في الزجاجات ومجموع دائرة، اصغر زجاجات من زجاجة  

 .. المقابلة

 الواحد   واالستفاضة، االستضاءة الى بالنسبة تتساوى والنوراني النور وان
  .النورانية بسر فيه التزاحم وااللوف  
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 ..وااللوف الواحد   االستماع في يتساوى الكلمة لطافة في نورانيةٍ  فلنوع

 كفتيه في كان لو ة،بذرّ  يتحسس بدرجةٍ  الحساس الميزان ان :ومثال  
 بوضع الثرى، ىال وكفة الثريا الى كفةٍ  رفع بين تفاوت ما جوزتان، او شمسان
 .. الموازنة بسر كفة في اخرى جوزة

 اليتعسر كما صبي على وتحريكها سوقها اليتعسر السفن اعظم ان :ومثال  
 بسر ساعته تحريك او كفه، في ملعبته هي التي سفينته تحريك عليه

 .. االنتظام

 يف يتساوى وفيلق، نفر بين( آرش)بـ أمره في الفرق( القماندان) ان :ومثال  
، والتحرك التحريك  .. االمتثال التزام بسر العسكر وكل   النفر 

اليهابالنسبةيتساوى والكليات، االنواع في المجردة الماهية ان :ومثال  
بسرالمحدودةالغيراالفرادوكل  االفرادواكبر  االفراداصغرمنفرد  

 .. "التجرد"

 والكثير القليل بين فاوتالت عدم يمكن انه على الدالة االمثلة من وهكذا
. شئ الى بالنسبة والكبير والصغير

 للقدرة، شئ كل وجه "مقابلة" وبسر شئ، كل في الملكوتية "شفافية" فبسر
 "االنتظام" وبسرّ  االمكانية، "الموازنة" وبسر القدرة، تلك "نورانية" وبسر

 كمالب الكائنات ذرات من ذرة كل "امتثال" وبسر والقدر، القضاء بقوانين
 الواجب "تجرد" وبسرّ  ،"كن" امر في المندمجة التكوينية لالوامر واللذة الشوق
 احياء قدرته الى بالنسبة تتساوى الستة االسرار فبهذه. الماديات عن الوجود
 الذرة وايجاد واالرض السماوات وخلق النحلة وخلق االرض واحياء البعوضة
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 القطعي بالحدس ثابت التفاوت وعدم التساوي ان بل. الشمس وايجاد
 تفعل بمعجزاتها والمعلومة بماهيتها، المجهولة القدرة تلك اذ والمشاهدة؛

 وغيرهما، والعنبية التمرية العناقيد امثال - رقيق كخيط - دقيق غصن بمثل
 الى الحتاجت االسباب على صنعتها أحيلت لو التي الحيوية الخوارق تلك

  .التكلفات من مااليحد

 الشفافات على الخياط مّ س في الوجود بجلوات القدرة تلك وتتجلى
 االسباب على احيلت لو البرزخية، بالتماثيل الخيال الى الناظرة والعيون
.المعالجات من مااليحد الى الحتاجت او المتنعت

 والنورية والوجودية الحيوية لالشياء القدرة ايجاد من ماي رى ان :الحاصل
:ثالثة امور على يدل

ب   الظاهرية واالسباب الوسائط ان :االول ج  عت ضعيفة ح   لمحافظة وض 
لك وجه في الظاهرية المباشرة في القدرة عزة ..فقط الخسيس الكثيف الم 

لكها وجه لشفافية - والنور والوجود الحياة ان :والثاني  ما - كملكوتيتها م 
ب وضعت ج  ..فيها الوسائط ترقرقت بل القدرة، يد على الكثيفة الح 

 يصنع من اذ القدرة؛ تلك تأثير في والمعالجة والتعّمل التكّلف :الثالثو
 وكل العنب، حبات من عنقودا   دقيق وبخيط بعظمتها، تينة شجرة تينٍة، بنواة
 صاحب ظهور ان الحقيقة في والريب.. شئ عليه اليتعسر فيها؛ ما فيها حبة
 .الكائناتظهورمنبمراتباشد االزلية القدرة تلك

بوجوهصانعهوعلىمرئية،قليلةبوجوهنفسهعلىداللتهمصنوعكلاذ
االسباب،علىأحيللوكانمصنوعواي.وغيرهماوعقليةمشهودةكثيرة
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ه  يأت والموالسماويةاالرضيةاالسبابعليهواجتمعت ثل  هم  كانولوبم  بعض 
تينة،شجرةمنجزالةباقلليستتينةحبةفينواةحبةاذ.ظهيرا  لبعٍض 
اوجدتالتيفالقدرة.االرضمنصنعةوادنىجزالةاقلاالنسانوليس
.والعالمالشجرابرازعليهااليتعسرواالنسانالنواة

 جانب في واالستنكاف والحيرة واالستغراب باالستبعاد ضّل  من فيا
 بال واالستغراب نهاية، بال االستبعاد ان التحقيقات بهذه سمعت فقد الحق،

 فقد عجيبة، محاالت مع اليحصى بما الكلفة وتحقق حد، بال والحيرة اية،غ
 باالصالة االشياء نسبة من به ابتليت الذي باطلك جانب في موجودة سمعتها

 . واسبابها انفسها الى

 الى القلوب تلجئ الضاللة؛ هذه من الناشئة والعقول االرواح فاضطرابات
 شئ ايضاح اليحصل الذي االحد الواحد الوجود الواجب الى بالتسليم الفرار

 االّ  المغلقات من شئ فتح واليحصل قدرته، الى باضافته االّ  االشياء من
 االّ  المسائل من مسألة في يقين   واليستقر قلب   واليطمئن   بارادته، باتصاله
..جالله جل واسمه بذكره بربطها

 ان من سعاو الهمة، جوالن ومساير االنسان، اشتغال ميدان اناعلم! 
 قد انه مع نقطة، في وينحبس قطرة، في ويسبح ذرة، في يجول فقد. به ي حاط
 رؤية الى يتطاول حتى عقله في الكائنات ي دخل وقد عينيه، نصب العالم يضع

 . ومشاهدته الوجود الواجب

ل   السموات، من اكبر يصير وقد ذرة، من اصغر االنسان   يكون فقد  فيدخ 
طرة   فيه ليدخ انه مع القطرة في ..واركانها بانواعها الف 
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 آفاقي بعضها ومفاتيح شرائط له االنسان، على به اهلل انعم ما كل اناعلم! 
 وعّلق والصدى، والغذاء والهواء بالضياء انعم اهلل ان: مثال  . انفسي وبعضها

 هذه ان مع.. وهكذا والسمع والفم واالنف العين فتح على منها االستفادة
 تتخّيلن فال. تعالى وايجاده بخلقه االّ  يتحصل فال كسبنا، من سيةاألنف الفتوح

. حساب وال منّة بال تشاء كيف فيها تسئم مهملة سدى   النعم هذه الغافل ايها
نعمهابقصد  اليكت ساق بل!.. كال مظانعلىتنتشرثمباختياركفتلتقمم 

حسنهابارادةحاجاتك ..نوالهعمّ م 

 اوائلها؛ من واتقانا   انتظاما   باقّل  ليست ونهاياتها اءاالشي اواخر اناعلم! 
 اواخر تحسبنّ  فال. بواطنها من وحكمة صنعة باحسن والصورها ظواهرها وال

 . التصادف يد بها تلعب مهملة   سدى   وبواطنها االشياء

. النواة من النابت الجرثوم من حكمة   اظهر الزهرة، مع الثمرة ترى أال
.عليم شيء بكل وهو والباطن والظاهر واآلخر االول وه جالله جل فالصانع

 لكالم يتيسر فال التحريف، عن القرآن حفظ القرآن، اعجاز اناعلم! 
ر  زيّها يلبس او باآليات يلتبس ان وغيرهم، محّرف او مترجم او مؤلٍّف  او مفّس 
..محرفة صارت حتى المنزلة الكتب سائر واختلطت التبست كما

بان   ربّ ك ما اآلء   فبأيّ ﴿ : يةآ تكرار اناعلم!   اآليات مقاطع في ﴾ ت كّذ 
 "الرحمن" سورة في المختلفة المتنوعة التكوينية اآليات الى المشيرة التنزيلية

 يتولد كفرانهما وأعظم طغيانهما وأشدّ  واالنس الجن عصيان اكثر ان على يدل
 الى النعم نادوإس.. المنعم عن والغفلة.. النعمة في االنعام رؤية عدم: من

 ان من ننيللمؤم فالبد. اهلل باآلء مكّذبين يصيرا حتى.. والتصادفات االسباب
 البحساب وبحسابه، بأسمه آخذها أنا منه، أنها بها قاصدا   نعمةٍ  كّل  بدء يبسمل
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.والمنة الشكر فله الوسائط،

 القلب مرض واخطار الشيطان، بالقاآت المتخطر المتوسوس ايها اعلم!
 عند عقلك عين على شتّى مزخرفاٍت  ولؤمها النفس خسة وبامرار ،والخيال
 ممطرة مظلمة سحائب   عينيك على تمر قد حتى االلهية، الحقائق الى توجهك
 كأنك الحقائق، شمس الى نظرك عند منها تقشعر وشتوما   وفواحش، رذائل
 كيد ان والحال والتمجيد؛ للتسبيح عينك وترسل والتقديس، التنزيه يد تمدّ 

 خبث سفاسف من عليه يمر مّما نظرك ويستقذر خيالك، بارجاس تتنجس
 فتتأمل فتتألم نظرك، في المقدسات على المستقذرات تلك تنعكس ثم نفسك،

 .المستقذرات في

 والنجاة الحال، هذه من للفرار الغفلة في نفسك والتلق   والتتأثر التيأس
 .فتتضرر الضرر،فتتكرر توّهم   ضرر   االّ  الضرر اذ األليم؛ اللوم هذا من

 والجنة ونجومها والسماء وضيائها، الشمس الى نظرت اذا انك ترى أال
تسرياناليمكن شتى،  بمزخرفات مستقذر ثوب مسامات في وازاهيرها

هذهاذلتذهب؛بهاتهتمفالفقط.انتتنفعلبلبهاهيوتتكدراليهاتلك
تركتهموإنقاتلوك،دافعتهمنإوالزنابير؛كالهواموالهوائياتالوهميات

..فارقوك

ح المتفلسف ايهااعلم!  ف؛ بل النقل لوّ ؤفت   النقل، على للعقل المرّج   تحّر 
 في كنت   انني! الفلسفيات في والتغلغل بالغرور المتفسخ عقل ك يسعه لم اذ

 السماء، بسقف سطحه   اتصل شارقا   شاهقا   قصرا   شاهدت   ثم كنت، كما حينٍ 
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 المبدأ في حبالها متفاوتة،( 2) زنابيل العالية شبابيكها من تدليةم أرسلت قد
 ذلك في نفسه الموّفق االنسان فيقذف االرض من قريب فبعضها. والمنتهى
 ..وهكذا. منتهى وارفع مبدأ اخفض وبعضها المنازل، اعلى الى فيرتفع الزنبيل

 يل،الزناب بتلك اليبالون المغرورين الخاسرين الناس بعض رايت ثم
 ارجلهم، تحت ويضعونها واالشياء االحجار بجمع للصعود فيتشبثون

 !.. الصعود لهم وأنّى يتساقطون، ثم قليال   فيتصاعدون

 في مسامير يدقون المتفرعنة، انفسهم على المعتمدين بعض وشاهدت
 اعناقهم فتندق فيخّرون متصاعدين عليها ارجلهم فيضعون القصر جدار

 .. وهكذا

هزوا ما ان ورأيت  ليستعملوها اعطوها انما تهمآالو مكاسبهم من به ج 
 . المنازل الى ال الزنبيل، الى الصعود في والتوفيق االستعداد قدر على

..حسبه فهو اهلل على توّكل من. نقلت ك وبالنقل عقال ك، فعقلك

 الطالحين وتفّوق االبرار، على ارالفجّ  غلبة سبب في تحير من يااعلم! 
 كل في قصورا ، واقعةٍ  في شاهدت قد اني. الدنيوية الحياة في الصالحين على
 اللطافة في متفاوتون طبقاتها سكان متصاعدة، متداخلة رادقاتس   قصر

 سكان فيها منازل وتحته كالسلطان، العالي المركز في فمن والنورانية، والعلوية
 مظلم خادم الباب عند ومن. الباب الى وهكذا والنورانية، القيمة في متفاوتون

                                                 

  أنا رسالة في الفاتحة آخر في الثالثة الطرق بيان في ذكر قد المسألة هذه ايضاح ان 2
 الى اشارة المتدلية والزنابيل. الكلمات ختام خيالية سياحة في لمعات وفي الثالثون الكلمة

 -المؤلف-.. المستقيم الصراط هي التي القرآنية الحقائق
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 . متملق كلب الباب وقدام كثيف،

 ملك فرأيت فيها فتأملت بابه، ساحة تألألت القصور بعض رأيت ثم
 مكشوفات يداعبن  والمخّدرات الباب، قّدام الكلب مع يلعب القصر

 وتشعشعت الطبقات، في النزيهة الوظائف تعطلت وقد الصبيان مع رؤوسهن
 متفسقا ، مكنوناته عن القصر فتفتق م،الخدا وسفلة والصبيان الكلب وظائف
وفسوقه.الداخلفيذليال  معطال  مظلما  الباب،ظاهرقويا  مقتدرا   مشرقا  
 .حباتهعنمثالالرمانفلقتيكفتوق

قصرا ،انسانكلرأيتحتىاالناسي،هيالقصورتلكانفعلمت
مراتبعلىالقصوراهلوسقوط..قصرا  ايضا  العاصيةنفسيرأيتحتى

االّ هوماترقيا:المدنيةاهلمايزعمانفشاهدت.فأدنىادنىنزوال  مختلفة
الغفلة،نومفيانغماساالّ هوماوانتباها  ابتذال،االهوماواقتدارا  سقوط،

وانسانيةشيطانية،دسيسةاالّ ماهيذكاوة ونفاقي،رياءاالّ ماهينزاكة و
 .انية  حيواالنسانيةقلباالّ ماهي

والجاذبيةاللطافةلوائحالعاصيالساقطالشخصهذاعلىيلوحلكن
عندالذيالمطيعللمتدينخالفا  الظلمانية؛بنفسهالنورانيةلطائفهالختالط

الايضا ،الصالحلطائفيتنازلقدانهاالّ .فقطالمتكدرةنفسه  الباب
وامدادهملحدودامنالخارجينالناسإلرشادبلالسفلية،للهوسات
 ألجله،خلقواماهمالىبارجاعهم

ي كرههابلالدنيامحاسناليهاليحببعبدا  احباذاسبحانه،اهللان
.بالمصائباليه
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 ومالهي جالبة خوارق السفيهة المدنية هذه اظهرت قد!. واأسفا! ايواه
 لىع الفراش كتساقط ومخدراتها، االنسان قصور سكان اليها يتساقط جذابة،
..المحرقة النار الى المنقلب المشرق النور

 ان ترى أال واالستغناء؟ والغفلة الغرور ماهذا! الشقي السعيد ايهااعلم! 
 هذه من وليس ذرة، االّ  االقتدار من وليس شعرة، االّ  االختيار من لك ليس

 من وليس تنقضي، دقيقة مثل قليل االّ  العمر من وليس تنطفئ، شعلة االّ  الحياة
 اال المكان من وليس يسيل، آن اال الزمان من وليس تزول، لمعة االّ  لشعورا

 الفقر ومن مااليتناهي، االحتياج ومن الي حّد، ما العجز من ولك!.. القبر مقدار
 .. وهكذا لها، الغاية ما اآلمال ومن الي حصى، ما

 يتوكل هل الحاجة، من الدرجة هذه وفي العجز، من الحالة بهذه كان فمن
 الذي الرحيم الرحمن اهلل على يتوكل او.. نفسه على ويعتمد يده في ما على
 االشجار وهؤالء الشموس هذه: نعمته وصناديق رحمته خزائن ظروف من

: رحمته ومسيالت فيضه حوض موازيب ومن واالثمار، االنوار من المملوءة
.والضياء الماء





 

ى   س  بيان   ال فار  ناجاة   تخطّرت   ف ى ال قل ب   هكذا ب ال  ه   ال م  هذ   

يدم     ى د  مان   نم  را در  ود  د   خ  دم   در  يكر 
هت   نظر   م  يارب   بشش   ج   

ت     وز   مزار   پدر   منس  ى ر  يدم   ك ه د  ى د  ت   م  در   راس   

ت     ر   منس  دا قب  ه فر 
يدم   ك  و در   چپ   د   

ت     راب   منس  ط  م   پ ر   ا ض  س  وز   تاب وت   ج  ر  و ا يم   

ت     تاده اس  ر   جنازهء   من   ا يس  م  سر   ع  بر   

ت     ظام   منس  تر   ع  قت   من   و خاك س  ل  در   قدم   آب   خاك   خ   

ت     يچس  يچ   در   ه  ياد   ه  ياء   ب ى ب ن  ن  ين گرم   ب ينم   ا ين   د  ون   در   پس   م  چ   

ت     ر   ك شاده اس  يك نم   در   قب 
  نظر   م 

يش   ان دازهء  و در   پ   

ت     يدارس  راز   بد  ور   د  و راه   ابد   بد   

ت     ت   در   دس  ى ن يس  يز  ى چ  يار  ت  ء   ا خ  ز  ز   ج  مرا ج   

ت     ز   هم   ك وتاه و هم   كم   عيارس  ء   هم   عاج  ز  ك ه ا و ج   

ت     وذ   اس  بل   مدار   ن ف  تق  س  ل ول   نه در   م  ى مجال   ح  نه در   ماض   

دان   ا و ا ين   زمان   حال و يك   آن   سّيالس  ت     مي   

كاره   رت   ت و آش  ها قلم   ق د  ف  ها و ضع  ر  با ا ين   همه فق   

مد     ل   ابد   و امل   سر  ت   در   ف ط رت   ما مي  ته اس  ش  ن و   

ت     ت   ، هس  ه هس  ه هر   چ 
ك  بل   

ت     ى دارس  گ  ر    نظر   ب ز 
ياج   مانن د   دائ رهء   مّد  ت  دائ رهء   ا ح   

ياج   ن يز   رسد     ت  خيال   ك دام   رسد   ا ح   
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ت     ياج   هس  ت  ت   در   ا ح  ه ن يس  چ  ت   هر  در   دس   

ت     ت   ك وتاه   ك وتاهس  و دائ رهء   دس  چ  ت دار   هم  دائ رهء   ا ق   

ت     هانس  ر   ج  ر و حاجات   ما بقد  پس   فق   

ت     ء   اليتجّزا اس  ز  و ج    ما هم   چ 
مايهء  و سر   

ت     ء   ك دام   و ا ين   كائ نات   حاجات   ك دامس  ز  ا ين   ج   

ت     تن   چارهء   من   اس  ى گ ذش  ء   ن يز   باز   م  ز  پس   در   راه   ت و از   ا ين   ج   

ت     مت   ب ى ن هايت   ت و پناه   من   اس  ير   من   شود   رح  گ  ت  نايت   ت و دس  تا ع   

ء      ز  يه نه ك ند   بر   ا ين   ج  ت   تك  مت   ياف ت   اس  ر   ب ى ن هايت   رح  آن   كس   ك ه بح 
ت   ى ك ه يك   قط ره سرابس  ت  يار  ا خ   

ت     و خابس  گان ى هم   چ  ن د  اي واه   ا ين   ز   

ت     و بادس  ياد   هم   چ  ر   ب ى ب ن  م  ين   ع  و   

ت     ت   آمال   ب ى بقا آالم   ببقا اس  يا بفنا اس  ن  ا ن سان   بزوال   د   

را فدا ك ن     ود  ود   فان ى ى   خ  ج  جام   و    نافر 
س  ب يا اى   نف   

ت     يعه هس  ت ى ود  را ك ه ا ين   هس  ود  خال  ق   خ   

ل ك   ا و و ا و داده فنا ك ن   تا بقا يابد     و م   

ت     ث بات   اس  ى   ا  ى   نف  ى ك ه ، نف  ّر  از   آن   س   

ى خرد   از   ت و   را م  ود  ل ك   خ  ود   م  كرم   خ  داى   پ ر  خ   

ران   داده     براى   ت و ن گاه   دارد   بهاى   ب ى گ 




 

 

 

  

يمٍ  ٍم عظ  وث ون ل يو  ع  وث ون ا نّك م  لمب  ع   يا ايّها ال مب 
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يشهددليلمنماانه!دليلهاويستضعفالنتيجةيستعظميامناعلم! 
ماكّل ويمّدهويقّويهويؤيّدهويزكّيهاالّ االيمانية،الحقائقمنحقيقةٍ على
الشواهدنممااليعدكّل فكأناالسالميةمنماشئصدقعلىقام

منكلٍ سندعلىامضاءهيضع  منهاكلواالمارات،والبراهينوالشهداء
مامرّ بسرّ واحدٍ كّل  منشورعلىتصديقهخاتممنهاكّل فيختماخواتها،

ي نفىوالمثبت  النافيبينللمنافاة  اذللنافي؛خالفا  الرسالةهذهبدايةفي
ثبت  ماي ثب ت  النّافيمن ..كفردٍ ناٍف لف  فاللم 

 الخوف، شدة وكذا النكاره، سببا   الشئ محبة شدة تصير قد انهاعلم! 
..العقل احاطة عدم وكذا العظمة، غاية وكذا

  بالقوة مندمجة   جهنم ان: قطعي بحدس شاهدت   كأني تيقنت   قد انياعلم! 
 .. نواتها في الحنظلة شجرة كاندماج الكفر بذر في

 . نواتها في النخلة شجرة كاندراج االيمان بةح في مندمجة الجنة وان

 شجرة أو الحنظلة شجرة الى وانقالبها النواة استحالة في الغرابة فكما
ب، جهنما   متجسما   الضاللة معنى تحول في استبعاد ال كذلك النخلة،  تعّذ 
 في الشهود هذه من نبذة لمعات وفي. ت ستعذب جنة   الهداية انوار تمثل والفي

..ايضا   لمالعا هذا

 قلبها، في ثقبت اذا الثمرات ونوى الحبوبات بذور من الحبة ان كمااعلم! 
 التتعاظم.. اهلل.. اهلل: ذكر بشعاع ث قبت اذا انا حبة كذلك. بالتنبت التتكبر

 بآثار ومستندة   ومستحصنة   بالغفلة، ومتفرعنة   باالنتعاش متفرعة   االنانية تلك
 . واالرض السموات جّبارل بالعصيان ومبارزة   النوع،
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 بثقب قصير طريٍق  وكشف القلب حبة لفتح موّفقون النقشبنديون واالولياء
 الجهري بالذكر ان كما. الخفي الذكر بمثقاب النفس رأس وكسر( انا) جبل

..تمّزق أو الطبيعة طاغوت ت خّرب

 اثر   ايضا   عليها يتألأل وطبقاتها الكثرة دوائر وأرق واوسع أبعد أناعلم! 
 اليه وانتشر انبسط ما نهاية الى فانظر شئت فان. واالهتمام واالتقان الحكمة
 جبهته صحيفة القدرة قلم يحّشي كيف لترى وصورته، االنسان جلد من التكثر

االنسان،روحفيمعانىعلىداالتوآالتونقوشبخطوط وكفيه ووجهه
حتىفطرته،يفالمكتوبالقدرالىالمشيرعنقهفيالمعلقطائرهوعلى

العوراءواالتفاقيةاالعمىالتصادفلدخولمنفذا  التحشية  هذهيتركلم

 الحياة في الغائية العلة ان حسبت حتى الحياة هذه بحب ابتلي يامناعلم! 
 من الحياة وذوي االنسانية جوهر في االزلية القدرة اودعته ما كل وان وبقائها،

 لحفظ الحكيم الفاطر اعطاها انما ارقة،الخ والتجهيزات العجيبة الجهازات
 الحياة بقاء كان لو اذ!. كال ثم كال. البقاء والجل الزوال، السريعة الحياة هذه
 والعناية الحكمة دالئل وانور   وابهر   اظهر لصار الحياة، كتاب من المقصود هو

 واغرب اعجب الكائنات؛ نظامات شهادات باجماع العبثية وعدم واالنتظام
 - شجرٍ  كمثل. الحكمة وعدم االنتظام وعدم واالسراف، العبثية مثال وانسب
 الحياة ثمرات من الحي الى يرجع بل. كخردلة فردة ثمرة االّ  لها ليس - كجبل

 سائر ثم. فيها الحقيقي وتصرفه للحياة الحي مالكية درجة بمقدار  وغاياتها
 اسمائه، لتجليات بالمظهرية جالله جل المحيي الى راجعة والغايات الثمرات
 هي التي االخروية الحياة في جنته في رحمته جلوات وانواع الوان وباظهار
..وهكذا الدنيوية الحياة هذه بذور ثمرات
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 على اللزوم عند اصبعه ويضع يجس ألن الموظف الشخص ان كما اذ
 فوائد من اليه اليرجع للسلطان، العظيمة السفينة بها تتحرك التي الجهازات

 درجة كذلك.. واحدا   االلوف من اي وخدمته، عالقته بمقدار اال نةالسفي
 االلوف من يستحق ان يمكن هناك بل. وجوده سفينة في حي كل تصّرف
..ايضا   واحدا   ماليين ماليين من هنا بالذات اليستحق لكن واحدا ،

 وموالنا ومالكنا خالقنا معرفة بدون وزينتها الدنيا لذائذ ان !:قلبي يااعلم 
 كما الشفقة نعمة في حتى. وشاهدت ذقت هكذا. جهنم فهي جنة، كانت ولو
..ايضا   الجنة عن حتى الدنيا في ما كل عن ت غني ومعرفته قطرة في

 الدنيا الى وجه: وجهان له الدنيا هذه في مايجري كل إن :!قلبي يااعلم 
 واثقلها موراال فاعظم الدنيوي الوجه فاما. اآلخرة الى ووجه والهوى، والنفس
 اليساوي بحيث والزوال، والخفة الصغر من بدرجة االمر نفس في هو واثبتها

 وشدة والتألم والتضجر،( بالمرق) القلب له ي شّوش الن واليليق واليوازي
..التأمل

الشمستمثاليرىممنواجهلوابلهاحمقترىهل:اعلم ياقلبي!
ميسةفييطلبثمة؛زهرصبغةفيتجليهااوشفافة،ذرةفيمثال   الش 

الوهاجالسراجلوازماتكّل وصبغتها،الزهرةلونومنالذرةفيالمرئية
زالاذاثمللعالمومركزيتهاللسياراتجذبهاحتىالعالم،سقففي

وانحصارهالنظرقصربسببشرعوالزهرةالذرةهذهفيمارآهبعارٍض 
الذراتسائرشهاداتدوجومعالنهار،وسطفيالشمسوجودينكر

والبحوروالحياضوالحباباتوالقطراتوالرشاشاتالشبنماتوكل



 2  حباب

.الصحوالنهارضحوةفيوالسيارات

 لياقة بمقدار بالتجلي الظلي الوجود عليه يلتبس االجهل ذلك ان ثم
 ذرة في الشمس رأى فاذا. باالصالة بالوجود بالقدر المرسمة الشئ قابلية
 الى. وكيف؟ وكيف الخارقة، حرارتها واين الشمس، عظمة اين: يقول شفافة
!..بالهاته آخر

 بوجه تأثيرا   ذاتها في يؤثر او بيده سهاجي او نارها من يقتبس ان يريد وقد
 الشمس تتأثر حتى منها قربه اليستلزم فيه، بالتأثير منه قربها ان واليتفطن ما،
 . فعله من

 غريبا   واهتماما   عجيبا   اتقانا   ئسهاوخسا االشياء صغار في يرى انه ثم
 في تكّلف هاتيك صانع ان الباطل بالقياس فيزعم رائقة، وحكمة فائقة وصنعة
 هذا له ي صرف حتى مثال، الذباب قيمة ما: فيقول كثيرا ؛ وتعّمل صنعها

.سوفسطائيا   المسكين ذلك يصير حتى حكيم؟ صانع من المهم المصرف

و شيءٍ  كّل   خالق   اهلّل  ﴿  ﴾ لىألع  ا المثل   وهللّ  ﴿ هذا فيا  ءٍ شي   كّل   على وه 
.االشكال بها ينحل اربعة امورا   تعلم ان البد ﴾ يلوك  

 كمال في له بما تعالى يصفه الشموس الى الذرات من شئ كل ان :االول
..لتجليه مظهريته الجل له بما اليتصف لكن ربوبيته،

، الىتع نوره الى شئ كل من ينفتح انه :الثاني  واحد باب بانسداد لكن باب 
.واحدٍ  بفتح الكل فتح امكن وإن االبواب، من مااليحد الينسد قاصر نظر في

شئلكلورسمقّيدقدالمحيطالعلممنالمنعكسالقدران:والثالث
.النورانيةالمطلقةاالسماءتجليفيضمنالئقةحصة
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ه انّمــا﴿  :والرابع  ما﴿ و ﴾ فيـكون   ك ــن   له   يـقول ان   شــيئا   أراد اذا امـر 
 انفسها الى االشياء بالغفلة اسند اذا واما ﴾ واحدةٍ  كنفٍس  االّ  والبعث كم خلق كم

 من الناشئة المحاالت يقبلوا ان العقالء كل على للزم االمكانية، االسباب والى
.االبله االجهل ذلك حكم

 بضرب الحقائق تبيين عن كثيرا    يعّبر البيان المعجز القرآن اناعلم! 
 بقيود الممكنات دائرة في متمثلة االلهية المجردة الحقائق ان بسر المثل،

 من ويالحظ االمكـان، دائرة في االمثال الى ينظر المسكين فالممكن االمثال،
﴾ االعلى المثل وهلل﴿  الوجوب دائرة شـؤون خلفها

 ففي ملكوتا   بكقل في وانت ملكا   فيك فقلبك كالقلب، العرش اناعلم! 
 الباطن االسم دائرة وفي بالكل، محيط العظيم العرش الظاهر االسم دائرة

ه وكان﴿  بـ اليه يشار االول االسم وفي. للكون كالقلب   ﴾ الماء على عرش 
  ﴾ الرحـمــــن عــرش الجـنــــــة وسـقف﴿ : بـ اليــــــه يــرمـز اآلخــر وفي

ن   والظاهر   واآلخر   االول   هو﴿  نمـــــــــــ لـعـرش اذ  االولية حصة ﴾ والباط 
..والباطنية والظاهرية واآلخرية

.الدعاء منبع االحتياج وان النداء، معدن العجز اناعلم! 

 دعائي عند وعدتي .حاجتي ندائي عند حجتي !ويامالكي خالقي ويا ربي فيا

. وآالمي آمالي مالي ورأس. عجزي وكنزي. حيلتي انقطاع ووسيلتي. فاقتي
.يارحيم يارحمــن، اهلل، يا وارحمني لي واغفر عني فاعف. ورحمتك حبيبك وشفيعي



 

 

 الحباب ذيل
..شئ كل له كان هلل كان من

.شئ كّل  عليه يكن له، يكن لم ومن

..واليه ومنه ماله   الكّل  بأن واالذعان   له الكّل  بترك   له والكون  

 



 

مرامال افادة
! الثمان العربية رسائلي في الناظر ياايها
كرها من النعمة هذه ان تخطرت   ثم لنفسي، ها كتبت   ماكتبت ها، اول اني  ش 
ها،  سرا   فيها تفطنت فيها النظر تكرار بعد ثم. أناس   بها ينتفع ان لعل نشر 
:وهو إلظهاره، سائقا   اآلن قلبي في أحّس  ىولكن ، زمان من اظهاره في ترددت  
 الزنابيل الى للصعود.. وساللم وسائل الرسائل تلك مسائل أرى انه
 . الفرقانية اآليات هي التي الرحمن عرش من المتدلّية النورانية
ها ويماّس  االّ  منها مسألةٍ  من فما  وإن فمسائلها. الفرقان من آيةٍ  قدم رأس 
 صحراء في لدخولي لكن وذوقية، وحدسية شهودية ماحصلت اول لي حصلت
 لّف  - االبصار ذوي فيه يغمض فيما - الجفون مفتوح يعقل رفاقة مع الجنون
.. ببراهينه واستمسكه بموازينه ووزنه مقاييسه في قلبي مارآه عادته على عقلي

. استداللية مبرهنة كأنها الجهة هذه من الرسائل هذه مسائل صارتف
 مزالق من ماي نجيه منها يستفيد أن والعلم الفكر جهة من ضّل  لمن فيمكن

. الفلسفية راالفكا
 إيمانية عقائد وااليضاح والتنظيم بالتهذيب منها يستخرج ان يمكن بل
. الزمان هذا أفكار ضالالت لردّ  والرصانة القوة غاية في جديد كالم وعلم

 آفاق في المتشتت بعقله قلبه   إلتحق او بقلبه، عقله   اختلط لمن يمكن بل

 ارشاد تحت فيها يسلك أمينة ينة  مت الحديد كسكة طريقة منها يستنبط ان الكثرة

..القرآن فيض من االّ  هو ما المحاسن من رسائلي في ما وكل ال، كيف.الكريم القرآن
.الطريق ههذ في واستاذي مرشدي هو القرآن كان الحمد وهلل
 .لها الانفصام الوثقى بالعروة استمسك به استمسك من! نعم

النّورسي سعيد الزمان بديع



 

{
 االمثال مشابهة عن وتنّزهت ذاته ، االشباه عن تقدست لذيا هلل الحمد

 االنسان اي الصغير العالم   وهذا ..ابداعه   الكبير العالم   ذاك الذي؛ الخالّق صفات ه،
 وهذا نقشه وذا.. صبغته   وهذا صنعته   وذا.. بناؤه وهذا انشاؤه وذا.. ايجاده  
 وهذا عظمته   وذا.. حكمته هذاو قدرته   وذا.. نعمته وهذا رحمته   وذا.. زينته  

 وهذا مسجده   وذا ..مملوكه   وهذا ملكه   وذا ..مصنوعه   وهذا مخلوقه   وذا ربوبيته  
..ماله   الكّل  بان الناطقة سكته   منهما جزءٍ  كّل   على بل جوانبهما وعلى.. عبده

دك إنّا والسماء االرض قيوم يا الّلهم  ومالئكتك عرشك حملة ون شهد   ن شه 
 خلقك وجميع مصنوعاتك وجميع وآياتك واوليائك انبيائك جميع بشهادة
 اليك ونتوب ونستغفرك لك، الشريك وحدك انت االّ  إله ال اهلل انت بانك

..للعالمين رحمة   ارسلته   ورسولك، عبدك محمدا   ان ونشهد

 آله وعلى برحمتك يليق   وكما حرمته يناسب كما عليه و سّلم صّل   الّلهم
..اجمعين وصحبه

وليساباحةاالهوماوتوابعه،وجودكمنعليكاهللانعممااناعلم! 
ترضىكماالأعطى،منيرضىكمااعطاكفيماتتصّرفانفلك.بتمليك

اذنالفيمايصرفاوي سرفانللضيفليساحدا ،أضافكمن.انت
يف ..فيهللمّض 

 يديك بين ما الى تنظر أال! ويستبعده االعظم الحشر يستغرب يامناعلم! 
 تستبعد وكيف! الخصوصية والقيامات والنشر الحشر انواع من اليحصى مما
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 كل في حتى سنة، كل في القيامات من مااليحد مشاهدة مع الكبرى القيامة
 آخر في عقلك مع فاذهب الشهودي، اليقين شئت وان مزهرة؟ او مثمرة شجرة
شرت كيف وانظر.. مثال المشمش، او التوت شجرة تحت الى والصيف الربيع  ح 

. النظيفة اللطيفة الطرية والمخلوقات.. الحية الحلوة الثمرات هذه ون شرت
 المنشورة الثمرات فهؤالء. الخالية السنة في ماتت الالتي الثمرات اعيان   كأنها

 وامثالها الخاليات الميتات اخوات االّ  هي ما وجهك، في يضحكن الالتي المنثورة
 أي إياها، هي كانت كاالنسان الروحية الوحدة لها كانت ولو. هي كأنها
 !.. المثلها عين ها،

 ضيق مع وصغرها، وحقارتها وجمودها يبسها مع الشجرة في تأمل ثم
 تلك صارت كيف.. واالثمار االزهار ارزاق حملة مسيل واشتباك مجاريها
بو وإذا﴿ تمثال للمدقق يصور عجيبا ، عالما   برأسها الشجرة  ﴾ب عث رت ر  الق 
 اللطيفة المصنوعات هذه اليابسة الشجرة من تنشر التي القدرة ان الحق

..آمنا. االمكان في ما شئ عليها اليتعسر

 وسائر القرآن كل في ما مجمل القرآن من سورةٍ  سورةٍ  كّل   تضمين اناعلم! 
 عما فقط سورة يقرأ من اليحرم ان ألجل القصص، واهم المقاصد من السور
 قراءة االّ  له اليتيسر ومن الغبّي، او االّمي   المكلفين في اذ التنزيل؛ له أ نزل
ن فقط، قصيرة سورةٍ   لمن تاما   قرآنا   السورة   تصير االعجازية اللمعة هذه فم 
..قرأها

 مخالطا   مباشرا   يكون ان اليلزم الكثير في المتصرف الواحد اناعلم! 
 مادي غير كان اذا والسيما الماهية، مباين كان اذا السيما بينهم؛ فيما متداخال  

 - النفرات في االمير كفعل - الكثير والفاعل  . الكثير بخالف ممكٍن، وال



 2  حبابذيل ال

 االمارة وظائف احيلت ولو. والمعالجة االختالط بدون واالمر باالرادة يحصل
مت النفرات، على وافاعيلها  النفرات انقالب او والمعالجة، الذاتية المباشرة لز 

 . االمير ماهية الى

ب عدناونهايةوعظمته،وعلّوهوتنّزههتقّدسه غاية مع سبحانه فالحق
ونحن..مناقريب  كالشمسسبحانهوهويشاءكمافينايتصرفوخساستنا،

..جاللهجلمنهبعيدون

 الكل، انموذج الجزء صيرورة بجهة الوحدة الى تنجر الكثرة اناعلم! 
 الشمس كضياء كالجزئي والجزء كالكلي، الكل ر  فيصي الثمرة؛ الى كالشجرة
 تماثيل من لتمثالٍ  الضياء ذلك ذرات من كّل  تضمن قد اذ الفضاء، في المنبسط
ميسات   المهتزة الذرات كأن الشمس،  وهلل: )مثال ضياء فصارت اتصلت ش 

 ي رى اهلل اسماء فتجلي االزلي االنوار نور اسماء تجليات هكذا(.. األعلى المثل
..وكليا   كال   الوجهين ذينبه

 يتدحرج من كمثل مثلك ان!.. اليها وسكن بالدنيا اطمأن يامناعلم! 
 من السيل ذلك يتساقط سيٍل، في القصر ذلك يتدحرج قصر، اعلى من ساقطا  
 .. االرض اعماق الى بالزلزلة متنازال   الجبل ذلك يتدحرج جبل، أعالي

 وكر في يبّيضك ان اوشك كالبرق يمرّ  العمر وطائر ينهدم، الحياة قصر اذ
 تمر االرض وسفينة العقول، ت دهش بدرجة دواليبه   تسرع الزمان وسيل   القبر،

 . السحاب مرّ 

 وسط في - يده مدّ  ثم شديدة، سرعة يسرع شمندوفر في كان فمن
 الطريق، جانب في مفترسة اشواك ذات ازاهير الى - السرعة آن وفي الطريق
 تمدنّ  فال.. هكذا هذا كان فاذا. نفسه اال يلومنّ  فال.. دهي االشواك   فمّزقت
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 آن   في القلوب تمّزق الفراق اآلم اشواك فان الدنيا، زهرة الى واليديك عينيك
!الفراق بوقت فكيف التالقي؛

 فال انا وأما.. ماشئت واّدعي شئت من اعبدي! بالسوء االمارة نفسي فيا
 واالرض والقمر الشمس لي سخر نا على واقتدر فطرني الذي االّ  اعبد  

 محيط فضاء في السابح العمر طيارة في حملني ممن اال والاستمدّ  والشجر،
 في وأركبني السيارات، النجوم الطائربين الدائر الفلك لي وسّخر القدر،

 الى الحياة جبل وتحت االرض اخدود في كالبرق المار الزمان(  شمندوفر)
 اليوم هذا واغون في وتذكرته باذنه قاعد وانا.. اداآلب ابد طريق في القبر باب

 .. والغد االمس بحلقتي طرفاه المتصل

 المحرك الفلك جرخ توقيف على يقتدر من االّ  استغيث وال ادعو وال
لك   ظاهرا   والقمرالشمسبجمعالزمانحركةتسكينوعلىاالرض لف 
اعماقفيالوجودشواهقمنالمتدحرجةالمتغيرةالدنياهذهتثبيتوعلى
ومقاصدآماللياذاالرض؛غيراالرضبتبديلوالزوالالفناءأودية

عليهوتذهبالزمان،عليهمايمرعلىملتزقةآماليتبقىشئ،بكلمتعلقة
اهلمنصالحكلبسعادةولذةعالقةوليالدنيا،وتفارقهاالرض

 .واالرضالسموات

ارقليويصلحسريهواجسادّق معيسكماهو؛مناالّ اعبدوال
منوخياليعقلييتمناهماعلىذلكمعيقتدركذلك..وميولهقلبيآمال

باآلخرة؛الدنياوتقليبالقيامةباقامةالبشرلنوعاالبديةالسعادةتحصيل
تصرفه،عنمختفيةالذرة  تتصاغرفالالشمس،والىالذرةالىيده  فيصل

 ..قدرتهىعلالشمسكبرواليتكبر

العلوم  ت نتجوبدونهلذائذ،اآلالم  لكانقلبتعرفتهاذاالذيهواذ
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كم  ..اوهاما   .هيهيبل..اسقاما  والح 

 واالحياء ظلماٍت، واالنوار اعداما ، لك الوجودات تبكي نوره وبدون نعم
 بدونه البقاء وما اعداء، االشياء بل األوّداء ويصير   وآثاما ، آالما   واللذائذ امواتا ،

 وتبكي عقاب، والعقل عذاب، والحياة هواء، والعمر هباء، والكمال بالء، االّ 
..آالما   اآلمال  

 شئ، كل عليه كان له يكن لم ومن شئ، كل له كان تعالى هلل كان من
 .. مال ه الكّل  بأن واالذعان له الكل بترك له والكون

 وجّهزك الحاجات من متداخلة دوائر   بك احاطت بصورة فطرك الذي وهو
 البواقي في وجّهزك. واختيار باقتدار يدك مدّ  قطرها نصف التي اصغرها في

سعت التي  .. فقط بالدعاء والعرش والفرش واالبد االزل بين كما بعضها و 

 فيما ابويه ينادي فالصبي ﴾ د عاؤكم لوال ربي ب ك م يعبؤا ما ق ل ﴿ التنزيل وفي
.عنه عجز فيما ربّه عويد فالعبد اليه؛ يده   اليصل

 ولوال. الوحدة سر من االّ  هو ما واتقانها، شئ كل صنعة كمال اناعلم! 
 كوحدة. المصنوعات لتفاوتت تزاحم وبال تجزؤ وبال توزيع بال الوحدة
 وجه الى شفافة ذرةٍ  من.. ضياؤها مامسه كل في بالتجلي ووجودها الشمس
 الممكنة الشمس هذه في اهدهتش السر فهذا. شئ عن شئ يشغلها وال البحر،

 شعلةٍ  بتجلي متلمعة   قطرة هي التي الميتة الجامدة المحدودة المقيدة المسكينة
 السرمد والقيوم االبد والسلطان األزل شمس فكيف. الحق النور اسم من

  جالله؟جلالصمد القدير الحي األحد الواحد الوجود الواجب

الواحدية،الىتشيرلمحيطاالضياءفوحدة﴾االعلىالمثلوهلل﴿
الضياءذلكمنوذرةجزءكلفيبالتجليبخاصيتهاالشمسووجود
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!.فتأملاألحديةالىيرمزالمحيط

:االحدية شواهد اصدق من اناعلم! 

.العالم وحدة الى عينك، من حجيرة ذرات من شئ كل في الوحدة  

 بقلم المجعولة قابليته لياقة تسعه بما شئ كل في االكمل االتقانو
.القدر وقالب القضاء

 تدل المطلقة السهولة وان. وايجاده شئ كل انشاء في المطلقة السهولةو
 اثبت يكون ان البد بل المصنوع، وجود جنس من ليس الصانع وجود ان على

.اليتناهى بما منه وأرسخ

 رخيصا   يدها، في الذي والمال متاعها وتبيعكم تعطيكم االرض اناعلم! 
 اشتريتم لما االمكانية، االسباب نسج او مالها المتاع كان فلو. الرخيصية بنهاية
 االرض جميع من ماتأخذونه جميع الستحصال ماتصرفون، بجميع فردة   رمانة  

 فيها واتقن بها اهتم صانعها ان حبةٍ  كل في ي رى اذ ومزارعها؛ اشجارها بايادي
 حكيمة، ومهارة تام، بشعور جمع ما فيها وجمع التزيين، وغاية االتقان بنهاية

 . المشترين انظار لجلب والرائحة والطعم الّلون بلطائف وجّهزها

نعه في مباشرة وال معالجة وال كلفة ال من مصنوعة   هي تكن لم فلو  ص 
 وكل الفذة   والفردة   والحديقة   الحبة   قدرته الى بالنسبة تتساوى حتى وايجاده

 وبالحدس وبالبداهة ريب بال هكذا هذا كان الم.. والشمس والذرة النوع  
 ظاهرا   المصنوعة والرمانية العنبية الحّبات هذه صانع يكون ان البد اذ القطعي؛
 مسلوب إما والحيوانات، الحشرات لبعض جزئي وهوس موقت ذوٍق  لتطمين
 ليكون كمال، وبال اختيار وبال علم بال االرادة وعديم الحس ومفقود الشعور
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 الحكيمة المتقنة الشعورية الصنعة ان والحال مبذوال ؛ تافها   رخيصا   هكذا هذا
 مريد، قدير،: الوجود واجب وإما.. تكذيب اشد الفرض هذا تكّذب المختارة

ه   انّما﴿ شئ كل ملكوت بيده حكيم، عليم،  ك ن   له   يقول ان   شيئا   أراد اذا امر 
 . اليه بالنسبة ﴾دةٍ واح كنفٍس  االّ  بعث كم وال خلق ك م ما﴿ ﴾فيكون

كم  مصنوعكل في وله اسرارٍ والىاسمائهتجلياتالىتنظروغاياتح 
 .الجزئيةالفوائدمنالمستهلكينالىيعودماغيرالشؤونية،الفعاليةفيله

هذهمنهاتسيلعمياءقّوةالعامالفيضهذامنشأيكونانفاليمكن
 .واالتفاقياتدفاتالتصايدبهاتلعبثمكالسيل،الثمرات

يدتردّ الشعوريةالمتقنةوخصوصياتهاالحكيمةالمنتظمةتشخصاتهااذ
هذهتدلفبالضرورة.يقينا  قطعيا  ردا  العوراءواالتفاقيةاالعمىالتصادف
وشخصا  فردا  واالقتصادواالتقانوكّما ،نوعا  والسهولةالمبذولةالرخيصية

المطلقوالحكيمالمطلقالجوادمنطلقالمالجودعلىوتشهدوكيفا ،
.احسانهوشملنواله  وعمّ جالله  جّل المطلقوالقدير

 وادرج المتقصدة، الحكمة نهاية مع المطلق الجود نهاية جمع من فسبحان
 الحساس والميزان التام النظام ظروف في المحدود الغير المطلق الفيض
 الذباب لمدافعة الفيل تجبر: بدرجة - الثالثة تلك - الحساسة.. العادل والعدل
 يحّك  الذي المتكبر، االنسان هذا وتقلق الجسيم، جسمه من ذرة على العاض
ميحته البعوض بطعن السماء كتف بيافوخه   لمقاتلته فيتشمر ر 

 .. ﴾والمطلوب الطالب   ضع ف﴿

 بدعاءٍ  البرودة حدة   وتسكن العاصفات غيظ   ويسكت البحر غضب   ويسكن
 أّمن  ﴿.. اللجّي  البحر في منكسر لوح على نجا لصبّي  منكسر قلب نم  خفي
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ضطرّ  ي جيب    ويحكم والسر القلب هواجس يسمع من يجيبه ﴾دعاه اذا الم 
..سلطانه جّل  والقمر، الشمس حركات على

 وتجهيزه سببيته وتقدير السبب خلق ان باالسباب، المبتلى ايها يااعلم! 
 المسّبب خلق من وأعلى واكمل وأولى باسهل ليس المسّبب، انشاء بلوازم

..والشموس   الذرات   اليه بالنسبة يتساوى ممن( كن) بامر السبب عند

 تجّدد هي انما األعدام، آالم من الدنيا ملء ماي رى ان ياقلبياعلم! 
ن. الزوال ألم دون التجدد لذة توجد االيمان وجود مع الفراق ففي االمثال،  فآم 
ل م ت ؤمن، .تسلم وأس 

المتساندةالغفلةاالّ ماهيالجاهلية،العنصريةالعصبيةاناعلم! 
الخلق  فيصير..المتعاونةالمتجاوبةوالظلموالرياءالضاللةواالّ المتصالبة،

هومّلته   المهتزالنورفهياالسالميةالحميةواما..باهللالعياذكمعبود 
..االيمانضياءمنالمنعكس

 والمقلدين والمتشككين الملحدين مع بالمناظرة غليشت يامناعلم! 
ك كانت إن عظيم خطر على انك! األوروبائيين للزنادقة  الجل مزكاة، غير نفس 
 المناظرة ان على.. بخصمائك التشعر حيث من وتدريجا   سرا   نفسك إلتحاق

 النفس ذي على خطرا   اشد( محاكمه طرفانه بي) بالتركي المسمى باالنصاف
 ذهنه في يقيم   الخصم موقع في نفسه المنصف فرض تكرار بكثرة اذ االمارة؛
 داخال ، خصمه وكيل تصير   تنقيدٍ  ل مة دماغه في منه فيتولد خياليا   خصما  

..اللمة تلك في الشيطان فيتعشش

 فاصرف الحال بهذا أحسست فاذا. خالصة نيت ك كانت ان التيأس لكن
.. واالستغفار التضرع بكثرة وعليك ي،الداخل االكبر عدوك الى الجهاد عنان
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 بناء في المستخدمة العملة وجهلة والحيوانات الجامدة اآلالت اناعلم! 
 تعمل ال انها رآها من كّل  يعلم نقوشه، وترسيم عظيم، لسلطان عجيب قصر

 الواسعة العالية مقاصده في يستخدمها من بحساب بل انفسها بحساب
 بجهلة فكيف العلماء، خواص افكار   ادراكها عن صرتتقا التي الرقيقة واغراضه

 .. االقالم وجامدات االنعام وبهيمة العوام

 ذوي انظار الى وتحبباتها وتودداتها االزاهير جلوات في امعن من كذلك
 والتودد بالخدمة - كريمٍ  حكيمٍ  جانب من - موظفون االزاهير ان: تيّقن الحياة

.الحيوانات وكذلك أرضه، في هبإذن النازلين الكريم ذلك لضيفان

كم نقوش غايات درك واين البهيمة، وشعور الزهرة حس اين نعم  الح 
 وتطورات بتزييناتها، االزاهير جلوات في المودعة الكرم محاسن ولطائف
  بمنافعها؟ األنعام

 وضيوفه عباده الى وتحّببه وتود ده كريم رٍب  تعّرف   اال الحاالت هذه فما
..احسانه   وشمل نواله وعمّ  جالله جّل 

 المراتب لوازمات كّل  تطلبين انك !المشؤومة النفس ايتها! اعلمي
 واذواق حٍس، كل حاجة في الحواس كل وحاجات   مرتبٍة، كل في المختلفة

 كّل  في الحسنى االسماء كل وشعاعات لطيفٍة، كل درجة في اللطائف كل
فيالخارجيلمعنىاوخواصومصنوٍع، أثرٍ  كل خلف المؤثر وعظمة اسٍم،

 .الدالفيبلالظلي،المدلول

..االوهام  بكتستهويلئالومايسعهبهمايليقكلٍ منفاطلبي

 من منك اعظم هو ما الى تنظر ان بعظمتها نفسك رأيت اذا البد انهاعلم! 
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 فانظر والحشرات الهوام من منك اصغر هو ما رأيت واذا وغيرها، السموات
 حتى اليها انظر ثم منها، حجيرة في نظرك مع خلواد جسدك حجيرات الى
كمة اهمية عينك في يسقط لئال منك، اكبر فوقها فما البعوضة ترى  الح 

 . فيك الصنعة واتقان والنعمة والرحمة

 الى فانظر الن عم، في لك المماثلين المحدود الغير الغير رأيت واذا
. نعمتك يمةق عندك تهون لئال النعمة، وحكمة نفسك وعجز احتياجك

 ام. الحيوان؟ عموم في العين وجود   العين الى احتياجك يخّفف هل نعم،
..ويزيده يشّده بل كال، الخاص؟ القصدواالنعام اثر الشمول ينقص هل

 الى يعود والتحصى، التعد غايات لها حياة ذي كل في الحياة اناعلم! 
 أن للكبير والحق ة؛المتناهي الغير مالكيته بمقدار المحيي والى واحد   الحي
 النفسي البشر نظر في هي وانما الواقع، في والعبثية الخلقة، في الصغير على يتكبر

 ان ويحسب. وهوساته منافعه الجل كلها االشياء ان ويرى يزعم الذي الغرور
 .. اليه مايعود غير لها الغاية

 فةالخال بسرّ  للبشر اكرام   االرض ظهر على المفروشة الضيافة هذه نعم،

.فقط وإلستفادته له   ال.. الكرامة لياقة استحصال وبشرط

 الحيوانات، من اليحد مما حيوان االّ  انت ما :الموسوس لك قال اذا انه اعلم!

جّل   كطّي ﴿ الّسماء يطوي من واين انت فاين اختك، والنحلة اخوك والنمل  الّس 
 ؟ ﴾بيمينه مطويّات   ت  والّسموا القيامة يوم قبضت ه   جميعا   واالرض  ﴿ ﴾للك تب  

 يصير   به االذعاني علمي مع وذلي، وفقري عجزي تناهي عدم ان :له فقل
 اخواني مرتبة من رّقاني السر فهذا. وعزته وغنائه قدرته تناهي لعدم مرآة  

ويرىندائييسمعانقدرتهواحاطةعظمتهكماللوازممن وان. الحيوانات
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.الحقيرةشؤونيتدبيرعنلسمواتوااالرضتدبيروالي شغلهحاجاتي

 االمور بجزئيات االشتغال عن عظمته بدرجة والممكن االنسان تباعد واما
 . وضعفه ونقصه عجزه من ينشأ انّما بل.. عظمته من فليس وخسائسها،

 الزجاجية، والذرات القطرات من رشاشةٍ  كل بل حباٍب  كل تشاهد أفال
 لي الشمس: منها كل   لقالت لكت تكّلمت لو الشمس، تمثال على تشتمل
 العيون الشمس مع المناسبة في الذرات تلك يزاحم وما.. ومعي وفّي  وعندي

 تناهي بعدم علمنا بدرجة بل الشمس، والعظمة البحور والخدود السيارات
 من مناسبة ألطف فما - المناسبة بعدم والمناسبة - القربة تتزايد وحقارتنا فقرنا

!.وعظمته وعزته وقدرته لغناه النهاية من مع زه،وعج فقره في اليتناهى

 غاية في الرأفة وغاية العظمة، نهاية في اللطف نهاية ادرج من فسبحان
 والشموس، الذرات بين وآخى. الب عد غاية مع الق رب نهاية وجمع الجبروت،

! .. األضداد بجمع قدرته فأظهر

 تربية لطافة نع والسموات االرض تدبير حشمة الت شغله   كيف فانظر
 والطير النحل اصغر ايجاد عن والبحر البر تدبير واليعوقه والحشرات، الهوام
 البر عاصفات شدة   والتزاحمه البحور، اعماق في السماك صغار احياء وعن
 واعجز واضعف اخفى الى واحسانه لطفه كمال عن البحر غضب وحّدة

 البحر كثافة اتظلم تحت متوكال   مكان، اخفى في ساكنٍ  حيوان واصغر
..سحابه وظلمات الليل وظلمة ارتجاجاته، وتفاقم امواجه وغياهب

 اذ القمطرير؛ العبوس وجهه وخلف البحر غضب خالل في الرحمة فتبسم
 ما سبحانك.. يااهلل ياكبير، ياجليل، ياعظيم،: الواسعة بنغماته البحر هذا ينادي
 يا لطيف، يا: الخفية ماتهبترنّ  الصغير الحيوان ذلك فيقابله. كبرياءك اعظم
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 اقتران ففي. احسانك الطف ما سبحانك.. اهلل يا رحيم، يا رزاق، يا كريم،
كرين، هذين شمة   التسبيحين هذين وامتزاج الذ   محتشمة ولطافة لطيفة ح 

..نواله وعمّ  جالله جل الصمد االحد للواحد عالية وعبودية

اذالصالح؛العملهوماانااليمان،علومبعداأللزماالهماناعلم! 
﴾الصالحاتوعملواآمنواالذين﴿:الدوامعلىيقولالحكيمالقرآن

 الكونية العلوم واما.. أهمّ  هو لما االّ  اليكفي القصير العمر هذا نعم
 واستراحة وللصنعة وللحاجات للضرورة اال فمضرة؛ االجانب من المأخوذة

..البشر

.الراحمين ارحم يا الّلهم

اهللصلى محمد امة قلوب ونّور  وسلمعليهاهللصلى محمد امة ارحم
وسلمعليه

..والقرآن االيمان بنور

..القرآن برهان ونّور

. االسالم شريعة وعظّم

 ..آمــيــــــن

 



 

 حبة
 ثمرات من ثمرة نواتات من

 القرآن جنان
:كويد مى  حبة

() تمجيد لئلؤ از بر أزيم شبنمم يك    توحيد ميوهء براز درختم شاخ من
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المرام افادة

. ضايعة فتصير آثاره في مما كثيرا   نفهم ال: يقولون الناس ان لي قيل انهاعلم! 

 المتفكرين اكثر يفهمها زمان وسيجئ.  تعالى باذنه تضيع ال :فأقول
 جربتها ادوية المسائل هذه اكثر اذ شئ؛ كل مقاليد بيده من شاء ان المتدينين

 كما الناس يفهمها ال ان يمكن لكن ، الحكيم الفرقان اعطانيها نفسي في
 ملمعة القدم الى الرأس من - اختيارها بسوء - نفسي الن! بتمامها أفهمها

 في الترياق تأثير درجة يفهم ال القلب بحياة فالسليم   ، المتنوعة بالجروح
...هو يفهمه كما الهوى حية بلدغ السقيم

 او التحرير من عجزا   للتوضيح؛ السانحات في أتصرف ال اني وايضا
...سنحت كما فأكتبها.  التغيير من خوفا  

 لسائر خالفا   - لي المواجه السامع مقام في ال مكاني، في اتكلم وايضا  
 كتابي امام فيصير - السامعين مقام في انفسهم يفرضون الذين المتكلمين

 المرآة في يقرأ فكأنه ،السامع الى ومقلوبه ومعكوسه الّي، وجهه  ( الذي)
 على ألضيفه الّي  خياله هو فليرسل مقامه، الى اذهب ال فاذا عليه؛ فيتعّسر
.أرى كما يرى كي رأسي في ، عيني

 حدسيات، تفاريق وحبة وشمة وذرة وذيلها وقطرة نقطة في أدرجت  
 مرآة تظهر وتصوير، بتحرير يرّكبها، من تعالى باذنه جاء اذا مرآة وقطعات

 كيف..  اليقين حق نور منه يزهر حدس   ويتحصل اليقين عين وجه فيها ريظه
!المبين القرآن فيض من وهو ال،

.. اجتنابه وارزقنا باطال   الباطل وأرنا اتباعه وارزقنا حقا   الحق أرنا الّلهم
آمــيـــن



 

{
 محّمد على والسالم والصالة االيمان وكمال االسالم دين على هلل الحمد

 اجمعين وصحبه آله وعلى االيمان انوار ومنبع االسالم دائرة ركزم هو الذي
. القمران ومادار الملوان مادام

 والسالم الصالة عليه محمد نور ترى كبيرا   كتابا   العالم ترى بينما أنهاعلم! 
 .. الكاتب قلم مداد

 والسالم الصالة عليه نوره ترى الشجرة صورة يلبس العالم ترى وبينما
 .. ثانيا   وثمرتها أوال ، هانوات

  .روحه والسالم الصالة عليه نوره ترى الحيوان جسم يلبس العالم ترى وبينما

 . عقله والسالم الصالة عليه نوره ترى كبيرا   انسانا   تحّول العالم ترى وبينما

 . عندليبه والسالم الصالة عليه نوره ترى مزهرة   حديقة   العالم ترى وبينما

 شعشعة فيها تتظاهر سرادقات ذا عاليا   مزينا   قصرا   العالم ترى اوبينم
 ونقوش جماله، تجليات ومحاسن حشمته، وخوارق االزل سلطان سلطنة
 ثم أوال ، لنفسه يرى نظّارا   والسالم الصالة عليه نوره ترى اذا   صنعته، خوارق
 فيه مالك م على واوحيهل النزيهة، المناظر هذه الى تعالوا الناس ايها بيا ينادي
 من ومااليحد والتفكر والتنور والتقدير، والتنزه والحيرة المحبة من شئ

د الناس، ويريها. العالية المطالب  ي حب.. وي حّي رهم يتحير.. لهم ويشهد ويشاه 
..عليهم ويفيض يستفيض.. لهم وي ضئ يستضيئ.. اليهم مال كه وي حّب ب  
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 االجزاء اكمل تكون والثمرة  . لقةالخ   شجرة ثمرة   االنسان اناعلم! 
 تبقى ان شأنها من التي وهي.. الكل لخصائص واجمعها الجرثوم، من وأبعدها
تبقى   .وت س 

ثم..الشجرةتلكمنهاشأنهجلالقدير  انبتنواة  هومناالنسانومن
الرحمن  جعلثم..الشجرةتلكثمرةاالنسانذلكجالل هجلالفاطر  صّير
وشمسا  ..لعالمهاوسراجا  ..االسالميةلشجرةنواة  النورانيةةالثمرتلك

 ..لمنظومتها

 مثل هى شجرةٍ  لوازمات على بالقوة تشتمل نواةٍ  من الثمرة في البد وانه
..التينة شجرة كنواة الشجرة، اعظمية التنافي النواة   واصغرية  . اصلها

، الحبة تلك لكانت ثمرة ، االنسان   كان لو حبة ، االنسان في وان  أال نواته 
.. القلب وهي

 الى بل العالم، انواع الى عالقاٍت  االحتياج بواسطة فيه رأيت فقد
 قرـوف شديد تياجــباح الحسنى آءـــاالسم انوار يعـجم الى وارتباطاٍت .. اـهــاجزائ
 اعداء وله العالم، اجزاء عدد حاجات له كأن حتى.. منها فردٍ  فردٍ  لتجلي عظيم
 ..شئ كل من هـويحفظ شئ، كل نـع ي غنيه ان يقتدر بمن اال يطمئن فما. .دنياال ملء

 والفهرستة كالخريطة العالم مجموع تمثل قابلية ايضا   فيه ورأيت
 االّ  واليرضى.. األحد الواحد االّ  اليقبل فيه المركز وان.. والتمثال واالنموذج

 االيمان وضياؤه االسالم هماؤ - القلب حبة وهي النواة فهذه.. والسرمد باالبد
قيت واالخالص، العبودية تراب تحت اطمأنت   فان -  وانتبهت   باالسالم، وس 

. الجسماني لعالمه روح   هي االمر عالم من مثالية   نورانية   شجرة   انبتت بااليمان،
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.النور الى تنقلب ان الى بالنار لالحراق الئقة منكمشة يابسة   نواة   بقت ت سق لم وان

 من اقّل  وت رى بها، الي بالى دقيقة واشياء رقيقة اعصاٍب  من النواة في وكم
 بحشمة مهمة   وظيفة   -النواة انكشفت اذا- منها لكلٍ  ان اال بها، ي هتمّ  ان

 بحياة وانبسطت   انتبهت   اذا نائمة كامنة خّدام القلب لحبة   كذلك.. وعظمة
: المرء يقول بدرجة نبسطوت سيارة، كطيور الكائنات بساتين في يجولون القلب
 الخيال او الفرض ان حتى.. ن عم   لي كلها ألنها مصنوعاته، كل على هلل الحمد
 صاحبه   به يدخل عجيبة، وظيفة له واهونهم، القلب خدام اضعف من هو الذي

 المتنّبه صاحبه رأس ويضع نزيهة، حديقةٍ  في -مقيد السجن في وهو- المتوكل
 الحجر في يودع ثم االسود الحجر تحت بالغر او الشرق في يصلي وهو

..صاحبه شهادتي االسود

 التي هي والثمرة.. االثمار رؤوس على يدور البيدرانالمشهودومن
..آدم بني ينتظر الحشر فبيدر.. وت ستبقى تنتقى

 العام، عين هو خاصا ، عالما   العام؛ العالم هذا من احد لكل اناعلم ! 
 نفس في العالم ذلك فمفاتيح  . الشمس بدل الشخص، هو مركزه لكن

سنه   وصفاؤه   العالم ذلك ولون  .. بلطائفه ومعّلقه الشخص  وضياؤه وق بحه   وح 
 . المركز لذلك تابعة   وظلمته

 والتغّير الحركة من احوالها في تابعة المرآة في المرتسمة الحديقة ان فكما
 كالظل الشخص هو ذيال لمركزه تابع   الشخص عالم كذلك للمرآة، وغيرهما
 . والتمثال

رمك صغر تحسبنّ  فال رمك، لصغر سببا   ج   قلبك، قساوة من ذرة اذ ج 
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..عالمك نجوم عليك تكّدر

 في انا: وهما طاغوتين مع مجادلة لي سنة ثالثون هذه اناعلم ! 
.. العالم في الطبيعةو االنسان،

 قصديا   اسميا   نظرا   اليه سان  االن نظر لكن. حرفيا   ظليا   مرآة   فرأيته هذا، اما
. وتنمرد عليه فتفرعن باالصالة،

 بنظر اليها البشر   نظر لكن.. رحمانية وصبغة الهّية صنعة فرأيتها هذه، واما
 المنجرّ  الن عم كفران فأنشأت  . مادييهم عند فتألّهت   طبيعة لهم فتحولت الغفلة

.الكفر الى

 انتجت المجيد القرآن وبفيض صمدال االحد وبتوفيق والحمد الشكر فلّله
 والشمة، والذرة، والقطرة، ، بالنقطة الصنمين؛ وكسر الطاغوتين قتل المجادلة
 الفطرية والشريعة   االلهية الشعورية الصنعة   فتكّشفت  .. والحباب والحبة،
ها اي منها، هي وانسلخت   الموهومة، الطبيعة حجاب من الربانية  من نهار 
 ليس من الى هو بـ فاشارت عنه وانشّق  هو ظل عن انا وتكشف. ليلها
..جالله جل شئ كمثله

:وعواقبها ماهيتها عن تعاميت دنياك في تسعة امور لك! انا يااعلم ! 

.شتاءا   المتفسخة المنكمشة صيفا ، المتزينة المتزهرة فكالثمرة ؛جسدك أما

.والزوال الموت مفيه يسرع كيف الحيوان جنس الى فانظر ؛حيوانيتك وأما

والبقاء،والزوالواالصطفاءاالنطفاءبينفمترددة؛انسانيتكوأما
.الباقيالدائمبذكريبقىانشأنهمنبمابقيماعلىفاستحفظ
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 تتألم فال والتؤّخر التقّدم الحدود معينة قصيرة فكقامتك ؛حياتك واما
.االمل طول اليه تطاول مما به لها ماالطاقة والتحّملها عليها والتخف والتحزن

، فله لك، ملكا   فليس ؛وجودك واما  منك؛ به واشفق له الملك   مالك 
غل الفضول من انها فكما به، أمرك ما بغير   فمداخلتك  ما فكثيرا   فضولي وش 

!.والسهر الخيبة ويجلبان يفعالن كيف النوم( مرق)و الحرص ترى اال تضر؛

رّ  النها حقيقة   تمر فال مصائبك؛ وأما ل؛ النها تحلو بل سريعا ، تم   تحو 
ل   .بالباقي البقاء الى الفاني في الفناء من وجهك فتحو ّ

، ثم مسافر   ثم فمسافر   ؛اآلن هنا انت واما  بما قلبه اليعّلق   والمسافر   مسافر 
 البتة، المسجد هذا في المنزل هذا من ترتحل فكما. بسرعة ويفارقه به اليتعلق
 ستفارقها فكما.. خارجها الى او بطنها الى إما قطعا ، لدةالب هذه تفارق كذلك

 الدنيا هذه من - أبيت أم شئت - وت طرد   ت خرج بل تذهب كذلك بالضرورة،
.ذليل وانت ت طرد ان قبل عزيز وانت فاخرج   الفانية؛

ه   ؛وجودك واما د   بل البيع الى فسارع   غاٍل، بثمنٍ  يشتريه الذي لموجده   فاف 
: الفداء

.. مجانا   يزول فألنه :ال  او

.. يؤول واليه مال ه النه :وثانيا  

 فتحته واذا ،اليه باب النه العدم في سقطت عليه اعتمدت إن ألنه :وثالثا  
.. الثابت الوجود الى وصلت بالترك

 بك ويحيط فقط، وجودٍ  نقطة يدك في كان به تمسكت اذا النه :ورابعا  
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ت واذا.. الهائلة األعدام من مااليتناهى  بشمس لمعة   استبدلت منه يدك نفض 
.الوجود انوار من مااليتناهى الى محيط ك فينقلب

سمت ك؛الدنيالذائذواما ش  فالتأتيك،فق  بسرعةولزوالها..طلبهافيتط 
اللذائذفترك  دنياكعاقبةكانتماوكيف.بهاالقلبتعليق  بالعاقلاليليق
ينتظر  ومنالشقاوة،الىوإما..تركهاتستلزموهيالسعادة،الىإمااذأولى؛

ب  يلتذّ كيفالصلب وانالصلب؟آالتتزييناتمنعذابه  يزيدماويستعذ 
يحّس اللذةبزوالاذبالترك؛فأولىباهللالعياذالعدمبالكفرتوهمت

اللم  اوهذااللذائذ،زوالضمنفيفآنا  آنا  االليمألمهالهائل  العدمذلك
..تشعركنتإنالوصاللذةمنبمراتباثقل  

 اغنام كمثل ،"بالقدر" المرماة   المصائب   رأسك تصيب وقد مثلك اناعلم! 
رسلة  لترجع، خلفها االحجار فيرمي تجاوزت، قد الراعي يراها المرعى، في م 
صاب   فيقول ه الم   منا بنا أعرف   وهو الراعي، أمر تحت نحن: الحال بلسان رأس 

..فيرجعون.. فيرجع.. لنرجعف

 اليه وإنّا هلل إنّا﴿ : المصيبة عند فقولي!. الغنم من اضّل  يانفسي فالتكوني
ون ع  ..﴾ راج 

لق القلب ان على الدليل من اناعلم!   قصدا ؛ الدنيا بامور لالشتغال ماخ 
 أبدية   فيه ويتطلب عظيما ، اهتماما   به واهتمّ  بشدٍة، تعّلق بشئٍ  تعلق اذا: انه

دّ  يده مدّ  واذا. تاما   فناءا   فيه ويفنى.. ودواما    على تقبض ان تطيق يدا   يم 
 او تينة   هو انما الدنيا، من اليد بتلك يأخذه ما ان مع وترفعها، العظيمة الصخور

..هواء   او هباء   او شعرة   او ريشة   او تبنة  
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 . به ينكسر   بل الصنم حجر فاليقبل الصمد؛ مرآة   القلب نعم

 المعشوق ان: بسرّ  األكثر، في معشوقه ظ لم يرى المجازي عاشقوال
 اسكانه بالئٍق  ليس وهو بحق، له ماليس واليرضى يردّ  - شعور بال - بفطرته

..العاشق قلب باطن في

، مائدة   به وانزلت ا نزل القرآن اناعلم!   ما انواع كل فيها يوجد سماوية 
 .. األفهام اشتهاء في المتفاوتين البشر نوع طبقات   اليه تحتاج

م مترتبة، اطعمة المائدة في فرة وجه   في أوال   ق ّد   االكثر رزق االلهية الس 
 كانتا واالرض السموات   أنّ ﴿ : مثال.. العوام اي االعظم، والجمهور المطلق

ما رتقا   صحوفنقيةهذهامارتقاوان، هما اي: االولى الصفحة  ﴾ ففتقناه 
هذهفاولدتتعـــالىباذنهجتافازدو.يابسةبراءغفميتةتلكواماصافية

نوجعلنا﴿ حـــةفالصهذهعلىوالدليــل.اثمــارا  وتلكامطـــارا   ك ّل الماء  م 
شمسهامعالسياراتانفصالوالصحيفةالصفحةهذهوخلف﴾ حّي شئٍ 
لقتالتيالمادةعجينمن  ةواآلي وسلمعليهاهللصلىاالنامسّيدنورمنخ 

.. ﴾ الخ..نوري اهلل خلق ما اول﴿  حديث الصفحة هذه على

م بل االول   بالخلق   أفعيينا﴿ : مثال    الصحيفة ﴾ جديد خلٍق  من   لبٍس  في ه 
 المشهود، األعجب االول بخلقهم اقرارهم مع أنهم النظر، في المقدمة االولى

 لصحيفةا هذه خلف وان.. سبق مثال له اذ األهون؛ الجديد الخلق يستبعدون
  ..النشر سهولة كمال على نيرا   برهانا  

لحد!(  عمركم في وتنشرون.. ت حشرون.. للحشر المنكرون ايها )أي م 
 كلباسكم الجسم هذا وتخلعون تلبسون يومكم، في بل سنتكم، في بل مرات،
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(). كلباسكم جسمكم عليكم يتجدد ومساء   صباحا  

 المصنوعية اثر نفسها في ترى!.. النفس بالهة من عجبا   فيااعلم! 
 سائر من امثالها الى تنظر ثم حكيم، مختار رّب  طرف من والتربية والمملوكية

 وتحلب الفيض، وشمول القاعدة كلية سر فيتظاهر واالجناس، واالنواع االفراد
 كلية: سر بتفطن تطمئن ان عليها الزما   فكان فعلي، وتصديق اجماع نوع

 االسماء تجليات يقوي ما تتخيل انها الحالو. الحادثة ودستورية القاعدة
 وامارة التستر وواسطة الضعف سبب اآلفاق دائرة في تجلياتها عموم من عليها

م عظ م.. فامتنع اتسع: فتقول عليها الرقيب انه وعالمة االهمال  فهذه. فعد 
.. ايضا   الشيطان منها يخجل مغلطة

التعين،فياحوالككلان..القلقةالمتضجرةالنفسايتها!اعلمي
 .وغروبهاالشمسكطلوعالقدر،بقلمجبهتكفيوالنقش

واعلمي.فتضّجريالعليل،برأسكالقدرسندانتضربياناردتفان
انالبدواالرض،السمواتاقطارمنينفذاناليستطيعمنانيقينا ،

﴾ تقديرا  فقّدره  شئٍ كّل خلق﴿ منبربوبية  محبةٍ رضاءيرضى

 لم واذا. االشياء بعدد  ولتنوع لناسبه، الشئ في الشئ صانع كان لوم! اعل
 بحديدات اال ي طبع ال انه مع واحد بقلم ي كتب:  الكتاب كهذا فال، فيه يكن

  .حروفه عدد تحته موضوعة ، مصنوعة

                                                 
 المؤلف - ﴾يوقنون هم وباآلخرة﴿ تعالى قوله تفسير في - االعجاز اشارات في تفصيله -
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 وترشحت ثمرات ها وتحّلبت منه شئ في المتقنة الصنعة   نقوش تنّبتت   ولو
 . االنتظام عن ولخرجت وانتشرت   وانتثرت   نبثت   ال كانه،وإم نفسه من حروف ها

 ينكتب ولن منه الشئ نقش ينكتب فلم كامل وانتظام تام استقرار فيها لكن
درة بقلم عليه ي كتب بل ، ابدا   منه سطر على الق  ..القدر م 

 والنفوذ بالعالم االحاطة الى يتطاول الذي العقل ان الغرائب ومناعلم! 
.. ذرة في ويفنى.. قطرة في يغرق االمكان، دائرة من والخروج الخارج الى

 معه يدخل ان ويريد.. فيه فنى فيما عنده الوجود وينحصر.. شعرة في ويغيب
.. بلعته التي النقطة في به احاط ما كل

لك كان لو انهاعلم!   والتحفظ التعهد بتكلف التنعم عليك لتنّغص لك الم 
 االّ  اليك يفّوض وما.. النعمة لوازمات كل عهديت الكريم والمنعم  . والتخوف

فرة من والتناول التنعم  الشكر اذ.. النعمة لذة يزيد الذي والشكر. احسانه س 
نعام رؤية نعام ورؤية النعمة في اال   النعمة تزول   اذ النعمة؛ زوال ألم تزيل اال 
 مثلال لمجئ الموقع ت خلي بل ت ؤلم، حتى للعدم موضعها تعطي فال حينئذٍ 

م وآخر  ﴿ . التجدد لذة فتعطيك كالثمرة، ويه   ﴾ العالمين رّب  هلل الحمد   ان   دع 
نعام شجرة   رؤية الحمد؛ سر ان نعم،. اللذة عين   الحمد ان على يدل  في اال 
..الحمد بنفس في لتذ الزوال تصّور الم   فيزول. النعمة ثمرة

اذاواما.ساوسوالواالوهامعنالتخلواآلفاقيةالمعلوماتاناعلم! 
عنتصّفتبالذات،المشعورةبالوجدانياتواتصلتاألنفسالىاستندت

.فتنتكسوالتعكسالمحيط،الىالمركزمنفانظر.المزعجةاالحتماالت

 يتعارف واحدة، كبلدة لالرض المصيرة السفيهة المدنية هذه اناعلم! 
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،وم صباحا   بالجرائد ومااليعني باالثم ويتناجون اهل ها  وتكاثف بسببها غل ظ ساء 

 . عظيمة همةٍ  بصرف االّ  الي خرق بحيث الغفلة، حجاب   بمالهيها

 سّدها يتعّذر الدنيا الى نظّارة محدودة غير منافذ البشر لروح فتحت وكذا
..بلطفه اهلل خّصه لمن االّ 

 الذرة تلك تسع وال بالمشاهدة فيها بتجليها الشمس تسع الذرة اناعلم! 
 المطر كقطرات - ومركباتها الكائنات فذرات   بالبداهة، ذاتبال ذرتين

 مظاهر تصير ألن قابلة   - الشمس بتماثيل المتأللئة المتشمسة ورشاشاتها
 بل المستندة؛ المحيطة المطلقة االزلية النورانية القدرة تجليات للمعات

 ذرة نتكو ان واليمكن.. المتناهيين الغير االزليين واالرادة للعلم المتضمنة
 من العشرة وظائفها تتحمل وارادة وشعور لقدرة ومعدنا   منبعا   عينك حجيرة
 واالبصار والشرايين واالوردة والحساسة المحركة االعصاب في خدمتها

. الفكر فيه يتيه مما وغيرها والتصوير

 العميقة والحكمة المنتظم، المزين والنقش العجيبة، المتقنة الصنعة فهذه
: قطعا   يتقتض الدقيقة،

 ومصدرا   ومنبعا   معدنا   الكائنات في مركب وكل ذرة كل يكون ان إما
.. كاملة مطلقة محيطة لصفات

 الذي االزل شمس تجليات للمعات   ومجلى   ومعكسا   مظهرا   يكون ان وإما
. الصفات هذه له

ق  عنده جاز فمن. ومركباتها الكائنات ذرات بعدد محاالت فيه االول والش 
بحان   جبلى نحلة جناحى على يحمل ان  عيني من ينبع وان وآرارات س 
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 عن ب عجزها ذرةٍ  كّل  فتشهد االول؛ الشق الى فليذهب ،والفرات النيل بعوضة
 قيوم وال مالك وال رب وال خالق وال الموجد: انه به، لها طاقة ماال تحمل

ودالالتهاختلفةالمبألسنتهاومركباتهاالكائناتذرات وكل. اهلل االّ  إله وال
بـتتكلمالمتنوعة

يشير الجمال ذاك الى وكل        واحد وحسنك شتى عباراتنا

 واحٍد، بوجهٍ  نفسه وجود على يدل الكائنات، كتاب من حرف كل ان نعم،
 اسمائه من وينشد  . كثيرة بوجوه وصانعه كاتبه على يدل لكن حرف، وبمقدار
:طويلة قصيدة عليه المتجلية

رسائل اليك األعلى المأل من    فإنها الكائنات ورسط تأمل

 السيما - والهواء والماء، الزجاج،: منها متنوعة التجليات مرايا إناعلم! 
 مما وغيرها. والزمان والخيال، والعقل، والروح، المثال، وعالم - للكلمات

كما ، منفصلة المرايا في الكثيفة الماديات وتماثيل.. التعلم او النعلم  ح 
 انتقالها بدليل ايضا ، لالصل وغير  .. األصل خاصية لها وليس.. حقيقة   واموات  

 هوية تنتقل الخالصة غير وفي الخالصة، النورانية دون الفطوغراف، الى
. فقط المادية صورتها

 لخواص ومالكة   حقيقة، ومرتبطة   حكما ، فمتصلة   النورانيات تماثيل واما
 حياتها، الشمس حرارة جالله جل الفاطر   جعل فلو. له غيرا   وليست   االصل،
 قلب في معك الشمس   لتكلمت حواّسها؛ الضياء والوان شعورها، وضياءها
 ايضا   له يدك في الذي مثالها اذ. قلبك ومرآة كتلفونك يدك، في التي مرآتك
 السر هذا ومن. حواس والوان شعور، وضياء حياة، حرارة استعداده بمقدار
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 من كّل  صلوات على النوراني النور هو الذي وسلمعليهاهللىصل النبي يطّلع
.. اسرار مغلقات ينفتح السر هذا ومن. واحد آن في عليه صلى

 الجالل: اهلل بصفات التوصيف يتضمنان هلل والحمد اهلل سبحان اناعلم! 
 اهلل عن والممكن العبد ب عد الى ينظر اهلل فسبحان. بالثاني والجمال.. باالول

 بالرحمة اهلل ق رب الى ينظر هلل الحمدو. العظيم العلي الوجود الواجب
 . ومخلوقاته العبد الى واللطف

فيكوتتصرف اليك وضياءها حرارتها ت وصل منك قريبة   الشمس ان فكما
 هى التى لنعمه وظرفا   النور اسمهلجلوةمرآةصّيرهاالذىخالقها،باذن

 قابل اليها بالنسبة وانت اليها، يدك اليصل عنها يدبع انك مع والضياء الحرارة
 .. والمؤثر الفاعل فقط

 ونحن فنحمده، منا قريب   جالله جّل  اهلل ان ﴾ االعلى المثل وهلل﴿  كذلك
 تنظر وانت وسّبحه. برحمته قربه الى تنظر وانت فاحمده. فنسّبحه عنه بعيدون

 لئال النظرين، بين زجوالتم المقامين، بين والتخلط. بإمكانك ب عدك الى
 . واالستقامة الحق عليك يتشوش

 في القرب الى تنظر ان - والمزج االلتباس عدم بشرط - لك يمكن لكن
: فتقول معا الوجهين والى.. القرب جهة في الب عد وجه والى.. الب عد جهة

..وبحمده اهلل سبحان

:أربعة المور تتركها ان البد! الدنيا ياطالباعلم! 

.الوصال للذة ومزيل مذلّ  الزوال وألم الزوال، سريعة فألنها: اوال  
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.متعاقبة وأكدار مقارنة بآالم منغّصة لذائذها فألن: ثانيا   واما

 القبر من انحراف بال بسرعة اليه تذهب وانت ينتظرك ما فان: ثالثا   واما
.قبائح كهنا تنقلب اذ هدية، الدنيا مزينات منك اليقبل اآلخرة، الى باب هو الذي

 والمؤذيات االعداء بين موقع في ساعة سكونك بين فوازن: رابعا   واما
 فيه اجتمع قد آخر موقع في كثيرة سنين في السكون وبين المضرة، والحشرات

 تلك لذة ترك الى يدعوك ايضا   الملك ومالك. عظمائك وكل احبابك كل
 اليه ت ساق ان قبل اهلل داعي فأجب. اوّدائك مع السنين تلك في ليريحك الساعة

. بالسالسل

 االنسان من غال بثمن يشتري االنسان على اهلل فضل اعظم ما اهلل فسبحان

 ان مع. يفسده مما ويحميه.. له ويبقيه.. عنه ليحمله االنسان عند وديعة له ماال  
 الوف من- التكفي بقدرة تعّهده في عظيم بالءٍ  في وقع يبعه ولم تمّلكه ان االنسان
 امسكه ولو. ظهره ألنقّض  ظهره على بنفسه تحمله ولو. بواحد -همصالح
.الكاذب مالكه على واثقاله آلثامه مورثا   وفنى مجانا   وذهب سريعا   لزال بنفسه

:قيل لما مصداق انني انهاعلم! 

