
 
 
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  وبه نستعني
  احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد

  .وعلى آله وصحبه أمجعني
  

  الكلمة األوىل
  
  .نستهل ا أيضاً  رأس كل خري وبدء كل أمر ذي بال، فنحن"بسم اهللا"

سالم، فهي ذكـر     هذه الكلمة الطيبة املباركة كما أا شعار اإل        إن! اعلميفيا نفسي   
  .مجيع املوجودات بألسنة أحواهلا

 من قوة هائلة ال تنفد، ومدى ما فيها         "بسم اهللا "فان كنت راغبة يف إدراك مدى ما يف         
  :هذه احلكاية التمثيلية القصرية إىل من بركة واسعة ال تنضب، فاستمعي

ئـيس قبيلـة،    ر إىل    البدوي الذي يتنقل يف الصحراء ويسيح فيها البد له أن ينتمي           إن
 ويتـدارك حاجاتـه، وإالّ      أشغاله، وينجز   األشقياءويدخل حتت محايته، كي ينجو من شر        

  .، وال حد هلا من احلاجاتاألعداءفسيبقى وحده حائراً مضطرباً أمام كثرة من 
 متواضعاً، واآلخـر    أحدمها قام اثنان مبثل هذه السياحة؛ كان        أنفقد توافق   .. وهكذا

فتجـوال يف هـذه     . رئيس،  بينما املغرور رفض االنتسـاب       إىل   انتسبمغروراً، فاملتواضع   
فما كان املنتسب حيل يف خيمة إال ويقابل باالحترام والتقدير بفضل ذلك االسم             .. الصحراء

 أمـا .  فيتخلى عنه الشقي   ".. باسم ذلك الرئيس   أجتولإنين  ": وإن لقيه قاطع طريق يقول له     



كان طوال السفرة يف خوف      إذ   الت ما ال يكاد يوصف،    املغرور فقد القى من املصائب والوي     
  .هااأدائم ووجل مستمر، ويف تسول مستدمي، فأذلّ نفسه و

وهذه الدنيا الواسعة هي    .  ذلك السائح البدوي   أنتانك  !.. اعلمي! فيا نفسي املغرورة  
. هلما وحاجاتك ال اية أعداءك أنحد هلما، كما   ال"عجزك" و "فقرك"وان . تلك الصحراء

فما دام األمر هكذا؛ فتقلدي اسم املالك احلقيقي هلذه الصحراء  وحاكمها األبدي، لتنجـي               
  . احلادثاتأمام الكائنات، ومهانة اخلوف أماممن ذُلّ التسول 

 "فقرك"ا يرتبط    إذ   بداً،أ عظيم ال يفىن     نـز ك "بسم اهللا " هذه الكلمة الطيبة     إن! نعم
 بقدرة عظيمة مطلقة متسك زمـام     "عجزك"كائنات، ويتعلق   برمحة واسعة مطلقة أوسع من ال     

ارات، حىت انه يصبح كل من عجزك وفقرك شفيعني مقبولني لدى            إىل   الوجود من الذرات  
  .القدير الرحيم ذي اجلالل

 كمـن اخنـرط يف      "بسـم اهللا  " الذي يتحرك ويسكن ويصبح وميسي ذه الكلمة         إن
نه يتكلم باسم القانون وباسم الدولة،      إف أحداً، حيث    اجلندية؛ يتصرف باسم الدولة وال خيا     

  .يء كل شأمام ويثبت األعمالفينجز 
:  تقول أا أي    مجيع املوجودات تذكر بلسان حاهلا اسم اهللا،       إن: وقد ذكرنا يف البداية   

  أهو كذلك؟.. "بسم اهللا"
ـ       إىل    أحداً يسوق الناس   أنفكما لو رأيت    ! نعم ام صعيد واحد، ويرغمهم علـى القي
  هذا الشخص ال ميثل نفسه وال يسوق الناس بامسه وبقوتـه،           أن خمتلفة، فانك تتيقن     بأعمال
  .قوة سلطان إىل هو جندي يتصرف باسم الدولة، ويستندوإمنا 

حتمل فـوق    تؤدي وظائفها باسم اهللا؛ فالبذيرات املتناهية يف الصغر        أيضاً   فاملوجودات
 ومتأل  "بسم  اهللا  ":  كل شجرة تقول   إن أي   . هائلة ثقاالًأ ضخمة و  أشجاراًرؤوسها باسم اهللا    

 فيغدو  "بسم  اهللا  ": وكل بستان يقول  .. إلينا بثمرات من خزينة الرمحة اإلهلية وتقدمها        أيديها
وكل حيوان من احليوانات ذات     ..  اللذيذة األطعمةمن   أنواع   مطبخاً للقدرة اإلهلية تنضج فيه    