مشيب بصبح االّ  تنتبه ولم      شبيبتي بليل   نامت قد وعيني

..نوميطبقاتاعمقاآلنرأيتهشبيبتيفيانتباهياوقاتاشدإذ
كمثلمثل هممضى،فيماكانتباهيالمدنيينعرففيالمتنبهونفالمتنورون

بهذاانهوالحال.الناسبعضعلىرؤياهوقصانتبهانهرؤياهفيرأىمن
نائما  هكذاكانفمنالكثيفةالطبقةالىالخفيفةالنومطبقةمنمرّ االنتباه

منبهيتكلمماالناعسي سمعوكيفالناعس،الحييوقظكيفكالميت



يالنور العربي يالمثنو   110  

جبوراء !..المضاعفنومهح 

 والتشبه، الدينية بالمسامحة المدنيين الى التتقربوا! النائمون المتنبهون ايها
 ان كالّ،. بيننا الوادي وتمألون وبينهم، بيننا جسرا   تصيرون انكم منكم ظنا  

 العمق غاية في بيننا والوادي ة،محدود غير والكافرين المؤمنين بين المسافة
! ...بعيدا   ضالال   تضلون او بهم تلتحقون بل التمألونه،

.. الكفر بذر - وكثرت استمرت اذا السيما - المعصية ماهية في اناعلم! 
، تصير بل بها، وابتالء معها ال فة   تولد المعصية اذ  نفسها، الدائمى دواؤها داء 

 يدل ما شعور بال ويتحرى عليها، عقاٍب  عدم اصاحب ه فيتمنى. ترك ها فيتعذر
 دار وردّ  العذاب انكار الى تنجر حتى الحال هذه فتستمر العذاب، عدم على

 الى صاحبها تلجئ - والقلع الندامة بغير - المعصية خجالة ان وكذا. العقاب
، المعصية كون انكار  المالئكة حفظة من عليها يطلع من وانكار معصية 

 ينفيه، وهما   صادف فان.. الحساب عدم يتمنى الخجالة شدة فمن.. وغيرها
..باهلل العياذ القلب، يسودّ  ان الى وهكذا.. برهانا   تلقاه

 على المشتملة "لمعات" في كما القرآن معجزات لمعات من اناعلم! 
: بالغته كمال ومن اعجازه، من نوعا   اربعين الى االشارة

 والتناسب المتين، والتساند الفائقة، مةوالسال الرائقة، السالسة جمع انه
الفن  بشهادة اآلياتو  الجمل و هيئاتال بين والتجاوب والتعاون الرصين،

 نزوال   الحاجات لمواقع منجما   سنة عشرين في نزل انه مع المعاني و ىالبيان
 كمال مع متباينة مختلفة نزولٍ  والسباب.. دفعة   نزل كأنه بتالئمٍ  متقاطعا   متفرقا  

نهايةمعمتفاوتة،مكررةالسئلةجوابا  وجاء..واحد  السبب كأن لتساند،ا
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متعددةاحكامٍ لحادثاتبيانا  وجاء..واحد  السؤالكأنواالتحاد،االمتزاج
إلهيةلتنزالتمتضمنا  ونزل..واحدةالحادثةكأناالنتظامكمالمعمتغايرة،

 السالم عليهعليهلمنزلاالسيما،المخاطبين،افهامتناسباساليبفي
 الحالة كأن والسالسة، التماثل غاية مع متخالفة، متنوعة التلقي في بحاالت
 مع متباعدة، متعددة مخاطبين اصناف الى متوجها   متكلما   وجاء.. واحدة
 يظن بحيث واحد، المخاطب كأن االفهام ووضوح النظام وجزالة البيان سهولة

 .. لةباالصا المخاطب كأنه صنف كل  

 االستقامة كمال مع متفاوتة، متدرجة ارشادية لغايات وموصال   مهديا   ونزل
 التوحيد، وهي: االربعة االقطاب على والغايات المقاصد تلك تدور والنظام؛
.واتحد وانتظم وامتزج التأم التوحيد، من امتالئه فبسر. والعدالة والحشر، والنبوة،

 الكون، كل ترى عينا   التنزيل يف يرى بصيرته، في عين له كان ومن
 قصصا   ليحقق ومرّددا  .. ليقّرر مكررا   جاء وقد.. واضحة مبصرة كصحيفة
ده   والي زيل تكراره ، الي مّل  انه مع. واحكاما   قه عو   كّرر كلما. ترداده   والي سئم   ذو 

 ماكررته المسك ان منه الرحمن انفاس   وتفوح   تحلو كررته ما بل وقّرر، حّقق
ته؛ استعدته وكلما. ضّوعيت  .سقيم غير بقلب سليم ذوق لك كان ان استلذ 

 الي مّل  والقوت. لالرواح وشفاء وقوة للقلوب، وغذاء   ق وت   انه: فيه والسر
.تكرره في وسآمته   تجدده، في لذت ه الذي التفكّه خالف وألذ، آأنس فمألوفه.. تكراره  

 كل وفي الهواء، الى آنٍ  كل في يحتاج المادية حياته في االنسان ان وكما
 في الضياء، الى اسبوع كل وفي الغذاء، الى يوم كل وفي الماء، الى وقٍت 
 ان كذلك.. تكرارا   تكون فال الحاجات، لتكررّ  االمور هذه فتتكرر.. االكثر
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 بعٍض  فإلى القرآن؛ مافي انواع الى يحتاج ايضا ؛ الروحانية حياته بجهة االنسان
 في بعٍض  والى.. الروح   يتنفس فبه اهلل.. هو: كـ سيال آن في بل دقيقة كل في
 زمان كل في بعض والى.. وقت كل في بعض والى.. اهلل بسم: كـ ساعة كل

. تكراره القلب حياة تقتضيه ما على القرآن فيكرر االحتياج، بدرجات متدرجا  

ر النسيمي كالهواء اهلل بسم: مثال    في خارجا   مرويث داخال   الباطن يطّه 
ك س  ك نف   .. جسمك في كنفس 

الحادثة ان الى اشارة الجزئية الحادثات بعض القرآن تكرار في وايضا  
 "موسى"قصةجملمنبعضالىاشرت  كماكليا ،دستورا  تتضمنالجزئية

. العصا تفاريق من اجدى هي التي السالم عليه

كم، وكتاب ،فكر وكتاب ذكر، كتاب الحكيم القرآن ان :والحاصل  ح 
 وهدى   الصدور، في لما وشفاء شريعة، وكتاب حقيقة، وكتاب علم، وكتاب
.للمؤمنين ورحمة

 احكام التباس الغفلة، وقت في االنسان فطرة اعاجيب من اناعلم! 
ه يصل الذي كالمجنون.والحواس اللطائف  منه ظنا   اليه يده   فيمدّ  شئ، الى نظر 

 . ايضا   بهذه يحصل بتاك، حصلماي ان - لليد العين لمجاورة -

 اجزاء من جزء أدنى تنظيم الى اقتداره يد اليصل الذي الغافل فاالنسان
  ..اآلفاق في اهلل افعال في والتحكم الحكم الى خياله وبوسعة بغروره يتطاول نفسه

 الصورة في درجاتها تقارب مع افراده، ان البشر فطرة اعجب من وكذا
 شمس الى الشمس الى الذرة بين كما درجات،ب معنى   تتفاوت الجسمية،
  .الحيوانات لسائر خالفا   الشموس
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 تتقارب والطير، كالسمك الجسمية، الصور في افرادها تفاوت مع هي اذ
  .الّروح قيمة في

 الى منه الوسط، حاق في "الكائنات مخروط" من قام الذي االنسان فكأن
، ولم قواه ّددي ح لم اذ سوآء؛ الشموس شمس الى ومنه الذرة  ان له أمكن ت قّيد 
 ان له جاز وكذا. سواء والذرة هو يكون ان الى "باالنانية" ويتسفل يتنزل

 اهلل بفضل يصير ان الى تعالى باذنه ويتصاعد "انا" وبترك بالعبودية يتجاوز
.والسالم الصالة عليه محمد مثل الشموس كشمس

 الزوال السريعة السيالة وراالم ان حتى البقاء، الشئ في االصل اناعلم! 
 لكن. الزوال من فيها يتحصنون أ خر مواضع ايضا   لها والتصورات كالكلمات
 بتمامه إما الشئ لحفظ موظفون االشياء كأن حتى الصّور، في يتطورون

 في ووضعه ألخذه االهتمام بكمال يسارعون الشئ، من وجهٍ  او كالنوراني،
  .الشفافة قلوبهم

اخطأتفلهذاوضوح،باللكنالسرلهذاتفطنتالجديدةوالحكمة
نعهتركيببل!كال.وانحاللترّكب  بلمطلقا ،العدم:فقالتباالفراط بص 

.ي ريد  ماويحك ميشاء  مايفعل  ..بأمرهواعداموايجاد  ..باذنهوتحليل..تعالى

 لهقب من وظاهره الرحمة، باطنه باب القبر ان! الشقي السعيد ايهااعلم! 
 هذا خلف ساكنون - كلهم حتى - اكثرهم تحبه ومن وأوّداؤك.. العذاب
،.. عالمهم والى اليهم تشتاق أن لك يأن   ألم  . الباب . استقذروك واالّ  فتنظّف 

 ساكن سره، ق دس الفاروقي احمد الرباني االمام ان: مثال   لك قيل لو
 اسم تحت ان مع. تهلزيار االوطان وتركت المهالك القتحمت الهند، في اآلن
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 التوراة وفي احمد اسمه االنجيل في من شمس حول نجوم الوف   فقط احمد
 خلف كلهم وهكذا.. ماليين محّمد اسم وتحت.. محمد القرآن وفي ا حيد
 . ساكنون اهلل رحمة في القبر باب

:وهي االساسات هذه دائما   عينك نصب يكون ان فالبد

.شئ كّل  عليك كان له تكن لم وان شئ، كّل  لك كان تعالى له كنت ان

را   تزد آتاك بما فارض ب قدٍر، شئ وكّل  ٍر، على ي س  .مرض على مرضا   زد ت واالّ  ي س 

لك   .عندك بقي لو مجانا   ويزول.. لك ليبقيه منك ويشتريه له، الم 

. وجهٍ  ك ّل   من اليه فقير   وانت

.لك المفتوح القبر باب الى ت ساق. مسدودة اربع بجهات مقّيد   وانت

.الناس دنيا وتزول دنياك، وتزول انت، تزول فيه؛ الدوام فيما حقيقة   للقلب اللذة

 كالثانية،. اخرى عليها وسي خلع. الصورة هذه الكائنات من وست ن زع
 الرابعة النكتة] في ذكر كما كبرى ساعة الكائنات كأن. واليوم والساعة، والدقيقة،

.الباقي في عنك ويفنى الفاني في أثرا   لك يبقى بما تهتم فال[. ةالتاسع الكلمة من

ك من والتنظر  هذه نظرك ونقطة - تعالى وعزته عظمته ومن وخستك ب عد 

.التسبيح   االّ  اليليق حينئذٍ  اذ ونعمته؛ برحمته وتنّزالته تصرفاته الى - الحيثية

قيتكمخلوومنورحمته،بعلمهواحاطتهقربهحيثيةمنوالتنظر
االوهام  بكتستهويلئالجالله،صفاتالىوكرمه،عنايتهفيودخولك
.واالهواء  
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 والحمد والعقول، االفكار   به تحيط ان عن وتنزهت   تقدست   من فسبحان
ده   اهلل االّ  اله ال.. شئ كّل  رحمته   وسعت الذي هلل لك   له   له ، الشريك وح   الم 

..قدير شئٍ  كّل   على وهو يرالخ بيده   وي ميت ي حيي الحمد   وله  

 االمور عظائم من يرى الكائنات الى توجه اذا حياة قلبه في من اناعلم! 
 يشتاق الحيرة ألم من يفّ شفللتّ  فيه، ويتحّير ادراكه عن ويعجز به يحيط ماال
. الزالل الماء الى الغليل العليل كتعطش اهلل سبحان الى

 تلذذه وتزييد تلذذه اظهار على جبره  ي   ما واللذائذ الن عم لطائف من ويرى
 بعنوان اإلنعام في والمنعم النعمة، في اإلنعام برؤية بالدوام لذته واستيزاد
. الغانم السالم المظفر يتنفس كما هلل الحمدبـ فيتنفس الحمد،

 ويضيق وزنها عقله مقاييس مااليطيق وغرائبها المخلوقات عجائب من ويرى
 اكبر اهلل: فينادي بها، ي شغله الحقيقة تجسس حّس و محاكمتها، عن ذهنه  

هاوتدبيرها عليه يثقل فال واكبر   اعظم   خالقها اي. فيستريح   .خلق 

 جبل خروج او تعجب، ألم   فيغشاه حوله يدور القمر يرى من كمثل
 سفينة على والتدهش العجب اثقال ظهره عن فيلقى فيكّبر، فيتدهش بالزلزلة
..جالله جل ينالمت القوي القدير

 في ليس: مثال  . نفسك تضر انما شيئا   اهلل التضر بسيئاتك انكاعلم! 
 ذهنك في بل تعالى، ملكه   كمال في فتؤثّر باعتقادك تقّويه حتى شريك    الخارج

..رأسك على بيتك فيخّرب. فقط عالمك وفي

:الوكيل ونعم اهلل حسبي: فقل.. حسبه فهو اهلل على توّكل من انهاعلم! 
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.االرواح   له وت فدى لذاته محبوب والكمال المطلق، الكامل النه :فاوال  

.الفداء تقتضي والمحبة الحقيقي، المحبوب وهو لذاته محبوب النه :وثانيا  

ظلمات  وبب عده..الوجودانوار  وبقربه..الواجبالموجودالنه:وثالثا  
.االنسانيالروحآمالافولفيأليموألم  العدمات،

، عليه ضاقت الذي للروح والمنجأ الملجأ النه :ورابعا    وآلمته االكوان 
ه   الدنيا، مزخرفات  اليتمية الشفقة تحت ظهره وأنقض الكائنات وعادت 
..المأتمية والمرحمة

 في العذاب وكل الزوال، وبدونه البقاء، به الذي الباقي النه :وخامسا  
 على يتظاهر وبه الموجودات، بعدد آالم   الروح على يتراكم وبدونه. الزوال

..بعددها انوار   المتوكل

لكه عنك يحمل المالك النه :وسادسا    حمله ، التطيق اذ عندك، الذي م 
 ما بفناء التغتم إنعامه ودوام فلبقائه. أليم أليم عذاب في تقع التمّلك فبتوهم

 ارفإلظه. واالنحالل بالتحول المتشمسة الحبابات   التحزن كما يدك، في
 وهو يموت بل النشاط بكمال صورته الحباب   يفدي الشمس تجليات تجددات
 وال الثمرة بانحالل النواة وال الشجرة بفراق الثمرات التغتم وكما. يضحك

.حياة   موت نا حياتها في اذ الشجرة فلتحى تقولون اذ بزوالها انت

.إنعاماته مجّسم   بل إنعاماته ثمرة انت! ياهذا

 خالصا   عبدا   صرت اذا شئ، كل مقاليد وبيده المغني الغني النه :وسابعا  
شمته مالكك ملك تراها الكائنات الى نظرت ثم له،  بها، فتتنزه وحواشيه وح 

 .. زوال ألم وال كلفة بال أعلى، بل لك ملك   كأنها
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..للمل ك ما بكل يفتخر محبته في والفاني للمل ك الخالص الخادم   اذ

 مسعودون وكلهم والمّتقين واالولياء والمرسلين نبياءاال رّب  النه :وثامنا  
ل مك رحمته، في .قلب ذا كنت إن ولذة   سعادة   شقاوتك في يعطيك بسعادتهم فع 

 وتغضب وتغتم تهتم أن سليم عقل   لك كان إن بك اليليق انهاعلم! 
 دنياك، السيما تزول الدنيا الن الدنيا، امور من يفوت ك او يأتيك لما وتصخب

  .انت سيماوال

 من بل بقاؤك، يطول حتى والشجر حديدٍ  من ولست هنا، بأبدي لست اذ
 تلك، تنقطع وقد. شئ بادنى تتأثر رقة غاية في وروابط متردد ودم متجّدد لحم

صبح  فيكتنفسوالسيماذرتين،باختاللذلكويتفسخ هذا، وينجمد
التيلعلل  افيكتوطنتبلتضّيفتوالسيما..رأسكنصفوكفنالمشيب

امامكانمعاللذات،هادممخالب  هيالتيواالمراضالموت،طليعةهي
معهناك،سعيكعلىراحتهترتّبتانماظهريا ،خلفكألقيتهأبديا  عمرا  
فانتبه..خاصةالدنيالهوخل دتخالدهوكمنوشرهكحرصكفيانك
..الموتسكرات  ت نّبهكانقبل

 لك يصير والمعروف المعلوم بعنوان تعالى اليه توجهت اذا انكاعلم! 
رفية اال لفة نتيجة والمعروفية المعلومية هذه اذ ومنكرا ، مجهوال    والتسامع الع 

 يتراءى ما بل شيئا ؛ الحقيقة من التغني وهي االصطالحي، والتداول التقليدي،
 ةلمالحظ عنوان نوع هو انما بل. المطلقة الصفات اليتحمل مقيد فيها لك

.. االقدس الذات

 اشعة عن لك تكّشف المجهول، الموجود بعنوان اليه توجهت اذا واما
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 الصفات هذه عليه تتعاظم وال التثقل موصوٍف  شروق بروق وعن.. المعروفية
 من قميصك حمل عليك يثقل ال كما الكائنات، في المتجلية المحيطة المطلقة
. المنمنم الخز من ومنديلك الرقيق الحرير

 لك يكون ان - كبرائك بكمال كفخرك ال - نهاية بال فخرا   كفاكلم! اع
 مطويات السموات الذي هو وهو اقتداره ومن. شئ كل على قدير مالك  
 ابويك، شفقة من أتمّ  بشفقة يربيك انه القيامة، يوم قبضته واالرض بيمينه،
 بين كذرةٍ  والصحراء صحراء، في كنقطةٍ  والبحر بحر، في كقطرة: انت وانت
 .. باالسرار العالم   االنوار نور هو اذ مصنوعاته؛ عظائم

 االمور، جزئيات بتفاصيل اشتغاله عدم االنساني السلطان عظمة من وليس
 بقلم يكتب كما انه االزل سلطان عظمة ومن.. اقتداره وعدم عجزه من بل

نعه هيته، آيات الدراري النجوم بمداد السماء صحيفة على ص   يكتب كذلك الو 
... ربوبيته آيات الفردة الجواهر بمداد العين سواد صحيفة على القلم بذلك

 ال وهيته براهين نّيرات الدرية والكواكب العلوية االجرام هذه من فسبحان
 ربوبيته شواهد شعاعات المتبسمة والنجوم المزينة المصابيح وهذه وعظمته،

.جالله جّل  وعزته

كتضمناجماال ،الكّل يتضمنامنهكل  الحسنىاالسماءاناعلم! 
لكلٍ ونتيجة  منها،كّل علىدليلمنهاكل  وكذا..السبعةلأللوانالضياء
النتائجالموصولكالقياسذكرهافيمكن.كالمراياتعاكس  بينهامنها،

 .الدالئلالمترتبةوكالنتيجةمتسلسال ،

.العامالتضمنهذافوقالكّل يتضمنالواحداالعظماالسمأنإال
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.الحسنىاالسماءمنبغيرهاالعظماالسمنورالىالوصولللبعضفيمكن
 .بالصواباعلمواهلل.الواصلينالىبالنظراالعظم  االسمفيتفاوت

 ونياز  تضّرع

ني الدارين حياة   مني فات ولو ا بالي ال أن علّي  الزم إلهي  الكائنات   وعادت 
 جهة   لي ومصنوع ك، مخلوق ك، انا اذ.. "يواله وخالقي ربي": انت اذ بتمامها؛

. الكرامة روابط لسائر ب عدي وغاية   عصياني نهاية   قطع مع وانتساب، تعّلق
:مخلوقيتي بلسان فأتضرع

!. الهي يا!. يامصوري!. يامالكي!. يارازقي!. ياربي!. ياخالقي

 وبحبيبك الحكيم وبفرقانك االعظم، وإسمك الحسنى باسمائك اسألك
و ق ل) الف   وبألف االعظم، وبعرشك القديم، وبكالمك ،االكرم ( أحد   اهلل ه 

، يااهلل، ارحمني ، يارحمن  ، ياحنّان  ، لي إغفر.. ياديّان   يامنّان  ، ياغّفار   ياسّتار 
، ، ياودود ، عني أعف  .. ياوّهاب   ياتّواب   بي ا لطف.. ياغفور   ياعفّو، يارؤف 
، ، يالطيف  ، ياخبير  ، عني وتجــاوز. .يابصير   ياسميع  ،ياعليم  ، ياحليــم   ياكريم 
، ﴾ ..المستقيم الّصراط اهدنا﴿ .. يارحيم   ، يارب  د.. ياهادي ياصمد   علّي  ج 
، بفضل ك ، ياباقي، يابديع   والقرآن االيمان بنور وقبري قلبي أحي.. ياهو ياعدل 
، ، يانور  ، ياحّي، ياحق  ، م،واالكرا الجالل ياذا الملك   يامالك ياقّيوم   يااّول 
، ، ياآخر  ، ياظاهر  ، ياباطن  ، ياقّوي  ، ياموالي، ياقادر  .. الراحمين ياارحم ياغافر 
 هو الذي والسالم الصالة عليه وبمحمد.. القرآن في االعظم باسمك اسألك
ّرك فيضة   كواٍت  الحسنى االسماء هذه من تفتح ان العالم كتاب في االعظم س   م 
هذهفتصير..قبريفيروحيوالىقالبي، في لبيق الى االعظم االسم ألنوار
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الحقيقةشمس  اشعةت فيض  ككواتاالسماءوهذهقبري،كسقفالصحيفة
..روحيالى

 الساعة، قيام الى االسماء بهذه ينادي ابدي لسان   لي يكون أن اتمنى إلهي
.الزائل لساني عن نائبا   بعدي الباقية النقوش هذه فاقبل

نا على موسّل   صل ّ  الّلهم  االهوال جميع من بها ت نجينا صالة   محمدٍ  سيد 
، جميع من بها وت طّهرنا الحاجات، جميع بها لنا وتقضي واآلفات،  السيئات 

.. والخطيئات الذنوب جميع بها لنا وتغفر  

 كل في مماتي، وبعد حياتي مدة في لي اجعل! الدعوات يامجيب اهلل، يا
 ذلك مثل في مضروبين وسالمٍ  صالةٍ  الف الف.. ذلك اضعاف اضعاف آن

.. واتباعه وانصاره واصحابه آل ه   وعلى محمد سيدنا على ذلك، أمثال وامثال
.. عمري مدة في العاصية انفاسي على تزيد ذلك كل من صالةٍ  كل واجعل
..آمين.. الراحمين ياارحم برحمتك منها صالةٍ  بكّل   وارحمني لي واغفر

 



 

 لحبةل ذيل
!ناظر يا

 اضطرارٍ  بنوع عظيم أمرٍ  عن  المشّوشة بآثاري أحفر اظنني
.مني

 وسيلة انا او..  سينكشف   او.. كشفت   هل شعري فياليت
.اآلتي لكّشافه الطريق لتسهيل

..باهلل االّ  والقّوة حول ال
ب نا .الوكيل ون عم اهلل حس 

جنا الّلهمّ  ن الت خر  .وااليمان   الّشهادة مع االّ  الّدنيا م 



 

{
 وأمواج   االمطار، قطرات   ب عدد   واالسالم، االيمان نعمة   على هلل الحمد

 االنوار، ولمعات   االطيار، ونغمات   االزهار ون قوش االشجار، وثمرات   البحار
كر   . االدوار في ن عمه   ك ّل   بعدد االطوار، في ن عمه   من ك ّلٍ  على له   والش 

حّمدٍ  خيارواأل األبرار سّيد على والّسالم   والصالة  آله   وعلى المختار، م 
..والنهارالّليل  ردا مااالنوار،ذويالهدايةن جوم   وأصحابه االطهار  

.. تخّصه   شرائط منزلٍ  لكّل   منازل، سيره في ي صادف كما المسافر اناعلم! 
جب   وحاالت   ومراتب مقامات اهلل طريق في للذاهب كذلك  لكل واطوار، وح 
 . غلط خلط من يخصه ؛ طور   واحدٍ 

 نزل بلدٍ  في ثم الفرس، صهيل فيه سمع اسطبال   قرية في نزل من كمثل
 صهيل منه يستمع ان واراد صهيال ، الترنم فتوهم العندليب، ترنّم فسمع قصرا  

.لنفسه مغالطا   الفرس
 من الهداية نجوم تماثيل تأللؤ الحياة هذه عينك في زيّن مما اناعلم! 

 والماضي الماضي، مرآة المستقبل أن: بسرّ  الدنيا، آةمر في االسالف اماثل
 والتاريخ االستقبال مرآة في ودنياه صورته وي ودع - بمعناه - بالبرزخ يلتحق
 . الناس واذهان

 عظيمة مرآة طريقه وجه في صادف من كمثل بحبهم الحياة حب في مثلك
( المرآة في نمغّربي) الشرق الى الذاهبين واحبابه رفقائه تماثيل فيها فرأى

 . مغربا   فيهرول الشرق من فيتوحش
ف ولو  يابسة خالية بيداء في تسرع لرأيتك الغفلة غطاء   وجهك عن ك ش 
ٍب  ال وعذاب، لسراب ..وشراب ل عذ 
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: حقانيته دليل واصدق القرآن علو عظيم من أناعلم! 
 العالية قالحقائ لموازنة ومراعات ه  .. بمراتبه التوحيد لوازمات لكّل   محافظته  

 وجمعه  .. بينها والتناسب الحسنى، االسماء مقتضيات على واشتماله.. هيةاللا
جدتخاصّية  وهذهالموازنةبكمالواال لوهيةالربوبية لشؤونات فيقطّ ماو 

الىالماريناالولياءمناالنساناعاظمافكارنتائجوفيالبشرأثر
النافذينوالروحانييناالمور،نبواطالىالذاهبينواالشراقيينالملكوت،

بلالمقيدة،بانظارهمالمطلقةبالحقيقةاليحيطونفانهم.الغيبعالمالى
فيهويتصرفونهيعلوينحبسونبهفيتشبثونمنهاطرفا  يشاهدونانما

.التناسب  ويزولالموازنةفتختل..والتفريطباالفراط
 اليحصى بما ممتلء ينمتز كنزٍ  لكشف البحر في غّواصين كمثل مثلهم

 بأن فيحكم   مثال ، مستطيال   ألماسا   يده   صادف فبعض   الجواهر، اصناف من
 فيه الجواهر سائر وجود رفقائه من سمع وإذا طويل، الماٍس  عن عبارة   الكنز

 مربعا   ء  باكهر   وآخر كرويا   ياقوتا آخر   وصادف ألماسه، فصوص يتخيلها
 مسموعه ويزعم ومعظمه، الكنز رثومج مشهوده يعتقد واحد وكل. وهكذا
 للتأويل فيضطرون التناسب، ويزول الموازنة فتختل وتفرعاته، زوائده

 . والتعطيل االنكار الى ينجّرون قد حتى والتكلف والتصلف
 مشهوداتهم على المعتمدين والمتصوفين االشراقيين آثار في تأمل ومن
.قلت فيما يتردد لم الّسنة بميزان بالتوزين

 بالكنز تحيط مفتوحة عين   له لكن غواص ايضا   فانه القرآن الى انظر مث
:مثال واطراد وانتظام بتناسب عليه، هو كما الكنز فيصف ومافيه،

﴾ ﴿بيمينه   مطويات   السموات  ﴿  من عظمة   تقتضيه ما على يشتمل
ت بللك   الّسجّل   كطّي  الّسمآء نطوي يوم﴿ :قال وكما﴾  قبضت ه   جميعا   واالرض  
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كـم﴿ انه مع﴾  ر   آخذ   هو االّ  دآبــة   مـامـن﴿ ﴾يشــاء   كيـف االرحـام   في ي صّو 
 ومـــا خـلـقـكــــم﴿ انــــه مـع ﴾واالرض الّسموات   خلق﴿ و ﴾بناصيتها
والشمس﴿﴾النحل  الىرّبكوأوحى﴿﴾ االرض يـ حـيي﴿ ﴾تعـ مــلون
مالطير  الىيرواأولم﴿﴾بأمره  مسخراٍت والنجوموالقمر صآفاٍت فوقه 

ك هنّ ماويقبضن س  صحيفةويكتب﴾بصير  شيءبكّل  إنهالرحمناالي م 
﴿وذراتهبحجيراتهالنحلةجناحصحيفةككتابةوشموسهابنجومهاالسماء
﴿﴾ماك نتمأينمعك موهو﴿انهمع﴾واالرضالسمــواتكرسّيه  وسع
وقس..وهكذا﴾عليم  شئبكّل  وهووالباطن  والظاهر  واآلخر  األول  هو

مننشأتانماالضالة،الفرقانواعمنالبشرنوعفيومايشاهد.عليها
منالراجعينمشهوداتهمعلىالمعتمدينالباطنالىالمارينأئمتهمقصور
.اشياء عنك وغابت شيئا   حفظت: قيللماالمصداقينالطريقاثناء

نيا الّسماء وزيّنّا﴿: في بالدنيا السماء توصيف اناعلم!   ومقابلة ﴾الد 
 من اخرى، عوالم الى ناظرة اال خر الست السموات ان الى تشير لآلخرة، الدنيا

.اعلم واهلل. الدنيا وطبقاتهاسماء بنجومها والمشهودة الجنة، الى البرزخ
ك رّقاك ثم الوجود، الى العدم   من بك جئ انهاعلم!  د   اطوار   ادنى من موج 

 و بينك تخلل فما. المسلم االنسان صورة الى بإنعامه اوصلك حتى الوجود
 وفيك عليك، نعمة   منها كل   المتعددة الكثيرة المنازل من حركتك مبدأ بين
 بحبات نضيدٍ  وعنقودٍ  منظّمة، كقالدةٍ  فصرت. واحدٍ  كّل   من وصبغة   ثمرة  

 .تعالى ن عمه لطبقات فهرستة كأنك لقدم،ا الى الرأس من منضدة وسنبلةٍ  الن عم،
، يقتضي الوجود والن  ت سأل.. العقول في تقرر كما.. اليقتضي والعدم عّلة 

 كيف: العدم الى الذرة من الوجود مراتب في منزل كل في عنك وي سأل  
 له من واليسأل شكرت؟ هلوبـ استحقتها اوب م النعمة؟ هذه الى وصلت
...انسانا   ماصارت لماذا شجرةٍ  وعن شجرا ، ماصار الماذ حجر عن عقلٍ  مسكة  
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سلسلة  وسطفينقطة  انت!المغرورالمسكينالسعيدأيهافيا
مسؤول  وانتالصرف،العدمالىماتحتكبعدد  ن عم  فعليكالموجودات،

كرهاعن الىماوصلتلماذايسألأنوالألحدٍ لكفليسمافوقكواما.ش 
شمسا ،ماصرت  ل مواهاي :تقولانللذرةالحّق اكمفيه،انتمماأعلى
 ..مثمرة؟نخلة  خلقتنيهاللصانعهاتقولانللنحلة  وال

،ماتحتكاذ ..الممتنعاتشبيهةإمكاناتعدماتومافوقكوقوعات 
 واضلك؛ وأذلك واهزاك وأوهمك واهواك اهلكك مما ان! انا يااعلم! 

مل ذي وكل ،حّقه مقدار حٍق  ذي كل التعطي أنك ط   بل بوسعه، حمله   ح   تفر 
ط   ل وت فّر  رم، الجيش لوازمات كّل   للجيش ممثلٍ  نفرٍ  على فتحّم   وتتحرى العرم 

 شجرة عظمة لوازمات الزهرةكّل  وجه او القطرة عين في الشمس تمثال في
 . بالسيارات المثمرة الشمس

..والتتصفان تصفان والزهرة القطرة نعم،
لك اناعلم!   فيما الخير(. المرق) في الفائدة واشتراه، وامانته، له، الم 

  .بالموت وعليك. معه العهد ونقض وإياك. اليبقى
.الموت الى المنقلبة الحياة هذه من اولى الحياة الى المنجر والموت
 فمن ،"وغير   عين" فهو "والغيرا   عينا   ليس" انه كما المرآة مافي اناعلم! 

 حيث ومن. االصل احكام فاحكامه "عين" رآةالم ملكوت مظروف انه حيث
 الى ال المرآة، الى ناظرة اوصاف فله ،"غير  " به المتأللئة المرآة ملك صفة انه

 - الذهن مرآة في الشئ ان كما. "والغير   العين  " الحيثيتين ومن. فقط االصل
، - مظروفه انه وجه من ...لوازمهما تغاير مع علم   صفته انه جهة ومن معلوم 

 فادخل شئت فان. الوجود نوع في المختلفة العوالم بين التزاحم انهاعلم! 
 نوع هي التي الزجاجة من جدرانه واربع بالمصابيح منورا   منزال   مظلمة ليلة في
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.المثالي للعالم مشكاةٍ 
 عّمت متنورة عديدة منازل - بالمثالي الحقيقي - باتصال فيها ترى :فأوال  

.. النظر مد اربمقد الظلمة كأنه البلد
..المنازل تلك في السهولة بكمال والتبديل بالتغيير تتصرف تراك :وثانيا  
جابعدالىاقربالحقيقيالسراجترى :وثالثا   ر  ،منالمثاليةالس  لصيقه 

..قّيومهالنهنفسهمنبل
 ذلك من عالما   وتحمل تقل ان تقتدر الوجود هذا من حبة   ان ترى :ورابعا  

.الوجود
 وعالم الواجب بين حتى كثيرة مواد في تجري االربعة االحكام فهذه
 لكن الوهم، مرتبة في فوجودها الواجب، انوار ظالل وجوداتها التي الممكنات

 بالذات حقيقة خارجيا   فليس خارجي، وجود   - له تعالى بامره - وثبت استقرّ 
..فتأمل.  الوجود جبالوا بايجاد وجود   له بل زائال   والظليا   محضا   والوهميا  

لك لهذا اليكون ان محال انه كما انهاعلم!  عتنى الم   كذلك مالك، به الم 
 محاسن درجات يدرك الذي االنسان الى المالك ذلك اليتعرف ان محال  
 مهده في كالخليفة االنسان ذلك ان مع المالك، كماالت على الدالة الملك
 ايضا   السماوي المحفوظ سقفال في بل يشاء؛ كيف فيه يتصرف له الممّهد
 العجيبة تصرفاته بشهادة المخلوقات اشرف   االنسان ان ذلك ومع. بعقله

 . بالبداهة اختيارا   االسباب اوسع   وانه وضعفه، صغره مع الخارقة
 عنه الغافلين مماليكه الى المالك يعّرف من المالك يرسل فبالضرورة

..جالله جل كالمال ذلك منهم ويطلبه به مايرضى هملويخبر
 النهاية في يتفقون والخيال والفرض الوهم حتى الحواس كل اناعلم! 

 الكائنات بان فيقرون. امكان للباطل عندهم واليبقى اليه، ويلتجؤن الحق على
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.معي وعقلي شاهدت   هكذا.. القرآن اخبربه ما على االّ  تكون أن اليمكن
 وعالم الحرارة وعالم اءالضي عالم بين والتصادم التزاحم كما انهاعلم! 

 والمثال األثير عالم الى الجاذبة وعالم وااللكتريقية الكهرباء وعالم الهواء
 منكم، أحدٍ  من تشّك  بال مكانك في معك اختالط بال الكّل  تجتمع. والبرزخ

 .. أخيه مزاحمة   من
 عالم في الواسعة الغيبية العوالم انواع من كثير   يجتمع ان يمكن فهكذا

 . الضيقة أرضنا
 واليمنع الذهاب من الماء   واليمنعنا السير من الهواء اليعوقنا وكما
 العقل ونور  ( رونتكن) شعاع نفوذ ايضا   الكثيف واليعوق   الضياء مرور الزجاج  
 واليعوق( االلكتريق) وجريان الحرارة سيالن الحديد   واليمنع الملك، وروح
..وآالتهالعقلنورسيرانووخّدامهالروح وجوالن الجاذبة سريان شئ

والجنالدوران،منالروحانياتواليعوقاليمنعالكثيفالعالم  هذاكذلك
..السيرانمنوالملكالجريان،منوالشيطانالجوالن،من

 الجزئي لها يتساوى والشمس، والسراج كالعين والنوراني النور اناعلم! 
 انصبغت كيف الشمس الى فانظر. واال لوف والواحد والكل والجزء والنوع

 والرشاشات والقطرات والحبابات والحياض   والبحور   السيارات   بتماثيلها
 السيارات بين والمساواة   بالسهولة دفعة   الزجاجية، والذرات والشبنمات
. والذرات

لى المثل   وهلل﴿ كذلك  كتاب في االنوار نور االزل شمس تصرفات ﴾األع 
 وحروفه وجمله وسطوره وصحفه وفصوله ابوابه كّل  يكت ب.. هكذا الكائنات

ك م  ﴿: قال كما ك لفة بال دفعة   ٍس  االّ  بعث ك م   وال ماخلق  ..آمنــــّـــا..  ﴾واحدةٍ  كنف 
 توقفها ثم حدود، الى وسريانها االشياء ذرات في تأمل من اناعلم! 
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 ! وانثني قفي: بـ الذرات يأمر من الحدود عند ان تيّقن وثمرات، لفوائدٍ  عندها
ل: بـ وينهى حديد، بلسان الذائب الذهب القالب   يأمر كما ! واستقر التس 

ه فيما كم المصنوعة وتالفيفي معاطفي لك عّينت  . لح 
 القدر   فينعكس قدرا ، العلم   ذلك يتجلى محيط   علم   االّ  هو ما الذرات وآمر  

قدارا   ..قالبا   المقدار   فينطبع م 

لم   نى أبواب متفاوتة ووجوه مختلفة ناظرة إلى الّذات, أن األسماء الحس! اع 
وقد تتجّلى أسماء متقابلة في شيٍء واحٍد كـ "المعطي والمانع والّضاّر والنّافع", 
ا, يمنع ذلك الشيء من ذا بإرادٍة. ويضّر  فيدّل على أنّه: كما يعطي لهذا قصد 

 ذلك بما ينفع هذا, كالهما مرادان له تعالى, ويتحّدس من هنا:

 إّن من اتّصف بحقيقة اسٍم من األسماء الحسنى يتّصف بجميعها.
ر العالم كتاب ان كذلك بعضا ، بعضه يفّسر كما القرآن اناعلم!   بعض   يفّس 

 تفيض شمس الى حقيقيا   احتياجا   يحتاج المادي العالم ان فكما. بعضها آياته
  .تعالى نعمته انوار   عليه منها

 اضواء لفيضان النبوة شمس الى ايضا   جيحتا المعنوي العالم   كذلك
 والوضوح الظهور في والسالم الصالة عليه احمد فنبوة  . تعالى رحمته

..دليل؟ الى النهار   يحتاج وهل النهار، وسط في الشمس بدرجة والقطعية
وبقائهالحيالىالتنظرالحيوجودعلىالمترتبةالثمراتاناعلم! 

جاللهجلالمحييوالىودرجة،صةٍ بحاليهبلفقط،وكمالهونفعه
مالكنمديد،بزماناالالتحصلقدالحيفحصة  محصورةغيربدرجات

 .سيالآنٍ فييحصلقدالمحييالىينظ ر  

حمدالحسنىاالسماءلتجلياتومظهريتهبمعكسيتهالحيكاظهار
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..الحالبلسانوجاللهوجمالهكمالهبأوصاف  بتوصيفهخالقه  
: بسر االنواع، سائر كنوع االنسان فرد انلم! اع
 مات من كّل  معنى   الشخص في يجتمع ومستقبل ماض له االنسان فرد ان

  .نفسه افراد من منه
هما فيه ويورثان صورة   فردان منه يموت سنةٍ  كل في اذ  اآلالم من معنيي 
 قلبه سعةوو   وعقله فكره واحاطة  .. كلي فرد   فكأنه وغيرها، واآلمال واآلثام
 لعالمٍ  والمركزية الخالفة في كنوعه فرده وكون.. كليةٍ  نوع تعطيه وغيرها
 من كثير في وتصرفه العالم اجزاء مع الشعورية والعالقة.. العام كالعالم خاص

 الحيوانات لسائر خالفا   وتغييرا   تحويال والمعدني والحيواني النباتي نواعالا
 ..الشخص في منحصر نوع   فردٍ  كّل  كأنّ  ،كليةٍ  نوع له تعطي ايضا   وغيرها،

 يصير الشخص ان الى يشير واالرض السموات اهل لعموم المؤمن ودعاء
 المكررة القيامات من الحيوان نوع في تجري فما. مركزه او كعالم، بااليمان

  .سنة كل في المشهودة النوعية
 متجددةال الثمرات في سنة كل في اهلل رحمة آثار   الى فانظ ر شئت فان
 من سهولة بكمال والحشرات الهوام انواع حشر والى اعيانها، كأنها االمثال
  .االنسان افراد من فرد كل في القطعي بالحدس تجري القيامة

 البناء الكبرى القيامة قيام على التكوينية اآليات هذه في العالم كتاب فيدل
 القيامة على العقلية ئلفالدال.. التنزيلية باآليات عليه القرآن يدل كما البشر،
 ان فراجعهما "نقطة" في الثالث الباب وفي "االعجاز اشارات" في ذكرت ها
..االوهام عنك ويطّير الوساوس عنك مايطرد فيهما فان شئت،

 على المتطّورة نغماته   من نغمةٍ  لكّل  فألبس القرآن استمعت اذا انكاعلم! 
ب، ج   من الوسائط، بحسيات والمنصبغة االرشادية، المراتب في والمتنوعة الح 
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.مايناسبها منه، تسمع من الى السالم عليه جبرائيل
رّ انفلك النبّي  مناالستماعالىمجلسكفيالقارئمنبسمعكتم 

 االرض مجلس في النبوة شاهق ذروة في يقرأ ه الذي وسلم عليه اهلل صلى
. وغيرهم آدم بني من ابنائها على

 االعلى االفق في النبّي  يخاطب وهو جبرائيل من تستمع ايضاان ولك
. "والسالم عليهماالصالة"

 وهو األزلي، المتكلم من حجاٍب  الف سبعين خلف من تستمع ان ولك
!..به يليق   ما لكّلٍ  استطعت ان فألبس  . ادنى او قوسين قاب في النبي مع يتكلم

 مايرجع ةبدرج هو انما والعلم، الشعور من منك بك يتعلق ما اناعلم! 
. للعمل والقوة للمّسبب، السبب ومناسبة االسراف، عدم: بسر منك، اليك

 حبل، الى شعرةٍ  كنسبة خلقك من الى مايرجع الى بالنسبةمنك  اليك ومايرجع
ك فنسبة. ثوب الى وخيط ه الى بالنسبة بك المتعلقين وشعورك علم   علم 
 بتلمعه كن جيمة النور همن يبرق الذي الذباب تنور كنسبة بك المتعلقين وبصره

 . به المحيط الشمس ضياء تحت النهار في
..ثاقبا   نجما   لمعتك ترى الطبيعة وليل الغفلة، ظلمات في وانت

 اسمائه وبين تشابها ، آثاره وبين تناسبا ، اهلل افعال بين فيما اناعلم! 
 يخّصه، ورا  ط لكلٍ  ان االّ . تمازجا   شؤوناته وبين تداخال ، اوصافه وبين تعاكسا ،
كمه ودائرة بيته في قصدا   ي توّجه فال. طوره في ماسواه يستتبع  غيره، الى ح 

 اذ. جديد بقصدٍ  االّ  بالزم ليس الالزم الزم ألن منه، الغير لوازم والي طلب
.عليه الي حكم التبعي الحرف ان كما الي ستتبع، التابع

درة ىال قصدا   فتوّجه الجامدات الى آثاره من نظرت فاذا  والعظمة، الق 
. وتبعيا   استطرادا   االسماء سائر تجليات لك ويتراءى
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  فهكذا طوره، له فالبس الناطقة الغير الحيوانات الى نظرت فاذا
 ﴾تقديرا   فقدره شئ كل خلق﴿  ﴾بمقدار عنده   شئ وكل﴿

لم   ضاء  ت م  ! ا ع  ن  أع  عٍة فّوارٍة م  تنّو  ي وٍن م  ت إ لى ع  ذا نظر  ن ساٍن؛ قد  أنّك إ  ثال  إ 
ب وب جريان  ال هواء   ه  أ ن  ض  مناف ذ  ه  ل سيالن  ال ماء   ،صار بع  جاج  ،وفم  ن ه  ز  وعي 

ياءٍ  بة  وهكذا! يتيّسر  لك ب النّظر   ،ض  يق  وال جاذ  ر  ت  لك  صاب ه  أناب يب جريان  األ  وأع 
د   ه  وص  ر   وغي 

ود  ال ماء  ج  ثال  توّهم  و  ه  الّت م  ضائ ه  إ لى وج  ن أع  ما م  ه  ولو  كان  ،ور 
ه  الّت ي  ضاء  طة  أع  ي ب واس  ر  كن له  أن  يتوّهم أّن ما يج  ثال  ذا حياٍة ألم  ذل ك الّت م 
يل ه   يق  وال ماء  وال هواء  أنّها أفاع  ت ر  لك  بة  واأل  صارت  أناب يب ل جريان  ال جاذ 

ه   دات ه  وآثار  لو  ت إ لى  .ومو  ه  خل  وأّما إ ذا نظر  سه   ،ف  ؛ رأى نف  ه  و إ لى وراء  ونظر ه 
جاب ا ا وح  ض  قة   أ ن ب وب ا مح  يمة  ال خار  فعال ّية  ال حك  ؛ لك ن   ،ل ل  ّي يتصّرف  يار  ت  ء  ا خ  ز  له  ج 

ن  أل وان  ال عدم   ما م  صان  الّلذي ن  ه  ور  والنّق  ق ص   .ف ي ال 

لم   "! ا ع  ن سان كـ"الّدورب ين  ّي  ال مخ   أّن اإل   وط  دت ه   .ر  ن  قاع  ت م  ذا نظر  ال ع ظ مى إ 
سع   و  جاجت ه  األ  ياء  وتباعدت  وتضايقت  ف ي النّظر   .وز  ش  ت  .تصاغرت  األ  وإ ذا نظر 

ياء  واتّسعت  وتوّضحت   ش  جي جت ه  الّصغ رى؛ تقاربت  األ  ن  ز  وط  وم  ر  ن رأ س  ال مخ  م 
ن  دائ رة   .ف ي النّظر   ن سان  م  يّة  فاإل   نو  مان ّية  يتنّزل  ف ي طبقات  الّدوائ ر  ال مع  س  ورت ه  ال ج  ص 
ّية   ك ا والّروح  ل  يق  الّدوائ ر  م  و أض  ي ه  ( ال قل ب  الّذ  ّية  إ لى قل ب  )قل يب  زخ  بر   ،وال 

ها ملك وت ا يّة  رأى  .وأوسع  سع  الّصور  و  و ف ي الّدائ رة  األ  ن سان  وه  ذا تفّكر اإل   فإ 
اا ك وس  ب ين  مع  ر  ياء كما يرى من  ين ظ ر  ف ي الّدو  ش  و ف ي الّدائ رة   .أل  ذا نظر وه  وإ 

ر   م  س  األ  ه  ف ي نف  ي علي  ياء كما ه  ش  ّية  رأى األ  ب   .الّصغ رى ال قل 

 وادوار االنسان اطوار مراتب الى ينظر "باهلل االّ  والق ّوة الحول" اناعلم! 
 وحيوانا   ناميا ، ونباتا   جامدا ، معدنا   الحي، جودالو الى الذرات من وجوده

 من لطيفة ولكل المنازل، تلك من مقام كل ففي مؤمنا ، وانسانا   حساسا،
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:وآمال آالم   لطائفه
..باهللاالّ الوجودعلىقوةوالالعدمعنفالحول
..باهلل االّ  البقاء على قوة وال الزوال عن الحول
..باهلل االّ  المنافع على قوة وال المضار عن الحول
..باهلل االّ  المطالب على قوة وال المصائب عن الحول
..باهلل االّ  الطاعات على قوة وال المعاصي عن الحول
..باهلل االّ  النعم على قوة وال النقم عن الحول
..باهلل االّ  المحاسن على قوة وال المساوئ عن الحول
..باهلل االّ  اآلمال على قوة وال اآلالم عن الحول
 .العظيم العلي باهلل االّ  المتأللئة االنوار على قوة وال الهائلة الظلمات عن الحول

لم   ه  ! ا ع  ن  مطال ب  يٍر م  رة  على كث  سه  قاد  ذا نظر أمامه  ظّن نف  ن سان إ  وأّما  .أّن اإل  
فه   ذا نظر خل  ه   ،إ  عة  مطال ب  س  وق  ال حاجات   ،وإ لى و  ر  شار  ع 

ت  ف ي أط راف  ال عالم  وان 
عٍة ف ي  تنّو  ثاٍل تجّمعت  أناب يب  ماي عاٍت م  زة  ذل يلة ؛ كمثل  ت م  سه  عاج  رأى نف 

ن ها يل  م  ضائ ه  فتس  ا .أع  ور  ر  ير  مغ 
ثال  ال حّي  أمامه  يص  ذا نظر ت م  سه   ،فإ  ويظ ّن نف 

يبة   يل  ال عج  فاع  ه  األ  ا ل هذ  در  ه  صرف وج  وأّما إ ذا  .مص  ر  قاء ظه  رأى أّن ما  ،هه  ت ل 
ر   ت أم  ول  ماك يناٍت ودوال يب تح  ص  و مح  نّما ه  ئ ّي  إ  ز  ّي  ال ج  ف  ن ه  ب تصّرف ه  ال من  يظ هر  م 

ٍس حك يمٍ  هن د  يرٍ  م  !.  .قد   فتأّمـــــل 

:حسبه فهو اهلل على توكل من ()اعلم!

                                                 


 والعشرين التاسعة اللمعة في ﴾ اهلل حسبنا ﴿ يخص الذي القسم هذا ايضاح ان  
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لكنا فالكّل  الكل، مالكو مالكنا النه ؛﴾الوكيل   ون عم اهلل حسب نا﴿  إن كم 
.تعالى له كنّا

 محبوب والكمال المطلق الكامل النه ؛﴾الوكيل   ون عم اهلل حسب نا﴿
.الوجود له ي فدى ان شأنه من لذاته،
 والجالل الكمال ذو الجميل الجليل النه ؛﴾الوكيل   ون عم اهلل حسب نا﴿

 ضاحكين نموت جماله تجليات تجديد فلشوق لذاته، المحبوب والجمال
.مسرورين ونحيا
 موجود لكل الموجد الوجود الواجب النه ؛﴾الوكيل   ون عم اهلل حسب نا﴿
 نقطة يدنا في يصير العلم وبعدم الوجود، كل يعطينا وجوده بوجوب فعلمنا
.الدنيا ملء هو أعدام عليها يتحامل وجود
﴿ البـــــــــاقي الدائـــم االبـــدي القديـــم النـــه: ﴾الوكيل   ون عم اهلل حسب نا﴿

﴾وجهه االّ  هالك   شئ كل  

زائلةوالحياةفانيةالدنياالن؛﴾ الوكيل  ون عماهللحسب نا ﴿
 منّغصة الدنيا لذائذ كل   يصير بدونه الن ؛﴾ الوكيل   ون عم اهلل حسب نا﴿ 

 تجّدد لذة اال الزائلة ذ  اللذائ التزيد برحمته واالرتباط اليه وبالتوجه هائلة، بآالم
.الزوال آالم عن خالصة االمثال
 ظ لمات وبدونه الوجود انوار به الن ؛﴾  الوكيل   ون عم اهلل حسب نا﴿ 
.الهائلة األعدام
 كفانا وأرضيناه اليه وشكونا عرفناه إن النه ؛﴾  الوكيل   ون عم اهلل حسب نا﴿ 

                                                                                                                        

– الشيوخ رسالة من عشر والخامس عشر الرابع والرجاء الرابع الشعاع وفي العربية
-المؤلف
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 حاجات نا التي - االسباب الى هناتوجّ  اذا وأما الكائنات، انواع الى حاجاتنا كّل 
 التسمعنا صم عمي انها فمع اليها وشكونا - الظاهري النظر في عندها

  .الطرق   بنا وتتشتت االمور   علينا تتشوش والترانا،
 البلد اهل   كّل  الى شكى ومن آن، في فانفذ سلطان الى شكى من كمثل

 وتكلف طويل زمان في اال فقواات ما اتفقوا ولو. إمداده على ليتفقوا فردا   فردا  
!!عظيم

: للكافة عامة رحمة انه دالئل ومن القرآن اعجاز لطائف من اناعلم! 
ّصه، عالما   العالم من احد لكل   ان كما انه ربه باعتبار لكلٍ  كذلك يخ   مش 

ّصه قرآن القرآن من .وي داويه ويربّيه يخ 
: ارشاده لطف مزايا ومن
 يتيسر   بينها، االتصال وتمام االرتباط وغاية جاماالنس كمال مع آياته ان

 أخذها كما وشفائه، لهدايته متفرقة ا  آيات المتعددة الّسور من يأخذ ان احدٍ  لكل
  .العلوم واهل المشارب اهل عموم  

 كقالدةٍ  صارت قد تراها اذا   والنزول، المنازل باعتبار أشتاتا   تراها فبينما
 تنتقص، االصل   من بالفصل فال. الجديدة تهاأخوا مع واتصلت إئتلفت منظمةٍ 

ل وال  . تستوحش اال خر باآليات بالوص 
 مناسبات   االيات سائر مع الفرقانية اآليات الكثر ان الى يشير السر فهذا

. بها واتصالها معها ذكرها يجوز دقيقة

ملها بضمّ  سورة ثالثين على اشتملت االخالص سورة أن فكما  بعض   ج 
  .ونتيجة   يال  دل بعض الى

فيالمنحصر والنوع الجزئي الكّلي القرآن كذلك لمعات في ذكر كما
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للكلالكلومناسبةالمتعددةللمعانياالياتبجامعيةيشتملالشخص
كتاب  فيهحقيقةذيفلكل.القرآننفسفيقرآنٍ الوفالوفعلىيحتوي
..اتبعهومنيخّصه

القرآن يامنزل اللهم
القرآن بحّق 

مماتي وبعد حياتي في لي مون سا   القرآن عل  اج
..وقبري قلبي في ونورا  

حّمد   اهلل االّ  إله ال ول   م  ..اهلل رس 
 الوداع



                                                 

 باب من اسافر انا. الوداع:  فقلت الوقت ذلك في االجل قرب مرضى بشدة ظننت 
- المؤلف -. والنور المدارس طلبة من ورفقائي واساتيذي احبابي مجمع الى القبر





 

 الذيل ذيل
 



 

{
نا": رحمته طوبى ثمرات عظائم لطائف من الذي الرحمن هلل الحمد  سيد 

 الذي القدير  و.. الدارين على المتدلّيي ن والجنّة   والسالم الصالة عليه "محمد
 شواهد   الكائنات بستان في العلوية واالجرام   الجلية، الجديدة   الموجودات   هذه

 خوارق   االرض حديقة في المتنوعة والحيوانات المتلونة النباتات   وهذه ربوبيته،
رة   واالشجار   المنّورة   االزهار   وهذه ا لوهيته، وبراهين   صنعت ه ثم   الجنان هذه في الم 

 في واثمارها وازهارها بأوراقها الشجرة   وهذه رحمته، ودالئل   قدرته معجزات  
. قدير شئ كل على انه على كّل  تشهد.. قدرته معجزات   الروضة هذه

، معجزات   الماضية فالواقعات   كنات   كل على قادر   انه على تدّل  قدرته   المم 
 تتساوى. هق درت حكم من شئ يأتي فيما يخرج ولن مضى فيما يخرج لم اآلتية

بين الحّق  وهو.. والشموس   الذرات   اليه بالنسبة  ت نشد   الذي االحد   الواحد   الم 
 الى مشيرة   المتنوعة وألسنتها المختلفة بدالالتها ومرّكبات ها الكائنات   ذرات
:المطلق جماله

يشير   الجمال ذاك الى وكل     واحد وحسنك شّتى عباراتنا

مله وسطوره وصحفه وفصوله بهبابوا الكائنات كتاب   ويتلو  وحروفه وج 
:العقول على سطوره   وتقرأ ووحدته، وجوبه آيات

رسائل اليك األعلى المأل من  فانها الكائنات سطور تأمل

..اجمعين وصحبه آله وعلى محمد سيدنا على والسالم والصالة

شئايّ اليك،انظربللك،ماليسالىالتنظر!الشقيياسعيداعلم! 
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 تستند؟اوب مانت؟وماانت؟

.باليقظةممّوه  ونوم  إنعامٍ ومجّسم  محض  واحتياج  متجّسد  عجز  انتاذ

ك فالعجز  وحيات ك جسمك، واإلنعام يتحرك، فيه روح   واالحتياج   جسد 
 في واغيب   علّي، بحرا   تصير قطرة في أغرق   واشقاوتا( واه اي. )به تسكن نوم  
!شارقة شمسا   الحياة هذه عةلم واظن كاألبد، يصير   آن

 خمسة اخذت تقريبا ، دينارا   ستون اال مالك مارأس !المسكين السعيد ايها
 له يلزم وما بيتك ونسيت الدنيا، خان   في يوم لمصارف كّلها فصرفتها واربعين

نا   عليك مال ك فصار  التدري مجهول   دينارا   عشر خمسة من بقي وما ونارا ، دي 
ها ذ   لبيتك فاصرفه منها شيئا   اخذت فكلما. منها شيئا   التأخذ او هابعض او أتأخ 
ق   اقل وال .الدائمي   .ون ورا   دينا   لك ليصير ث لثه لك استب 

 في بقي وما زائل ليوم الماخوذ كّل   صرفت! خسارة واشدك اجهلك فما
، راحل   وانت قليل، اقّل  اال الباقي لمقامك يدك  ..درجات ثالث لك كانت غافل 

 على لتخطى قدمك فرفعت والبلد، المنزل من بخروجك اثنتين على تخطو
.الفانية الدنيا من بالخروج الثالثة الدرجة

.. بنفسه تشّكل: يقولون اذ الناس، افواه من تخرج   كلمة   كب رت   انهاعلم! 
ه  و ه  و الطبيعة اقتضت   ومن باطلة، الثالث الجمل فهذه. االسباب اوجدت 

 : المحاالت ظروف

 مصنوع وإما.. االولى الجملة الى بالنظر مصنوع ك انت فإما موجود، انك اذ
 كما عمياء وقوة موهومة، بطبيعة مصنوع   وإما.. الثانية اقتضته كما العالم اسباب

.والحقيقة الحق يستلزمه كما اهلل مصنوع وإما.. الثالثة عليه تدل
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:محصورة غير بوجوهٍ  فمحال   :االّول اما

 الكون كّل  بل كّلك ترى عينا   ذراتك من ذرةٍ  لكل تعطي ان بدال :منها
.الكل نقوش الى الجزء نسب لنظر صنعتك كمال يستلزمه مّما وهكذا كذا، وشعورا  

 المتنازلة المتصاعدة المتداخلة المركبات عدد فيك توجد ان البد :ومنها
 لم لو ا ،ايض المصنوعة الحديدية الحروف من الطبع كقوالب قوالب ذراتك في

.الواحد االزلي القدير بقلم ت كتب

الكلعلىحاكمة  االثروحدةبسرذرةكليكونانالبد:ومنها
ضدا  وكذاالبانينفيبفرضالمعقدالبناءفيكاالحجارلكل،ومحكومة

طلقة  ومثال ، فيمنحتىوجودهاتستبعدلصفاٍت ومنبعا  ومصدرا  ومقيدة ،وم 
!السجلكطيالسماءيطوي

:التحصى فمحاالته :الثاني واما

ن عت التي المواد ان :منها  فإن ،اجزاخانه  في االدوية كزجاجات منها ص 
 زجاج كل من أحدٍ  مداخلة بال وسيالن بانصباب بنفسه يخرج ان عندك أمكن
 الحياة عالج لتشكيل المتفاوتة المقادير   تجتمع ثم حساس، بميزان معين مقدار  

.جامدة اسباب من صدورك تتوهم ان لك أمكن حيوّي، نمعجو تركيب او

 جامدين محدودة غير اسباٍب  من االنتظام بكمال واحدٍ  شئ صدور :ومنها
ميا   متشاكسين  أعّميتها باالختالط تزداد. االمكانات بين مترددين صما   ع 
 واكمل ألطف   باطنه ان والحال. الشئ بظاهر مباشرتها ان ومع وأصمّيتها،

.ي خفى ان من اظهر   منها صدورك حالية  فم صنعة،

 واالنتظام االتفاق بكمال المحصورة الغير االسباب تلك اجتماع ان :ومنها
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 اركان اجتماع من بأسهل ليس عينك حجيرات من حجيرة في الحاجة بميزان
ك، في العظيمة بأجرامه الخارجي بوجوده العالم  في بل ظ فرك، في بل كّف 
  .منه حجيرةٍ 

 فما ماديا ، العامل كان ان عليه البيت اشتمال جاز بيت، في عملي من اذ
 سفسطة وهذه. ذرتك في دخوله جاز جزئك في عامال   باجزائه العالم دام

 والممتنعات المتسلسلة المحاالت من وهكذا.. السوفسطائي منها يخجل
.االوهام تمّجها التي واالباطيل العقلية

. وافسد فابطل   بيعة،الط تأثير وهو :الثالث واالحتمال

 باطن   ولها ة ،يحقيق والضاللة الغفلة   ظنّته موهوم عرفي ظاهر   لها الطبيعة اذ
. الرحمانية والصبغة اإللهية الصنعة هو

 يصوره ما واما. المريد الخبير العليم الحكيم قدرة تجلي فحقيقتها القوة   واما
 التصادف جناحي من هب اتصل وما الواحد الصانع من والتغافل الغفلة نظر  

 من الناشئ باالضطرار الشياطين مخترعات فمن.. العوراء واالتفاقية االعمى
.الضاللة

 لم بما وذيلها حبة و ذرة، و شمة، و وذيلها، قطرة و نقطةفيحققناولقد
 يتصف بصير، خبير قدرة من االّ  التصدر الخارقة الصنعة هذه ان: شبهة ي بق

. الكمال اوصاف بجميع

 حلة نسج من الكثيف الجامد المحدود المقيد المسكين الممكن يد اينف
ها منقشات مطرزات قميصات نسج من البعوضة يد وأين! الكائنات؟  هذه لب ست 
!العوالم؟
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 شواهد   الذي االزلي الصانع مصنوع شئ، وكّل  انت تكون ان االّ  يبق فلم
: الموجودات بعدد خالقيته

 وخمسين بخمس عليه يشهد   ك ّل . ومركباتها هاذرات بجميع الكائنات منها
.قطرة في كما لسانا  

 في التكوينية اآليات مع والموّحدين، واالولياء االنبياء كتب كل مع القرآن :ومنها

. الكون

.. والملك واالولياء االنبياء، كل مع االنام سيد   :ومنها

.. احتياجاتها بانواع الفطرة من واالنس الجن في ما :ومنها

د﴿ :ومنها و االّ  إله ال أنّه   اهلل شه  :سمعت ما فمع ﴾ ه 

 اال ول، الثالثة الوجوه على الممكن الى الصنعة اسناد مثل اناعلم! ف
 بان للوحدة، اسندتها إن باثمارها الشجرة كمثل   الحّق؛ هو كما الواجب والى

 التكوينية لالوامر ةالممتثل النواة من المستمد جرثومها الى النمو بقوانين اسندتها
فاضة  واوراقها اجزائها بجميع فالشجرة   .الواجب الواحد من الصادر "ك ن" أمر من الم 
 كخردلتين، ثمرتين ذات شجرة بين فرق وال واحدة، كثمرةٍ  واثمارها وازهارها
  .الهندي الجوز من محدودة غير اثمار ذات كجبل وشجرة

 في حتى واالتفاق، الوحدة في والي سر السهولة وجود في لمجهو لسر
 في والعسر الصعوبة ووجود.. االعمال بتقسيم وتوحيدها المساعي تشريك
.والتشتت الكثرة

ك ّل الحتاجالصانع؛عّينهماوغيراالمكانيةالكثرةالىاسندتاذاوأما
الشجرة،كّل اليهيحتاجماكّل  الىغصنوكلورقوكل  زهرةٍ وكّل ثمرةٍ 
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بينكماالشقين،بينما:ترىمافانظر.جزءٍ جزءٍ فيالكلموذجانالندماج
 .واالمتناعالوجوب

وصعوبة.. هكذايكونانيجبيقالأنجازبدرجةاالّولسهولةاذ
.كذايكونانيمتنع:نقولانتضطرنابدرجةالثاني

: لزمك تعالى لغيره التصريف أعطيت ان :الحاصل

 بالكائنات، بصفاتها محيطة اجزائك حجيرات من حجيرة كّل  تجعل ان اما
 مجموع فيها تجتمع كحجرة حجيرة كّل  تجعل ان وإما.. نفسها الى اسندتها إن

 الى الحجيرة وحدة ألن االسباب؛ الى اسندتها إن فيها، العاملة العالم أسباب
  .الصانع وحدة على تدل العالم وحدة الى تصل ان

 اصبعين التسع التي الحجيرة السيما احد،الو عن اال اليصدر الواحد اذ
 الوحدة فدليل الهين؟ تصرف من الكون كّل  اليسعه ما تسع فكيف لبعوضتين،

 . الوحدة هو

 والوانها بضيائها الشمس   فيها توجد ان يمكن - كخردلة - وزجيجة
 خردلةٍ  في خردلتين وجود واليمكن السهولة، بكمال بالتجلي وحرارتها

 .لهما بمصدريتها

 فتسع المثالي، الوجود من واحكم   واثقل   اثبت   الخارجي الوجود ان فكما
 الوجوبي الوجود كذلك.. ذاك لمعة   في تدخل هذه وشمس   هذا، جبل ذاك ذرة  

 واحّق  البحت، والخارجي الحقيقي الوجود هو بل وارصن وارزن وارسخ اثبت
 المتمثلة حذافيرهاب االمكانية فالموجودات االمكاني، الوجود من الي حد بما
. الوجوبي الوجود انوار لتجليات كالمرايا تصير   المحيط االزلي العلم مرآة في
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 العلم مرتبة من خرج فوجودها. الوجوبي الوجود مرآة وهي مرآت ها، فالعلم  
...الحقيقي الوجود مرتبة الى يصل ولم الخارجي، الوجود الى

 شأن من والتأثير الفاعلية ان: منه يتحدس الكون في تأمل من انهاعلم! 
 المادي شأن من والتأثر والقابلية االنفعال وان.. والمجرد والنوراني، اللطيف،
. والجسماني والكثيف

 ويده   السماء، في يقوم :فاالول الجبل، والى النور الى انظر شئت فان
 الغليظة وباياديه بعظمته :والثاني. جوالة فعالة االرض في اللطيفة الرقيقة
 ..وجارهلصيقهفيحتىوتأثير فعل على اليقتدر

الشئفيلطبدرجةان:الظاهرفياالشياءتفاعلفينرىوكذا
في علم.المسّببدرجةالىيتقربوبالكثافةفيه،السببيةمرتبةتظهرونورانيته

الذياألنوارنور  هوباتبّ سالم  وموجدالظاهريةاالسبابخالقانهنامن
كه  ﴿﴾البصيرالسميع  وهوشئ  ثله  كمليس﴿: ر  ي درك  وهواألبصار  الت د 

..هواالّ إلهال ﴾الخبيراللطيف  وهواالبصار

 تحرق نار   والدقة   الجامدة، الباردة الغفلة ي ذيب   نور التفكر اناعلم! 
ك في تفكرت اذا. لكن اليابسة، المظلمة االوهام  وتغلغل وتمّهل فدّقق نفس 
 في اتمّ  الصنعة كمال   اذ المتعمق؛ الباطن االسم بمقتضى فصيال ،ت وفّصله
.. وتفصيله تحليله

ض   وال والتغ ص واسرع فاجمل اآلفاق، في تفكرت واذا  ايضاح   لحاجة االّ  تخ 
د وال القاعدة،  شعشعة   اذ الواسع؛ "الظاهر" االسم مقتضى هو كما النظر، تحّد 
  .له ساحل ال فيما تغرق ولئال ومجموعه، مالهإج في واجمل   وابهر   أجلى الصنعة
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. الوحدة الى تقّربت هنا، واجملت - نفسك في يعنى - هناك فصلت فاذا
، الجزئيات   فصارت  متحدا   والممتزج ممتزجا ، والمختلط كال ، واالنواع   اجزاء 

 اآلفاق في وفّصلت فيك، اجملت بان عكست واذ. اليقين نور   منه فيفور
 غفلت ك، وتتصّلب انانيت ك وتستغلظ االوهام   بك وتستهوي ثرة  الك بك تتشتت
 من التجعلنا الّلهمّ ... الضاللة الى المنجرة الكثرة طريق فهذا. طبيعة   فتنقلب
...آمين الضالين

 تحرك سكن واذا رزقه ، سكن تحرك اذا االنسان ان روي قد انهاعلم! 
 .. واسعة حقيقة لمعات من انه الحق. رزقه  

 والى ارزاق ها، اليها تحركت   متوكلة   سكنت   لما االشجار الى ظرفان
 نابتة   مقامها في ثابتة ارزاقها نهام سكنت   حريصاٍت  تحركت   لما الحيوانات

 من واحتاج جاع من انفسها الى وروائحها بالوانها اتدعو عروقها، على
..بهوساتها والدائرة باهوائها المتحركة الحيوانات

 خيرا   يترك!. لنفسه اضّره وما اضّله وما الغافل االنسان اجهل ما انهاعلم! 
 الضاللة ويرتكب سائقة، احتماالت تسعة بين عائٍق  احتمال لوجود عظيما  
 ان والحال الهداية، براهين الوف   وجود مع سوفسطائية لشبهةٍ  الهداية بترك

واحدٍ لٍ باحتماالعاجلةالمضارمنيتجنبوحزمٍ احتياط ذو وّهام االنسان
احتماالتبتسعةالمضراتاضرّ مننبتاليجفكيفاحتماالتعشرةمن
.وتسعين؟بتسعةبل

 التتناهى لتألمات وقابلية   التتناهى احتياجاٍت  االنسان روح في ان:  اعلم
 مع الشفقة ان حتى التتناهى؛ واآلم آلمال ومهيء   التتناهى لتلذذات واستعدادا  

  .قطرة في ذكر كما. متناهية غير آالما   تتضمن القلب ضاللة
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 القيامة، لي تقوم حتى انا شئ واّي  انا ومن انا ما: تقول ان لك فليس
 ! الحساب علّي  ويجري الميزان، لي ويوضع

 بمغلطة معلقة   لذتها فان الحياة، بهذه التغتر..! الشاك الضال ايها فيا
 والفناء الزوال ألم دهشة   من الشاك الضالّ   فيفرّ . الضاللة ألهل بالشك مربوطةٍ 

 الى الدينية التكاليف تحمل تكلف من ايضا   ويفر  . االبدية السعادة احتمال الى
 من قريب ففي. مؤقتا   األلمين من المغلطة بهذه فيتخلص اآلخرة، عدم   احتمال
ن االول، االحتمال فال. الحقيقة وتنكشف العقدة، عليه تنحّل  الزمان  ألمه يهّو 

 آالم عليه يضاعف بل حمله يخفف الثاني، وال دفعة، األلم كّل  يحسه بل
 . جهنمية

 اني علّي  فال وطابت، عّمت فالمصيبة:  -قليل زمان في لكن- يقول وكذا
 بدرجة المصيبة عليه تتضاعف قريب، عن زمان يجيء لكن! ا بالي فال كأمثالي
 المرء روح في ألن وأحبابه، أقاربه ثم نفسه في الشخص كاصابة عمومها،
.البلية تضاعفت المصيبة   عّمت فمهما جنسه بأبناء عالقات

 بل لذيذة، لذة والشك الغفلة بيدي تذوقه ماان التحسب !الغافل الشاك ايها
 . جهنمية آالما   وتنقلب دفعة   عليك ستهجم أليمة، آالم ادخار فيه

 وتنقلب متجددة ، لذائذ المترصدة اآلالم   هذه لك يتبدل ان احببت فإن
س نورا ؛ النار   هذه ع الخمسة، األوقات في بالركوع غرورك انف فقّو   رأسه ووّس 

 اآليات بتفكر المداواة من فالبد. االيمان فيض مع الفرقان ضيف   لنزول
الطاعات كي يخرق حجاب الشكوك والغفالت ، وتتضح حالوة  ومالزمة

..المناجاة لذة وتنكشف الضالالت، هذه مرارة النجاة من

 اذ واالمتحان والتجربة االختيار دون التسليم تستلزم العبودية ان : ماعل
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!..ربّه يختبر ان للعبد وليس عبده ، يختبر أن للسيد

 متداخلتان الظاهر االسم ودائرة الباطناالسمدائرةان:اعلم
 الثانيةيقولون واهل. كالبحر مثال قدرته، يقولون اال ولى فاهل. ومتقابلتان
  .كالشمس

 تماثيلها الجزئيات ذي كالكلي والشمس. االجزاء ذي كالكل فالبحر
. واالتحاد ىالتجز شائبة من اليخلص المفرط المحض والباطني. كجزئياتها
 االسباب، شرك شوب من اليخلص للسنة المخالف السطحي والظاهري
..القرآن هو المستقيم فالصراط

نزل فيا ستقيم الّصراط اهدنا القرآن بحق القرآن، م  الم 

 آمين آمين آمين

 



 

 زهرة
الحكيم القرآن رياض من

 

 
بحسابيعملانماموظّف،كعسكرالدنيافيحّي كّل 

.وبإسمهالمل ك
، انه زعم فمن ..هال ك   فهو مال ك 

 الرحمن لقبضتي عنوانان المشهودين والميزان النظام هذا ان
.ناتالكائ كتاب ومن.. المبين الكتاب من وبابان
.القب ضتين وفذلكة   البابين وفهرستة الكتابين ترجمان   والقرآن

 سعيد النورسى

                                                 
*
 (م213هـ )2342 سنة باستانبول" لاستقبا نجم" بمطبعة مرة ألول الرسالة هذه طبعت  



 

{
 بقوانين   الكائنات هذه نظّم الذي االزلي الحكيم   الحكم   الحاكم هلل الحمد

، عادته    مشيئته با صول بنيانها وأسس وقدره، قضائه   بدساتير وعّينها وسنّته 
كمته، ، ته  عناي بنواميس   وزيّنها وح  بتجليات  و  اسمائه   بجلوات   ونّورها ورحمته 

ياتها بماهياتها الكائنات هذه ما الذي السرمدي القيوم   القادر   وهو. صفات ه  وهو 
 وقدره، قضائه   قلم   خطوط   اال ومحاسنها وموازينها وتزيناتها وتمايزاتها
لمه بركار ونقوش   كمته، ع  نعه بيضاء يد   وتزيينات   وح   وازاهير   وعنايته، ص 
، رحمته   فّياض وثمرات   وكرمه، ل طفه رياض    جماله   تجليات ولمعات   ونعمته 
.الذرات في الذرات جميع ضرب على يزيد   حمدا   جالله ؛ جّل  وكماله  
.. المخلوقات عجائب ظهر اسمائه شروق بروق   لمعات   بتأللؤ من فيا

 ..والسيارات   الذرات   قدرته الى بالنسبة تساوى ويامن
سطر   على كتب ويامن  هذه - والميزان للنظام المصدر - المبين الكتاب م 
:المتزينات الكائنات
م   إنّا كونٍ  كّل   يدي بين اليك ن قّد   ومركباتها العالم ذرات   بها تتحرك وحركةٍ  س 
: شهادة  

 عبدك محّمدا   أن ونشهد لك شريك ال وحدك انت االّ  اله ال ان نشهد  
.للعالمين مة  رح ارسلته ورسول ك
 المتشّكلة الحروفات جميع   بعدد وصحبه آله وعلى عليه وسّلم صّل  الّلهم

 من كلمةٍ  كّل   قراءة عند الهواء تموجات مرايا في بإذن ك المتمثلة الكلمات في
ن القرآن ...النشور يوم الى النزول حين من قارئٍ  كل م 

أواختيارلهاإمّ الوسائل؛من -الظاهربحسب- اليكمايوصلاناعلم! 
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.وباسمهاهللبحسابيعطيكمايعطيكانهالريبله،اختيارالوما.ال
فالما،اختيار  لهما وإما..اليهشكركبتماموتوّجهاهلل،باسمانتوك لفخذ
،اهللاسم  ي ذكر  لم  مامنهوالتأكلتأخذ الحقيقيصاحبهباخطارأيعليه 

ّماتأك لواوال ﴿ :اآليةاليهترمزكمااليهنظركوبتوجيه اهللاسم  ي ذكر  لمم 
ليهاأنعممنالىفوقهمنوانظر.انتفاذكرهو،يذك رلمفان..﴾ عليه

فاشكرهالحقيقيالمنعمالىومنهاالنعام،الىالنعمةفيفانظر.ليكاو
،النظرهذافإنالنظر،بهذا دع  واالوسيلةالىوانظرشئتانارجعثمشكر 
ثنيا  له اّوال  تنظرانياقلبياياكواياك.يدهعلىالنعمةارسالبسببعليهم 

..الظاهريالمنعمالىوبالذات

 واياك. غيره في ومرة المختار، في مرتين: اهلل بسم من البد :الحاصل
 قاصر   فيظن   أحٍد، فعل نعمةٍ  وصول   يقارن فقد.. يةعل االقتران تظن ان يانفسي
 دليال   شئ عدم   عند نعمةٍ  عدم تجعل ان اياك واياك!. كال عّلت ها، فعله نأ النظر
 اموٍر، الوف   على النتيجة   تترتب فقد. وجودها علة   الشئ ذلك وجود ان على

ـقد   النعمة تلك - اهلل بسنّة - فالتوجد  فهل. االمور اضعف ولو كان جزءٍ  اي لف 
 وتسنبلت، فانشجرت وبذر نواة على الماء   فسال جدولٍ  قنطرة فتح لمن يجوز

نعه   الشجرة ان يّدعي ان لكه ص   به ت عرف ميزان المسألة فهذه حقيقة ؟ وماله   وم 
..الخفي والشرك الغفلة درجات  

 او منها يتظاهر او الجماعة على ماي فاض تسن د ان ياقلبي اياك واياك
 او استاذها او الجماعة ممثل من غيرك والى اليك مساعيها من يتحصل
 - اليه المسند يوقع عظيم ظلم   والتصّور االسناد هذا ان مع اذ مرشدها؛
 الى منافذ يسن د لمن ويفتح غليظة، وانانية عظيم، غرور في - انا فيه المستتر

.. السلطان زيّ  البواب   ويلبس المقصود حكم الوسيلة   فتأخذ خفي، شركٍ  نوع
ها انه تظن ان عليك، ترد   فيوضاٍت  احدٍ  من رأيت اذا اياك واياك  او مصدر 
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ها، مظهرها االّ  هو ما بل. منبعها  مصدرا  ال  اليكون ان يحتمل بل ومعكس 
مقّلب  منعليكي فاضماتتخيلعليهنظركحصرألجلبل والمظهرا ،

منكمثلعليكانعكسثممرشدك،فيأوال  تمثّلكأنهقلبك،الىالقلوب
فيشاهدالمثال،عالمفيفيجولهنهذفيتجردزجاجة،فيالنظري معن

!.كالالزجاجة،فيمتمثلةفيزعمهاغرائب

 ورم ذا وتستسمن ضرمٍ  غير في تنفخ: االسباب من يستمد يامناعلم! 
 البناء وقت اليوجد غريبة جواهر من يبنى عجيبا   قصرا   شاهدت اذا: مثال  

 في اال بعضهاو فاس، في اال وبعضها الصين، في اال الجواهر تلك بعض  
 يبنيه بناء القصر ذلك ان تشهد أفال.. وهكذا سبيريا،ال في اال وبعضها اليمن،

 وقت؟ اسرع في يريد ما اطرافها من ويجلب االرض كرة على يحكم من
 من االنسان ان السيما إلهي، قصر حيوان وكل بناء، حي كل وهكذا؛

 وانتشرت االبد، لىا حاجاته   امتدت النه اعجبها، ومن القصور، تلك احسن
 الدنيا ادوار مابين في روابطه   وشرعت واالرض، السموات اقطار في آماله  

 ان انسانا تحسبك وانت لك واليحق بك اليليق االنسان، هذا فيا. واآلخرة
!..والعقبى الدنيا ازمة ويملك والسماء االرض على يحكم من االّ  وتعبد تدعو

 تمثال مرآةٍ  في رأى اذا الشمس رفاليع الذي االبله ان ياقلبياعلم! 
 واذا الشمس، الستبقاء شديد بحرص عليها ويحافظ المرآة اال اليحب شمس،
 بتمام توّجه بانكسارها، تفنى وال المرآة بموت التموت الشمس ان تفطن
ها هو بل بها، بقائم ليس  المرآة في يشاهد ما اذ الشمس؛ الى محبته . قيوم 
 ببقاء هو انما وتأللؤها المرآة حيوية بقاء بل.. ه  بنفس بل بها، ليس وبقاؤه

ها هي اذ ومقابلتها، الشمس تجليات  . قيوم 
 ألجلها، ليس البقاء حب من فطرتك في فما. مرآة   وهويت ك قلب ك ياهذا
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 ما بنا الفناء   فليفعل باقي انت فاذ الباقي انت ياباقي فقل.. فيها ما ألجل بل
..نالقي بما نبالي فال شاء

ماهيتكفيالحكيمالفاطر  اودعماغرائبمنانّ !االنسانياايها اعلم! 
تسع كانهمعالمخنوق،كالمسجون﴾ اوف﴿ فتقولالدنياالتسعكقدأنه

حسياتكاشدوتستعملفيها،تفنىحتىودقيقة  وخاطرة  وحجيرة  خردلة  
هالطائفواعطاكلها ذرةعنضيقيوبعضهايشبع،فالالدنيايبتلعبعض 
عيرة،يتحملوال .شعرةالتتحملالعينانكماش 

 في لطائفك ألطف   معك ويغرق تغرق ان وخف الوطء، وخّفف فاحذر
عيرة، او شعرة، او كلمٍة، او أكلٍة،  فان.. قبلةٍ  او بقلٍة، او لحمٍة، او لمعٍة، او ش 
ك عن واليضيق ي غرقك، ان يطيق التناهي عدم من جهة شئ كل في  فانظر. بلع 
 كتب كيف حافظتك خردلة والى! بنجومها السماء فيها يغرق   كيف مرآتك الى

! اعمارك صحائف في ما واغلب اعمالك صحيفة في ما اكثر فيها "الحق"
! .قيوم قادرٍ  من فسبحانه

 زجاجةال من جدرانه ان ألجل لكن كالقبر، ضيق كمنزل دنياك اناعلم! 
 الدنيا، جهة من المعدوم   الماضي اذ صر؛الب مد مقدار واسعا   تراه تتعاكس
 فال. بزمانك وتتصالن حالك جناح تصالن متقابلتان مرآتان المفقود ؛ واآلتي
 تحركت اذا حتى سطحا ، "آن ك" خط   فيصير والمثال؛ الحقيقة بين تفرق

ك، وي طرد خيالك فيطير   رأسك الجدران   ضربت المصائب بتحريك  فترى نوم 
..والنهر البرق من اسرع وزمانك والجسر، رالقب من اضيق دنياك

 ﴿ بـ اليه المشار "الحفيظ" اسمه تجليات شواهد يرى ان يريد يامناعلم! 
ثقال يعمل   ومن_  يره   خيرا   ذّرةٍ  مثقال يعمل فمن  وما﴿ : وبـ ﴾ يره   شرا   ذّرةٍ  م 

ب   ن ربّ ك عن يعز  ثقال   م   ذلك من   أصغر وال الّسمآء   في وال االرض   في ذّرةٍ  م 
بين كتاٍب  في االّ  أكبر وال  ذلك المكتوب الكائنات كتاب صحائف في ﴾ م 
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سطر   على الكتاب .المبين الكتاب م 
قدواالشجار،االزهاربذوراشتاتمنبقبضتكتأخذهاغرفةالىانظر
المتشابهةواالنواع،االجناسالمختلفةوالحباتالبذورتلكاختلطت
ظلماتفيالظلمةفيمعاادفنهاثم.بينهااليمّيزبحيثواالجرام،االشكال

بينواليفّرقلهالميزانالذيبالماءاسقهثم.محدودجامدبسيطتراب
شروقدالسنويالحشرعنداليهاانظرثم.يذهبتوجههفاينمااالشياء، ح 

ورفيالرعدبنفخ المتشابهةالمختلطةالبذورتلكترىحتىالربيع،فيالص 
يتلمعبصورةالحكيم،فاطرهامنالتكوينيةاألوامراءخطبالامتثلتكيف
كمةكمال  منها ترىأالوالشعوروالبصيرةوالقصدواالرادةوالعلمالح 
رالتينشجرةهذهصارتحتىتمايزت؟كيفالمتماثالتتلك وتنثرتنش 
فيكوتضحالجلكتزيّنتازاهيرهذهوصارت!.ربهان عمرؤسكمعلى

انفسهاالىتدعوكتشتهونممافواكههاتيكوصارتلك؟وتتوّددوجهك
منمشحونةجنةخالقهاباذنالغرفةتلكصارتحتىلك؟وتفديها
ع   ﴿ قصورا ؟اوغلطا  فيهاترىهلانظر.واالشجارالمختلفةاالزهار فارج 
 مال من هماورث منها لكلٍ  الحفيظاعطىقدبل﴾ ف طورمنترىهلالبصر

 ان على يقتدر من اال الفعل هذا يفعل فما. التباس وبال نقصان بال وأصله ابيه
 هنا ها الحفظ كمال فاظهار.. تلك يفعل الذي هو هذا، يفعل فمن. القيامة يقيم
ن  وتأثير عظيمة اهمية له ما محافظة على بالغة حجة   الزائلة   التافهة االمور م 

 واقوالهم، االمانة حملة واعمال ثارهم،وآ االرض خلفاء كافعال ابدي،
دى   ي ترك ان   االنسان   أيحسب  ﴿  .وسيئآتهم االحد الواحد عبدة وحسنات  ﴾ س 

. واللبد السبد على فيحاسب االبد، الى لمبعوث انه بلى
برة من قبضة   ليس منواله على انت تنسج الذي المثال فهذا  من غرفة او ص 

 زالل من وقطرة الفيفاء، تالل من ونقطة الدهناء، رمال من حبة بل بحر،
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ن فسبحانه.. السماء .حسيب وشهيد رقيب حفيظ م 
 يفارقك بل العالم هذا فناء بعد اليرافقك ما ان! الغافل السعيد ايهااعلم! 

.. عصرك؟ بانقراض يتركك بما فكيف. به قلبك تلزق ان اليليق الدنيا، بخراب
الىاليشّيعكبمافكيفبل..البرزخ؟سفرفياليصاحبكبمافكيف بل

فيإثمهثا  ومورابديا  فراقا  سنتيناوسنةيفارقكبمافكيفبل..القبر؟باب
.بحصوله؟سروركآنفيرغمكعلىيترككبمافكيفبل..ذمتك؟
 سفر في يرافقك ان يقتدر ال ما واترك والتغتم، التهتم عاقال   كنت فان
 والتطورات الدنيوية االنقالبات اتمصادم تحت ويفنى يضمحل بل االبد،

 باالبد أال اليرضى شيئا   فيك ان ترى اال. اال خروية واالنفالقات البرزخية
 لطائفك، سلطان   الشئ وذلك دونه؟ لما يتنزل وال اليه، اال يتوجه وال واالبدي،

ع    .جالله جّل  الحكيم فاطره ألمر المطيع سلطانك فأط 
 من ان! االنسان أيها يا: للناس أقول أناو المنام في رأيتني انياعلم! 

 تتعبد بحيث منك أعظم سبحانه سواه مما شيئا تحسبن ال ان: القرآن دساتير
 اذ. عليه تتكبر بحيث االشياء  من شئ من أعظم انك تحسبن ال وان.. له

.المخلوقية نسبة وفي المعبودية عن البعد في سواه ما يتساوى
 مستمرة ثابتة فتراها اآلفاقية اطرافك الى تنظر! الغافل السعيد ايها يااعلم! 

 من االّ  التتدهش حتى دائمة ثابتة ايضا   نفسك فتظن وبالنوع، الجملة في
 الزوال معرض في ودنياك انك!.. كال. هي تقوم ان الى تدوم كأنك القيامة،
 . آن كل في والفناء

 او بلد وا لمنزل متقابلة   مرآة يده في من كمثل الغلط هذا في فمثلك
 الهرج يحصل وتغيرها للمرآة حركة ادنى ففي فيها، هي ارتسمت   حديقة
 يفيدك، فال انفسها في بقاؤها واما. بها اطمأننت التي الثالثة تلك في والمرج
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 مرآتك في فتأمل. وميزانها بمقياسها مرآت ك ماتعطيك اال منها لك ليس اذ
..به لها الطاقة ما عليها تحمل فال. دقيقة كل في فيها ما وخراب موتها وامكان

 اهمية   له   ما اعادة   عادته، ومن -االكثر في- الحكيم الفاطر سنة من اناعلم! 
 اكثر في االمثال بتجدد المتكررة والفصول االدوار في البمثله بعينه   غالية   وقيمة  

 . مطّردة القاعدة هذه تر واليومي، والسنوي العصري الحشر الى فانظر. االشياء
 شجرة ثمرات اكمل   االنسان ان على العلوم   وشهدت الفنون   اتفقت وقد
 القطعي فبالحدس. غيره كنوع   وفرد ه غالية، وقيمة عظيمة اهمية وله الخلقة،

 ..ورسمه   واسمه   وجسمه بعينه والنشر الحشر في البشر من فردٍ  كّل  ي عاد  
 ظالال بل ظال، ومرتبة مقام لكل ان! المغرورة الجاهلة نفسي يااعلم! 

 في سلطان سرير عكس يرى بمن يليق فهل االصل؟ من الظل  وأين متباينة
 للسلطان؟ مساويا   او سلطانا   نفسه يظن ان عليه فقعد المنام، في او تحته الماء

 . وفوقها النجوم بين يسري كمن السماء في نفسه فيظن حوضه في النجوم يشاهد او
 من عظيم خطر على الملكوتي السير يف وعقله علمه يرافقه من ان على
 اصل صاحب على مرتبة ظالل من ظال   علمه اخذ بسبب نفسه فيقيس الغرور،
 اوتيته انما للنعمة كفرانا   يقول فقد العجب من جسيم خطأ على وكذا. المرتبة

...فتنة هي بل... علم على
 يةاآل تلك الى التنظر اآليات، اواخر في المذكورة الفذلكات اناعلم! 

 الى بل السورة، تمام الى بل القصة، مجموع الى تنظر بل فقط، فيها هي التي
  .وتناظرها وتالحظها االيات لتساند القرآن؛ جميع

 على عظمتها والتحمل فقط، آيتها مآل بميزان الفذلكة في ما تزن فال
كمٍ  تها واالّ  لذكرها، المحل   دمه جزئي ح   وكذلك: ﴿ قال مثال  . حّقها بخس 

ل  ن    في للناس   ضربنا ولقد﴿  ﴾ القرآن هذا في صّرفنا ولقد  ﴿  ﴾ اآليات فّص 
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  ﴾ قدير   عليم   اهلل وانّ ﴿   ﴾ حكيم عزيز   اهلل وانّ ﴿  ﴾ مثل كّل   من القرآن هذا
 ناظرة عيون له مما وامثالها ﴾ تتقون لعلكم﴿  و  ﴾ تذّكرون لعّلكم﴿  ومثل
. البشرية االحوال واكثر التكوينية، تاآليا واكثر التنزيلية، اآليات اكثر الى

 رأس ترفع الياتها، تأييدها مع اآليات بها ت مهر   التي القرآنية الخواتيم فهذه
 الكل الى المفّصل الجزء ومن البسيط؛ الكل الى المشتّت ءالجز من المخاطب
ه. المجمل .البالغة اسرار من ذلك وغير.. االعلى المقصد الى نظره وتوّج 

 ليهون المحدود، الغير الغير باراءة الشيطان يغالطك قد ياقلبي (١)اعلم! 
 وحكمة وعجزك ونفسك احتياجك الى حينئذٍ  فانظر. عليك انعم ما قيمة عندك
 والعلم القدرة تجلي تناهي عدم والى النعمة، في القصدي واالنعام النعمة

الحقيقيوصاحبهمالكهالىالعائدةونتائجهوجودكغايات والى واالرادة،
 .الحسنىاالسماءلهالذي

النفسبفرعونيةومستندا  انانيتكمنمستمدا  الموسوسيغالطكوكذا
ويقولعينكنصبويضعهاالحشرات،وخساسالحيواناتصغارباراءة
انتلقينبعدالعبثيةفيلقنكالزوال؟السريعةخلقتهافيالفائدةمالك
طبالبقاءالحياةةقيموانالحياة،هيالحياةغاية اهميةعينكفيليسق 

الصانعلي نسيكفيه،الثالثةهذهتشاهدفيماالصنعةواتقانوالنعمةالرحمة
 .بالتعطيل

اذاهذا.بحيواناتهاواالرضبنجومهاالسمواتباراءةانتفقابل
 ..انتوانتاليهانظرت

الىالكبرىرةالحجيايتهافانظرمنك،اصغرماهوالىنظرتاذاواما
فيوالبيضاءالحمراءالكريواتووظائفجسدكحجيراتحياةغرائب

                                                 
١
 -المؤلف- المسألة هذه اجمال الحباب ذيل في مرّ  قد  
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.بقلبكالطائفةلطائفكرقائقوالىالدار،هذهفيمادمتالدائردمك
 السقيمة، المضلة الفلسفة بيمينك اخذت انك (٢) !.االوروبا ايها يااعلم! 

 يداك شّلت. بهما رالبش سعادة ان تدعي السفيهة، المضرة المدنية وبيسارك
.هديتاك وبئست
 وعقله قلبه في اصيب لمن يمكن هل !والكفران الكفر ناشر يا أال

 والزينة الرفاه ذروة في بكونه السعادة هائلة، بمصائب وروحه ووجدانه
 رجاؤه انقطع او وهمي امل من خاب او خياله انكسر من ان ترى أال بجسمه؟

 الدنيا؟ عليه وتضيق اللذيذ العذب   بهويعذّ  الحلو له يمر كيف جزئي امر من
 والضاللة الروحي بالي تم وروحه قلبه اعماق في بشؤمك ا صيب بمن فكيف
ه لمن يقال فهل اآلالم؟ كل وانشقاق اآلمال كل انقطاع فيها التي  قلبه مع روح 
ه جهنم، في مسعود؟ انه: زائلة كاذبة جنةٍ  في وجسم 

 من فقط، واحدا   لك اذكر عليك، يتلى لما المفسد الروح ايها فاستمع
.مثاال   اليضاحه واقّدم فيها، البشر اوقعت التي المهالك الوف  

 مدة في النظر بمد سيرنا في فنرى هذه، في فذهبنا طريقان؛ ههنا: مثال
 ماله يغتصبون غ ّلب رجال   عليه يتهاجم عاجزا   رجال   خطوة كل عند السفر
نظرنافاينماالسماء،عليهتبكيبحيثيجرحونهوقدبيته، ويخّربون ودوابه
ونياحاتالظالمينصيحاتاالّ سمعيالبحيثالمنوالهذاعلىالحالنرى

 "الغير بألم يتألم االنسان ان "فبسرالعموميالمأتمعليهمفطمّ المظلومين،

                                                 
إن األوروبا اثنان. أحدهما نافع  للبشر, وباستفادته من الدين العيسوي والمدنية  ٢

اإلسالمية أظهر بإحسان اهلل ما يستريح به البشر في هذه الحياة. واألوروبا الثاني: خالف 
سماوية, واستند بالفلسفة الطبيعية المادية, وغلبت سيئات المدنية حسناتها, األديان ال

 -المؤلف-وصار سببا  لمشقة أكثر البشر وشقاوتهم. فإني أخاطب هذا القسم الثاني 
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 عن للتجرد الناظر   يضطر الدرجة، بهذه التألم اليتحمل الوجدان ان والحال
.سالمته عند الناس بهالك اليبالي قلٍب  بتبطّن الوحشة نهاية والتزام االنسانية
 ثم الجهنّمية، الحالة هذه البشر لروح االعور بدهائك اهديت اوروبا فيا
 المالهي وهو الجملة، في الحّس  إلبطال دواء   العضال الداء لهذا تفطنت
..ولدوائك لك فتعسا  . الجالبة والهوسات الجذابة
 كل وفي مكان كل وفي منزل كل في رىنف االخرى؛ الطريق في ذهبنا ثم

 المأمورين بعض فيجيئ والطرق، اآلفاق في منتشرين موظفين عساكر بالد
 الميرية ولوازماتهم ودوابهم سالحهم ويأخذون الوظيفة من بعضهم فيرّخصون
 وزيارته المل ك الى وبالرجوع بالترخيص فيفرحون االذن، تذكرة لهم ويعطون

 نفرا   المأمورون يصادف قد انه ونرى. ظاهرا   المألوف بترك حزنوا وان ،باطنا  
 فان ارجع، واليه خدمته، وفي السلطان عسكر انا :لهم فيقول اليعرفهم عجميا  
 ولو وحدي ألقاتلنكم عني تنحوا واالّ  والعين، الرأس فعلى ورضائه باذنه جئتم
 .وعزته سلطاني حيثية حمايةو مالكي، امانة لحفظ بل لنفسي ال ا لوفا ، كنتم

 تسمى وسرور بتهليل تحشيدات سفرنا ومدة طريقنا مد في نرى وهكذا
 أهدى الحكيم فالقرآن. "وفيات"تسمى وحبور بتكبير "ترخيصات"و "تولدات"

 عليهم الخوف  ﴿ .. الطريق هذا مثل في بها لسلكوا بها اهتدوا لو هدية   للبشر
م  ﴾ يحزنون واله 
 مالك الملك اكبر الى السمك اصغر من حياة ذي كل ان تزعم أوروبا فيا
. البقاء حفظ همته وغاية   حياة حق له للذته، يسعى وانما لذاته ويعمل لنفسه
 النباتات كامداد: خالقها جانب من به المأمور "التعاون" من بينها فيما ترى وما

 حياةال" بان حكمت حتى.. "جداال  " تظنه لالنسان، ناتيوالحو للحيوانات
 لتغذية الشوق بكمال الطعام ذرات امداد يكون كيف اهلل سبحان فيا ."جدال

.كريمرببامرتعاوناالمدادانمابلوخصاما ؟جداال   البدن حجيرات
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:هولنفسه،مالكا  ليسالحياةذاانعلىوالدليل

 يد في ليس انه والحال. االنسان   اختيارا   واوسعها االسباب اشرف ان
 - والتفكر والكالم كاالكل - االختيارية افعاله اظهر من اقتداره ودائرة رهاختيا
 مغلول هكذا االختيار الواسع االشرف كان فاذا. منهم واحد جزء االّ  المائة من

 والجمادات؟ البهيمات بسائر فكيف الحقيقي، والتصرف التملك عن االيدي
 خالق هو الذي ربّه سين اذ االعور؛ دهاؤك االّ  الخطأ هذا في وّرطك وما

 اهلل مال وقسم االسباب، الى اآلثار واسند الموهومة بالطبيعة واستند شٍئ، كل
 اليعد ما مع يصارع ان حياة ذي وكل االنسان يضطر فعنده. الطواغيت على
 كشعرة، واختيار كذرة، باقتدارٍ  الحاجات، من اليحد ما لتحصيل االعداء من

 أنه مع تنقضي؛ كدقيقة وعمر ،ىتنطف لةكشع وحياة تزول، كلمعة وشعور
 من اال اليستمد بمصيبة ا صيب فاذا. مطالبه من لواحد يده في ما كل اليكفي
 دهاؤك فقلب ﴾ ضاللٍ  في االّ  الكافرين د عاء   وما﴿ : وعمي صمّ  اسباب
 في حياة ذي كل وصّير. مستهزية كاذبة بانوار متنورا   ليال   البشر نهار المظلم

 الطريق في رأينا كما الظلمة بهجوم المبتلى المسكين كالرجل تالميذه نظر
 الموت نعيات االصوات ويرى عموميا ، مأتما   الدنيا في ويرى.. االولى

. اليتامى ونياحات

 سبب كل ويرى. االشياء اخس يعبد لكن فرعونا :الخاص تلميذه وصير
جل ويقّبل. تهللذّ  الذلة بنهاية يتمسكن لكن متمردا  .. ربّه أنه نافع  الشيطان ر 

. العجز بغاية ذاته في عاجز   االستناد نقطة لعدم لكن جبارا  و.. خسيسة لمنفعة
 الجل بل لقومه ال قومه، منفعة او وفرجه بطنه :تلميذك همة غاية وان

 االّ  واليحب. وغروره حرصه تسكين او الجنسية، رقة تطمين او نفسه منفعة
..شئ كل لها ويفدي نفسه،
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 المخلوقات ألعظم للعبودية يتنزل ال لكن عبدفـ القرآن تلميذ خالص اماو
..باذنه االّ  فاطره لغير اليتذلّل لكن هيّن ليّنو.. جنة كانت ولو المنفعة ألعظم وال

 بقوة يستند لكن ضعيف و.. الكريم مالكه له ادخر بما يستغنى لكن فقيرو
 االبدية بالجنة حتى الحقيقي ه  تلميذ واليرضى. لقدرته النهاية الذي سيده

 همة تفاوت درجة الى فانظر. الزائلة الدنيا هذه عن فضال   وغاية ، مقصدا  
.التلميذين
 مسّخرا   عاجزا   مخلوقا   اال والشمس كالعرش االشياء اعظم مايرى وكذا،

 السموات اهل من الصالحين كل مع شديدة عالقة روحه في ويرى مأمورا ،
..بيته ألهل المرء يدعو كما قلبه، صميم من مله فيدعو واالرض،
 يرى وهذا لنفسه، اخيه من يفر ذاك التلميذين؛ مروة بين التفاوت فانظر

 اعداد العادى التسبيح هذا بدل تالميذه ليد يعطي والقرآن. اخوانه العباد كل
 تسعة عدده الذي التسبيح بدل ايديهم وفي اهلل، فيسّبحوا الكائنات ذرات

 التسبيح بذلك اورادهم فيقرأون الكائنات ذرات جميع سلسلة وتسعون
 التنزيل تالميذ الى فانظر.. يزيدون بل ذلك، باعداد ربهم ويذكرون العجيب،

 اياديهم في اخذوا كيف والشاذلي والرفاعي، الكيالني، امثال االولياء من
 هللا يذكرون كالتسبيح وغيرها المخلوقات وانفاس والقطرات الذرات سالسل

 عالم معلومات عدد من مااليتناهى الى ايديهم فيمدون يستقّلونها بل بها،
 ادنى ويصرعه مكروب اصغر يصارعه الذي االنسان هذا الى انظر!.. الغيوب
 ان الدنيا استصغر حتى القرآن، ارشاد بفيض لطائفه وانبسط ترّفع كيف كرب،
رده، تسبيحا   تكون  اليرى ذلك ومع!.. لذكره غاية   تكون ان الجنة واستقل لو 
. سبحانه خلقه من شئ ادنى على فضال   لنفسه

 لمالك وملك امانة، يدك في ما ان االنسان ايها يا :فيقول القرآن هدى واما



 12  زهرة

لكه منك يشتري كريم بك، رحيم شئ، بكل وعليم شئ كل على قدير  الذي م 
 مأمور انتو عظيما   ثمنا   لك واّجل يدك، في يضيع لئال لك، ليحفظه عندك

 اليه، تحتاج ما يرزقك الذي وهو وباسمه، بحسابه فاعمل كالعسكر وموظف
.عليه التقتدر مما ويحفظك

مصيبةاصابتكفاذاوشؤونهاسمائهلتجلياتمظهريتك:حياتكوغاية
: بك فمرحبا   ئهورضا باذنه المصيبة ايتها جئت فان خدمته، وفي هلل إنّا":فقل
 ما، يوما   الحياة تكاليف من وسيعتقنا. مشتاقون رؤيته الىو راجعون اليه إنّا

 فال هئورضا إذنه دون ابتالء   فقط أمرهبو بارادته جئت وان يدك على فليكن
.استطعت ما االمين لغير امانته اسّلم

 متفاوتة الناس درجات لكن. المنوال هذا على الطرفين في الحال فحقيقة
 بدرجة الحس ابطلت الغفلة لكن. مختلفة فلةالغ ومراتب. والضاللة الهداية في

 العلمية الحساسية بتزايد ولكن االليم، االلم هذا بايالم المدنّيون اليحس
.االجانب بطواغيت ضل لمن ويل ثم فويل. الغفلة تتشقق الموت وايقاظات

 وعداوتهم معكم اوروبا ظلم من مارأيتم كل بعد فهل !الترك شبان فيا
 أال.. شعور؟ بال بصفهم تلتحقون بل وافكارهم اهاتهمسف في تتبعونهم لكم
 واستهزاء بالملية استخفاف االتباع هذا اذ الحمية، دعوى في تكذبون انكم
.المستقيم الصراط الى واياكم اهلل هدانا. بالملة

 حقائق بعض انكار على باتفاقهم ويتزلزل الكفار عدد يستكثر يامناعلم! 
!االيمان
 انقلب انسانا   يصر لم اذا االنسان اذ الكمية، في ليست لقيمةا ان :اوال   اما
 كالمنكرين الحيوانية االحتراصات في ترقى اذا االنسان الن شيطانا ، حيوانا  

 وقلة حد بال الحيوانات كميات كثرة ترى وانت. حيوانية اشد فهو لالديان،
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.الخليفة هو انه مع االنسان
.االثبات اهل من اثنين على اليرّجحون ناٍف  والف   نفي، االنكار ان :وثانيا  
 خبيث نوع   لهم دين الب هم الذين فالكفار :لك قيل هو؟ ما كافر   :قلت فان

 قياسيا   واحدا   وليكون.. وللنار الدنيا، لعمارة خلقهم اهلل، حيوانات من
.المؤمنين عباده على تعالى ن عمه لدرجات
اذ.النفيبسراتفاقهمفيةقوفالونفيهحقانكارعلىاتفاقهمواما

،وجهل  وانكار  نفي  الكفر نفىلو:مثال. االثباتصورةفيكانولووعدم 
علىترّجحاشاهدان،رؤيتهواثبتالهالل؛رؤيةاستانبولأهلكّل 

الىالنفيونظراالمر،نفسالىاالثباتونظراالثبات،تساندبسراجماعهم
فمارؤسنا،فرفعناالسماءوجهفيالغيمطبقلو:مثال.وعندهالنافينفس
انمنكيقبلفهلقليلحزباالالمملكةاهلجميعمنالشمسرأى
اذ..كالأولى؟االكثرفاتباعقليلاقّل والرائونمتواترون،النافينان:تقول
نفسفيشمسالرؤيتي،دونوفيعندي،شمسال:يقولانيرلملمن
الالنافينبيناالعتباربهذاالمدعىفلتعددوهكذا.ءالسماوجهوفياالمر
هم.ببعضبعضحكميقوى مسألة،لحلكاالجتماعالفردقيمةفيفاجماع 

التحاداالمرنفسالىالناظرينللمثبتينخالفا  .ضيقةثقبةفيلمروراو
.عظيمةصخرةرفععلىكالتساندالقوى،وتعاونالمدعى

 وترقياتها صنائعها الى ويدعوهم الدنيا على لمينالمس يشّوق يامن اعلم!

 بها المربوطين حبالهم بعض رقة في وتأمل تمّهل التشويق، بعصا ويضربهم

 الحياة في محضا   ضررا   فيصيرون حبالهم من قسم   ينقطع ان واحذر بالدين،
 خالفا   بالكلية، النفساده الحياة في له الحّق  المرتد ان: بسر االجتماعية،

 الشهادة، ومردود   خائن الفاسق وان حياة، حق له تعطي الشريعةو  ر،للكاف
 الفساق؛ بكثرة تغتر وال !فاعتبر .الحنفية مذهب في للذمي خالفا   وجدانه النفساد
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 االّ  فاسق من وما.. فيه وقع بل بالذات طلبه وما بالفسق، اليرضى الفاسق فان

! باهلل العياذ ارتّد، ان اال صالحا ، متدينا   آمره   يكون وان متقيا   يكون ان ويتمنى
 من نصيبهم والينسوا ي نّبهوا الن ويحتاجون الدنيا اليحبون المسلمين ان اتظن
 الدعاة اذ الخيبة؛ سبب   المؤمن في والحرص.. الحرص   اشتد بل! كال الدنيا؟

 وشيطانه، ئهوهوا وحواسه واحتياجه كنفسه بكثرة؛ شخص كل في الدنيا الى
 اآلخرة الى الداعي ان مع وغيرها، العاجلة وحالوة السوء، رفقاء من وامثالكم

 زهدنا؟ من فقرنا ان تحسب ام. القليل امداد والهمة الحمية فمن. بقّلة الباقية
 افقر األوروبائيون عليهم تسلط من وسائر والبراهمة المجوس ترى اال.. كال
 يد في يبقى ال ةالضروري القوت على زاد ما ان الترى اعمى انت ام منا؟

 من اردت وان بدسائسهم؟ الكفار يختلسه او يغتصبه بل االكثر، في المسلمين
.الطريقاخطأتفقدالمملكة؛فياالمنوحصولادارتهم تسهيل تمدن هم،

اصعباعتقادهموتزلزلاخالقهمفسدالذينالفاسقينمنمائةٍ ادارةالن
علىالتشويقالىاليحتاجوناالسالمفاهل.المتدينينمنالوفادارةمن

واالمنيةوالتعاون،مساعيهم،تنظيمالىيحتاجونبلالدنيا،علىالحرص
..بالتقوىاالّ هيومابينهم،

 في الخدمة مكافاة من قسما   ادمج كرمه بكمال سبحانه الحق اناعلم! 
 ولو الموجودات ان حتى. العمل نفس في العمل اجرة وادرج الخدمة، نفس

 تصير وباالمتثال والتلذذ، الشوق بكمال التكوينية اوامره تمتثل تالجمادا
 بقلبه يتوجه الذي المظلم الحقير كالحباب. االنوار نور اسماء تجليات معاكس
. الشمس سرير قلبه بجعل وجهك، في مبتسما   فيتنور الشمس، الى الصافي
 اسماء جلياتلت بمظهريتها فيها شعورال بفرض ومركباتها الذرات   التلتذ وكيف

 من الحباب مثل باالمتثال، ارتقائها مع المطلق والكمال والجمال الجالل ذي
! والنور الظهور نهاية الى والظلمة الخمود نهاية
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 النوع او الشخص لبقاء تخدم التي وخدمتها واعضائك حواسك الى انظر
.لها عذابا   الترك   يكون حتى خدمتها بنفس تتلذذ كيف

 كيف: مثال الديك ترى أال بوظائفها، تلتذ كيف يواناتالح الى انظر ثم
ثر  هو؟ يأكل وال الغذاء من مارآه اكل الى دعوتها في نفسه على الدجاجات يو 

 الراعية   الدجاجة وهكذا .واالفتخار والتلذذ بالشوق هذا يفعل انه طوره من ويرى

 واالمهات نباتيةال الوالدات كسائر كب رت اذا لها التاركة   صغيرة، وهي ألفراخها
 نفسهاأ بحساب التعمل انها الحال هذه من فيظهر!.. االنسان غير الحيوانية

ما   وظّفها من بحساب بل لكمالها، وال نع  .وظيفتها في لذةٍ  بإلقاء برحمته عليها م 
 يرمز بطورٍ  فاطرها اوامر تمتثل كيف واالشجار النباتات الى انظر ثم
ر روائحها ونشر ناتهايّ تز اذ ولذة؛ بشوٍق   لسنبلتها نفسها وفداؤها شوقها، ت ظه 

 باب من سائلة وهي وت حضر ت عد اذ. االمر امتثال في لذتها ان ت علن ولثمراتها
م الغذاء، اطيب الرحمة  كيف التين شجرة ترى أال. ربّها باذن ثمرتها فتطع 
 اال نفسها الت طعم وهي الرحمة خزينة من تأخذه خالصا   لبنا   التين ت طعم
 التشرب وهي رّبها اعطاها صافيا   شرابا   الرمان تسقي الرمان وشجرة!.. الطين

.وهكذا!.. الماء االّ 
المحبوسكمثلللتسنبلظاهرا  اشتياقا  فيهاىترالحبوباتالىانظرثم

فيالجاريالسرهذاومن.البستانالىللخروجيشتاقكيفالمكاناضيقفي
ذاكاذالمجّد،الساعيمناشقىالمستريحاطل  العيكوناهللبسنة  الكون
..الراحةفيوالزحمةالزحمة،فيالراحة  واندمج.شاكر  وهذاعمره،منشاكٍ 

 "بالفعل" يصير ألن يجتهد "بالقوة" ما ان فيها ترى الجامدات الى انظر ثم
 ماءال قطرة ترى أال. ولذة شوقا   المسألة في ان الى يرمز بطور اهلل بسنة ويسعى
 ذلك بشّدة الماء   اقتدر بحيث بارئها، امر المتثال شوق على قلب ها يشتمل كيف

 سماع عند مقاومته قوة مع الحديد شق على وضعفه الماء لطافة مع الشوق
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.وهكذا! البرودة لسان بواسطة "ربك باذن الماء ايها توّسع": امر
 الى لذرات،ا اهتزاز من: والحركة السعي من الكون في ما جميع ان حتى

درة، يد من يصدر وانما القدر، قانون على يجري انما الشمس دوران  وانما الق 
درة يتضمن بل واالرادة، واالمر للعلم المتضمن التكويني باالمر يظهر  الق 
 نسب له العسكر من كنفرٍ  حياة ذي وكل مركب وكل ذرة كل ان حتى. ايضا  
 في عينك كذرة فيها نسبه دبعد لفوائد، وظائف وله. المركبات دوائر في

 في لها.. بدنك شرايين وفي وجهك، اعصاب وفي عينك، وفي عينك، حجيرة
 القدير وجود وجوب على يشهد   شئ فكل.. وهكذا لفائدة وظيفة   نسبةٍ  كل

 في عليه المحمولة وظائفه من به، له الطاقة ما تحمل عن عجزه بلسان االزلي
 من دقيقان مهمان بابان "والموازنة النظام" ذا قوانينه؛ موازنة وحفظ الكون نظام

 الذي الكتاب ذلك قراءة واين - مثال - والنحلة الذرة فاين. "المبين الكتاب"
 على شئ كّل  يشهد وكذا!.. للكتب السجّل  كطي السماء يطوي من يد في هو

 المتداخلة بالمركبات فرد وهو بعالقته سبحانه الحق الوجود واجب وحدة
 ان ثم!.. نقوشها الى ووضعيته ن سب ه ونظر مقاماتها في ووظائفه المتصاعدة

 خاصة لذة في المبين الكتاب بابي دساتير شئ لكل أجمل الحكيم الفاطر
 حيث من ممتثال   صار عليها الشئ عمل اذا الشئ، بذلك مخصوص واحتياج
 الدنيا الى يجئ ما حين في ةالبعوض ان: مثال. الكتاب ذلك ألحكام اليشعر

 منه فينفجر بعصاه فيضربه االنسان وجه على فيهجم توقف، بال بيته من خرجي
فيكنت  لوأنيواعترفوفرا ؟كّراالصنعةبهذهعّلمهفمنالحياة، ماء   له

البعوضةعلىفقسعديدوتدربمديدبتدّرساالتعّلمتهالماموقعه
الجواداعطىقدوالنباتات،الحيواناتكلنوالملهموالعنكبوتوالنحلة
. واالحتياج اللذة بمداد مكتوبة تذكرةمنهافردكلليد  سبحانهالمطلق
 في المبين الكتاب بابي سطور في ما سرائر ادرج كيف! سبحانه فسبحانه
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ها مثال، النحلة رأس في مسطورة تذكرة المأمورة؟ بالنحلة خاصة لذة مفتاح 
     : اســرار من ســـر   االيمــاني دسبالحـ مـر مما سمــعــت ممـا فيظهر وهكــذا

عت ﴿ ن   وإن  ﴿ : أسرار من وسر    ﴾ شئ ك ّل  هرحمت وس   بحمده   ي سّب ح   االّ  شئٍ  م 
م التفقهون ولك ن ه   انما﴿ : اسرار من وسر   ﴾ تسبيحه   يقول أن   شيئا   اراد اذا امر 

بحان * فيكون   ك ن   له   ﴾ رجعونت   واليه   شئٍ  ك ل ّ  ملكوت   بيده الّذي فس 
 ان الغافل ايها اتحسب!.. اخطأت الدنيا، الى المسلمين يدعو يامناعلم! 
 الرزق وتحصيل الصنايع، واختراع الدنيا، عمارة االنسان من بالذات المطلوب

 بين أمره   الذي الملك صاحب ان والحال الدنيا؟ الى يعود مما ذلك وغير
 الفطرة وتجهيزات والواقع والكون الوجود يصدّقه بقول يقول والنون الكاف

بـ دون إالّ  واالنس الجنّ  خلقت   وما﴿ : االنسانية يع 
ن وكأيّن﴿  ﴾ ل   دآبةٍ  م 

ل   زقها التحم  ق ها اهلل ر  ز   دائما   ويصنعك صنعك من ان تزعم ام ﴾ وإياك م ير 
 توسيطك والى ملكه نظام في تصنع   لما يحتاج   زمان كل في وجودك بتجديد  

 صنعة او نحلة او نخلة خلقة تساوي البشر مصنوعات كل ىاتر.. تصرفاته؟ في
لسان؟ او عين

 يتوارد ما خلقك من اليعلم ان المحاالت ابعد من ان !الغافل ايها يااعلم! 
 . الدنيوية واالطوار االجتماعية االحوال من فيه تتقلب وانت عليك

ال   ولو وفكرا   اعتقادا   شئت من فكن  والمشاهدة فبالضرورة وماديونا ، معط 
 .وتصرفا  وصنعةوخالقيةفعاليةوالنواة والحبة والبيضة النطفة في ترى

البصيرالتصرفهذاالنواةفيالمتصرفيكونانعقلكفيأيمكن
منهايستفيدولمننوعهالعالمالنواةتلكمناسباتالىالناظرالحكيم

 لعوالم؟ابسائروارتباطهاواحوالهااالشجاربعالمعالمٍ غير

سنبلها الحبة فالق واليشاهداليرىوان  وما يزرعها ول م يزرعها من وم 
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 وما ومحيطها الحيوانات بعالم ارتباطها وجهة منها يحصد وما منها يحصل
  فيه؟ يجري
 باآلالت مجهزا   فرخا   - البيضة يصّور من يكون ان عندك ي حتمل ان
 من الطيور جيران واطوار الطيور المع باحوال بصيرٍ  غير - الطير بعالم الالئقة
  األنواع؟ سائر

 مضغة ، والعلقة علقة ، النطفة خالق   اليرى ان زعمك في يجوز ام
 ومصوره حياة؛ ذا آخر خلقا   ومنشئه لحما   العظام وكاس   عظاما   والمضغة

 ورؤيته علمه فوق غاية ال بما حكيم، بصير عليٍم، صنعة اثر منها تتلمع بصورة
 في النطفة من المخرج االنسان ذلك بها يتصرف بجهازات ومجهزه وحكمته؛

 واحواله االنسان عالم الخالق ذلك اليشاهد وان. والعوالم االنواع من كثير
 االنسان ادوار اليعلم وان. االنسان نوع رأس على يجري وما وشؤونه
 وخياله، وعقله وروحه وحواسه بجسمه فيها االنسان   يجول التي والعوالم

الحقائق؟ ومراصد العوالم نظارات من االنسان جوهر في اودع مما ذلك غيرو
 بعصا يدك الى يمد من مداخلة   من ومأمون حرّ  انك اتظن !الغافل ايها
  الجلك؟ مطبوخة   بطيخة الشار وبخيط لك مصنوعة   رمانة   الغصن

ن آكله، عن غافال   البطيخ صانع تظن غفلتك فمن ميك وم   صانع تتوهم ع 
 والمتحيرين وطراوتها بالرمانة للمتفكهين تعمله ما التعلم   عمياء قوة   مانةالر
 في والمتفكرين. صورتي فاحسن صّورني من سبحان:القائلة صنعتها في

 انتظامها في والمتــأملين ﴾ الخالقين أحسن   اهلل فتبارك﴿  :بـ الناطقة لطافتها
 اللطيف   وهو خلق من يعلم   أال﴿  :صــوتـــــه باعلى المنــــادي المنّضد المتقن
 لحاجاتنا الينا يرسل من يعرفنا وال اليرانا ان الجاهل ايها تحسب ام ﴾ الخبير  

 خالل وفي ايدينا بين ما في يبث من اليشاهدنا او الثمرات؟ هذه الخصوصية
الحيوانات؟ وسائر االنعام بهيمات ولمنافعنا ديارنا
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حينئذٍ انكالدنياوعلىالسباباوعلىنفسهعلىيعتمديامناعلم! 
نفسهن جيمعلىويعتمدبشمسه،النهاريتركالن جيمذيكالذبابتصير

احسانهيعمّ سلطانهأنيتصورعسكرنفركمثلومثلكالليلفيوتلّمعه
نظره  واينانا؟اين":نفسهفييقولثموحيوان؛نفرادنىحتىوانفاقه،
انمععليهم،المنعممنمااليتناهىبينمنالخصوصيةوعنايتهالخاص

ويصاحبنيحسياتيعلىيعيننيخاصوشفيقلحبيبمحتاجقلبي
العسكرنظامخارجفييتحرىثم."ومرجعا  وليا  دونهمناتخذانفاالولى
 ."المحروم كالفاسق"وي حبسفي طردعاصيا ،يصيرحتىومعامالتروابط

 حاجتك لكل تكفي الملك   خزينة ان كينالمس ايها تعلم ألم :له ويقال
 يكفي فال اربابك ويد يدك في ما واما. المرتزقين؟ االفراد سائر وحاجات

 الملك قانون وان. الت حد وآمال الت عد اعداء بين انت اذ حاجتك، ألدنى
 بتمامه يتوجه بل نفر، عن نفر   - القانون ذلك - الي شغل الماديات عن لتجرده

. المعاملة تفاوتت لما العسكري السلك في وحدك كنت لوو. كان فردٍ  ألي
 ملتزمي بأبصار ويراك قانونه، منظار في دائما   خاصة   اليك ينظر السلطان فكأن

 عنك يغفل فال المجرد، كقانونه ماديا   السلطان يكن لم اذا السيما قانونه،
 باقانط بدليل اليك، خصوصي نظر   احسانه عموم ففي. عين طرفة ولو حينئذٍ 

 . بكيفياتها تخصك او بذاتها، تخصك التي الحوائج على االحسان
سعة خالل في تتلمع االحدية ان: هو السر هذا ومفتاح  كتلمع الواحدية، و 

 الذرات من الضياء مسه ما كل في حتى المحيط الضياء خالل في الشمس عين
 اشتباك من الناشئة الظاهرية المشوشية خالل في التام النظام وكتلمع الشفافة
.االشياء اشتات

 كل من بك وأرأف   وألطف   واكرم   ارحم   ومالكك فاطرك ان :والحاصل
 على القدير   وهو وباسرارك، بك العليم   وهو وشفيٍق  ورفيٍق  وحبيٍب  قريٍب 
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..عليه وتوكل الكّل  فاترك. اخفاها وعلى مطالبك اعظم  
درة كتاب  " هو الذي الكائنات كتاب اناعلم!  سطر   على وب  مكت "الق   م 

 والميزان النظام هذا ان بشهادة "العلم كتاب" هو الذي "المبين الكتاب"
 اتصالهما، ورابطة الكتابين، هذين من بعينهما بابان المحيطين المشهودين

همااالّ واليابٍس رطٍب والالرحمنلقبضتي وعنوانان بينهما، وبرزخ  
فيالخارجانهوألجلالمبينالكتابفيالبابينهذينبابمنداخالن  
.الكتابذلكفيداخلشئفكلبالمشاهدة،البابينمنوالوجودالكون

 الكتابين ترجمان فهو "الكالم صفة" كتاب هو الذي المبين القرآن واما
درتي والشهودي، الغيبّي  . القبضتين وفذلكة البابين وفهرستة  . والعلمي الق 

 العلم" هي التي الثالث الصفات من اآلتية الثالثة الكتب هذه دساتير ومن
 انما مأموٍر، وكعبدٍ  موظٍف  كعسكرٍ  شئٍ  كّل  بل حي كّل  أنّ  ؛"والكالم والقدرة
 وللذته، ل ذاته وال ومالكيتها، نفسه البحساب له، المالك   المل ك   بحساب يعمل

.كتهتّ  تمّلك ومن هالك   فهو مالك   انه زعم ومن. وظيفته ذات في لّذته انما بل
 واجّل  اعزّ  فصانعها. ترونها فطور غير من مصنوعة السموات اناعلم! 

 ان ومن جوفها، في ما كّل   جزئيات كل ايجاد   عليه يتعّسر ان من واعظم   واكبر  
ج  .. االشياء من ما شئ   ملكه من يخر 

 واحد نوعٍ  خالق   يكون ان البد االنواع جزئيات بين التام االشتباك فألجل
لك   فله. االنواع   كل خالق   مثال، لذبابوا كالسمك  الخلق   وله الحمد وله الم 

كم   وله االمر   وله ..هو االّ  إله ال الح 
 وان والخير، الكمال فذلكة   ونبوته وسلم عليه اهلل صلى النبي اناعلم! 

سن السعادة فهرستة والدين مسلكه  . المجرد والح 
سنا   شاهقا   وخيرا   طقا ،نا وحقا   فائقا   كماال   العالم في نرى وقد  شارقا ، وح 
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 والعدم والوهم والضاللة   النبي، جانب في والحقيقة الحق   يكون فبالضرورة
 . خالفه في

 الى النبّي  بها جاء التي العبودية محاسن الوف الوف من فانظر شئت فإن
 صالة امثال في ألسنتهم وجمع   الموحدين قلوب توحيد وهو: الواحد هذا

 المعبود خطاب عظمة االنسان   هذا يقابل بحيث والجماعة، جمعةوال العيد
 اتفاٍق  في وتظافرٍ  بتظاهرٍ  واذكارها، وادعيتها القلوب اصوات بجمع االزلي
 وتصلي بنفسها، هي تنطق   االرض هذه كأن وسعةٍ  في وتجاوب وتساندٍ 

 فوق من والعظمة بالعّزة النازل "الصالة اقيموا": أمر باطرافها وتمتثل باقطارها
 صغره مع - الضعيف المخلوق االنسان هذا صار حتى السبع، السموات

 وخليفة والسموات االرض لخالق محبوبا   عبدا   - العوالم هذه بين كذرة وكونه
لقة  وغاية الحيوانات ورئيس االرض،  .الكائناتخ 
المكبريناصوات  الغيبفيكماالشهادةفياجتمعلوانترىاال
 وادبار العيد صالة في "اكبر اهلل"بـواحدآنفيالماليينئاتمالبالغين

 تتزلزل العيد في االرض فكأن كّبرت، لو االرض كرة تكبير تساوي الصلوات
 مّكت ها بفم ق بلت ها، قلب صميم من وتتكلم واوتادها، باقطارها اهلل فتكّبر زلزالها

 في المنتشرين المؤمنين افواه كهوف هواء في متمثلة   كلمت ها فتتموج "اكبر اهلل"بـ
 خلقها من جالل   جل والسموات البرزخ اطراف في - وكذا - بل اطرافها،
..سبحانه لعباده مسجدا   وجعلها ومّهدها

 من سبحانه الحق معرفة نور الى ويصل ينظر ان يحب يامناعلم! 
 باصابع التتجّسس والشواهد، اآليات مرايا ومن والبراهين الدالئل مسامات

 نورٍ  ألخذ يدك والتمدنّ  اليك، ماهّب  التردد بيد والتنقد عليك، ماجرى لتنقيدا
 الشواهد انواع من شاهدت قد فاني.. وتوّجه وتعّرض تجّرد بل. لك اضاء

:ثالثة والبراهين
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 عن فتجرد باالصابع، الي ستمسك ولكن وي حّس، ي رى كالماء منها قسم
 يسيل فأنه التنقيد، اصبعب والتتجسّس  بكليتك، فيه وانغمس خياالتك
.محال باالصبع واليرضى
 وفمك بوجهك فتعّرض.. والي تخذ الي رى ولكن ي حّس  كالهواء منها وقسم
 بدل والتردد والتنقيد االخذ بيد والتقابلها الرحمة، رياح لنفحات وروحك

.منزال   باليد واليرضى منطلق   وهو يزول، فانه الروح، وترّوح الفم تنفس  
 بصيرتك ببصر   فتوّجه والي ؤخذ؛ الي حس ولكن ي رى كالنور امنه وقسم

 مادية   يدا   والتمدّ  بالنور، اال والي صاد اليؤخذ النور فان بقلبك، له مقابال  
 واليرضى. ينطفى لم وان يختفى، فانه الماديات بميزان والتزنه حريصة،
..وسيدا   مالكا   وبالكثيف وقيدا   حبسا   بالماديّ 

 العوام جمهور على وشفقته القرآن رحمة درجة الى وانظراعلم! 
 في المسطورة الواضحة اآليات وي كثر يكرر كيف افكارهم لبساطة ومراعاته

 بكمال ت قرأ التي الظاهرة الكبيرة الحروفات في قرؤهم واالرض السموات جباه
السماء،منالماءوانزالواالرض،السمواتكخلق شبهة بال السهولة
فيالمكتوبةالدقيقةالحروفالىاالنظاريوّجهوال.وامثالهاضاالرواحياء

 .نادرا  االّ الكبيرةالحروف
همااالنسانعلىيتلوكيفالقرآنبيانجزالةالىانظرثم القدرة  كتبت 

وتالوةونظاماتهاللكائناتقراءةالقرآنكأنحتى،الكائناتصحائففي
 "عمّ "سورةامثالشهيدبقلبفاستمعشئتفانوافاعيلهمكونهالشؤون

مّ  ق ل﴿  وآية لك مال ك الّله  ..وامثالهما ﴾ الم 
 ي ستر ان شأنه من ان مع - ربي الى قلبي تضرع اكتب قد انياعلم! 

 اسكت اذا عني بدال كتابي، نطق يقبل ان تعالى رحمته من رجاء   - والي سطر
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:"المناجاة هذه ومنه" لساني الموت
!.الكريم الهي ويا مالرحي ياربي

 مؤلمة آثام االّ  ثمراتهما من بقي وما وشبابي عمري اختياري بسوء ضاع قد
 الثقيل الحمل بهذا وانا. معجزة مزعجة ووساوس مضلة، مضرة وآالم مذلة،

 انحراف بال السرعة بكمال بالمشاهدة متقرب الخجيل والوجه العليل والقلب
 الوحدة بيت القبر، باب الى واقراني واقاربي واحبابي كآبائي اختيار وبال

 الهالكة الفانية الدار هذه من االبدي للفراق اآلباد ابد طريق في واالنفراد
 النفس ذي لمثلي المكارة الغدارة والسيما بالمشاهدة، الراحلة واآلفلة باليقين،
.االمارة

!.الكريم وياربي الرحيم، فياربي
 وتوجهت احبابي وودعت ابوتيت وركبت كفني لبست قد قريب عن اراني

:رحمتك باب في فانادي قبري، باب الى
.العصيان خجالة من نجني يامنان ياحنان االمان االمان

 باب الى رأسي ارفع قبري، رأس عند قائم وانا عنقي، على كفني آه
:انادي رحمتك

.العصيان حمل ثقل من خلصني ياحنان يارحمن االمان االمان
منتظرواناالمشيعون،وتركنيقبريفيوساكنبكفنيملتفاناآه

:وانادياليكاالوالمنجأالملجأبانومشاهدورحمتكلعفوك
 اآلثام، وجه قبح ومن العصيان وحشة ومن المكان ضيق من االمان االمان

..والعصيان الذنوب رفاقة من نجني ديان يا يامنان حنان يا رحمــن يا
..وشكايتي وحزني بثي ارفع واليك وسيلتي،و ملجئي رحمتك!..  الـــهي
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!ياموالي وياسيدي، الرحيم، وياربي الكريم، ياخالقي
 العليل الجاهل الغافل العاجز العاصي وعبدك ومصنوعك مخلوقك

 الى ملتجأ بابك الى سنة اربعين بعد عاد قد اآلبق الشقي المسن المسيئ الذليل
 متضرعا   واالسقام، باالوهام مبتلى والخطيئات، بالذنوب معترفا   رحمتك،

 واال.  الراحمين ارحم وانت اهل لذاك فانت وترحم وتغفر تقبل فان. اليك
 اال اله وال. المعبود والحق المقصود الرب وانت بابك، غير يقصد باب فأي

..لك الشريك وحدك انت
:الكالم آخر

 اهلل رسول محّمدا   ان واشهد اهلل االّ  إله ال ان اشهد






 

 لزهرةل ذيل
 



 

{
 عليه االنام، سيد بارسال رحمته وعلى القران، بانزال نعمته على هلل الحمد

.والسالم الصالة آله وعلى
 سيما ال - والحيوانات النباتات جعل جالله جل الحكيم الفاطر اناعلم! 
 تجليات مظاهر اكثر ومن قدرته، تصرفات ميادين اوسع من - صغارهما
: عالية وحكمٍ  غالية ألسرارٍ  اسمائه؛ لواتج مرايا اغلب ومن صفاته،

 انموذج والنواة .العالم ثمرة   الحيوان وان لالرض، كالنواتات النبات ان: منها

 عليهما يتجلى عليها يتجلى ما فكل. لها مصغر مثال والثمرة للشجرة، مصّغر
. ايضا  

 ذي اسماء لتجليات المظهرية هي والحياة الخلقة غايات ان دام فما
 النبات جزئيات بتكثير العناية تكون المطلق، والكمال والجمال اللالج

:األزلية للحكمة األوفق هي دقائقهما السيما والحيوان،
البعوضاتكثرةمناهللالىاشتكىالسالمعليهموسىانروي
 البعوض ان: اليه فأوحى تكثيرها؟ في الحكمة ماوسألعليه،الهاجمة

 خلقت ولو عنك؟ يغفل وهو الجسامة، بهذه نساناال هذا خلقت ل م: يسأل
 لك وذاكرين عالمهم، في بحمدك مسبحين الف مائة لبلغت بعوضاٍت  رأسه
 قالهم بلسان صنعتك ونقوش اسمائك لجلوات مظهرين اخوانهم، بين

.وحالهم
 طبقات صحائف على النجوم بمداد المكتوب المعنوي القرآن ان! نعم

 معه يقرأ التكوينية، والجبروت العظمة آيات نظاراال على قرأ إذا السموات،
 في تجزأي ال جزء على الفردة الجواهر بمداد المكتوب القرآن   -برأس رأسا  -
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.والحكمة العلم آيات: عينك حجيرة
: ايضا   هذا من سمعت! شأنه أعظم ما سبحانه: ذاك من سمعت فاذا
 واقتضت القرآنان، تساوى فاذ! صنعته ألطف وما حكمته ادق ما سبحانه
 بد فال - الناظرين يفيد ال الكبير نسخ وتكثير - احدهما نسخ تكثير الحكمة

 الملك من المحدودين، الغير المتفكرين للمطالعين الصغير نسخ تكثير من
 بل واحدا ، كتابا   الكتاب اليبقى النسخ تكثير وفي. وغيرهم واالنس والجن
 فيتزايد االمثال   فتتالحق المفاهيم، دوتتعد الفوائد وتتفاوت الكتب تتنوع

سن  بعض في ون سخه الصغير الكتاب سور من كثير ادراج ولوال. والجزالة الح 
!. صغره بدرجة الكبير على الصغير لفاق الكبير القرآن حروفات
 ادراج الصنعة؛ واكمل. االحدية تجلي التجليات؛ اتم ان: ايضا   ومنها

. األصغر في نقوشه بتمام االكبر
 الى بالنسبة والحيوان النبات وان النبات، الى بالنسبة والنواة الثمرة وان
 الى بالنسبة والسر القلب وان. العالم الى بالنسبة والنبي االنسان وان االرض،
 االصل على المتجلية االسماء لجميع مظهر جامع مختصر انموذج.. االنسان
. والمحيط والكل

 من فتشير ،كّلها وهي الشجرة من جزء نهاا كما - مثال   - الثمرة وان
 الشجرة تمام على تشتمل لها كالجزئي كذلك.. الواحدية الى الجهة هذه
 عند الوحدة شاهدة فالواحدية.. األحدية الى الجهة بهذه فترمز كّليها وهي
.والجزئيات الكثرة مرايا في االحدية تجلي

مثالالنهارفيالمحيطالضياءان﴾ االعلىالمثلوهلل﴿ مثال
ونجوموبحرٍ وحوٍض وقطرةٍ شفافةذرةكلفيالشمسوتمثالالواحدية،

.االحديةلتجليمثالسيارة
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 ثم وضعيّتها، تقتضيه وبما مرآتك، بلون مرآتك في الشمس رأيت فاذا
 في كثرة ال وان بالوحدة، لك فيشهد الضياء، الى اخرى،فتنظر مرايا في رأيتها

: والمرايا الكثرة وتنشد. تتوهم كما المتجلي،
يشير الجمال ذاك الى وكّل           واحد وحسنك شتى عباراتنا

 صنعته ودّقت حكمته، جّلت الحكيم الفاطر ان االسرار، هذه من في تحدس
 الى العالم من حكمته وأدق رحمته وأكمل عنايته وأتمّ  قدرته بألطف متوجه  

 الى االنسان فرد ومن االنسان، الى ومنهم الحياة، ذوى الى ومنها االرض،
لق التي ونوات ه العالم وقلب   النوع قلب   هو ما الى االنسان نوع ومن قلبه،  خ 
 محبة وتمثال ألجلها، مخلوقا   اليها انتهى التي المنّورة وثمرت ه عليها، العالم  
 االّ  منّزهال المطّهر الغالي العالي القلب ذلك وما.. رحمته ومثال العالم، فاطر
. العالم شجرة ثمرات بعدد وتسليمات صلوات عليه محمد األنام وسيد سيدنا

 كمال ان! الموجودات بعض في والعبثية االسراف يتوهم من يااعلم! 
 فيه ن ظم خيط النظام   إذ الوهم هذا يطرد موجودٍ  كل انشاء في والميزان النظام

. الفرعية اصيلوالتف الجزئية االجزاء على المترتبة الغايات
 بنائه انتظام بداللة قصرٍ  تفاصيل غايات كّل  احد   يراعي ان المحال ومن

. غاياٍت  الجزئية الغايات تصير بها التي المجموع، غاية ويترك
 لكل ان!: حديد وسمع شهيد قلب له من يا فاستمع التحقيق شئت فان

 مالكيته مقدارب المالك القيوم الحي الى منها تعود كثيرة دقيقة غايات شئ
 تلّبسه بدرجة االّ  الحي الى تعود وما اسمائه، تجليات النواع الشئ بمظهرية وتصرفه

. الجزئي
 يصير فال العقول، ذوي بين مشتركا   هدفا   يصير االشياء من شئ كل وان

 استفادة وجوه ان ومع هؤالء، طالعه اآلن، هنا هذا يطالعه لم إذا اذ اصال؛ عبثا  
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 يعلم   وما﴿  تحصى ال اهلل جنود وان الكثرة، غاية في شئ كل من أحدٍ  كل
  ﴾ هو إالّ  ربّك جنود

من يحصى ال من انظار   مزاحمةٍ  بال عليه ويتزاحم   االّ  الكون في شئ فال
ومنللكون،المالئينوانواعهمباجناسهمالمقّدسينالمسّبحينالمالئكة

المكّبريناالرواحمنوواصنافهم،باقسامهمالمتفكرينالمتحيرينالجان
عناالشياءكثيفاتيمنعهمالممنوغيرهموقبائلهمبطوائفهم،المهللين

صانعرؤيةالكلوفوقشئ،عنشئشهود  يشغلهموالاجوافها،فيمارؤية
الحيواناتوكذابلالمتنبهين،المؤمنينالناسمنكثيروكذا.. لصنعتهالكل

.بحواسهمالمتأثراتالمتحسسات
 و متحيرين و معتبرين وجود على تدل الكائنات كتاب آيات أية :قلت انف

. اليه؟ يشير الكتاب ذلك من سطرٍ  واي االنسان؟ غير من ينحومسبّ  متفّكرين
.الحكمة صحيفة من الميزان سطر في النظام آية :لك قيل
 انواعا   الدار تلك في فرأيت - مثال - تمثيل دار الى ذهبت اذا انك ترى اال
، فيها تتحير التي الغرائب من كثيرة  التي المالهى من واصنافا   االنظار 

، تستحسنها  العقول بها تتلذذ التي والشعبذة السحر من متنوعة واقساما   االسماع 
 وحواسه اإلنسان لطائف من يحد ماال به يتلذذ ما كل من وهكذا. والخيال

 عميا   صما   صبيانا   االّ  رأيت فما التمثيل، محل ساحة في نظرت ثم وحسياته،
 وتتيقن تتفطن العرفية فبالضرورة. منهم قليل االّ  والحسيات الحواس مفلوج

ب هذه خلف بأن ج   مختلفون عقالء الجدار وجوه على المرسلة واالستار الح 
 ابدع ما لكل يشتاقون للتنّزه، جاءوا سليمة حواس   لهم والمشارب االذواق في

.ترونهم ال حيث من والتمثيل كويرون المجلس، ذلك في وشهر
 فمنها. المصنوعات هذه الى الدنيا دار من فانظر التمثيل، لسر تفطنت فاذ
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ٍش  مبثوثة، كزرابي  وصحائف منثورة، وحلية ملبوسة، وحلل مرفوعة، وف ر 
 وروائحها وطعومها بألوانها تدعو اصطفت؛ وثمرات ازاهير ومنها.. منشورة

 اولى وصنعتها وزينتها بنقوشها تدعوو الحاجات واصحاب الحياة ذوى
قتها، لوظيفة ساقاتها عن شّمرت نباتات ومنها.. االعتبار وذوى االلباب  خل 

 في أودع بما تشعر ال واكثرها عبوديتها، لوظيفة ارجلها على قامت وحيوانات
..الفائقة واللطائف الرائقة المحاسن من أنفسها

م   ل حملتها والمحاسن اللطائف   تلك فليست ، الب ه  م  ج   االّ  هي ما بل الع 
. يعد وال يحد ماال الى ومنها ..ومنها .. ومنها.. البصير السميع لغيرها

 التلطيفات وانواع الجذابة، والزينة الجالبة الحشمة هذه كل فمع
 والتعمدات التعهدات واقسام والتعرفات، التحببات وانواع والتوددات،

منذلكوغير والجلوات، االشارات الواشك والتبسمات التزينات واصناف
ساحةفيظاهرا  نرىالانهمعبالقالتنطقانكادتالتيالحالألسنة
الغفلةصيرتاللذينالثقلينهؤالءاالّ واالبتصاراالعتبارذويمنالدنيا

.يعمهونالطبيعةطاغوتظلماتفيفلجعمٍي صمٍ كصبيانٍ اكثرهم
 يكون ان البد العقلية، وبالبداهة القطعية وبالضرورة الصادق فبالحدس

 كما. الثقلين عدا مما حينبّ المس المعتبرين االرواح ذوي من مشحونا   الكون
 من وان فيهن، ومن واالرض الّسبع السمــوات له تسّبح﴿ : القول قوله من قال
 ﴾ تسبيحهم تفقهون ال ولكن بحمده يسبح االّ  شئ

 تتقوى االمثال وتزييد الجزئيات في رةالقد تصرف توسع بمقدار اناعلم! 
 شاهد   البحر بل! كال. البحر   في نسينى بحر، في قطرة انا: تقل فال. بالفرد العناية
 جميع في بقوته نافذ قوي بنظام ابدا   محفوظ به محاطيتك بنسبة انك على

 .امثالك
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اطية والخفاء الصغر بدرجة إذ  من والمصونية به، االهتمام يتزايد والمح 
 ظهور   ويزيد التصادف، لعب ومن الغير، مداخلة من والمحفوظية االهمال،
. والمجعولية المخلوقية

 أحصن النواة وان والمهاجمات، الغير تسلط من أصون المركز أن ترى اال
أشد؟ بالنواة االهتمام وان العاصفات، وتعجيز التصادفات لعب من

 ي كثر السر هذا ومن. العالم بيضة واالرض االرض نواة انت !االنسان ايها
. شئ كل لخلق عنوانا   ويجعله واالرض السمــوات خلق ذكر القرآن

 كمال في الحكمة وكمال الحكمة، كمال في النعمة كمال الى وانظراعلم! 
 االنسانية؛ الخمسة الحواس صنعة في الميزان، كمال في النظام وكمال النظام،

 بها االنسان   يحس بجهازاٍت، انعهاص وجهّزها بوضعيةٍ  فاطرها فطرها اذ
و  واالصوات واالزهار الثمرات انواع جميع خصوصيات بهاصاح قويذ 

 بعدد منتظمة دقيقة رقيقة حسيات الذائقة حاسة في ان حتى وغيره، والروائح
 السمع حاسة وهكذا.. واصنافها وانواعها الثمرات اجناس جميع طعوم

 والسيما الظاهرة، الحواس سائر وقس. االصوات من يحد ماال لخصوصيات
.وجهازا   غناء   اكثر   هي التي الباطنة

: االنسان هذا صّيرت درجة الى االنسان فطرة جامعية   بلغت السر هذا ومن
 يعدّ  ال لما وذائقا   شأنه، جّل  فاطره اسماء تجليات انواع من يحد ال لما مظهرا  

.نواله عمّ  ن عمه، الوان من
فيهانفكماللتلفون،العموميالمركزمثلكاالنسان،ايهامثلك
جميعذوقلحّس فيككذلكخاص،مفتاحالواليةفيموقعكللمخابرة

مفاتيحتجلياتهاقساممنيحداللمامظهريتكلذةولذوقن عمه،انواع
ّلقتمخصوصة بارئ ها،بهيرضىكمافاستعملهالطائفك،بوبرأسكع 
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.شريعتهبميزانبالحركة
 في هما شخصين لذائذ مراتب بين نهاية بال التفاوت يمكن السر هذا ومن

 االدنى بين تجمع قد ﴾أحّب  من مع المرء﴿ وبشارة .مكانٍ  عين وفي جنةٍ  عين
. واالعلى

 المشوشية من وأوباشها االشياء اشتات اختالط عند يرى ما اناعلم! 
 صورة من خرج بل التصادف، به لعب مما فليس والميزان، للنظام المنافية
 الظاهري للنظر بالسهولة مقروءة غير الكتابة تلك لكن الكتابة، نقش الى النظام
!الوهم مرآة في معكوسها الى الناظر االمي

 نظام عن تكشفت تنبتت، اذا   بذورا ، كانت لو االشتات تلك أن ترى أال
. القدر لقلم غريبة كتابة   بينها فالجمع. تام

 حدود ايصال ها األحمدية، النبوة خاتمية على ةالقاطع الحجة اناعلم! 
. منه اتمّ  وال اكمل وال أوسع يتعقل ال حدٍ  الى منه قاعدةٍ  كل في الدين

: يقول والربوبية، التوحيد مسألة في مثال ،
 والّسمــوات ﴿ ﴾ شئ كل بناصية آخذ هو ﴿ ﴾ شئ كل ملكوت بيده ﴿

 االول هو ﴿  ﴾ يشاء كيف اماالرح في ركموّ يص الذي هو ﴿ ﴾ بيمينه مطويات
 ﴾ اهلل يشاء ان االّ  تشاؤون وما ﴿  ﴾ عليم شئٍ  بكل وهو والباطن والظاهر واآلخر

ن   ﴿ ﴾ الوريد حبل من اليه اقرب ونح 
 وتصل وتنبسط المادة اليه تنقسم ما نهايات بأن الدين ذلك يحكم وكذا

 من العالم تثمرا واعظم والذرات الفردة الجواهر من الماديات حدود اليه
المنّزهخالقهاامرامتثالفيبكتفكتفا  االقداممتساويةوالسيارات، الشموس

.ولوازماتهاحدودهاعنالمقدسصفاتها،عن
. بالبداهة فوقها حد ال مرتبة الى وصل والتوحيد، الحشر مسألة وفي
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 هفحق. بآخر   واالتمام االكمال   فيه يمكن فال مسألة، مسألة كل في وهكذا
. القيام يوم الى والدوام االبدية

 المحيط بتهييج تركيا ، بكاء   العربية انيناته خالل في يبكي قد قلبي اناعلم! 
: بكيت كما فاكتب التركي، الحزين

ته م الن ي ا يس  ته مه ،م   هزائ ل م  زائ ل  او  الن ي ا يس   م  * فان ي ي م  فان ي او 

ته م الن ي ا س  ز  او  م  عاج  ز  ي ،م   هعاج  م  وح  ته م ر  ر  ا يس  م  غي  ل يم  أي له د  مانه تس   * م   هرح 

م  * مد  ا ي ستر  س  سر  شم  , ذّره ي م  فقط  ب ر  م  تر  ي س  يار  باق ي ا  , فقط  ب ر  م   اي ستر 

م  * تر  دن  ا ي س  ي ب ر 
ودات  ج  , فقط  بو  مو  يجم  يج  در  ه   ه 

م  ف د  كا كل  ير  مه, او  يايه  جاغ  ن  م  *بني د  رد   نا ك و 

ى, و نور   لد  جاب  او  لت  ح   ن هان  كوردم * حقدما غف 

ّر كوردم * ض   بتون أشيا ودنيايى, بره ر دشمان م 

ديسه ك طاتدم, زوالنده ألم كوردم *  لذائذ كر 

م؛ آه عدمده جوق عذاب كوردم *  وجود ديسه ك أوني كه يد 

 حيات ديسه ك اوني اونسز, عذاب أندر عذاب كوردم *

 وت وقتا اونك نورى, نظرمدن نهان اولدىأ

ن  عقاب اولدى, بقايى بربال كوردم *  عقل عي 

س  هوا كوردم * ر  نف  م   كمال عين هبا اولدى, ع 

ّو كوردم * ّدائي عد   عمل عين ريا اولدى, أو 
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كم  عين سقم  كوردم * هامه قلب اولدي, ح  ل وم  أو   أوت اونسزع 

 وات  كوردم *بونورلرظلمات اولدى, بو أحيايي م

 بواشيا دشمنم اولدى, وهر شيده ضرر كوردم *

عدم كوردم *  أمل عين ألم اولدى, وجودي ب ر 

ء  ألم  كوردم * صال  عين زوال اولدى, بقاسز شي   و 

يا سكا ضّددر *  أكر الّلهي بولمازسه ك, بتون أش 

 ضرر أندر ضرر, عين ضرركوردم *

 ن  *اكربولسه ك, محّقق ترك أشياده بولورسك س

 او نور ايله جنّتي دنياده كوردم *

 بتون أموات بره ر ذى روح كوروندى, بتون أصوات برر أذكار كوردم *

 بتون شيلر بره ر مونس كوروندى, بره رلّذت بتون آالمده كوردم *

 حيات مرآت ذات حق كوروندى, فناده بربقاي باقي كوردم*

 آقار كوردم * بتون ذّرات بره ر لسان كوروندى, لسان وكوزلرندن

 شهادت شهديني توحيدي كوردم *

د  * ّل على أنّه  واح  ٍء له  آية  * تد   وف ي ك ّل  شي 

!بالدين التقيد عدم وفي الغفلة في الدنيوية والسعادة اللذة يتوهم من يااعلم! 

 جبل رأس الى جبلٍ  رأس من امتد جسر على فرأيتني مرة   نفسي جربت اني
.فيها بما الدنيا علينا أظلم وقد العمق، غاية في عميق وادٍ  وتحتهما شاهقين،
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.مدهشةعدميةظلماتاالّ رأيتفما،الماضييمينيفيفنظرت
. دهاشة مهددة غياهب االّ  رأيت فما ،المستقبلي يساري في ثم
. السافلين اسفل الى عمقا   فرأيت ،تحتي الى ثم
. والبأس واليأس واليتم الغم طريم صما   بكما   غيما   االّ  رأيت فما ،فوقي الى ثم
 وذئاب وليوثا   بيوعقار عفاريت الظلمات خالل في فرأيت امامي في ثم
..لالفتراس اسنانها كاشرة
. معينا   وال مغيثا   وال مددا   رأيت فما ،خلفي في ثم

 الربانية، الهداية نبهتني إذ!  تجربتي، من نادم مأيوس مدهوش انا فبينما
 جسر فرأيت القرآن، شمس واشرقت االسالم قمر االنام على طلع وقد فرأيت
 الرحمة جنة الى وتنتهي السبحانية النعم جنان بين تمر طريقا   الحياة

.. الرحمانية
 واالولياء باالنبياء مثمرة منورة بالصلحاء، مزهرة بساتين الماضي ويميني

. خالدون البقاء في وهم الدهور انهار تحتهم من تجري
..المنان الحنان برحمة واألماني اآلمال فيها تزهر ديسفرا يساريو
 تبتسم خاللها وفي الحياة، ماء علينا تفيض الرحمة سحائب فوقناو

. االبدية والسعادة الهداية بأنوار الشمس
 مؤنسات، وانعام واحبابي فاخواني الكائنات، من أمامي في ما وأما
:الواقعة هذه علينا فقرأت موحشات، وحوشا   الضاللة ظلمة   صّورتها
 كفروا والذين النور الى الظلمات من يخرجهم آمنوا الذين ولي اهلل﴿ 

 ﴾ الظلمات الى النور من يخرجونهم الطاغوت أولياؤهم
..آمين ..آمين..آمين .النور الى الظلمات من اخرجنا النور اسمك بحق النور نور يا
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 على قعد أبله صبي لكمث مثلك ان! المحزون المجنون السعيد ايهااعلم! 
 عليه بكى واحد زال كلما. المتشمسة الحبابات لزوال دائما يبكي البحر ساحل

ميسة انطفاء منه ظنا    وقد وتحوله، الحباب بزوال الحباب في المتبسمة الش 
 رأسه يرفع وال به، كثيفة مواد باختالط وتشوهه الحباب مافي لتكدر يبكي
 على المتجددة انوارها جلوات التماثيل ذهه التي - الذات لتنّزه يتفطن حتى
تجلياته،مرايابزوالالزوالعنالقطرات وعيون االمواج وخدود البحر وجه
.أليمفراقوالمؤلمزوالترىمافيليسبل

 وتعدد شؤونه تجدد في حشمته بكمال فثابت وجلواته بمحاسنه الجمال أما
.مراياه

 الوظيفة تمت فاذا راقصة، وهي يفتهالوظ فتظهر والمظاهر المرايا وأما
. ضاحكة وهي استترت

 الكمال ذوي افول على باكيا   تتألم الدنيا بحر ساحل على قاعد أنت، كذلك
 بالغفلة تزعم أوانها، انقضاء عند النعم ثمرات زوال وعلى والحسن، والجمال

 اتعاصف منهما وتغتصبهما الشجرة، مال ةوالثمر الجمال ذى ملك   الجمال ان
 بنور ماتحبه نّور من ان تعقل أفال. العدمات ظلمات في فتلقيهما التصادفات

 البالبل قلوب عليها وشّوق الكائنات بستان ازاهير كل نّور الذي هو الحسن
. العاشقين
 تواتر الى فانظر! الثمرة من يدك في ما زوال على المسكين ايها تبكي كم الى

 في انعاماته دائرة الى ثم.. الثمرة تلك جرةش ابقاء في والنوى الحب فالق ن عم
 احساناته تجدد دائرة الى ثم.. عقمت ان الشجرة تلك امثال من االرض اقطار

 احسانه ادامة دائرة الى ثم.. شهباء سنتك صارت ان والسنين الفصول تجدد في
 الى ثم.. الشهادة عالم في شاهدت ما بأمثال والبرزخ المثال عالم في حتى
 حديقة في به استأنست ما باشباه اآلخرة عالم في االبدية الواسعة نعاماتها دائرة
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 حتى اإلنعام عن بالغفلة النعمة الى تنظر فال! وهكذا.. ثم.. و.. ثم االرض،
 اإلنعام ومن ودوامه، االنعام الى النعمة من انظر بل بالبكاء، التشفي الى تحتاج

. فافرح وبفضله له، شاكرا   فاضحك رحمته، وكمال فيضه ووسعة المنعم الى
 الى فانظر! زال جمال فراق على قلب ك ويجزع عين ك تدمع متى وحتى

 لذة بإذاقة فراقه ألم تنسيك تحبه بما المحيطة المتداخلة الدوائر ووسعة كثرة
 . اشكاله وترادف أمثاله تجدد

 من واكبر خاتمك من اصغر الى وكبرا   صغرا   المتفاوتة الدوائر وتلك
 ومرايا مظاهر وأبٍد؛ دهر والى ودقيقة آنٍ  الى وبقاء   وزواال   البروج، ةمنطق

 االزلي واالكرام الجالل ذي جمال انوار ظالل لجلوات ومجاري ومعاكس
 عن المنّزه والزوال الحدوث عن المقدس الباقي القيوم السرمدي االبدي
 مافي على بكيت ال كي للمرآة، ملك المرآة مافي ان تظنن فال. والتبدل التغير
  .وانكسارها بموتها المرآة

الجمال،شمسلترىقلبكمنظارالىبخفضهالدنيا عن رأسك فارفع
 ..ن عم  آياتهمنهوانماواحببتمارأيتكلانفتعلم

ومن..بازاهيرهاواالرضبمصابيحهاالسماءزيّنان  جمالهآياتومن
سنهآيات ابدعفيالعالمكتبوان..تقويماحسنفياالنسانخلقانح 
وزيّناسراراالولياءونّوراالنبياءارواحاشرقانبهائهاياتومن..ترقيم
.جاللهجّل .المجردجمالهبانوارالعارفينقلوب

 وفقر مطلق عجز وانت - بينك تناسبا   ترى ال انك اراك !انا يااعلم! 
 رمال في ابتغ كذرة صرت حتى والقيود الحدود عليك تضايقت قد مطلق،

 عليها تفاقمت وكنحلة الحادثات، جبال عليها تراكمت وكنملة الجزئيات
 لتجليات قيد وال حد وال وغنائه، لقدرته نهاية ال من وبين - العاصفات



يالنور العربي يالمثنو   1  

 ال بيمينه، مطويات والسموات قدرته، قبضة في الخلق وجميع وصفاته، اسمائه
 له منازع وال والوهيته، لكهم في له الشريك باذنه، االّ  الكون في ذرة تتحرك

. هو االّ  اله وال وربوبيته، جبروته في
 سبحانه، ربوبيته في فاطرك مع االشتراك الدنيا في وظيفتك كانت لو !نعم
 من البعوضة يد اين !هيهات لكن معه، المعاملة في الزمة المناسبة لكانت
  .العوالم هذه مقدار على ق ّدت مطرزات قميصات نسج

 العبودية: هي انما ماهّيتك استعداد في كمالك وغاية فطرتك في وظيفتك
. اثمرت واياها انتهت، المحبوبية والى ابتدأت ومنها تنبتت، المحوية على التي

بة هي المناسبة فعدم. والمالكية الربوبية ضد والعبودية  علمك فبدرجة. المناس 
. مرحوما   محبوبا   عبدا   تصير والمالكية الربوبية عن ببعدك

 صحيفة على النورية الحروف ككتابة بالضدية الربوبية مرآة العبودية وان
 الوجود جلوات مراتب اعالى هافي تراءت العدم الى تقربت فكلما الظلمة،
.. هو االّ  اله وال جالله جل الوجود للواجب

!االعمال فضائل في ماورد بعض في المبالغة يتوهم من يااعلم! 
 قال حتى.. الثقلين ثواب مثل له كان مثال   هذا علف من :يروى قد: مثال  

 . الكثرة مطلق: وبعض فقط، الترغيب المراد ان:  بعض
 وقتية مطلقة المتشابهات تلك في القضية ان مضى؛ ما في لي انكشف وقد

فليستاالوقات،بعضفياالفراد، بعض في الحكم وجود صدقها في يكفي
كليةكانتفان.معروفةمذكورةغيرشرائطلصحتهااذكلية؛القضاياتلك
.وبالقبولباالخالصلتقيدهادائمةليستوكذاممكنة،قضيةفهي

 يحيط ال العبد ونظر وفيضه، اهلل فضل الثواب ان اآلن، لي انكشف وقد
 دار في الحتياجه نهاية ال الذي لعبده فيضه لتجليات نهاية ال من يعطي بما
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. لدوامها نهاية ال بقاء
 التناهي عدم من جهة وفيه االّ  اهلل، جانب من اليه نظرت اذا فيض من فما

 هذا قرأ من﴿: روي مثال  . عليه لزاد العبد علم به احاط ما بجميع وزن لو
 ﴾.السالم عليهما وهرون موسى ثواب مثل له اعطي

 المتناهي العالم هذا في المتناهي بنظركم وتتصورونه ترونه ما ان المراد
 بشرط اهلل الى وبالنظر األمر نفس في آية قراءة ثواب على اليزيد ثوابهما من

. واالخالص القبول
 للبحر تقول ان المتشمسة فللقطرة الكيفية، دون الكمية في التشبيه ان وكذا

. وألوانه ضيائها من الشمس فيض أخذ في عيني على وجهك يزيد ال
 عالما تسع عالممال كذل من وذرة االطالق، عالم الى ينظر الثواب ان! نعم

. بنجومها السماء عالم زجاج من ذرة تسع كما العالم، هذا من
 قدسية، حالةٍ  في طيبة بكلمة رحمة من خزينة فتح ألحد يتيسر قد وكذا

 .كلية   الموهمة بالمطلقة الشخصية القضية عن فيعبر نفسه على الناس فيقيس
 . جالله جل القلوب ومقلب الغيوب عالم عند والعلم

 

 





 

 ةذرّ 
١ القرآن هداية شعاع من

 

                                                 

١
 (م211هـ )2340 سنة باستانبول" اوقاف" بمطبعة مرة ألول الرسالة هذه طبعت  



 

 من ورشاشات ، المرائية االمارة نفسي مع محادثات الرسالة هذه اناعلم! 
 في للمعالجة االحتياج يتكرر اذ. نشرها في مأذون اني اظن " القطرة" شرارات

 تمايل نوع يبقى لكن االحتياج، يزول كتب فاذا.  يكتب لم مادام(  رمز) كل
 انه على فيدل. القلب واطمأن ذلك زال نشر فاذا.  ينشر لم مادام للمناقشة

 نفعا   فيها لعل نشرها على اتجاسر فلهذا. حصة للغير فيه بل فقط، لي ليس
.تعالى اهلل شاء ان الناس لبعض

 ولترك. "كله ي ترك ال كله الي درك ما" فـ للكثير االستفادة يمكن الرموز ولتنوع
 . القلب في خطرت ما اول فيها برزت   التي الصور في الخاطرات تركت   التصنع

 .الهدايةو  و التّوفيق اهللّ  ومن

 



 

{
        : لـه قلت الذي البشر سيد على وسلم صّل  الحمد ولـه الملك لـه مـن يـا

  ﴾ النبّي  ايها يا﴿ 
 : فقلت.. العليا السموات مالئكة عرفاٍت  من اسمع بحيث!..  لبيك :فقال

وا النّاس   ايّها يا﴿  بـ فنادى. روأنذ بّشر ب د   الزمان ادوار اسمع بحيث ﴾ ربّك م اع 
 .. المكان واطراف
د بطور  ﴾ ونذيرا   بشيرا  ﴿  صار اذ  الجيال مناديا   فيشهد يشاهد اذ.. المشاه 
وته صدى فهذا اسمع اذ.. واالقطار االعصار خلف البشر  باعلى ي سمع ص 
 نصف على استولى قد اذ.. قّوته وبجميع القرآن بنداء الدنيا مأل قد اذ.. صوته

يره، بشهادة جديته وبكمال االرض  الدنيا، في زهده بشهادة وثوقه وبغاية س 
 كان انه بشهادة ايمانه وبكمال ومعالمه، دساتيره قوة بشهادة اطمئنانه ونهاية
.الكل من واتقى اعبد

 اهلل الى النظارة حهالمفتو االبواب ان ! الجاهلة النفس ايتها يااعلمى ! 
 فما. والمتنازلة المتصاعدة المركبات وعدد وصحائفه، العالم طبقات عدد

 . االبواب كل انسداد تتوهمين عادي باب   وجهك في انسد اذا اجهلك
 وجود مع العسكر فرسان بلد في يعرف لم أو ير لم إذا من كمثل مثلك

 السلطان وجود كرين يشرع حكومته، ودوائر وخدامه السلطان جيوش سائر
. ومعالمه شعائره كل لئوّ وي

 وأزين حياة، وأقوى شعورا   وأتم أعلى الباطن ان على الدليل اناعلم! 
 الحياة من الظاهر على ما وان.. الظاهر من وألطف واحسن واكمل واعلم

 الباطن ال - الباطن من ضعيف ترشح   هو انما وامثالها، والكمال والشعور
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 وجلدك بيتك، من انتظاما   اكمل بطنك كون -! عليما   احيّ  اثمر ميت جامد  
ا اتم وحافظتك ثوبك، من نسجا   احسن   هذهعلىفقس.كتابكمننقش 

والدنياالغيبوعالمالشهادة،وعالمالملكوتوعالمالملكعالمالجزئيات
الهوىبعينالنظارةاالمارةالنفسان!النفوسعلىحسرة  فيا.واالخرة

..موحشمظلمعميقميتباطنٍ علىمفروشا ،مونسا  حيا  هرالظاترى
 الماضية االنسان افراد عدد الفارقة العالمات من يتضمن وجهك اناعلم! 

 وجهك في واحدٍ  كّل  لتصادف االفراد من المتناهي الغير وجد لو بل واآلتية،
 من تجلت الوحدة كأن - الوجه اجزاء اركان في التوافق مع - عنه يميزك ما

. متناهية غير كثرة في وجهك
 ان على بالبداهة يدل والحيوان االنسان افراد اعضاء اساسات في فالتوافق

 ان على بالضرورة يدل المنتظمة التّعينات في والتخالف. احد واحد الصانع
.حكيم مختار الصانع

 وابطلها المحاالت أبعد ومن.. فردٍ  فردٍ  كل الى بالنظر السر هذا ويتعاظم
 قاصدٍ  بقصد   المفيد والتفريق المثمر والتخالف الحكيم التمييز هذا يكون ال نا

. عليم وعلم مريد وارادة مختارٍ  واختيار  
 ي قرأ بحيث الوجه، صحيفة في المتناهي الغير وكتب ادرج من فسبحان

 بالنظر ي رى وال مفصال   واضحا   بالنظر يقرأ نعم. بالعقل يحاط وال بالبصر
، ب صر، المعلوم فهو. ايضا   بالعقل وال لب إجمال ه   المطلق، المجهول   الم 

 في المفيد المنتظم التخالف هذا يكون ان بمراتب فمحال  . الغائب والمشهود  
 وكذا والعنب، الحنطة امثال انواع في المتناظر المطّرد والتوافق االنسان، نوع

 انه. كالّ  ثم كالّ  راء،العو واالتفاقية االعمى بالتصادف والّسمك، والنمل النحل
.حكيم عليم، بصير، سميٍع، لصنعة  



 30  ةرّ ذ 

 لجوالن الكثرة مراتب وانسب هاوارقّ  وابعدها الكثرة اطوار اوسع   كان فاذا
همل غير هكذا اهمية وادناها انتشارا واكثرها - كان لو - التصادف  وال م 

،  كيمالح القصد لجوالن ميدانا صار حتى التصادف، يد من محفوظا   بل سدى 
 في لك محل ال التصادف ايها فيا. البصيرة السميعة واالرادة العليم واالختيار

 بل والفناء العدم جهنم الى الشرك وابيك الطبيعة اخيك مع فاذهب اهلل ملك
ن  ﴿  وآية. االمتناع ق   آياته وم  ض   الّسمــوات   خل  تالف واالر  نت ك م   واخ   ال س 

..آخرها والى الحكمة تجّلي تبمرا أول الى اشارت  ﴾ وال وانك م  
لكا  كانلومثالالبقران:يقولانهالشيطان،بهيوسوسمماان اعلم!  م 

جلدهتحتحينئذاذمسكينا ،هكذاكانلماالعليماالزليللقديرونقشا  
فوقصارفكيفاالطالق؛علىمريدعليمقديرقلم  يحكمبيتهوداخل
؟مسكينا  يتيما  جاهال  ا  عاجزهكذاالبيتوخارجالجلد

!.الجن لشياطين استاذا   صار الذي اإلنسي الشيطان ايها : له قيل
 به يليق ما شئٍ  كل يعطي الذي االزلي القدير صنعة يكن لم لو: اوال  
 ومن منك واحذق اعقل حمارك اذن يكون ان لزم ، المصلحة بمقدار

 على يزيدان واقتدارا   را  شعو: مثال اصبعك داخل في يكون ان ولزم اساتيذك،
هما في قّيدهما فمن. بمراتب واختيارك شعورك  اللطائف هذه شأن ان مع حّد 
. واالنتشار االنبساط
، منه ي نشئ وقالبا ، مقدارا   يرسم القدر إنّ : وثانيا  الفيض من تقبل قابلية 
 الجزء فبمقياس الخارج الى الداخل من يترشح ما وكل قالبه، مقدار المطلق

 وتحملها، القابلية وبمساعدة ودرجته، االحتياج وبقدر وميزانه، الختياريا
هف فقط، البقر المصنوع فليس. وتقابلها االسماء حاكمية نظام وبميزان  خارج 
 ومن. المقيد مظهر والخارج المطلق، مظهر الداخل  شئ كل ففي. آخرٍ  داخل
 عظمة لوازم من لهاوامثا العالم ومركزية السيارات وجذب الدنيا اضاءة طلب
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. العقل عن انعزل الحباب شميسة من وحشمتها، الشمس
.. يتصف وال اللوازم تلك الحباب يصف نعم،

 على الداللة بوضوح كأنك حتى بحكمة، شعورية صنعة انكاعلم! 
جّسم الصانع؛ صفات نجمد   المختار، العلم ومتجّسد   النقاشة، الحكمة م   وم 
 ومتصّلب حاجتك، لنداء السميعة الرحمة وثمرة ك،ب يليق بما البصيرة القدرة
 وصورة بمطالبك، العليم االنعام ومتكاثف استعدادك، يريده لما المريد الفعل
م القدر ّ  . بناءك يناسب بما الخبير المهندس المرس 

 الشعورية، والشعرة االختياري الجزئي بجزئك تذهب ان لك يمكن فكيف
 على الكل تقيس ترجع ثم. برأسك حرا   وتصير الكل احكام عن وتخلص
 تتوهم وكيف ؟ شئ لكل المالك مالكك عن تتغافل أن يتيسر كيفف الجزء؟

.. مغيث مجيب، عليم، بصير، سميع، رقيب، عليك ليس ان العلم هذا مع
؟ جناياتك ويعلم فاقاتك يبصر انيناتك يسمع
اةمراععليكيلزمحتىخارجة؟نفسكتتوهمينلم،المسكينةنفسييا

يطاقالثقيلحملفهذااالهميةبعدمالكلظلماوواحترامه،حيكل
اهلل،ملكدائرةفينوتدخليالشركيةاالجنبيةينتتركانالبدفحينئذٍ حمله،

 .محترمةكبيرةاختاتصيرينبلباالخوة،نلتستريحي
وقدالسلطانبمالمشحونةسفينةفيكانمنكمثلمثلكانترينأال
الدوالبذلكاالبلهالشخصفوضعدواليبه،منجزئيتدبيراليهف ّوض

ئجزلهكانفان.االهتمامبكمالظهرهعلىارزاقهمعبالسفينةالمربوط
 ..مالكهامالمعليمافيهافاطرحالسفينةفيايضاانيلقالالعقلمن

نتفيديلتساالسالمعالمدماغسفينةعلىاالسالميةالدساتيرواحمليوكذا
...مطمئنةمستريحةوانت

 ما بجميع العالم يخلق ان يستغرب وال منه يبعد ال خلقك من اناعلم! 



 30  ةرّ ذ 

 المتناع شئ، لكل الخالق هو خالقك يكون ان يجب بل فيه، ما فيك النه فيه،
 المتلخص المصغر انموذجه هي التي نواته خالق غير البطيخ خالق يكون ان
...به المحاط منه

 في الحياة محدود بالعمر، بمقيد بالبدن، مقيد في بالتعين، مقيد انكاعلم! 
 القصير العمر هذا تصرف ال ان البد فحينئذ. االقتدار بمحدود البقاء محدود
  .ليبقى للباقي بل يفنى، حتى للفاني الفاني القليل
 يبوستها مع كلأت نخلةال نواة كمائة سنة، مائة تصير هنا منه االستفادة اذ
 وسقيت اآلخرة الى هوّجهت وان آكلها، على الغرس فوائد واضاعة عهانف وقلة
 لينخ بمائة يشترى من ان الحق.. باسقات لينخ مائة صارت الشريعة بماء

طمة حطب يكون الن الئق فهو.. يابسات نواة مائة باسقات، .. الح 
 نفسها النفس فرض   الضالالت بل والشبهات االوهام مخزن اناعلم! 