 فيصبح ينبوعـاً دفاقـاً للّـنب    "بسم اهللا":   يقول-  واملعزى والبقركاإلبلالربكة والنفع ـ  
بسم "وجذور كل نبات وعشب تقول .. نظفهأباسم الرزاق  ألطف مغذّ و إلينا السائغ، فيقدم



  وتشق الصخور الصلدة باسم اهللا وتثقبها بشعرياا احلريرية الرقيقة فيسخر أمامها باسم              "اهللا
  !. صلداهللا وباسم الرمحن كل أمر صعب وكل شئ

 يف اهلواء ومحلها لألمثار، وتشعب اجلذور يف الصخور الصماء،          األغصان انتشار   إننعم،  
 اخلضراء شدة احلـرارة ولفحاـا،       األوراقوكذا حتمل   .. وخزا للغذاء يف ظلمات التراب    

، وصرخة  األسباب املاديني عبدة    أفواهكل ذلك وغريه صفعة قوية على       .. وبقاءها طرية ندية  
ال تعمـالن    أيضـاً     ما تتباهون به من صـالبة وحـرارة        إن:ة يف وجوههم، تقول هلم    مدوي

بنفسيهما، بل تـؤديان وظائفـهما بأمر آمر واحد، حبيث جيعل تلك العروق الدقيقة الرقيقة             
) فَقُلنـا اضــرب بعصـاك احلَجـر       ( أا عصا موسى تشق الصخـور ومتتثـل أمر      -ك
 عليه السالم تقرأ جتـاه      إبراهيم أعضاءطرية الندية كأا     ال األوراقوجيعل تلك   ) 60:البقرة(

  )69:األنبياء....)(يا نار كوين برداً وسالماً: (لفحة احلرارة
 وجيلب ِنعم اهللا باسم اهللا ويقدمها       "بسم  اهللا  " يف الوجود يقول معىن      يءفما دام كل ش   

 نرد  أن أيضاً   وعلينا. خذ باسم اهللا   ونعطي باسم اهللا ونأ    "بسم اهللا " أيضاً    نقول أن، فعلينا   إلينا
  .أيدي الغافلني الذين مل يعطوا باسم اهللا

 نبدي احتراماً وتوقرياً ملن يكون سبباً لنعمة علينا، فيا ترى ماذا يطلب منـا               إننا: سؤال
  ربنا اهللا صاحب تلك النعم كلها ومالكها احلقيقي؟

  : مثناً لتلك النعم الغاليةرأمو ذلك املنعم احلقيقي يطلب منا ثالثة إن: اجلواب
  ..الفكر: الثالث.. الشكر: الثاين.. الذكر: األول
 ختاماً هي شكر، وما يتوسـطهما هـو         "احلمد هللا " بدءاً هي ذكر، و      "بسم اهللا "فـ  

 بأا معجزة قدرة األحد الصـمد وهـدايا         واإلدراكالتأمل يف هذه النعم البديعة،       أي   "فكر"
  .لتأمل هو الفكرفهذا ا... رمحته الواسعة

ولكن أليس الذي يقبل أقدام اجلندي اخلادم الذي يقدم هدية السلطان يرتكب محاقـة              
 املادية اجلالبة للـنعم، وخيصصـها       األسبابفما بال من يثين على       إذن   فظيعة وبالهة مشينة؟  

   مرة؟ألفأال يكون مقترفاً بالهة أشد منها ! باحلب والود، دون املنعم احلقيقي
  ،األبله األمحق كنت تأبني أن تكوين مثل إن!! نفسفيا 



  ..  باسم اهللايفاعط
  .. وخذي باسم اهللا
  .. وابدأي باسم اهللا
  .. واعملي باسم اهللا

  1.والسـالم
  

  الكلمة الثانية
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  )الذين يؤمنون بالغيب(
 ما فيه من لـذة      من سعادة ونعمة، ومدى    اإلميان    تعرف مدى ما يف    أن كنت تريد    إن

  :هذه احلكاية القصرية إىل وراحة، فاستمع
 وكان أحدمهافمضى . خرج رجالن يف سياحة ذات يوم، من أجل االستجمام والتجارة

  .جهة ثانية إىل جهة، ومضى اآلخر وهو رباين سعيد إىل نانياً شقياًأ
يف نظره، جـزاءاً     املغرور الذي كان متشائماً لقي بلداً يف غاية السوء والشؤم            فاألناين