 نفسها النفس   تفرض   ثم فيها، االلهية والصفات القدر   تجلى التي ئرةالدا خارج
 االسماء من اسم   عليه وتجلى القدر   به تعّلق الذي الشئ موقع في االجنبية
ملك  عنايضاالشئذلكت خرجتشرعاالجنبيةبصبغةثم فيه، فتفنى االلهية

فاهلل، حاالتهاوتعكسين،الشياطاستاذبهاتصيربتأويالٍت قدرتهوتصّر 
 .المعصومالشئذلكفيالخفيشركهامنالمترشحة

وكالسوفسطائيوجها ،لهاعليها،فيماترىكالنعامةاالمارةفالنفس
هذادليلياذا:وكذايرّدك،خصمكدليلهذايا:للمتخاصمينتقول

..لكماحقفاليبطلك،
 بل كال منتهاها، كأنها ،باآلخرة الدنيا بربط الغفلة تديم النفس اناعلم! 
 الدنيا فناء دهشة من تتخلص - الشك مع ولو - اآلخرة فبتصور. معكوستها

 لآلخرة العمل كلفة من الخالص تريد الشك او الغفلة وبسبب الزوال، وألم
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 . بالموت تعتبر فال غائبون، احياء كأنهم المّيتين، االسالف الى وتنظر
 بدسيسة، للتأبيد اآلخرة ارض في نيويةالد مطالبها عروق يثبت ما وكثيرا  

 ووجه. منثورا   هباء بل له، الثبات الدنيا الى وجه: وجهان لها المطالب تلك ان
 ووجه مظلم وجه له مثال كالعلم فتدوم، بارضها اساساته تتصل اآلخرة الى

 دوه) نعامة النفس اذ. المظلم وت بلعك المضئ تريك الشيطانة فالنفس. مضئ
.. بيطاشي اءوالهو سوفسطائي، طانوالشي( قوشي

 لزم "الكلية الموجبة" تصدق لم لو انه ريب بال تيقنت قد انياعلم! 
 المنتظم بالتساند الخلق كل اذ االشياء؛ خلق مسألة في "الكّلية السالبة" صدق  

 . وإما فإما التجزي، يقبل ال كّل 
 بمراتب اهون شئ كل في العلة عدم يتوهم ان يطيق الذي الوهم ان مع

 في القبول الصادق بالحدس يستلزم ما، شئ في فالقبول العنكبوت، نسج من
. شئ كل

 لم لو الصانع اذ قطعا ، ةسطاو ال متناه، غير واما واحد إما الخالق ان وكذا
 وعلى. يتناهى ال ما وهو. حقيقيا   كثيرا   بالضرورة لكان حقيقيا ، واحدا   يكن

 وامتناع مطلقا   الوحدة وفقد التركيب معد يلزم عجيبة محاالت مع الثانى
.الوجود

.متنورغيرمنير  يكونانالظاهرالمحالمنانكماانهاعلم! 
ميكونانمحالكذلك..واجبغيروالموجبموجود،غيروالموجد نع  م 

عطيشعور،ذيغيرالشعورومحسنعالم،غيرالعلم غيراالختياروم 
 .كاملغيرالمكملوصانعريد،مغيراالرادةومفيض.مختار

بصير؟غيرالنظرومنورالبصرومصورالعينمرسميكونانيمكنوهل
فيضمنالكمالانواعمنالمصنوعفيمايكونانالواجبمنبل
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 ..للصانعالمناسبالكمال
يقولالبازيرأىاذاالبعوضةاالالطيورمناليعرفالذيوالمكروب

..للبعوضةمالهليساذبطيرليس
 تنخدع لم لو حتى والدوام، البقاء الناطقة النفس تطلبه ما اشد اناعلم! 

 . بشئ التذت ما الدوام بتوهم
 لنوره زجاجة وكوني لتدومي، الدائم ذكر على اشتملى الدوام طالبة فيا

 بالخيط وتمسكي لتحيى، ذكره لنسيم وبدنا لتصطفي لدّره وصدفا   تنطفي، لئال
 . العدم فضاء في تسقطي لئال االلهية االسماء من اسم من شعاع هو يالذ النوراني

 التشعشع الى وانجذبت به، تقوم ما الى تتوجه لم اذا الغافلة فالثمرة
!..  رأسه على وسقطت انقطعت وجهها، في وضحكهم االجنبي
 تسعمائة االلف من منك عهدته الى اذ يقّومك، ما على استندى ىنفس يا
 ماله سفينة في ايضا واحدك فاطرحي. فقط واحد واليك ،وتسعون وتسعة

.. واستريحي
ك تصل ولم لنفسك، تفعل ان ت طق لم اذا انكاعلم!   فالناس. اليك يد 
  .ذاتك خويّ صة الى ايديهم تصل وال يطيقون ال -األولى بالطريق- البعداء واالسباب

 الكلمات شجرة هو الذي لسانك تصنع ان تقدر هل نفسك فجرب

 ان﴿  باهلل تشرك فال.. ولم لم، فان لمخابرات،ل( سانترال)و االذواق وحوض
 ﴾ عظيم لظلم الشرك

 وشكل وطرز نسجٍ  كل من فيه يوجد الهي ومخزن دكان العالم اناعلم! 
 نسج   بعضها ، وهوائي ومايع صلب ولب ودائمى، وزائل ورقيق كثيف وقشر،
 . التجلي ترسيم وبعضها االيجاد
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...التجّلي في االيجاد بادراج بالذات، االيجاب في سفةالفال ضلت قد
شركالىانقلبتصلباذااالنانية،منالناشئالخفيالشركان اعلم! 
التعطيل،الىتبدلداماذاوهوالكفر،الىتحّولاستمراذاوهواالسباب،

...باهللوالعياذ
 بها وتطبعها هال النفس محافظة مع الظلمة طور في الضياء طلب اناعلم! 

لوث الضياء، بحرمة مخل شديد، اليم  من واالنسالل التعري فالبد. له وم 
..  الضياء الى - فيها ال - منها النظر ثم. الظلمة

لق االنسان ان: االعاجيب من اناعلم!   مريئا ، وكاشفا   فاتحا   ليكون خ 
 االزلي، للقدير مستنيرا   وقمرا   نورانيا ، ومعكسا   مبّصرا ، ودليال   نّيرا ، وبرهانا  
 التي االمانة بحمل وتصيقلت انجلت وقد. االزلي الجمال لتجلي شفافة ومرآة

 . والجبال واالرض السموات حملها من تدّهشت  
  الصفات لفهم قياسيا   واحدا   االنسان صيرورة االمانة تلك مضامين من اذ

 والشرك بالغفلة وداءالس النقطة هو الذي - "انا" من فيه ما وصيرورة المحيطة،
 حجابا   االنسان اكثر صار شئ وألي فكيف. الصفات لتنوير مفتاحا   - الخفي
ر وان.. فاغلق يفتح ان عليه الزما   وكان. وسدا   وبابا   د وان.. فاظلم ينّو   يوّح 

 الخلق الى نظر لكن ، اليه الملك فيسلم اهلل الى بمرصاده ينظر وان.. فاشرك
ول لظلوم االنسان ان نعم،.. عليهم اهلل ملك فقّسم ،"انا" بمرصاد . جه 

 ارضاء كفاك الصالح، والعمل بالتقوى خالقك ارضيت   ان نفسي، يااعلم! 
، تعالى بحسابه منك رضوا فان. الخلق  اذ. فائدة فال انفسهم وبحساب فنافع 

 . مثلك عاجزون هم
. ئدةفا بال اشركت الثاني أردت وان ربك، فارض االول الشق اردت فان
 بال تمت ارضاه ان لمصلحة، مطلق سلطان مقر الى ذهب من ان ترين اال
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 يتعذر بل يتعسر، المطلق حكمه تحت ممن طلبها وان .له الرعية محبة مع كلفة،
 السلطان، اذن الى يحتاج االتفاق بعد ثم. مصلحته ايفاء على واتفاقهم الكل ارضاء
.بحث فال استدراجا    كان انو اكراما، كان ان ارضائه على يتوقف واذن ه

والماهية،الذاتفيالممكنيشبهالكماالوجودالواجباناعلم! 
.افعالهفييشبههالكذلك

 والصغير والكثير، والقليل والبعيد، القريب بين اليه بالنسبة فرق ال: مثال
 وال كلفة ال وكذا. الشهودي بالحدس والكل والجزء والنوع، والفرد والكبير،

 العقل يتحير ولهذا. للممكن خالفا فعله، في مباشرة وال مزاولة وال الجةمع
. فعال ال الفعل فيظن تعالى افعاله كنه فهم في

 بعد القلب، انقاض من يبنى للنفس،"  كاذب قلب" الوجدان اناعلم! 
 الصدر تحت الجنبين بين الوجدان هذا وموقع ، بالهوى وموته بالغفلة خرابه
 .ةالمعد رأس فوق

 لطافة وان االفتراس، شأنه من ان علىتدل كما االسد انياب اناعلم! 
 الفطرية وظيفته ان على يدل االنسان استعداد كذلك لألكل، انه على البطيخ

 االنسان ان على تدل واالبدية البقاء الى واشتياقه روحانيته علوية وان. العبودية
لق  .اليه ويعود ليتجهز هنا، الى لوا رس العالم، هذا من ألطف عالم في اوال خ 

 انبت نواة هو من االنسان من ان على يدل الخلقة شجرة ثمرة كونه وان
 نصف بل الك ّمل كل اتفق من اال النواة تلك وما الخلقة، شجرة الصانع   منها

 بالتمام، الخلق افضل انه على  - المعنوية بصبغته العالم انصباغ بسر - البشر
 .. والسالم الصالة عليه الخاتم الفاتح االنام سيد نور وهو





 

 القرآن هداية شعاع من ذرة مـن الثانية القطعة

{
 جمجمة على والنهار الليل ومكّور واالرض، السموات ناظم اناعلم! 

 بعض يفوض ان بالوهيته يليق كيف.المخططة كالعمامة ومهدنا ارضنا
 ما في بالذات يتصرف ان يمكن وهل مسكين؟ ممكن الى العالم صفحات

 . كالّ  العرش؟ رب غير العرش، تحت
 ان مع للمداخلة، للغير ف رجة فال. االحاطة عن القدرة تلك تتقاصر ال اذ

 ما كائنا   - للغير تساعد ال والتعّرف التودد ومحبة واالستقاللية الجبروت عزة
. اهلل عباد انظار نفسه الى تجلب اسمية وواسطة حجابا   يكون ان - كان

 متساندة متداخلة والفرد والنوع والجزء الكل في التصرفات ان ىعل
 يدبر الوصف عين في العالم ناظم اذ متفقين، فاعلين بين ولو التفريق اليمكن
 شؤونات في يتصرف الوقت عين وفي االنسان، يربي الحال عين وفي مهدنا،

 الذرات يخلق الزمان عين وفي البدن، حجيرات يصنع اآلن عين وفي االنواع،
 وبنفس يدبر، النظم بعين بل. الصفحات جميع الى المتوجهة القدرة بتلك

.ويخلق يتصرف التربية عين وفي يربّي، التدبير
الحبابات،خدوددونالبحروجهالشمس  تنورانيمكنالفكما

منشئمداخلةاليمكنكذلك. الرشاشاتوأناسىالقطرات،وعيون
بغيراالرض،نساكنيمنجزئيمنعضومنحجيرةمنذرةفياالشياء
وعينالذبابدماغونظموانشأصّورومنونهارهاليلهاتكّورالتيالقدرة

دى  عنقهاعلىغاربهاافعالكاليتركالمكروب، فييكتبهابلومهمالس 
.عليهافيحاسبكمبين،إمام
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 فالتصر من ذرة كل في بل مصنوع، كل في وي رى ي تحدس ما اناعلم! 
 ينظم وما بها يتعلق ما بجميع - البصيرة والحكمة المحيطة، والقدرة المطلق،

 شريك ال واحد شئ كل صانع ان على بينة؛ وآية باهر برهان   - سلك في معها
 كان لو اذ لالنتهاء، الالزمة ؤتجزّ  وال انقسام وال توزيع   القتداره وليس له،

 اقتداره توّجه وفي انقسام تهقو وفي توزيع تصرفه في لكان صانعا ، الممكن
 لو - يمكن ال بحيثية  مثال بالنحلة الثالثة من يتعلق ما ان مع ؤ،تجزّ  واختياره

 تتكشف النحلة ان مع. يتجاوز ال ان - المتجاوز المتجزي الممكن من  كان
 ينحبس فكيف. عوالم خلق االقتدار ذلك على يتعسر ال بوجهٍ  صانعها اقتدار عن
  .المجاور الى زيتجاو وال فيها

 حد وال نهاية ال واحدا   الوجود واجب الصانع يكون ان بالضرورة بد فال
.. مسطره على وتكتب قدره، ميزان في تجري التي لقدرته انقسام وال

 بمراتب، اذكى وامثالها والبرغوث والعنكبوت البعوضة كون اناعلم! 
 هؤالء، اعمار قصر مع واالبل، والجاموس الفيل من صنعة واتم فطرة، واجزل
 ال الصانع ان على نيرة وآية باهر برهان.. اولئك بخالف ظاهرا ، نفعها وعدم
 يحكم وال فيكون، كن: يقول بل االشياء، خلقه في تعّمل وال معالجة وال ك لفة
. هو اال اله ال يشاء ما يفعل شئ، عليه

ميسة اناعلم!   شمس   هي اذ جزئي؛ كذلك جزء انها كما الحباب ش 
 الكائنات فاشتراك. غيرها وال هي ال فهي االصلية الماهية دون الظّلية بالهوية

 بالنسبة وعدمها وجودها سواء شيئا   الحباب حصة من ينقص ال الشمس في
..الّى  متوجهة وفّي، لي بالتمام الشمس: يقول ان فللحباب. اليه

الواسعالعظيمالظاهراالسمدائرةعنويتباعديتصاغرمااناعلم! 
ن  واهلل﴿ الحقيقيأوالنسبيالباطناالسمبدائرةويتقيديتقارب م  م  ورآئ ه 
حيط تعلقفيماالفانيالمقيدالمحدودالجزئيبذهنهفاالنسان.باسمائه﴾ م 
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انمنهفيستبعدالشمس،حولللسّياراتوتدويرهتعالىعظمتهالىينظربه،
قياساالمسكينالممكنعلىجبالوابقياسمثال،الذباببخلقيشتغل
الصغيرة،للمخلوقاتعظيمظلمينشأالقياسهذافمن.شيطانيا  

ربلهيكونالنواليتنزلخالقه،ويسبحاالشئمنمااذوتحقيرلهم؛
فيليسكأنهقناديله،والنجومسراجه،والشمسبيته،الدنياصّيرمنغير
الوجوداذالصغير،علىيتكبرانبيرللكيجوزفالالحيالشئذلكاالالدنيا

،قليلٍ منوكم.والكثيرالقليلبينفرقالكالحق، ...قليلوكثيركثير 
 النظر امعن اذا الشجرة ثمرة الى الشموس شمس من شئ كل اناعلم! 

ّيز واختير ا نتخب انه ي رى  يتناهى، ال ما الى ينظر كان شئ فاي. يحد ال مما وم 
!  فتأمل. صفاته لتجليات نهاية ال من اال ذاتبال فيه يتصرف فال

 في الشخصية والعناية الخصوصي القصد ينافي ال العموم اناعلم! 
 على إنعاما   يرى حتى النهر، ماء او الوقف مال مثل ليست اهلل ن عم اذ اإلنعام،

 وان. الخاص الشكر الى احتياجا   نفسه في الشخص   يحس ال وحتى االطالق،
 حتى اوال، الحاصلة والقوالب كاالواني ليست الخصوصيات،و التعّينات،

 جل الحقيقي المنعم اذ. للمتعين االنعام وجه يحّصل الذي هو التعين، يكون
 فيحسنهما نعمته طعام من يمألها ثم تناسبه، قصعة فرد لكل يصنع شأنه

 مطلق على الشكر وجب فكما. ورسمه باسمه للشخص الخصوصي بالقصد
. بالخصوصي الخاصة لىع وجب النعمة،

 المسموع العزيز والكتاب (العالم اي) المشهود الكبير الكتاب اناعلم! 
 بالذات يعطي ال المتفكر فيلسوفهم اذ حّقهما، البشر اكثر بخس (القرآن اي)
 علل على الباقي يقسم ثم اعتباريا ، تركيبا   او رقيقا   وقشرا بسيطا جزءا   اال "للواجب"

م  ﴿ مسمياتبالواسماءعات،ممتنبل موهومات،  ﴾ ي ؤفك ونأنّىاهللقاتله 
فاديبهمالقرآن،اما.وبهواليهومنهمال هالكل:فيقولالموّحد،واما
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المتينةاساساتهمنالمحتشمالقصرذلكمنالعرشلذييعطيالالمتخيل
نقوشبعضاالالمزهرةواشجارهالمذهبةواحجارهالمكينةودساتيره

علىالسماويةالنجومتلكمنالباقييقسمثم..المعانيمنوقسما  م،النظ
اليهخيلالذيعقلهعلى(ت وه) االفكارتالحقبدسيسةاالرضنساكني
منكمثلمثله.اجرامهافيوالتصرفبتبديلهاالنجومالىالبشريدتطاول
 .الحباباتبعضالبحرلفياضيعطي

آخرالىاالساساتاولمنعليهاشتملماكل:يقولالمحققوالمؤمن
مراتبالوف  معاك س  هياساليبفيل ّف القرآنوان.ولهمنهالنظمنقوش

الفسبعينعلىالقرآنمرّ وكذا.المخاطبينوحسياتالمقاماتمقتضيات
ومونسا  لفيضهناشرا  وسافرواالرواح،القلوباعماقالىوتداخلحجاب؛
ويقبلهبكمالهويعترفدور،كل  ويعرفهيفهمهبشر،الطبقاتعلىبخطابه

كلويحترمهاليهويحتاجعصر،كلاستاذا  ويتخذهبهويستانس.قرنكل
رقيقا  شيئا  الكتابذلكفليس.خاصةلها نزلانه:كل  يتخيلبدرجةزمان

.دقيقعميقوكتابفياضوشمسزّخاربحربلسطحيا،
 من فسبحان سلسين، سهلين خلقا كيف اءوالهو الماء الى انظر اعلم!

  .والفيل المكروب ويلقم يرزق
 ويمأل النحل فم لقمته عن يضيق ال طعاما   صنع كيف القدرة طباخ فانظر

 ويقول الكركدن، فم عليه يتكبر وال المكروب فم على يتكبر وال الفيل، فم
 تتكلم يالت للكلمة ويعطي الشمس، اذن به ويمتلئ الذرة صماخ يسمعه كالما

 فيجيبك الجبل كهف الكلمة تلك بعين يمتلئ بوجه واستنساخا ، تناسال به
. البعوضة صماخ في التي الحجيرة على تتعاظم وال ،اءبالصد

 مّكة محرابه مسجدا ، االسالم عالم الصالة وقت يتصور ان يليق انه اعلم! 
 الفناء، في سجدوا فاذا. اجيال المسجد ذلك في يصلي الكعبة، المحراب وآية
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كدقائقفاالعصاردائما  ويفرغفيمألفيذهبون،فيصلونا خر اجيال يجئ
.. "بايزيد"مسجدفيالعصروقت

 عزيز وانت - منك الكرم على اليوم تترك ان السعادة من!. سعيد يااعلم! 
 عليك مبقيا ذليل، وانت منك الرغم على غدا يتركك ما  - للفضيلة مستبقيا  

 تركتك واذا خيرها، واورثت شرها من انسللت الدنيا تركت ان اذ الخسارة؛
. شرها لك واثمرت   خيرها من انسللت

 على منه الخالص يتعذر مدهشا   رياء ابرزت الفاسقة المدنية اناعلم! 
لل يرائي المرء وصيرت( وشرف شان) بـ الّرياء سّمت اذ المدنية، اصحاب  للم 
 وجعلت له، داللين الجرائد وصيرت لالشخاص، يرائي كما للعناصر ويتصنع
 العنصرية بحياة ىالشخص الموت وانست بالتصفيق، ويشوق يصفق التاريخ

. الغدارة الجاهلية الحمية بدسيسة المتمردة
 تتالين مؤنثة الرجال جمعية ان كما يتخاشن، مذكر النساء جمعية اناعلم! 

 وجمعية قوى، فاءالضع وجمعية ﴾ االعراب قالت﴿  و ﴾ نسوة وقال﴿  باشارة
. ضعيف االقوياء

نّة انكسار في ان اعلم!  ها، الج  ض  ها الّجنة انفتاح   وخف  .. وفتح 
 العالم الرافع اذ. التوحيد االحمدية، النبّوة براهين اظهر من اناعلم! 

 انظار على بمقاماته التوحيد ودالل الكائنات، رؤوس على بمراتبه التوحيد
نا السالم، عليهم االنبياء اجمله ما ومفّصل العالم،  الصالة عليه محمد سيد 

 ..وحقانيتها نبوته حقية وقوته التوحيد حقية ففي والسالم
 



 

 القرآن هداية شعاع من ذرة من الثالثة القطعة

{
 وحشمة الحسنة والمناظر والكماالت التزيينات هذه لمثل يلزم انه اعلم!

 ومتفكر فيها، ومتحير بها، ومتنزه له، مشاهد من االلوهية، وسلطنة الربوبية
 واقتداره ومالكها صانعها جاللة الى منها فينتقل ومحاسنها، اطرافها الى ينظر

. وكماله
 انموذج كأنه جامع استعداد له وظلماته جهاالته مع االنسان ان نعم،
 ي حدد ولم. ويفتحه المخفي الكنز بها يفهم امانة   فيه وا ودع العالم، مجموع

 جالل حشمة كمال بشعشعة كلي شعور نوع له فيكون مطلقة ا رسلت لب قواه،
 . االزل سلطان الوهية سلطنة عظمة جمال سرادق

سن ان وكما  تقتضي االزلي النقاش ربوبية كذلك العشق، نظر يستلزم الح 
 بقاء ايضا   وتستلزم والتفكر، والتحسين والحيرة بالتقدير االنسان نظر وجود
. اآلباد أبد طريق في فيه تحير لما ورفاقته االبد الى رالمتحي المتفكر ذلك

 انواع من مستحسنين عشاقا   لها اوجد كما االزاهير وجوه زيّن من ان نعم،
 المشتاقين انظار لها فاوجد المالح خدود وزيّن والعصافير، الذبابات
 هبهذ عيونه ونّور الجاذبة، الزينة بهذه العالم وجه زين من كذلك.. الوالهين

 نقش كل في وادمج المتأللئة، المحاسن بانواع وحّسنه المتبّسمة المصابيح
متحيرينمشتاقينانظارمنيخليهالوتحببا ، وتعرفا   توددا   الوضوح بكمال

الكاملاالنسانصارفلجامعيةاالنسانكل؛بقيمةعارفينمنجذبينمتفكرين
..لهوثمرةلهغائيةعلةاالفالكخلقسبب

 الوجود حتى شئ كل ترك الحقيقية، واللذة السعادة كمال من نا اعلم!
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 الكامل انه والجل الوجود، واجب انه والجل هو، هو شأنه جل انه الجل
 شئ كل فداء له فليكن المطلق، والجمال الجالل ذو هو انه والجل المطلق،

. شئ وكل والكل وكلي لي،
 كذلك احد، واحد لصانعا ان على يدل كما االشياء بين التوافق ان اعلم!

 . حكيم مختار   الصانع ان على يدل بينها، المنتظم التخالف ان
 السيما. االعضاء اساسات في الحيوان بل االنسان افراد توافق: مثال
 الخالق، وحدة على باهر برهان الشخص في المثناة االعضاء في التماثل

. وحكمته الخالق اختيار على نّيرة آية المتقنة والصور التعينات في وتخالفها
 ال لنفسه حبه فلشدة!  ظلما   اشّده ما فانظر. االنسان   الخلق اظلم ان اعلم!

 نفعه بمقياس ثمرتها الى وينظر لنفسه، خدمتها بمقدار اال قيمة االشياء يعطي
 كل في للخالق ان كال،. الحياة عين الحياة في الغائية العّلة ويظن لالنسان،

كم حي  . عقولال عن تدق ح 
 السريعة والحوينات االعمار القصيرة الحيوانات هذه يكون ان يجوز ال ل م
 وبرزخية مثالية لغرائب ونواتات واساسات ومصادر ومساطر مبادي الزوال

 .. الغيب؟ في القدرة لتصرفات وثمرات وترشحات سيالة وتجليات وملكوتية
 ، المبصر في - دالموجو بل - المعلوم عنده ينحصر كما البصر اناعلم ! 

.البديهيات أبده من كان ولو ، وجوده تنكر شيئا   تر لم اذا االمارة النفس كذلك
 لشريعته عبيدا   الكائنات ذّرات جميع صير قدرته بكمال اهلل اناعلم! 

 كذلك.. هكذا فيكون هكذا، كن للذباب يقول فكما. التكوينية واوامره الفطرية
 وبهاتيك الصفات بهاتيك كونوا لحيواناتا لجميع السهولة بعين يقول كذا

!... كلفة بال امروا كما فيكونون االعمار، وبهاتيك االشكال

ونظمتهاقبضتها،فياالجرامهذهاخذتالتيوالقدرةالقوةان اعلم
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تساعدوالشئنمتعجزالبيدك،مرآتكعلىالجواهرفصوصكتنظيمك
.تصرفهادائرةفيماشئلمداخلة

 ومع ماء، كونهما في البحر مع القطرة اتحاد في ريب ال كما انه  اعلم!
ميسة واتحاد السحاب، من كونهما في النهر  السموات، شمس مع القطرة ش 

 النوع، في(  بالغى بالينه)  بـ يسّمى الذي السمك مع االبرة مثل السمك واتحاد
برة مع الحبة واتحاد  .. الص 

 في متحد الجزئيات من جزء في ةحجير على المتجلي االسم ان كذلك
 مع شئ بكل كالعليم الحسنى، االسماء من بالكون المحيط االسم مع المسمى
 والشافي الثمرة، لهذه والمنشىء النحلة، لهذه والمصّور الذرة، لهذه الخالق
.. الجزئي لجزءا االسم عين االوسع الواسع يكون ال ان محال بل العلة، لهذه

 في طرز على واالستمرار والتوقف والسكون طالةالع الن انه اعلم! 
 والعدم والكيفيات، االحوال في عدمٍ  نوع   -بتغيره وجوده ظهور الذي-  الممكن

 خيرا   الشؤون في والتحول شديدة لذة الفعالية كانت صرف، وشر محض ألم
 قبيحة و جهات من حسنة والتألمات فالتأثرات. ومصيبة ألما   كان ولو كثيرا ،

. ةجه من
 فال.. بالتألمات وتتصيقل بالتأثرات، تتصفى الوجود نور هي التي فالحياة

 الظهور بميزان بل للحي، العائد البقاء بميزان توزن   فال. الحياة تنافرها
 الوف الحياة في للمحيي اذ شأنه، جل "المحيي" شؤون لتجّلي والمعكسية
. حييالم لحصص تبعيتها في كمال ها. عرضية حصة وللحي حصص،
ميسيته الحباب فتزيّن  يعارض بدرجة حقا   له يعطي ال سيال آنٍ  في بش 
 االنسان حباب ان إالّ . الجسيمة بالحكم المشحونة تجلياتها حقوق في الشمس

 اشعة من مصباحها يوقد دريّ  كوكب كأنها زجاجة بااليمان ينقلب آمن اذا



يالنور العربي يالمثنو   310  

.. االزل شمس
 وتركيباته واثاثاته قصر ساساتا جميع احد   يصنع ان يمكن كيف انه اعلم!
 لذلك غائية علة القصر يكون وال الواحد، القصر بناء الى جميعا   المتوجهة
 اصال، يمكن ال بل ، وتصرفه تدبيره في يكون وال مبصرا ، معلوما ولو الصانع،
 ايها. اليه عائدة القصر ثمرات يكون وال .قصر واالرض قصر انت كذلك

.قصر لعالموا قصر االرض!.  االنسان
بنعمهوتوّددومصنوعاتهبخلقهاليناتعّرفجاللهجلاهللاناعلم! 

وهكذا.هيكأنهابللتلك،هاتيكففعلورحماته،برزقهوتحّببوانعاماته
 .الحسنىاسمائهمناسمكلتجلى

كافة  لغيرهفّهمهاثمتعالىبتفهيمهحقهاهوكمامنهاتفّهمهافمن
ت   لما لوالك لوالك":حقهفييقالانلهيحقأنهشجّل باذنه  خلق 
 ارتبط الذي واالرض، السموات بين االمين المتين الرابط اال هو وما "االف الك
 جنسا ، الكائنات اشرف هو الذي قلبه على المنسوج بالحبل بالفرش العرش
ّرف الذي النوع وسيد   نوعا   الحياة ذوي واكمل    سيد هوو شخصا ، بالخالفة ش 

 وصحبه آله وعلى عليه محمد العالمين رب حبيب المتقين، وامام المرسلين
.. اآلبدين أبد والسالم الصالة



 

خاتمة
 لذة ت ذيقك التي هي اذ! مرة وهي احالها ما والذلة، والمصيبة العلة درّ  هلل

..  والدعاء والتضرع المناجاة

 عن خال سكوت وكل "لغو فهو الذكر عن خال كالم كل": سمعون ابن عن
 . لهو فهو العبرة من خال نظر وكل ، سهو فهو الفكرة

 عمرى يكفي ال ذنوبى فلكثرة اآلخرة، الى السفر جناح على انياعلم ! 
 بدال   بعدي مستغفرا   ينادي بان وا وصيه هذا كتابي فاوكل لالستغفار، اعمار بل

(: الفرياد) بهذا دائما   عني
 لعمري تضييعي على! واندامتا واخسارتا واحسرتا وااسفا( واه اي)

 المضرة، الزائلة والهوسات والذنوب المعاصي في وشبابي، وصحتي وحياتي
 والوجه الثقيل الحمل بهذا وانا. وآالما   آثاما   ومرضي شيبي أوان في فاورثت
 الدنيا من االبدي للفراق القبر باب الى متقرب المريض والقلب االسود
. الفانية

!المرائى ذا سوقوا النيران الى: ربي قال ما اذا فياذلّي
.رحمتك باب  اال منجأ وال ملجأ ال إلهي

ك إلهي دعاك وقد بالذنوب مقّرا          أتاك العاصي عبد 
سواك يرحم فمن تطرد وان       اهل   لذاك فانت ترحم فان

منفعلم خود زشت زكناه رب يا
لميخج  بدخود  فعل  بدو  قول از

بريزقدسزعالملمبدفيض
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زدلم  باطل  خيال  دهش  تامحو
 موالنا بنداء الرحمة باب استفتح

زنم  مى  اهلل اهلل من  خدا  اى"
زنم مي  هلل شيئا    تو  بردر

نما راه  خود  باسوى  خدا اى
زنم مي  راه  راهم كم  من  زانكى

جحيمال نار على اقوى وال           اهال   للفردوس لست   إلهي
"العظيم الذنب غافر   فانك            ذنوبي واغفر توبة   لي فهب  

 



 

 شّمة  
ن (١) القرآن هداية نسيم م 

                                                 

(م211هـ )2340 سنة باستانبول"وقافا" بمطبعة مرة ألول الرسالة هذه طبعت١

 



 

المرام افادة
 آثاري، في الغموض عن شكاية الناس من اسمع اني! الناظر ايهااعلم! 

:كالم ثمانية مني فاستمع
 الدساسة، فسين مخاطبي اذ االشكاالت، ألجل لعتابي تعجل ال :فاوال  

.بالرمز ولو المخطئة أسئلتها أجوبة بسرعة تفهم وهي

 من أ عطيته نافٍع، ودواء قاطع، سالح اعلمبـ افتتحت مسألة كل ان :وثانيا  
 في لي فليس. جروحي وكثرة احتياجي شدة وقت في احتسب، لم حيث

 في المستتر والداء والجرح األلم من الكتاب في ماليس االّ  مال الكتاب
 فليس الحق، وذوق والسالح الدواء من الكتاب في المذكور واما. الضمير

.الكريم القرآن فيض من بل فكري، مضغه مما وال منى،
 لنفسي اآلن اعرف ال اني الحمد هلل اذ الناس؛ بتنقيد ابالي ال اني :وثالثا  

 ىبأثر واالفتخار التمدح اردت   فاذا. الذم من تستحق وما والعجز القصور غير
 . العيوب سّتار اهلل ان االّ  وافتضح، به اخجل ما االّ  أرى ال

 في وهي محاسن ي ظن بما متصنعا   ابتهج حتى لنفسي، قيمة ال فكما
 حتى وزنا ، ايضا   باألنانية المتكدرة غيري لنفس اقيم ال مساوئ،كذلك الحقيقة
 . العبارة في والتصلف الكالمي بالرياء له اتصنع
 عاجز انا هيهات ولكن.. بها يليق ما الحقايق تلبس ان يليق انه االّ 

 فاعترف المشوشة، اساليبي من ترونه ما غير انسج ان اطيق ال وخام وأعجمي
 بالنعمة تحديثا   اقول لكن. االفهام في قاصر عاجز، باني: صوتي بأعلى وانادي
 أو اليقين عين أتيقن أو اشاهد ما اكتب انما أخدعكم، ال بأني لالمانة واداء
.اليقين علم

 فيض بل! كال. والعقول االفكار مضغته شئ اكتبه ما ان تحسبن ال :ورابعا  
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  .الكريم القرآن من باالستمداد مقروح، وقلب مجروح روحٍ  على أفيض
 من أنوار   بل! كال. يزول وهو القلوب تذوقه سياال   شيئا   ايضا   تظنه وال
.عمي ونفٍس  ريٍض م وقلٍب  عليلٍ  عقلٍ  على انعكست ثابتة حقائق

 خارجا   فصرت بقلبي، ممزوجا   عقلي صار كيف أدري ما اني :وخامسا  
 الصالحين، من القلب اهل سبيل وعن السلف علماء من العقل اهل طريق عن
 فهو منهما السبيلين ايّ  كالمي في خالفت   وان ونعمت فبها وافقتهما فان

.علّي  مردود
 تقّيد النها ووضوحا ، وانسجاما   انتظاما   آثاري في التطلب :وسادسا  

 امور مع مختلفة، نفسية ومجربات غريبة تحوالت في مشاهداتي وتلّخص
.لعّزرتني عليها اطلعت لو اخرى،

، ادر   لم اذا: تقل ال :وسابعا    اتترك بستان في كنت فاذا.. الكل اريد ال الكل ّ
كلها تأكل لم ان الثمرات كل

 ليس واالستدالل البرهان صورة من سائلالم في يصادفك ما ان :وثامنا  
 واستحفظت وعقدت قيدت حدسية مبادئ بل! نظر فيه: يقال حتى برهانا  
.الكريم القرآن من المفاضة اليقين بأنوار



 

{
 المرسلين سيد برسالة العالمين على رحمته على العالمين رب هلل الحمد

.. اجمعين وصحبه آله وعلى عليه اهلل صلى محمد
 ال": بانه يشهد والشهادة الغيب طبقات من انواعه بجميع العالم ان! اعلم 

و االّ  اله . يقتضي هكذا بينها التساند اذ "ه 
:  بانه تشهد وغيرها الشمسية المنظومة من انواعها جميع اركان وبجميع

و االّ  رّب  ال" ..يقتضي هكذا التناظر مع التشابه اذ "ه 
 االّ  مال ك ال": بانه تشهد وغيرها ارضنا من اركانها جميع اعضاء وبجميع 

و .يقتضي هكذا السكة اتحاد مع التماثل اذ "ه 
 الحيوانات وقبائل النباتات طوائف من اعضائها جميع اجزاء وبجميع 
دبّ ر ال": بانه تشهد و االّ  م  . يقتضي هكذا االشتباك مع التعاون اذ "ه 

و االّ  ربّيم   ال": بانه تشهد اجزائها جميع جزئيات وبجميع  توافق اذ "ه 
 وتمايزها واحد، المربي وبأن القلم باتحاد يصّرح االعضاء اساسات في االفراد

. حكيم مختار الكاتب ان على ينّص  المنتظمة الصور في
تصرف ال": بانه تشهد جزئياتها جميع حجيرات وبجميع  االّ  الحقيقة   في م 

و  متصرفين وجود للزم يتحد لم لو اذ التكويني؛ امره تحت اال تصرف وال "ه 
 مطلقين انها ومع اسراء ، مستقلين انها ومع امثال اضداد   انها مع متناهيين، غير

. كثيرة ا خر محاالت مع مقّيدين
م ال": بانه: تشهد حجيراتها جميع ذّرات وبجميع و االّ  ناظ   اتّحاد اذ "ه 

.يقتضي هكذا الفردة الجواهر بين الخيط
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و االّ  اله ال":بانهتشهدهاذراتاثيروبعموم  وسكوته االثير بساطة اذ "ه 
.يقتضي هكذا الخالق الوامر امتثاله وسرعة وانتظاره

 في اذ العالم؛ صانع على واالعتراض التشكي في ألحدٍ  حّق  ال انّهاعلم ! 
 لكسر مقتضى نظام في متدلية حكمٍ  ا لوف إغضاب المشتكي الفرد ارضاء
م الحّق  تّبعا ولو﴿ الفرد ذلك هوس   ﴾واالرض   السموات   لفسدت اهواءه 
 مهندس الجزئي هوسك وتصّير تعترض حتى أنت من! المشتكي ايها فيا
 يدريك وما النعم؟ درجات مقياس الفاسد ذوقك وتجعل الكائنات، كلّيات

ا تراه ما لعّل  ؟ عين نقم    الن عم 
 هوسك لتسكين( الفلك وجرخ) العالم دواليب حركة ي غّير حتى انت ومن

 اليه، تشتكي ان لك لكن ؟ التينة نواة يمأل وال البعوضة، جناح يوازي ال الذي
برة، من حبة منك لك اذ منه؛ ال  وال حّدك فاعرف. يملك ال والمملوك ص 

.. طورك تجاوز
 يتصور ان البد جسد، من عضوٍ  من حجيرة في يتصرف من ان اعلم ! 

. ووضعيته الكّل  نقوش الى لجزءا نسب لنظر يتصّرف ثم اوال ، الجسد
.. البتة الكل خالق امر تحت الحجيرة في فالتصرف

 والنباتات، الحشرات وبذور والسمك الهوام بيضات يحفظ من اناعلم ! 
 يحفظ وال يهمل ان وحكمته بحفيظيته يليق كيف حكيما ، نظيما   رحيما   حفظا  

 االمانة حامل نتوا اآلخرة، في مثمرة الشجار نواتات هي التي اعمالك
  االرض؟ وخليفة
 للبقاء التأليف حّس  وشّدة حي، كل في الحياة حفظ حس شّدة ان مع
 الوجود ان على الصادق بالحدس يدالن المجتمعة المتباينات بين واالدامة

 من رمز   وايضا.. "الباقي الحفيظ الحي" اسم بتجلي االبدي البقاء الى ينجر
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. يبقى ما يالفان في ان الى االلهي القدر
 االدوار في ويحمي االطوار في مثال التينة بذر يحفظ من اناعلم! 

 بكمال التينة شجرة لوازمات البذيرة تلك في ويحفظ االنحالل عن ويصونه
ذلكيهملال..والحيواناتالنباتاتسائروهكذا والمحافظة، االهتمام
.الصادقالحدسوببالضرورةاالرضخليفةالبشراعمالالبتةالحفيظ

 والجسد يتمزق، والقشر يبقى واللب يتبدل، واللفظ يبقى المعنى اناعلم ! 
 والجسد يشب "أنا" و يتفرق، والجسد يبقى والروح يتخّرق، واللباس يبقى

 يبقى والنور تتمزق، والكثرة تديم والوحدة يبلى، والكثير يبقى والواحد يشيب،
 . تتحلل والمادة

 في وانتقاله ألجساٍد، تبديله مع اآلخر، الى العمر اول نم يبقى الذي فالمعنى
 على يتخطى انّه على يدل وحدانيته، محافظة مع ادوار على وتدحرجه اطوار،

 طريق في سالما   الروح، عريان الجسد، متشقق كالليبه، من وينسل ايضا   الموت
 . االبد

 ، الفناء فيها االصل التي الماديات في والمحافظة الحفظ دستور وشّدة
 في الباقي القانون ذلك جريان على األولى وبالطريق القطعي بالحدس تدل

. البقاء فيها االصل   التي البسيط، الواحد والروح والنور المعنى
 مطلقا   شئ كّل  دخول تستلزم واستقاللها وعّزتها االلوهّية عظمة اناعلم ! 

  .تصرفها تحت واخسها االشياء اعظم حقيرا   او عظيما  
ك اذ. خروجك  التستلزم احوالك وحقارة   فخست ك  بعده، يستلزم ال بعد 

لك وجه وتلوث. وجودك حقارة تستلزم ال صفتك وحقارة  يستلزم ال فيك، الم 
 اذ تصرفه، عن الحقير خروج الخالق عظمة تستلزم ال وكذا.. ملكوتك تلوث

... االيجاد في واالنفراد االحاطة، تستلزم الحقيقية العظمة
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 وتقاصر والخفايا الدقائق عن تباعد تعاظم كّلما الكثيف المادي اناعلم ! 
. والدقائق الخفايا في نفوذا   اتم كان وتعالى تعاظم فكّلما النور واما. عنها يده

 (. رونتكن) كشعاع الشئ لباطن اكشف كان ألطف النور كان وكلما
 بنور فكيف المشوشة، والكثرة المسكين الممكن في هكذا هذا كان فاذا
 والنهار؟ الليل ومدبّر ألسرارل العال م   والوحدة الوجوب طرف من االنوار
! والشمول والنفوذ االحاطة تستلزم فعظمته

 جمهور ألفهام وتأنيسه ومماشاته القرآن مراعاة كمال الى وانظراعلم ! 
 الدرجة الدرجات، ذات المسألة في يذكر اذ. المطلق االكثر هم الذين العوام
 من اخفى الدليل يكون ان لزم واال لنظرهم، الواضحة والصحيفة اليهم، القريبة
.النتيجة

جّل الخالقصفاتعلىلالستداللالكونيةاالشياءيذكرفالقرآن
:مثاللالرشاد،اوفقكانالجمهورلفهماظهر  كانفكلما.جالله

ق   آياته   ومن﴿ : يقول ت الف   واالرض   الّسموات   خل   والوان ك م   سنتك م  ال واخ 
 " ذّرة"  في اليها اشير كما الوجه   تعّينات   مسافات   االلوان طبقة خلف ان مع  ﴾

ض   الّسموات خل ق في انّ ﴿ : ويقول ت الف   واالر   ﴾ آليات والنّهار   الليل واخ 
 تحريك نقوش عجائب النظر باول المقروءة والنهار الليل صحيفة تحت ان مع

 ﴾ اوتادا   الجبالجعلنا و ﴿: ويقول. الشمس حول دويرهاوت نفسها على االرض
 المربوطة المرساة وخيمتها االرض سفينة صورة من ي رى ما تحت ان مع

ن تمّيز   تكاد  ﴿  التي االرض غضب تسكين واالوتاد بالعمد  بسبب ﴾ الغي ظ م 
 فى االرض فتتنفس الجبال بخلق غضبها واسكات بطنها في والمرج الهرج

 .. التمزق بدل فقط، بالّزلزلة فتهتز منافذها،
 الماء مخازن الجبال جعل ايضا الصحيفة هذه وتحت الجبال، لوال
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 العناصر وهذه. والتوحل البحر استيالء من التراب وحامية الهواء ومشاطة
. امثالها هذه على فقس الدنيا، "وتد" منه الناطق الّذي الحيوان حياة اوتاد

 الحساب دون والغروب، الطلوع رؤية تعتبر الشريعة ترى السر هذا ومن
. الحكيم القرآن في للتقرير والتكرير للتثبيت، الترداد ايضا   السر هذا ومن ..الحقيقي

 عن فتنزهت االشعار، خياالت من بمراتب اوسع اآليات حقائق اناعلم ! 
 فضولي الشعر وفي وفعله، شأنه عن يبحث اآليات خلف والمتكلم. الشعرية
 . غيره نع يبحث

 الباحث والشعر للعادة، خارق الجملة في العاديات عن الباحث والقرآن
..عادي االكثر في العادات خوارق عن

متنوعةمتعّددةشواهدهاوصحائفالخالقوحدةمرايااناعلم ! 
يستلزمالمتبصرالنظرفيواحدٍ فتنّور.محدودةغيرالمركزمتحدةمتداخلة

انسداداذالعكس؛دونالكل،فتحبالّدخوليمكندواحوبفتحالكل،تنور
بتعليماالمارةالنفسانمع.الكلانسداداليستلزماالدنىالسيماواحد

بالشيطان .الكاذببالعكسوتصّدقالصادقاالصلتكّذ 
 وكاتب الحرف، كاتب غير الكلمة كاتب   يكون ان يمكن ال كما انهاعلم ! 

 ان يمكن ال كذلك.. الكتاب كاتب غير بهاكاتو الصحيفة، كاتب غير السطر
ه الحيوان، جنس خالق غير النملة خالق   يكون  االرض، خالق غير وخالق 

ها . العالمين رب غير وخالق 
 حرف في كتاب او اوكالم كلمةٍ  كتابة   العامة المطلقة الربوبية اشارات ومن

 دابة وخلق حر،الب حرف في السمك كخلق واالحاطة الشعور عموم   لرمز كبير،
 كل في والنمل. االرض نقطة في الحيوان وخلق الشجر، سطر في االرضة
 "يس" كصورة المصنوعات بعض ان حتى متروك، مهمل جامد انه ي ظن موضع
. "يس" سورة فيها كتبت
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 فليس الجملة، في متساوية متماثلة والشموس النجوم هذه ان ااعلم ! 
. شئٍ  كّل  ورّب  كّلها رّب  واحدها ورّب  بالضرورة، منها ربّها

 وامثالها؛ والبعوض البراغيث من تضجرت لما انصفت لو ! االنسان ايها
 تلك ، الحيوانات واكثر الثمرات كل افتراسك التسليم بكمال يتحمل اذ

 من االقتصاص اهون تتحمل ان االنصاف فمن المعصومة، اللطيفة المخلوقات
 .قصاص فالجروح.. المؤذيات بعض ايدي
 حواسه من فردٍ  ولكل المكلفين، من جماعة   االنسان الفرد ان علم ! ا
ه وضاللة تخّصه، عبادة وباطنا   ظاهرا   ق   . تفّس 

 الشعراء خيال سجدة   كذلك ضاللة، اهلل لغير الرأس سجدة ان فكما
 ايضا - اهلل بحساب ال - اهلل غير مدح في الوالهة والمحبة المفرطة بالحيرة
ق ضاللة س  . اخوانه الخيال على وقس. الخيال ابه يف 

 ان مع معلوما ، المألوف ظنّ :  البشر فكر ضاللة اسباب اعمّ  من اناعلم ! 
كم   المركب، الجهل تتضّمن األلفة  العاّديات في يتأملون ال اال لفة فبح 

 .القدرةمعجزاتخوارقكلها انها مع المستمرة
عنونوما السيالة،التجلياتنوعمنالعادياتفوقمافياالالنظريم 

الىاالالحيواناتمنبطنهفيمامعالبحرمجموعمنينظرالكمن
علىفقطالحالتينبهذينفيستدل.الشمسبشعاعاتوتأللئهبالهواءتمّوجاته

.جاللهجّل وصانعهالبحرمالكعظمة
 على مبنية بديهياته بل ومسّلماته، االرضية البشر معلومات اكثر اناعلم ! 

 . فساد أيّ  فساد   االساس ففي. المركب الجهل على مفروشة وهي االلفة،
ه السر فلهذا  نجوم وتثقب المألوفة، العاديات الى البشر انظار اآليات   توّج 

 من األلفة تحت ما ويريه رأسه، ويميل البشر باذن ويأخذ االلفة حجاب القرآن
. العاديات عين في العادات خوارق
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 وال التداني وال التساوي تستلزم ال المكالمة حتى المناسبة ان اعلم !
 ايها فيا. الشمس مع ومعاملة مناسبة لهما الثمر وزهرة المطر فقطرة. التشابه
..الكون خالق عناية نظر عن تسترك حقارتك ان تحسبن ال!  االنسان

 قعو كما االولياء لبعض وطيه الّزمان بسط وقوع من اشتهر ما اناعلم ! 
 في كما ونصفا ، مرتين واحد يوم في المكية، للفتوحات مطالعته في للشعراني

  ."والجواهر اليواقيت" آخر
 اال الفهم؛ الى تقربه نظائر له تراه فيما اذ فيستنكر؛ يستغرب ان ينبغي ال
 في بل ليلة في .ليلة في سنون بل  سنة عليك مر كأن الرؤيا في ترى انك ترى
 االقاويل من شاهدته وما عليك، جرى ما بدل لقرآنا قرأت ولو. ساعة

 . الساعة تلك في ختمات لقرأت واالفاعيل
 ويطول الزمان، ينبسط اليقظة في الكشف الهل الحالة هذه انكشاف ففي
 . الزمان يقيدها ال التي الروح دائرة الى ويتقرب العمر،

 الى تشير ميزانا   تكون ان الجل متداخلة اميال لها "ساعة" صورت ولو
 درجات لبيان سيما ال. اهلل مصنوعات في الموجودة الحركات سرعة درجات
 والملك، العقل، ونور والخيال، ،(االلكتريق)و والضياء، الصوت، سرعة

يعدّ الذيالميلالىالثواني وميل الدقائق، وميل   الساعات يعدّ  فميل  . والروح
الىاالميالاولمعدودمننيناثكّل بينالنسبةمحافظةمعالعاشرات،

 .آخرها
الحركات،ابطأالىالمشيرللساعاتالعادالميلمدارالساعةتلكففي

المشيرةللعاشراتالعادّ الميلمدارلكانهذه،ساعتكدائرةمثلكانلو
 .اوسعبلزحلمدارمثلالحركاتالسرع

ت،العاشراميلظهرامتطىوواحدا  الساعاتميلركباحدافافرض
تكونبدرجةلذاكانبسطمالهذاانطوىطفقوقطعارأيامابينكمفانظر
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 .هذاسنةذا،ثانية
يجريفيها،يجريفماكلونها،الزماناوالزمانكجسمالحركةوالن

افاعيلهي صدرانجسمانّيتهعلىروحهالغالبللولييجوزالفلمايضافيه
والخيال؟الروحسرعةمقياسعلى

 وال الخالص، المحض التوحيد وهي النتيجة المرء يستعظم قد انهم ! اعل
 براهينها يردّ  فيشرع. الفاسد خياله يتحملها ال او الكاسد، ذهن ه يسعها

 ويقيمها يقلها ان يمكن ال العظمة بهذه نتيجةال بان ويتعلل القاطعة، الصحيحة
 . القوة غاية في كان ولو البرهان، هذا

 ينظر منفذ اال البرهان وما االيمان، النتيجة قيوم ان يعرف ال فالمسكين
 براهين لها بل واحدا ، ليس البرهان ان مع. عنها االوهام يطّهر اومكنسة.. اليها
. البحار وامواج االمطار وقطرات البطحاء حصى وبمقدار الدهناء، رمال عدد

 أكلكب أعلم يكون ان بد ال ألكلك، والتفاح البطيخ هّيأ من اناعلم! 
 واالغصان العروق فاين. غيرك يدريه ال الذي الوجداني بذوقك وخبيرا   منك،

 الرحمة موازيب االّ  واالغصان األسباب فما العلم؟ هذا من الميتة الجامدة
 ..النعمة ومسيالت

 



 

 شّمة من الثانية القطعة
{

 المسافة اعظم وما والملكوت، الملك بين الحجاب ارّق  ما اهلل فسبحان
 الحجاب الطف وما! اطولها وما واآلخرة الدنيا بين الطريق اقصر وما! ينهماب

! اكثفه وما والكفر االيمان بين البرزخ اشف وما! اغلظه وما والجهل العلم بين
! والنار الجنة بين كما بينهما ما ان مع والمعصية العبادة بين المسافة اقصر وما
! االمل اطول وما الحياة اقصر وما

 الى ونفوذه الروح مرور يمنع ال رقيقا   حجابا   واليوم االمس بين ان فكما
.. االبد او سنة مسافة الجسد الى بالنسبة الحجاب ذلك وان والماضي، االمس
 الهل شفاف رقيق حجاب واآلخرة والدنيا والملكوت، الملك بين كذلك
. مانيالجس والهواء النفس الهل الكثافة غاية كثيف وغليظ والروح، القلب

 نفسك عين فتحت فاذا جفنك هو لطيف برزخ وليلك نهارك بين ان وكما
.. سرمدا   ليلك عليك دام فعميت نفسك نسيت وان. نهارك وانجلى ليل ك زال

 نظر واذا. علما   شاهده ما كّل  صار الكائنات الى تعالى بحسابه نظر من كذلك
.محضا   جهال علما ، يظنه ما كّل  صار االسباب وبحساب بالغفلة

بمقدارزمانا  الليلفيظلماتهوشدة(صوفياآيا) تنّوربينانوكما
البرقبالتهابالعالمفضاءوفي(األلكتريق) لمفتاحاالصبعينتحريك
عنوانكشافهاالسودبالسحابوظلماتهاالدنياواستضاءةآن،فيوانطفائه

االيمانبنورنظرمنكذلك..دفعةالرحمةنسيمبهبوبالشمسوجه
الكائناتواجزاءوتوددا ،وتحببا  وانسية  نورا ،مملؤا  العالميرىوالتوحيد
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 .نسينوماحياء  اخوانا  أوّداء
موحشينامواتا  اجانب،اعداءالعالماجزاءيرىبالكفرانظرإذاواما

يغشاهمظلممصطلمبحرفيوهوبعضفوقبعضهاظلماٍت العالمويرى
 .يراهايكدلميدهأخرجاذاموجفوقهمنموج

 كما الفرق من بينهما ان مع الورق من ارق المرآة وجهي بين ما ان وكما
 تعبس؛ او وجهك في تضحك بان الوجهين تبدل ثم والشرق، الغرب بين

 .. لها االصبعين بتحريك يحصل
 وجها وتريك تنقلب اهلل لوجه بها النية فبتعّلق وجهان؛ البشر ألفعال كذلك

 او النية وبفقدان التجليات، من يحدّ  ال ما المثالي عمقه في يسع معكسا   افا  شف
 من اليغني الذي السطحي االسود او الجامد الوجه يظهر اهلل وجه لغير النية

.شيئا الحق
 وفي شيئا عمقه في يسع ال المرآة من الملون االسود الوجه ان وكما
  .الصغير جرمه بمقدار يسع انما عرضه،
 وال يحد ال ما يسع المطلق والمثال بالبرزخ فالتصاله الشفاف؛ الوجه واما

 الدنيا الى وجه: وجهان لها الحياة كذلك..  االشياء اعظم من عمقه يضيق
 بقبول الغافلة فالنفس دائمي، واسع   شفاف الحق الى ووجه فان، ضيق اسود
 االمل بطول االشف، الوجه احكام وت ظهر االسود الوجه تلبس الشيطان مغلطة
. االبد وطلب

 مفتحة انها مع فالكائنات نفسه، وفي االنسان يد في العالم مفتاح اناعلم! 
 يفتح مفتاحا   االنسان في االمانة جهة من اودع سبحانه فالحق منغلقة، االبواب

 . الكون خالّق كنز به يفتح وطلسما   العالم، ابواب كل به
طلسم مغلق، معّمى أيضا   "انا" ان اال. "انا" من فيك ما والمفتاح    منغلق، وم 
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.الكائنات لك انفتح الموهومة ماهيته بمعرفة   "انا" فتحت فاذا
 - قياسيا   واحدا   ليصّي ره "انا" االنسان ليد اعطى جالله جّل  اهلل ان نعم،
. الربوبية اوصاف لفهم - والتحقق بالعلم ال والتوّهم بالفرض

 وجود حبل في شعورية شعرة   رآه بأن ؛هو ما "انا" عرف اذا فاالنسان
 له الشخص؛ كتاب في والفا   البشر، ماهية ثوب في رقيقا   وخيطا   االنسان،
 الشر الى ووجه. فاعل ال فقط للفيض قابل فبه الخير، الى وجه: وجهان
 ان من اضعف ووجوده مخيلة، وربوبيته موهومة، وماهيته فاعل، وبه والعدم
 التى الموازين من وامثاله الحرارة كميزان هو انما لب.. بالذات شيئا   يتحمل
 المحيطة الصفات به يعرف ميزان ايضا "أنا" فـ. االشياء مقادير بها يعرف

 وأدى ﴾زّكيها من   اف لح قد  ﴿ تحت دخل وأذعن.. الوجود للواجب المطلقة
. بحقها االمانة

 كل به ورأيت متتفهّ  عينا   لك صار الحرفي، بالمعنى "أنا" في تأّملت فاذا
. يصدقها ما "أنا" في صادفت   اآلفاقية المعلومات جاءت اذا النه الكون، في ما

 فليرجع. المفروضة ومالكيته الموهومة وربوبيته "أنا" وظيفة انتهت فهمتها فاذا
 .. الحبابية الى الّسمكتية من "انا"

 في توخن مالكا ، واعتقدته االسمى بالمعنى "أنا" الى نظرت اذا واما
 من تدهشت   التي االمانة اذ  ﴾دّسيها من   خاب وقد  ﴿ تحت دخلت االمانة
 تولدت منها اذ الجهة، هذه من "أنا" هي والجبال واالرض السموات حملها
  .والضالالت والشرور الشرك
. أنا كلك فصار وجودك بلع حبال   صار حتى غل ظ، عنك "أنا" تستّر اذا اذ

 يقيس ثم. صانعه امر يبارز شيطانا فيصير به واالستناد النوع بانانية استغلظ ثم
 .. عظيم شرك في فيقع نفسه على االسباب ثم الناس،
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 وجهك، في انغلق اآلفاق كل وفتحت عينك ارسلت لو الوجه هذا ففي
 ولون ه. "أنا" من نفسك في ما بلون شئ كّل  ترى اذ نفسك؛ الى عينك برجوع

لئت ولو والتعطيل، الشرك - الوجه هذا في - ذاته في  باهرة ، آياٍت  اآلفاق م 
. اآليات على طّمت مظلمة نقطة "أنا" في وبقي

 اخذته ووجه النبوة، اخذته وجه: وجهان له "أنا"انوهي:مهمةمسألة
. الفلسفة

 تبعي، ووجوده حرفية، ماهيت ه المحضة؛ العبودية منشأ :االول فالوجه
 لفهم ومقياسا   ميزانا   صيرورته: يفتهووظ فرضية، وحقيقته وهمية، ومالكيته
لك فسلموا "أنا" الى نظروا هكذا فاالنبياء. الخالق صفات  وحكموا. هلل كّله الم 

ه   ﴿ و الوهيته، في وال ربوبيته في وال ملكه في ال له شريك ال بانه  مقاليد   ب يد 
و شئ   ك ّل   لرحيما انبت الحي الشفاف الوجه هذا ومن ﴾ قديرٍ  شئٍ  ك ّل  على وه 
 حديقة في المباركة اغصانها فاثمرت العبودية طوبىال شجرةال جالله جّل 

 والصديقين واالولياء والمرسلين االنبياء ثمرات متدلية قطوفها، دانية الكائنات،
.الظلمات في كالنجوم  المتأللئين
 وبالوجود الحرفي، دون االسمي بالمعنى "أنا" الى فنظرت الفلسفة واما
 وتوهموا ثابتة، حقيقة وظنوه بالحقيقة، مالكا   وزعموه التبعي،  دون االصلي
 "أنا" رأس وعلى الشرك، انواع   تشعبت هنا فمن. ذاته بحب ذاته تكّمل وظيفته
 . الضاللة زقوم شجرة   تنبتت  

 القوة باستحسان البشر انظار في اثمرت "البهيمية القوة" غصن فمن
 .. جهة من ومعبودة جهة، من ة  عابد اصناما   المرائي والحسن الظالمة

 .. وفراعين نمارد البشر رؤوس على اثمرت "الغضبية القوة" غصن ومن
 وفالسفة والماديين، الدهريين البشر عقول في اثمرت "العقلية القوة" ومن
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 في "أنا" وان.. تعالى غيره على ملكه سائر ويقسمون واحدا ، للواجب يعطون
 تصلب، باال لفة ثم تمّيع، نظرهم شؤم بسبب لكن وبخارا ، هواء كان كأنه ذاته
 وتوسع. صاحبه ابتلع حتى فاستغلظ تكدر بالعصيان ثم تجّمد، بالغفلة ثم

 . خالقه الوامر مبارزا   فصار نفسه على واالسباب الناس قاس ثم النوع، بافكار
 الطبيعة، وايجاد االسباب، تأثير الى الفالسفة بعض اضطر هنا فمن

م  ﴿ ضالالتهم من وامثالها االرواح وقدم الحشر، فيون والتصادف،  اهلل قاتله 
. ومخاليبه وانابيبه "أنا" بمنقار الشياطين اختطفتهم ﴾ي ؤفكون انّى

. الطواغيت من كالهما الكبير، العالم في كالطبيعة الصغير العالم في فأنا
ر   فمن  ﴿   ف  ن   بالطّاغ وت   يك  سك فقد باهلل وي ؤم  تم  وة  ب   اس  ر  ثقى الع   ال ا لو 

صام ﴾عليم سميع   واهلل لها انف 

وعرقواالراءةوالرياءبالرؤيةوفسادهابالنية،الحسناتحياةاناعلم!
حياةالنيةانكماثانوي،وبشعوربالنيةتنقطعبالذاتالمشعورةالوجدانيات

..بجهةٍ االحوالموتالنيةكذلكاالعمال،
 الغم ونّية تطيره، الفرح ونّية تزيله، التكبر ونّية سده،تف التواضع نية: مثال

. وقس تهّونه
 نواة على تنبت ان البد التكامل، قانون فيه ما كل بل الشجرة ان اعلم! 

بق   لم فان. الشجرة تلك مثل من ثمرة بطن في تربت  العالم، كشجرة بغيرها ت س 
 االزلية العناية من حقها ثم. بعد بالثمرة تجسدت ما عريانة نواة من لها فالبد

 تلك تكون ان فالبد عليها، تنّبتت التي الشجرة ثمرة من ثمرة ايضا تلبس ان
. واجل واعلى واشرف والطف واكرم اعظم بها، النواة تجسدت التي الثمرة

 والحيوانات اوراقها، والنباتات اغصانها، والعناصر شجرة، فالكائنات
. ثمراتها واالناسي ازاهيرها،
 واعظمها وازينها واحسنها واجالها واوالها وانورها ثمراتها وأواض
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 والسالم الصالة عليه محمد هو وانفعها واجمعها والطفها واشرفها واكرمها
 زاغ وما المعراج صاحب. العالمين رب وحبيب المتقين وامام المرسلين سيد

 الّذراعو والجذع والذئب والظبي الضّب  وكّلمه القمر، له انشق ومن البصر،
 اصابعه بين من الماء ونبع والشجر، والمدر والحجر والجبل والجمل
 التجليات وطور االيمانية، الحقائق ومجمع االنسانية، الخالئق افضل كالكوثر،

 وافضل والصديقين، االنبياء ركب وقائد الرحمانية، االسرار ومهبط االحسانية،
 نىثاأل المجد ازمة ومالك حيد،بالتو االعلى العز لواءال حامل اجمعين، الخلق

 لسان وترجمان االول، السوابق انوار ومشاهد االزل، اسرار شاهد باالسالم،
 والمتخلق العبودية، رتب باعلى المتحقق والحكم والحلم العلم ومنبع القدم،

 افضل عليه االكرم والحبيب االعظم الخليل. االصطفائية المقامات باخالق
.والسموات االرض دامت ما البركات وانمى التحيات وازكى الصلوات

ى مدد   ذ  ب يد  ل  خ  س  اى  قاف له ساالر  ر   
 سنسك أى نور كرم جمله مزك معتمدي
 انتسابم سكادر, ايشته ديلمده سندي
  ّ ول  اهلل  حّمد  رس  ّ   م  له إ اّل اهلل   ال إ 

 امقي الى عني مستغفرة االلسنة من الوف لي يكون ان واتمنى احب !إلهي
 على ومصلين مستغفرين لي، السنة هذه رسالتي نسخ! الهي يا فاجعل. الساعة
.. يسطرون وما القلم مادام عني بدال   النبي

 اخفتت الغفلة وشّدة اخجلتني، المعاصي وكثرة اخرستني، الذنوب !إلهي
 وسندي سيدي بصوت مغفرتك باب في وانادي رحمتك باب فادق. صوتي
 البواب عند المأنوس المقبول وندائه سره قدس كيالنيال القادر عبد  الشيخ

 يضره   ال يامن شئ، كل ملكوت بيده من ويا شٍئ، كل رحمته وسعت يامن : بـ
 وال شئ، يؤوده وال شئ، عنه يعزب وال شئ، يغلبه وال شئ، ينفعه وال شئ،
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 اغفر شئ، يعجزه وال شئ، يشبهه وال شئ، عن شئ يشغله وال بشئ، يستعين
 وبيده شئ، كل بناصية آخذ هو من يا. شئ من تسألني ال حتى شئ، كل لي

.. شئ كل بعد واآلخر.. شئ كل قبل االول هو من ويا.. شئ كل مقاليد
 اغفر.. شئ كل فوق والقاهر.. شئ كل دون والباطن.. شئ كل فوق والظاهر

 بكل ومحيطا شئ بكل عليما ويا.. قدير شئ كل على انك.. شئ كل لي
 ولطيفا شئ، كل على ورقيبا شئ، كل على شهيدا ويا شئ، بكل شئ،وبصيرا  

 ال حتى والخطيئات الذنوب من شئ كل لي اغفر. شئ بكل وخبيرا شئ، بكل
.. قدير شئ كل على انك. شئ عن تسألني

 وبسلطان سلطانك وبقدرة عزتك، وبجالل جاللك بعزة اعوذ اني الّلهم
 من اجرني.. المستجيرين رجا يا. الردية واالهواء القطيعة من قدرتك،

 نبيك بحب وصفني.. البشرية القاذورات من وطهرني.. الشيطانية الشهوات
 واوهام الغفلة اءصد من الصديقية بالمحبة وسلم،عليهاهللصلى محمد

 غرقا  .. اهلل ومن اهلل، والى وباهلل، هلل، الكل ويبقى االنانية تفنى حتى الجهل،
.. اهلل بعناية محظوظين.. اهلل بسيف منصورين.. اهلل منة بحر في اهلل، بنعمة

عالمويا االنوار، نور فيا. اهلل عن يشغل شاغل كل عن.. اهلل بحماية محفوظين
رحيم،ياقهار،ياياعزيز،ملك،وياوالنهار،الليلمدبرويااالسرار،
،العيوبياستارواالبصارالقلوبيامقلبالغيوب،ياعالمياغفار،.ياودود
وغلقتاالسبابعليهضاقتمنوارحمذنوبيلياغفرالذنوب،ياغفار
ايامهوانصرمتالصواباهلطريقسلوكعليهوتعسراالبوابدونه

دعياذامنفيااالكتسابودنّي والمعصيةالغفلةميادينفيراتعةونفسه
وعزمرضهعظ ممنارحموهاب،ياوياكريم،الحساب،وياسريعاجاب،
.ورجاؤهملجؤهوانتبالؤهوقويحيلتهوضعفتشفاؤه

 وعدتي حاجتي حجتي !الهي.. وشكايتي وحزني بثي ارفع اليك !الهي
 عفوك تيار من وذرة. تغنيني جودك بحار من قطرة الهي حيلتي، وانقطاع فاقتي
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 يا معيد، يا مبديء يا. المجيد العرش ياذا.. ياودود. ياودود. ياودود. تكفيني
 التي وبقدرتك عرشك اركان مأل الذي وجهك بنور اسألك: يريد لما فعاال

 انت اال اله ال شيء كل وسعت التي وبرحمتك خلقك جميع على بها قدرت
 برحمتك عمري جميع في لساني وسقطات ذنوبي جميع واغفر اغثني مغيث يا
.الراحمين ارحم يا

..آمين.. آمين.. آمين
 سبيل في عني بدال ،ثانيا   قرأهاف لنفسك،  اوال االستغفار هذا يقرأ يامن

 فانطق لسانك مستعيرا   بكتابي ناطق ساكت ولساني ساكن، قبري في فاني.. اهلل
...  هلل حسبة   ايضا   بحسابي

النورسي سعيد



 

 النسيب الحسيب اهلل في أخي تقريظ هذا
 2 االرواسي شفيق محمد السيد

سبحانه باسمه
﴾ دهبحم يسّبح االّ  شئ من وان﴿ 

خلقه خير على والسالم والصالة
 فيوضات من الملهمة الزمان، بديع استاذنا آثار ناظر لدى المعروض ومن

 ال التي الفرقان بالغة نكات اليها تهدي اشارات من والمستفادة القران، آيات
 وتوسيع االمرية، اللطائف بانكشاف المنان، الملك عليه منّ  من االّ  تدركها
 ما خالصة بان والوجدان الحواس مرآة سائر صيقلة مع ،العقلية الدائرة
 اشرار مقابلة في حصين حصن منها كال   ان حقها، في االخالص من لخصته
 الشيطان، ودسائس النفس، وساوس فيه يؤثر ال صيني سد بل الدين، اعداء

 من يجري وانه.. الضالين الفالسفة افكار واباطيل الطبيعة، عبدة وتلقينات
 الشرارات منه وتنطفئ االيمانية العقدة به تنمو حياة ماء احثهامب منابع

ن كي مطالعتها في البليغ السعي من طالب لكل فالبد النفسانية،  بما ت حص ّ

                                                 

2
واس" التابعة لقضاء "هيزان" في والية "بتليس".  24ولد سنة    من في قرية "آر 

وسجن معه في دنيزلي  أصدقاء األستاذ النورسي. تتلمذ عليه من مدرسة خورخور في "وان"
ن رئيسا  لألئمة . ت ولّي رئاسة لجنة تدقيق المصاحف باستانبول لمدة طويلة. كا243سنة 

في جامع السلطان أحمد لمدة سبع عشرة سنة. تولى مهمة الوعظ واإلرشاد في جامع أبي 
أيوب األنصاري طوال أربعين سنة. له مؤلف تحت اسم "خطب الرسول صلى اهلل عليه 

  23/3/20وسلم ومجالسه" انتقل إلى رحمة اهلل في 

 -الناشر -
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 في تعسرا   وجد وان.. ودقائقها ذوقياتها من ناله بما وتشفى براهينها من حصله
 انما الجليلة الفوائد صداق فان فيها، السعي لفتور سببا   يكن فال معانيها، فهم
 لما اختياري، غير صعوبتها الن ايضا ، مؤلّفها يلومنّ  وال الكثيرة، المساعي هو
 ضيق اليسعها ذوقية وقضايا للعادات الخوارق من موضوعاتها مسائل من فيها

 ومفهومات النظريات، من الغير وعند عنده بدهية نتائج من وبراهين العبارات
 اآلخر البعض في وترك نصب بعضها على بتنص قد ومتناسلة متناسبة
 من ذلك وغير والكلمات الجمل رايات تكفيها ال المسافة بعد الن االيات،
.التمثيالت وغرائب التشبيهات  بدائع مثل االسباب

    الحقير
شفيق محمد



 

الرحيمالرحمناهللبسم
الطريق ألقوم التوفيق اهلل ومن

.والسيارات النجوم بكلمات وتسبيحه بحمده السماء انطق من يا سبحانك
.. والنباتات االشجار بكلمات وتسبيحه بحمده االرض انطق ويامن
.. والثمرات االزهار بكلمات والشجر النبات وانطق
..والنواتات البذور بكلمات والثمر الزهر وانطق
.. الحبات وكلمات السنابل بلسان والبذر النواة وانطق

 والماء باعصاره، والهواء بانواره، الضياء دكبحم يسبح يامن سبحانك
 بأطياره، والجو بأثماره، والشجر بأزهاره، والنبات بأحجاره، واالرض بانهاره،

. باقماره والسماء بامطاره، السحاب و
  ونّير االصفياء وزبرقان االنبياء، نبراس محمد سيدنا على والسالم والصالة

 واصحابه الهدى، نجوم آله وعلى. افقينالخ وضياء الثقلين، وشمس األولياء،
.الدجى مصابيح

وما  وجعلناها﴿:سرّ فهمعنذهن هيضيقمنيااعلم !  ج  ﴾ل لّشياطينر 
: سبعةدرجاتذاسّلما  اآليةهذهسماءالىللصعودان

 امتالء اذ بالمالئكة، يسمون يناسبونها سكانا للسموات ان : االولى
 بل يشير واالدراك، الحياة ذوي من السماء الى سبةبالن حقارتها مع االرض
 ذوي من - المزينة القصور تلك - البروج ذات السموات بامتآلء يصرح

. االدراك
 والنقوش والمحاسن التزيينات هذه بجميع الكائنات تزيين ان وكذا
 ي ظهر ال اذ والتقدير؛ بالحيرة مستحسنين متفكرين انظار لوجود مستلزمة  
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سن  الجن يكفي ال انه مع. لجائع اال الطعام ي عطى ال كما لعاشق، االّ  الح 
 ال ما اال بها تقوم ال بل والوظيفة، الحشمة هذه عشير معشار لع شر واالنس

. والروحانيات المالئكة انواع من عدت
 اليها منها يجئ وارتباطا معها ومعاملة السماء مع عالقة لالرض ان :الثانية

 ان نعلم القطعي فبالحدس. وغيرها والبركات  الحرارةو الضياء من اشياء،
 وخلع اثقالهم بوضع خّفوا اذا السماء، الى فيها يصعدون طريقا   ينيلالرض

.واالرواح واالولياء كاالنبياء اجسادهم
 اهلها ان على تدل واطرادها وانتظامها وسكوتها السماء سكونة ان: الثالثة

 وامتحان واختالفات وتذبذب اضطراب فيها التي االرض كأهل ليس
 اهل كل بل االضداد، واجتماع باالخيار االشرار اختالط بسبب بمشاجرات،

. يؤمرون ما يفعلون مطيعون السماء
 احكامها، متغايرة   اسماء   العالمين ولرب الدين يوم لمالك ان :الرابعة

 ،الكفار مع الصحابة صف في للمحاربة المالئكة انزال اقتضى الذى فاالسم
 االخيار السماويين أي والشياطين؛ المالئكة بين المحاربة وقوع يقتضي
 . االشرار ينيواالرض
 حشمته واسم سطوته شأن يقتضي قد اذ ؟ يفعل كيف السلطان ترى اال
 تعظيم اعالن او األشهاد، رؤوس على والمجازاة ةاالمكاف استحقاق تشهير
ل ال بان خدامه، بعض ه هممع يعام  م  ل   يأمر بل الخاص، وبتلفونه فقط، بهم بع 
 واستقبال علوي، وامتحان محتشمة، مبارزة لميدان الناس فيحّشد الوزير
..سياسي

الذهابتشبثفياخيارهمةالروحانياشراريقّل دانالبدانه:الخامسة
يطردونهمبلالسماء،اهل  اليقبلهمانوالبدللطافتهم،السماءمملكةالى
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 .لشراراتهم
المعنويةالمبارزةلهذهيكونانالربوبيةسلطنةحكمةفيوالبد
اهمالذياالنسانالشهادالشهادةعالمفيواشارةعالمةالمهمةوالمعاملة

 .والشهادةالمشاهدةوظيفته
المبارزةهذهاعالنبانسبالسماويةالحادثاتبينفيمااليرىانهمع
الحصونبروجمنالمرماةتللمنجنيقاالمشابهةالشهبرميمنالعلوية
الحكمةهذهغيرتناسبهاحكمة  ةاالحادثلهذهاليرىانهمعالرفيعة،

.الحادثاتسائرخالفالحقيقة،أهللجميعالمشهودةالمشهورة
 العصيان من ويزجره البشر يرشد المعجز الحكيم القرآن ان :السادسة

ش يا﴿ انذار الى فانظر.. عال ومثل غال باسلوب ن   رمع   ان واالن س   ال ج 
ت م   تطع  وا ان   اس  ذ  ن   تن ف  طار   م  ض   الّسموات   اق  وا واالر  ون فان فذ   ﴾بسل طان االّ  التنفذ 

 كأنّه   الربوبية، سلطنة وسعة جنب في عجزهما واعالن الثقلين، تعجيز في اآلية
 يطيعه سلطانا   تعصي كيف! العاجز الصغير الحقير االنسان ايها:  يقول
 كأنها ببنادق الشياطين يرجمون الذين والمالئكة والنجوم واالقمار موسالش

 جنوده من سلطاٍن؛ مملكة في العصيان على تتجاسر وكيف! اعظم بل جبال  
 ترمى كما ارضكم عظمة في نجومٍ الب االعداء وجه في يرمي ان يقتدر من

. وبندقتك جوزك
 غاية وفي الصغر يةغا في افراد له والسمك كالملك النجم ان :السابعة

 به ماي زيّن النوع هذا فمن نجم، فهو السماء وجه في يضئ ما فكل. الكبر
 كالمنجنيقات الشياطين به ماي رجم ومنه واالسماك، واالثمار كالجواهر السماء
 المجتنبين المطيعين المتيقظين الحارسين وجود الى لالشارة او للطرد، المرماة

.. الدوائر اوسع في المبارزة قانون جريان الى زللرم او العاصين، اختالط عن
. القاطعة والحكمة البالغة الحجة وهلل
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 كثيرة، كونها وبعد كونها قبل االشياء بكتابة المصرحة اآليات اناعلم ! 
بينٍ  ك تاٍب  في االّ  ياب ٍس  وال رط ٍب  وال﴿ كأمثال  منظومات ويصدقها ﴾م 

والميزانالنظامآياتالسّيماها،آياتوموزوناتالكائناتكتاب مكتوبات  
.واالمتيازوالتزيينوالتصويرواالنتظام
 والصور، المقادير وجميع والبذور المبادي جميع فالدليل   الكون، قبل أما

نيدقات اال :البذور ما اذ  فتبني القدر، رسمه ما فهرستة فيها اودعت لطيفة ص 
 قدرية مكتوبات اال ديرالمقا وما. هندسته على الذرات وتستخدم القدرة  

 في تتحرك الجامدة العمي الصم الذرات اذ موزونة؛ علمية وقوالب منظومة،
 الفوائد بمظانّ  بصير سميع توقف معوجة، حدود عند تتوقف ثم االشياء نمو

. الكون قبل الكتابة براهين كثرة فقس وهكذا. والثمرات
 هي التي الثمرات يعجم العالم فمن الكون؛ بعد الكتابة على الدليل واما

 ما األشهاد رأس على تنشر   واالزهار، االشجار اعمال صحائف كمطويات
شرت االرض في د فنت اذا اصولها، رؤوس على جرى  . الربيع في وح 

 هي وما الصغر، في كالخردلة محل في التي الحافظة قوته االنسان ومن
 ليد واعطت ه العمال،ا صحيفة من القدر بقلم القدرة يد   استنسخته كسندٍ  االّ 

 والمرج الهرج هذا خلف ان وليطمئن المحاسبة، وقت به ليتذّكر االنسان
 يكتب والواح   الزائالت، هويات القدير فيها رسم للبقاء مرايا: والزوال والفناء

.. الفانيات معاني العليم الحفيظ فيها
 كذلك ،اآلالت مضطربة متزلزلة بل ثابتة غير الساعة ان كما انهاعلم ! 

 يعّدان نميال "والنهار الليل" صار الزمان فبادراج. كبرى ساعة هي التي الدنيا
 المكان وبادراج. ساعاتها عدي "العصر" و دقائقها، تعد ابرة   "السنة"و ثوانيها،

 بتبدل "االرض"و. الثواني كميل وتزلزله وتحوله تغيره بسرعة "الجو" صار
 "جبالها" وتولد بطنها وبتزلزل. الدقائق كميل ة  وحيا موتا   وحيوانا ، نباتا   وجهها
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ناب ذوي وظهور اجرامها بحركات بتغيراتها "السماء"و. الساعات كميل  األذ 
. االيام يعد الذي كالميل والشهابات والكسوفات
 كالماء راحلة متزلزلة هالكة فانية السبعة االركان هذه على المبنية فالدنيا

 فصارت بالطبيعة وتكّدرت بالغفلة، صورة   ّمدتتج لكن. الحقيقة في السيال
جمودتهاتزيدانالسفيهةوالمدنيةالسقيمةفالفلسفة .اآلخرة عن حجابا  

 .وك دورتها
ببّيناته،ويشّففهابآياته،المنفوشكالعهنالدنيافينفشالقرآنواما
مولدةالالغفلةويفّرقبنعّياته،الموهومةابديتهاويمزقبنّيراته،ويذيبها
واذا﴿:المذكورةحالهابلسانتقرأالمتزلزلةالدنيافحقيقة.برعداتهللطبيعة
رآن  ق رىء واال ق  ع  تم  ت واله  فاس  ﴾ت رحمونلعّلك م  وأن ص 

 والمستقبل، بالماضي عالقته شمول الحيوان عن االنسان مميز اناعلم ! 
 انشاء في الظاهرية لالعل لترتب وكشفه.. واآلفاق باالنفس ادراكه وكلية

 .الظاهرية االشياء
 بالجهاز والتحميد التسبيح   والزمها؛ جهازاته واتم واقدمها، وظيفته فاعظم
 والمستقبل، والحال الماضي بلسان صانعه االنسان فيسبح لهما، المخلوق
 وشهادته المخلوقات لتسبيحات مشاهدته وبسر.. واآلفاق االنفس وبألسنة
 في والترتب بالترتيب المكتوبة اسمائه بقراءة االشياء عصان على يثني عليها
. االشياء ةصنع حكمة

 واالستحسان، التعجب ومعنى والتقدير، الحيرة معنى يتضمن اهلل فسبحان
..للعظمة المجهولية ومعنى المحبة، مع الهيبة ومعنى والتقديس، التنزيه ومعنى

 والقضاء   ، القضاء في لعطاء  ا ينفذ.. ومقدرات وقضايا، عطايا، هلل اناعلم! 
 والتراب الحجر صالبة تنخرق كما. القضاء قانون العطاء   يخرق اي. القدر في
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 الماء من اللطيف للميل الحديد مقاومة   وتنكسر اللينة، العروق مرور عند
 القانون ينخرق كما القدر قانون   القضاء لسهم وي خرق االنجماد، عند اللطيف
 الى لالشارة المخّصصة الخارقة الجزئيات بشذوذ النوع قدر   هو الذي الكلي

عل   مختار فاعل   سبحانه انه ك م   يشاء   ما يف   راد وال اعطى لما المانع يريد   ما ويح 
. قضى لما

 عن شذوذ   العطاء اي القدر، الى القضاء كنسبة القضاء الى العطاء فنسبة
  .القضاء قانون

 عطائك، من حسناتي ان الهي يا": الحال بحقيقة العارف يقول كما
 النفس استعداد اي. "الهالكين من لكنت عطاؤك لوال. قضائك من وسيئاتي
.وهالك شر قانون بالسوء االمارة

الحسنىلالسماءمتضمنةبفذلكاتاآلياتتختيمفيالسراناعلم ! 
هواآليات،منكثيرفيكمااالسماءبعيناوالملك،آيةكامثال
 منها يستخرج ثم للنظر، اآلثار يبسط االعجازي ببيانه الحكيم القرآن ان

و﴿: آية كامثال االسماء، دؤا الّذي وه  و ي عيده   ث مّ  الخل ق يب  ون   وه  ه اه   وله   علي 
لى المثل   ض الّسموات في االع   ﴾الحكيم العزيز وهو واالر 

نعه، منسوجات للبشر ينشر وكذا . االسماء في يطويها ثم ص 
ملها ثم أفاعيله يفّصل وكذا . باسمائه يج 
 يريك ثم والفوائد، والميزان النظام باراءة ويشّففها المخلوقات يرتب وكذا

 او ماؤها او معانيها االسماء وهذه الفاظ، المخلوقات تلك كأن االسماء فيها
. علما   وخالصتها ايجادا   نواتها

  باالسماء يجملها مث المتغيرة، المتكيفة المادية الجزئيات يذكر وكذا



يالنور العربي يالمثنو   30  

..  الثابتة النورانية الكلية
 الوحدة مظاهر عليها يضع ثم المنتشرة، المتوسعة الكثرة يفرش وكذا

.. الوحدة كجهة
ر وكذا د المسّببات غايات   باظهار   ي ظه   والمسّببات االسباب بين ما ب ع 
 ما ان مع ر،النظ ظاهر في بالّسماء االفق تماس ي رى كما الظاهر، في المتصلتين

 اخف حمل على بذاته االسباب ألعظم طاقة ال اذ. مدهشة مسافة بينهما
. ومطال عها االسماء ظهور محل الب عد هذا باظهار القرآن   في ظهر المسّببات،
.. الرحمة الى تشير باسماء يسّلي ثم فيهّدد، الخلق افاعيل يذكر قد وكذا

 والبراهين  الكلية كالقواعد يه باسمآء يقررها ثم جزئية، مقاصد يذكر وقد
.. عليها

 . وأسلم اقرب بل اهلل الى موصل   طريق   كالعشق العجز ان !اعلم
 وطرق العشرة، اللطائف على الخفاء طرق في سلكوا السلوك اهل ان ثم
 قصيرا ، طريقا   القرآن من استفاد العاجز وهذا.. السبع النفوس على الجهر
:خطوات اربع هو سويا   وسبيال  

﴾ان ف سكمت زّكوافال﴿آيةاليهااشارتما:االولىالخطوة
ا وال﴿: آية اليها اشارت ما :والثانية ا كالذين تكون و   فأنسـيهم اهلل نسو 

م سه  ﴾انف 
ن   اصابك ما﴿: آية اليها اشارت ما :والثالثة ن حسنةٍ  م   اصابك وما اهلل فم 

ن   ن   سي ئةٍ  م  ك فم  س   ﴾نف 
ء ك ّل ﴿: آية اليها اشارت ما :والرابعة هه   االّ  هال ك   شي    ﴾وج 

 .بالذات يحب ال بل لنفسه، محب تهيجبلّ  بحسب االنسان ان :وايضاحه
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 نفسه عن ويدافع بالمعبود، اال يليق ال مدحا   نفسه فيمدح ذاته، اال : االول في
 رفيص كأنه حتى امكنه، ما لها القصور يقبل وال المعايب عن وينّزهها بشدة

. هواه إلهه اتخذ كمن نفسه، الى وتسبيحه معبوده لحمد فيه المخلوق الجهاز
. تزكيتها بعدم هنا تزكيتها من فالبد

 مقام في إلتزامها وشدة والخدمة، الك لفة مقام في النفس نسيان :والثانية
 في النسيان عدم: اي الحالة هذه عكس فتزكيتها. والحظوظات اال جرة اخذ
. النسيان عين

 والفقر، والعجز والنقص القصور االّ  نفسه من يرى ال :الثالثة والمرتبة
 فتزكيت ها الفخر، ال الحمد تقتضي فاطره جانب من ن عما   المحاسن كل ويرى

 عجزها، في وقدرتها كمال ها، عدم في كمالها بان علمها المرتبة؛ هذه في
.. فقرها في وغناها

 حادث   مفقود   فان االسمى وبالمعنى نفسه في انه درك   :الرابعة والخطوة
،  وواجد   مشهود   شاهد   - صانعه السماء والمرآتية - الحرفي وبالمعنى معدوم 
 عدمها، في ووجودها وجودها، في عدمها ان معرفة  : هنا فتزكيت ها. موجود  
رد ها . الحمد وله الملك له: وو 

 بنفي الكائنات اعدام الى يذهب الوجود وحدة اهل مشرب ان وكذا
 سجن في الموجودات حبس الى يذهب الشهود وحدة اهل مشربو. وجودها
.المطلق النسيان

بلوالحبس،االعدامعنعفوهافهوالقرآنمنهاجمنافهمماواما
بالمعنىوالمرآتيةبالمظهريةالحسنىاالسماءاعالنوظائففياستخدامها

وبحساباالسميعنىبالمالخدمةعنوعزلهاتعالى،وبحسابهالحرفي
..نفسها
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 نبات، هو اذ متراكبة؛ ومصنوعات متداخلة دوائر وجوده في االنسان ان ثم
 الرابعة الطبقة في اوال   تقع قد للتزكية فالمعاملة.. ومؤمن وانسان، وحيوان،
 في المعاملة تقع وقد المقاومة، شديدة هي التي النباتية الى تتنازل ثم. االيمانية

 المراتب تلك بين الفرق عدم االنسان فيه غلط ومما. والليلة ومالي في الكل
  .جميعا االرض في ما لنا خلق: فيقول

 يغلط ثم. الحيوانية او النباتية معدته في االنسانية انحصار بظن يغلط فاوال  
 االشياء قيمة بتقدير يغلط ثم. نفسه الى يؤول ما في االشياء غايات بانحصار
.. مشمومة بزهرةٍ  الزهرة نجم يشتري فال منها، همنفعت مقدار بمقياس

 المكافآت مقدمة ال وثمنها، السابقة النعمة نتيجة العبودية اناعلم! 
. ووسيلتها الالحقة
 تعّرف ثم. تقويم احسن في هكذا صنعك اذ اجرتك؛ اخذت !االنسان ايها

. االيمان باعطاء اليك
 كذلك.. المطعومات عبجمي عليك أنعم المعدة باعطاء انه كما نعم،

 تفاوت الى فانظر. النعم من مملؤة   فرة  س الشهادة عالم لك صّير الحياة باعطاء
 . السفرتين
 الملك عوالم المعدة لهذه جعل االنساني النفس باعطاء انه وكما

 الموائد مع لك فرش االيمان باعطاء كذلك.. بالنعم مشحونة مائدة   والملكوت
 ال ما ومنحك لك فتح محبته وباعطاء.. اسمائه نوزك مدخرات موائد المزبورة
  .يوصف
 نعمة العمل بعد اعطاك فاذا. بالخدمة فعليك األجرة، هذه مثل اخذت فاذا
.. الفضل محض من االّ  هي فما اخرى

 سيما ال األنواع، افراد تكثير في حساب بال الجود من يشاهد ما اناعلم! 
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 بعدم يصرح بل يشير االنتظام، حسنو االتقان كمال مع المخلوقات صغار في
 االشياء وبتساوي.. لألشياء ماهيته وبمباينة.. الصانع تجليات في التناهي
.وبوجوبه.. قدرته الى بالنسبة

والجودبرهانهومنالوجوبذلكمناالوااليجادالجودهذامانعم،
...جماليالفردفيواالتقانجاللي،النوعفي

 وتعسر بها، علمه بدرجة الصانع على تسهل نسانيةاال الصنعة اناعلم! 
 . الجهازات الدقيقة اللطيفة المصنوعات في السيما جهله، بمقدار

 حدّ  بال السهولة من يشاهد فما. واسهل ايسر عليه كانت أعلم كان فكلما
 قطعا   يدل المنتظمة، االشياء خلق في المطلقة والوسعة المطلقة السرعة في

﴿ آية السهولة تلك الى تشير كما. له نهاية ال علما   صانعهال ان على وحدسا  
نا وما ر  دة   االّ  ام   ﴾بال بصر كلمحٍ  واح 

 مصنوعة، لفائف مصنوعات او مصنوعٍ  على لف من ان كما انهاعلم! 
 كالجلود - مادتها جنس من ن سجت اقمصة   مكنوناٍت  أو مزينة   مكنونة   وألبس

 والريب الشك اجوافها، في متراكمة طونٍ ب من منحوتات متولدات وادرج -
..  وملك ه ومال ه واحدٍ  صنع كالمحيط والمحاط كالظرف، المظروف ان

 والنوعية االتصالية الوحدة لفائف لف من ان ريب وال شك ال كذلك
 جماعات قامات على ألبس وكذا.. والظرف والكلي الكل كوحدة الكثرة، على
 هذه ادرج وكذا.. كأمهاتها التي العناصر ذهه اقمصة المنثورة المصنوعات هذه

 الكبيرة العوالم لهذه مصغرة تماثيل هي التي الحيوانات السيما المخلوقات
 موجودات على ضربت متداخلة كأبنية هن اللواتي العوالم تلك اجواف في
 المحيط على يتجلى صمد   احد   واحد   اال ماهو  نواتاتها، او كثمراتها هن

.. باالحدية المحاط ىوعل بالواحدية،
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 حكومته دوائر في لحاكميته متنوعة عنوانات للسلطان ان كما انهاعلم! 
 ومشهود   حاضر   موجود   كأنه اميريته، ووظائف سلطنته ومراتب رعيته وطبقات

  .نظامه وقانون بممثله حجاٍب  كّل   وخلف دائرةٍ  كل في ناظر  
 في تجلٍ  له الحسنى، ءاالسما له من ان االعلى المثل وهلل: مثال كذلك

 دائرة في االسم ذلك ويستتبع الحسنى اسمائه من اسمٍ  بعنوان عالمٍ  عالمٍ 
 .. يتضمنها بل االسماء سائر   سلطنته

خاصبتجلوجزئياكليا  وجزءا ،كالّ طبقةٍ طبقةٍ كلفييتصرف وكذا
كأنهبخصوصيةعليهيتجلىايخاص،اسمبجلواتخاصةربوبيةفي

 .ويحيطيعمّ انهمعيخّصه،
 سرادقات في وله.. متناظرة شؤونات ربوبيته مراتب في سبحانه وله
 في وله.. متفاوتة تمثيالت حشمته مرايا في وله.. متعاكسة اسماء   ال وهيته

. متزاهرة ظهورات صفاته تجليات في وله.. متنوعة عنوانات قدرته تصرفات
 ربوبيات مصنوعاته تنويع في هول.. متظاهرة تصرفات  افاعيله جلوات في وله

  .الواحدية محاط جزئيات على االحدية تجلي على متدائرة
 في القدم لسان ترجمان الواسعة العظيمة الحقيقة هذه الى اشار كما
 عقدة، وتسعين تسعة على مشتملة المناجاة وهذه "الكبير الجوشن" في مناجاته
 اذ ضمنا ؛ او صريحا   حيدالتو جواهر من عشر الثني متضمنة منها كل وصدٍف 

. فيه الوصف انحصار على يدل التعيين مقام في مطلق بوصٍف  احد   نودى اذا
 نورانية حجب سبحانه فله.  هو اال العالم في دائم ال يامن: أي "يادائم": مثال  
 في والتناظر الحجب في المنافذ ولوجود.. روي كما الفا ، سبعين الى

 في والتمازج التمثيالت، في والتداخل ء،األسما في والتعاكس الشؤونات
 في والتعاضد التعرفات، في والتساند الظهورات، في والتشابه العنوانات،
 سبحانه عرفه لمن البتة لزم الواحدية، احاطة في االحدية وتجلي الربوبيات،
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. هو هو انه بالبداهة يفهم بل ذلك، سائر في يستنكره ال ان مّر، مما واحد في
نا لقد  ﴿ اعلم! سن   في االن سان خلق  ويمٍ  اح   جامعية عجائب من ان ﴾تق 

 تعد، ال موازين الصغير الجرم هذا في الحكيم   الفاطر   ادرج ان االنسان، فطرة
 جهازات ها ت حصى ال آالٍت  فيه وادمج. رحمته مدخرات من حدّ ت ماال لوزن

. الحسنى اسمائه كنوز مكنونات من يتناهي ماال لفهم   المعنوية
 المسموعات، عوالم بالوان احاطت كيف العشرة حواسك الى انظر

 من واحوال صفات جزئيات اعطاه وكذا.. وغيرها والمذوقات والمبصرات،
وكذا..الواسعةوشؤونهالمحيطةصفاتهلفهموغيرها والسمع والعلم االرادة

..لطائفالبتلكحالهاليعرفوألوانها،العوالمبعددلفائفانانيتهعلىلّف 
..بقطعهافيهاليترقىالربوبيةحجببعدداقمصةماهيتهقامةعلىألبسوكذا
هيالتيالحافظةتصيربحيثعجيبة،بصورةمدركة،لطيفةفيهاودعوكذا
دائما،الخردلةتلكفياللطيفةتلكتسيرواسع،كعالمٍ الخردلةصغرفي
العالمهذااللطيفةتلكعلىيضيققدذلكومعساحلهاالىتصلوال

جوالنهاميادينوبجميعبهاوتحيطالعالم،بهذاهيفتحيط.الكبير
عينفيغايةبالصّغرهامنفسبحانالخردلةهذهمطالعتهاومكاتيب

.نهايةبالكبرها
 في يغرق من االنسان فمن االنسان؛ مراتب لتفاوت تتفطن السر هذا ومن

  .دنياال فيه تغرق من االنسان ومن ذرة،
 من واسعا   عالما   الموهوبة مفاتيحه من بمفتاحٍ  يفتح قد االنسان ان ثم
  .عظيم بعسر االّ  والتوحيد الوحدة الى يصل فال فيها فيضل الكثرة، اليه انتشرت ما ابسط

 باليسر له يتيسر طبقة ففي ؛ طبقات الروحي وسيره  معناه في فلالنسان
 وقد واالوهام، الغفلة تستولي اخرى طبقة وفي والتوحيد، الحضور والسهولة
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. رأسا   الوحدة فينسى تاما، غرقا   الكثرة في يغرق بحيث الضيقة عليه تتسع
 يقينا ، المركب والجهل ترقيا ، السقوط توهموا الذين المدنيين وان

 بدرجات ابعد فهم. السفلى الطبقة هذه في هم انتباها ، النوم في التام االنغماس
. االيمانية الحقائق درك من البدويين من

 تدل االحدية وان. شئ بكل يحيط االسم ان على تدل الواحدية اناعلم! 
 بالواحدية فالتجلي بالكون، تعلق له اسم كل الى يشير ؛ حي شئ كّل  ان على

.االسماء لكل شئ كل باراءة وباالحدية االشياء، بكل باحاطته
 واالنواع والكليات الكل لىع االسماء تجلي الجالل مظاهر اكثر اناعلم! 
 . الجالل تجلي من النوع في المطلق والجود. والجماعات

 وجمال الموجودات، جزئيات نقوش   المتجلي، الجمال مرايا اغلب وان
 االفراد، تكثير في االمثال بتالحق المرآتية وجالء الحسن، تزايد مع اشخاصها
 ..الجمالتجليمنشخص شخٍص  في االجمل واالنتظام واالتقان
.االحديةتجليمنالجمالويظهرالواحدية؛تجليمنالجالليظهروكذا

اجملفما..الجمالمنالجالليتجلىكماالجاللمنالجماليتجلىوقد
!.الجاللعينفيالجمالاجملوماالجمال،عينفيالجالل  

 يرةالبص شهود عدم مع المرّصع، المصنّع للمصنوع البصر شهود اناعلم! 
 تصور عظمة من ضيقها او عميها، او البصيرة لعدم اما: اال ليس لصانعه

 بل كالسوفسطائي البصر، شهود انكار من انكر   فهو واال. للخذالن او المسألة،
... واكمه اشنع

 ولو البذر حبات وعمتها مزرعة، في بذرا زرع من ان كما انهاعلم! 
 مرة بالزرع الغير تصرف نم ومصونة له، محمية المزرعة تكون منمنمة،
 .. معنوي سور البذر كأن حتى اخرى،
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 في المبثوثة المزروعة والحيوانات النباتات انواع من نوع كل كذلك
 الشركة، يمنع سور وجهها، اكثر في المنشورة والمنثورة االرض مزرعة

 وتعاضد المجموع، بتساند فكيف. االوهام يردّ  وحامٍ  الغير، يطرد وحارس  
! االفراد؟ وتعانق الشواهد بتالحق الجميع

 المنتظمة، وحديقته جنته رياض في يشاهد ان يحب من ان كما انهاعلم! 
 اعوجاجاتها وتماثيل الموحشة، احجارها ومثال المنتظمة، الغير القفار صورة

 صخور بستانه منظومات بين فيما يصنع وقد تنظيماته، لطافة إلظهار المشوشة؛
 يتفطن لكن. انتظامها عدم في هنا، انتظامها فكمال   وشة،مش بتنحيتاٍت  فوالكه

 ؟ .حكيم ناظم بقصد هو انما ؛ االنتظام بعدم هذا تنظيم ان المدقق
 الموزونة، والمصنوعات المنظومة المخلوقات بين فيما ماي شاهد ان كذلك

 المتفاوتة واآلكام الجبال ومن المشوشة، االشكال المختلفة القفار من
 لعبت ان الظاهرية الحمقاء النظرة تتوهم بدرجة النظام؛ عن لبعيدةا االحجار

 بقصد   السطحية ومشوشيته التنظيم، بعدم منتظمة   اال هي ما التصادف، يد   بها
  .عليم وفاطر حكيم صانعٍ 

 الدرر كنظم عليها، وفرشها بها والموزونات المنظومات احاطة بشهادة
المنتظمة،الصنعةشعشعةالظهارالمنثورة الجواهر نحور على المنظومة
 .النيراتلتلكالظلمةشدةوكاراءة

برماحالمجهزةالنباتاتوالىاالشواك،ذواتاالشجارالىفانظر
انتظامها،عدمفيعجيبا  انتظاما  ترىحتىالنباتات،آكللدفعاشواكها
االنتظامعدمكوناماراتومن.الموحشةخشونتهافيظريفة  ولطافة  

كأنبدرجةلبعٍض بعٍض شكلتوافقعدمحكيم؛صانعبقصداالنتظامك
وتآخذالنوعاتحادمعالشخص،ذلكفيمنحصرٍ مستقلنوعمنفردكل

.التصادفوعدماالتفاقيعدمدليلالتوافقفعدمالتوافقاسباب
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 الحيوان، سائر على مميزاته ومن االنسان، فطرة جامعية مزايا من اناعلم! 
 . الحياة لواهب الحياة ذوي لتحيات فهمه

 ذوي كلمات جميع االيمان بسمع يفهم نفسه، كالم يفهم كما انه اي
 ما على - فقط نفسه كالم يفهم منها فكل. الجمادات بل ، المسّبحات الحياة
 في يسمع سميع   فمتكلم   االنسان واما. الجهة هذه من اصمّ  كمتكّلمٍ  - يظهر
 به تتكلم ما مزاحمة بال وقٍت  في يسمع نا له يمكن اي البصر، وسعة

 وقيمة نفسه؛ بمقدار منها كل فقيمة. الحسنى االسماء ادالت من الموجودات
 اعلم واهلل.. كانواع بل ، كنوعٍ  فرد   فهو.  الكل بمقدار المؤمن االنسان

.. بالصواب
د   عظمة مع الصورة،  في الظاهر تشبه الحقيقة اناعلم!   في بينهما ما ب ع 

 . االمر فسن
ب ت   الظاهري العامي التوحيد: مثال  من شئ ي سند وال ي ثبت ال بأن يث 
 . بسيط سهل النفي وهذا تعالى، غيره الى االشياء

ب ت   فانما الحقيقة الهل التوحيد واما ب ت بان يث   من يشاهد مما شئٍ  كل ي ث 
. جالله جل خاتمه عليه ويقرأ سكته فيه ويرى سبحانه، اليه ويسنده االشياء
... الغفلة وينافي الحضور يثبت االثبات وهذا

 والقصد االسمى بالمعنى المتوّجه الكافر امهال حكمة من ان اعلم! 
 الحاصلة تعالى نعمه الوان لتظاهر خدمته الدنيوية؛ الحياة هذه الى الذاتي

 جميالت لمحاسن تنظيمه وكذا.. هو يشعر لم وان الصنعي، بالتركيب
ه وكذا.. هو يفهم لم وان ، ىتعال مصنوعاته  لغرائب للنظر جالٍب  بطرزٍ  تشهير 

 ال وهي الساعات عدد تعلمك كالساعة.. هو يتفطن لم وان سبحانه، صنعته
..هي ماتعمل تعلم
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مروربالالحقيقةالىالظاهرمنالموّفقيذهبانيمكنانهاعلم! 
الطريقة،بدونيقةالحقالىطريقاالقرآنمنرأيت  وقدالطريقة؛برزخعلى
المروربدونالمقصودةالعلومالىموصال  طريقا  رأيتوكذاالمشهورةاي

.اآلليةالعلومبرزخعلى
ن ان الحاكمة الرحمة شأن ومن نعم  السريع - الزمان هذا البناء ت حس 

. سليما   قصيرا   هكذا طريقا   - السير
 وجود وجوب على باهر برهان وحياته الشئ وجود ان كما انهاعلم! 

 أليدي قاطعة وحجة شئ، كل له اي وحده، انه على نّيرة وآية وصفاته، موجده
 .. االسباب

 المبدئ بقاء على ظاهر برهان االمثال تجدد في وموته الشئ فناء كذلك
 لشئ ليس اي - له شريك ال انه على واضح ودليل الباعث، الوارث المعيد

 قاطعة وحجة - وااليجاد الخلق هةج من االشياء منما  شئ االشياء من
.انفسها في التأثير من االشياء أنفس أليدي

 وان.. االسباب وتردّ  وحده، هو اال اله ال: تقول الحياة ان :الحاصل
. األنفس ويردّ  له، شريك ال االهو اله ال: يقول الموت

 لواهب الحياة ذوي لتحيات شهوده االنسان؛ حياة وظائف من اناعلم! 
 كأنه ويعلنها عليها فيشهد الكل عبادة يشاهد اي عليها، الشهادة ثم. الحياة
 . سيدهم لدى االعالن في الكل بعمل الكل يخبر ولسان هم الكل ممثل

 تشتاق قد اذ. مطالبك احسن في متهمة انك !االمارة النفس ايتها! اعلمى
 بفنائها، عليك   الدنيا تتنغص لئال أي الحرفي، بالمعنى لكن االخرة، امور الى

 ت صّير   كيف الدنية، لهمتك وت فا   فا ّفا  . الفناء الم من للتسلي اآلخرة فشوق
 الحيوانات بعض نولسك خانا   وتعمل زائل؟ دنٍى  لحقير خادما   الدائمي السلطان
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.. مستمرٍ  سلطاني قصرٍ  تحت من تأخذها بالجواهر مرصعة بعمد ليلة في
وّ  قبل الباقية الجنة تثمرا وتأكلين رأسك، على القصر فتخربين  صالحها بد 

. الكاذب البستان هذا في
 ويثبتان عظيمة، مسائل عن يبحثان القرآن عليه والمنزل القرآن اناعلم! 

 يطوي من   وحدانية اثبات كامثال. واسعة اساسات ويبنيان. جسيمة حقائق
جل كطّي ﴿ السـماء  يمةالق يوم قب ضت ه   جميعا   واالرض  ﴿ ﴾ل لك ت ب   الس 

ر   وما﴿  ﴾بيمينه مطويات والسموات ح   االّ  الّساعة ام   بالنسبة  ﴾البصرٍ  كلم 
ع   الّسموات   له   وت سبح  ﴿. اليه  الّسموات   وخلق﴿  ﴾فيهن ومن   واالرض   الّسب 

ض تة   في واالر  يي﴿  ﴾ايّام   س  ض وي ح  د االر  ت ها بع   تلك في ويحشر ﴾مو 
 النباتات انواع باحياء وقيامات، ونشر حشر فال ثالثمائة من ازيد االحياء

واالشتباك،االختالطنهايةفياالرضصحيفةعلىوكتابتهاوالحيوانات،
تلكمنواحدحشركل انّ معغلطوالخبطبالالتمييزغايةمع

طائفةعدديزيداذاالنسان،طائفةحشرمنبأهونليسالمشهودةالقيامات
فياالنسانعددعلىسنةعمرفييوجدالذيالذبابطوائفمنواحدة
 : يقوالنوكذاالدنياعمر

وشئٍ ك ّل خال ق  اهلل﴿ مقاليد  له ﴿ و﴾وكيلشئٍ ك ّل  علىوه 
ضالّسمــوات مل ونوماخلقك م﴿ و ﴾واالر  ا للكافرينعدّ ا ﴿ و ﴾ تع  نار 
ين  ن  ﴿ و ﴾خل د  ى م  ر  ين جناٍت تج  تّق  م  ّدت  ل ل  ين ف يها ا ع  ت ها اال  ان هار  خل د  تح 

ا مل  ومن  ﴿ :ويقوالن ﴾ ابد  ث قاليع  ﴾يره  شرا  ذّرةم 
 الكائنات في نظرهما فليس المهمة، المبرهنة المسائل عظائم من وهكذا

 صنعة   يعّرفك من كمثل مثلهما بل االنسانية، والعقول الفلسفية الفنون كنظر
 وتالفيفه وصحائفه باطنه ويريك يقّلبه، بضتهق في والمصنوع   صانعه، لتعريف
 .. واشاراته بمعانيه كتابا   ويعّلمك صانعه، عند جهازاته وغايات
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 ومن يدكما من بعيدا   مصنوعا   يعّرفك من كمثل وفلسفته االنسان ومثل  
 مسائل فيلقمك - باطنه الى ينفذ وال سطحه الى نظركما يصل وانما - فهمكما
  .تغني وال تسمن ال شطحية كوساوس سطحية

 بمناسبات معرفة له لكن كلمة ، العربية من يعرف ال عجمي اجنبي وكمثل
 مناسبات ببيان المذهب الفصوص كتاب يعلمك فشرع والصور، النقوش
 من وهكذا،. بعٍض  الى بعض ووضعية صورها وكيفية الحروف، نقوش

. صورية واهيةٍ  سفاسف
 لحقائقهما، محكا   االنسانية العلوم مقاييس تجعل فال هكذا؛ هذا كان فاذا

 النادرات، الجواهر بميزان الراسيات، الجبال توزن ال اذ بميزانها؛ تزنهما وال
 النواميس تلك على مصداقا   االرضية، دساتيرها بجعل بها تزكيتها تطلب وال

 الجزئية، التفرعات لبعض الضالة االهواء بتحريك التزلزل تظنن فال. السماوية
.قيمته بقدر الشئ فاهمية

صبركجنودمنتوّزعال!.مدةمندامتببليةٍ المصابايهااعلم! 
اذ؛هذهساعتكالىبلهذا،يومكالىمضىمامقابلةفيوقوته،

معنويةلذائذبانقالبهاجنودكصفالىالخاليةاالليمةااليامتلكالتحقت  
 .اخرويةوحسنات
ساعتكبلهذا،يومكبعديأتياممقابلةفيصبركمنالتوزعوكذا

عالمشيئةيدوفيومعدومعدمهواذ.هذه صبركقوةجميعفاجم 
ه بالتحاقالمعنويةقوتكتقّويمعالساعة،هذهوفياليوم،هذاعلىوجنود 
مناالستمدادمع ممدة ،احبابا  بانقالبهاجنودكالىاالعداءالبالياجنود

فعلتفاذا.يأتيمامقابلةفيالحكيمالرحيمالكريمالمالكعلىالتوكل
.مصيبتكالعظمصبركاضعف  يكفيهكذا،



يالنور العربي يالمثنو   31  

 الحقيقة منابع من هو ما - الفهم بقصور - يتوهم ما كثيرا   انهاعلم! 
. المجازفة ومظان المبالغة مخايل من انه الحق ومعادن
 منها فرالكا شرب ما بعوضة، جناح اهلل عند الدنيا وزنت لو ﴿: روي: مثال

 الفانية حياتك مرآة في تمثّل ما اليساوي المراد.. قال كما او ﴾ ماء جرعة
سعة  عالم من بعوضة جناح مقدار الخارجية، الدنيا هذه من الزائل عمرك وو 
 . البقاء

 فلكل.. بالتفتت يفنى تبنٍ  من بيدر على ترّجح بالتنبت باقية حبة ان كما
 فان. دنيا   االخرة ومزرعة الحسنى السماءا مظاهر هي التي الدنيا هذه من احد
 واال عظيمة؛ قيمة لها كانت للباقي واستعملها الحرفي، بالمعنى دنياه الى نظر

  .باقية ذرة توازي ال فلفنائها
 في اليجري مما االذكار بعض ثواب في ورد ما بعض عليها وقس
.. العقل مقاييس

 كما الجدال؛ دون عاونالت هو الحياة دستور ان على يدل مما اناعلم! 
 الحجر وال الصلب التراب مقاومة عدم المضلة، الضالة الفالسفة توهمته
 الحجر يشق بل اللطيفة، اللينة النباتات عروق رقائق لطائف لسيران الصلد،

 المصمت صدره التراب ويفتح النبات، بنات اصابع حرير بتماس القاسي قلبه
. النباتات رائد لسريان

 الحيوانات، لمنفعة وقمرها بشمسها الكائنات اعضاء تجاوب نعم،
 لترزيق االغذية مواد وتسابق الحيوانات، ارزاق المداد النباتات وتسارع

فيالذراتوتعاونالمرتزقات،انظارلجلبالثمرات وتزين الثمرات،
هوالعامالدستورانعلىساطعقاطعدليلالبدن؛حجيراتلغذاءاالمداد
...الظالمةالحيواناتمنقسمبينجزئيدستورااللجدالاوماالتعاون
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 في ان مع. المشهودة المطلقة السهولة التوحيد، براهين اظهر من اناعلم! 
 من فرد كل ففي. للكل يلزم ما كّل  حي، السيما شئ، كّل  يستلزم الشركة
. ية  كم الكل، كلفة كل االنفراد، في الفرد الستلزام الكون، في ما كلفة الكلفة

 انك! وجودها ظهور على المستندة ،لنفسها العاشقة النفس ايتها! اعلمى
 عن مدلهمة ليلةٍ  في ضعيفةٍ  وبلمعةٍ  الحياة، ماء بحر عن سراب بقطرة اكتفيت
 ؛ فاطرك وجود ظهور الى بالنسبة وجودك ظهور أما. النهار رابعة في الشمس
 اذ. ذراتها في تالموجودا جميع ضرب الى الواحدة، نفسك عدد فكنسبة
 .. جرمك وبمقدار واحد، بوجه نفسك وجود على تدل نفسك

دها وجود على وتدل  الموجودات من كل داللة مع التعد، بوجوه موج 
دك وجود ظهور  على  يكون ان فالبد وتركيبا ، افرادا   ايضا   تعد ال بوجوهٍ  موج 

. ركصغ على العالم اعظمية بدرجة وجودك من اظهر عندك وجوده ظهور
 نفعك ومعدن وجودك ومركز لذتك مخزن النها لنفسك، حبك واما
 فان. الكامل االصيل باصل الزائل، الظليل ظل عليك التبس فقد. اليك واقرب
نهاية،بالباقيةلذائذيفيدكمنتحبانفالبدزائلة؛ل لذةٍ  نفسك تحب

.تسعدهملذائذبسعاداتهمتلتذمنجميععلىويفيض
كنف كانت وان دك، فرّبك وجودك؛ مركز س   مع وجودك وقيوم   موج 
.بوجودهم عالقة لك من كل وجودات
 وهو كله، الخير بيده الذي هو فرازق ك نفعك؛ معدن نفسك كانت وان

. نفعهم في نفع   لك من كل ونفع   نفع ك وعنده الباقي، النافع
 منها هيد تصل اذ اليها، منها أقرب ففاطرها اليك؛ اقرب نفسك كانت وان

ها تصل ال ما الى ها وال يد   في هو الذي الشئ ذلك الى حب ها وال شعور 
  .نفسها بحبوحة
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 مع الموجودات جميع على المنقسمة المحبات جميع تجتمع ان فالبد
. الحقيقي المحبوب جناب الى فتهديها لنفسك محبتك

 ئيالجز نظرك انحصار الغفلة؛ في ويبقيك اهلل عن يحجبك مما ان اعلم! 
ز والجزئي، الجزء على  .الواهية االسباب عن بالتصادف صدوره فيجّو 

 شئ ادنى صدور يجّوز ال والكلي، الكل الى نظره ومد رأسه رفع اذا واما
. االسباب اعظم من

 نظرت اذا ثم االسباب، بعض الى الجزئي رزقك تسند ان يمكنك: مثال  
 التي باالرزاق متزينة تبرجةم امتالئها ثم الشتاء، في وفقرها االرض خلو الى

 ان اليمكن انه تيقنت الجنان، وجفان االشجار مراجل في القدرة طبختها
. موتها بعد االرض بإحياء حي كل يرزق من اال رازقك يكون

 المخصوص ونورك المادي، الجزئي ضياءك تسند ان يمكنك: ومثال
 اذا ثم  ﴾ علم   على ه  يت  اوت   انّما﴿ : فتقول الظاهرية االسباب بعض الى المعنوي
 االنوار، منبع بضياء قلبك نور واتصال النهار، بنور ضيائك اتصال الى نظرت
 الليل يقلب من اال حقيقة   قلبك وتنوير قالبك، اضاءة على يقتدر ال انه تيقنت

 يشاء من ويهدي الفجار من يشاء من يضّل . واالقمار السيارات والنهاربتحريك
.واالختبار لالعتبار تنزيلال بتنزيل االبرار من

شعورذيكلبرجت  هائلة،عظيمةمسائلامامكاالنسانايهااعلم! 
..!بهااالهتمامعلى

. فيها وما الدنيا من محبوباتك كل عن فراقك هو الذي "الموت" منها
. دهاشة اهوال في اآلباد ابد الى "السفر" ومنها
 الغير سفرك في المحدود الغير "فقرك" في المعدود الغير "عجزك" ومنها
. وهكذا محدود، معدودٍ  عمر في المحصور
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 رأسه يخفي "النعامة" اي - االبل كطير- عنها وتعاميت تناسيت بالك فما
 وال الزائلة، بالقطرات تهتم كم الى.. الصياد يراه لئال عينه ويغمض الرمل، في

!!.الدهاشة بالبحور تبالي
 بمسألة الكائنات هذه مسائل اعاظم لي فتح ان على اهلل احمد انياعلم! 

 الموجودات هذه اي!.. "واالسمى الحرفي المعنى" بين الفرق هي النحو، من
 لالسماء تاليات ربانية مكتوبات   اي غيرها، في معانٍ  على داالت كلمات  

. لذاتها نفسها في معنى على تدل حتى اسمية ال الحسنى،
 جهل   الثاني؛ الوجه ومن. وحكمة وايمان علم االول؛ الوجه من تفّرع فما
. مذّهبة وفلسفة مرّجب، وكفران مركب،

 الربوبية مسائل اعاظم من جسيمة   مسألة   لي فتح ان على اشكره وكذا
 الجزء، ذي والكل الجزئي، ذي الكلي بين الفرق وهي المنطق، من بمسألة
.. الثانيك والواحدية الجالل وتجلي.. كاالول واالحدية الجمال فتجلي
 في كالكلي الجالل عين في جمال اي.. الجمع جمع والكبرياء الكمال وتجلي

.. الجزء عين في والجزئي الكل، عين
 منها المهمة، مسائلها الى اشارات فيها اآلخرة، فهرستة الدنيا اناعلم! 

 وحسيات، حواس وجودك في ادرج فالذي. الجسماني الرزق في الذوق
 الجسمانية، نعمه انواع جميع إلحساس وآالت اءواعض وجهازات، وجوارح
 الزائلة الدار هذه في الجسمانيات، على المتجلية اسمائه جلوات اقسام والذاقة
..للذةٍ  وال لذيذة   ليست التي الذليلة

نعبهذايشير اعدّ واالذاقة،االحساسصاحبانالىالحكيم،الص 
ن  تجري﴿ قصورٍ فيبديةباالالئقةايضاجسمانية  ضيافة  عبادهلضيوف م 
ت ها ﴾.. ابدا  فيهاخال ديناالن هار  تح 
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 الى توجها اذا والمحبة الخوف ان! الخائف العاجز السعيد ايهااعلم! 
 تخاف اذ ؛ منغصة   مصيبة   المحبة وصارت.. اليمة   بلية   الخوف صار الخلق،

 ركيحقّ  او. يعرفك ال من وتحب. استرحامك يسمع ال او يرحمك ال من
 .. رغمك على يفارقك بل يرافقك، ال او لمحبتك،

 ليصير ، الرحيم وخالقك الكريم فاطرك الى فيها وما الدنيا من فاصرفهما
 الذي بالتخّوف الطفل كتلذذ الرحمة صدر الى بااللتجاء لذيذا تذلاّل   خوف ك
 ال ابدية   سعادة   محبتك وتصير الشفيقة، امه صدر الى االنضمام الى يجبره

.. ألم وال إثم ال ت ذّل، وال زولت
 انت فبجسمانيتك ، الخلقة لشجرة نواة او ثمرة انك االنسان ايهااعلم! 

 رقاك الحكيم الصانع لكن. محدود مقّيد ، ذليل عاجز ضعيف، صغير جزء
نعه بلطيف . الكلي الكل الى الجزئي، الجزء من ص 

 بجوالن لجملة،ا في الجزئية قيد من اطلقك جسمك في الحياة فبادراج
 ثم.. المعنوية اغذيتهم لجلب الشهادة عالم على المنبسطة حواسك جواسيس

 االسالمية باحسان ثم(..  كالنواة) بالقوة كالكل جعلك االنسانية باعطاء
 كالنور ّصيرك ومحبته معرفته بانعام ثم..  بالقوة كالكلي جعلك وااليمان،
 صرت الجسمانية؛ واللذائذ رضاال الى اخلدت فان.. شئت ما فاختر المحيط،

 االنسانية بحساب حياتك جهازات استعملت وان. ذليال   عاجزا ، جزئيا ، جزءا  
...  المركزي والسراج الكلي كالكل صرت االسالمية؛ هي التي الكبرى

 بمقدار اال اليها تصل ال التي الدنيوية الموجودات يحب يامناعلم! 
 المحبة لصرفك جزاء   االليمة، الفراقات ربسائ فتتألم. قيدك ومساعدة جرمك،

 .. غيرمحلها في
 وبنظره وباذنه وباسمه بحسابه وتوجهت االحد، الواحد احببت ان
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ينتسبمنكمثلألموالفراقبالآنٍ فيمعا  بالجميع تنزهت وبحوله،
فييجريماكلويبصريسمعارتباط،مملكتهمنجزءكلمعلهلسلطان

الخادمذلكفيسمعكٍل،وعندكلٍ فيهومكين،كأنهكلومنمكانكل
لذيذاتوالمشاهدة؛المخابرةآالتبواسطةببصرهويبصر  سيده،بسمع  

..بعيدةٍ سلطنةمحّل فيالموجوداتالصور،وجميالتالنغمات
 ان لك قيل لو بحيث القمر، امثال اخبار معرفة الى يشتاق من يا اعلم! 

 وكذا، كذا القمر في بان واخبرك القمر من حد  ا لنزل عمرك؛ نصف افديت
.تأسف بال فديتأل استقبالك، بحقيقة واخبرك
 ، فراٍش  حول يطير كذباب اال القمر ليس ؛ من اخبار يخبرك احد   جاء انه

..  المسافرين لعبيده اعّده الذي بيته سقف قناديل من سراجٍ  حول هو يطير  
 االساسية، والحقائق االبدية، ياةوالح واالبد، االزل باخبار يخبرك وكذا

ها التي العظيمة والمسائل  . القمر مع االرض انفالق من اعظم   اصغر 
س   اذا ﴿ سورة الى فاستمع شئت فان رت   الّشم   الّسماء   اذا﴿  والى ﴾ كّو 
 التشتت من ي نجيك الوحدة، الى سويا   سبيال   يريك وكذا.. وامثالها ﴾ انفطرت  

 عرشية وسلسلة الوثقى العروة يدك الى ويمد موحشة،ال الكثرة ضالالت في
 من ويسقيك المشتتة، الممكنات ظلمات في الغرق من بها استمسك من تنقذ
 من الفراق بنار االحتراق من لتخّل صك الحياة، ماء االبدية بالحياة االيمان عين

 .. االطالق على تحبه ما جميع
 مسّخرات والنجوم لقمر  وا الشمس   الذي؛ خالقك بمرضيات يخبرك وكذا

 .. منك وبمطالبه باذنه االرض   واستقرت بأمره
 لقدرته نهاية ال الذي واالبد االزل سلطان لمخابرة ترجمانا   صار وكذا
. غاية بال والفقير نهاية، بال العاجز ايها معك وبمكالمته وغنائه،
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 هوسك تنس وال القرآن؟ هدى لفهم نفسك تترك ال كيف ذلك كل فمع
 وكيف وااليمان؟ بالتسليم رسوله تستقبل ال وكيف الرحمن؟ رسول تماعالس
 االستخبار الى تحتاج ال وكيف والسالم؟ بالصالة عليه السالم الى تشتاق ال
نا منا يطلبه ما منه جالله؟ جل المنّان ومالكنا الحنّان سيد 

صنعهفيالعبثيةوعدمحكمته،بكمالالحكيمالصانعنرىاننااعلم! 
االعمار،القصيرةالصغيرةالحقيرةاالشياءمني نسجالتضييع،دموع

 .النباتاتنسجفيالسيمادائمة،عاليةغاليةجسيمة  منسوجاٍت 
منالواحدالفرديوظّفاالسراف،وعدممطلقا،العبثيةعدمبسروكذا
فلواالنسانرأسفيالسيمامتنوعة،كثيرةبوظائفوالجهازاتاآلالت
للزمخردلة،مقداررأسكفيمابهاالمكلفةالوظائفمنوظيفةلكلانفرد

 .الوظائفاصحابليسعالكبرفيالطوركجبلرأسكيكونان

خزينةلمدخراتمفتشالعظيمةوظائفهسائرمعاللسانترىاال
وظائففلهالقدرة،مطبخفيالمطبوخةالمطعوماتولجميعالرحمان،

 .وقسمطعومات،الاذواقتنوعبعدد

يجببليجوزالصانعذلكانالىالحكيمةالفعاليةهذهتشيرأفال
الميتةااليامومنالزمان،سيلفيالسريعةالسيالةاالشياءمنينسجان

اخرويةومنسوجاتغيبية،نسائجالخاليةواالعصارالماضيةواألعوام
وتحّولملوين،الاختالففيوالقمروالشمسوالنهارالليلبمكوك

اذهذا،يؤيدماالعالمفهرستةهوالذياالنسانفينسجكماالفصول؟
 .ومكتوباتهاحافظتهمنسوجاتبينالفانيةالماضيةحياتهدقائقي بقي

صافياوبقاءباقياانتقاالالضيقة،الشهادةهذهفيوالموتالفناءفيكون
 االنسان عمر دقائق ان"وحيالمنابعمننسمعوقدالغيبعوالمدوائرفي
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 الحسنات بمصابيح مضيئة وإما والسيئآت، بالغفالت مظلمة فاما ؛"اليه تعود
... الدقائق حلقات في المعلقة

 االفراد تصوير في الحكيم الجميل الصانع تفنن حكمة من اناعلم! 
 وفي السمك وفي بجناحيه، يطير فيما السيما الحيوان في كما وكبيرا   صغيرا  

 مثاال   الصغير بجعل الشموس، الى الذرات من الجملة، في العوالم وفي ملكال
 القدرة، مكتوبات قراءة وتيسير التفّكر، وتسهيل االرشاد، لطف.. للكبير مصغرا  
 اسباب من اذ والجاللية، الجمالية الصنعة نوعي وابراز القدرة، كمال واظهار

 . الكبير فحرو بوضوح فيزيلهما والخفاء، الدقة المجهولية
والالنظر بها يحيط فال والعظمة، الوسعة المجهولية، اسباب من وكذا
المتلمذةاألمارةالنفسواما.الصغيرحروفبتقاربفيزيلهماالفهميضبطها

زالصنعة،صغرسببالجسمصغرفتظنالشيطانعند منصدورهافتجّو 
مٍي،صمٍ اسباب ووجودبالحكمة،ابةالكتعدمالمنبسطالكبيرفيوتّدعىع 
..والتصادفالعبثية

 العبثية، يالئمان حساب بال والرزق المطلق الجود ان :قيل ان انهاعلم! 
: له يقال ؟ جهة من الحكمة وينافيان
 غايات حّى، سيما ال شئ لكل ان مع الواحدة في الغاية انحصرت ان نعم؛
 . مختلفة ووظائف متنوعة وثمرات متعددة
 بال غاية باعتبارٍ  فالجود  رأسك؟ شعر بعدد وظائف انكللس ان ترى اال
 الى الناظر وجوده في والعدالة الحكمة ينافي ال وظيفةٍ  وباعتبار حساب
 في او جناية ذى تعقيب في المستخدم كالعسكر والوظائف، الغايات مجموع
 هذه امثال الى بالنسبة حساب بال وجود كثرة العسكر ففي. مثال قافلة حماية
 وسائر والحدود الثغور لحفظ يلزم لما والمساواة القلة مع الجزئية ماتالخد
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.. الغايات
 يمكن وال الجزئية، وصنعته أثره خلف االنسان   ي تصّور ان يمكن انهاعلم! 

 ذلك خلف حجاب الف سبعين خلف من اال االزلي الصانع مصنوع في
 . الجزئي المصنوع
؛ تهمصنوعا مجموع الى تنظر ان لك امكن ولو  الحجب الرتفعت دفعة 

 اآلفاق في ال نفسك، في االقرب فالطريق. النورانية الحجب وبقت الظلمانية،
.السديد بالعشق االّ 

 من - فرد كّل  ينوى والنباتات الحيوانات من نسل   له من اغلب اناعلم! 
 مسجدا   ليتخذها عليها التسلط ويريد االرض، وجه على االستيالء  - االغلب
 متناهية غير عبادة   منها جزءٍ  كل في فاطره، اسماء باظهار يعب د لنفسه خالصا  
 ونواتاته، البطيخ الى انظر شئت فان. للعبادة للياقته نهاية ال الذي لخالقها
 .وبيضاته والطير ضاته،يي  وب   والسمك ثمراته، في والنواتات والشجر
 كان، بما ادةوالشه الغيب عالم علم واحاطة الشهادة عالم ضيق ان االّ 

 بالقوة، عباداتها قبول اقتضيا.. يكون كيف لوكان يكن لم وبما يكون، وبما
.بذورها في المندمجة ونياتها

هوانمااالنسانالىالراجعةالغاياتلبعضالقرآنذكراناعلم! 
الشئذلكنظامفوائدفيالدقةالىنظرهلتوجيهايلالنحصاراللالخطار

 .صانعهاسماءعلىالدالانتظامهوفيالغاية،ذي
شمسعلىاليهماذرةفيرّجحبه،ماعالقةلهبمايهتمانمااالنساناذ
ناه  وال قمر﴿  مثالاليهليست لقّدر  لموا﴾ ﴿ مناز  يننالسّ عددل تع 

ساب المرادوليسالقمر،تقديرغاياتالوفمنغاية  هذه﴾  وال ح 
لقانمااياالنحصار، .ذاكثمراتمنلكمالمشهودهذاانبللهذا،ذلكخ 
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 أبهر ومن به، يختص الذي خاتمه ومن تقّلد، ال التى سكته من اناعلم! 
 في مطلق، تصرف في اليتناهى وعلم متناهية، غير قدرة في التوحيد براهين
 واحد شئ من تعد، ال مختلفات اشياء خلق  .. مطلقةٍ  سهولةٍ  في مطلق، اتقان

 لحما   دما   الحيوان اعضاء وكمختلفات التراب من باشتاتها لنباتاتكا بسيط،
 تحصى ال متباينة انواع من الواحد خلق   وكذا.. بسيط غداءٍ  من وغيرها عظما  

.. المحصورة الغير مطعوماته من - مثال - االنسان كجسد
. شيئا   شئٍ  كل ويجعل  شٍئ، كل شيئا   يجعل ان على القدير هو من فسبحان

ن   ام  ﴿  في انم! اعل ون نح  ع   انك كما اذ!.. عظيم ومثل عظيم سر ﴾ الّزار 
 .. مزرعتك في تزرعها ثم وتدخرها البذور، بعض والضياع التفتت من تحفظ

 يكتب موتها، بعد االرض يحي الذي الحفيظ الباعث الوارث ان كذلك
 كمةبح منثورة يزرعها ثم لها، حافظا فيرثها النباتات جميع اعمال ثمرات
 خلف مجتمعة ال االطراف الى البذور بعض باطارة تقسيم، وانتظام توزيعٍ 
ف   وا ذا﴿ : نظير يصير حتى وازهارها اوراقها ينشر ثم فقط، اصلها  الّصح 
رت    الى البذور، بعض حفظ على تقتدر حتى اهتمامك شدة من فانظر  ﴾ ن ش 
 اللطيفة نيدقاتالص من يعد ال ما محافظة في المطلق الحفيظ حفيظية كمال

فسدات مغّيرات من القدر، بمسطر المعينة امهاتها لفهرستات المتضمنة  ال وم 
 .االختالط نهاية في التمييز نهاية مع تعد، ال انقالبات في تحد

تموتثمتشاءماتفعلعنقكعلىغاربكيخليكالالحفظفهذا
سب  ﴿ .. وتستريح دى  ي ت ركان  االنسان  ايح  النقيرعلىحاسبنّ تلكال﴾  س 
..والقطمير

 جزئيات بمقياسية االنسان فهم االنسانية؛ الحياة وظائف من اناعلم! 
 . وشؤونه فاطره لصفات جنسه، او نوعه ابناء وشؤون وشؤونه صفاته



يالنور العربي يالمثنو   31  

 القيامة في افعاله وكليات واالخروية الحشرية شؤونه عظائم فهم واما
 الحشر في الفاعلية جعل الى باالذعان لفهمها فتحتاج االموات؛ واحياء
 الربيع الى انظر. الكبرى القيامة في لشؤونه قياسا   الخريفية، والقيامة الربيعي

س   ا ذا ﴿: ألمثال  - كتفسيرٍ  -  تنظيرا   فيه لترى رت   الّشم  ...  ﴾ كّو 
 اعلى من جدرانها اساسات امتداد االسالمية، احاطة عظمة من اناعلم! 

 واالرض والسموات العرش خلق ومسائل العرش، ذي صفات كليات نعليي
 محكمةٍ  بدساتير بينهما ما امتالء مع. القلب خطرات جزئيات الى ومالئكتها،

 .رصينةٍ 




 

م   مــن اهلل بس  ي م الّرح  الّرح 
يا ال حيوة   تغ ّرنّك م   فال ﴿ ر باهلل يغ رنّكم وال الّدن    ﴾ الغرو 

 نوم في  لعب هي التي الدنيوية ياةالح الى المسلمين يدعو يامن اعلم! 
 لكيفهم، الكافية الطيبات من اهلل احّله ما دائرة من للخروج ويشوقهم ولهو،

 ترك على تجبرهم التي المنغّصة الخبيثات من حّرمه ما دائرة في الدخول الى
 يميز ال بسكر سكران كمثل معهم مثلك ان.. دينهم ترك او دينهم شعائر بعض
 لعب وآلة الصلب، آلة بين يفرق وال المؤنس؛ والفرس ترس،المف االسد بين

 الورد من المبّرح الجرح يعرف وال الهواء؛ في المتحرك الحبل من الصبيان
المقشعروالجرحاللعب،حبلالصلبوآلة فرسا ، االسد يظن بل المفّرح،

هورجلالىفجاء..مصلحا  مرشدا  نفسهيظنذلكومعالمحمرالورد
كلفيللهجوممتهئعجيباسدالرجلهذاخلفاذمدهشة؛عيةٍ وضفي
،قدالصلبآلةالرجلوقدام،آن بت  قدعميقةجرحةجنبيهوفين ص 

 ..انفجرتقدمزعجةوقرحة،انفرجت
وردينالجرحاناهللباذنانقلباستعملهما،اذاعالجانيديهوفي
االسد  اهللبامرانقلبهمااستعملاذاطلسمانوقلبهلسانهوفي.محّمرين

.يضّيفهالسالمدارالىيدعوهالذيالكريمسيدهحضورالىيركبهفرسا  
اهللبلطفوالفناءالزوالشجرمنالمتدلىوالصلبالفراقحبل  وانقلب

وعلىالمتجددةالسيالةالمناظرعلىباالهتزازوالمروروالتنزه،السيرآلة
الدائمالمجردالجمالتجلياتتجددلذةالزديادالمتبدلة،الجوالةالمرايا
فياللذةوالزدياد.والدهوروالعصورالفصولمرعلىوالظهور،التجلي
 .واالعوامواالياماالناممرعلىوالنعماالنعامصورتجدد

لذلكالوضعيةتلكمثلفيايضاهوالذيالسكرانذلكيقولثم
 !ونطربونرقصونلعبنلهووتعالجينالعالواطرحالطلسميناترك:الرجل
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وحفظالطلسمينحرزيساعدهمالكيفييكفي:الرجللهفيقول
اسدتقتلانلكامكنانعداهمافيوالسعادةاللذةيمكنوال.العالجين

 في المسّمرة اآللة هذه ترفع وان.. الجنة في اال يموت الالذيالموت
 االرض بتبديل الزوال آلة تزيل أي ،االرض حاكم بحكم الثرى الى االرض

 بتبديل حياتي، كّلية على المستولى الجرح هذا من تشفى وان.. االرض غير
 القرحة هذه تبرئ وان االطالق على قادرة باقية   حياة   الفانية العاجزة حياتي

 واذ. االطالق على غنية   سرمدية   ذاتا   الفقيرة ذاتى بتحويل ذاتي، بكلية المحيطة
 ان السكران الشيطان ايها لك يتيسر ال "االربعة" االمور هذه لك كنيم لم

كرٍ  سكرانا   مثلك اال تخدع  ، والفناء والبقاء والبكاء، الضحك بين يميز ال بس 
 نعم الوكيل ونعم اهلل فحسبي" انا واما. والهدى والهوى والدواء، والدآء
 صورة رؤية الى تقتاش او التمثيل، لسر تفطنت فاذا.. "النصير ونعم المولى
..الحقيقة
السقيمةالفلسفةوطلبةالضالةالسفيهةالمدنيةتالميذاناعلم! ف

يدعونفجاؤواغريبة،وتفرعناتعجيبةباحتراصاتسكرواقدالمضلة،
بانوارواشعارشعورفيهاشعائروتركاالجانب،عاداتاتباعالىالمسلمين
بـالقرآنتالمذةفيقابلهماالسالم،

. والموت الزوال الدنيا من ترفعوا ان اقتدرتم ان! الغافلون الضالون ايها يا
 واتركوا فاخسئوا واالّ  وشعائره، الدين من فاستغنوا والفقر العجز االنسان ومن

 الرعود هذه نعرات بين ما في الذباب كزمزمة هي التي ودمدمتكم وسوستكم
   بشعائره الدين لزوم على صوتها بأعلى المنادية التكوينية واآليات ، االربعة

ئ واذا﴿  رآن   ق ر  عوا الق  تم  ا له   فاس  تو  ون لعّلك م   وان ص   ﴾ ت رحم 
 االيمان بسمع استمعت فان دائما ، يهددني االجل اسد خلفي ان نعم،

 الرحمن رحمة الى يوصلني براقا والفراق فرسا ، االسد انقلب القرآن، اءصد
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 مفترسا   اسدا   الموت صار واالّ . الكريم حنانال سيدى حضور والى الرحيم
 . ابديا   فراقا   محبوباتي جميع عن ويفّرقني رغمي، على يمزقني

 في وتدلت ن صبت قد والزوال، الفناء آالت وامامي يدي بين وكذا
 امواج على تموجت قد والفراق الهالك وآالت والنهار، الليل اختالف
 اصغيت فان احبابي، جميع مع لصلبي نصبت اآلالت فهذه. والعصور الفصول
 في والتنزه السير مركب اآلالت تلك انقلبت القرآن الرشاد االيقان بصماخ

 صفحات على القدرة شؤونات تجليات تجدد لمشاهدة الدنيا وبحر الزمان نهر
 الليل بلفائف للتعمم االرض ودوران القمر وسير الشمس بزنبرك الفصول،
 االسماء جلوات تجدد ولمشاهدة. والشتاء لصيفا بحلتي والتقمص والنهار،

 الليل اختالف في المتبدلة وااللواح المتحولة والمرايا السيالة المظاهر على
. والنهار

 فمع مستولية ، قرحة   المحدود الغير الفقر من االيمن جنبي في ان وكذا،
 ات،الحيوان جميع من افقر   انى الحيوان، جنس من حيوان اعجز من اعجز   اني
 من اقل اقتداري ان مع الكل، حاجات تساوي والمادية المعنوية حاجاتي: اي

شوقا  االليم،المطلقالفقر  انقلبالقرآنبشفاءتداويت فان. عصفورة فعالية
الرحمنرحمةثمراتلتناوللطيفا  واشتهاءالرحمة،ضيافةالىلذيذا  

بقيتواالّ والقوةالغناءةلذعلىبمراتبوالعجزالفقرلذة  فيزداد.الرحيم
حاجةعندهمالكلوالتعبدالسؤالذلوفيالحاجات،ازعاجاتآالمفي
.شئلكلوالتذللمطالبي،من

 مقابلة في حد بال وضعف عجز هو عميق جرح ايضا االيسر جنبي وفي
 انصّت  فان.. الدنيوية الحياة لذة يزيل الخوف فألم. عد بال ومهالك اعداء

 المطلق، بالقدير لالستناد دعوة تذكرة عجزي انقلب القرآن، لدعوة بالتسليم
 بقيت   واالّ . االعداء من وامان امن فيها استناد بنقطة التوكل بسر واالتصال
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. يحد ال بعجز تعد ال متشاكسين اعداء بين مضطربا  
 فال االبد، الى والحشر القبر على يمر طويل، سفر جناح على انّي وكذا

 زاد يصير رزقا   يعطينا وال الطريق، تلك ظلمات ينّور نورا   والعقل لمالع يرينا
 فان. الرحمن خزينة من ويؤخذ القرآن شمس من ي قتبس ما إالّ  السفر؛ ذلك

 هي التي بالضاللة الطريق قطع غير لكن السفر، هذا عن يمنعنى شيئا   وجدت
 وادهش، لاهو هو الذي العدم ظلمات دهشة في القبر فم من السقوط قبول
 . يقول ما القرآن يقول حتى فاسكت وإالّ .. فقل

 آية االنسان رأس على العالم كتاب من  الخمسة اآليات   هذه قرأت   فبعدما
 ايها اتباعك يجوز كيف ﴾ الغرور   ب اهلل يغ ّرنّك م   وال الّدن يا الحيوة   نّك م  تغ رّ  فال﴿ 

 حرص او السياسة، اببشر سكران اال مشربك يختار وال المغرور؟ ورالغر
معة، شهوة او الشهرة،  المدنية سفاهة أو الفلسفة، زندقة او الجنسية، رقة او الس 
 االنسان، رأس على القارعة الضربات هذه ان مع.. بمثله يسكر مما وغيرها
 االنسان ان ذلك ومع. سكره سيطّير البشر وجه تضرب التي االهوال وهذه
 المستقبل خوف   رأسه يضرب بل فقط، الالح بآالم مبتلى   كالحيوان ليس

. الحال ألم مع الماضي وحزن  
 الحيوانات؛ جميع من واضل واحمق واذل اشقى تبقى ال ان اردت فان
ل ياء انّ  اال﴿ : باعالن القرآن بشارة االيمان بسمع واستمع فانصت  ال اهلل او 
ف   م   خو  ه  م   وال علي  زن ون ه  م   * ونيتق وكان وا امنوا الّذين * يح   في الب شرى له 
رة   وفي الّدنيا الحياة ديل ال اآلخ  ز   هو ذل ك اهلل ل كلمات   تب  ظي م   الفو   ﴾ الع 



 

م   مــناهللبس  مالّرح  ي  الّرح 

 خلقنا لقد  االمين البلد وهذا  سينين وطور    والزيتون والتّين﴿
سن في االن سان يم اح  و  ناه   ث مّ   تق  ل وا امن وا الّذين االّ   سافل ين اسفل ردد   وعم 

ات م   الّصالح  ر   فله  ر   اج  نون غي   ﴾مم 
 كما الكل صانع ان على يدل شئ كل في وكمالها الصنعة إتقان اناعلم! 

.  شئ عند وليس مكان في ليس مكان كل في كلٍ  عند انه
 كل اكبر الى جزئي جزء اصغر من شئ كل الى إلحتياجه االنسان وان

ب د ان قيلي ال كّلي، . "شئ كل خزائن وعنده شئ كل ملكوت بيده" من االّ  يع 
 غاية في والفعل والخير وااليجاد الوجود جهة من االنسان نفس وان
 العنكبوت من واضعف والنحل النمل من ادنى والنقص، والقصور الصغر

 السموات من اعظم واالنفعال، والشر والتخريب العدم جهة ومن. والبعوضة
 . لجبالوا واالرض
 اساء، واذا. ذاته قوة اليه وتصل يده ذات تسعه بما احسن احسن، اذا: مثال

.وينتشر يتعدى بما اساء
 اوج من قيمتها بتنزيل والموجودات الكائنات مجموع يحّقر الكفر فبسيئة

 سريعة متغيرة مواد صيرورتها حضيض الى إلهية ومرايا ربّانية مكتوبات كونها
 .. بالعبثية التصادف بها بيلع والفراق، الزوال

 االسماء لجلوات معلنة موزونة منظومة قصيدة هو الذي االنسان وي سقط
 بحمل الموجودات اعاظم على تفوق وخليفة باقية، لشجرة ونواة   القدسية،
ه   دركة الى االمانة، . وافقر واعجز واضعف ،فانٍ  زائلٍ  حيوانٍ  اذلّ  من اذلّ  جعل 

 وحياة كذرة، واقتدار كشعرة، اختيار له "أنا" جهة من االنسان ان وكذا
 التحد انواع من يعد ال مما جزئي جزء هي وموجودية كدقيقة، وعمر كشعلة،
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 عجز له اذ عظيمة وسعة له وفقره عجزه جهة من ولكن.. الكائنات طبقات في
 لتجليات واسعة مرآة يصير ان له يتيسر غاية، بال جسيم وفقر نهاية، بال عظيم
.غاية بال والغني نهاية بال القدير

تصرفكنواة،الحيوانيةالماديةالدنيويةالحياةجهةمناالنسانانوكذا
جلبالىالفضاءعالموسعةفيوالتشجرللتسنبللهاالمعطاةالجهازات

الحياةجهةفمنفائدةبالتتفسخانالىالترابمضيقفيواهيةٍ موادّ 
.االبدالىآمالهااغصان  تامتدباقيةٍ كشجرةٍ المعنوية
 له عاجز، ضعيف حيوان المادي والسعى الفعل جهة من االنسان ان وكذا

 ضيف والسؤال؛ والدعاء االنفعال جهة ومن.. يده مدّ  قطرها نصف ضيقة دائرة
 دائرة له صنعته، بدائع وسخرله رحمته خزائن له فتح الذي للرحمن عزيز

ه   مدّ  قطرها نصف عظيمة . اوسع بل يالهخ بل نظر 
 ومتانتها وسالمتها وكمالها الحيوانية الحياة لذة جهة من االنسان ان وكذا

 ومخاوف الماضي باحزان لذات ه لتنّغص درجة بمائة العصفور من ادنى
 وانبساط الحسيات وتنوع الحواس وتفّصل الجهازات جهة ومن.. االستقبال

 وظيفته ان الى - الحالة ذهه المشيرة - االستعدادات مراتب وتكثّر اآلالت
 والتفتش عليها، والشهادة الموجودات، لتسبيحات الشهود: هي االصلية
 والفقر العجز بدرك والعبودية للحاجة، والدعاء بالعبرة، والنظارة بالتفكر

 .. والقصور
 اعلى من اعلى العبادات النواع المستعد استعداده جامعية وجه ومن
 هذه له ا عطي ما انّه ؛ عقل له من يعلم داهةفبالب.  مراتب بمائة عصفور

 .. باقية لحياة بل ، الحياة لهذه الجهازات
 لباسا   لنفسه ليشتري دنانير عشرة دمهاخ ألحد اعطى احدا   رأينا اذا: مثال  
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. لالشتراء دينار الف آلخر اعطى ثم. اعاله من فاشترى مخصوص، قماش من
 اال اعاله، قيمة ما الذي القماش ذلك من لباس الشتراء ليس هذا ان يقينا   نعلم
 . مراتب بمائة واعلى اغلى هو لما اعطي انما بل دنانير، عشرة

 بمائة ادنى اشتراه ما ان مع ذلك من لباسا   بااللف لبالهته اشترى فاذا
. شديدا   تأديبا   ويؤدب مديدا   عقابا   يعاقب أن البد االول، لباس من درجة

 ي سّخر اذ بمراتب، واقدر اقوى عجزه وقدرة ، عفهض بقوة االنسان ان وكذا
شر على يقتدر ال ما واالستمداد بالدعاء له  كالصبي فهو. باقتداره معشاره ع 

 ال بالتسخير فيتفوق. قوته اضعاف بالوف اليه يصل ال ما الى ببكائه يصل
 وفاقته وفقره وضعفه عجزه يعلن ان فعليه. والجلب والغصب بالغلبة

.والعبودية والتضرع باالستمداد
الربوبية،سلطنةكماالتلمحاسننظاريتهجهةمناالنسانانوكذا
خزائنلمدخراتبطعمهوفهمهالقدسيةاالسماءجلواتلبدائعودالليته
بمطالعتهوتفكرهالمتجلية،االسماءكنوزلجواهربوزنهوعلمهالرحمة،

اشرف  . وعاتالمصنللطائفبرؤيتهوشوقهالقدرة،قلملمكتوبات
.االرضوخليفةالمخلوقات



 

م   مـــن اهلل بس  م الّرح  ي  الّرح 
ت م   النّاس   ايّها يا﴿  قرآء   ان  ﴾ اهلل الى الف 

﴾ اهلل الى اوففرّ ﴿ 
 نهاية، بال قصورا   نفسك في ان! الفقير العاجز القاصر السعيد ايهااعلم ! 

 . عدّ  بال وآماال حد، بال واحتياجا   انتهاء، بال وفقرا   غاية، بال وعجزا  
ّكب ت كذلك تعالى، نعمته لذة لمعرفة والعطش الجوع   فيك ا ودع فكما  ر 

 سرادقات الى قصورك بمرصاد لتنظر واالحتياج والعجز والفقر القصور من
 الى عجزك وبميزان ورحمته، غناه درجات الى فقرك وبمقياس سبحانه، كماله
. واحسانه ن عمه انواع الى احتياجك تنوع ومن وكبريائه، قدرته

: رحمته باب عند تعلن ان والعبودية؛. العبودية هي فطرتك فغاية
.. "اهلل سبحان" وبـ "اهلل استغفر"بـ قصورك
.. وبالسؤال "هلل الحمد"وبـ "هلل حسبنا" بـ وفقرك

.. وباالستمداد "اكبر هللا" بـ و "االباهلل قوة وال الحول" بـ وعجزك
.ربوبيته جمال بوديتكع بمرآة فت ظهر



 

م   مــناهللبس  مالّرح  ي  الّرح 
ّجار وا نّ _  نعيمٍ  لفي االب رار انّ ﴿    ﴾ جحيمٍ  لفي ال ف 

 القبر، الى طريقين حياته سفر في احدٍ  لكل ان!. الغافل السعيد ايهااعلم ! 
. والطول القصر في متساويان والطريقان
 الشهود اهل بشهادات عظيمة فعةمن فيه فيه، ضرر ال انه مع احدهما؛ لكن

.تسعة   سالكيه عشرة من العظيمة المنفعة تلك الى يصل .واجماعهم المتواترين
 الخبرة اهل باجماع عظيم ضرر فيه باالتفاق، فيه نفع ال انه فمع واآلخر؛

 ال هذا في يسلك من ان اال تسعة، العشرة من الضرر فاحتمال. والشهود
 يحمل لكن مّن، ثقل من ويخلص الظاهر في خففي زادا   وال سالحا   يحمل
ن منٍّ  مائة قلبه ظهر على  االهوال احمال روحه عاتق على ويثقل المنة م 

:  مثاال   الحقيقة لهذه نمثل محسوسا ، المعقول يريك التمثيل والن. والمخاوف
 اليه مكانك ومن اليه، ت رسل أو استانبول، الى تذهب ان تريد: مثال  
 خفة   وضرا   نفعا   متخالفان وطوال ، قصرا   متساويان وشماال   ا  يمين طريقان؛
 . وكلفة  

 ضررٍ  بال واالختصاص الشهود اهل باجماع عظيم نفع اليمين جانب ففي
زود سالح وحمل.. وباالتفاق  والقلب الروح خالص مع مّن، بمقدار زاد وم 

 .. الجبال ثقلة في هما اللتين والخشية المنّة حمل ثقلة من
 نفع وبال والشهود الخبرة اهل من ماليين بشهادات ضرر اليسار وفي

 الالزم الصارم السالح طرح في الظاهر خفة مع والمخالفين، الموافقين باتفاق
 السالح( قيتي) بدل روحه عاتق على حمل لكن. االلزم االلذّ  الزاد وترك
نّة من منٍ  مائة الزاد( حقات) اربع بدل قلبه ظهر وعلى الخوف، قناطير  اذ. الم 

 امنٍ  في اليمين في االيمان بي من الذاهبين ان: الصادقون الشاهدون يخبر قد
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نفع العشرة من لتسعةٍ  حصل البلد الى وصلوا واذا سيرهم، مدة في وامان
 .جسيموربحعظيم

مدةفيلهماليسار،فيوالبالهةوالبطالةالضاللةبشؤمالماشينوان
لخوفهشئٍ لكلالماشييتنّزلوالجوع،وفالخمنعظيماضطرابسيرهم

الىوصلواواذاز. فقرهفيالحتياجهشئٍ لكل  ويتذلّلعجزه،فيضعفهفي
بسونالبلد  .اثناناوواحداالينجوالاويقتلوني ح 

فيهضررالماعلىالضرر،احتمالفيهمايرجحالعقلٍ ادنىلهفمن
بتسعةالمائةمنالضرراعظمفيهمايرجحفكيفلةثقيخفةٍ ألجل

خفةالجلاحتماال  وتسعينبتسعةالنفعاعظمفيهماعلىاحتماال ،وتسعين
الحقيقة؟فيكليةٍ ثقلةٍ معالصورة،فيجزئية

 الطريق واما. واآلخرة البرزخ فعالم استانبول واما. فانت المسافر اما
 فطريق االيسر الطريق اماو. االيمان بعد بالصالة اآلمر القرآن فطريق االيمن

 ذو اذ المشاهدون؛ فاالولياء والشهود الخبرة اهل واما. والطغيان الفسق اهل
 يشاهده قد العامي يعتقده فما االسالمية، الحقائق في شهودي ذوق ذو الوالية
 المتضمنة للعبودية المتضمن التكليف ضمن ففي والزاد السالح واما. الولي

 واالستمداد االستناد لنقطتي المتضمنة التوحيد لكلمة المتضمنة للصالة
.. الرحيم الكريم الغني وعلى العليم الحفيظ القدير على للتوكل المتضمنتين

 "اهلل ا الّ  ا له ال" اذ. نفع او ضّر   جهة فيه له شئ لكل والتذلل التنزل من فخلص
. باذنه اال ضرّ  وال نفع وال هو اال ضار وال نافع ال ان يفيد



 

مــن اهلل م  بس   ي م الّرح  الّرح 
و   ا الّ  الّدنيا الحياة   هذه وما﴿  ب   له  رة الّدار وا نّ  ولع  ي اآلخ   ﴾ الحيوان   له 

!. االبد الى الحشر، الى القبر، الى الشيب، الى المسافر السعيد ايهااعلم! 
 الطول بقدر الحياتين لوازمات لتحصيل العمر من مالكك اعطاك ما ان

 بالنسبة سراٍب  كقطرة هي التي الفانية الحياة هذه في كله ضيعته قد والقصر،
شره اقل ال ثلثه او نصفه فاصرف عقل لك كان فان البحر، الى  ومن للباقية، ع 

.فنون ذو عاقل: هو الناس احمق من لمثلك يقال ان العجائب
وارسلهدينارا  وعشريناربعةسيدهاعطاهعبدٍ مناحمقترىهل:مثال  

 ان وامره. "اليمن" الى ،"المدينة" الى ،"الشام" الى ،"انطالية" الى ،"بوردور"من
 له راجال   يمشي ،"انطالية" الى لكن ، سفره لوازمات في الدنانير تلك يصرف

ئا   يصرف لم لو اختياٍر، نوع  اختيار ال منازله سائر الى ومنها. ايضا   لوصل شي 
 في شهرٍ  مسافة وقطع طيارة   او مندوفرا  ش او سفينة   لركب وثيقة   اشترى ا ن له،
 صرف االبله السائح ذلك ان مع.  وحيدا   تائها   طريدا   ماشيا   لذهب واال. يومٍ 

! يومين مسافة في دينارا   وعشرين ثالثة
. سيدك يرحمك ان يمكن الطويل السفر لزاد الواحد فاصرف اقل فال: له فقيل
. الفائدة عدم   الحتمال اصرف ال: فقال
 ان عقلك يفتيك كيف!.. الدرجة هذه الى لبالهتك للعجب فيا: له فقيل

 اشتراك مع دينارا ، واربعون ثمانية وهو البيانكو قمار في مالك نصف ترمي
 ال فكيف. احتمالٍ  الف من واحد باحتمال ديناٍر، بألف   الظفر برجاء انسانٍ  الف

 مالك من جزء ينوعشر اربعة من واحدا   جزء   تعطي بان العقل هذا يفتيك
 من ماليين بشهادات احتماال   وتسعين وتسعة بتسعمائة لها نفاد ال بكنوزٍ  لتظفر
 باخبار الجسيمة المنفعة هذه مثل في ي هتم انه مع. واالختصاص الخبرة اهل
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 الشهود واهل المتواترين ونجومه البشر شموس باخبارات فكيف عامي، واحدٍ 
 كما المنكرين، النافين الوف على الشهود اهل مثبتى من اثنان يرّجح الذين
. لرؤيته المنكرين الوف على رمضان لهالل شاهدان يرجح
 واما. فالقبر "انطاليه" واما. فدنياك "بوردور" واما. فانت المسافر العبد اما

 االربعة الدنانير واما. الحشر بعد فما "اليمن"  واما. فالبرزخ "الشام"
 ساعة   وعشرين ة  ثالث تصرف اليوم، عمر في عةسا وعشرون فاربع والعشرون،

 خمس اداء في واحدةٍ  ساعةٍ  صرف في وتتهاون الفانية؛ الحياة لمصالح
! الطويل الطويل السفر في الزاد ألزم من هي التي صلوات
:الكريمةاآليةاسرارمنسرلبيانالتمثيلهذا
ل فت  ﴿  تقين الجنّة   وا ز  م  غاوينل   الجحيم   وب ّرزت    * ل ل  ﴾ ل 

 حكاية   لك احكي! الدنيا طلب في للدين التارك الغافل ياايهااعلم! 
. والدين الدنيا حقائق من قسم مثال فيها تمثيلية ،
 في: طريقين الطريق انقسم  ان الى فذهبا ، أخوان الزمان من غبر فيما كان
 .. الظاهر في كلفة ال االخرى وفي القوانين، اتباع كلفة احداهما
 الخلق وذو. الخفيفة الكلفة مع اليمين جانب اختار الحسن الخلق فذو
  .الثقيلة الخفة مع اليسار جانب اختار السيئ

 صوتا   فسمع خالية صحراء دخل ان الى القفار بين فيما الشمال ذو فذهب
 بستين عميقا   بئرا   صادف ان الى ففر عليه، يهجم مدهشا   اسدا   فرأى هائال ،
 جداره، في شجرة الى يده فوصل ذراعا   ثالثين فسقط فيه، هنفس فرمى ذراعا ،
 فنطر. العرقين تقطعان وسوداء بيضاء فارتان عليهما تسلطت قد ؛ عرقان ولها
. البئر كفم فمه وسعة رجله، قرب الى رأسه ورفع عظيما   ثعبانا   فرآى تحته فيما
 شجرة آهافر الشجرة الى فنظر. مؤذية   مضّرة حشرات فرآى جوانبه في ونظر
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  .المختلفة االشجار ثمرات من متباينة   انواعا   اثمرت لكن التين،
ه تجاهلت اذ الوضعية، دهشة من لطائ فه   ضجت فبينما  مع بالتغافل نفس 

  .بستانٍ  في انه بالمغالطة فحسب لطائفه، انينات
 فبقى. عومل فهكذا ظن، هكذا ﴾ بي عبدي ظن عند انا ﴿ حديث فبسر

 يتفطن لم فهمه بسوء المسكين فهذا. يحيى وال يموت ال الهوالا هذه بين ابدا  
 المشؤوم هذا نتركلو فلنرجع. المطلسمة االمور هذه في التصادف يمكن ال انه
 . المتيامن الميمون االخ خلف ولنذهب عذابه؛ في

 كيف انظر. سيرته حسن من الناشئ ظنه بحسن مستأنسا   يذهب فهذا
  .اخوه منه تفديس لم مما نظره بحسن استفاد
 فتنّزه. وميتات مستقذراٍت  مع وازهار، اثمار فيه بستانا طريقه في صادف اذ

في دخل حتى ذهب ثم. كأخيه الملوثات الى يلتفت ولم بالمستحسنات
اخيه،بدرجةاللكنفخافالهاجم،االسدصوتفسمعخاليةصحراء
ذراعا  بستينا  بئرفصادفففرالصحراء،سلطانمأموراالسدانباحتمال
فأرتانعليهماتسلطتعرقان،لهابشجرةنصفهفيفتعلقفيه،نفسهفطرح

كفمفمهعظيما  ثعبانافرأىتحتهونظراالسد؛فرأىفوقهفنظرتقطعانهما،
بالبئر دهشةمنبمراتبادنىلكنالخوفمنفتدهشرجليه،الىتقر 
سنتفطّنالنه.اخيه فيهانالعجيبةاالمورهذهتناظرمنوفهمهظنهبح 

 .يجّربهاليهناظرحاكمامرتحتوانهاطلسما ،
امرٍ الىويسوقنىالّى يتعّرفالذىهومنمعرفة  مرق خوفهمنفتولد

الشجرةرأسالىفنظرالطلسمصاحبمحبة مرقهمنفتولدعندهمن
حكمتحتانهيقنوتبالكلية،خوفهفزالمتباينة  اثمارا  اثمرتتينةهيفاذا

االهيفما.االشجارسائرثمراتالتينةتثمرانيمكنالاذطلسم،
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فتولد.لضيوفهالكريمالملكذلكاعدهاالتياالطعمةالوانالىاشارات
مالطلسم،بهويرضىطلسممالبهيفتحماطلبلهمحبتهمن المفتاح،فا له 

 !عليكوتوكلت  لك،الكلتركت:فنادى

انقلباوالثعباناالسدفرأىنزيهةجنانٍ الىباب  فانفتحالجدار،فانشق
..الدخولالىيدعوانهخادمين

 وهذا الحية، فم في الدخول ينتظر ذاك: االخوين حال تفاوت الى فانظر
 دهشة في وذاك.. المثمر المزهر المنور البستان باب في الدخول الى ي دعى
 منه تقطري وخوف لذيذة عبرة في وهذا ه،قلب اعماق منه طرقيت وخوف اليمةٍ 
 ورجاء انسيةٍ  في وهذا وي تٍم، ويأٍس  وحشةٍ  في وذاك.. ومعرفة وحرمة محبة

 يستأنس ضيف وهذا الموحشة، االعداء  تهاجم هدف في وذاك.. واشتياق
 طعمها في ا ذن التي اللذيذة الثمرات باكل عذابه يعجل وذاك.. المضيف بخدام

 االكل يؤجل وهذا. سم بعضها في اذ اكلها، ال انموذجها من هي ما الشتراء
..بانتظار ويلتذ

 فالروح االخوان اما: التطبيق اوجه فاعرف التمثيل دقائق تفهمت فاذا
 القرآن فطريق الطريقان واما. والفاسق الصالح والقلب والكافر، المؤمن

 االسد اوام. فالدنيا الصحراء واما. والطغيان العصيان وطريق وااليمان،
. فالعمر الشجر واما. ستون العمر واوسط والحياة، فالبدن البئر واما. فالموت

 فمه الذى فالبرزخ الثعبان واما. والليل فالنهار والسوداء البيضاء الفأرتان واما
الدنيويةفالنعمالثمراتواما.فالمصيبات المضرة الحشرات واما.. القبر

واما.فالمحرماتمنهاالمسمومةواما .الجنةلثمراتالمذكراتالمشابهة
واالّ ا لهالاهلل﴿ فـالمفتاحواما.الخلقةحكمةفسرالطلسم ﴾ القيوم  الحّي ه 

 فم تبدل واما. "اهلٰل   اّل ا   هإل   ال"و–مطلوبيورضاكمعبوديانتاهللياأي
 رحمة ىال باب وااليمان القرآن الهل القبر فألن ؛ البستان بباب الثعبان
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 الوحشة ظلمات الى باب والطغيان الضاللة والهل. الجنان دهليز في الرحمن
 فرسا   المفترس االسد تبدل واما. الثعبان كبطن كالزندان برزخ في والنسيان
 من له واخراج   محبوباته، جميع عن ابدى فراق للضال الموت فألن مونسا ؛
 الى فوصال للهادي واما. نفراداال في القبر زندان الى الدنيوية الكاذبة جنته

 ألخذ الجنان بستان الى الدنيا زندان من وخروج اوطانه، الى ووصول احبابه،
. هو اال اله وال جالله جل. الّرحمن الديّان المنّان الحنّان، فضل من الخدمة اجرة

 الفخر في لك حق ال انه! تفعل لم بما المفتخر المغرور السعيد ايهااعلم! 
 جزئي فهو خيرا   كان وان. والشر القصور اال نفسك في منك ليس اذ والغرور؛
 بقصورك اذ كليا ، شّرا   تفعل االختياري بجزئك لكن االختياري، كجزئك
ط  كلية   خسارة فتستحق. مقصودك الى المتوجهه االسباب سائر ثمرات ت سق 

عنت القضية عكست لكن عامة ، وخجالة   .. فتفر 
 التجارة في لجماعةٍ  شريكا   صار احمق رٍ مغرو كمثل هذا، في مثلك

 حتى السفينة تتحرك بها التى وظيفته هو فترك وظيفته، واحد كل ففعل بسفينٍة،
 ال،: فقال عليك، الخسارة كل ان الحق: له فقيل ديناٍر، الف فخسروا غرقت

 . حصتي بمقدار فعلّي  علينا تنقسم بل
 فليقسم:  له فقيل ؛ اردين الف فربحوا فعلوا كما فعل آخر، سفر في ثم
 الخسارة كل اوال   قلتم اذ  لي، الربح كل بل ال،: فقال المال، رأس على الربح
 وجود على يتوقف "الوجود  "! الجاهل ايها: له فقيل. لي الربح كل فاذا   ، عليك

 واما. وجود والربح للكل، ت عطى الوجود فثمرة والشرائط الموجود اجزاء كل
.شرطٍ  وبفقد واحد جزء بعدم ينعدم الكل ان مع العدم فثمرة الخسارة

صارمنعلىالعدمثمرةت رجعجسما  والشقياسما،السعيدايهافيا
.والغرورالفخرفيلكحقفالللعدم،سببا  
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. ربك من والخير منك الشر فألن :اوال   اما
.جزئي وخيرك كلي شّرك فألن :ثانيا   واما
 تساوي ال بل العمل، قبل الخير عملك ةاجر اخذت فالنك :ثالثا واما

.  مسلما   انسانا   جعلك من عليك أنعم ما عشير معشار لع شر حسناتك جميع  
 قد اذ العدل؛ عين جهنم وتكون الفضل، محض من الجنة تكون السر هذا ومن
. دائمة   كلية   جناية   اآلني الجزئي بشّره البشر يعمل

 فالتوفيق له، كان فاذا. هلل كان ان خيرا ؛ يكون انما الخير فالن :رابعا   واما
 الخير يصير الذي والرياء باالراءة "الفخر" ال "الشكر  " فالحق  .. له فالمنة منه،
.. لغيرك غرورا   نفسك، في مغرورا   صرت الحقيقة بهذه جهلك فمن.. شرا  

 على وفعله اهلل مال تقسم بل نظرك، في فيتفرعن اليه الجماعة حسنات فتسند
. اغيتالطو

 القدر الى - بالنص منك - هي التي سيئاتك اسنادك الجهل هذا من وكذا
 - فاطرك فضل فيض من هي التي للحسنات وتمّلكك المسؤولية، من فرارا  

 .. تفعل لم بما لت حمد نفسك، الى -بالنص
ن   اصابك ما﴿  القرآن بادب فتأدب ن حسنةٍ  م  ن   أصابك وما اهلل فم   سّي ئةٍ  م 

ن   كنف   فم   .. لك ليس ما تغصب وال مالك، فالتزم  ﴾ س 
 عشر والحسنة.. مثلها السيئة جزاء بجعل القرآن؛ بآداب تأدب وكذا

.. صفاته سائر والى اقاربه الى بصفةٍ  المسئ من عداوتك تعّدى فال.. امثالها
.عيوبه عن الصفح مع انسابه الى المحسن من بمحبتك وتجاوز

 بوظيفة وتشتغل وظيفتك، تترك انك!. فضوليال الغافل السعيد ايهااعلم ! 
 في هي التي الخفيفة العبودية لوظيفة تركك وجهلك؛ ظلمك فمن. ربك

 التى الربوبية وظيفة الضعيف، وقلبك ورأسك ظهرك على وحملك.. وسعتك
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ورةٍ ايّ في*فعدلكفسّويكخلقك﴿  بمن تختص ﴾ رّكبكماشاءص 
عاصيا  صرتوإالّ ..وتستريحتسعدلوظيفتهاليهوفّوضوظيفتك،فالتزم
 .غويا  وخائنا  شقيا  

المخصوص،التعليمهياصليةوظيفةلهعسكرنفركمثلمثلك
عين هوالسلطانوالجهاد،والحرب لوازماتها،باحضارالوظيفةهذهفيم 
ولباسهوتعييناتهالنفرذلكارزاقاعطاءهيمخصوصةوظيفةولسلطانه

بحسابلكنالوظيفة،هذهوسائلفيالنفريستخدمقدلكن.دوائهحتى
.الدولة

 سخرة   افعل: يقول ماتفعل؟: طعامه يطبخ لنفر قلت اذا السر هذا ومن
 على بل وظيفته، من ليس انه لعلمه.. لرزقي اعمل يقول وال للدولة،( وعنقرة  )

 فالنفر. مثال بالمرض يقتدر لم ان فمه، في اللقمة تدخل ان حتى الدولة
 للتعليم والتارك.. ويؤّدب ي زيّف شقّي  جاهل   رزقه لتدارك بالتجارة لمشتغلا

. وي عنّف ي ضرب عصّي  خائن والجهاد
 بترك - وتقواك. تعليماتك هي وصالتك النفر، ذلك انت! الشقي سعيد فيا
 فطرتك غاية هي فهذه. حرب ك هي - والشيطان النفس مع ومجاهدتك الكبائر
 . لمعينا الموفق هو اهلل لكن

 من فهي واالوالد، االموال من بك يتعلق وما حياتك وادامة رزقك واما
 رحمته خزائن ابواب قرع وسائل في يستخدمك قد لكنه فاطرك، وظيفة

 المسالك في الذهاب في يستعملك وقد القالى، او الحالى او الفعلي بالسؤال
 الفعل او حتياجاال او االستعداد بلسان فتطلب نعمته، مطابخ الى توصلك التى
 . . وقّدرلك ماعّين القال او الحال او

 وانت الرزق، اطيب رزقك من - رزقك حق في - اتهامك في اجهلك فما
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و رزقها تحمل ال دآبة كل ويرزق اقتدار وال اختيار بال صغير طفل  السميع وه 
 يفيض لضيوفه مطبخة   الصيف في االرض جعل الذي الغني القدير العليم
 .. االطعمة بلذيذات االشجار أواني ويمأل الرياض، ظروف في فيوضه

 وظيفتك ايفاء بعد فيه استعملك فيما وباذنه وباسمه بحسابه فاعمل
ب ي: وق ل   عليه، فتوكل بوظيفتك فعليك تعارضا فاذا.. االصلية م اهلل حس   ون ع 
م الوكيل   لى ن ع  م ال مو  .النّصير ون ع 



 

الرحيمالرحمــناهللب سم  
بادي سالك وا ذا﴿  وة ا جيب   قريب   فانّي عني ع   ﴾ دعان   ا ذا الّداع   دع 

وني﴿  وكذا ع  ب   ا د  تج    ﴾ لك م   اس 
بؤا ما قل  ﴿  وكذا ال ربّي ب ك م   يع   ﴾ د عاؤك م لو 

 في العبادة وثمرة. عبادة الدعاء ان! يجاب وال يدعو انه يّدعي يامناعلم ! 
 عبادات هي التي االدعية تلك فاوقات الدنيوية المقاصد واما. اآلخرة

.مخصوصة
 صالة وقت   والكسوف والخسوف المغرب، صالة وقت   الغروب ان فكما
 الصالة ان ال االستسقاء، صالة وقت   المطر وانقطاع لهما، غاية   ال الكسوفين
 نزل واذا ينزل، لم مادام تدوم اهلل لوجه عبادة هي بل المطر، لنزول وضعت
.. قتهاو انقضى المطر

 تدوم مخصوصة ألدعية اوقات   الباليا ونزول الظالمين تسلط وكذا،
فعت فان هي، مادامت  يقبل لم يقال ال ت رفع لم وان. نور على فنور   بها ر 
. الدعاء وقت ينقض لم بل الدعاء،

وني﴿  في االجابة وعد واما ع  ب ا د  تج   الدعاء قبول غير فاالجابة ﴾ لك م   اس 
. المجيب لحكمة تابع الحاجة واسعاف دائمي، وابالج بل. بعينها

 هذا اعطني: فتقول.. مجيبا لبيك: فيقول! ياحكيم: لطبيبك تقول: مثال
 يمنعك وقد منه، احسن او طلبت ما عين يعطيك فقد. الدواء او الطعام

 لهذه الدعاء كون ظن الدعاء قبول عدم اسباب ومن. مرضك في بضرورة
 خالصة تكون فال للمطر موضوعة االستسقاء صالة ي ظن:  مثال .الدنيوية المقاصد

. ت قبل فال
 جسر من فالبد الطرفين، بين معنويّ  وادٍ  ينفرج باالنقالب اناعلم! 
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 الى العالم هذا من والتلبس بالتعريّ  عليه ليمرّ  العالمين بين مناسبة فيه ممدود
متنوعةواسماءمتباينةوماهياتمتخالفة،اشكاللهالجسر لكن. العالم ذلك

 .المنقلبنوععناليهالمنقلبمقاموب عداالنقالباتاجناسباعتبار

الدنيابينجسروالبرزخوالمثالاليقظةعالمبينجسرفالنوم
بينجسروالربيعوالروحانيالجسمانيالعالمبينجسروالمثالواآلخرة
انقالباتفيهدمجتنبلواحد،فيهفليسالحشرفيواما.والصيفالشتاء
.!واغربواعوجاعجبفجسرهاعظيمةكثيرة

ه  ٍ   ﴿ لمآل القرآن ذكر اكثار في اناعلم!  ك م   الي  ع  ج  ه  ﴿  ﴾ مر  جع ون والي   ت ر 
ه  ﴿    ،﴾  وان - جسيمة وتسلية عظيمة، بشارة ﴾ مآب واليه﴿  ﴾ ال مصير   والي 

 والزوال الموت ان: للناس اآليات هذه تقول اذ - تهديدا   للعاصي تضمنت
 الفناء ظلمات في والسقوط للعدم ابوابا   ليست الدنيا من والفراق والفناء

. واالبد االزل سلطان حضور الى والذهاب للقدوم ابواب   هي بل واالنعدام،
ه   هتصّور ألم   دهشة من القلب ت نجي االشارة  فهذه  بين محبوباته جميع مع تمّزق 
 الى فانظر. مدهشة فراقات انياب بين والتفرق ية،متناه غير هائلة عدمات ايدي
 !.. الكفر في المندمجة المعنوية جهنّم دهشة
ه فصّور.. هكذا الكافر   ظنّ  ﴾ بي عبدي ظنّ  عند انا﴿  بسر اذ  ظنّه فاطر 
 .. عليه ابديا   عذابا  

 بعده ثم. الجنة على حتى اهلل، بلقاء اليقين لذة تفوق درجة الى انظر ثم
 العارف للمؤمن الجسمانية جهنم ان حتى الرؤية، درجة بعده ثم اء،الرض مرتبة

 . بخالقه الجاهل للكافر المعنوية جهنم الى بالنسبة كالجنة العاصي

 تضرعات اال ووسائله، للبقاء المحصورة الغير البراهين من يكن لم ولو
 صفوف الكبرى الصالة تلك في خلفه اصطف وقد االزلي المحبوب حبيب
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. وبرهانا   وسيلة   لكفت   ومناجاته، دعواته على مؤّمنين االولياء وصفوف ياءاالنب
 هذا االكمل االبرع والجمال االجمل، االبدع الحسن هذا في يوجد ان أيمكن
 هواجس اخفى يسمع من يسمع ال بان اي.. االغرب؟ والنقص   االعجب القبح  

 يقبل ال وان ئقة،الال اوقاتها في قضائها بدليل المخلوقات الخفى الحاجات
 واعظم المناجاة، واحلى العرش، الى الفرش من الصاعدة االصوات ارفع

. البصير هوالسميع كال ثم كال ؟..الحاجات اشد في الدعوات،
 وكونه والسالم الصالة عليه شفاعته مراتب اوسع من المعاملة هذه نعم،

.للعالمين رحمة
القدر،بمسألةيتحججونوهمالغافليناصادفماكثيرا  انهاعلم! 
بلسانانهممع..االفعالوخلقاالختياري،الجزءمسألةفيويتعمقون

انفسهميتوهمونالتصادف،ليداالزّمةويعطونرأسا  القدرينكرونغفلتهم
وعلىجنسهمابناءعلىوصنعهاهللمالويقسموناالطالق،علىفاعلين

وانباطنا  الكلتسلبالغفلةوقتيفالغافلةاوالكافرةفالنفس.االسباب
 .واذعانا  ايمانا  لهالكّل تثبتالعارفةوالمؤمنةظاهرا  اثبتت

ولمراقيوااليمان،التوّكللحدودغايتانالكالم،فيالمسألتانفهاتان
 .حاجزوبرزخالعارفين،منوالحضورالصحوالهلواالسالم،التوحيد
بهاتينالتحققواينانانيتكم؟فيتفرعنونالمالغافلونايهاانتمفاين
الجزءنفيدرجةالىوالعبوديةالمحويةفيترقيتفان!المسألتين

فيكاذعليك،بأسفال،القدرعلىشئٍ كلاحالةمقاموالىاالختياري،
العلميةالالحالية،االيمانيةالمسائلمنحينئذٍ همااذالسكر؛مننوع  

..التصورية
 الى النعمة تحديث   ينجرّ  وقد. النعمة تحديث ينافي قد التواضع اناعلم! 
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.والتفريط االفراط وترك واالمعان الدقة من بد فال والغرور، الك بر
: جهينو نعمة لكل ان: وهو ميزان ولالستقامة

نعم الى وجه   كر في فيقع فيفتخر، به، ويتلذذ ويمّيزه فيزيّنه عليه الم   الس 
. فيه له حّق  ال بما فيتكبر الذاتي، بملكه الكمال فيظن ملك،فيت المالك، فينسى

م الى ينظر ووجه    انعامه، على وينادي رحمته، وي علن كرمه، فيظهر المنع 
 فالتواضع. انعامه في جلواته آيات من يتلو مما وهكذا. اسمائه على ويشهد

 تحديثو. كفرانا تضمن واال االول، الوجه الى نظر اذا تواضعا   يكون انما
 تضمن واال الثاني، الوجه الى نظر اذا وممدوحا   معنويا   شكرا   يكون انما النعمة
..وغرورا   تمدحا
 الكيشي، يوسف الخيك غال فاخر بلباس تلبست اذا. الكشرى يوسف يا
 في متواضعا   فتصير لي، ال لّلباس، الحسن: فقل! احسنك ما: سعيد لك فقال

..التحديث
االجرةاخذعنديتحركانماوالحسدوالغبطةالرقابةعرقاناعلم! 

بلفال،العملوقتوفيالخدمةعندواما.ومالحظتهاالمكافأةوتوزيع
عليه،تفوقهويستحسناالعلى،الىيميلواالدنىاالقوى،يحباالضعف  
 .العملوكلفة  الخدمةثقل  عنهيتخففالنهعليه؛الخدمةفيزيادتهويحب
واالعمالالدينيةلألمورفقطوعملخدمةداراالدنيكانتفاذ

الرقابةفيهاتداخلتواذاوالحسد،الرقابةفيهايتداخلالانالبداالخروية،
دنيويةمكافاة  يالحظاالعمالتلكفيالعاملواناالخالص،عدميظهر
بهذهانهالمسكينيعرفوالواستحسانهمالناستقديروهوايضا،

بربالناسبتشريكاالخالصبعدمبدرجةعملهابطلالمالحظة
.معاونتهعنالناسبتنفيرقوتهواضعفالثواب،اعطاءفيالناس
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 فعل   كالمعجزة الكرامة اذ االستدراج، لمعنى مباين   الكرامة معنى اناعلم! 
 حام بانه ويطمئن نفسه، من وليس سبحانه، منه انها صاحب ها ويتفطن.. اهلل

 الكرامات بتفاصيل يشعر فقد. وتوكال   يقينا   فيزداد. الخير له يختار عليه رقيب  
 احٍد، قلب في بما اهلل انطقه كأن. وأسلم أولى وهذا يشعر ال وقد اهلل، باذن

. لعباده به اهلل يفعل ما يعلم ال وهو لهدايته، يقظة   له اومثّله
 يعمل او لة،غف في وهو الغائبة االشياء صورة له فينكشف االستدراج واما

  : فيقول. وغرورا   وانانية بعدا   فيزداد   واقتداره بنفسه مستند وهو غريبة، افعاال  
مٍ  على يته  وت  ا   انّما﴿  ل  . قلبي وضياء نفسي بصفاء لي وانكشف  ﴾ ع 

. الوسطى الطبقة في الوالية واهل االستدراج اهل بين التباس فال
 اهلل باذن لهم المنكشف العليا الطبقة اهل من األتم الفناء مظهر واما
 باطنهم نورانية اذ اظهر؛ فالفرق هلل هي التي بحواسهم فيرونها الغيبية، االشياء

.انانيته الى ويدعو يرائي من بظلمات تلتبس ان من ارفع الظاهر الى المترشحة
ن  وإن﴿  اعلم! ءم  ه  ي سبح االّ شي  د   على والعبادة التسبيح ان﴾ ب حم 

 تسبيحاته وجوه بكل شئ كل شعور يلزم وال شئ، كل في حدودةم غير وجوه
 جاهل اجير كمثل ذلك مثل الحضور؛ الحصول يستلزم ال اذ. دائما   وعباداته

 مسامير بعض على باصبعه ليجس استأجره الذي لمالكها سفينة في يعمل
 من عمله على يترتب ما االجير يعرف وال االوقات، بعض في( االلكتريكية)

 حتى. المكافاة ولذة االجرة من نفسه الى يعود ما يعرف وانما. الغالية اتالغاي
 .. اللذة لهذه اال ليس العمل هذا وضع ان يتوهم قد

 الشهوة، قضاء لذة اال االزدواج غايات من اليعرف الذي الحيوان كمثل
 الغايات من غاية هو الذي النسل حصولب - يمنع وال - هذا جهله يضر وال

 . لمالكه المطلوبة
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وينات، جنائز من االرض وجه ينظف النمل كمثل  اال يعرف ال أنه مع الح 
 النباتات ورؤس الفضاء، وجه يزين الذي العنكبوت كمثل او.. حرصه تطمين

 الهواء سير في الهوام مع للمسابقة بالضياء المتلمعة حريره بخيوط واالحجار
 تعرفك الساعة وكمثل.. عليه ليمر به يطير ما ومد مصيدته، نسج اال يعرف وال
. امعائه تضيق ألم زوال االّ  التعرف وهي اليومي، عمرك من انقضى ما عدد

 وكمثل.. الخاصة لذته في المندمج الوحي بحالوة صنع ما صنع النحل وكمثل
 تخل وال الشفقة، للذة تعمل انما واالنسانية والحيوانية النباتية الوالدات
 كأن بل. الكائنات بيت زينت التي الغايات لكت بحصول بالغايات جهاالتها

. الغايات لتلك ومسطر نواة الشفقة تلك
     وجل عز قال كما. فقط عملهم بكيفية علمهم العابدين المسبحين ويكفي

هم يلزمهم وال ﴾ وتسبيحه صالته علم قد كّل ﴿   تسبيحا عملهم بكون علم 
 سائر شعور يكفيهمو. المعينة العبادة بصفة وشعورهم هكذا، مخصوصا
. التسبيحات وغرائب العبادات لطائف من اعمالهم في بما المتفكرين اخوانهم

 "النية" تلزمهم ال بالتكليف ابتالء ال واذ. فقط المطلق المعبود علم يكفي بل
 االصل في المصنوعات تلك ان على. عملهم بوصف شعورهم يلزم فال

بالسنتهامسبحاٍت الكلماتكتلصارتثممعانيها افادت تسبيحاٍت  كلمات
مسبحاتايضاهذهوفياخرىمسبحاتالكلماتتلكوفيكذواتها
القّدوسالسبوحشاءماالىوهكذا،اصاغرمسبحاتايضا  وفيهاصغار،

..هواالالهوالجاللهجّل 
 النعم اشتات من القدم الى الرأس من وزيّنك اليك ارسل ما اناعلم! 
 وتتسلل. متباينة حجب خالل من "بميزان" تمر انما ف،واللطائ والمحاسن

.متضادة طوائف خلف من باالنتظام اليك وتتوجه. متخالفة لفائف بين من بنظام
 مرصاد انه اظن. رقيق ورق من كدرهم لطيفا   امرا   النفس في اناعلم! 
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 واذا. االبدية بوهم ويمّوهه االبد حكم ويعطيه اال شئ يمسه ما اذ. االبد
 الدنيا، الى واساساتها اآلخرة احجار تجلب آلة صار والهوس، اءالهو عملهاست

. الفانية الدنيا في نضج بال اآلخرة اثمار فيأكل عليها، قصرها فيبنى
 لدرك التحد وموازين تعد ال آالت وكنز!..  عجيب شئ النفس اناعلم! 

 توحشرا وعقارب حّيات وكهف.. تزكت إن الحسنى االسماء كنوز جلوات
 . وطغت دّست إن

 سلكت كما - التزكية مع فالبقاء فناؤها؛ ال بقاؤها  -اعلم واهلل-  فاألولى
 معظم عليه سلك كما االتم موتها من الحكمة بسر اوفق - الصحابة عليه

. االولياء
. عجيبا   وذوقا   عظيما ، واحتياجا   شديدا ، جوعا   النفس جرثوم في ان نعم،

ها انقلب سجاياها، مجرى تحول واذا  وصار يشبع، ال اشتياقا   المذموم حرص 
ها  الشديد حب ها وتحول. الشرك انواع جميع عن النجاة وسيلة المشؤوم غرور 
. حسناٍت  سيئات ها تنقلب حتى.. وهكذا لربها ذاتيا حبا وذاتها؛ لنفسها

 العالية، الصنعة من فيه ما قيمة   المؤمن االنسان قيمة ان كما انه اعلم! 
 قيمة الغافل او الكافر االنسان وقيمة. االسماء جلوات ونقوش الغالية غةوالصب
 .. الساقطة الفانية مادته

 الحرفي بالمعنى اليه نظر ان - نهاية بال تزيد العالم هذا قيمة كذلك
 المتغيرة المادة درجة الى قيمته وتسقط. القرآن علم كما - سبحانه وبحسابه
 عّلمت ه كما - االسباب وبحساب االسمى ىبالمعن اليه نظر ان - الجامدة
. الفلسفية الحكمة

 من ي حدّ  ال بما واغلى أعلى بالكائنات المتعلق القرآن من المستفاد فالعلم
.الفلسفة فنون من المستفاد العلم
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سوجعل﴿ القرآنيقولمثال راجا  الّشم  بهذايفتحكيففانظر﴾ س 
اناالنسانايهااياالسماء،جلواتسلسلةالىمشكاة  لفهمكالحكم

مطعوماتكملنضجونارلبيتكم،ونورلكم،مسّخرة  بعظمتهاالشمسهذه
الشموسهذهمابدرجةالقدرعظيمرحيم،مالكفلكميرزقكم،منبامر
وهكذاالباقية،منازلهبينفيماللمسافرينمعدّ منزلفياسرجتلهمصابيحاال

.فقس
 نفسها على متحركة عظيمة نار الشمس" ان من الحكمة ماتقول واما
نا منها تطايرت  في جارية بالجاذبة وارتبطت منظوماتها، هي وسيارات ارض 
. عمياء وحكمة صماء، وعظمة دهشة، في حيرة االّ  تفيدك فال.. "مداراتها

 عليك حق بل سبحانه، الحق من حقا تطلب ان في لك حق ال انهاعلم! 
.. والحمد الملك هل إذ دائما ؛ تشكره ان

 تكرير في عني نائبا   الكتاب هذا اجعل! كريم يا رحيم، يا رحمن، يا اهلل، يا
:الدين يوم الى موتي بعد الشهادة هذه

 واالخيار، النبيين يارب والنار، الجنة يارب المختار، محمد يارب اللهم
 ار،واالثم الحبوب يارب والكبار، الصغار يارب واالبرار، الصديقين يارب
 واالسرار، االعالن يارب واالشجار، االنهار يارب واالزهار، االنوار يارب
 مالئكتك، جميع ون شهد عرشك، حملة ونشهد نشهدك! والنهار الليل يارب

 اوليائك، جميع وبشهادات انبيائك جميع بشهادات مخلوقاتك، جميع ون شهد
 مصنوعاتك، عجمي وبشهادات والكالمية، التكوينية آياتك جميع وبشهادات
 افضل عليه حبيبك وبشهادات ومركباتها، الكائنات ذرات وبشهادات
 بانّا قرآنك، وبشهادات الشهادات، تلك لجميع شهادته المتضمنة صلواتك،

 الحق الصمد، الفرد االحد، الواحد الوجود، الواجب اهلل انت بانك نشهد ك ّلنا
 المتكلم، البصير، السميع مريد،ال القدير الحكيم، العليم القيوم، الحي المبين،
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 لك. لك شريك ال وحدك انت اال اله ال ان ونشهد. الحسنى األسماء لك
 عبدك، محمدا   بان نشهد وكذا.. اليك ونتوب ونستغفرك. الحمد ولك. الملك
 وعلى عليه وسّلم فصّل .. للعالمين رحمة   ارسلته ورسولك، وحبيبك، ونبيك،

 ..آمين آمين آمين اآلبدين ابد واصحابه آله
 





 

 الرابعة الرشحة
 عشرة

 الكبرى المعجزة بحر من لقطرات المتضمنة



 

االولى القطرة
 بيانها في صنف ولقد تحد؛ وال التعد االحمدية النبوة دالئل اناعلم! 

 تلك من شعاعات بينت قد وقصوري عجزي مع وأنا. المحققين اعاظم
 اعجاز وجوه اجماال   بينت اوكذ. "شعاعات"بـ مسماة تركية رسالة في الشمس
  اربعين مقدار الى القاصر بفهمي اشرت   وقد ؛"القرآن اي" الكبرى معجزته

 واحدا   الوجوه تلك من بينت وقد ،"لمعات" في القرآن اعجاز وجوه من وجه
 العربي تفسيري من صحيفة اربعين مقدار في النظمية الفائقة البالغة وهو

.. الثالثة الكتب هذه الى فارجع شئت انف. "االعجاز اشارات"بـ المسمى
الثانية القطرة

 خالق من جاء الذي القرآن ان السابقة الدروس من قدتفهمت انك اعلم! 
 ويعّرف السفلية، والموجودات االرض وهذه العلوية واالجرام السموات هذه
.كثيرة ووظائف مقامات له العالمين، رّب  ربّنا لنا

؟ ماهو القرآن :قلت فان
 أللسنتها االبدي والترجمان الكائنات لهذه االزلية الترجمة هو :لك يلق

 لمخفيات كشاف   هو وكذا. العالم كتاب ومفّسر التكوينية، لآليات التاليات
 مفتاح هو وكذا. واالرض السموات صحائف في المستترة االسماء كنوز

مرة الشؤن لحقائق ض   عالم في الغيب لسان هو وكذا. الحادثات سطور في الم 
 االبدية وااللتفاتات السبحانية االزلية المخاطبات خزينة هو وكذا. الشهادة

.  االسالمي المعنوي العالم لهذا وشمس   وهندسة   اساس   هو وكذا. الرحمانية
 وبرهان واضح   وتفسير شارح   قول   هو وكذا. االخروي للعالم خريطة هو وكذا
 مرّبٍ  هو وكذا. وشؤنه اسمائهو وصفاته اهلل لذات ساطع   وترجمان قاطع  
.. االسالمية هي التي الكبرى لالنسانية وكالضياء وكالماء. االنساني للعالم
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ل ق الى المهدي المرشد وهو البشر، لنوع الحقيقية الحكمة هو وكذا .لهالبشرماخ 
انهوكما.حكمةكتابكذلكشريعة،كتابانهكمالالنسانهو:وكذا
ذكر،كتابانهوكما.ودعوةامرهوكتابكذلكوعبودية،دعاءكتاب
مقابلةفيكثيرةكتبفيهلكنواحد،كتابانهوكما.فكرهوكتابكذلك
بالكتبمشحونمقدٍس كمنزلهوكذلكالمعنوية،االنسانحاجاتجميع

المختلفة،المشارباهلمنواحدٍ كللمشربابرزقدانهحتىوالرسائل،
ومنوالصديقيناالولياءمنالمتباينةالمسالكاهلمنواحدٍ كلولمسلك  
ذلكولمساقوتنويره،المشربذلكلمذاقالئقة  رسالةوالمحققينالعرفاء

..الرسائلمجموعةكأنهحتىوتصويرهالمسلك
الثالثة القطرة

:نقط ستة اللمعة هذه وفي. القرآن تكرارات في االعجاز لمعة بيان في
:االولى النقطة
ه يكون دعوٍة، وكتاب   دعاء وكتاب   ذكٍر، كتاب   ألنه القرآن ان ! اعلم  تكرار 

 في اذ. ت ؤّكد والدعوة   ي رّدد، والدعاء ي كّرر، الذكر اذ. ألزم بل وأبلغ أحسن
، الذكر تكرير ، الدعاء ترديد وفي تنوير  . تأكيد   الدعوة تكرار وفي تقرير 

:الثانية النقطة
 االذكياء اذكى من البشر طبقات ٍ لجميع اءودو خطاب القرآن اناعلم! 

 الموفقين ومن االشقياء؛ اشقى الى االتقياء اتقى ومن االغبياء؛ اغبى الى
. بالدنيا المشغولين المتهاونين المخذولين الى الدنيا من الفارغين المجّدين

 وشفاء دواء هو الذي القرآن تمام قراءة وقٍت  كل في احد لكل اليمكن فاذا  
 في القرآنية المقاصد اكثر الرحيم الحكيم   أدرج فلهذا. وقٍت  كل في احدٍ  لكل
وٍر؛ اكثر  السبيل فسهل صغيرا ، قرآنا   سورة كل صار حتى الطويلة السيما س 
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ر   القرآن يّسرن ا ولقد   ﴿ مشّوقا   وينادي. احدٍ  لكل ن   فهل ل لّذك  ّدك ر م  ﴾ م 

الثالثةالنقطة
 بعٍض  فالى االوقات؛ في مختلفة جسمانيةال الحاجات ان كما انه اعلم! 

 صنف والى كالماء، المعدة حرارة وقت كل في قسم والى كالهواء، آن كل في
 كل في طائفة والى كالضياء، اسبوع كل في نوع والى كالغذاء، يوم كل في

 . عليها وقس االغلب، في كلها كالدواء، سنة كل في بعض والى شهر،
 قسم فالى االوقات، مختلفة ايضا االنسانية المعنوية الحاجات ان كذلك

 في قسم والى(. اهلل بسم) كـ وقت كل في قسم والى ،(واهلل هو) كـ آن كل في
.فقس وهكذا( اهلل اال اله ال) كـ ساعة كل

 الى ولالشارة االحتياج، تكرر على للداللة:  والكلمات اآليات فتكرار
 االحتياج، على وتشويق وايقاظه، االحتياج عرق ولتنبيه اليها، االحتياج شدة

. المعنوية االغذية تلك الى االحتياج اشتهاء ولتحريك
:الرابعة النقطة
س القرآن ان اعلم!   واساسات وألساساته، المتين العظيم الدين لهذا مؤّس 

 . ومبدلها ومحولها البشر الجتماعيات ومقلب االسالمي، العالم لهذا
 التكرار ومن للتأكيد، الترديد ومن بيت،للتث التكرير من للمؤسس والبد

.والتأييد للتقرير
 البشرية المختلفة الطبقات اسئلة لمكررات اجوبة فيه القرآن ان وكذا

. واالحوال االقوال بألسنة
:الخامسة النقطة
 االيمان الى القلوب ويدعو عظيمة مسائل عن يبحث القرآن ان اعلم! 
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 القلوب في لتقريرها فالبد. معرفتها الى لالعقو ويدعو دقيقة حقائق وعن بها،
. متنوعة واساليب مختلفة صور في التكرار من العامة افكار في وتثبيتها

:السادسة النقطة
 واحكاما   وجوها   قصد ولكل ومطّلعا ، وحّدا   وبطنا   ظهرا   آيةٍ  لكل اناعلم! 

 سورةٍ  وفي الخرى، آخر وفي لوجٍه، موضعٍ  في فتذكر ومقاصد، وفوائد
. .الصورة في اال التكرار هذا فعلى وهكذا، آلخر اخرى وفي لمقصدٍ 

الرابعةالقطرة
 الكونية المسائل بعض في القرآن اهمال في االعجاز لمعة بيان في
 اللمعة هذه وفي منها، قسم في واجماله منها، آخر بعض في وابهامه الفلسفية

: نكت ست
:االولى النكتة

 فن عنها يبحث كما الكائنات عن القرآن ثيبح ال شئ الي  :قلت فان
 ؟ والفلسفة الحكمة
لت الفلسفة الن  :لك قيل  الموجودات فأستخدمت الحقيقة طريق عن عد 
 والى نزل وبالحق ا نزل فبالحق القرآن واما. "االسمى بالمعنى" ألنفسها
. لخالقها بل ألنفسها ال الحرفى بالمعنى الموجودات فيستخدم يذهب الحقيقة
 العلوية االجرام ماهية امثال في واجمل القرآن ابهم شئ ألي  :قلت فان
 ؟ الفن بّينها ما على وحركتها وشكلها والسفلية
: اجمل واالجمال أهم االبهام ألن :لك قيل

 ذات على لالستدالل استطرادا   الكائنات عن يبحث انما القرآن الن :فاوال
 والنتيجة النتيجة، من وأظ هر ظاهرا   يكون ان الدليل شرط ومن وصفاته، اهلل
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 . واسمائه وصفاته اهلل ذات معرفة
 في الشمس الى فانظروا الناس ايها يا":  الفن اهل يشتهيه ما على قال فلو
 الدليل لصار ،"خالقها قدرة عظمة لتعرفوا حركتها في االرض والى سكونها،

 االزمان اكثر في البشر اكثر فهم من بمراتب وأبعد النتيجة من وأغمض أخفى
 فمراعاة. والهداية االرشاد نظر في اهم المطلق االكثر حق ان مع واالعصار،

 هذا مراعاة في ولكن. القليلين المتعمقين المتفلسفين استفادة التنافي فهمهم
. االوقات اكثر في االكثر محرومية االقل

 حس اعاةومر العموم، نظر مماشاة االرشادية البالغة شأن من ان :وثانيا
 يتشوش وال طائل بال نظرهم يتوحش لئال الجمهور؛ فكر ومؤانسة العامة
 معهم الخطاب فابلغ   مصلحة بال حسهم يتشرد وال فائدة، بال فكرهم

 مجمال يملهم، ال وجيزا   اليعجزهم، سهال بسيطا   ظاهرا   يكون ان:  واالرشاد
.لهم تفصيله اليلزم فيما

لموجدهابللها،الموجوداتوالاحيذكرالالقرانان:وثالثا
وجدهاالىالناظرةاحوالهاعندهفاالهم عنهافتبحثالحكمةفنواما.م 

.والثرىالثريابينمافشتان..نفسهاالىالناظرةاحوالهاعندهفاالهم.لها
تحقيقا  ليعرفوااالكثرفهمويراعىالناسكليخاطبالتنزيلانوكذا

فمافلتقليدالعموممعواماالفن،اهلمعباالصالةيتكلموالفن..تقليدا  ال
اويبهماوالقرآنفيهيجملانالبدالصدقبشرطالفنفيهفّصل
.العامةنفعدرجاتعلىيهمل

االرشادبالغةتستلزمالبشرطبقاتلكلمرشدالنهالقرآنان:ورابعا  
نظرهمفيالبديهياتمعكابرةوالمالمغلطةفياالكثريوقعمايذكرالان

عندهم،المحسوسةالمتعارفاتمنهومالزومباليغيرالوانالظاهري،
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.االصليةوظيفتهمفيلهميلزمالمايجملاويهملوان
نّورهالمنبلماهيتها،منوالللشمسالالشمس،عنيبحث:مثال
نظامومركزصنعة،انتظامزنبركبصيرورتهاوظيفتهاوعنسراجا ،وجعلها
المنسوجاتلهذهاالزليالنقاشنسجفيصبغةانسجامومكوكخلقة،
المنسوجاتتلكالمفروشاتالفصول،اختالففيوالنهار،الليلبخيوط

وانتظامالنسجنظامباراءةالقرآنليعرفنا.والسماءاالرضوجهعلى
سواءالشمسةوحرك.العليموصانعهاالحكيمفاطرهاكماالتالمنسوجات

نسجاراءةالمقصداذ.القرآنمقصدفيتؤثرالحقيقية،اوظاهريةكانت
مشهودفالنسجالمشهودالشمسجرياناراءةضمنفيالحكيمالنظام
..الفنيزعمهماعلىالحقيقةفيالشمسسكونيضرهفالحشمتهبكمال

الثانيةالنكتة
س وجعل ﴿: يقول القرآن ان را الّشم  س   ﴿ و ﴾ جا  س  ري والشم  ستقرٍ  تج   لم 

 ﴾ لها
 من اعظم الفن عند انها مع بالسراج، الشمس عن عّبر شئٍ  الي  :قلت فان

؟ مع االرض مركز هي بل لالرض، تابعة   تكون ان الّســّيارات 
وتصوير  قصر؛بصورةالعالمتصوير  بالسراجالتعبيرفيان:لكقيل
ومطعوماتهومزيناتهالقصرذلكلوازماتصورةفيفيهالموجودةاالشياء
هاقدانهواحساس  ومسافريه،القصرلسكان كريميد  وخدامهلضيوفهاحضرت 
السراج؛تعبيرففي.منوروسراجمسخرمأموراالالشمس،وما.رحيم
..رحمتهوسعةفياحسانهوافهامربوبيته،عظمةفيالخالقرحمةاخطار

مايتوهمهاعظمباراءةوحدانيتهواعالن..طنتهسلحشمةفيكرمهواحساس
الجامدالمسخرالسراجايناذ.مسخرسراجاالهوماانهمعبودا ؛المشرك
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العبادة؟لياقةواين
 اختالف بين ما في العجيبة المنتظمة التصرفات اخطار الجريان تعبير وفي

 قدرة عظمة افهام اخطارها وفي.. والشتاء الصيف ودوران والنهار الليل
.  ربوبيته في انفراده في الصانع

 والنهار، الليل صحائف الى الذهن يوجه والقمر الشمس نقطتي فمن
 فتعبير. اجوافها في المكتوبة الحادثات سطور الى ومنها والشتاء، والصيف
. بحقيقته للمقصد تعلق وال العنوان ظاهر فيكفي المعاني، لهذه عنوان الجريان

 صارت كيف ؛ا  معروف ا  بسيط سهال   كونها مع القرآن تكلما الى فانظر
 . المعاني لطائف لخزائن ومفاتيح ابوابا  

 ال شعشعتها مع انها كيف الفلسفية الحكمة كلمات مطنطنات الى انظر ثم
 انما بل. دينية فائدة وال انسانية غاية وال روحيا، ذوقا   وال علميا كماال تفيدك
 في المضئ التوحيد سماء من وتسقطك. شةموح ودهشة مدهشة حيرة تفيدك
:يقول الشمس في الفلسفي يقول ما بعض فاستمع. المظلمة الكثرة اودية
 الف وثالثمائة بمليون ارضنا من اعظم النارى المائع من عظيمة كتلة هي"
 وسيارات ارضنا وهي شرارات منها تطايرت مستقرها، في نفسها على تدور مرة،

 من والقرب الجسامة، في المختلفة العظيمة راماالج هذه فتدور. اخرى
 فان. الخالي الفضاء في الشمس حول العمومي بالجاذب منها، والبعد الشمس

 به الذنب ذي النجم كمرور سماوية بحادثة بالتصادف مداره من احدها خرج
 منه تتدهش بدرجة الدنيا وفي الشمسية، المنظومة في ومرج هرج لحصل

  ."واالرض السموات
تقلبكيف..!اهللسبحانفيا..؟المسألةهذهافادتكمانفسك الى فانظر
 موظفة   مصنوعة   اال سياراتها، مع الشمس"وماالحقيقة،شكلالضاللة
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 عظمتها مع هي وما. القدير خالقها وبقوة الحكيم فاطرها بامر مسخرة   ومخلوقة  
. "عليها( النور) اسم من شعاع يتجلى السماء بحر وجه في متلمعة قطرة اال

 بهذه اهلل يفعل: فقالوا القرآن من قبسا   مسائلهم في ادرجوا لو والفالسفة
 غاية في وهي والحكمة، االنتظام غاية في وظائف الجامدة المدهشة االجرام
م   لكان المره االطاعة ه  م  ل  ، ل ع   االسباب والى انفسها الى اسندوا بان واالّ  معنى 
رك ومن   ﴿ القرآن قال كما صاروا ن خرّ  فكانّما باهلل ي ش  ه   الّسماء م  طف   الطير   فتخ 

وي او   يٍق  مكانٍ  في الّريح   ب ه   ته   . المسائل سائر المسألة هذه على وقس  ﴾ سح 
:الثالثة النكتة

 التوحيد،: اربعة االصلية وعناصره االساسية القرآن مقاصد اناعلم! 
 هذه وسائل المسائل سائر فيصير. العبودية مع والعدالة والحشر، والرسالة،
 البحث ينتشر لئال الوسائل، تفصيل في التعمق عدم: القواعد ومن. المطالب
 اجمل وقد اهمل وقد ابهم قد فلهذا. المقصد فيفوت يعني ال بما باالشتغال

 . الكونية المسائل بعض في القرآن
 على يقتدرون ال وهم عوام القرآن مخاطب من المطلق االكثر ان وكذا

 وال باالجمال، والتقريب التمثيل توسيط بدون االلهية الغامضة الحقائق فهم
 اال الطويلة القرون بعد   اليها يوصل لم مسائل لمعرفة وقت كل في يستعدون

 بعض التمثيل ومن التمثيل، من القرآن اكثر فلهذا. الفالسفة من قليل
 بعد الزمان   كشفه فيما ملواج. إلهية غامضة لحقائق تمثيالت فانها المتشابهات

.. مرتبة مقدمات حصول وبعد عصور
:الرابعة النكتة

 كذلك اآلالت، مضطربة متزلزلة بل ثابتة غير الساعة ان كما انهاعلم! 
 الليل" صار فيها الزمان فبادراج. متزلزلة ايضا كبرى ساعة هي التي الدنيا
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 تعد كابرة "العصر"و دقائقها، تعد ابرة "السنة"و ثوانيها، يعدان كميلين "والنهار
 . ساعاتها

 كميل وتزلزله وتحوله تغيره بسرعة "الجو" صار فيها المكان وبادراج
الدقائق،كميلوحياةموتا  وحيوانا ،نباتا  وجهها بتبدل "االرض"و الثواني،
 بحركات بتغيراتها "السماء"و الساعات، كميل "جبالها"وتولدبطنهاوبتزلزل
 يعد الذي كالميل والشهابات والكسوفات االذناب ذوي روظهو اجرامها
. االيام

 لشؤونات واصفة انها مع-  السبعة االركان هذه على المبنية فالدنيا
 السيال كالماء راحلة متزلزلة هالكة فانية - والقدر القدرة قلم ولكتابة االسماء

 جابا  ح فصارت بالطبيعة وتكدرت بالغفلة صورة تجمدت لكن الحقيقة، في
 وكدورتها جمودتها تزيدان السفيهة والمدنية السقيمة فالفلسفة. اآلخرة عن

 . الطبيعّية والمباحث الفلسفية بالتدقيقات
 بنيراته، ويذيبها ببيناته، ويشففها بآياته، كالعهن الدنيا فينفش القرآن واما
. تهبرعدا للطبيعة المولدة الغفلة ويفرق بنعياته، الموهومة ابديتها ويمزق
ىء وا ذا ﴿: آية المذكورة حالها بلسان تقرأ المتزلزلة الدنيا فحقيقة آن   ق ر  ر   الق 

وا ع  تم  ت وا له   فاس  ون لعلك م   وان ص  حم  ﴾ ت ر 
 االشياء ماهيات من الفلسفة فيه فصلت فيما القرآن اجمل فلهذا
 االوامر امتثال في وظائفها من فيه اهملت او اجملت فيما وفصل ..وخواصها
، . وشؤونه وافعاله فاطرها اسماء على ودالالتها التكوينية 

 اما ودالالتها، الكائنات كتاب معاني عن يبحث القرآن ان :الحاصل
 ان تعرف وال. ومناسباتها ووضعياتها الحروف نقوش عن يبحث فانما الفلسفة

 الفلسفة، حكمة فرق ترى ان شئت فان. معانٍ  على تدل كلمات   الموجودات
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 ي ؤت ومن   ﴿ آية بيان في بعد الدرس الخامسما فراجع القرآن وحكمة
مة ك  ت ي فقد   الح  را   او  ﴾ كثيرا   خي 

: الخامسة النكتة

و أ لالسماء الحسنى نةمتضمّ  ختم ااۤلية فى االغلب بفذلكات اعلم ان فى
مٍر كّلٍىّ من ألنة متضمّ  وأ ،العقل على والحوالة بالتفكر لالمر متضمنة بعينها او

ورشاشات  من ماء هداية  نور حكمة العلوية شرارات من؛ القراۤنية لمقاصدا
وافعال الصانع للنّظر  االعجازّى يبسط ااۤلثار الحكيم ببيانه اذ القراۤن. لهيةآلا

و خلق لك م  ما : ﴿ كامثال. الحشر والتوحيد ثم يستخرج منها االسماء او ثبوت
ا يع  ض  جم  توى ا لى ال ف ىا الر  ٍء ث ّم اس  و ب ك ل ّ شي  واٍت وه  ّن سب ع سم  ّسماء  فسّويه 

ا﴿  و﴾  عل يم   واج  ناك م  از  ا وخلق  تاد  بال او  ا وال ج  هاد  ض م  عل  ا الر   الى﴾  الم  نج 
يقات ا﴿  ل  كان م  م ال فص   ﴾  ا ّن يو 

و الحوالة أ ؛ يها فى االسماءصنعته ثم يطوّ  وكذا ينشر للبشر منسوجات
ع﴿  :مثالأك .على العقل ض  اّمن  ي مل ك  الّسم  ن الّسماء  وا الر  ق ك م  م  ز   ق ل  من  ير 

 ّ ن ال حى  ج  ال مي ّت م  ر  ن ال مي ّت  وي خ  ج  ال حّى م  ر  ومن  ي دب ّر   وا الب صار ومن  ي خ 
ل ك م  اهلٰل  ربّك م  ال حّق  ل  افال تتّق ون فذ  ول ون اهلٰل  فق  ر فسيق  ا ّن ف ى ﴿  و﴾  ا الم 

ر   بما ى ف ى ال بح  ر  ل ك  الّت ى تج  ت الف  الّلي ل  والنّهار  وال ف  ين فع  النّاس وما ان زل  اخ 
ن اهلٰل   ن   الّسماء   م  يا م  ت ها وبّث ف يها ب ه  ا الر ض ماٍء فاح  د مو  ن   بع  يف   ك ل ّ  م  ر  دابٍّة وتص 

سّخر   ياح  والّسحاب  ال م  ّ ض   الر  ل ونآل بي ن الّسماء  وا الر  ق  ٍم يع  وكذا ﴾  ياٍت ل قو 
تب يك ربّك ﴿  كامثال. ته اثّم يجملها باسمائه او بصف ،يفّصل افاعيله ل ك يج  وكذ 

يث   يل  ا الحاد  و  ن  تا  ك م  ق وب كما اتّمها  وي عل ّم  مته علي ك وعلى اۤل  يع  وي ت ّم ن ع 
حاق ا ّن ربّك عل يم   على يم وا س  ل  ا ب راه  ن  قب  ّم ﴿  و﴾  حك يم  ابوي ك م  ق ل  الٰله 
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ل ك   ساٍب ...  الى...  مال ك ال م  ر  ح  ق  من  تشاء  ب غي  ز  ب وكذا يرتّ ﴾  وتر 
ثم يريك فيها االسماء  المخلوقات ويشففها باراءة نظامها وميزانها وثمراتها

المخلوقات الفاظ وهذه االسماء معانيها او ماءها او  تلك كاٴنّ  ، المتجلية عليها
ناه   ﴿ كاٴمثال او خالصتها نواتها يٍن ث ّم جعل  ن  ط  اللٍة م  ن  س  ن سان م  نا ا ال  ولقد  خلق 
فة   نا  ف ى قراٍر مك ينٍ  ن ط  غة  فخلق  ض  نا ال علقة م  نا النّط فة علقة  فخلق   ث ّم خلق 

ا اۤخر فتبارك ق  ناه  خل  ا ث ّم ان شا  م  ظام لح  نا ال ع  ا فكسو  ظام  غة ع  ض  سن  اهلٰل   ال م  اح 
ين ى ا ّن ربّك م  ﴾ ﴿  ال خال ق  وات   خلق اهلٰل  الّذ  تّة  ايّامٍ  الّسم  ض ف ى س    ﴾ وا الر 

المتغيرة ، ثم يجملها باالسماء  وكذا قد يذكر الجزئيات المادية المتكيفة
وعّلم اۤدم ﴿ مشوقة على التفكر والعبرة كامثال  الكّلية النّورانية الثابتة او بفذلكة

ماء وٴ   ك لّها ث مّ  ا الس  ماء  ه  ئ ون ى ب اس  ب  م  على ال مالئ كة  فقال ان  ت م  آلعرضه   ا ن  ك ن 
ء 

ق ين تنا ا نّك ان ت ال عل يم  ال حك يم    صاد  م لنا ا الّ ما عّلم  ل  ب حانك ال ع  ا س  ﴾  قالو 
رة  ﴿  ب  فاء  ل لنّاس  ا نّ ﴿  الى... ﴾  وا ّن لك م  ف ى ا الن عام  لع  ل ك اۤلية   وف يه  ش  ف ى ذ 

ون ٍم يتفكّر   ﴾  ل قو 

كجهة الوحدة  عة ثم يضع عليها مظاهر الوحدةش الكثرة المتوسّ رّ فوكذا ي
د ه  : ﴿  كامثال . ويلفها بالقاعدة الكلية ض وال يوٴ  وات  وا الر  ّيه  الّسم  س  ع ك ر 

وس 
يم   و ال عل ّى ال عظ  ما وه  ظ ه  ف  ى خلق السّ ﴿  و﴾  ح  ض وان زل اهلٰل  الّذ  وات  وا الر  م 
ن رج ب ه  م  ن الّسماء  ماء  فاخ  ى ف ى  م  ر  ل ك ل تج  ف  ق ا لك م  وسّخر لك م  ال  ز  الثّمرات  ر 

ه  وسّخر ر  ر  ب ام  ن  وسّخر لك م   لك م   ال بح  س وال قمر دائ بي  ا الن هار وسّخر لك م  الّشم 
ت م    الّلي ل والنّهار ن  ك ل ّ ما سال  متواۤتيك م  م  ّدوا ن ع  وها اهلٰل  ال وه  وا ن  تع  ص   ﴾  ت ح 

غايات  وكذا قد يظهر بعد المسّبب الظاهرى عن السبب الجامد من قصد
واتصلت فى النظر  وللداللة على ان االسباب وان قارنت ، عالية حكيمة
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بالمسببات، لكن بينهما مسافة طويلة، من تلك المسافة تظهر مطالع االسماء 
اخف  حمل على االسباب عظمأل اين اذ .وثمراتها المسّبب ايجاد قابليةاذال طاقة 

ماء، مع مابينهما من دائرة االفق من الجبال بالسّ  المسببات، كما ترى تماس
ه  : ﴿ كامثال .تطلع فيها النجوم المسافة العظيمة التى ن سان  ا لى طعام  ين ظ ر  ا ال   فل 

نا  نا ال ماء صّبا ث ّم شقق  نا ف يهاانّا صبب  بت  ض شّقا فان  ب ا و  ا الر  نب ا و قض  حّبا و ع 
ب ا و فاك هة   ال  و حدائ ق غ ل  ت ون ا و نخ  ا زي  ك م  لك م  وال   و ابّا متاع  نعم اٴشار ﴾  ن عام 

ا﴿  بلفظ العجيبة الصنعة والحكمة الى عزل االسباب " الثمرات" وبذكر﴾  متاع 
ى سحاب ا ث ّم ﴿  وكذا. ىمن التاٴثير الحقيق الظاهرية الجامدة ج  الم  تر اّن اهلٰل ي ز 

ل ّف   ا ي وٴ كام  عل ه  ر  نه  ث ّم يج  ير  ...  الى...  بي 
ٍء قد   ﴾  ا ّن اهلٰل على ك ل ّ شي 

افعاله  قد يعد عجائب اٴفعاله تعالى ليعد ويحضر لقبول خوارق وكذا
الى نظائرها  االخروية او يذكر افعاله االستقبالية االخروية بصورة تشير

ن   ﴿ المشهودة لنا كامثال ناه  م  ن سان  انّا خلق  بلى ...  الى...  ن ط فةٍ  او لم  ير ا ال 
و ال خالّق  ال عل يم   رت  ﴿  و﴾  وه  س  ك و ّ  و﴾  ا ذا الّسماء  ان فطرت  ﴿  و﴾  ا ذا الّشم 

ا من نظائر  نرى فى الحشر فاناّ ﴾  ا ذا الّسماء  ان شّقت  ﴿  الحشر الربيعى كثير 
رت  : ﴿  مثال ، االخروى ف  ن ش  نرى نظيرها بل نظائرها فى نشر ﴾  ا ذا الّصح 

اعمال امهاتها واصولها وتاريخ حياتها فى  البذورات والنواتات صحائف
هى  رها ويحققها باسماءوكذا قد يذكر مقاصد جزئية ثم يقرّ . الحشر الربيعى
ع قد  : ﴿  كامثال .يةلّ كالقواعد الكّ  ل كاهلٰل   سم  ل الّت ى ت جاد  ها   قو  ج  ف ى زو 

ر ك ما مع  تحاو  تك ى ا لى اهلٰل  واهلٰل  يس  ير   وتش 
يع  بص  ب حان ﴿  و﴾  ا ّن اهلٰل سم  س 

ه  لي ال   د  رى ب عب  ى اس  نا  الّذ  ى بارك  د  ا الق صى الّذ  ج  د  ال حرام  ا لى ال مس  ج  ن ال مس  م 
يه   له  ل ن ر  ن  اۤيات نا ا نّ  حو  ير  م 

يع  ال بص  و الّسم  وات  ﴿  و﴾  ه  ه  ر  الّسم  ٰ  فاط  د  هلل   ال حم 
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ن حٍة مث نى وث الث ال  ا ول ى اج  س  ل  ال مالئ كة  ر  ض  جاع  يد  ف ى  وا الر  باع يز  ور 
ق  ما يشاء  ا ّن اهلٰل على ير   ك ل ّ  ال خل 

ٍء قد   ﴾  شي 

الى الرحمة  شيروكذا قد يذكر افعال الخلق فيهدد ثم يسّلى باسماء ت
ول ون ا ذ ا﴿    :كامثال ش  سب يال   ق ل  لو  كان معه  اۤل هة  كما يق  ى ال عر 

ا ا لى ذ  تغو  الب 
 ل ّوا ول ون ع  ب حانه  وتعالى عّما يق  ا س  ير  ا نّه  كان ..  الى..  ت سب ّح  له  ﴿  و﴾  كب 

ا ور  ا غف   ﴾ حل يم 
السادسةالنكتة

 دالالت وجوه الى ينظر انما القرآن ان السابقة نكتةال هذه من يفهم انه اعلم!
 والى سبحانه، السمائه االفعال اظهار وجوه والى تعالى، افعاله على اآلثار
 احاطة وجوه والى االسماء، من جريانها او االسماء الى االفعال انصباب صور

. باالشياء الصفات اشعة هي التي االسماء
 الى الناظرة وجوهها الى الموجودات من ينظر انما القرآن ان :الحاصل

 الى الناظرة وجوهها الى الموجودات من تنظر فانما الفلسفة واما. فاطرها
 . اوصنعوية فلسفية جزئية مصالح الى الناظرة وغايتها واسبابها، انفسها
 القرآن لمباحث محكا   وصيرها الفلسفية، بالفنون اغتر من اجهل فما
."فنون الجنون ان كما جنون الفنون ان": لقا من صدق ولقد. القدسية

الخامسة القطرة
 السالسة جمع انه( حبة) في ذكرت كما القرآن اعجاز لمعات من اناعلم! 

 بين والتعاون الرصين والتناسب المتين والتساند الفائقة والسالمة الرائقة
 وعلم البيان علم بشهادة ومقاصدها اآليات بين والتجاوب وهيئاتها الجمل

 نزوال   الحاجات، لمواقع نجما نجما سنة عشرين في نزل انه مع المعاني،
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  .دفعة نزل كأنه التالؤم كمال مع متقاطعا   متفرقا  
  .واحد السبب كأن التساند كمال مع متباينة مختلفة نزول والسباب

 السؤال كأن واالتحاد االمتزاج نهاية مع متفاوتة مكررة السئلة جوابا   وجاء
 . واحد
 الحادثة كأن االنتظام كمال مع متغايرة متعددة احكام لحادثات بيانا جاءو
 المخاطبين، افهام تناسب اساليب في الهية لتنزالت متضمنا ونزل. واحدة
( المنزل فهم السيما ه  الّصالة  والّسالم  ه  )علي   متنوعة التلقى في بحاالت  علي 
 . احدةو الحالة كأن والسالسة التماثل حسن مع متخالفة

 سهولة مع متباعدة متعددة مخاطبين اصناف الى متوجها متكلما وجاء
 كل يظن بحيث واحد المخاطب كأن االفهام ووضوح النظام وجزالة البيان
 . باالصالة المخاطب انه صنف

 االستقامة كمال مع متفاوتة متدرجة ارشادية لغايات وموصال مهديا ونزل
 بصيرته، في سليمة عين له كانت فمن حد؛وا المقصد كأن والنظام والموازنة

ن    ترى عينا   القرآن في يرى انه ريب فال  وباطنا   ظاهرا   الكائنات كل ت ل ك ال عي 
ف يشآء، كيف يقّلبها واضحة مبصرة كصحيفة .. يشاء ما على معانيها فيعّر 

السادسةالقطرة
 سالةر في ذكرت كما الكالم، سائر على القرآن يقاس ال انه بيان في

. "قطرة"
 المتكلم،: اربعة وجماله وحسنه وقوته الكالم طبقة علو منابع اناعلم! 
 فانظر. االدباء فيه ضل كما.. فقط المقام ال والمقام، والمقصد، والمخاطب،

  قال؟ وفيما قال؟ ولما ؟ قال ولمن قال؟ من الى
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 جةدر بحسب والقدرة االرادة يتضمن فقد ونهيا   امرا   كان ان فالكالم
. وقوته علويته فتتضاعف المتكلم،
 ؟ مسموع غير وهو التمني اماني من أمره ناشئ فضولي امر صورة اين نعم

  ؟ واالرادة للقدرة المتضمن النافذ الحقيقي االمر واين
ض   ﴿ اين فانظر ل عي وياسماء   ماءك   اب لعي ياار  ض   لها فقال ﴿  ﴾ اق   ول الر 

ع ائتيا نا قالتآ كرها   او   ا  طو   بصورة للجمادات البشر خطاب واين ﴾ طآئ عين اتي 
 وقومي سماء يا وانشقي ارض يا اسكني:  المرض في المبرسمين هذيانات

 . ؟"القيامة هاتاي
 على واهجموا!..( آرش) بـ مطيع عظيم لجيش مطاع امير امر اين وكذا،

  وبامره؟ به ي بالى ال حقير من صدر اذا االمر هذا واين اهلل، اعداء
 اين وكذا ؟ البشر كالم واين ﴾ فيك ون   ك ن   له   يق ول ان   شيئا   اراد اذا ﴿ اين
 يصنع، وهو صانع وبيان. ؟ حكمه ونافذ امره، مؤثر وآمر حقيقي، مالٍك  تصوير
 :يقول افاعيله، يصور واالحسان الصنعة آن في شرع قد يحسن وهو ومنعم

  ".وذاك هذا وافعل وكذا، كذا فعلت"
ا افلم   ﴿ الى انظر م   الّسماء الى ين ظ رو  قه  ناها كي ف فو  ن   ومالها وزيّنّاها بني   م 

وجٍ  ض * ف ر  ناها واالر  نا مدد  ي افيه وال قي  نا رواس  بت  جٍ  ك ّل  ن  م   فيها وان   * بهيجٍ  زو 
رة   دٍ  ل ك ل   وذكرى تبص  ن ونّزل نا * منيب عب  باركا   مآء   الّسمآء م  نا م  بت   جنّاٍت  ب ه فان 
ل * ال حصيد وحّب  قاٍت  والنّخ  زقا    * نضيد طل ع   لها باس  يينا ل لعباد   ر   بلدة   ب ه   واح 

تا   روج   كذل ك مي   تماس ال افاعيل عن بحثه في فضولي تصوير اين ثم.  ﴾ الخ 
  بها؟ له

 هي ال التي - السيالة الصغيرة تماثيلها اين ثم.. النجوم اعيان اين نعم
  الزجيجات؟ في يةالمرئ - معدومة وال موجودة
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 النوار الملهمة والقمر الشمس خالق كالم كلمات مالئكة اين نعم
 الهوسات؟عقدفيالنفاثاتالبشرمزّوراتزنابير اين ثم.. الهداية

الحقائقومنبعالهداية،جواهراصدافهيالتيالقرآنالفاظايننعم
تضمنمعلرحمناعرشمنالمنبثةاالسالميةاالساساتومعدنااليمانية،

الفاظاينثمواالرادةوالقدرةوللعلماالزليللخطابااللفاظتلك
 الهوسية؟الواهيةالهوائيةاالنسان

واثمرتوازهرتواورقتتفرعتكشجرةهوالذيالقرآنايننعم
واصفيائهودساتيرهوكماالتهوشعائرهبمعنوياتهاالسالميالعالمهذا

عمليةدساتيرالطوبائيةالشجرةتلكنواةمنثيركانقلبحتىواوليائه،
  :حقهفيقيلالذيمثمرةاشجار
تمعت  لئ ن  ق ل   ﴿ نّ االن س  اج  ث ل  يأتواان  علىوالج  رآن  هذاب م  الالق 
ه  يأتون ل  م  كانولو  ب مث  ه  ض  ٍض بع   ﴾يرا  ظه  لبع 

بيانه،وبراعةاسلوبه،وبداعةمعناه،وبالغةنظمهبجزالةافحموقد
فيداللتهوحسن.مقبولةكثيرةلوجوهاللفظجامعيةفيلفظه،وفصاحة
المجتهدين،بمأخذوالطرائقللحقيقةالمتضمنةالشريعةهذهلبحرجامعيته
ومذاهبالكاملين،ومسالكالواصلين،ومشاربالعارفين،واذواق

 ..المحققين
لكلعصركلفيافقتهومووبلياقتهعصر،كلفيشبابيتهوبطراوة

يأتواانالبشرجميعاعجزبلالعلماء،ونوابغالخطباءمصاقعوالزم.طبقة
!..الثريامنالثرىاين.البشر؟كالماينثممثله؟منبسورة

 القرآن بنور قلوبنا نور القرآن عليه انزل من وبحق القرآن بحق الّلهم
، كل من لنا شفاء   القرآن واجعل  واجعله مماتنا، وبعد حياتنا في لنا ومونسا   داء 
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 ومن نورا   الصراط وعلى شفيعا   القيامة وفي مونسا   القبر وفي قرينا   الدنيا في لنا
 بفضلك واماما   دليال   كلها الخيرات والى رفيقا   الجنة والى وحجابا ، سترا   النار

. الراحمين ارحم ويا االكرمين اكرم يا ورحمتك واحسانك وكرمك دكجوو
 وعلى للعالمين رحمة وارسلته القرآن عليه انزلت من على وسلم وصل

.العالمين يارب بها وترضى وترضيه ترضيك صالة   وصحبه آله
 الدعاء بهذا ناطقا   عني نائبا   الكتاب هذا اجعل القرآن بحق القرآن منزل فيا

 ..آمين الف. آمين لساني الموت أسكت اذا عني، بدال  
 



 

 الخامس الدرس



 

:آيةكنوزمنجوهرةبيانفي
ت﴿  نّ  وماخلق  ب دون   االّ  واالن س ال ج  ﴾ ل يع 

 حكمة عن الغاف ل!. حياتك ولوظيفة لنفسك، الناسي السعيد ايها يااعلم! 
 المصنوعات هذه   في الحكيم   الصانع   أوضع بما الجاهل   االنسان، خلقة

 له سلطان كمثل فيه، االنساني العالم وادخال العالم هذا بناء مثل ان!.. المزيّنة
 الغرائب، ةصنع في مهارة وله مخفية، كنوز وله الجواهر، اصناف فيها خزائن

 ان. الملك ذلك فاراد. تحد ال علوم وبغرائب تعد ال فنون بعجائب معرفة وله
 صنعت ه وخوارق ثروته وشعشعة سلطنت ه   حشمة االشهاد رؤس على يظهر

 بالوجهين؛ المعنوية وجالله وجماله كماله يشهد ان اي معرفته، وغرائب
. غيره ونظر بنظره،

 كنوزه، جواهر بمرصعات فزينها. وسرادقات منازل ذا جسيما   قصرا   فبنى
 بمعجزات ووسمها حكمته، فنون بدقائق ونظمها صنعته، لطائف بمزينات ونقشها

 ثلهبم يظهر مما وهكذا. ونعمته نعمه لذيذات سفرة فيها وفرش علومه، آثار
 لها، مثل ال بضيافة واضافهم والتنزه، للسير رعيته فدعى. الخفية الكماالت

 في ما لتعريف استاذا   عين ثم. لطيفة صنعة مئات انموذج منها لقمة كل كأن
 دالالت ووجوه الّصنائع، تلك واشارات النقوش تلك رموز من القصر ذلك
 صاحبها، التكما على الموزونات والجواهر المنظومات المرصعات تلك

:لهم فيقول القصر، صانع مع والمعامالت الدخول آداب الناس ولتعليم
 ويتودد.. فاعرفوه هذا، في ما باظهار اليكم يتعرف مليكي ان!  الناس ايها

 بهذه اليكم ويتحبب.. باالستحسانات اليه فتوددوا التزيينات بهذه اليكم
. اليه فاشتاقوا اليكم اهرويتظ.. فاشكروه اليكم ويرحم.. فاحبوه االحسانات

:  فرقتين فافترقوا الناس فدخل. للداخلين يقول ان بمثله يليق مما وهكذا
 االستاذ المعلم الى فنظروا عظيم، شأن لهذا:  فقالوا القصر، في ما الى نظر ففريق
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ثل ك من هذا، لمثل البد! عليك السالم: فقالوا نا.. م  ك علمك مّما فعّلم  .. سيد 
 لقصر الملك دعاهم ثم.. المل ك بمرضيات فعملوا فاستفادوا وافاستمع فنطق
..القصر ذلك مثل في لمثلهم بمثله يليق بما فاكرمهم يوصف، ال خاص

وتصاموا،فتعاموااالطعمة،غيرشئالىالتفتوامااآلخروالفريق
فسكرواتشرب،الالتىاالكسيراتمنوشربوافتناموا،البهائماكلفاكلوا
.بهميليقسجنفيفطرحهمجنودهفاخذهمالناظرين،علىفشوشواوا،فتنهق

 هذه وحصول المقاصد، لهذه القصر هذا بنى لما الملك ان تعلم وانت
 لوال: يقال ان يحق.. له الناس وباستماع االستاذ، هذا بوجود مربوط المقاصد

 االستاذ لتعليمات الناس يستمع لم واذا. القصر الملك بنى لما االستاذ هذا
. ويبدل القصر يخرب المبّل غ

 فهذا القصر واما.. الحقيقة صورة الى فانظر التمثيل لسر تفطنت واذا
 واما. متزينة بازاهير فرشه وزيّن متبسمة، بمصابيح سقفه نّور الذي العالم
ع   الّسموات   له   ت سبح  ﴿ : الذي واالبد االزل سلطان فهو الملك ض   الّسب   واالر 
ن وان   نّ فيه   ومن   ه   ي سبح   ا الّ  شئٍ  م   واالرض الّسمــوات   خلق الّذي اهلل * بحمد 
تّة   في توى ث مّ  ايّامٍ  س  ش على اس  ل ب ه   النّهار الّلي ل ي غشى العر  س حثيثا يط   وال شم 

وم والقمر ن ج  سّخراٍت  وال  ه   م  ر   بما كل المزينة فالعوالم المنازل واما ﴾ ب ام 
 خوارق فهي االطعمة واما. قدرته معجزات فهي الغريبة عالصنائ واما. يناسبه
 المخفية الكنوز واما. وسطحها فاالرض رنوّ والتّ  المطبخ واما. رحمته ثمرات

 فمنظوماته ورموزها النقوش واما. وجلواتها القدسية فاالسماء وجواهرها
 المعلم االستاذ واما. نقاشها اسماء على ودالالتها المرموزات المصنوعات

 واالولياء والسالم الصالة عليهم واالنبياء محمد فسيدنا وتالمذته رفقائهو
 الصالة عليهم فالمالئكة القصر في الملك حواشي واما. . عنهم اهلل رضي

 حواشيه مع فاالنسان والضيافة؛ للسير المدعوون المسافرون واما.. والسالم
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 معاني ألهله يفّسر ذيال والقرآن االيمان فاهل الفريقان؛ واما. الحيوانات من
 للنفس التابعون والطغيان الكفر اهل اآلخر؛ والفريق. الكائنات كتاب آيات

م   بل   كاالن عام  ﴿  هم عمي بكم صمّ  والشيطان  الحياة اال يفهمون ال ﴾ اضّل  ه 
.. الدنيوية
 "الكبير بالجوشن" لربه الواصف للعبد فاستمعوا االبرار السعداء فاما
 لمحاسن نظارين فصاروا للقرآن، وانصتوا. الكريم للقرآن هبداللت وللمبلغ
 .مسبحين فكبروا الربوبية، سلطنة

حامدينفسبحواالقدسية،االسماءجلواتلبدايعداللينصارواثم
فحمدواالرحمةخزائنلمدخراتبحواسهمبالطبعفاهمينوصاروا
 .شاكرين
بموازينبالوزنالمتجليةاالسماءكنوزبجواهرعالمينصارواثم

 .مادحينفقدسواجهازاتهم

ثممتفكرينفاستحسنواالقدرة،قلملمكتوباتمطالعينصارواثم
 .مشتاقينالفاطرفاحبواالفطرة،لطائفبرؤيةمتنزهينصاروا

الحيرةفيبالمعرفةصنعتهبمعجزاتاليهمالصانعتعّرفقابلواثم
جميعبمعجزاتمعروف،ايمعرفتكحقعرفناكماسبحانك:فقالوا

 ..مصنوعاتك
 .بالمحبةالرحمةثمراتبمزيناتاليهمتوددهقابلواثم
:فقالواوالشكر،بالمحمدةنعمهبلذائذلهموتعهدهتعطّفهقابلواثم

،شكركحقشكرناكماسبحانك علىاحساناتكجميعبأثنيةيامشكور 
الكائنات،سوقفيولذائذهانعمتكجميعوباعالناتاالشهاد،رؤوس

انظارلدىونعمتكرحمتكثمراتجميعمنظوماتنشائدوبشهادات
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 .المخلوقات
الكائناتمظاهرفيوجاللهوجمالهوكمالهلكبريائهاظهارهقابلواثم
 .المحويةفيالحيرةفيالمحبةفيبالسجودالسيالةالموجوداتومرايا
 .والسؤالبالفقرثروتهوكثرةرحمتهوسعةاراءتهقابلواثم
والمشاهدةواالستحسانبالتقديرصنعتهللطائفتشهيرهقابلواثم

 .واالشهادوالشهادة
باالطاعةبالتوحيد،الكائناتاقطارفيربوبيتهلسلطنةاعالنهقابلواثم

وظائففادوا.فاقتهمفيوفقرهمضعفهمفيعجزهمباعالنوالعبودية
الخلقكلمناعلىتقويم،احسنفيرواصاحتىالدار،هذهفيحياتهم
نامانة،ذاامينا  خليفة  .وايمانٍ ويم 

العين  بمافاكرمهماالبديةللسعادةالسالمدارالىرّبهمدعاهمثم
.بشرقلبعلىخطروالسمعت،اذن  والرأت،

 جميع بالكفر فحّقروا فكفروا االشرار، الفجار اآلخر الفريق واما
 فجنوا االسماء تجليات جميع وردوا. سابقا   مر كما قيمتها قاطباس الموجودات

. متناه غير عقابا   فاستحقوا متناهية غير جناية
سن حياتك وظيفة ان اتحسب!. المسكين السعيد ايها  النفس محافظة   ح 
 هذه ادراج غاية ان تحسب ام.. والهوسات؟ البطن وخدمة  المدنية والتربية
 واللطائف واآلالت، واالعضاء والجهازات، ارحوالجو والحسيات، الحواس

 هذه في الدنية النفس هوسات في استعمالها حياتك ماكنة في والمعنويات
كاالفطرتك،فيادراجهاحكمة ما بل! كال الفانية؟ الحياة جميعاحساس 
اناالغاياتها،فمااسمائهتجلياتاقساممعظموإذاقةتعالى،ن عمهانواع
الجهازاتبتلكتفتحوانرحمته،خزائنمدخراتلموازينابتلكتزن
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 .جاللهجلاسمائهجلواتكنوزمخفيات
ماالمخلوقاتاخوانكبينوتشهيركاظهاركاالحياتكغاياتمابل

بابعندوقالكبحالكاعالنكثم..اسمائهجلواتغرائبمنحياتكفي
 .عبوديتكربوبيته
والظهورللعرضاسمائهجلواتهرجوابمرصعاتوتزيّنكتبرجكثم

 ..االزليالشاهدشهودلنظر
ومشاهدتكالحياة،لواهببالتسبيحاتالحياةذويلتحيةفهمكثم

 ..عليهاواشهادكبها،وشهادتكلها،
خالقكلصفاتوشؤونكصفاتكجزئياتبمقياسيةفهمكثم
 ..المقدسةالمطلقةوشؤونه
 ..وربوبيتهبتوحيدهطقاتالناالموجوداتالكلماتفهمكثم
.وغناهقدرتهتجلياتلدرجاتوفقركعجزكبامثالتفطنكثم
 وميزان ومقياس وفذلكة وانموذج وخريطة خزينة اال حياتك، ماهية وما
. والحياة الموت خالق اسماء جلوات اثار لغرائب وفهرستة
 وما .الحسنى السمائه مفّهمة مسموعة مكتوبة كلمة اال ،حياتك صورة وما
 بما شعورها اال ،سعادتها في كمالها وما. االحدية لتجلي مرآتيتها اال، حقيقتها

 الحياة ذوي سائر واما له، مرآة هي لما والشوق المحبة مع فيها تمثل
 المرآة انت اذ يساوونك، ال لكن المذكورة الغايات بعض في فيشاركونك

وى كما الجامعة  "المؤمن عبدي قلب ويسعنى سماء وال ارض يسعنى ما": ر 



 

الرحيمالرحمناهللبسم
. ياقدوس ياعدل، ياحكم، قيوم، يا ياحي، يافرد، رحيم، يا يارحمن، اهلل، يا
 محمد سيدنا على صّل  االحكم، فرقانك آيات وبحق. االعظم اسمك بحق

 وحياتنا، عمرنا دقائق عاشرات وبعدد وجودنا ذرات بعدد االكرم رسولك
 رسائل طلبة وعلى( النور طالب من المجموعة هذه ناشر) وعلى  علينا وانزل

 نبّيك وآل اصحاب على انزلت كما واالطمئنان والتمكين السكينة النور
 السكينة النور رسائل طلبة وعلى علينا وانزل والسالم، الصالة عليه المختار

 خدمة في االتم والمتانة الصادقة والنية الكامل واليقين الخالص وااليمان
ن.. وااليمان رآنالق  االسالم، شعائر عن الهائالت البدعيات بدفع فزعنا وآم 

 وبنشر. الزمان قريب عن العالم في االسالمية الشعائر باعالن قلوبنا وفرح
 طلبة وسلم ديننا وسلم وسلمنا. االسالم عالمال بين الرواج بكمال النور رسائل
 السالمة، النور رسائل طلبة وارزق وارزقنا.. الملحدين تجاوز من النور رسالة

 لنا شفاء القرآن واجعل امراضنا واشف. واآلخرة والدنيا الدين في والعافية
 والحمد آمين دائما الشاكرين الحامدين من واجعلهم واجعلنا داء كل من ولهم
 ..امين اجمعين. وصحبه وآله محمد سيدنا على اهلل وصلى. العالمين رب هلل

 





 

لة   ع   ش 

() القرآن شمس أنوار من

                                                 


هـ 2341 سنة باستانبول" استقبال نجم" بعةبمط مرة ألول الرسالة هذه طبعت  

(213.)م 



 

الحواس،هذهوجودكفيرّكبانماالحكيمالفاطراناعلم! 
اقساموإلذاقةن عمهانواعإلحساسوالجهازاتوالحسيات،

أسمائهتجليات

 تجليات آلثار اظهارك اال حقوقها؛ وما حياتك، غايات فما
..المخلوقات انظار لدى  غرائبها وتشهير اسمائه،

.الوظيفة بهذه شعورك اال انسانيتك؛ وما

.المظهرية بهذه اذعانك اال اسالميتك؛ وما



 

{
 على هلل الحمد.. باهلل يليق كما.. هلل.. اهلل وعلى.. وباهلل.. اهلل من الحمد

 بال دائرٍ  دور في يتسلسل وبتسلسل تسلسل في بأنابيب يدور بدور "هلل الحمد"
. نهاية

 عنايةٍ  كّل   يدي وبين ورحمٍة، نعمةٍ  كل يدي بين اليك نقدم انا الّلهم
 يدي وبين ونباٍت، حيوانٍ  كّل   يدي وبين ومماٍت، حياة كّل   يدي وبين وحكمٍة،

 وميزاٍن، نظامٍ  كّل   يدي وبين وصبغٍة، صنعةٍ  كّل   يدي وبين وثمرٍة، زهرةٍ  كّل  
 اله ال ان نشهد شهادة   ومركباتها العالم ذرات في وحركة سكونٍ  كّل   يدي وبين
 الخير، بيده ويميت، يحي الحمد، وله الملك له له، شريك ال وحده اهلل االّ 

 أرسله ورسوله وحبيبه ونبيه عبده محمدا   انّ  ونشهد.. قدير شئ كّل   على وهو
. للعالمين رحمة  

 هدايتك، وشمس اسرارك، ومعدن انوارك، بحر محمد على صّل    اللهمّ 
 وتمثال محبتك، ومثال قدرتك، صنع ومليك حّجتك، ولسان عنايتك، وعين

 كلٍ  آل وعلى المرسلين، و االنبياء سائر وعلى اليك، الخلق واحّب  رحمتك،
 من الصالحين عبادك وعلى المقربين، مالئكتك وعلى اجمعين، كلٍ  وصحب  

.الراحمين ارحم يا برحمتك واالرضين، السموات اهل
 افضل عليه محمد بلسان العالم هذا بحمدك ي سبح من يا سبحانك

.تسليماتك واتم صلواتك
.بركاتك أنمى عليه محمد بآثار الدنيا لك تسبح يامن سبحانك
 بلسان عظمتك عرش تحت ساجدة   االرض بحمدك تسبح يامن سبحانك

.تحياتك ازكى عليه محمدها



يالنور العربي يالمثنو   430  

 عليه محمدهم بلسان والمؤمنات المؤمنون لك ي سبح يامن سبحانك
.سرمدا ابدا صلواتك

 واجمل صالتك اكمل عليه محمد حبيبك بلسان اسّبحك سبحانك
.منه تقبلته كما برحمتك مني فتقبل سالمك،

ع  الّسمــوات  له  ت سّبح  ﴿آيةعموموسعة  عظمةاناعلم!  واألرض  الّسب 
نّ ومن دهي سّبح  االّ شىءٍ منوان  فيه  اليهافتوجهت  تفسيرا ،اقتضت  ﴾بحم 

للصعودمرقاةٍ وسّلملها،مفسراتت  كلماقلبيفيمنهامتقطرة  فترشحت  
فاناحببتفانواليهامنهافهياليها المفّسراتالقطراتتلكترش 

فاستمععظمتها،سمواتمنوالنازالتاآلية،تلكعمانمنالمترشحات
:هذامعيواقرأسيأتيماشهيدبقلب

، يا معرفتك حّق  - البشر معاشر نحن - عرفناك ما سبحانك  معروف 
 جميع وبتعريفات مخلوقاتك، جميع وبتوصيفات مصنوعاتك جميع بمعجزات
.. موجوداتك

!. برهانك واوضح سلطانك اعظم ما سبحانك
، ذكرك حق ذكرناك ما سبحانك  مخلوقاتك، جميع بألسنة يامذكور 

.. كائناتك كتاب كلمات جميع وبأنفس مصنوعاتك، جميع وبذوات
!. ذكرك أجّل  ما سبحانك
، يا شكرك حّق  شكرناك ما سبحانك  على احساناتك جميع بأثنية مشكور 

 رؤس على الكائنات سوق في  ن عمك جميع وباعالنات البصائر، ذوي أنظار
رغة رحمتك ثمرات جميع نشائد وبشهادات االشهاد، ف   في الثمرات تلك الم 
.. والميزان النظام قوالب

!. رحمتك اوسع ما سبحانك
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 وجميع مالئكتك جميع معبود يا بادتكع حق عبدناك ما سبحانك
. التمجيدات واصناف العبادات انواع بجميع مخلوقاتك

ع   السمــوات له   ت سّبح  ﴿ من يا تسبيحك حق سّبحناك ما سبحانك  السب 
ن   وان   فيهن ومن واألرض   .. نعم.. آمنا.. ﴾بحمده االّي سّبح   شئ م 

 المختلفة، بألسنتها المتفاوتة، باجناسها المالئكة لك ت سّبح   يامن سبحانك
.المتنوعة بأذكارها

عوالمها،واركانعوالمها،بافواهالكائنات  هذهلكت سبحيامنسبحانك
جزئياتها،وحجيراتانواعها،وجزئياتاعضائها،واجزاءاركانها،واعضاء

العالية،وموازينهاالحكيمة،نظاماتهابألسنةذراتها؛واثيرذراتهاوبفويهات
نعكالموزونةوكيفياتهاالمنظومة،واحوالها الحكيمبص 

ها: هي بنشائد بساتينها بافواه الجنة بحمدك ت سّب ح يامن سبحانك   حور 
 كما.. الموزونة ثمراتها ومتشابهات اشجارها، ومنظومات قصورها، وقصائد
ها لك تسبح . ضّرتها في هنا اشباه 

 هذه لك تسبح والقمر، الشمس روسخ والنهار الليل يقّلب يامن سبحانك
 نظامها بلسان نجومها، بكلمات شموسها بافواه بروجها، بمنظومات السموات،

 في وانقيادها حشمتها، في وتأللئها زينتها، في وانتظامها ميزانها، في
.حركاتها في وحكمتها سكوتها، في وسكونتها مسخريتها،

 ورياحها وبروقها عودهار بافواه الجو طبقات   لك ت سّب ح من يا سبحانك
 في نظامها بلسان وقطراتها، لمعاتها بكلمات وامطارها، وشهابها وسحابها
.وثمراتها غاياتها في ميزانها

 بمحمدها قدرتك لعظمة ساجدة االرض   لك ت سّب ح من   يا سبحانك
 واهتزازات وباصوات واشجارها، وانهارها وجبالها بحورها بافواه وقرآنها،
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 هما - نورية وحروف نورانية وبكلمات - ونباتاتها حيواناتها هما - صوتية
 ويبسها، وفقرها ومماتها، وحياتها وميزانها نظامها بلسان - وأولياؤها أنبياؤها
نعك الكريم بأذنك وتزينها وتبرجها .الحكيم وص 

.. مخلوقاتها عجائب  : هي - بكلمات البحور   لك تسبح من يا سبحانك
. وغاياتها وحكمتها وميزانها نظامها سانبل نغماتها وبمنظومات
 بافواه الجبال لك تسبح. أوتادا والجبال مهادا   االرض جعل يامن سبحانك

. ومخازنها وغاياتها وموازينها نظاماتها بلسان واشجارها، وانهارها عيونها
 الحيوانات لك تسبح ويامن. حي شئ كل الماء من جعل يامن سبحانك

 وعقولها وصبغتها وصنعتها واعضائها وجهازاتها هاوحسيات حواسها بافواه
واحتياجاتهااستعداداتهاوبأسئلةوموازينها،نظاماتها بألسنة وقلوبها،
.ومماتهاوحياتهااطوارهافيوتقلباتهااوطارها،فيوتنعماتها،ودعواتها

 بزمزمة دورانها عند الهواء في الهوام   بحمدك تسبح من يا سبحانك
 شكرا   ونغماتها بسجعاتها افراخها مع اوكارها في والطيور   كرك،بش هزجاتها

 تناديان كما وزينتهما ونقوشهما وصنعتهما وميزانهما، نظامهما بلسان لك،
 تلذذاتهما وقت في شكرك بأظهار نعمتك على وتصيحان إحسانك، على

 في الحشرات بحمدك تسبح كما.. رحمتك بآثار وتنعماتهما نعمتك، بثمرات
 وموازينهما نظاماتهما بألسنة بغمغمتها قفارها في والوحوش بدمدمتها، هاقرار

.. الحكيمة وتقلباتهما الكريمة وتنعماتهما واشكالهما وصورهما
!حكمك انفذ وما صنعك الطف ما سبحانك
 انفتاح عند الوضوح بغاية صريحا   االشجار   لك ت سبح من   يا سبحانك

 اغصانها؛ ايادي على بناتها ورقص ثمارها، وتكامل اوراقها، وتزايد اكمامها،
 نظاماتها بلسان الضاحكة واثمارها المتبسمة، وازهارها الخضرة، اوراقها بافواه
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 ونقوشها اللطيفة، وروائحها الجميلة، والوانها اللذيذة، وطعومها وميزانها
 رأفتك، كمال على وتنادي تمّجدك كما.. المستملحة وزينتها المستحسنة،

 وسياستك تحببك، وتفسر اسمائك، جلوات وت عّرف صفاتك، لياتتج وتصف
 تحّببك جلوات لمعات قطرات من ثمارها شفاه من يترشح بما لمصنوعاتك؛

.. لمخلوقاتك وتعّهدك
!. توددك في ل طفك وازين احسانك، في برهانك ألطف ما سبحانك
 ّورتن عند والبيان الوضوح بكمال النباتات   لك تسبح من يا سبحانك

 ازاهيرها بافواه حبوبها، واشتداد اكمامها وانكشاف بناتها، وتبّسم ازهارها،
 االرق نظامها بلسان الموزونة وبذورها المنظومة حباتها بكلمات وسنابلها
 وتصف تحببك، وجه عن وتشّف  وتعّرفك تمّجدك كما.. االدق وميزانها
 عيون من يتقطر ابم عبادك؛ الى وتعرفك توددك وتفسر اسماءك وتذكر صفاتك
 الى وتعرفك توددك جلوات رشحات من سنابلها، واسنان ازاهيرها

.. مخلوقاتك
!.ازينه وما احاله وما انوره وما برهانك الطف ما سبحانك
لكتسّب حللناس،ومنافعشديدبأسفيهالحديدان زلمنياسبحانك

وفوائدهاوخاصياتهاوخواصهاواشكالهاواجناسهابانواعهاالمعادن  
المخصوصةوموازينهاالمرصوصةنظاماتهابلسانوتزييناتها،ونقوشها

 وقدرتك، بامرك المنتظمة باجتماعاتها العناصر   لك تسبح من يا سبحانك
. الحكيم وصنعك باذنك الموزونة وتركباتها

 بألسنة ووظائفها تعيناتها بفويهات الذرات   لك تسبح من يا سبحانك
 وظائف - بحولك - حملها مع ذاتها في المطلق وعجزها نها،وموازي نظاماتها
 بنفسها عجزها بلسان وجودك وجوب على منها ذرة كل   تشهد كما عظيمة،
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 دقائق في العجيبة العالية وظائفها من حملها على هي التطيق ما تحمل عن
 طويلة، نخلة   عليها حملت نحيلة نحلة كمثل منها كال   ان حتى. الكون نظام
 النظام الى حركاتها وتوجه وظائفها بنظر وحدت ك الى منها ذرة كل تشير كما
 على شاهدان؛ لك ذرة كل ففي. الناظم وحدة على بالقطع الدال المحيط العام
 كل وفي بل صمد، احد انك على آيتان؛ لك شأن كل وفي. واحد واجب انك
 جالل ك، جل صمد احد، واحد واجب انك على وآيات شواهد لك شئ
ك، الهوال .      لك الشريك وحدك غير 

الىوبالذاتاوالتنظرانماوجوارحكوحواسكوجودكاناعلم ! 
اليكتنظروالسبحانه،اليهمتوجهة  ووجوههاويدبرهايربيهاالذيصانعها

.الموهومةمالكيتكوبمقداروظيفةاال
 اصلةح بكيفية شعورك لمعة   الى - لها تعهدك حسن الجل - اشارت فان

 المنتظمة كيفياتها من اليحد بما بارئها ب علم   تصّرح فبالمشاهدة كسبك، من
. عليها المتجلية وصفاته اسمائه بسائر تفصح وهكذا.. المتقنة واحوالها
.. آن كل في الوجوه بكل صانعها خدمت   دقيقة، في بجهة خدمت ك وإن

 امتثال وكذا.. الحكيم فاطرها صنعة آثار لغرائب تشهيرها خدمتها ومن
 لطائف على ادينالم التعاون سر في الموازنة بكمال المؤذنة الفطرية الوظائف
 فهرستيتها بلسان اعالناتها وكذا. سبحانه حكمته ولفائف تعالى، رحمته
.الحكيم الكريم فاطرها جلوات لمحاسن الصنعة لغرائب
ك اليها يصل ما بدرجة اليك نظرت   وإن  يحيط ما وبمقدار السطحي، نظر 

 وكيفياتها ومركباتها ذراتها بجميع صانعها الى نظرت   االجمالي؛ علمك بها
 وما فيها، وتصرفك نظرك درجة اال الموهومة مالكيتك ميزان فما واحوالها،

. طورك تجاوز وال حدك فاعرف بحر، من كقطرة اال هو
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:  وجهان له وتوابعه فوجود ك
. غالية عالية قيمة له سبحانه الحق الى الناظر فبالوجه
. وزواله لفنائه له قيمة ال الخلق الى الناظر وبالوجه

 نزيه نظيف اثر   و لطيفة ، صنعة   انك:  وللناظر لك يقول االول الوجه اذ
 وقيمته ولذت ه وكمال ه الوجود من فحسب ك. واالرض السموات فطر لمن

ك  حتى وسوالشم النجوم بهذه السماء زيّن الذي للصانع صنعة   بانك علم 
رت ..الكبير اخوك يخدمك العالم لهذا صغيرا   عزيزا   اخا   ص 

 باتفاقية ترافقت عناصر مجموع   انك: بالي تم ناعيا لك يقول الثاني والوجه
.صماء ومفارقة اليم بفراق تتفرق قريب وعن عمياء،
المؤديالحقعنبقطعهحّقهتب خس  والبالتملكوجودكتظل مفال
والوفسنةماليينقيمةاذحينئذ؛الوزنلهيقامفالمةالقيمنإلسقاطه

لذلكسيالوآنذرةقيمةتساويالالمكفهراالبترالوجودهذامنقنطار
موادمناقتطاعا  بارئ كأقتطعكماانكترىأالالمطهرالمظهرالوجود
رةمناخذا  اخذكوالحاضرة، ب  بحرمناغترافااغترفكوالالكون،ص 

ي شترىدكاناوالفسادالكونعالمسوقفيترىهلاتفق؟كيفمالوجود،ا
القلوبتصنعماكينةاووااللسنة،االدمغةفيهأدخرمخزنااوالعيونمنه

كواخترعكبارئ ك،أنشأكبلكالثمكالالجلود؟وتنسج بصورةفاطر 
ئشيطمعالحتىشئ،كلمناوكالشئ،شئمنوخلقكجامعة،بديعة
اصغرولواالشياءمنشئخلقفيالممكنةاالشياءاعظمولواالشياءمن

خلقعلىيقتدرالمنمثال،ذبابةخلقدعوىالىاليتطاولوحتىاالشياء،
.السماوات
 من ما شئ ٍ  خلق على يقتدر ال شئ، كل خلق على يقتدر ال فمن
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. االشياء
 عجيبة صنعة   فيها في ظهر اهرالم الصانع فيها يتصرف التي المادة اناعلم ! 

شر المادة تلك قيمة   تساوي ال قد عشار ع   الذي كالزجاج. "الصنعة" قيمة م 
نع   كالبقلواء الصنعة و المادة قيمة   تتوازن وقد. مثال االسكندرية المرآة منه ص 

 من فيها وما المادة، من لكل وان. عليها تزيد وقد حاذق، طابخ يد من النفيسة
.اآلخر غايات تغاير وثمرات اتغاي الصنعة

 حتى االول القسم من كلها بل فاكثرها، االزلي الصانع مصنوعات واما
 التي صغارها والسيما الحياة، ذوي السيما متجسمة، صنعة   المصنوع كأن

 واحد شئ يصير وقد الصنعة، دقائق كثافة في وتالشت المادة فيها تضاءلت
..مثال كالرزق بجهتين لكن لهما، غاية  

 الحياة لحفظ زائل جزئي بتلذذ دٍ تغ االّ  هو ما  والحياة المادة جهة فمن
. وبقائها

رة المعلنة الصنعة جهة من واما  فالرزق الصانع، اسماء جلوات   آلثار  المثم 
 التحسس حينئذ الرزق في اذ نظيفة، غريبة وخزينة   لطيف، عجيب كنز  

 اسماء تجليات اقسام اذاقة ندع والتذوق بها، والشعور الن عم جميع باحساس
 .بفهمهاوالتنّور بها والتشرف الكريم، الرزاق

االرتزاقآالتالوفمنواحدهوالذيلسانكالىفانظرشئتفان
جهازاتعلىالصغيرالجرمهذاباشتملكيفوالمعنوي،الماديبالرزق
اللسان  هذاشكراللسانذووشعرانتبهفانالمذوقاتطعومبعددذائقاٍت 

النعمهذهبرحمتهاذاقهمنن عملطائفجهازه،فيالدقيقاتااللسنةبهذه
..اللذيذات
كر   ومن نعم،  التفات ودرك   باالنعام، الشعور   النعمة من ألذّ  بل النعمة   ش 
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م .المنع 
 وهو اال مخلوق من وما منظوم، وهو اال مصنوع من ما انه اعلم ! 

 ما وان. فصيحا واضحا فاطره   وانشده صريحا، صحيحا بارئه انشأه قد موزون،
 "التنظيم"  من الفاني البيت هذا اثاثات في وما الدنيوية االشياء هذه في ي رى

 والموازنة حساسة، بموازين "التوزين" ومن مسرود، وبنظام معدود بحساب
 وتحقق الحشر في الحساب بعظمة ي فصحان بل يرمزان جساسة بمقاييس
 ما إذ فيها، ووضعه ووقوعه القيامة، عرصات في الميزان هيبة والى فيه، وجوده
 وعالمات وشواهد ومبشرات ومباد، واساسات، بذور، اال هو ما هنا، يشاهد

. اآلخرة في يتسنبل لما
 عليه الصنعة   واثر   مصنوع، اال هو ما الكون هذا في نشاهد ما كل وان

ه، ي شاهد وال. ينطق ان يكاد جلي، ظاهر    الممكنات جنس من ي توهم ماو صانع 
 ا  صانع يكون ان من محدودة غير بمراتب واعجز اضعف   فهو شئ، صانع   انه

 والحيوانات النباتات جنس من السيما وانشائه شئ كل لتصنيع البد اذ. حقيقة
 المستعملة كالموازين حساسة وموازين متنوعة، وتجهيزات مختلفة، آالت من
 ومعه مصنوع كل عند ان مع.. فليس وليست. والمعجونات االدوية تركيب في

 للمصنوع يلزم ما كل   الشئ ذلك ومع. شئ وآخره وقبله وتحته وفيه وفوقه
 خزائنه من قدرة   انوار وتجليات لمعات من اال الشئ ذلك وما وبقاء، وجودا  

. والنون الكاف بين
 ذلك فيتجلى الظاهرية، الوسائط توسط يقبل ما االسماء من انّ !  لكن

ب، خالل في االسم ج   والوهاب، والّرزاق، كالمتكلم،: السرادقات وخلف الح 
د، كالخالق،: ظاهريا ولو التوسيط يقبل ال وبعضها. وامثالها  والمحيي، والموج 
 . وامثالها

 وفي واسطة، ال ولباسه وسالحه ارزاقه نفس ففي النفر؛ مع السلطان كمثل
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 ان اال. السلطان باذن لكن الوسائط، تتوسط وتلطيفه وتوظيفه وتعليمه تحريكه
..وعظمته االزل سلطان لعزة وهناك. وضعفه البشر سلطان لعجز هنا التوسط

مننوعينصخرة،فينابتةشجيرةرأسعلىرأيتانياعلم! 
بهاالخاصةثمرت هاالنوعين؛أحدفاذا:فتحّريتها !منهفتحيرتالثمرات،

اصغراواالصابع،بمقداركالباقلةالثانيوالنوع.كزوانبالكرديلهايقال
 .للمسافرينالمعدكالمنزلمجوفةمقوسةاكبر،او

فيالطيرانالىتسارعتفتحتهاواذواحدة ،الثانيةالثمرةمنفاخذت
منكاخواتهاصافاٍت تراهاالتيوهيالصغر،فيكالذرطويرات،الهواء

بجذبة  الضياءفيرقصتوهيالغروبقبيلوالذباب،النملطويرات
 .الذكر

ذاكراتمجذوباتاالماهنبلالعبات؛الهياتانهنتظننفال
اجنةوهيلهنوتجعلشبانوهى، الهواءفييمسكهنالذيللرحمن

الشجيرةوالتناسبالجنسلمخالفةتناسبهنالانهاكماالتيالباقلةهذه
فيهااالوكار،احسنمنينة  حصلطيفة  كاالرحاماوكارا  النوع،لمخالفة
.لذيذةنظيفةارزاق

ن تصدر انما المعاملة هذه بان تصرح الحالة فهذه  نظر فوق وتدبير نظرٍ  م 
  حوالة لزمت   ؛ الحكيم التدبير لهذا يصلحا لم لما اذ البهيمة؛ وهذه الجامد هذا
 البتة االمر اول من البد المتصرف الخارج وهذا عليٍم، خارجٍ  على التدبير هذا
 يتعلق بما وكذا. االرض اقطار جميع في النوعين هذين افراد بكل يحيط ان

 بكل عليم   هو من اال هكذا واليكون. القطعية بالضرورة بمهدهما وكذا بهما،
.شئ كل على وقدير شئ،

ز يامن اسألك  وجود امكان يقبل ويامن! اهلل ملك في اهلل غير تصرف يجّو 
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 كيف ام تفهم، كيف ام تسمع، كيف!  اهلل صنع لطائف بعض في التصادف
 بيضاتها مودعة غصنها، رأس على باضت التي الذبابة لسان الشجيرة   هذه تعلم
 اوكارا   شفقة بألطف تتخذ اآلن ذلك في الشجيرة تشرع حتى حمايتها، يد في

. الهواء في مهتزة   ومهادا   رفيعة ، كاالوكار ارحاما   او االمهات، كأرحام امينة
 في فتدخره. عزيزا لذيذا، وافيا، كافيا، رزقا الرحمة خزينة من الشجيرة ذفتأخ
 بل بناتها، جنس من وال جنسها، ابناء من ليس لمن اهلل سبيل في االوكار تلك

 آية االّ  المصنوعات هؤالء بين "التجاوب" هذا فما. اهلل وديعة هم لمسافرين
 وتحت واحد، سيد خدام نالكو في ما كّل  بل الكل، بل كليهما، بانّ  شاهدة
..آمنا. صمد احد واحد، مدبرٍ  تربية وفي واحد، مرٍب  تدبير

بألسنةالهواءجوفيلفاطرهاالذاكراتالهوامالىالنظراناعلم ! 
المكتوبةالموزونةواجسامهاالمنظومةونقوشهاواطوارهااحوالها

ماهللتذك ركماالمنقوشةكالكلمات هيتفهملموإنلك،ذكرهاوتفّه 
كلمة  منهاطويرةكلكأنالملفوظةواصواتهاالمخصوصةبألسنتهابنفسها
المسبحاتالحشراتالىالنظروكذاذاتهابهتنطقماعينبلسانهاناطقة

كماالقدرة،بقلمالمكتوبةوتزيناتهانقوشهابألسنةالغبراءجوففيلخالقها
:اربعةامورا  يفيدكانالبدبها،المخصوصالملفوظبكالمهاتسّبح

 من محاط أمين وحصن حصين مأمن في بانك النفس، اطمئنان:  فأوال
 حكيم، تربية   وتدبرها عليم، شفقة   تربيها وطفيالت واطفال بمولودات وجه كل

سن كريم، عناية وتزينها  العليم هذا نظر تحت فانت.  رحيم رحمة اليها وتح 
. .دائما الرحيم الكريم الحكيم

 مهمال، سدى لست بانك النفس، قناعة النظر ذلك يفيدك ان البد  :وثانيا
 نفسك الى مفّوضا   موكوال لست وان تشاء، كما تسرح عنقك على غاربك
 متوحشا محسورا، ملوما تقعد حتى المحدودة الغير حاجاتك ادنى عن العاجزة
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 كتل في ترى انك الجل. المحصورة الغير وحاجاتك المطلق عجزك عن
 في حساسا وميزانا  . خصوصيته في عاما عموميته، في خاصا تاما نظاما الصغار
.. سماحته عين في واالمساك باالقتصاد وجساسا وسعته،
 الرقيقة والكتب الدقيقة، الحواشي هذه عليك تتلو اال !الغافل ايها

 نّبه  تفت.. موازين بين موزون انك الكبيرة الحروف بعض جوف في الموجودة
 وتخسر فتتبله مجانين، بين كمجنون تلهو انك والحال.. بالقسط الوزن م  وأق  

. بالسقط الميزان
 لكل ترجوه من بان واالعتماد التوكل الرؤية هذه تلقنك ان البد: وثالثا  

 يتصرف. عنه بعدك نهاية   عين   في اليك القرب نهاية في دائما ، وتخافه شئ
 واالقل واالكبر، االصغر   اليها بالنسبة يتساوى التي بقدرته حواليك وفيما فيك

 في اختالطٍ  والمباشرة والمعالجة، التكّلف واالبعد؛ واالقرب واالكثر،
 التخف: ان الحقيقة هذه عليك تقرأ افال. الشهودي بالحدس افاعيلها

  .والتتوحش والتحزن
لك ه، فهناك كنت اينما اذ ه،فثمّ توجهتواينمام  وطنك،فيوانتوجه 

بأذنهتأخذكالعدمجوففيولونظره،تحتوانت.االرضبطنفيولو
الىوطورحال،الىحالمنالحكيمةالكريمةالرحيمةاألياديوامره
 .باالنتظاماخرىيد  ألخذكوتسابقااليدمنتخرجال.طور

واليظلمكبالعدموالت ظلم.اصالالتصادفغولسفركفيوالتصادف
فيهاوتحتهاواقتحمتهانخلفهترىعدممنوكمباالعدامالفناء
 "يفنى هو" ما جنس من " يبقى هو "ممامشحونةالرحمةخزائنمنخزينة  

.  الوجود هذا في
 التامة، المخلوقية برهان وضوح الهوام صغار رؤية تفيدك ان البد:  ورابعا
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ر. الواحد للصانع شئ كل في العامة والمصنوعية ب   البرهان هذا ركنظ في وت ك 
 من المحاط   يخرج ان  المحال من اذ خفاها؛ بدرجة وت ظهر صغرها، بدرجة
ه   المحيط، خالق تصرف دائرة ه هو فخالق   ان إال. القطعية بالضرورة خالق 

.الكبيرة للمصنوعات خالفا وغمرتها، المادة ابتلعت فيها الصنعة
: اربعة امور من تنشا انما وسوستك اكثر ان الغافل ايهااعلم ! 
 غليظا ؛ حبال   االنانية شعرة   تنقلب درجة الى نفسك نسيانك من  :فاوال

ن فتفّسقت انانيتك تغلظت   نفسك، فأنساك بالهوى، اهلل نسيت لما النك  م 
. بكبرها المتشقق قشرها

 حيــوانــــا رأيت اذا:  مثال. . نفسك على حيـاة ذي كل قياس من  :وثانيا
 محزونا   متفكرا   انسانا   تفرضه ممنون؛ مأمون، معصوم، يوانح المشهود ان فمع

.ترح في اضطرابا   ؛ فرح في رقصه فتظن.. الخواطر متشتت
 ما ان تتوهم حتى فقط، الظاهر اسم تجّلي على نظرك ق صر من  :وثالثا  

 له الذي المسمى ان كال. مسماه دائرة الى يرجع ال االسم هذا دائرة عن خرج
 االول فهو البطون ابطن في فهو الفوق، فوق هو انه كما ى،الحسن االسماء
.والباطن الظاهر و واآلخر

ن  :ورابعا    وابعدها التجليات، اعلى هي التي االحدية تجلي طلب م 
 اذ ؛ وانتشرت الكثرة اليها انبسطت ما وارق واكثر اوسع في وابسطها واخفاها،

معكفتدخلآنفا ،المارفسيالنبالقياسفيهفتفنىمثالحيوان الى تنظر
،اوأليفه  لفراقحزينامثلكتتصوره:مثال.حسياتكانواعفيه وطنه 

 .الموهومةآالمهمنالشفقةلمرضفتتألم.ورزقهعاقبتهفيبالتفكرومغموما
حينماتوهمتهمماشيئارأيتلمابالتحقيقعالمهفيدخلتلوانكمع
.النفسياسالقيطريقمنبالفرضفيهدخلت
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 انك وهو آخر، بقياس خطأ اعظم تخطئ قد القياس بهذا أخطأت وكما
 الحكيم الواحد الواجب صانعها شعور بال فتقيس مصنوعة مثال، النحلة ترى
 قياسا   ؛ افاعيله في والتعّمل باالختالط مباشرة وال معالجة وال الكلفة الذي
 تكون ال افاعيله الذي دودالمح المقيد الكثيف الكثير المسكين الممكن على
 قربك القياس هذا من فتتوهم والمعالجة؛ والكلفة والمخالطة بالمباشرة اال

 صانعها من دائما، بل اآلن عليها الصانع قلم يجول التي المصنوعة تلك وقرب
 . المتعالى المتنزه المتقدس
 كل من اقرب   منه، اقرب ال.. قريب سبحانه جانبه من شأنه جل هو نعم

 جهتكما من المصنوع، وهذا انت، لكن.. الوريد حبل من واقرب   يب،قر
 بالتجلي الشمس   فيها تمثلت التي الزجاجة كمثل له، نهاية ال ببعدٍ  بعيدان

 في التي السبعة االلوان نكسارإب وتزينت بضيائها، وتنورت بشعاعها، فتألألت
 فيرى وسبيل منفذ   الشمس ذات الى الزجاجة قلب ملكوت من وانفتح ضيائها،

لكها ظاهر من  بالقرب الزجاجة تلك وجه بطن في لوازمه مع الشمس تمثال م 
د ولو شئ، الى وصلت ما يدك مددت ان لكن. يدك من  بل بسبعين يدك م 

 محبة قلبه وفي بالهة عقله في من ان حتى. االرض قطر مثل بسبعمائة
 مستندا   فيه، تتألأل ما كل في الشمس محبوبته الى يصل ان يريد قد للشمس،

. الظاهرة والرؤية السطحي، الوهم بهذا
 من عرفه او سمعه ما تمام الشمس فيه تمثل ما كل من يطلب قد وكذا
 منظومتها، عالم مجموع اال اليسعها التي ولوازماتها ، الشمس ذات اوصاف

 ذلك في الشمس وجود ينكر يشرع شئ، في المثال في االوصاف يجد لم فان
. مطلقا ينكرها دق بل.  الشئ

 فيه، تجّلى بما احتساس شعور له لكن الصمد، االحد مرآة والقلب
 الربّاني االمام بّينه كما. المرآيا لسائر خالفا فيه، تمثل بما مفتونيةٍ  وعالقة  



 443  شعلة 

.التعد لسعادات القلب يستعد الخاصية وبهذه. عنه اهلل رضي
معحياة،ذيوعمصنفيخارقةفعاليةٍ اقترانفيالسرما:قلتفان
المدهشةالفعاليةهذهترشحعدمومعهناك،الشئكأنهحولهماسكونة  

؟ذرةبمقدارولوالخارج،الىلفائفهارقمن
 ومن االمكانية، لالسباب الفعالية كانت لو  :قلبي في لي قيل كما لك، قيل

 وفي محيط، علم له مستقل فاعل حيوان كل في يكون ان للزم االشياء؛ انفس
 خلق القدرة تلك على اليتعسر بحيث تامة مطلقة قدرة له قدير صانع ثمرة كل

 من والطغيان واالنتشار والتفشي الترشح يكون فحينئذ فيها، بما االرض
  .الضروريات
 السكون وهذا والمكان، الكون في المشهودان واالمان االمن هذا ولكن
 في والسالم والسلم االنقياد وهذا االنسان، عالم غير في المرئيان والسكوت

 والصبغة الموزونة، الصنعة هذه ألن اال هو ما..  زمان كل في العالم هذا
ه   انّما﴿  لمن وصبغة صنعة المنظومة ر  ئا   اراد اذا ام   ﴾ فيك ون   ك ن   له   يق ول ان   شي 

ن   وان  ﴿  يقول ولمن ن دنا االّ  شئٍ  م  ل ه   وما خزائ ن ه   ع  ّ ل ومٍ م االّب قدرٍ  ن نز   فنسبة ﴾ ع 
 الى - امكن لو - بالخيال الفعل كنسبة الخيال، باسرع فعلك الى بيدك فعلك
..مناسبة ال بل الباري قدرة فعل  

 الوف من منك اليك ليس انه! المغرور المسكين السعيد ايهااعلم! 
 الذي فاطرك الى باليقين مفوض   بالتمام والباقي. اقل او واحد اال حاجاتك
 لتصير صنعه، بلطيف الماء في صورتك فتح ثم بقدرته، كالفطير اوال خلقك
 بالخلق وتعتبر الحق لتسمع برحمته، وبصرك سمعك وشق.. اسمائه مرآة

ك ره لسانا بعنايته وجهك كهف في وعّلق.. الخالق فتعرف  في وأدرج.. لتذ 
 ظلمات في بك ولطف..  لتحّبه جنانا صدرك في واودع.. لتعرفه عقال رأسك
 هذه  بحكمته وجودك في ورّكب يشاء، كيف بربوبيته فيك وتصرف اء،االحش
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 انواع جميع احساس الجل باقسامها؛ االعضاء وهاتيك بانواعها، الحواس
، ثمرات ه  . اسمائه تجليات اقسام والذاقة ن عم 
. هكذا بك لطف وقد هذا وهو تتهمه، كم الى! المغرور الغافل ايها فيا
 سوء بسبب نفسك الى حينئذ فيفوضك الجزئي، اقتدارك ذرة على وتعتمد
 منعك وما بالك وما. به لها طاقة ال ما لتحميلها لنفسك ظالما فتصير اختيارك

بالتسليمتلقىحتىاليهراجعةوحاجات كبيده،ناصيت ك من على تتوكل ان
بينالجاريةسفينتهفينفسكعليهبالتوكل  وت لقىاليهماعلىاليك،ماله

م  ﴿ فتقولالشؤوننطوفا ريـــهااهللب س  سيـــهامج  ر  علىتستويحتى﴾ وم 
 .السالمةساحلفيوتستريحاالسالمي،الجودي

قدالوجودقمروانتغترباناقتربقدالحياةشمسانترىاال
بلتعالى،سواهفيمافائدةالوانالهرمببياضواكفهرّ بالشيب،انخسف

بدونهكانفانعظيمضرر  ففيهبهيأذنلمانسواهفيمافائدةالانهكما
ك  منفالبدشئ،كلعنمغنٍ فهوبهكانوانوعدوضرر  شئفكل التر 
:الحالينعلى

. محضا   ضررا   فلكونه حال، في أما
. نفسه فوات مع الغايات غاية الغير طلب فلتفويت حال، في وأما
     …ممّوه الم   بدونه اللذة بل لذة، كل في ةاللذ من ازيد االلم وبدونـه نعم،

 نوع من يبقى هو ما - عندكم يفنى - شئ كل من عنده فان ﴾ اهلٰل   لىا   وارّ فف  ﴿ 
 الوقت ان مع. به ويدوم هناك يستمر بدونه، واليدوم هنا يزول فما الشئ، ذلك
كر عمرك تمام اذ الموت، سكرات   في انك ترى اال.. ضيق .. سكرات في س 
 ابدية، نعمة   بارئك عند ترى كي الدنيا، من رأسك فارفع. سقطات في وسفر

.ازلية ومحبة سرمدية، ورحمة
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 رأيت او شئ، الى علمك انتهى اذا!  المتحري المتحير المتفكر ايهااعلم! 
 اذ ؛ الحق الى قربك على تعالى بحمده فسّبح التناهي، عدم من جهة   شيء في

 ربوبيته تصّرف حدود على نصبتا وعالمتان انانعنو والالتناهية المجهولية
..جالله جل المطلقة

 دوائر لترى يمينا فانظر االوهام، عليك تهاجمت اذا!  الوّهام ايهااعلم! 
 متسلسلة السيارات؛ ومدار المجّرة دائرة من متضايقة ، تتناظر الخالقية تصرف

 خلق الى مسردة ، السموات خلق ومن. الذرات ومدار الفرد الجوهر دائرة الى
 بتناظر، للشجرة اآلكلة االرضة ايجاد الى االرض، انشاء ومن. الثمرات
 وسط في وانت السّكة، ووحدة   القلم، اتحاد على تدل. وتساند وتشابه،
، الكائنات مخروط .بالخالفة مقّلد لالمانة، حامل قائم 

شئكلفيبالعدليأمرالعامالنظاملترىشماالانظرثم
. شئ كل في الميل عن ينهى التام الميزان وترى
 يطرد   كالرعد هو ما ؛ هذا وفي. االوهام يطّي ر كالبرق هو ما ذاك؛ ففي
.. االحالم
 من القدم، الى الرأس من مصنوعين وجسمك نفسك لترى اليك، انظر ثم
.. كبرى حجيرة ايضا هو الذي بدنك تمام الى حجيرة، اصغر
 خلق الذي.. االنوار نور انوار بايمانك لترى ،فوقك الى قلبك، في انظر ثم
.جالله جل شئ كل في تجلياته انوار ونفذ.. النور وصّور.. النور ونّور.. النور

 كـ وافعاله وصفاته اهلل اسماء بعض في التفضيل اسم استعمال ان اعلم!
 محض الينافي ذلك وغير "اكبر واهلل الخالقين، واحسن الراحمين أرحم"

 الموصوف على وبالذات، بالحقيقة الموصوف تفضيل المراد اذ. التوحيد
 . العقلية باالمكانات او االسبابي الظاهري وبالنظر بالوهم
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 او صفاته بين الموازنة منه المراد ليس اذ القهار؛ الواحد عزة الينافي وكذا
 في ما مجموع الن وافعالهم؛ المخلوقين صفات وبين االمر، نفس في فعله

فاض   ظل الكمال من المصنوعات  حّق  فال. سبحانه كماله الى بالنسبة م 
 يصير حتى معه، موازنة نسبة   له تكون ان - المجموع حيث من - للمجموع

ه بين الموازنة   المراد بل.. عليه مفّضال  وتأثّر خاص، مفعولٍ  على الخاص اثر 
 راث وبين.. الخاص استعداده درجة على فيه الحقيقي تأثيره من المفعول
 . منها وتأثره الخاص الشئ ذلك في الظاهرية الوسائط
شه ا الّ  يعظّم ال لنفر ي قال كما ر جاو  !.  هذا يا:  عليه وحرمته شكره ويحص 
 الجاوش بين المفاضلة المراد وليس.. جاوشك من وارحم اعظم   السلطان

، هو اذ االمر؛ نفس في والسلطان  المفاضلة المراد بل. بالجد هو ما هزل 
 وبالجاوش حقيقة ، بالسلطان مربوطيته درجة باعتبار النفر، ذلك الى لنسبةبا

. السلطان إذن مع تبعا  
 وامثالها؛ عزيز كل من واعز كريم، كل من واكرم رؤف، كل من ارأف واما
 ما ساوت ما شخص، على الكرماء جميع رأفات جميع اجتمع لو ان فالمراد
.لها نهايةال التي رحمته بحر من الشخص ذلك اصاب

واحد،وفيوواحد،حقيقي،المفّضلاذ:اوجهاربعةمنتفضيل  ففيها
الايديهم،فيماوبجميعوجماعة،اعتباري،عليهوالمفّضلوبواحد
االحـدفيضمـناليـتـنـاهىمماواحـدشـخصفيواحدة،حصةيساوي
ونالّذينانّ ﴿ تـعـالىقـــالوكما..الصـمـد ع  ن  تد  والن  اهللوندم  ل ق  ذبابا  يخ 

تمعواولو ﴾ له  اج 
 االسماء كل معاني على االلتزامية، بالداللة يدل "اهلل" لفظ اناعلم! 

 على الدالة االعالم لسائر خالفا. الكمالية االوصاف جميع وعلى الحسنى
 للذوات، بالزمة ليست الذوات سائر صفات ان بسرّ .. فقط المسميات ذوات
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 واما. التزاما وال تضمنا، وال مطابقة ، ال صفتها، على الذات اسم يدل فال
 وكذا.. واسمائه صفاته وبين بينه البّين، اللزوم فلوجود االقدس؛ الذات

 بالداللة صفاته جميع على العلمي اسمه يدل لها، االلوهية الستلزام
. النفي سياق في اإلله، لفظ وكذا.. االلتزامية
 ومن التوحيد، من يتضمن " اهلٰل   اّل ا   هل  ا   ال"  نا فاعلم ؛ هذا علمت اذا
..الحسنى االسماء عدد التوحيد احكام

 الكالم هذا مثل كالم كل كالم، الوف على يشتمل الواحد الكالم فهذا
 باالستغراق فرد فردٍ  الى يتوجه النفي ان والجل. واثبات نفي من مركب

 المقررة بالقاعدة الغير، عن ينف ما مجموع اثبات االثبات، في يكون الفردي؛
 فاطر، وال مالك، وال قيوم، وال والرازق، خالق، ال":  قيل فكأنه. المنطق في
 في المترقي للذاكر الكالم هذا ينبسط ان فيمكن وهكذا،.. "اهلل اال قهار، وال

 كالتأكيد التكرار فيكون. واحواله مراتبه كل على والمراتب، االطوار
.. بالتأسيس

 بما ترضى ان البد به، واذعنت تعالى، منه الكّل  ان عرفت اذا انكاعلم! 
 وضعت السر، هذا ومن. الغفلة الى اضطررت ترض، لم وان. ضر او سرّ 

 يخالف وما اال احد من ما اذ بالغفلة؛ االعين وغ طيت الظاهرية، االسباب
 مما اكثر و ازيد  الكائنات حادثات من ومناه ومشتهاه، وهواه، هوسه،

 تجري بل االماني، ذي هوس هندسة على الكائنات بنيت ما اذ.. افقهايو
فن تشتهي ال بما الرياح  . الس 

 االسباب مسّب ب عن يغفل ولم االسباب، هذه الهوى ذو المرء   ير لم فلو
الفاطرالىالواهيةوغيظهوحدتهونفرته،وكراهت ه، الباطل، اعتراضه لتوّجه

اوالفلك،اصاباعتراضهسهمالغافل  رمىفاذا.الكريموالمالكالحكيم
..ونفسهرأسهالىانعكساوالشيطان،
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 االيجاد، درجة عن "الممكن" بعد ان تفطنت النظر، امعنت اذا انكاعلم! 
 المستند المصنوع ذلك في ي شاهد ما مقدار الى بالنسبة متناهية، غير بمراتب

..  المتناهي الغير االقتدار ذلك الى
: سامقا ثالثة على الدعاء اناعلم! 
 الصائحات الحيوانات وكذا. بالقول اللسان بهذا االنسان، دعاء  :االول

. لهم المشعورة الحاجات في المخصوصة، بالسنتها
 ال" واالشجار النباتات، جميع كدعاء االحتياج، بلسان الدعاء  :والثاني

 الغير روريةالض الحاجات في الحيوانات كل في وكذا. "الربيع في سيما
.. المشعورة

 وتحّول ونماء، نشو فيه ما كل كدعاء االستعداد، بلسان الدعاء  :والثالث
ه   ي سبح   االّ  شئٍ  من وان  ﴿ : ان فكما. وتكمل د   اال شئٍ  من إن كذلك ﴾ ب حم 

.بلسانه يدعو قد كما دائما، وحاله بذاته ويشكره ويدعوه،
 ان قبل والبيضة.. تتبشر ان قبل ةوالنطف.. تتشجر ان قبل النواة اناعلم! 

 وتربيٍة، نافذ تام علمٍ  تدبير تحت تكون ان البد تتسنبل، ان قبل والحبة.. تتطير
ن لتساق  المستقيم الصراط الى المعوجة، العقيمة الطرق من الي حدّ  ما بين م 

ر الذي الغيوب عالم علم   اال هو فما. المنتجة  يشاء، كيف االرحام في يصّو 
. "الحاضر الحال شهادة والشهادة، والمستقبل، الماضي، غيب": غيبال عالم
 من استنسخت مختصرة، تذكرة   والحبة والبيضة والنطفة النواة من كال   فكأن

درة كتب من المبين الكتاب  من المبين االمام من أستخرجت فهرستة ، او.. الق 
، او.. ومكتوباته االزلي العلم ك تب  ك تب من الكتاب ام من أستنبطت دساتير 
 متمثلة اوامرٍ  فذلكة   او.. والنظام الميزان باب من سيما ال االزلي، القدر

.جالله جل .شئ بكل العليم شئ، كل على القدير ربوبية من تنّزلت   ممتزجة، متمركزة
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؛المصنوعاتالىالمؤمننظراناعلم!  علىلتدلاليهاينظرانماحرفي 
..غيرهافيمعنى

؛ فقصدي اليها، لكافرا نظر واما . نفسها في معنى على لتدل اسمى 
 ينظر ،ووجه .الذاتية وصفاته ذاته الى ينظر وجه،: وجهان مصنوع كل ففي

.. فاطره اسماء من اليه تجلى ما والى صانعه، الى
 كتاب، من حرف كل ان كما اذ ماال، واكمل   مجاال، اوسع  ؛الثاني والوجه

 كثيرة، بوجوه كاتبه على ويدل. واحد وبوجهٍ  حرف، بمقدار نفسه على يدل
 .. كثيرة كلمات بمقدار للناظر ويصفه كاتبه، ويعّرف

 وجوده على يدلّ  الق درة، كتاب من حرف   هو الذي مصنوع كل ان كذلك
رمه، بمقدار ونفسه ه، ج  وري وجوده وهو واحد، وبوجهٍ  ونفس   يدل لكن. الص 
 ذلك على المتجلية اسمائه من وينشد كثيرة، متنوعة بوجوه االزلي نقاشه على

. طويلة قصيدة بمقدار المصنوع،
 القصدية، باالحكام عليه ي حكم ال الحرفي، المعنى ان المقرر من ان ثم
 ذهن   يتغلغل ال فلهذا. ثانوي بنظر االّ  اللوازم، يستتبع وال. وتكذيبا   تصديقا  
 بخالف. اسما   حرف  ال يصير فحينئذ قصدا ، نظر اذا اال دقائقه، في ناظره

. االسمي المعنى
 في الكائنات الى يعود فيما احكم الفالسفة، كتب ترى السر هذا فمن
. صانعها الى بالنسبة اليها، يعود فيما العنكبوت بيت من اوهن انها مع انفسها،
 االّ  الكونية، والعلوم الفلسفية المسائل الى ينظر ال مثال، المتكلمين وكالم

 لهم يكفي انه حتى.. فقط ولالستدالل االستطرادي، و التبعي يالحرف بالمعنى
 والقمر معاشا، والنهار لباسا ، والليل مهادا ، واالرض سراجا ، الشمس تكون ان

 والمعادن، للماء ومخزنيتها للهواء، بمشاطيتها اي. اوتادا والجبال نورا،
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 .فيها نفسهابت المتزلزلة االرض غضب وتسكين التوحل، عن للتراب وحمايتها
ونارا  منظومتها،عالممركزالشمس تكون ان اال للفلسفي يكفي وال
 .المبثوثكالفراشحولهاارضنامعالسياراتتتطايربدرجةعظيمة

الحسمطابقةمعالواقع،المتكلمينرأي  يطابقلملوحتىوهكذا،
ي رىهذافل التكذيباستحقواوالضّرهم،لماالعاموالتعارفالعمومي،
منواقوىالفلسفية،المسائلفيطبقة  وادنىاضعفالرأي؛باديآراؤهم
..االلهيةالمسائلاساساتفيالحديد

 الهل االولى في االوائل في االكثر في الغلبة   تصير ايضا السر هذا ومن
  لطائفهم بجميع هم اذ. الحياة هذه ظاهر والى الدنيا، الى يعود فيما الضالل،

 قـائـلون الدنيـــا الى وبالذات قصــدا متـوجهـون نفوســــــهم، درجــة الى طةالساق
 لهم قيل الذين للمتقين العاقبة ولكن ﴾ الدنيا حياتنا اال هي ان﴿ :  بـأعمالهم
ر   ولآلخرة  ﴿ : ولسيدهم ن لك خي  ب   اال الدنيا الحياة   وما﴿   ﴾ االولى م   لع 

و   رة   ولدار   وله  ر   االخ  رة الّدار وانّ ﴿   ﴾ تعقلون افال يتّق ون لّذينل   خي  ي اآلخ   له 
ون كان وا لو   الحيوان   لم   ونعم المولى فنعم الوكيل، ونعم اهلل فحسبنا ﴾يع 
..النصير

 فهو سّما، اكل من ان كما اذ عدل؛ وعذابه فضل، تعالى عفوه اناعلم! 
 وكرامة فضل فهو يمرض، لم فان. المستمرة اهلل عادة بحكم للمرض مستحق

. العادة بخرق اهلل من
 فيها ضّلت حتى القوة، من بدرجة قوية   للعذاب المعصية مناسبة نعم،
 . عليه الجزاء واوجبوا تعالى، غيره الى الشرّ  فاسندوا المعتزلة

 هذا اذ الرحمة؛ كمال ينافي ال العام النظام بسر للعذاب، الشر واستلزام
 كالعناقيد منه تدلت محيط، نظام سلةسل في بانبوب متصل   الجزئي الضرر
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 والشر الجزئي الضرر هذا لمنع الكثيرة الخيرات هذه ترك ان مع. كثيرة خيرات  
 الحكيم، العدل، عدالة حكمة ينافي وهو. كثير وشر كلي، ضرر   القليل،
.الكريم

استحققتواال.استطعتماالشراتق!الجهولالظلوماالنسانايها
فيعليك،السابقةاالسبابسائرلنتيجةتفويتكجزاءمعترككجزاء

العلةمناآلخرالجزءوبعدم.عدم  الشرّ اذ.النتيجةوجودمباديسلسلة
اناال.المعلولعدمضرركلاآلخر،الجزءعلىفيعود.المعلولينعدم

علةليسالجزءوجوداذحصته،بمقداراالاليهتعودالالوجودثمرات
 .الكللوجود

مثله،بالشريجزياذفضله؛وكمالتعالى،عفوهكمالي رىهنافمن
ظلمي رىوكذا.عكسهالواقعياالستحقاقاقتضاءمع.امثالهعشرةوبالخير

..الواقعبعكسبحكمهمالبشر
 نسيان ان اال. نفسه نسيان النسيان واسوأ بالنسيان، مبتلى   االنسان اناعلم! 

 كان وان. الضالل فهو والتفكر والسعي، والخدمة، ،المعاملة في كان ان النفس
 في متعاكسان الهدى واهل الضالل، فاهل. الكمال فهو والغايات النتائج في

 . والتذكر النسيان
 بل الوظيفة، دساتير تطبيق و للعمل، النظر عند نفسه فينسى ؛ الضال اما

 تضيق الذي لمنبسطا وغروره المتفرعنة، االنانية لتطمين اآلفاق الى نظره يمدّ 
 ال حتى. نقيرا   او فتيال    الغايات من شئ كل في نفسه يتذكر لكن. النفس عنه
. ذاته حب نظره، في الغايات غاية وان. نفسه الى يعود ما اال عنده، غاية

 في والسلوك السعي، عند شئ كل قبل نفسه فيتذكر زّكاها من واما
. وتفكر عملٍ  لكل مركزي ومبدأ ،قياسي واحد نفسه فكأن التفكر، او الحركة،
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 نفسه كأن حتى. والمقاصد والفوائد، راض،غواال النتائج، في نفسه ينسى لكن
 وظيفة في االخالص، بلذة سيدها خدمت مملوكة او شئ، ال في وداخلة فانية،
ها اعطى فما شئ، مقاضاة في لها حق فال. السيد الى وجه كل من عائدة  سيد 
..الفضل ضمح من النفس تراه لها،

 سر جماعاتهم في ودعواتهم عباداتهم، في المؤمنين تساند سر اناعلم ! 
 المجصوص، كالحجر فرد كل   به يصير اذ ؛ فخيم شأن له جسيم، وامر عظيم،

ماالفالفبالوفااليمان،فياخوانهمنيستفيد.المرصوص البناء في
 . نفسهعمل  منيستفيد

وداعيا،شفيعا،وللكللكٍل،كل  يصيرااليمانسلك  نظمهمفاذا
فيتلذذلهم. ورأسهملرئيسهم،السيما.ومزكياومادحا،وراجيا،ومسترحما،

واالخ.ولدهابلذةالجائعة،االمكتنعماخوانهسائربسعاداتفردكل  
 .شقيقهبسعادةالشفيق

خالّقلعبوديةمستعدا  الفانيالمسكيناالنسانهذايصيرحتى
.االبديةالسعادةوقبولالكائنات،
 ارحم يا" بـ يدعو وهو تراه، فاذا والسالم الصالة عليه النبي الى فانظر
 وحبيبك عبدك على وسلم صل اللهم: يقولون كلهم االمة ترى!. "الراحمين

 محاسن ودالل وشكرك، ذكرك وناشر اسرارك، ومعدن انوارك، بحر محمد
. لهم رحمة ارسله من الى بونهويحب. ربهم عند فيزكونه. ربوبيتك سلطنة

 غناءه المطلق، وفقرهم المطلق، عجزهم بلسان ينادون وكذا. شفاعته ويؤيدون
. االجّل  عزته في المطلق، جوده وينادون. االكمل استغنائه في المطلق، سبحانه
 . المطلقة ربوبيته المطلقة، عبوديتهم بلسان وينادون

 الحقارة نسافلي اسفل من نسان،اال يترقى المعنوي العلوي التعاون وبهذا
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 المّكرمية وقابلية االمانة وحمل الخالفة، نعليي اعلى الى والعجز؛ والصغر
.له واالرض السموات بتسخير

 البعيد كان ولو. منه القريب يراه كما يرى، ال شئ عن بع د من اناعلم! 
 . مطلقا القريب ترّجح تعارضا فاذا. بصرا   واحدّ  ذكاء اشد

 عديدة، بمراتب تباعدوا المادية، في المتغلغلون االوروبائية ةفالفالسف
 فالسفتهم فاعظم. والقرآن وااليمان االسالمحقائق   مقام عن طويلة ومسافات

. فقط القرآن مآل باالجمال يفهم عامي ا يساوي ال
 والبخار، البرق خواص كشف من:  تقل فال. الواقع وهو شاهدت   هكذا

 عينه، في عقل ه اذ له، ليس نعم، ؟ القرآن وانوار لحق،ا اسرار يفهم ال كيف
 موت عند والسيما البعد، مع سيما ال. والروح القلب يراه ما ترى ال والعين  
م   ىعل   اهلٰل   طبعف﴿  :الطبيعة الى الغفلة بانقالب القلب ى ختم عل   و ق ل وب ه 

م   ه  ع  م  ار  صواب   سم   ﴾ ه 
الشكرعدماالآلء،تكذيباشدومنالنعم،كفراناعظممناناعلم! 

او.والناركالنورواستمر،دامأو.والبصركالسمعوغيره؛عّمهماعلى
دونمنمايخصهعلىاهلليشكرانمابلالماء؛وكالهواءوطماحاط

االدوم،الدائماالعمانمع.الحاجةةلندريندراوعليه،يتجدداوالناس،
غلوعلىوالدواماهميتها،كمالعلىيدلالعموم.االتماالعظمالنعمةهو

..قيمتها
 التساوي،  ﴾ عددا   شئٍ  ك ّل  ىواحص﴿  تعالى أنه آيات   من اناعلم ! 

 والمتشابهات والمتقابالت، المتجاورات، اعداد بين واالنتظام والتوازن،
 واالوراق الثمرات، في والنواة السنابل، في والحبات االيادي، في كاالصابع

.  علما شئٍ  بكل واحاط عددا    شئ كل احصى من فسبحان.. االزهار يف
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 نافذتان عامتان وظيفتان ؛ الشفيقة التربية مع والتولد التلقيح اناعلم ! 
 .فيهما المودعة اللذة هي عاجلة مكافاة لهما. االشياء اصغر الى ساريتان

 في( ةالمزدوج) االشياء كل شوق شدة مع الكريم، المحسن جود فعموم 
 واالشجار، النباتات، ان على يدالن بالمشاهدة؛ الوظيفتين هاتين ايفاء

 .بها يليق بوجه واللذة النعمة هذه من حصة لها ايضا الجامدات بل والمعادن،
 ورحمتي﴿  وسر الدرجة، بهذه والعدل والرحمة، المكافاة، فمراعاة

 في صاصوالق للمكافأة، المؤيدات الروايات وكثرة   ﴾ شئ كل وسعت
 على ومكافاتها الحيوانات، ارواح بقاء الى تشير الحشر؛ في الحيوانات

 . واالنقياد االطاعة بكمال امتثلوها التي وظائفها
 يجتمع ان يجوز انه اال. اجساد هم فهو الحشر؛ بعد ترابا المنقلب واما

 كالناقة مبارك، شخص جسد في "فردا   فردا   او مجتمعا،" منه نوع تمام
..وغيرها والنملة والهدهد، والكلب، والكبش، القرآن في رةالمذكو

الدنياهذهفيالوجود،بقاءعلىالحريصالمسكينالسعيدايهااعلم ! 
االفانية، مااالوجودك،ويزول.الباقيابقاهمااالّ تفنى،انفكعلىفرغم 
.سبيلهفيافنيتهمااالحيات ك،وتنطفئسبحانهجهتهالىتوجه
 وحسبي.. الباقي المالك اهلل ان البقاء، من حسبي: فقل.. هكذا هذا دام ماف
 بانه معرفتي البقاء، غاية من وحسبي.. الباقي معبودي بانه علمي البقاء، لذة من
 حسبي.. الباقي موجدي بانه ايماني وكماله، البقاء من وحسبي.. الباقي ربي
 من صنعة اني الوجود، يمةق من حسبي.. الوجود واجب اثر كوني الوجود، من
 زيّن من صبغة باني علمي الوجود، غاية من حسبي.. واالرض السموات فطر

 باني علمي الوجود، لذة من حسبي.. بازاهير واالرض بمصابيح، السماء
 لتجليات مظهريتي الحياة، من حسبي.. وموجدي ربي وهو ومخلوق ه مصنوعه
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 اظهاري وغاياتها، وحقوقها اةالحي من حسبي.. والحياة الموت خالق اسماء
 الكائنات، اخواني من االدراك ذوي بين وتشهيري االشهاد، رؤس على

 اسماء تجليات آثار لغرائب وجودي جامعية بسر العالم سوق في واعالني
 وفهرستة   انموذجا كوني الحياة، غاية من حسبي.. واالرض السموات خالق
 بلسان اظهاري وكمالها، لحياةا من حسبي.. الحسنى اسمائه تجليات آلثار

.. باذنه االرض واستقرت بامره، السمــوات قامت من اسماء لتجليات احوالي
ه مملوك ه باني علمي الحياة، لذة من حسبي  وفقيره، وعبده ومخلوقه ومصنوع 
م   بي ورحيم   ومالكي وفاطري وربي والهي خالقي وهو  من حسبي.. علّي  ومنع 

.."اهلل" شئ كل من وحسبي ..باهلل االيمان الكمال،
 الى نهاية، بال سهولة الواحد الى االشياء واسناد التوحيد، في اناعلم ! 

 . يةغا بال غالية وقيمة الوجوب، درجة
 درجة الى نهاية بال صعوبة الكثرة الى المصنوعات واسناد الشرك، في وان
 . مرارا   مر كما غاية، بال نازلة وذلة قيمة، وسقوط. االمتناع
 منه ويعزّ  السلطان الى ي نسب مما الجندي يد في ما يتعاظم كيف ترى اال

. وأهمية   قيمة   السلطان بحساب هو الذي كالمه ويغلو. السلطان امر في هو ما
 الملك خزائن من "الحياة لوازمات كل تدارك" السهولة بكمال ويتيسر

 بعصيان ربطال انقطع ان منثورا؛ هباء ذ كر، ما يتساقط وكيف. وماكيناته
!الجندي

كالحياةوالموت..منهكالخيرالشروكذا..منهكالنفعالضراناعلم ! 
وكذا.هيهو،او.مبدؤهااوآخرحياةشئ،موتفياذوقدره؛بقدرته
.والضرالشر

 غير وآالم متناهية، غير ل لّذات:  بوجهين قابلية   االنسان روح في اناعلم ! 
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 تلذذه جهة ومن. حد بال جهازاته وكثرة اهيته،م جامعية جهة من محصورة
 الكائنات، اجزاء من اخوانه او جنسه او نوعه ابناء من واخوانه اوالده بتنعمات
.. بتألماتها وتألمه

 يقلب النفس، نسيان مع الغير الى النظر ان شاهدت   قد انياعلم ! 
 انك فمع. كسةمنت معكوسة المعنوية، االشياء يريك الماء في كالنظر. الحقائق
..تعلم أنك تعتقد تجهل،

 األذكار تكرار اقتضى ما " القرآن اجزاء بعض تكرار " اقتضى ما اناعلم ! 
 وحكمة، معرفة وكتاب وشريعة، حقيقة كتاب انه كما القرآن اذ. واألدعية

 والدعوة ي كرر، والدعاء يرّدد، والذكر.. ودعوة ودعاء ذكر كتاب هو كذلك
.. تؤّكد

 مباحث خلف الوحدة، مذّكرات ايراد   القرآن؛ علو مزيّات من نااعلم ! 
 الربوبية بدساتير الجزئيات، بحث وترديف. التفصيل عقيب واالجمال  . الكثرة

. كالنتائج فذلكات بذكر الشاملة، العامة الكمالية الصفات ونواميس. المطلقة
 ذلك في امعالس ذهن يتغلغل ال ان الجل. اآليات ا خريات في كالتعليالت او

 حتى. "المطلقة االلوهية مرتبة عظمة" فينسى المذكور، الكونيالجزئي  الجزء
 وكذا. والكبرياء والهيبة العظمة لذى الفكرية، العبودية آداب بلوازم يخل

 بهذا القرآن يريك وكذا.. واشباهه امثاله الى الجزئي، ذلك من ذهنك ليبسط
 واضحا، سبيال وزائال يراحق ولو جزئي كل في ان ويفّهمك االسلوب،
 شهود والى واالبد، االزل سلطان معرفة الى بيضاء ومحجة   مستقيما، وصراطا
. الصمد االحد اسماء جلوات
ميسة، فيها قطرة يريك من كمثل االسلوب؛ هذا في القرآن مثل    زهرة   او ش 

 النهار رابعة في "الشمس" مهلة بال فيريك. الشمس ضياء الوان تجلي فيها
 عندك فتتصاغر الحال، عليك تتشوش لئال اليها، رأسك ويرفع. شمتهابح
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.عظمتها لوازم تنكر فتصير الشمس
ق﴿ :يوسفسورةفيمثال مٍ ذيك ّل وفو  ل  امرخلف﴾ عليمع 

ه  حّق اهللقدرواما﴿  :الحجسورةفيوكذا..جزئي ر  سورةوفي﴾ قد 
:العنكبوتسورةوفي﴾حكيمعليمواهلل﴿ الى﴾ االط فال  بلغواذا﴿ : النور

ونكان والو  ﴿ الى﴾ الب ي وت  اوهنوانّ ﴿      لم  ..وامثالها﴾ يع 
 من نوع   باالفاضات المعنوية لهميوافاع ومددهم، االولياء همة ان !اعلم 

 لي تلّمع ولقد. المعين المغيث وهو اهلل هو والهادي. فعلي او حالي الدعاء،
 دعا اذا وحالة، لطيفة االنسان في ان وهو ضحا ؛وا تشخص ما لكن شئ،

 اذا لطيفة هي نعم. قطعا له استجيب  بلسانها - فاسقا كان ولو - االنسان
. ابّرها اهلل على اقسمت

 الى بنفسك اذهب!.. اآلتي في ويشك الماضي، يتيقن من يااعلم ! 
 ثم. نسبك شجرة وسط في هو الذي جّدك نفسك وافرض قبل، من عصرين

 المتسلسلين اوالدك الى ثم. ماضوية موجودات هم الذين اجدادك الى نظرا
 كال الجناحين؟ بين تفاوتا ترى هل استقبالية، ممكنات هم الذين اليك، منك

 االول ان كما بل. التصادف وجود يوهم شئ في وال االنتظام، في ال الترى،
ه يراه واتقان بعلم مصنوع  مشهود   وهو ككذل سي صنع ؛ الثاني كذا. صانع 
 هو بل. اوالدك ايجاد من بأغرب ليست اجدادك، فاعادة. كونه قبل لصانعه
و﴿  سبحانه قال كما. منه اهون ون   وه  ه اه   الجزء هذا على فقس ﴾ علي 

 ان على تشهد معجزات، الماضية الوقوعات كل لترى. الكلي الكل الجزئي،
.بها وبصير ومحيط   بتفاصيلها، وعليم  . االستقبالية الممكنات كل على قدير صانعها

 بستان في العلوية، واالجرام الجلية، الموجودات هذه ان كما نعم،
 وبكل قدير، شئ كل على خالقها ان على وتنادي تشهد معجزات:  الكائنات

 الحيوانات وهـذه المنثـورة، المتزهرة المتلونة النباتات هذه كذلك. عليم شئ
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بأعلىتشهد؛صنعةٍ خوارق  االرض،حديقةيفالمنشورة المتزينة المتنوعة
تتساوىعليمشئوبكلقدير،شئكلعلىصانعهاانعلىصوتها
ابناءوحشر  الشجر،اثمارونشر  والشموس،الذرات  قدرتهالىبالنسبة
الدقيقة،الرقيقةاغصانهاعلىمنشورةشجرةازهارانشاءليسنعم.. البشر
..المتفرقةالرميمةعظامهمعلىاالنسانعنوابناءانشاءمنبأهون

 كل من دقيق وميزان رقيق، بنظام معصورة كقطرة نعمة من كم انهاعلم ! 
 غاية مع الحقيقة على محلوبة معصورة كانت فان. الشجرة من كالثمرة الكون
م فما البعد،  هو كما يشاء، كيف يعصره الكون كل قبضته في من االّ  المنع 
م فما. شهودالم الحق الظاهر نع   فما. والنون الكاف بين خزائنه   الذي  االّ  الم 
ن اال نعمة .سبحانه له االّ  والشكر المنة وما. الكون مصدر "كن" صّير الذي م 

 احياء ذكره كثرة من القرآن فيض من قلبي على افيض مما اناعلم ! 
 تراب،وال. العالم قلب   االرض ان التراب؛ الى البشر انظار وجلبه االرض،

 باب من التراب، في يذهب المقصود الى السبل اقرب وان. االرض قلب  
 خالق الى السموات اعلى من اقرب هو بل. والفناء والمحوية التواضع

 الربوبية تجلي في التراب يساوي شئ الكائنات في ي رى ال اذ السموات؛
 اسمي جلواتل والمظهرية منها، الخالقية وظهور   فيها، القدرة وفعالية عليها،
. القيوم الحي

 الحياة عرش" ان كذلك الماء، على "الرحمة عرش" ان فكما وهكذا،
 . واتمها المرايا اجمع والتراب التراب، على "واالحياء
 اوضح الكثيف صورة تريك واشّف؛ الطف كان كلما الكثيف مرآة اذ
 التجلي كان اكثف؛ كان كلما النوراني اللطيف مرآة لكن. واتم واظهر

 . اتم عليه باالسماء
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 وان والماء. ضعيفا ضياء   اال الشمس فيض من يأخذ ال الهواء ترى أال
 بازاهيره يريك التراب ان مع. الوانه يفصل ال لكن بضيائها، الشمس اراك

 هذه ان مع. ومركباتها السبعة االلوان من ضيائها في اندمج ما كل مفصل
 التراب وتزين. االزل شمس نور الى بالنسبة كثيفة؛ متلمعة قطرة   الشمس
 وجميالت االزاهير، لطيفات من يعد وال يحد ال بما الربيع؛ في اوتبّرجه

 . مشهود شاهد   ربوبيته، كمال على المنادية الحيوانات
(منكشههرجائي)بالتركي المسماة الواحدة، هذه الى فانظر شئت فان

لكنواحدةوهيتهاوتزييناتلويناتهافيالحكيمالصانعيد  تتصرفكيف
.صورةعشرينفيمتعبسةبلالمتبسمة،اليكوتنظرتظهر

ف. صنعه بلطيف الينا يتعرف من فسبحان  بعجائب قدرته الخالئق ويعّر 
 من العبد يكون ما اقرب) حديث السر هذا الى يرمز ومما. التراب في تصرفه

(. ساجد وهو ربه
 من تتدهش وال فيه، وذهابك التراب من تتوحش فال هكذا؛ هذا كان فان

..فيه وسكونك القبر
 الذوقي مشهوده القلب   فيعطي  سيره في قلبي يرافق قد عقلي اناعلم ! 

 تلك ومن. التمثيلي المبرهن صورة في عادته على العقل   فيبرزه العقل؛ ليد
 وكما. غاية بال قريب كذلك نهاية، بال بعيد انه كما الحكيم الفاطر ان الحقائق

. خارجا   ليس كذلك داخال، ليس انه وكما. الفوق فوق كذلك البطون، ابطن في انه
 والى االرض، كرة سطح على المنثورة رحمته آثار الى فانظر شئت فان

 متلمعا   السر هذا لتشاهد االرض صحائف دوائر في المنشورة قدرته معموالت
 : سطورها من

 آن في مكانين في نحلتين او ثمرتين، او زهرتين، او ذرتين، لصانع البد اذ
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دٍ  من واحد،  تخلل مع والدائرة، الكرة في: كانتا واذا. بينهما البعد من ازيد ب ع 
 الضرورية التساوي على - التامة للمقابلة البد فحينئذٍ  بينهما، القوس اعظم

لك جانب وفي الظاهر، وجه في هذا. حد بال ب عدٍ  من - المشهودة  . الم 
 - المقابلة لتساوي فالبد الملكوت؛ جهة وفي نالباط وجه في واما
 المطلق، الجود مع وسرعته، االيجاد سهولة كمال في المشهودة، - بالكيفية

 نقاط نسب   لتفاوت المركز كقرب ال. نهاية بال قرب من المطلق االتقان في
 "الموجد" الى بالنسبة التفاوت انه مع. المركز الى بالنسبة المتداخلة الدوائر

. خلقه شئ كل واحسن. صنعا   شئ كل اتقن يالذ
 خواص ومن والتجرد، الوجوب دائرة خصائص من السر هذا نعم

 ماهية مباينة لوازم ومن الوحدة، في االحدية تجلي خصوصيات ومن االطالق،
.الظلي للمنفعل االصلي الفاعل

 في تماثيلها من حد؛ بال قربا   الشمس لذات ان: االعلى المثل وهلل:مثال
 بل لصيقها، من اليها واقرب التماثيل، قيوم الشمس ذات اذ. واالزاهير المرايا

 قطع اليمكن بل اليتيسر، اذ الظالل؛ تلك من حد بال ب عد لها وكذا. انفسها من
. االصل وبين مرآتك، في المتمكن الظل بين المتخللة المسافة

. صفات ه المثالا مشابهة عن وتنزهت   ذات ه، االشباه عن تقدس من فسبحان
.. عليم شئ بكل وهو والباطن والظاهر واآلخر االول هو

 في وال مّرة ، الرياح في ليس انه. ياحكيم. عليم يا. حكم يا. ياعدل الّلهم
 الرياض في وال لمعة، البروق في وال زجرة، الرعود في وال قطرة، السحاب

 في وال صبغة، النبات في وال نحلة، الهواء في وال ثمرة، الجنان في وال زهرة،
 نظام، الخلق في وال ذرة، الكون في وال زينة، الوجود في وال صنعة، الحيوان

 في وال شأن، الكرسي في وال شئ، العرش في وال ميزان، الفطرة في وال
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 تشهد وآيات شهدت، ادلة لك وهي اال:  آية االرض في وال نجم، السماء
 انت انك على شاهدات نيرة نوبراهي. صمد احد، واحد، واجب، انك على
 الخلق جميع. القلوب مسخر الحبوب، مخرج الغيوب عالم وانت اهلل،

. لديك مقاليدهم بيدك، نواّصيهم قبضتك، في قلوبهم قدرتك، تحت مقهورون
. باذنك اال ذرة تتحرك ال

 وابراهيم والسالم الصالة عليه محّمد يارب. واآلخرين األولين اله يا
 وجهك وبنور العظيم، باسمك اسألك! السالم عليهم ئيلوميكا وجبرائيل
 وبالقرآن المثاني، وبالسبع المستقيم، وبصراطك القويم، وبدينك الكريم،
و ق ل   " الف وبالف العظيم،  وباسمائك الكتاب، فاتحة الف وبالف " احد   اهلل ه 

 ،القدر وبليلة المكرم، وببيتك االسود، وبالحجر االعظم، وباسمك الحسنى،
 عليه اهلل صلى االكرم وبحبيبك المكرمين، وبانبيائك المعظم، وبرمضان

 من وسّلمنا واالسالم، لاليمان صدورهم واشرح محمد، امة ترحم ان وسلم؛
. االسالم شريعة وعظّم القرآن، برهان ونّور ديننا، وسّلم المالحدة شر

.. الراحمين ارحم يا آمين
 

اهلل ووفقكم مرة الف الف فيكم اهلل بارك





 

 الشعلة ذيل



 

{
نبيه على والصالة الحمدهلل

 ال وكذا االشياء، من شئ المحيط المحض النور عن يتستر ال انهاعلم ! 
 غير تناهي لزم واال المتناهية؛ الغير القدرة دائرة عن االمور من امر يخرج

.. بوجوه محال وهو بالمتناهي، بالتحديد المتناهي
ن جه  : يقال كما بقدره الفيض شئ، كل تعطي الحكمة ان وكذا قار 
ن جه    ال الحكيم القدير المقدر وان البحر، من يغترف الظرف بقدر وان.. قدر 
 الباطن الظاهر المحيط وان. حقير عن خطير وال كبير، عن صغير يشغله

 الصغير وان. الفرد النوع   وال. االصغر عنه االكبر   يواري ال المادة عن المجرد
 وان. كبير كثير عظيم الصغير، نوع وان. الصنعة جهة من كبيرا   يكون قد مادة  

.تتحملها وال اصال الشركة تقبل ال المطلقة العظمة
السرعةفيالمطلقة،السهولةفيالمطلقالجودمنيشاهدماوان
الجمالذيمحبةمع..التامالتعرفارادةمعالمطلق،االتقانفيالمطلقة،
المطلقة،الرحمةومع..وتشهيرهماالمطلق،وكمالهلمطلقاجمالهمشاهدة
منيعدواليحدماالوجودومع..التكوينيةاآلياتبشهادةالمطلقوالغناء

االسباببهذهيقتضي..المعتبرينالمشاهدينالمتفكرينالناظرين
االدقالصغير  اذاولى،بلايضا،والطويراتالحويناتانواعوجودبالشك
..النورانيةالقدرةوالى..الوجودالىاقرب  

 شئ؛ كل من اليك اقرب النها اليك، احب نفسك كان اذا( انا) يااعلم ! 
 ترى اال. نفسك من اليك اقرب هو اذ منك؛ اليك احب ربك يكون ان فالبد

ك يصل ال ما ان ّكب ما اسرار من اليه وخيالك اختيار   حاضر هو فيك، ر 
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..لربك مشاهد
 الناظر على تقرأ كيف واستمع الرياض الى فانظر تصادف؛ ال انه! اعلم 

 اشتات   امتزاج كمال في االمتياز وكمال االختالط، غاية في االنتظام بنهاية
.. المحيط العليم الصانع حكمة آيات.. االشياء

د   لم ان انكاعلم !   فرض الى تضطر الواحد، الى شئ كل بنسبة ت وّح 
 اذا كما. العالم في االنواع افراد جميع على اهلل ياتتجل بعدد آلهة وجود

ميسات نسبة عنها وقطعت عنها، وتغافلت الشمس، عن عينك اغمضت  الش 
 شموس وجود قبول الى اضطررت بتجليها، البحر وجه قطرات في المتلمعات
 فكيف مصباح، اصغر تسع ال القطرة ان مع. القطرات تلك بعدد فيها باالصالة
!! مالعال بسراج

 المصنوعات واصناف المخلوقات طوائف ان للمدقق؛ يشاهد انه !اعلم 
 شاهد لنظر والظهور، للعرض والتزين، التبّرج الى واالشتياق بالرقابة تتسابق
 تظهر المصنوعات اذ محاسنها؛ دقائق وبجميع ودائما، كلها، يشاهدها جليل

 لنظر الجالبة نعةالص اتقان لطائف من يتناهى ماال تتضمن هيئة بالمشاهدة
 االّ  متزينة   للظهور، بالمسابقة التهالك هذا فما.. والحيرة واالستحسان الدقة،
 الخلق خلق الذي االزلي الشاهد نظر اال هو وما. اليتناهى لنظر العرض الجل

 يستشهد ثم.. وكماله وجالله جماله انوار جلوات اطوارها مرايا في ليشاهد
.الخفي الكنز ذلك اراءةب اليهم، تعّرف شهداء عليها

المشهوديةهو؛الحيحياةحقوقواغلىالشئوجودغاياتفاعلى
هوالحياة،هذهلذائذوالذّ اسمائهآلثاربمظهريتهفاطره،لنظروالظهور
..الشهودبهذاالشعور

 نسبتها لكن. غاية ايضا فهو المخلوقات، من اخوانه النظار الظهور واما
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.. المتناهي غيرال الى المتناهي كنسبة االولى، الغاية الى
 ؛ راحة نوع مع الحياة حفظ وهو "الحياة حق" من الناس بين اشتهر ما واما

 "الحياة حق" اجزاء ماليين من جزءا   يكون ان من واحقر وادنى واصغر فاقل
 واشرف والطف واغرب واعجب واغلى أعلى من هي التي الحياة لكذ

 ما يتشرف وانما وسيلة اال ماهو بل. الصمد الحدا القيوم الحي قدرة معجزات
.. منثورا   هباء   بالزوال سقط المقصدية، الى ترقى فاذا. وسيلة   بقي

 ومضغك اكل ك هي مثال، الرمانة صنعة عجيب غاية ان! الغافل ايها اتظن
 سبحانه، للمكّون معناها افادت كلمة هي انما بل كال،.. بغفلة دقيقة في

ن فدفنت فتوّفت فوّفت وللكون؛  لهذه والبقاء الزمان من ويكفي فيك، فيك م 
. عبثية فال سيال، آن الغاية

 لجماله المشاهدة في الحقيقية فلذته فائق، جمال له من ان فاعلم وكذا
 ايضا فيشهد.. فيشهدونها لمخلوقاته مصنوعاته باراءة وشهودا   بالذات، شهودا  

.. بشهودهم شهودهم في
 ومشوبة ضعيفة، عرضية بل فغيرذاتية، الغير بمالحظة التفوق لذة واما

.. النسبية باالمور مخصوصة
 المحبوب السرمدي، المجرد الحقيقي والجمال الذاتي الكمال ذو واما

 الصالة عليه رسوله لسان على اخبرنا فقد االعلى، المثل له الذي لذاته لذاته،
 تجليات فيها ليشاهد يامرا صّور أي..  "لي عرف الخلق خلق انه" والسالم؛

..بذاته لذاته المحبوب جماله
،كفاكالفانيايهااعلم !  فيومعلومهعلمهفيمشهودهانكبقاء 

الحقيقيلصاحبهشئكلاعط(ياهو).الوجوهبعضمنفنائكبعدشهوده
بعددآلهةقبولالىاضطررتواالاسترح،ثم.باسمهوخذهاليهوانسبه
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وكذا.ايضامرارا  مركماالكائناتذراتبعددبل.آنفا  مركمااهللتجليات
يعدالمالحصوليصلحتراهالترابمنجزءاياذ..التراباجزاءبعدد
 .المتنوعةالمنتظمةالمصنوعاتمن

.ذاته االشباه عن تنّزه من فسبحان
.صفات ه االمثال مشابهة عن وتقدست
.مصنوعاته وحدانيته على ودلّت

دت .آياته بربوبيته وشه 
ه شئ بكل واحاط .وقدرته علم 
.. االهو اله وال. جالله جل
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سبحانهباسمه

 نشاهي الدين نجم الكريم اخونا الدؤوب الباحث الرسالة هذه وجدت لقد
 ضمن فوجدها ، النورسى االستاذ آثار عن وتنقيبه تحريه اثناء وذلك أر

 الجامع في الوعظ منصة تحت المدفونة المتفرقة االوراق من هائلة مجموعة
 مؤلفة الرسالة كانت ولما. "بارال" منفاه في النورسى االستاذ لمنزل المالصق

 التركية اللغة الى بترجمتها قمت وقد مشكورا   لي فسلمها العربية باللغة
.العربي للمثنوى ترجمتي مع وضممتها

 االستاذ عليه اجرى وقد الشامي توفيق للحافظ جيد بخط هو والمخطوط
 الجزاء ملخصة واسس موجزة اصول ذاتها بحد والرسالة. دقيقة تصحيحاٍت 

. خاصة اهمية فلها هنا ومن النور، رسائل من

 له ابارك الصالحي قاسم اناحس الكريم ألخي المخطوط هذا اقدم واذ
.التوفيق له راجيا   والنشر التحقيق في عمله

بادللى عبدالقادر

اورفة



 

{ 
نستعين وبه

اهلل هدانا ان لوال لنهتدي كنا وما لهذا هدانا الذي الحمدهلل﴿

 ﴾بالحق ربنا رسل جاءت لقد

 وبرهان االنبياء سلطان الخلق على الحق حّجة على والسالم والصالة
سبحانك العلم  .اآلبدين أبد وصحبه آله وعلى العالمين رّب   حبيب صفياءاأل

لنا اال ما علمتنا انك انت العليم الحكيم.

 قطعة وال برٍّ  وال بحرٍ  وال بادٍ  وال وادٍ  وال جبلٍ  وال سهل من   ما نها !اعلم
 ،الصمد   األحد   سّكات   انواع   عليها تزاحمت   وقد االّ  األرض اقطار في بقعة وال

 من فيه ما بعدد سبحانه مملوك ه أنّه   ي علم   - مثال   - الجبل هذا كأن حتى
 .. االشجار   واصناف   الحيوانات   اقسام   من فيه   المتوطنة   مماليكه  

ه   أنّه ي عرف وكذا ب ما شهادات   بعدد تعالى مصنوع  ر   سّكاته   من عليه ض 
 . .الطيور وانواع النباتات اجناس   من عليه المتأللئة

ب ما بعدد جالله جّل  مكتوب ه   أنّه   وي فهم ر   خواتمه   من جوانبه   على ض 
زيّنات من سبحانه    . األثمار وجميالت  األزهار م 

ه   مال ه   - مثال   - والنّخل النّحل ان عرف ت فاذا نع  ف   سبحانه وص   كّل  ان تعر 
لك ه ايضا   هو نخلة   او نحلة   فيه ي وجد   ما .كٍلّ  دليل   وكل  . الكّل  هد  شا الكّل  وهكذا. م 

 ومالٍك  واحدٍ  ل مل ٍك  األقطار جميع في والخواتم السّكات   انّ  على والدليل
ها ضربها زمان   وحدة   صمٍد؛  أقطار في الي حدّ  ما ي وجد   واحدٍ  آن ففي. ووضع 
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.األشياء أجناس من المتماثالت من األرض

ألنإالّ والزماننشاءواإلوالصورةوااليجادالوجودفيالتوافقهذافما
هأحد  واحد  صانعها يلهيهوالشأنعنشأن  والي شغل ه  فعلعنفعل  اليمنع 

بسؤالٍ استعدادا  اوحاجة  أوقوال  سؤال  عليهيختلط  والقولعنقول  
.هواالّ الهوالجاللهجّل كذلك،

ف أن   شئ ت إن انّكاعلم!   عمان من قلبي على ا فيضت   إعجازية   قطرة ترش 
.نفسي اخاطب ما شهيد بقلٍب  فاستمع  .. القرآن

!.غفلته وعن نفسه عن حتى الغافل السعيد أيها

 غير متسلسلة متضاعفة محاالت على ست  تأسّ  والكفر والكفران الغفلة ان
 غفلت ثم الحياة ذوي من السيما كان شيء ايّ  الى نظرت اذا ٍ اذ   محصورة؛

مك -الواحد االله الى اي- تعالى اليه االسناد   عدم   بسبب  المحاالت هذه لز 
 الذرات بعدد بل.. والماء والهواء التراب أجزاء بعدد آلهاٍت  بقبول   العجيبة  

م لما االسناد عدم   أمكن ولو.. اهلل تجليات بعدد بل.. ومركباتها  فرض   من لز 
ه   م اذا اذ- محال   وقوع  ، فهو المحال   لز  ، ممتنع   محال   اليلزم   انه مع الممكن 
.محصورة غير محاالت   بل -واحد

 التراب من جزء أيّ  ان تعلم فألنّك: التراب أجزاء   بعدد   آلهاٍت  لزوم   اّما
ل ح ترى،  .. وثمرةٍ  زهرة وأيّة   وشجرٍ  نباٍت  أّي   لحصول يص 

ئ ت فا ن    نواة فيها ادفن ثم.. التراب من هذه قصعتك فامأل اليقين عين ش 
 نواة هبعد   ثم. الّرمانة   نواة بدلها وأدفن   اقلعها ثم.. مثمرة   تينة   رتتشجّ  حتى ينالتّ 

، االشجار   جميع تستوعب حتى.. وثم.. وثم.. ثم.. الّتفاح  ترى وقد المثمرة 
.الموزونة والتشكالت   ظمة  تالمن الجهازات   في التفاوت   من بينها ما كم
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 التي كالفابريقة التينة ةنوا في المندمجة القدرية الماكينة كانت لو: مثال
 الّرمانة نواة   في جةمالمند دريةالق الميكانيكية لكانت النباتات   من السكر تصنع

 . فقس وهكذا الحرير تنسج التي كالماكينة

 واحدا   فبذرا ، بذرا   األزهار، بذور من واحدٍ  كّل  األثمار نواة   بدل ادفن ثم
 ميتة   ذّرة   صعتكق   في دخلت   وقد الّ ٍ ا الدنيا في بذرة   بقىيال ان الى واحد بعد

.ةرمتزهّ  متسنبلة   ة  بح خرجت   ثم جامدة  

مكالماّديين؛مذهبمنغفلت كحصلت  إنّ !القصعة  فياصاحب لز 
فابريقاتوجودتقبلانغفلتكالدامةاألوليواليقينوبالقطعةالبتّ 

كانفلوههذقصعتكفياألزهاربعددوماكيناتاالشجاربعددمعنوية
م الطبيعةالمرجع  ذّرةٍ  كّل  في بل التراب من جزءٍ  كّل   في للطبيعة يكون ان لز 
 المادة في متماثلة أمور   االّ  والبذور   النواتات   وما.. محصورة غير مطبعات
 من واحد مثقالٍ  كمثل االّ  هي وما.. الشكل في ومتقاربة التشكل في ومشابهة

 والصوف والجوخ الحرير أثواب من مقنطرة قناطير منه ي نسج انه مع طنق  
  ﴾ ماء من دابةٍ  كّل  خلق﴿  وآية ﴾ واحدة نفس من خلقكم﴿  وآية. وغيرها

 المركبة واحدة كانت لـّما منها ت خلقون التي المادة ان الى تشير وغيرهما،
 منشأ   أو منه تنشقون مصدرا   تكون ان اليمكن أصغر، بل أحدكم، كمثل

  .للمصنوع مساويا   أو أكبر منه المصنوع كون   مللزو منه، ت صنعون

سطر كأنّها بساطتها مع منها كل التي - والنواتات البذور ايجاد ان على  م 
 دساتير لمجموع متضمن أصل   كأنّها صغرها ومع القدر، بهندسة خيوط ه ق ّدر

 أغصان حدود   دقائق نهايات   رقائق   في ابداعها مع - كأصلها ماهو وجود
 االّ  ي تصور ال هكذا خلقها أن على شاهدٍ  أصدق من.. النبات اعضاء  و الشجر
 الذرات قدرته الى بالنسبة تتساوى الذي واألرض، السموات خلق ممن
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.والشموس

مك الطبيعيين، مذهب من غفلت ك نشأت   وإن  كنت ان- غفلتك لحفظ لز 
 على تقتدر بحيث خارقٍة، بصيرةٍ  قدرةٍ  وجود قصعتك في تقبل ان -شعور ذا

 محيطٍ  علمٍ  وجود وكذا.. وابداعها وانشائها واألزهار األثمار جميع تصوير
 موازينها بتفاريق علمية ا رادة وجود وكذا.. وخاصّياتها خواصها بتفاصيل

 يكون ان اليمكن التي المحيطة المطلقة األسماء سائر من وهكذا.. ولوازماتها
: لها مسمى  

؛ ﴾ للكتب جلالسّ  كطّي  الّسماء يطوي﴿  من االّ   األرض ان كما ومن 
 ال يشاء، كيفما يقّلبه أصبعيه بين القلب   كذلك يريد، كيفما فيها يتصرف قبضت ه
قدرتهبنوريتجّلىمنواالّ  ..حقير عن خطير   ي لهيه وال صغير، عن كبير   ي شغله
علىالشمسكانعكاسوالتساوي؛باليسروالّذر،والشمسالعرشعلى
وانالفيضماهيةفيوالمساواةالسهولةبكمالةوالقطروالمرآةالبحر

.للقابليةالتابعةالكيفيةتفاوتت

 في.. نوعا   المطلق الجود من الربيع في يشاهد ما السرّ  لهذا يشهد كما
 في المطلقة السرعة في المطلقة، السهولة في - شخصا   - األكمل االتقان
 في المنثورة واألثمار األزهار نواعأ من اليعدّ  ما أفراد   من اليحدّ  ما ايجاد
..واحد زمان في األرض وجه غالب

برة من وامألها التراب هذا في صعتكق   أفرغ ثم  هذا في واعمل األرض ص 
 ان الى والمعاملة الكيل جّدد ثم األول، أخيه في الجارية المعاملة كل أيضا  
.التراب كل تكيل

 في بالفعل المعاملة ريان  ج كيلٍ  كّل  في المعاملة لمساواة يشهد كما
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 ما في األنواع من ةٍ كثير أفراد اشتات بظهور التراب وجه غالب في الجملة
.األرض في ركسي   في التراب صفحات من صادفته

ن والضياء والماء الهواء الى توّجه ثم  تخرج قصعتك بقسطاس وك ل   فز 
.بسواء سواء   النتيجة لك

 من واحد فرد كل ان والحال نواع،األ جميع أفراد جميع الى بالنظر هذا
نةٍ  وحيوان وثمرة زهرةذي حياٍة من  كّل  وي   كل من معصورة محلوبة كقطرة وح 

 رقيقة وبنظامات حّساسة دقيقة بموازين العالم أجزاء من ومأخوذة الكون
 فيعصر الكون، كل تصرف قبضته في من االّ  هكذا خلقها على اليقتدر جّساسة

 او ،ءالنشو شاء ان قدره ومقادير علمه بموازين كائناتال تلك من القطرة تلك
 اإلبداع أراد إن الكائنات، كتاب في ما مآل نسخته في يكتب مصغرا   مثاال   ي بدع

.المطلق األكثر و الحق هو كما الليس، من األيس وايجاد

 في مرّ  فقد العالم ذّرات بعدد آلهة   والكفران الكفر ذي قبول لزوم واما
 .زبدته شعلة ذيل في مرّ  فقد اهلل، تجلّيات بعدد واّما.. وغيرهما ةقطر و حباب

تسندلما ذاوالقطراتالشفافاتعلىالمتجليةالشمستماثيلأنكما
مالسهل،بالتجّليالواحدةالشمسالى كّل فيباالصالةشموسقبوللز 

.متشمسةوذرةوقطرةشفاف

 بيان أعجاز انوار من للمعةٍ  تفطنت نفسي على تلوت   ما تفهمت فان
 اعجازه بحر رشحات من رشحة المسألة هذه إذ المعنى، جهة   من القرآن
.المعنوي الزاخر

 مرّصعا   مصنّعا   ألماسا   الفانية المادة فحم يقل ب   إكسير االيمان اناعلم! 
  .فينتكس يعكس بالكفر واالنسان.. الباقي الّصانع الى بنسبته بمعناه باقيا  
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 دراهم، خمسة مادته قيمة   تكون ما البشر مصنوعات في يوجد انه كما اذ
 خارقا   مشهورا   شخصا   صانعه بكون القيمة تتزايد دنانير، الوف صنعته وقيمة  
. عتيقا  

 في واألرض الّسمــوات خلق الّذي﴿  القديم الصانع مصنوعات في كذلك
 أغرب من بل. بأزاهير واألرض ﴾ بمصابيح السماء وزيّن﴿  ﴾ أيّام ستّة

 بسرعة، ويتمّزق ينكسر "كالفخار صلصال" مادت ه الذي "االنسان  " مصنوعاته
 قيمة على قيمت ها تزيد عظيم   فأمر   الصنعة من فيه ما واما.. قليل شئ االّ  ماقيمته
 منظومة   قصيدة   الصنعة بنقش االنسان اذ.. والتحصى التعد بدرجات المادة

 اشّعات لتجليات مجلوة   ومرآة.. نىالحس األسماء جلوات آثار لطائف من
.واألبد األزل شؤون

ب   نسبة   فااليمان  الى تنظر انما النسبة وجهة   مالكه، الى االنسان ي نس 
 قيمة   تزيد فبااليمان. والصنعة المصنوعية الى حينئذٍ  النظر مدار فيكون الّصنعة،
 حمل على ويطيق رتبته، الخالفة وتكون ثمنه، الجنة تصير ان الى االنسان
، قاطع فهو الكفر واما.. األمانة  النسبة انقطعت فاذا.. الوصلة وقاطع النسبة 
، استتر  وانقلبت المادة ، وظهرت التجلي، واختفى الصنعة   وانتكست الصنع 
.ترابا   ينقلب أو العدم، الكافر   يتمنّى دركة الى القيمة وسقطت المرآة

 وميزانات   الوزن   آالت   ماليين على مشتملة كماكينة االنسان ان :الحاصل
 حتى. الخفي الكنز ثروة وجواهر.. الرحمة خزينة مدخرات بها توزن الفهم،
 الّلسان ذوو شعرلي المطعومات، بعدد لوزنا جهازاٍت  فقط اللسان في ا ودع
.الحق ن عم دقائق بانواع

ثمراتأثمرتااليماني منيمينامين  الماكينةتلكاستعملفاذا
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.والينسىاليضّل منعندآثارا  واورثت

 مثل، بال القيمة غال ماكينة كمثل صارت الكفر يد في وقعت ما اذا واما
 حتى عادية كآلة النّار خدمة في فاستعملها هي، ما اليعرف وحشّي  اخذها
.أحرقها

 بناصية   آخذ هو ويامن شئ، كل مقاليد   وبيده شئ، كل ملكوت   بيده فيامن
لنا شئ، كل خزائن عنده ويامن شئ، كل  ونّور وارحمنا، أنفسنا، الى التك 

.والقرآن االيمان بنور قلوبنا

﴾ الغرور باهلل يغرنّك م وال الدنيا الحياة   تغرنّك م   فال حق   اهلل وعد إن﴿ 

 فتريد الدنيا مزبلة في تورطت! الّضال الغافل السفيه السكران أيهااعلم! 
 امكن فان. عنك ليتخّفف الّسعادة نمعد المزبلة تلك بتصوير الناس اضالل

.شئت ما فاصنع حقائق أربع   قلب لك

 لمكانا تبديل هو الذي الموت تبّدل بل التقل ب، انّك مع. الموت :احدها
.أبديا   اعداما   المؤمن نظر في

 انك مع ،ةالمحصور الغير واألعداء الحاجات مقابلة في العجز :والثاني
 اليه يدعوك داعٍ  العجز كأن - المطلق القدير الى لالستناد المنجر العجز تحّول

..االستناد نقطة وعدم اليتم مع امطلق   عجز الى -

 وسيلة هو الذي - الفقر تصّرف انك مع المطلق، األكثر في الفقر :والثالث
 متزايد مظلمٍ  فقرٍ  الى - دعوة تذكرة الفقر كأن المطلق الغني خزينة الى التوجه
.المدنية ائلزر بتزايد

 انك مع. التدوم لذةٍ  في خير فال. دائم ألم   اللذة زوال اذ الزوال؛ :والرابع
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 صالحة نية قارن ان الباقية اللذة الى الوصول وسيلة هو الذي - الزوال تحول
.وآثاما   آالما   مورثا   بدٍل، الى ال أليما ، زواال   -

وهو..فقرالعليهويستولي..العجزبهويحيط..دائما  الموتينتظرفمن
كرحالةبسفسطياتكينخدعانما..السفرجناحعلى كرفقط،الس  والس 

 .اليدوم

وانماالوجوه،كلمنالحياةشقاوة  عينهيالحياةسعادةتسميهافالتي
ورفع..االطالقعلىنسيانهأوالموتدفع؛ بشرطظاهريةسعادةتكون
الخلودودوام... المطلقةةالجنأو.الفقرودفع..المطلقالغرورأوالعجز

.الفلكجرختسكينأو

 هي التي - الكاذبة اليقظة فيه تظنون الذي الغفلة نوم عن واياكم اهلل نّبهني
 المطلق الجنون من واياكم اهلل وأفاقني انتباها ، - النوم غمرات في انغماس  

.منورا   عقال   تتوهمونه الذي

 الحيوانات أنواع من عوالمٍ  اليينم القدير الصانع   أدرج كيف وانظراعلم! 
 للتوظيف، قطرات صارت كبحرٍ  عالمٍ  كل األرض، سطح في والنباتات
وينات جنائز من األرض وجه لتنظيف النمل كتوظيف  تلك أطبقت وقد. الح 
. جزئيات ذي ككلّي  صار ا جزاء ذي ككّل   أو.. األرض وجه على القطرات

 بحرا   صارت كقطرات الثلج السيما والتراب والضياء والهواء الماء ان كما
 ككليات   األربعة فاجزاء. الوحداني األمر وتلقي األمر، ووحدة الوظيفة، لتماثل
 المحصورة الغير العوالم تلك فتداخلت. موظفة   معلومة مشعورة   تلك،

 كّل   عن واحدٍ  كّل  مّيز الحكيم الصانع ان مع واشتبك، بالكّل  الكّل  واختلط
 في االمتياز نهاية فاظهر المشّخصة، ولوازماته المخصوصة اتهصبتشخّ  واحدٍ 
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 أجزاء بين فيما - مثال   - الذباب أو النمل عالم يضع   بحيث االختالط، غاية
 األرض سطح كأن تخّصه، بإماتة يرفعه ثم يخّصه بايجادٍ  الحياة ذوي عوالم
 سائر الى عالمٍ  فنسبة  . المعين والممات ها الخاصة حياة   تتشوش فال فقط، وطن ه

سن كنسبة له، المجاورة العوالم  الى - األفراد في مغمور - فردٍ  تربية   انتظام ح 
. هذا عن ذاك وال ذاك، عن هذا الصانع الي شغل. النوع تدبير

 الطبيعة تصورت ان! بالطبع قلبه وختم! بالطبيعة بصره غشي من فيا
 ترى ان لزمك نعةصا طابعة   - كالمطبعة لكانت تحققت لو التي - الموهومة
 مطابع جميع على تزيد مكّمالت مطبعات التراب من جزءٍ  كّل  في للطبيعة
.المدنيين

فيالصنعةتفنّناذالنبات؛علىهكذاتفتخرال!الحيوانايهااعلم! 
فيمتماثلةأومتقاربةالحيواناتأجناسانترىأالفيكمنهااتمّ اختك

أصنافهاحتىبلأنواعهاحتىات  الثمرأجناس  لحومانمعلحومهم
درةقلمانعلىامارة  فهذامتخالفة؟متفاوتة  .فيهاتأنّقالق 

النبات  ففيسبعا  كانتاذاوالبشر  الحيوان  فيالنسل  بركةا نّ وكذا
ضعفألجلفانهالسمكاالّ .آالفوسبعةمائة،وسبعسبعون،والشجر

لإلطعامانهالىالحالةهذهتشير.اتاتبالنبملحق  فيهالحيوانيةالحسيات
.فيهواألهميةالخيريةعالمة  فهذا..كالحّب 

 ورزق رزق ها اليها يجئ متوكلة ، مخدومة   والشجر النبات اختك ان وكذا
ها  منها لها الرحمة، بخزينة متصلة   شجرٍ  كّل   جرثومة كأنّ  حتى. الكثيرة أوالد 

 الوالدتين فتعطي المتخالفة حاجات ها يوافق   ما عليها الرحمة   فتقسم  . اليها منفذ  
.. مباركا   دهنا   الزيتون والبناء - طهورا   شرابا   الّرمان ولبنات - خالصا   لبنا  
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.( الحرمة) آية فهذا وهكذا.. منّورا   زيتا   وللجوز

ك ترجيح سبب ان المتكبر الحيوان أيها فيا  بثالث عليك بمرات ٍب  مرجوح 
ك أنانيت ك هو مراتب ك ومرض  ل م   واختيار  لم   فأس   .تس 



ل ق﴿  ﴾ يفا  ضع   سان  ن  اإل    وخ 

 سائر على رفعت ك سبب ان الحيوان، على تتكبر ال! األنسان أيها !اعلم
 واخوانه والديه على يحكم الصبّي  انّ  كما وعجزك، ضعف ك هو انما الحيوانات

 تحصيل في منك أعجز الحيوانات في ترى هل.. ضعفه وقوة عجزه بقدرة
 مما - سنة   عشرين في والتدّرس بالتجارب لك يحصل ما بل الحياة، لوازمات

 عشرين في وبعضا   يوما ، عشرين في للحيوان يحصل - حياتك لحفظ يلزم
 الحياة حفظ في يساوي برأسه فرد ه بل دقيقة، عشرين في وبعضا   ساعة،

 من منهم، أنواعا   ساويي منكم فردا   ان كما. منكم متعاونة   جماعة   الحيوانية
.والعبودية االسالمية في المنحصرة االنسانية كمال جهة

وا ما.واعجزوأذلّ الحيواناتأدنىمنأدنىتصيرإما!أناوياياهذا
فاعرفهكذاهذافاذ..شئتمافاختر.أنواعهامنوأكملأعزّ تصير

ىلدوالبكاءالدعاءفيوقوتكقدرتكبانواعلم.وضعفكعجزك
.مالكك

قه، إلهامه، أثر   فمن االنسانية المصنوعات من به تفتخر ما وأما  وخل 
سن الظهار المتخالفة، األنواع أشتات بك ليجمع وإكرامه،  وايجاد غريب، ح 

 ن عمه مراتب واذاقة مجتمعة ، المختلفة مصنوعاته وتشهير عجيبٍة، كتابةٍ 
.نساناال هوسات بهندسة النعم بسائط تمزيج من الحاصلة



 42  نور

 المهدي، مسألة أمثال في الروايات اختالفات من يتوسوس يامناعلم! 
 حتى مسألة؟ كل في ضروريا   ايمانا   أتريد! االستقبالية والمالحم الساعة وقرب

 القبول فيها يكفي بل! االعتقاد؟ ضروريات من ليست التي الفرعية المسائل في
 طلب الى تحتاج حتى ديالقص اليقيني اإلذعان ال الرد، وعدم التسليمي،

.القطعي البرهان

 مشكالت كذلك التأويل الى تحتاج كما القرآن متشابهات ان تعلم أال
 في - للواقع مخالفة   رواية   صادفك فاذا والتفسير؟ التعبير الى تحتاج األخبار
 من تكون وان.. االسرائيليات من تكون ان: احتمال فمع - الظاهري نظرك
 كشفيات من تكون وان.. الناقلين مستنبطات من تكون نوا.. الّرواة أقوال

حّدثين األولياء  المتعارفة المسموعات من تكون وان.. للتعبير المحتاجة الم 
 بل السماوي للتبليغ ال والسالم الصالة عليه النبي يذكرها الناس، بين

رفية للمصاحبة صر ان الناظر يلزم.. للتنبيه الع   يّؤل بل.. الظاهر على النظر اليق 
 في النائم كتعبير بتعبير يفّسر   أو.. ا رشادي لمقصدٍ  مسّوق   كنائي تمثيلي بتأويل
 .. يقظته في اليقظان   رآه ما نومه

 -استعطت ان- النائم أي ّها فعّبر كذلك النائم، مارآه اليقظان أيّها ت عّبر فكما
  مظهر هو الذي قلب ه الينام الذي اليقظان   رآه ما الحياة هذه غفلة في
﴾ طغى وما البصر مازاغ﴿ 

 فيستعدّ  دائما   لينتظره".. وموته   الشخص أجل ابهام في الحكمة ان ثم
 أبناء لينتظرها الدنيا موت   هي التي الساعة، إبهام في الحكمة هي "آلخرته
..الدنيا

كمااآلن،الىالسعادةعصر  منعصرٍ كّل  أهل  انتظرهاالسرهذاومن



يالنور العربي يالمثنو   41  

منالالحكمة،هذهمناالنتظار،وهذاالعامة،للغفلةعةالدافالحكمةهي
الذيباالنتظاربلللوقوع،باالنتظاروالحكمالتعيينفيالنبوة،ارشاد  
.العّلةمنالحكمةيمّيزلممنسهىولقد.الغفلةلدفعاإلبهاميقتضيه

 الضاللة، استيالء عند اليأس وردّ  المعنوية القوة فلتقوية المهدي واما
ه نوراني سلك في االنسالك في المجّددين الهمم ذوي ولتشجيع ه إمام   ورأس 
 في االنتظار لي مكن االبهام تقتضي الحكمة فهذه. عنه تعالى اهلل رضي المهدي

. زمان كّل 

 السفاهة في الكفار تقليد في مثل ك! واالسم الظاهر في المسلم أيها !اعلم
 عشيرة من عدّوا   رجال   يرى عشيرة من فردٍ  كمثل االسالمية األحكام ومعارضة

 عشيرته الى مستندا   عاداتها، ويحّقر رئيسها ويزيّف األول عشيرة يذم أخرى
ه عشيرة أيضا   هو ذمّ  لو ان   المسكين ذلك فيظنّ . بمفاخرها متمدحا    وحّقر نفس 
 ا ما واالرتداد، الرد   بهذا أنّه   ذلك يعرف وال! العدو الرجل كذلك صار عاداتها
.طريدا   يتيما   فيصير ظهره   يكسر دنئ رذيل أو جرئ مجنون  

 ولكن والسالم الصالة عليه محّمدا   ينكر األوروبائي الشخص ان ترى أال
 بعاداتهم الممزوجة المخصوصة وبمدنيتهم الممّوهة( بالخرستيانية) يتسلى
 وبعض الدنيوية، الحسنة االخالق بعض   روحه في يبقى ان فيمكن المّلية،

 ظلمات التسلي هذا بسبب يرى فال. الدنيوية الحياة هذه ألجل العالية هممال
.قلبه والي تم روحه

 وآثاره والسالم الصالة عليه محمدا   انكرت ان! المرتد ايّها أنت واما
 من شئ والقبول بل ربّك، والقبول بل. األنبياء من واحدٍ  قبول لك اليمكن

 . الحقيقية الكماالت
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 في الظلمات شدة وابصر   روحك، في التخريبات دهشة الى فانظر  
 الى باطن ك قبح   يترشح قريب وعن قلبك، في واليأس اليتم ووحشة وجدانك،

سن كم فيصير ظاهرك  محروم   فالمرتد  . كافر أقبح من أقبح المرتّدة وجميلتكم ح 
.ي حارب   لم ا ن حياةٍ  حق   له   الكافر   اذ الكافر، دون الحياتين من

هيضيقنيام!اعلم هيسعوالصدر  منالمسائلبعض  عظمةفكر 
﴿و﴾أيامستةفيواألرضالسمــواتخلق﴿  :كأمثالالقرآنيةالحقائق

حا الّ الّساعةأمر  وما قك مما﴿و﴾البصركلم  كنفٍس ا الّ بعثكموالخل 
ينطويوم﴿و﴾ينظرونقيام  همفاذاا خرىفيهن فخثم﴿و﴾واحدةٍ 
..وامثالها﴾للك ت بالسجلكطّي الّسماء

 القرآنية، اآليات تلك تفّسر الشؤونية بآياته المشهود الكون   كتاب ان
ب ها  تالفيف في لعينك، المشهودة نظائرها من كثيرٍ  بإراءة فهمك الى وتقّر 
.واالعصار الفصول تحول   معاطف   وفي والنهار، الليل اختالف

 ي حيي كيف اهلل رحمت   آثار الى فان ظ ر﴿  آية كنز فافتح الشهود شئت فان
 من اليعد ما بعينك لترى ﴾ الموتى لمحيي ذلك ا نّ  موتها بعد األرض
! استبعدت ما نظائر العظيمة المسائل

 النباتات انواع من عوالم آالف   إحياء الربيعي الحشر في تشاهد: مثال  
 بنظامات منها كّلٍ  يجادوا. الخريفية القيامة في ماتت التي والحيوانات
 تلك أكثر من واحدٍ  لكّل   ان مع. معدودة أيام في معينة وموازين مخصوصة،

 مما وهكذا.. منمنم كبرقعٍ  األرض وجه أكثر ي زيّن بحيث وسعة ، العوالم
.الصادقة المشهودة الّشواهد من يحصى وال اليحد

 من يعد ال ومما.. الشجر عالم الى انظر العوالم تلك من يحد ال فمما
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! الشجرة هذه الى أفرادها من يحصى ال ومما.. التفاح شجر نوع الى أنواعها
.. المنتظمة المهتزة أوراقها بنشر.. متداخلة متعاقبة ونشرٍ  حشرٍ  ثالث لترى

 فمن.. الموزونة اللذيذة اثمارها واحياء.. المنظومة المزينة أزهارها وحشر
 الوف الشتاء صحيفة بتقليب تبويك األرض سطح في األفاعيل هذه يفعل  

 خلق ﴿ بانّه نفسه عن يخبر الذي هو الوسعة، في األرض كصفحة صحائف
.مرّ  ما آخر الى ﴾ أيام ستة في واالرض السموات

أفرادمعثمأقاربه،معوالشفقةبالمحبةعالقاتأحدٍ لكلاناعلم ! 
معثمجنسه،أبناءمعثمنوعه،أفرادمعثممّلته،أفرادمعثمعشيرته،

لموا نبسعاداتهمويتلذذبمصائبهميتألمانيمكنبحيثالكائناتأجزاء
.واألتقياءواألولياءاألنبياءجماهيرمنلكمالهأحّبهمنمعسيماال.يشعر
 لعالقةٍ  راحتها وتزيل نفسها تفدي "أ ّما  "كانتاذاسيماالأحدٍ منوكم

 .. أوّدائها من اليحد مما واحدٍ  ولمحبوب واحدة،

 التعهد وعدم بالي تم الغفلة   حالة أوّدائه وعلى نفسه على الحاكم   فالغافل
بتلى   ه تشعر لم وا ن نفسه آالم مع منهم، تعد ال آالمٍ  بحمل م   السكرانة نفس 

 !. وروحه قلبه بعذاب  

ثل صار - مثال   - بجنةٍ  الغافل هذا ظفر فلو بيبة  : م   الليل في المتلمعة الـذ 
 ومحبوباتها مناظرها جميع على الموحشة الظلمات   استولت لكن نورٍ  لمعة   اله

 . لرقيبها باراءتها يضّرها قد الذاتي نورها ان مع ومأنوساتها،

لك وردّ  الغفلة طرد اذا واما  الى منفذ   لقلبه ينفتح الحقيقي مالكه الى الم 
 المحبات هذه لك ان ورأى واألبد، األزل استوائها خطّ  سرمد، شمٍس  اشّعات
 الكل عن يكفي الذي الواحد لهذا كانت الكثيرة المحبوبات هذه على المنتشرة
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 . حّبه تجليات من تجّلٍ  عن وال بل الكل، عنه يكفي وال الكل، وي نسيك

 الظفر اهلل باذن له أمكن - مثال   - جهنّما   الموقن المؤمن هذا دخل فلو
 األبدي، الفراق من مصونون ّدائهأو كل بأن بالعلم بالتلذذ روحانية بجنّة

.السرمدية بالسعادة ومنعمون

 جميع بسالمة تظفر مالكيتك ووهم نفسك اترك الغافل؛ السعيد أيها فيا
. الرحيم الكريم لمالكهم بتسليمهم وسعاداتهم محبوباتك

 والقصور والقبائح الشرور أن ا ال سبحانه، بخلقه شئ كل اناعلم! 
 في جيب وقابلياتها، الممكنات ماهيات لوازمات على تترتّب انّما والمساوي

.. استعداداتها بألسنة الممكنات   تسأل ه ما كّل  بااليجاد، المطلق الجواد الخالق  
سن  والقصور، القبح   واما. واالقتضاء بالخلق أي: بالوجهين اليه راجع   فالح 
 في السؤال اذ دائما ؛ الحمد   فله. والسؤال المقاضاة دون اليه، راجع   فبالخلق
الشرسؤالاذدائما ؛التسبيحوله.اسمائه ومن منه كالجواب والخير الحسن
علىمترتبة  كثيرةلمحاسنالمتضمنوالجوابالممكنات،منوالقبح
منأصابكومااهللفمنحسنةمنأصابكما﴿ .سبحانهمنهالقبحوجود
﴾ نفسكفمنسيئة

 والحيوانات النباتات انواع السّيما المالع في المصنوعات انواع اناعلم! 
 على بعض   األرض وجه على المفروشة المبسوطة كاللفائف االرض سطح في

ها المتداخلة، المتراكبة المنمنمة وكاألقمصة بعٍض، . العالم   او األرض   لبست 
 يتمّزق وبعضها االنساج، منفصل وبعضها أقصر، وبعضها أرّق، بعضها لكن

 األنواع فتعانق  . منظوم بانسجام موزون نسج   كلها وفيها يعا ،رب ويتجّدد خريفا  
: تشهد معاشرةٍ  بحسن   وتجاورها األفراد وترافق بشوٍق، وتعاونها
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ّدام واحدٍ  نّساج نسج   الكّل  بان  بنسجٍ  منها واحدٍ  كل ونسج  . واحد سّيد وخ 
 في تحام،ال بال معّين وا لحامٍ  درٍج، بال ممتازٍ  وبأسداءٍ  مزٍج، بال مخصوٍص 

 يشهد والغلطٍ  والخلطٍ  تشوش بال المختلطة المشتبكة الّلفائف تلك تالفيف
. وحكمته لقدرته نهاية ال من صنعة   بأنها: اليقين كعين

 المتخالفات جميع على القصدي التزيين أمثال ترتّب من يشاهد ما وان
:يشهد

 لوازماته خلق الذي هو األنواع ألوان بمزيّنات العالم قصر زيّن من بأن
 . وأجزاءه واساساته

فة المهّمة المقاصد أهمّ  من الصنعة في التزيين ان لعمرك  للصانع، المعّر 
ّ  ومن .التحّبب نعنوانا ألطف ومن والتعّرف، التودد مرايا أشف 

 الّزهرة  : وهي الواحدة هذه الى األمثلة من يتناهى ال مما فانظر شئت فان
 الى الربيع أول من الشابة   نهارا ، والمتبّرجة ليال   المتبرقعة   الشمسية الّصفراء  

ها صّيرها. الخريف آخر  اللطيفة الحوينات لبعض نظيفا   لطيفا   مسكنا   صانع 
.قرية أو قصر أو لها حديقة   كأنّها -منها واحدةٍ  في منها جماعة  - مسّبحاٍت  تجول

ه شئ كل في ظهر من فسبحان ف.. ل طف   عّرفويت قدرته، الخالئق ويعّر 
 . هو االّ  اله وال جالل ه جّل  مصنوعاته، بتزيينات عباده الى متوّددا  

 ..  ﴾ الملك   وله الحق   قوله﴿ 

﴾ يفعل عّما ي سئل ال ﴿

يسألانولحكمةٍ لعلمٍ واللشئحّق فاليفعل  عماالي سألانهاعلم! 
لكهفييتصرفاذعنه؛ نعلمالمايعلمحكيمعليموهويشاءكيفم 
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األكثرفيالحكمةشهوداذ.عدمهاعلىيدلّ الشئبحكمة  علمنافعدم
.أيضا  هناعنامستورةحكمةوجودعلىشاهد  المطلق

مر ق صر في حسنا   نرى وال.. الحياة ذوي موت من نتألّم: مثال    بعض ع 
 المصنوعات بعض انقراض في الرحمة وجه والنفهم.. اللطيفة الحيوانات

 واالعتراض التألم هذا ان والحال.. الشتاء أمثال في للحياة بةالطال الحيويّة
 كنفرٍ  وهو االّ  حياة ذي من ما ا ذ الحال، بحقيقة جهلنا من ينشأ انّما المعنوي
 الوظائف تلك الكاتبة الحياة، تكاليف وظائف بإيفاء مأمورٍ  وعبدٍ  موظٍف 

 الحياة قوحقو. وبإسمه والحياة الموت خالق بحساب وتحميداٍت  تسبيحات
، لشهوده يكفي سبحانه، اليه عائدة وغاياتها  بالقوة، الحالية النّية   تكفي بل آن 

 وترويج   وا ذن   وتحرير ترخيص االّ  الموت فما. والبذور النواتات نّية في كما
   ﴾ ي حشرون ربهم الى ثم﴿  قال كما حضور، ودعوة  

 ال وأن العمر، أرذل في الحياة ذوي الي بقي ان رحمته كمال من ان على
 األزاهير عشاق كترخيص المزعجة، الشرائط في العمر شدائد في يديمهم

 بعد ك لفة صارت التي الوظيفة من وامرائها بالخضراوات والمتلذذين وسفرائها
هم فاستعملهم لذة، كانت ما هم واستخدمهم صانع   مع شوقهم مدة في سّيد 

 وجوههم في تعّبس فاذ. اةالحي تكاليف حمل وسهولة الحياة شرائط موافقة
 الشؤون بتحوالت سلطنتها واستيالء والشتاء الشيب بامثال الحياة شرائط
م شوقهم، وانطفاء  ي رسل ان الى. والترخيص باإلذن الرحمن رحمة   أمّده 
 من أعمالهم في يبتدؤن.. موالهم فيسّبحون منوالهم على فينسجون امثالهم
.. أسالفهم أعمال انتهت حيث

 ان والمتوهم وحياتك نفسك مالك   انّك الزاعم المتفرعن الغافل هاأيّ  فيا
ت وعصيت وغلطت وخلطت أخطأت! بالراحة حياتك بقاء في سعادتك  وق س 



يالنور العربي يالمثنو   4  

ثل المأمور الممنون الحيوان  لمالكها، الناسية نفسك على المسرور والمتم 
 لمأتما نعيات "واوياله" الشؤون في العامة الرحمة جلوات ول ولة   لك فتراءت

 لنفسك "تألم" بل ممدوحة، شفقة "التألم" يكون حتى لهم تتألم فال العمومي،
.فيهم القياس بطريق الفانية موقعهم، في المفروضة

 الحزم على الّضعفاء فلحمل بعٍض  على الحيوانات بعض تسليط واما
 من استعداداتها واخراج اللطيفة جهازاتها واستعمال والخّفة والجوالية والتيقظ

.ذلك وغير الفعل الى القوة

. باهرة   ظاهرة   الحكمة هذه ترى كي   والوحشية األهلية بين فوازن

 في االتفاق مع مشهوداتهم في األولياء أحكام تخالف سرّ  اناعلم! 
 غير في العارفين األولياء وأبهام السالفين األنبياء اجمال سرّ  وان.. األصول
 في الجملة في اولئك من قسم   أجمل قد اذ االيمان؛ أركان سائر من التوحيد
 ان مع اهلل، معرفة سوى ما في هؤالء من بعض   وأبهم وغيره الحشر تفاصيل
 عليه مزيد ال بما االيمانية المقاصد من كالّ  فّصال القرآن عليه والمنزل القرآن
 وتفاوت.. البرازخ توّسط: هو.. حكمتها وان واضحا ، قصديا   تفصيال  

 والظلية والجزئية الكلية المظاهر في االسماء جلوات ألوان تنّوعو.. القابلّيات
.واألصلية

 على خالقها بإذن كلي تجّلٍ  لها الشمس ان ﴾ ىل  ع  اال   مثل  ال   وهلٰل   ﴿ مثال  
 زهرٍة، زهرةٍ  على جزئّي  تجّلٍ  ثم منها، نوعٍ  نوعٍ  على أخص تجّلٍ  ثم األزاهير،

. الشمس ضياء التاستحا من ألوانها ان يقول من قول على

بدعها باذن كّلية وا فاضة تنوير   لها وكذا  ان مع والقمر، السّيارات على م 
ستفاد الظّلي النور ذلك يفيض القمر  وقطراتها، وحباباتها البحار على منها الم 
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.وذراته الهواء وعلى. وشفافاته التراب وعلى

 ووجوه الهواء جوّ  مرايا في فاطرها بأمر كّلي صاٍف  انعكاس   لها وكذا
 وجه حبابات على الظاهر في صغيرة وتماثيل جزئية انعكاسات لها ثم. البحار
جيجات الهواء، ورشحات الماء، وقطرات البحر، .الثلج وز 

:طريقان الثالثة الوجوه في ورشحة وقطرة، زهرة، كّل  الى فللشمس

وةالنبفيضلمنهاجالممثّل.. حجاببالبرزخ،وبالباالصالة:احدهما

 والمظاهر المرايا بقابليات الجلوات وتصبغ.. البرازخ فيها تتوّسط :والثانية
.الوالية لمسلك ممثل وهذه

 العالم، شمس مرآة أنا :األول في تقول ان والرشحة والقطرة، فللزهرة،
 أو نفسها شمس ان مع. نوعي شمس أو شمسي مرآة أنا تقول انما :الثاني وفي

 الشمس لوازمات كل "البرازخ مضيقات في وهي" التسع جنسها أو نوعها
 حياة وتحريك وتنويرها األرض وتسخين بها السيارات ربط من المطلقة
 المقيد ان جهة من لها، المشهود المقيد الى تسندها انما بل وغيرها، النباتات

.شهوده يصادم قد بل. شهودي ال عقلي له، الحكم هذا لكن المطلق، عين

ر  . إياها فسناان فلنفرض يارفيقي
 "زهرة" الترابية الكثيفة النفس ياذا أنت فص 

 هذا وليكن. للشمس الممتزج للتمثال متضمنا   محّلال ضياء   لون ها تضمن
. الشمس ضوء ظل القمر من تأخذ "قطرة" االسباب في المنغمس الفيلسوف

نمة ،"اهلل اال الكون في مؤثر ال": قائال   أنا  صيرت   لون، كل من خالية فقيرة شب 
.عينيها انسان الشمس عين مثال

نا وتزيّنا، تنورنا باحسانه من محبة جاذبة ان ثم  وقصد   ق ربه لطلب   حّركت 
هوده  الزهرة لجنس الكلية المرتبة الى وصلت ان الى "الزهرة أيتها" فسلكت. ش 
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 من تخلص فال - الشمس تمثال ضياء ألوان فيها تحلل التي الكثيفة المرآة -
 بتستر الفراق من تسلم وال المقيدات، ألوان خصوصيات بين التشتتو التفرق

 محبة في الولوغ من رأسك ترفع ان االّ . والصور البرازخ بحجب الشمس عين
د ذاتك،  عين الى نفسك بمحاسن والتفاخر والتلذذ االفتتان من نظرك وت صع 

 لببج التراب الى المتوّجه وجهك بباطن وتّوجه. السماء وجه في الشمس
ع المرسل الرزق  هذه الى - به تعلم ولم اليه تتوجه لم وا ن - اليك المسر 

 مرآة صارت السماء بحر من متلمعة قطرة   انها كما مرآتها أنت اذ.. الشمس
 في هي كما التراها ذلك ومع.. سبحانه "الحق النور" قدرة انور من للمعةٍ 
.قابلياتك بقيود ومقيدة ومرصادك صفاتك بلون متلونة بل نفسها

 القمر فرأيت فلسفتك بسّلم القمر الى ترقيت ان الى "القطرة"ايهاوذهبت
 هباء   وعمل ك سعي ك فصار. حياة وال بل جرمه، في ضياء ال مظلما   كثيفا  

 بين االضطراب ودهشة اليتم ووحشة اليأس ظلمات من تخلص فال. منثورا  
 شمس الى والتوجه عةالطبي ليل بترك االّ  المتشاكسين الغيالن ازعاجات
 يصفو ال  ذلك ومع الشمسية لالضواء ظالل   الليلية األنوار بان واليقين الحقيقة

 ومعلوماتك مألوفاتك خلف لك تتجلى وانما. وصفاؤها الشمس شهود لك
.قابلياتك لون من بصبغٍ 

 الى البخار على راكبة بالتبخر الضعيفة الفقيرة "الرشحة" ايتها انت فاذهبي
 جلوات أشعات من شعاع على اركبي ثم نورا   تحولي ثم نارا   انقلبي ثم الهواء
 تراها العين، الى صاٍف  منفذ   لك   المراتب تلك من كنت ما فأين.. الضياء
 يأخذ وال لها، لوازماتها لزوم وترى - بالعين  يكن لم وان - اليقين بالعين
 وال القابليات، قيد   الو البرازخ، ضيق   الذاتية سلطنتها آثار اثبات في يدك على
غر .المرايا ص 
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. ذاتها في ذاتها أي هي هي ال جلوات ها المظاهر في يشاهد ما ان تفطنت اذ
 وان والشهود المزايا تفاصيل في متفاوتون الثالثة الطرق هذه من فالواصلون

.والتصديق الحق على اتفقوا

 :وجوه بخمسة قياسّي  واحد انك االنسان ايهااعلم! 

.الحسنى االسماء جلوات آثار لغرائب جامعة فهرستة   أنت اذ

 المحيطة صفاته لمعرفة الموهومة وربوبيتك صفاتك بجزئيات ومقياس  
.موهومة حدود بتصور وفهمها

ركة نفي لدرجات وميزان  ك ّلك بانك أذعنت اذا بحيث اآلفاق، في الش 
لكه  لالسباب لثكوث له ثلثك أعطيت واذا العالم في له شريك ال بان آمنت م 

 أنانيتك مّلكت واذا. الكائنات جميع في التقسم هذا حصل لنفسك وثلثك
لكه من درهما مك م   اهلل مال فت قسم لدرهمٍ  سبٍب  وكل فردٍ  كل مالكية تصّدق ان لز 

.سواه ما على

لك(أنت)إنفتحت  فا ذااآلفاقيةوالمعارفالكونيةللعلومخريطةوكذا
اآلفاقية،المعارفعليكانغلقنفسكنسيتا  واذاالكون،لكانكشف
..يعنياتالماوسفسطياتمركباتجهاالتالىوانقلبت

 فاذا االلهية، األسماء في المخفية الكنوز لمطلسمات مفاتيح خزينة وكذا
 فيك شاهدت واذا غاية، بال قدرة   لخالقك شاهدت نهاية بال عجزا   فيك رأيت
 اسمائه جلوات كأن وهكذا.. نهاية بال ء  غنا لرازقك رأيت غاية، بال فقرا  

 تظهر الظلمة شدة ظهور فبدرجة حاالتك، ظلمات في مكتوبة نورية حروف  
.الكتابة نورانية  

، األول الوجه في فانت ، حامل  ، وقابل   انت بل شئ، منك لك ليس ومظهر 
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.فيكون كن للسان منظومة قصيدة  

 - الضدية برابطة - عكسوم وفاعل، عامل، فانت الخامس الوجه في واما
 كل منك لك واالقوال، واالفعال واالحتياجات االستعدادات بألسنة وسائل

 الحسنات كل منك ولفاطرك والفاقات، والظلمات والقصورات السيئات
 . والفيوضات والنورانيات والكماالت

 كما. المتجّلي االسم مراتب يظهر والخامس األصل، ي ظهر األول ان وكذا
.ودرجاته الحسن مراتب تتفاضل وبه واحد، القبح مالحظة بال الحسن ان

 ﴾ الجنة لهم بانّ  وأموالهم أنفسهم المؤمنين من اشترى اهلل ان﴿ 

: الذي ﴾ الكريم بربك ماغّرك﴿  االنسان أيها اعلم! 

 ولتترقى.. الضياع من لك ليحفظه امانة   عندك الذي ملكه منك يشتري
 يدك في ويبقيه.. عظيما   ثمنا   بدله ويعطيك. .ألوٍف  الى درجةٍ  من قيمت ه

 في ربح في ربح في ربح في ربحا  .. تعّهده كلفة عنك ويتكفل.. الستفادتك
..ربح

 الى الثريا من قيمته وت سقط.. أمانته في فتخون.. تبيعه ال الغافل أيها وانت
 ذمتك في وتبقى. العظيم الثمن ذلك فيفوتك.. فائدة بال يضيع ثم.. الثّرى

فيخسارة..وآالمهمحافظتهكلفةظهركويثقلوآثامهتعّهده تكاليف
.خسارةفيخسارةفيخسارةفيخسارة

 ذلك أصابت جبٍل، رأس في مسكين رجل كمثل   المعاملة   هذه   في مثل ك
 الرجل ذلك أمثال جميع   األودية أعماق في منه يتساقط جعلت زلزلة   الجبل
 "هار جرف شفا على" أيضا   وهو الحالة هذه ويرى أيديهم، في ما فيتمزق  
 عجيبة، مرّصعة ماكينة   وهي امانة   يده في ان مع. البوار في به ينهار ان أوشك
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صى ال وثمرات تحصى ال وفوائد التحد وآالت تعد ال موازين فيها  . ت ستق 

 في الذي مالي منك أشتري ان أريد: ورحمة   كرما   الماكينة مالك له فقال
 حين لك وا سّلمها فأحافظها بسقوطك ضايعا   تنكسر لئال مال ك كأنه يدك

 آالتها في تتصرف ان وألجل. أبدا   التنكسر باقية بصورة الوادي من خروجك
 قيمت ها فتتزايد المشحونة وخزائني الواسعة بساتيني في موازينها وتستعمل

 مستعملة القيمة ساقطة   عاديةٍ  كآلةٍ  صارت واالّ  وثمراتها، أجوراتها أنواع وتأخذ
 . وغاريك بطنك مضيقات في

 غاراك يسع   وكيف االلهية والخزائن   البساتين   وأين وشهوتك بطن ك أين ا ذ
 . الدنيا عنها تضيق ماكينة استعمال

 في بقائك مدة في يدك من أخرجها وال. عظيما   ثمنا   بدلها أعطيك أنا وها
 . بكلفتها تتعجز وال ل هاثق عنك ليتخفف العليا حلقتها آخذ بل الجبل، هذا

 يده في ما في يعمل كنفرٍ  وحسابي باسمي فيها فتصّرف البيع قبلت فان
  .مامضى على حزن وال يأتي مما خوف بال وحسابه السلطان باسم

 وجوهٍ  بخمسةٍ  خسرت وجوهٍ  بخمسة   ربح   فيه الذي البيع هذا تقبل   لم وان
.ضياعها عن مسؤوال   األمانة في خائنا   وصرت

 دار نكه داده كران بى ىبها: خردازتو رامى خود ملك خود كرمرپ ىخدا"

"تو دبراء

 الدار انّ ﴿ .. تربح   ب ع  : له يقول. "البيع": له وتعليمه للبشر القرآن ودرس  
 هي ا ن  ﴿  تمّلك: يقول الكفار مدنية   فلسفة   درس   واما ﴾ الحيوان لهي اآلخرة

.المزّور والّدهاء المنّور   الهدى بين التفاوت فانظر  ﴾ الدنيا حياتنا اال
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،سبحانهانهاعلم!  ،وانتقريب  جميعمعهومعك،انهكماا ذبعيد 
هوانّهوكماجنسك،أفرادجميعمعهونوعك،معانهوكمانوعك،أفراد
ذويجميعمعانهوكماالحياة،ذويجزئياتجميعمعهوجنسك،مع

جميعطبقةالىطبقة  ودوائرها،جوداتالموطبقاتسائرمعهوالحياة
ماالوالىوالمعنوياتوالروحانّياتواألثيرالذّراتطبقةوالىالموجودات

.الوهم  بهيحيط

 الجزئية من مترّفعا   متبسطا   منك تمرّ  ان البدّ  جهتك من القرب أردت فأذا
 الى التجّرد يف الّروح باطالق الكلية في مترّقيا   تذهب ثم النوع، كلية   مقام الى
  .حجاب ألف   سبعين من قريٍب  قطع   الى وهكذا الجنس، مقام

 ا ن - عندك من - عنده تكون فانما. شئ كّل  عند فهو عندك أنّه كما ا نّه اذ
 اإلمكان بين ما مسافة من يحد ماال يصادفك بعده ثم شئ، كل عند كنت

.والوجوب

، ودونهنّ  قات؟سراد ألوف ودونه   قربه في بعيدٍ  الى الوصول كيف  حتوف 
ن   هكذا هذا كان فاذ ك من ك فأف  ب به لتبقى ب عد  .بقربه وتقر 

 قربه شواهد ومن نهايةٍ  بال بعيدون ونحن منّا، ا لينا أقرب اهلل اناعلم! 
 وصلنا واذا شئ، كّل  عند االّ  النجده فيه يتصّرف عندما طلبناه واذا تصّرفه،
 خلف االّ  أيضا   نجده ال االمكان، ائرةبد باالحاطة شئ كّل  عند الى بالترّقي
ب ج   والصفات االسماء سرادقات من الوجوب دائرة في النورانية الح 

 بترك قربه جهة من طلبناه اذا واما والكبرياء، والعظمة العّزة في والشؤونات
.باهلل اال قوة وال حول ال اهلل شاء ان سهل   فاألمر نفسنا،

 ان! الفلسفة وحكمة   القرآن حكمة   بين الفرق يعرف ان يحب من يااعلم! 
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بعضها مزينة ونقوش متنوعة بتذهيبات حروفاته في كتبت قرآن كمثل مثلهما
..والعقيقبالجواهروبعضهاوالزمّردباأللماسوبعضهاوالفضةبالذهب
الشئهذامحاسنعلىفلنكتب  :فقاالفاستحسناهشخصانوقرأه.وهكذا
.كتابا  نهمامكلفكتبكتابا  المزيّن

 انّ  يعرف ال حتى واحدا   حرفا   العربية من يعرف ال أجنبّي  فهو :أحدهما اّما
 الجواهر ومعرفة والتصوير الهندسة في مهارة له لكن كتاب، مشهوده

 ومناسباتها الحروف نقوش عن يبحث عظيما   كتابا   فكتب وخاصياتها
. وتعريفاتها ووضعياتها وخاصياتها وجواهرها

 يشتغل فلم حكيم وقرآن مبين كتاب انه عرف رآه فحينما :خراآل واما
 وأزين وأشرف وألطف وأغلى أعلى هو بما اشتغل بل المزيّنة حروفه بنقوش
ه، به اشتغل مما المراتب بماليين وأحسن  وانوار معانيه جواهر بيان وهو رفيق 
.اآليات حقائق عن يبحث تفسيرا   فكتب أسراره

 هذا حكمة كتاب انّه يقال الكتابين هذين أليّ  يكعل فباهلل! عقل له يامن
 العالم   هذا فهو القرآن أما: الحقيقة وجه الى فأنظر   التمثيل فهمت فاذ القرآن؟

 :وتالمذته والقرآن والحكماء، الفلسفة فك تب الشخصان واما


ب ه   وفه   اهلٰل   ىل  ع   يتوّكل   ومن  ﴿  ﴾ حس 

 في لتستريح اهلل على فتوّكل   التوكل، في ادةالسع انّ  !السعيد   أيها يااعلم! 
.األخرى في وتستفيد الدنيا

 حاملين رجلين كمثل   التوكل، الى يرجع الذي المتوكل وغير   المتوكل مثل  
هما فأما سفينة ، فدخال ثقيلة ، أحماال   ورؤسهما ظهورهما على  فوضع أحد 
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مله ه على وقعد السفينة في ح  .مستريحا   متاع 

:له فقيل حمله، يضع لم غروره في فل بالهت ه   خراآل واما

ملك اطرح   !السفينة على الثقيل ح 

انمع.واحفظ  أقوىحملت كالتيالسفينةان:لهفقيل.قويّ انا:فقال
المتزايد  األحمال  هذه  حملي طيقان  الضعفهماالمتزايدورأسكظهرك
صاحب  رآكا ذا.حملكوضع  بمربوطة  أيضا  سالمت كبل:لهفقيل.ثقلها

يّتهم  خائنأوفلي طرد  مجنون  هو:يقولفإماالوضعية  هذهفيالسفينة
الخلق،واستهزاءالسخريةمنتخلصالبل.فليحبسبنا،ويستهزئ  سفينتنا

الىالمشيرالتصنّعالىاضطررتالحمللدوام  قوت كتكف  لملّمااذ
العجز،الىالمشيرالغروروالىالضعف،لىاالمشيرالتكبروالىالرياء،
منفرجع.خطئهالىفتفطن.الناس  حالكمنيضحك  اضحوكة  فتصير  
له  فوضععناده خيرا  اهللجزاك:فقالفاستراحفتنّفس.عليهفقعدحم 

.وحيثيتيوسالمتيراحتيفيهماالىارشدتني

الخامسة النكتة

 الحسنى، لالسماء متضمنة بفذلكات األغلب في اآليات ختم في اناعلم! 
 كلي ألمر متضمنة أو العقل، على والحوالة بالتفكر لألمر متضمنة أو بعينها، أو
 ماء من ورشاشات العلوية حكمته نور من شرارات القرآنية، المقاصد من

 الصانع وافعال اآلثار يبسط االعجازي، ببيانه الحكيم القرآن اذ االلهية؛ هدايته
:كأمثال التوحيد، أو الحشر، ثبوت أو االسماء، منها يستخرج ثم للنظر،

 سبع فسويهن السماء الى استوى ثم جميعا   األرض في ما لكم خلق ﴿
 * أوتادا   والجبال * مهادا   األرض نجعل ألم ﴿ ،﴾ عليم شيء بكل وهو سموات



 4  نور

 النهار وجعلنا * لباسا   الليل وجعلنا * سباتا   نومكم وجعلنا * أزواجا   وخلقناكم
 من وانزلنا * وهاجا   سراجا   وجعلنا * شدادا   سبعا   فوقكم وبنينا * معاشا  

 الفصل يوم ان * ألفافا   وجناٍت  * ونباتا   حبا   به لنخرج * ثجاجا   ماء   المعصرات
﴾ ميقاتا   كان

 على الحوالة أو االسماء، في يطويها ثم صنعه منسوجات للبشر ينشر وكذا
  :كأمثال العقل

واالبصارالسمعيملكأّمنواألرضالسماءمنيرزقكمنمقل﴿ 
األمريدبّرومنالحيمنالميتويخرجالميتمنالحييخرجومن

 خلق في ان﴿  و ﴾ ربكماهللفذلكم*تتقونأفالفقلاهللفسيقولون
 بما البحر في تجري التي والفلك والنهار الليل واختالف واألرض السموات

 فيها وبث موتها بعد األرض به فأحيا ماء من السماء من اهلل نزلا وما الناس ينفع
 آليات واألرض السماء بين المسّخر والسحاب الرياح وتصريف دابة كل من

﴾ يعقلون لقوم

  :كأمثال بصفته، أو باسمائه ي جملها ثم أفاعله يفصل وكذا

 عليك نعمته ويتم األحاديث تأويل من ويعلمك ربك يجتبيك وكذلك﴿ 
 عليم ربك ان واسحق ابراهيم قبل من أبويك على اتّمها كما يعقوب آل لىوع

 ممن الملك وتنزع تشاء من الملك تؤتي الملك مالك الّلهم قل ﴿ ﴾ حكيم
﴾ قدير شيء كل على ا نك الخير بيدك تشاء من وتذل تشاء من وتعزّ  تشاء

 يريك ثم وثمراتها وميزانها نظامها باراءة ويشففها المخلوقات يرتب وكذا
 أو معانيها االسماء وهذه ألفاظ المخلوقات تلك كأن عليها المتجلية االسماء
  :كأمثال خالصتها، أو نواتها أو ماؤها
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 مكين قرار في نطفة جعلناه ثم * طين من ساللة من االنسان خلقنا ولقد﴿ 
 فكسونا عظاما   المضغة فخلقنا مضغة   العلقة فخلقنا علقة   النطفة خلقنا ثم *

ربكمان﴿  ﴾ الخالقين أحسن اهلل فتبارك آخر خلقا   أنشأناه ثم لحما   العظام
العرشعلىاستوىثمأيامستةفيواألرضالسمواتخلقالذياهلل

ي أالبأمرهمسخراتوالنجوموالقمروالشمسحثيثا  يطلبهالنهارالليلي غش 
﴾ العالمينرباهللتباركواألمرالخلقله

 باالسماء يجملها ثم المتغيرة المتكيفة المادية الجزئيات ريذك قد وكذا
  :كأمثال والعبرة، التفّكر على مشوقة وبفذلكة الثابتة النورانية الكلية

 بأسماء انبؤني فقال المالئكة على عرضهم ثم كلها االسماء آدم وعّلم﴿ 
 انت كا ن علمتنا ما االّ  لنا علم ال سبحانك قالوا * صادقين كنتم ان هؤالء
 بين من بطونه في مما نسقيكم لعبرة االنعام في لكم وان﴿  ﴾ الحكيم العليم
 تتخذون واالعناب النخيل ثمرات ومن * للشاربين سائغا   خالصا   لبنا   ودم فرٍث 
 النحل الى ربك وأوحى * يعقلون لقوم آلية ذلك في ا ن حسنا   ورزقا   سكرا   منه
 كل من كلي ثم * يعرشون ومما رالشج ومن بيوتا   الجبال من اتخذي ان

 فيه ألوانه مختلف شراب بطونها من يخرج ذلال   ربك سب ل فاسلكي الثمرات
﴾ يتفكرون لقوم آلية ذلك في ان للناس شفاء  

 الوحدة كجهة الوحدة مظاهر عليها يضع ثم المتوسعة الكثرة يفرش وكذا
 :كأمثال الكلية، بالقاعدة ويلّفها

ّيه وسع﴿  س  ده   وال واألرض مــواتالسّ  ك ر  ما يؤ  فظ ه   العظيم العلّي  وهو ح 
 من به فأخرج ماء   الّسماء من وانزل واألرض الّسمــوات خلق الذي اهلل﴿    ﴾

 لكم وسّخر بأمره البحر في لتجري الفلك لكم وسّخر لكم رزقا   الثّمرات
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 * والنهار الليل لكم وسّخر دائبين والقمر الشمس لكم وسّخر  * األنهار
 لظلوم االنسان ان تحصوها ال  اهلل نعمت تعدوا وان سألتموه ما كل من واتاكم
﴾ كفار

اذوثمراته،المسببايجادقابليةعنالظاهريالسبببعديظهرقدوكذا
وللداللةحكيمة،عاليةغاياتقصدمنالمسافةتلكمنالجامدالسببأين
بينهمالكنبالمسببات،النظرفيواتصلتقارنتواناالسباب،انعلى

ألعظمطاقةالاذاالسماء،مطالعتظهرالمسافة،تلكمنطويلةمسافة
مناالفقدائرةتماسترىكماالمسببات،أخفحملعلىاالسباب
النجوم،فيهاتطلعالتيالعظيمةالمسافةمنبينهمامامعبالسماء،الجبال
 : كأمثال

ببنا أنا  * طعامه الى االنسان فلينظر﴿   األرض شققنا ثم * صبا   الماء ص 
 وفاكهة * غ لبا   وحدائق * ونخال   وزيتونا   * وقضبا   وعنبا   * حبا   فيها فانبتنا * شقا  
﴾ وألنعامكم لكم متاعا   *  وأبا  

 عزل الى والحكمة الصنعة العجيبة الثمرات وبذكر "متاعا  " بلفظ أشار! نعم
:وكذا .الحقيقي ثيرالتأ عن الجامدة الظاهرية االسباب

 الودق فترى ركاما   يجعله ثم بينه يؤلف ثم سحابا   ي زجي اهلل ان تر ألم﴿ 
 يشاء من به فيصيب بردٍ  من فيها جبال من السماء من وينزل خالله من يخرج

 والنهار الليل اهلل يقلب * باالبصار يذهب برقه سنا يكاد يشاء من عن ويصرفه
 يمشي من فمنهم ماءٍ  من دابةٍ  كل خلق واهلل * اراألبص ألولي لعبرة ذلك في ان

 اهلل يخلق أربع على يمشي من ومنهم رجلين على يمشي من ومنهم بطنه على
﴾ قدير   شئ كل على اهلل ان يشاء ما
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 خوارق لقبول ويحضره الذهن ليعدّ  تعالى أفعاله عجائب يعدّ  قد وكذا
 نظائرها الى تشير بصورة خرويةاأل االستقبالية أفعاله يذكر أو األخروية أفعاله

:كأمثال لنا المشهودة

 لنا وضرب *  مبين خصيم هو فاذا نطفة من خلقناه انا االنسان ير لم أو﴿ 
 أنشأها الذي يحييها قل * رميم وهي العظام يحيي من قال خلقه ونسي مثال  
ي*عليمٍ خلٍق بك ّل وهومّرة أول نلك مجعلالّذ  ضر  الّشجر  م  ارا  ناألخ 
ن هأنت مفا ذا ونم  يلي سأو*ت وق د  علىب قادرٍ واالرضالّسموات  خلقالّذ 
ل قان   م  يخ  ث له   ﴾ العليمالخالّقوهوبلىم 

س   ا ذا﴿   ﴾ ...كّورت الّشم 

 ﴾...ان فطرت الّسماء   ا ذا﴿ 

 ﴾ ...ان شّقت الّسماء   ا ذا﴿ 

       : مثال   األخروي الحشر نظائر من كثيرا   الربيعي الحشر في نرى فانا 

 البذورات نشر في نظائرها بل نظيرها، ترى ﴾نشرت الصحف واذا﴿ 
 .الربيعي الحشر في حياتها وتأريخ وأصولها أمهاتها أعمال صحائف والنواتات

 كالقواعد هي باسماء ويحققها يقررها ثم جزئية مقاصد يذكر قد وكذا
 :كأمثال الكلية

ع قد  ﴿  ل ك ت يالّ  قول اهلل سم  ها ف ي ت جاد  ج  تك ي زو  مع   واهلل اهلل ا لى وتش   يس 
رك ما يع    اهلل انّ  تحاو  ير   سم 

بحان﴿  ﴾ بص  ي س  رى الّذ  ه   اس  د  ن ليال   ب عب  د   م  ج   المس 
د   ا لى الحرام ج  نا الّذي األق صى المس  يه   حوله   بارك  ن ل ن ر  و ا نّه   آيات نا م  يع   ه   الّسم 

ير  
هللالح﴿  ﴾ البص  ر   مد  ل   واألرض   الّسموات   فاط  ال   الملئ كة جاع  س   ا ولي ر 
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نحة باع وثالث مث نى أج  ير  شئٍ  ك ّل  على  اهلل ا نّ  يشاء   ما الخلق   ف ي يزيد   ور   قد 
﴾ 

 الرحمة الى تشير بأسماء يسّلي ثم فيهّدد الخلق أفعال يذكر قد وكذا
 :كأمثال

ة   معه   كان لو ق ل  ﴿  ول و كما آله  ي الى البتغ وا ا ذا   نيق   * سب يال   العرش   ذ 
بحانه  ومن واالرض الّسبع الّسموات   له   ت سّب ح   * كبيرا   علوا   يقولون عما وتعالى س 

نوا ن في هن ه  ي سّب ح  ا الّ شئٍ م  د  ونالولكنب حم  متفقه  كانا نه  تسب يحه 
 ﴾ غفورا  حل يما  

 عظيم مبحث

   :يقول القرآن ان مع الكل على القرآن مة  قي تفوق   وجه   ما :قلت فان

دادا   البحر   كان لو ق ل﴿  د ربّ ي ل كلمات   م   كل مات   تنفد ان قبل البحر   لنف 
 ﴾ ربّ ي

 اله وبعنوان.. العالمين رب   انه باعتبار  اهلل كالم   القرآن ان :لك قيل
 ومن. لقةالمط الربوبية جهة ومن.. واالرضين السموات رّب   وباسم.. العالمين

 عظمة حشمة حيثية ومن.. الواسعة الرحمة جانب ومن.. العامة السلطنة جهة
حاط الى األعظم اسمه محيط ومن.. االلوهية  .األعظم عرشه م 

 :االلهية الكلمات سائر   واما

 جزئي، تجلي في جزئي، باسم خاص، وبعنوان خاص، باعتبار هو ما فمنها
 كأكثر خصوصية، ورحمة مخصوصة، وسلطنة خاصة ربوبية جهة ومن

 عن": يقول وال "ربي عن قلبي حدثني" :الولّي  يقول السرّ  هذا ومن. االلهامات
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 . "العالمين رب

 الولي، أيّها قلبك مرآة في ربك تجلي من قابليتك بمقدار فيضك أين. نعم
 العرش مرآة في االعظم باالسم العالمين رب تجلي من النبّي  فيض اين ثم

 .. بجلواتها؟ االسماء باعتبار العروش يعلجم األم األعظم

 الفيض اين ثم المكّدرة، الصغيرة مرآتك في شمسك من فيضك اين كما،
  السماء؟ سقف في العالم شمس من

 ثم الخاص، بتلفونه لحاجة جزئي بأمر رعيته ألحد ملٍك  خطاب   أين وكما
ومنرىالكبالخالفةوباسمالعظمىالسلطنةبعنوان الملك ذلك فرمان اين

بواسطةمملكتهأطراففيأوامرهتشهيروبقصدالعليامالكيتهحشمةحيثية
 .وأمنائه؟سفرائه

 واإللهام الملك، بواسطة الوحي أكثر كون سرّ  يفهم العظيم السرّ  هذا فمن
 وسرّ .. األنبياء من نبّي  أحد درجة ولّي  أعلى بلوغ عدم وسرّ .. بدونه االلهي
 المعراج لزوم وسرّ .. ا يجازه غلو في اعجازه وعلو تهقدسي وعزة القرآن عظمة

 من اليه أقرب هو من   لمناجاة قوسين، قاب الى المنتهى سدرة الى السماء الى
 .. األسرار من ذلك وغير. عين طرفة في الرجوع ثم.. الوريد حبل

 الوجود معلوم بسيطة أزلية صفة   واالرادة كالعلم النفسي الكالم ان ثم
 .لها نهاية ال الكلمات وان. والكيفية الك نه   مجهول والثبوت،

 ﴾ الحكيم العليم انت انك علمتنا ما االّ  لنا علم ال سبحانك﴿ 

 الرشحة من ةثانيال القطرة تتمات من العظيم المبحث هذا !الناطر أيها
 .عشرة الرابعة
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 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 نستعين وبه

 أو حاله أو قاله بلسان ا ما. اهلل بسم: يقول شئ كل ان اعلم. اهلل بسم
 االّ  الشموس الى الذرات من األشياء، من  شئ من ما انه: ترى اذ استعداده؛

شر قوته تكفي ال عجيبة وظيفة تحّمل قد ذاته في عجزه مع وهو  معشار لع 
 وانما عزيز، قويّ  بحول تحّملها انما: انه ي علم فبالبداهة. الوظيفة تلك عشير

 .حكيم قدير اسمب يباشرها

 وثمرات موزونة غاياٍت  ورأسه ظهره على حمل قد جهله مع هو وكذا
شر نفسه الى منها يعود ال انه مع العموم، نفع فيها منظومة،  عشيرها، معشار ع 
ّمل انما  الشئ ذلك ان ي علم فبالبداهة  عظيم باسم الحكيمة الغايات تلك ح 
 .كريم عليم وبحساب رحيم رحمن باسم الحياة ذوي الى ويوصلها حكيم،

 والسنابل، االشجار من تحّملت وما والبذور النواتات الى فانظر شئت فان
 . العجيبة ووظائفها والحوينات الحيوانات والى وثمراتها، األشجار والى

 الى بلد اهل جميع ساق اذا منفردا   نفرا   ان يفهم كما شعور؛ أدنى له فمن
 يفعل ما انه مختلفة، وخدمات وظائف الى قّسمهم ثم رضاهم بغير بعيد محل

  .بحسابه االّ  ومايستخدمهم باسمه، االّ  يعمل وما سلطانه، بقوة االّ 

 ماتحّمل الجاهالت، العاجزات الموجودات هذه ان يفهم ان البد كذلك
 عزيز وبحساب عليم، قدير باسم االّ  المنتظمات، العظيمات الوظيفات هذه

 وظائفها من وليس رحيم، رحمن باسم الثمرات هذه الينا تهدي وانما حكيم
 خدمة في الخصوصية اللذة من فرد لكل العامة الرحمة أعطته ما االّ  وغاياتها
 استعداد في الفعالية وكحالوة الوالدات، شفقة في الترحم كلّذة الخاصة،
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 التغذي، في وكالتلذذ الفحول، في التلقيح وكذوق الوحي، بامتثال النحل
االشياءنموفيالفعلالىالقوةمنالخروجفيوالتنفسوكاالستراحة

المطلقكالمتنفسالفعلالىخرجوماالمقيد،كالمحبوسبالقوةمافان
 .فقسوهكذا

 معاشات الجزئية اللذات هذه الكريم والمالك الحكيم الفاطر فجعل
 .لحركاتها وزنبركا  .. وظائفها لكيفيات وفهرستة.. لخدماتها

 ! الكبرى لألمانة الحامل النسانا ايها فيا

 تتجاسر وكيف! الفرش الى العرش من شئ بكل أحاط قانونا   تطيع ال كيف
 النجم ومستخدم والقمر، الشمس مسّخر دستور مقابلة في العصيان على
 .والذرّ 

 الجنة بين كالفرق االلحاد، وطريق التوحيد طريق بين الفرق اناعلم! 
 :الطريقين بين الموازنة الى فانظر شئت أنف. والمحال والواجب والجحيم،

 الكلفة فيتخفف الواحد الى المحدود الغير الكثير فيسند التوحيد، أما
 المتناهي الغير والكثير والقليل والذرات الشموس تتساوى بدرجة والمصرف

 .قدرته الى بالنسبة

 الى نظره جهة من مهمة كثيرة غاياٍت   شئ كل في التوحيد يظهر وكذا
 كلمة الشئ كأن خالقه، ألسماء  الشئ  اظهار الغايات تلك ومن عه،صان

 .عليها فتدل األسماء، لرموز جامعة واحدة

 من منه، استفادتنا جهة هي التي الغفلة أهل بين المشهورة الغاية وأما
 الشئ، لخلقة تامة غاية تكون ان من واصغر واذلّ  واحصر، فأقل وغيره، األكل

 .اتهغاي احدى وسيلة هي بل
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 الى شئ كل يسند أي المحدود، الغير الكثير الى الواحد فيسند االلحاد، وأما

. العمي الصمّ  والنواميس القوى والى الجامدة، العاجزة والطبائع العناصر
 كلفة تساوي بل النوع، عام كلفة الفرد كلفة تساوي بدرجة الكلفة فتتضاعف

 .األشياء كل كلفة  واحد شئ

 حظ في االنسان الى يعود ما االّ  الشئ غايات من االلحاد اليرى وكذا
.الدنيوية حياته حفظ في الشئ نفس الى أو الحيوانية نفسه

 :تعريفهاوأراداتمر،نواةرأيارجلينكمثلوالملحد،الموحدفمثل

 المسماة الفهرستات من اليحد مما واحدة فهرستة هي :فقال أحدهما أما
 وتعريف.. لشجرة معنوية تعرفة انها لنواة،ا هذه غايات بعض ومن بالنواتات

 .كأصلها نخلة تنسج ماكينة تكون ألن بقابلياتها، كينونتها وخريطة.. حياتها لتاريخ

 اجتمعت وأوراقها أجزائها بجميع الشجرة هذه بل ال، :فقال اآلخر واما
 بال لكن فجّهزتها، باسقة نخلة جهازات وجمعت فأوجدتها، النواة، هذه عند
 االبل أكل االّ  النواة لهذه غاية وال النواة، هذه االّ  الشجرة لهذه غاية فال ،فائدة
 .والدق السحق بعد

 السهولة هذه مشاهدة يمكن هل - كشعرة ولو - شعور أدنى له من فيا
 العامة الحكمة هذه شهود ومع مطلقة رخيصية في المطلق الجود في المطلقة

 أسباب الى مثال   الرمانة كهذه شئال خلق يستند ان المطلق، االنتظام في
 هو الذي الواحد  الشئ ذلك لتصنيع األشياء أكثر جهازات تجلب لكن جامدة،

 في أكلها االّ  غاية الرمانة لهذه تكون ال وان.. األشياء تلك لكل مصغر مثال
 .حيوانية للذة دقيقة

 حواسه، في االنسان رأس وظّفت التي الحكمة هذه تساعد كيف! نعم
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 خردلة مقدار االنسان رأس في منها وظيفة لكل خصصت لو عديدة، فبوظائ
  .الطور كجبل االنسان رأس لصار

 مدّخرات لجميع وزنه وظائفه، بعض ومن ووظائفه، لسانك الى انظر
 .. الرحمة خزائن

 الخارقة الرمانة هذه لمثل تكون ال ألن الحكمة تلك توافق وكيف بل
 من جبال   رأسك يثمر أن ظاهر فمحال. غفلة في آن في أكلك االّ  غاية الصنعة
 نهاية جمع حينئذٍ  يلزم ا ذ. كرأسك ثمرة االّ  الجبل مثل يثمر ال وان االثمار،
 تلك بل الباطل، وأبطل المحال أمحل من وهو العبثية، نهاية مع الحكمة
 معانيها، فأفادت الحسنى، األسماء بيان في قصيدة تضمنت كأمثالها الرمانة،
  .العقول صنعهفى  تحّير من سبحان .فيك فيك من فدفنت توّفتف فوّفت

ع   الّسموات   له   سّب ح  ت  ﴿  :آية شجرة من نورة   هذه نّ  ومن واالرض   الّسب   ف يه 
ن   وا ن   ه   ي سّب ح   ا الّ  شئ م  د   في االشجار من األزهار انكشاف وقت رأيتها ﴾ ب حم 
 لغيري ال لي أنا فتكلمت اتسبيحاته في فتفكرت جذبتي فهّيجت الربيع زمن
 وزن بنوع الجذبة رقص بعضها في هكذا فظهرت الفكرية التسبيحات بهذه
 .فكر جذبة في ذكر قافية بل بشعر وليس الشعر يشبه

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 كالمسموعة، المبّصرة المخصوصة بكلماته شئٍ  كّل  له يسّبح الذي هلل الحمد
 :مثال  

 .فقس. والهواء والماء الضياء كلمات   ألعصاروا واالنهار   األنوار  

 :يحمده من سبحان
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  ..واالعصار باالنهار والهواء والماء.. باألنوار الضياء  

 .. واألزهار باالحجار والنبات والترب

  ..واالثمار باالطيار واالشجار والجوّ 

 ..واألقمار باالمطار والسماء باوالسح

  ..تشهيره تنويره، من الضياء   تأللؤ  

 .. توظيفه تصريفه، من الهواء   تمّوج

 .للقادر بين   بليغ   مدح  ..  تدخيره تسخيره، من المياه   تفّجر  

 ..تصويره تدبيره، من االحجار   تزيّن

 ..تحسينه تزيينه، من األزهار   تبسم

 .للفاطر ظاهر   جميل   حمد  ..  اكرامه ا نعامه، من األثمار تّبرج

 ..إرفاقه ،إنطاقه من األطيار   تسّجع  

 .. تفضيله تنزيله، من االمطار   تهّزج  

 نّيرة آية بل للقادر، فصيحة   تسبيحة  .. تدويره تقديره، من االقمار   تحّرك
للقاهر

:تحمدهمنسبحان

واألنوار   بالبروج   السماء  

واألقمار والنجوم بالشموس واألفالك  

واألمطار والبروق بالرعود والجو
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واالشجار نباتوال بالحيوان واالرض  

.الثمار موزونة منظومة  .. واألزهار باألوراق األشجار   وتحمد

 ناشر بليغا   حمدا  .. بالبدار األثمار فتنطق انشادها، من األزهار تسكت   ا ذ
.األنوار

.األسرار جامع خفيا   ذكرا   قلبها، في النواة   وتنشد

لالشجار االعمال صحائف   سّرها في مطوية   مكتوبة  

.والفاطر الفالق مدح   حّبات لسان ها في ظهر

للقادر وساجد   مسّبح   وعابد   حامد   نباٍت  كل

..للناظر ظاهرة   تحمدة  .. األزهار تنوير في النبات تبّسم

ها  منظومة  .. األشفار في والحبوب البذور ألفاظ ها واالكمام، السنبل   أفواه 
..االشعار موزونة

ها، لسانها .. النّوار هانقش في ميزان ها نظام 

..البّهار تزيينها صبغت ها صنعت ها

.. للفاطر حامدة   واصفة بريحها، بلونها، بطعمها،

ف   أوصافه، تصف ا ذ .للقادر تعّرفا   توّددا   تفّسر أسماءه، ت عّر 

، االسنان   ترشح   ا ذ  رشحات   قطرات.. األزهار   العيون   وتقطر السنابل 
.. الفاطر جلوات  

الظاهر في غيبه من.. لخلقه تعّرفا  . .لعبده توّددا  

 .. المزهّرة الشجر كأن حتى
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 ..محّررة منظومة قصيدة

 .. المبّصرة عيونها بكثرة فتحت أو

 ..المخّضرة أعضاءها لعيدها زينت أو

 ..المنّورة آثارها سلطان ها ليشهد

ر رّصعات المحضر في وت شه   ..الجوهر م 

 .المظّفر كالعسكر.. للنظر لت عرض

  ..الشجر خلق حكمة: للبشر لنوت ع

 .الثمر رب جود من المّدخر بكنزها

  !تبيانه أبين ما! برهانه أزين ما! احسانه أحسن ما سبحانه

 . منّورٍ  فاطرٍ  من.. مقتدرٍ  خالٍق  من.. مصّورٍ  بارئٍ  من

 :صنعته لتشهير.. ربيعه موسم في.. رحمته الى فانظر

 ..لعبده عيد يوم: الربيع فصل   لك يظهر

 .نبته من شجرٍ  من.. لخلقه زينةٍ  ومي

 :رتبته مقدار نبات كل   فنطهر

 مثمر   مزهر  .. باسمه ويخدم.. ألمره منتظر  .. مالكه هدية.. سلطانه سلطنة
 .لضيفه نظيفة كسفرة.. بإذنه

 :الماء مع والتراب والهواء فالنور

فراء   ..عرشه حملة   أمره، س 
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كمه تبليغ في.. صنعته نشر في .ح 

هماوالحكمةفالعلم   النور:فيعرش 

هما والرحمة فالفضل   الماء: على عرش 

هما واالحياء فالحفظ التراب: عرش 

الهواء: في عرشهما واالرادة فاألمر

، ال مساطر   بإسمه، مظاهر   - فعلها في - كلها بان فاعلم  ال قوابل   مصدر 
 بطوله، علهتف ما تفعل.. بإسمه بإذنه، ماتحمله تحمل بحوله، حوامل   فاعل،
بحوله

 ان: الماء مع والنور والهواء، للتراب يلزم االشياء؛ حق   هذا يكن لم لو
ر .انتهاء بال وصنعة   وقدرة   معرفة.. كلها من وقطرةٍ  ذرٍة، جزء كل في ت ّدخ 

.نماء ذي نبات كل بذّراته يزور.. الفضاء جوّ  في يمرّ  الهواء؛ هذا مثال   اذ

. السماء خلق له لمن صنعة معجزات في.. هاءانت بال خوارق مروره فيظهر

.. االشجار هاتا تنشئ ان جاهلة؛ جامدة واحدة بسيطة لذرة أمكن ا ن
.األشياء هذي جملة بل األزهار، هذه تصّور.. االثمار تاك وتضع

 وحدة في تشك ان لك حّق  الدنيا، هذي األرض، هذي تحمل ان وتقدر
.الشريك

 قبضة في الخلق كّل  لمن االّ  ملك ال أن شك فال ذاك، ليس هذا فاذ
.حكمته قبضة في.. قدرته

 في فيلزم. وزهرة ثمرة، خضرة، لكل تصلح وذرة وقطرة، حّبٍة، كّل  ألن
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 صنعةٍ  من السموات، رب بأمر مأمورة تكن لم ا ن وقطرة، وحّبة واحدة ذرة
.الموجودات هذي لحمل المصنوعات، لكل تكفي وقدرٍة، وحكمة

..واالثمار واألزهار باألوراق االشجار؛ هتحمد من سبحان

.. الثمار تكامل في األوراق، تزايد في األزهار تكّشف  

ضار غصنها أيادي على بناتها رقص في .الخ 

.. االشجار نسائم مراوح تهّزها

ها ي نشئها، من مدح في للناظر، واضح فصيح ن طق د  .القّهار للواحد ي نش 

ها، .والثمار واالزهار األوراق.. األفاظه حروفها، أفواه 

 ..للفاطرذكرهافيفرحهامناألوراقترق ص  اذ

م     ..للقادر تشكرا   زينتها من األزهار   وتبس 

 ..الناظر في عشرة نغماٍت  ذو لسانها.. النثار في بالرحمة االثمار وتضحك

ها   ..المنّور لونها في المنظّم ميزان ها المّتزن، نظام 

ها ة،المنقش صنعت ها  .المصّور شكلها في المصنّعة، نقوش 

 .المسّرر طعمها في المصّبغة، زينتها المزينة، صبغتها

ها، تكثّر صنعتها، عجائب   ع انواع  .. للفاطر حامدة   -بكلها- لحومها تنّو 
 ..للقادر واصفة

  .للناظر للصانع، تحننا   تحببا ، تفّسر اسماءه ت عّرف أوصافه، تصف ا ذ

 ..الفاطر جلوات   رشحاٍت  قطراٍت  شفاهها من ر  الثما ترشح ا ذ
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ر لخلقه ترّحما   تعّهدا.. لعبده تعّرفا   تحببا    .المفتق 

 مصّورٍ  منشئٍ  من! رحمته أظهر ما! قدرته أبهر ما! حجته أنور ما سبحانه
نشدٍ   .مبّشر ومنشر.. مدبّر وم 

 !جالله أجمل ما سبحانه

 !جماله أجل ما

 !سلطانه أكبر ما

 هو أكبر، اهلل :فقل الكائنات الى وانظر. أكبر اهلل :فقل أرضك الى فانظر 
 هو الحكيم، العزيز هو الفّياض، الوّهاب هو العالّم، الفّتاح هو الفّعال، الّخالق

 .الرحيم الكريم

 ظالل كلها فانها الكائنات الى فانظر "أكبر اهلل" معنى تعرف ان شئت ان
 .أوصافه مرايا.. أسمائه نقوش.. وقدره قضائه قلم خطوط.. أفعاله آثار ..أنواره

 في بالتمام مأخوذة كلها فانها.. العوالم الى انظر.. أكبر اهلل :فقل فاعلم
 منظومة  .. حكمته قبضة في عدله، قبضة في قدرته، قبضة في علمه، قبضة
  .نظمه   موزونة   وزن ه،

..لبابينلعنوانانللرحمن،قبضتان:بالميزانوالتوزينبالنظام،فالتنظيم
..االمامذاكمعالكتابفذلك..المبينالكتابمنالمبين،االماممن

شئفال..الحكيمللعادلالعليم،للقادروالقدرةالعلم..بّينانعنوانان
رأسهفيلهمنيشهده..الميزانهذاوزنمنالنظام،هذانظم  منيخرج

..الحّسيالشهودببلالشهوديفبالحدس..العينانوجههفياالذعان،
 .الرحمنتصّرفقبضةمنيخرجوالزمان،الكونفياالشياءمنالشئ
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 العادل هو الفرد، الحكم   هو الحاكم، العدل هو.. أكبر اهلل :فقل فابصر
 بالحكمة المشيئة، بمسطر الكائنات، بنيان اّسس الذي هو اذ.. الحكيم
 بدستور موجوداتال ففّصل.. الموجودات رابطة حكمته أصول.. النظّامة
.. المصنوعات لقامة الصور، خّياطة القدرة، قوانين.. القدر بقانون القضاء،

نّة، بناموس الكائنات فنظّم .. العادة قوانين السنّة، نواميس.. العادات بقانون الس 
 األرض في "يريد ما ويحكم يشاء ما يفعل اذ".. المخلوقات نظّامة

 نواميس.. الكائنات زين قد.. العناية بتكريم الرحمة، بتلطيف.. والسموات
 فنّور.. الموجودات وزينة المصنوعات حّسانة.. العناية دساتير.. الرحمة

 جلوات في.. االسماء تظاهرات.. الصفات تجّلي االسماء بجلوة.. الكائنات
 .والسموات االرض في.. الموجودات نّوراة.. الصفات

 العالم ذاك.. الحكيم الصانع هو العليم، الفاطر هو. أكبر اهلل :وقل فافهم
 صّيره لذاك، ابداعه ..قدره مكتوبا قدرته مصنوعا.. الصغير العالم هذا الكبير،
لكا   ذاك صّير لذاك، انشاؤه عابدا ، صّيره لهذا ايجاده.. مسجدا    لهذا بناؤه.. م 
.. خطابا   تظاهرت لهذا، صبغت ه كتابا ، تظاهرت لذاك صنعته.. مملوكا   صّيره
حشمته فى ذاك تشهد  نعمته تنظم هذا في رحمته.. عّزته تظهر ذاك، في تهقدر

 الكل في.. ذاك في سّكته.. هو الواحد نعمته فى هذا تعلن هو األحد
 .. واالعضاء الجسم في هذا في خاتمه ..واالجزاء

 اللطيف هو.. العليم البارئ هو.. المقيم القادر هو.. أكبر اهلل :وقل فانظر
 ان.. العالم نقاشال هو.. العظيم الجميل هو.. الرحيم الودود هو.. الكريم
 وجزئياٍت، نوعا   ماهي الكائنات اجزاؤه، كله هو ما العالم هذا تعرف ان شئت
 تعيين في.. الذرات تنظيم في.. قدره رسوم.. قضائه خطوط هي هو فانما

.الهيئات تقدير في.. الغايات
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قدرتهتجئ..القدودقدارلم.. الحدودلتعيين..الترسيمهذفبعد
بالقطعالمصالحمراعاة..األثرحكمةفي..القدرببركار..الصورلتشخيص

 .حكيمتدبيرمنعليم،قلممنفاضت،النقوشان:شهدتقد

 بلطف بيضائه، بيد الصور، لتزيين العناية، تجئ التشخيص هذا فبعد
 الزينة ان.. العينين صاحبل باليقين يشهد.. مايمكن بابدع الصور تزيّن.. انشائه

 .كرمه آية.. لطفه اثر من والحسن،

 في.. التودد البراز.. والتحسين بالتلطيف.. كرمه يجئ.. التزيين هذا فبعد
 وما المحاسن تلك فما.. واالنسان للجن التعرف واظهار.. الحسان تزيين
 يقطر ..الفاطر تحّبب.. التعرف منها االّ .. التودد منها االّ  اللطائف هاتى

 بعد.. للنظر يظهر.. األثر تزيين من.. القادر تعّرف.. األثر تحسين من.. للناظر
 .التودد هذا

.. األنام لتلذيذ سفرته نشر في.. االنعام إلبراز رحمته، تجئ التودد هذا بعد
 ..الثمر من يقطر.. الرزاق تحنن.. األثر من يرشح.. الخالق ترّحم

 :الحاصل

.. لطفه أزاهير.. كرمه زينات.. قلمه نقوش.. قدره خطوط.. العالم هذا
 .والعيان بالحدس

 بالحق..  كماله مرايا.. جالله جلوات.. جماله لمعات.. رحمته اثمار
 .وااليمان

هد    ظالل جوالة مرايا. سيالة مظاهر.. كمال من ماي شهر.. جمال من ماي ش 
 .. آثاره كمال: لهذا ويشهد. كماله ايات.. انواره
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 الفعل ثم. . المكمل الفعل على. . العقل لذي يشهد.. كّملالم فاألثر
 واالسم. المكمل والفاعل المكمل، االسم على الفهم لذي يدل المكمل
 بالضرورة يدل المكمل والوصف المكمل، الوصف على بالبداهة يدل المكمل

 مما الذات، كمال على باليقين يدل المكمل، الشأن ثم.. المكمل الشأن على
 لذي يشهد. العالم خالق.. الدرجات رفيع.. المبين الحق وهو لذات،با يليق
.المظاهر ملك ليس الظاهر الجمال ان: العين

الفيضمع..الدائمالتجليمع..الموجوداتزوالالمرايا،تفانينعم
لالحسان..المجردللجمال..تبيانأفصحمن..برهانأوضحمن..المالزم
 .الودودللباقي..الوجودللواجبالمجدد،

 فاالجسام.. القدير الفعال هو الكبير، الخالق هو.. اكبر  اهلل :قل و فاعرف
 :الكائنات بستان في .الدّرية والكواكب العلوية واالجرام األرضية، والزينات السفلية،

 والقادر األحد، للواحد براهين.. الحكمة شواهد.. القدرة معجزات
 .الصمد

 مثّمر.. النباتات مزّهر.. صنعته مشهر: هأرض حديقة جعل من سبحان
 شواهد.. صنعه خوارق.. الطيورات محّسن.. الحيوانات مزيّن.. الشجرات

 .لطفه دالئل..علمه

 ترّحم.. الرحمن توّدد: الجنان هذه في.. االثمار زينة من.. األزهار تبّسم
 .والحيوان والروح واالنسان، للجن.. المنّان تعّرف.. الحنان

.. الرحمة هدايا.. الحكمة معجزات.. والبذر والحب.. الثمرو فالزهر
 صانعها بان.. صادقة شواهد.. اآلخرة دار في.. لطفه بشائر.. الوحدة براهين

 باللطف.. والعلم بالرحمة..  شئ كل وسع قد.. قدير شئ لكل ..عليم شئ بكل
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 .والتدبير

 في عليه قلالتث.. كالبيضة واألرض.. كالزهرة والنجم.. كالذرة فالشمس
 .والتنوير والصنع.. والتصوير والحفظ.. والتدوير الخلق

 الملك هو.. األبد حاكم هو.. األزل سلطان هو.. أكبر اهلل :قل و فافهم
 .السرمد

.. حكمةٍ  في حركة.. سكونةٍ  في سكوتا   ترى كيف.. السماء وجه الى انظر
  .الخلقة انتظام مع.. زينة في تبّسما  .. حشمة في تأللؤا  

 .انتهاء بال سلطنة.. النهى ألهل تعلن.. نجومها تأللؤ

 معلنة.. مضيئة شواهد.. منيرة براهين.. السيارات وهذه.. النّيرات فهذه
عظمةلحشمةمبينة..الربوبيةسلطنةلشوكةمظهرة..االلوهيةكبرياء لعزة

 .حكمتهاحاطةلوسعةمشيرة..قدرته

 العزيز وهو واألرض السموات في الكبرياء وله.. أكبر اهلل :قل و آمن
  ..الحكيم

 .واحد واجب أنك على شاهدان لك شئ كل في يامن سبحانك

 .صمد أحد انك على آيتان لك حّي  كل في يامن سبحانك

 ناطقة شاهدة بالصدق.. الخلق جباه على مضروبة سكته يامن سبحانك
 .بالحق

 وقد.. مطلق امانتظ في مطلقة سخاوة.. كالفلق ترى كيف آثاره الى فانظر
 صنع حسن في مطلقة سرعة في.. مطلق اتزان في سهولة في النظام ترى

.. مطلق غلوّ  مع مطلقة رخيصة في.. مطلق اتقان في مطلقة وسعة في.. مطلق
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 كثرة في.. مطلق اتفاق في مطلقة بعدةٍ  في.. مطلق امتياز في مطلقة خلطة في
 .مطلق كمال مع مطلقة

.. المنافق لألحمق مجبرة.. المحقق للعاقل هدةشا المشهودة الكيفية فهذه
 .المطلق العليم وهو.. المطلقة القدرة ذي.. للحق والصنعة الوحدة قبول على

 ..هو االّ  فاطر ال .. هو االّ  خالق ال :قل و فتأمل

"بهجزاتها الفكرية الجذبة تمت"

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

د اهللٰ  ان تر الم  ﴿  ج  س   األرض   في ومن مواتالسّ  ف ي من له يس   والقمر   والّشم 
وم   ير   والّدواّب  والّشجر   بال  ج  وال   والنّج 

ن وكث  ير   النّاس   م 
 العذاب   عليه   حّق  وكث 

ن   ومن ن له فما اهلل يه  مٍ  م  ر  ك   ﴾ يشاء   ما يفعل   اهلل ا نّ  م 

 ومن الفرش، الى العرش من شئ كل بان: يصّرح الحكيم القرآن اناعلم! 
 الذّرات الى السّيارات ومن األسماك، الى األمالك ومن الهوام، الى ومالنج
 وجهٍ  الى فنشير. متنوعة   عباداتها ان ا الّ  له ويسّبح ويحمده له ويسجد  اهلل يعبد
 .تمثيل بنوع   التنوع، وجوه من

 قصرا   وبنى جسيمة   مدينة بنى اذا عظيما   ملكا   ا ن "االعلى المثل  وهلل": مثال  
 :العملة من أنواعٍ  أربعة فيهما يستعمل الملك فذلك ا ،محتشم

 كل في وشوق   ذوق   لهم بل. أجرة وال معاش لهم فليس: مماليك ه :األول
 ولذة له، انتسابهم بشرف ويكتفون مدحه، في ويقولون بأمره، يعملون ما

 .بحسابه نظرهم

 وال. بهم تليق جزئية بأجرةٍ  بعلمه الملك يستعملهم عاميون خدمة :والثاني
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 يتوهم قد حتى. الكلية العالية الغايات من عملهم على يترتّب ما يعرفون
 .والمعاش األجرة من نفسه الى يعود ما االّ  غاية   لعمله ليس أن   البعض  

 بالعمل والتلّذذ العلف، االّ  لها فليس يستخدمها، له حيوانات   :والثالث
 .عامة لذة "الفعل" الى "ّوةالق" من االستعداد خروج في اذ له، تستعدّ  فيما

 وعارفون العملة، سائر وتعمل يعملون ول ما بما عالمون عملة :والرابع
 متفاوت   معاش   ولهم الخدمة، سائر على ونظارة   رياسة   فلهم. الملك بمقاصد

تبهم درجات على .ر 

المالئكة،واستعبداستخدموبانيها،واألرضالسمواتمالكا نكذلك
هواذللحاجة؛الاألناسي،ثموالنباتات،الجماداتثمالحيوانات،ثم

هم  .ذلكوغيرالربوبيةوشؤوناتوالعظمةللعّزةبلومايعملون،خالق 

 "معلوم مقام" منهم لكلٍ  بل. بالمجاهدة ترقيات لهم فليس المالئكة فاما
 نفس في درجاتهم بنسبة وفيوضاٍت  عملهم نفس في مخصوص ذوق   له لكن

 االنسان   يتغذى فكما. خدماتهم عين في مندرجة   خدماتهم مكافآتف. عباداتهم
 ويتنّعمون يتغّذون االمالئكة كذلك بها، ويتلذذ والغذاء والضياء والهواء بالماء

 من ألنهم والمحبة، والمعرفة والعبادة والحمد والتسبيح الذكر بأنوار ويتلذذون
 في عظيمة سعادة ولهم .الطّيبة كالروائح والنورانّي، النور لغذائهم فيكفي النور

 بنظره، ونظارتهم باسمه، وخدمتهم بحسابه، عملهم وفي معبودهم، بأمر فعلهم
لكه بمطالعة وتنزّههم بانتسابه، وتشّرفهم  بمشاهدة وتنّعمهم وملكوته، م 
 .وجالله جماله تجليات

 ليست جزئي اختيارٍ  مع فيها المشتهية النفس فلوجود الحيوانات واما
بة   بحسابه خالصة   اأعماله  الكريم مال ك ها يعطيها فلهذا لوجهه، محضة   وحس 
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 .ألجله عملها ضمن في معاشا  

ه يستخدمه للورد بالعشق المشهور العندليب ا ن :مثال    إلعالن الحكيم فاطر 
 رباني خطيب   فالعندليب. الحيوان وقبائل النبات طوائف بين الشديدة المناسبة

 السرور إلعالن وموظّف   - الرحمن ضيوف هي تيال - الحيوانات طرف من
سن والظهاره. رازقها بهدايا  جنسه، أبناء إلمداد المرسلة للنباتات االستقبال ح 
 رؤوس على العشق، درجة الى االحتياج ذلك البالغ نوعه احتياج ولبيان

 وجهٍ  ألطف في شوٍق  ألطف في شكرٍ  ألطف ولتقديم النباتات، جميالت
 بحسابه عمله غاية   فهذه.. واالكرام والجمال الجالل ذي لملكا مالك   لجناب  

 معنى هو يعرف لم وا ن منه، المعاني هذه فنفهم بلسانه يتكلم فهو سبحانه،
 ال عدمها، يستلزم ال بتفصيلها الغايات بهذه البلبل معرفة وعدم  . بتمامها نغماته

 . ماتعمل التعلم وهي األوقات ت عّلمك كالساعة يكون أقل

ه وأما . محاورتها وتلّذذه المتبّسمة األزهار بمشاهدة فذوقه الجزئي معاش 
 عطايا تشكرات هي بل كالّ  حيوانية، شكايات تألّمات الحزينة نغماته فليست
  .رحمانية

. وغيرها الهوام وبالبل والنمل والعنكبوت والفحل النحل عليه وقس
كليةٍ لغاياٍت هاخدمتضمنفيخصوصّي ذوقفيجزئيمعاش  منها فلكلٍ 

 .سلطانيةسفينةفيالمستخدمكالنفرربّانيةولصنعةٍ 

 لغايات واظهارها االطاعة بكمال التكوينية لألوامر بامتثالها فالحيوانات
 بحوله، طرز بابدع بوظائف حياتها وتظاهرات بإسمه، وجه بأحسن فطرتها
 .فاطرها لجناب هاتحيات ومزايا عباداتها هدايا تقدم تسبيحاتها سائر من وهكذا

 .الحياة لواهب المطلوبة آثارها بلطائف الحياة تظاهرات فالتحيات
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 فأعمال ها لها، معاش ال لها، إختيار ال ان فألجل والجمادات النباتات واما
 انه االّ . وبحوله وبحسابه وباسمه  اهلل إرادة بمحض وحاصلة   اهلل، لوجه خالصة  
 خالفا   لها، تألمات وال بوظائفها ّذذاتتل لها أن النباتات حال من يتظاهر

 أعمال في االختيار تداخل عدم وألجل. كاللّذة األلم فله. المختار للحيوان
 ذي عمل ثم اال ختيار، ذوي اعمال   من أكمل آثارها تكون والنبات الجماد

 على المعتمد غيره من أجمل وامثاله كالنحل وااللهام بالوحي المنّور االختيار
 .اختياره

 المعرفة وا حاطة النظارة وشمول العبادة كلية في كالملك فهو االنسان واما
 ترقيات فله مشتهية، شريرة نفسا   له ان االّ . منه أجمع بل الربوبية، ودالّلية

 فله لذاته، وحصة   لنفسه حظا   عمله في ادخاله في وكالحيوان .وتدنيات
 . تنل   فتأمل. ملكي كلي مؤجل واآلخر حيواني، جزئي معّجل معاشان

 االنسان عبودية اسرار من كثيرا   النور رسالة دروس في ذكرنا ولقد

 التطويل الى حاجة فال وتسبيحاتهما والجماد النبات عبادة من وقسما   ووظيفته
 وسورة "والزيتون والتين" سورة سرّ  لترى الّدروس تلك فراجع شئت فان هنا
 ."والعصر"

 العندليب لمبحث تتمة

 لذوي والتغني والدالّلية االعالن في الربّانية الوظيفة هذه ان والتحسبن
 عندليب   له نوعٍ  كل بل. بالعندليب مخصوصة   التسبيحات بهزجات األسماع

 في السيما. تسجيع   ألطف في تسبيح بألطف النوع ذلك حسّيات ألطف ي مثّل
.والحشرات الهوام انواع

انواعمنكثيررؤوسىعلتنشدكثيرة،وبالبلعندليبلهمافمنها
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باستماعهايلتذّ تسبيحاٍت سجعات  المختلفةالصغيرةوالحشراتالهوام
  .سمع  لهمنجميع  

وينات لصغار مسامرةٍ  في سرود ذات ليلية فمنها  وغير نوعها من الح 
 الغناء ألن. خفٍي  ذكرٍ  حلقة   ق طب   كأنها حتى وسكونه الليل سكوت في جنسها

 .وحّس  سمع له من كل يفهمه عموميال المشترك كاللسان

 في تنشدها رفيعة لطيفة وهزجات بتسجيعات تسبيحات ذات نهارية ومنها
  .الحياة ذوي جميع رؤوس على االشجار منابر على الصيف فصل

 جهري ذكرٍ  حلقة   رئيس كأنها حتى بمراتب المشهور البلبل تفوق وهي
  .بلسانه كّل  وت نطقهم المستمعين جذبات تهّيج

 واكرمها واعظمها وأبهرها وأنورها عندليبها واشرف األنواع جميع وأفضل
 في البشر نوع   عندليب   شكرا ، وأعّمها ذكرا   واتّمها نعتا   واجالها صوتا   واعالها
 في الموجودات جميع بلبل سجعاته بلطيفات صار حتى الكائنات، ب ستان

 . والسموات األرض

 .آمين. التسليمات واجمل واتالصل أفضل وامثاله آله وعلى عليه

 ومهارته الدنيا الى خروجه وقت الحيوان ذكاوة كمال من ي فهم انهاعلم! 
 للتكمل ال للتعّمل الدنيا الى ارساله ان بحياته، المتعلق العملي العلم في

 .بالتعّلم

 واحتياجه الدنيا الى اخراجه وقت وعجزه االنسان جهالة كمال من وي فهم
 بالتعّلم للتكّمل الدنيا الى ا رساله ان عمره جميع وفي مطالبه كل في التعّلم الى

 من له  اهلل سّخره ما أعمال تنظيم االّ  المطلوب؛ عمله وما. للتعّمل ال والتعّبد
 وااللتجاء الدعاء   واالّ .. الرحمة نواميس من واالستفادة والحيوانات النباتات
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 فقره وغاية وعجزه ضعفه ايةنه مع له سّخر لمن والتعّبد والتضرع والسؤال
 . الموجودات هذه واحتياجه

ه وما  والسعادة للعبادة وجّهزه له وسّخر كّرمه من معرفة   االّ  المقبول علم 
 وجماله وجالله وصفاته باسمائه، خالقها معرفة ي نتج بوجهٍ  الكائنات حكمة   بتعّلم  

.ضالالت أو يعنينات ماال ا ما الوجه هذا وغير  . وكماله

ينع  ّر  تضم  كت  يّ ود  ب  ع  ب  ينم  قائ  مقامٍ ّل  ك  يف  يدا  عب  لكناعل  اج  مّ ه  لٰ ال
.كفت  ر  مع  ب  ينول  غ  مش  كت  يّ ه  لو  أل   

وده، ولكمال عليه، العجز إلمتناع الحكيم، الخالق اناعلم!   الذرة يخلق ج 
.مثلها الوجود لها ويعطي الشمس، يخلق كما

. الشجر كأكبر النبات أصغر يخلق ككذل الشمس مع الذرة يخلق فكما
 القطرة، على المسّخر الملك مع الشمس على المسّخر الملك يخلق وكما
 الفرد ويوجد مثله، فيستعبده الحيوان، كأكبر الحوينات أصغر يخلق كذلك
المحدودة الغير األفراد مجموع يوجد كما وجه، بأحسن الواحد

 وحكمة.. الئقة وظيفة وكثيرا   قليال   وكبيرا   صغيرا   الموجودات من ولكل
ه   ا نّما﴿ : من رحمة خزينة من.. حسنة وغاية مناسبة ر  ئا   أراد ا ذا أم   يق ول ان شي 

ب حان_  فيك ون ك ن   له   ي فس  ه   الّذ  ﴾ ت رجع ون وا ليه   شئٍ  ك ل ملك وت   ب يد 

 على العادية ومعاملتك العرفي عملك تطبيق في لك ان المسلم أيها! علما
 عمال ، عمرك كّل  به يصير. كبيرا   وا كسيرا   أخروية خزينة  .. الشرعية صولاأل

.حضورا   بمشاغلك وغفلت ك عبادة ، المباحة عاداتك وكّل 

 المعاملة تلك في الشرع يقوله بما وعملت شيئا   اشتريت أو بعت اذا :مثال  
كمه فتخطرت  اعةواط وعبادة   حضورٍ  نوع لك صار والقبول، االيجاب في ح 
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.واغتنم فق س أخرويا ، وعمال  

 إلتباع  اهلل وّفقه من سعادة فيا. الشرعية باآلداب حركاته نّور لمن طوبى
 وياخسارة.. باقية أثمارا   الفاني عمره أورث حتى ومعامالته أعماله في السنّة
ره صار حتى هواه الهه فاتخذ الهوى باتباع   اهلل خذله من .هباء   وعمله هواء   عم 

.آمين. نبّيك وسنة بكتابك والعمل لمرضاتك وّفقنا مالله

عاة،هممناالنسانمنانكماانهاعلم !  تنظيمعلىنظارة  ولهمر 
 .لهمحافظةٍ ونوعالحيوانات،منقسمٍ حركات

 ونوع الحبوبات، من قسمٍ  زرع   تنظيم على نظارة لهم زّراع منهم وكذا
 .له ترتيب

 وجه مرعى في الحيوان من بنوع راعٍ  هو من المالئكة من ا ن كذلك
ي ه نظارت ه بل كاألنسان ليس لكن. األرض  وباسمه  اهلل حساب بمحض ورع 
 : هي نظارت ه بل وبأمره، وبحوله

 القدرة لجلوات ومطالعته.. النوع ذلك في الربوبية لتجليات مشاهدت ه
  .تياريةاالخ النوع ذلك ألفعال لها االلهية األوامر وإلهام.. فيه والرحمة

  اهلل باذن األرض مزرعة في النباتات من نوع نشر على نظارة له من ومنهم
 :لها نظارت ه بل. وبحوله وبإسمه وبأمره

 وحماية تنظيم نوع مع واعالنها، لفاطرها، وتحّيات ها تسبيحاتها تمثيل  
 .لها الموهوبة الجهازات استعمال بحسن  

 سّكة   شئ كل في اذ) قيحقي تصّرف بدون كسب، بنوع الخدمة، فهذه
 ال لهم، وعبادات   عبودية  ( مجال فيها لغيره ليس االشياء كل بخالق خاّصة  
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 . كاالنسان عادات

 عبودية   له الرزاقية عرش حملة من هو الذي السالم عليه ميكائىل فحضرة  
 بقوة نوعٍ  نوعٍ  على نظّار وتحته األرض، مزرعة في النباتات جنس على بنظارةٍ 

 .الحيوانات ن ظّار وهكذا وبإسمه، وبأمره ولهوبح اهلل

 الحكيم الفاطر صّيرها كيف األرض الى فانظر المعنى هذا درك شئت فان
 النباتات انواع الى انظر ثم.. والحيوانات للنباتات عظيما   ومرعى   واسعة مزرعة  

 غريب بتقسيم األطراف في بذوراتها توزيع في عجيب بانتظام المنشورة
 غريب بطرز المنشورة الحيوانات انواع والى.. العليم القدير هافاطر بحكمة
 خالقها بعناية انتظامٍ  حسن في األرض مرعى في تسرح وهي عجيب بتقسيم
.هو اال اله وال نواله وعمّ  جالله جل الكريم الحكيم
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