 عجزةً مساكني يصرخون ويولولون من      - أينما اجته    -وفاقاً على تشاؤمه، حىت انه كان يرى        
فرأى هذه احلالة املؤملة احلزينة يف كل       .  املدمرة أعماهلم رجال طغاة قساة ومن      أيديضربات  

 جيد لنفسه   فلم. ، حىت اختذت اململكة كلها  يف نظره شكل دار مأمت عام           أماكنما يزوره من    
صار كـل    إذ   عالجاً حلاله املؤمل املظلم غري السكر، فرمى نفسه يف نشوته لكيال يشعر حباله،            

جنبياً يتنكر له، فظـل يف عـذاب        أ هذه اململكة يتراءى له عدواً يتربص به، و        أهلواحد من   
  . وجداين مؤمل ملا يرى فيما حوله من جنائز مرعبة ويتامى يبكون بكاءاً يائساً مريراً

أما اآلخر الرجل الرباين العابد هللا، والباحث عن احلق، فقد كان ذا أخالق حسنة حبيث            
  . لقي يف رحلته مملكة طيبة هي يف نظره يف منتهى الروعة واجلمال

                                                           
، لمناسبة  المقام حيث يضم ستة من  األولىعقب هذه الكلمة " المقام الثاني من اللمعة الرابعة عشرة" المؤلف  األستاذوضع :   مالحظة1

  .ـ المترجم. فليراجع".اللمعات" الكريم في موضعه من كتاب وسيجده القارئ". ِبسم اهللا الرحمِن  الرحيِم" أسرار



فهذا الرجل الصاحل يرى يف اململكة اليت دخلها احتفاالت رائعة ومهرجانـات بارعـة              
وراً، ويف كل زاويـة حبـوراً، ويف كل مكان        ويف كل طرف سـر   . قائمة على قدم وساق   

حىت لقد صار يرى كل فرد من أفراد هذه اململكة صديقاً صدوقاً وقريباً حبيباً              . حماريب ذكر 
 هتافات الفرح بصيحة مصحوبة - يف حفل التسريح العام - اململكة كلها تعلن أنمث يرى . له

وقة املوسيقية وهـي تقـدم أحلاـا        أصوات اجل  أيضاً   ويسمع فيهم . بكلمات الشكر والثناء  
 إىل  احلماسية مقترنة بالتكبريات العالية والتهليالت احلارة بسعادة واعتزاز للـذين يسـاقون           

  .اخلدمة واجلندية
كان الثـاين   ..  املتشائم منشغالً بأمله وآالم الناس كلهم      األولفبينما كان ذلك الرجل     

فضالً عن انه غنم لنفسـه      .  فرحاً مع فرحهم   السعيد املتفائل مسروراً مع سرور الناس كلهم      
  .جتارة حسنة مباركة فشكر ربه  ومحده

أهله، يلقى ذلك الرجل فيسأل عنه، وعن أخباره، فيعلم كل شئ عن             إىل   ولدى عودته 
  :حاله فيقول له

- "يا هذا لقد جننت ! فان ما يف باطنك من الشؤم انعكس على ظاهرك حبيث أصبحت
رشدك،  إىل   عد. جازة ب وسلب  إة صراخ ودموع، وأن كل تسريح و      تتوهم أن كل ابتسام   

وعسى أن تبصر احلقيقـة علـى       . اح عن عينيك  نـزلعل هذا الغشاء النكد ي    .. وطهر قلبك 
فأن صاحب هذه اململكة ومالكها وهو يف منتهى درجات العـدل واملرمحـة        . وجهها األبلج 

وان مملكة مبثل هذه الدرجة من الرقي والسمو مما         .. والربوبية واالقتدار والتنظيم املبدع والرفق    
  ."ال ميكن أن تكون مبثل ما تريه أوهامك من صور... تريك من آثار بأم عينيك

صوابه رويداً رويداً، ويفكر بعقلـه       إىل   وبعد ذلك بدأ هذا الشقي يراجع نفسه ويرجع       
  :ويقول متندماً

 مـن   أنقـذتين  اهللا  عنك؛ فلقد      لريض..  جنون لكثرة تعاطي اخلمر    أصابين نعم لقد    -
  . جحيم الشقاء
  !فيا نفسي



 فهذه الدنيا يف نظره مبثابة مأمت       "الفاسق الغافل " أو   "الكافر" هو   األول الرجل   أن اعلمي  
  .. ربات الزوال وصفعات الفراق- يبكون تأملاً من ضأيتام األحياءعام، ومجيع 
 مالك، تتمزق مبخالـب األجـل       واحليوان فمخلوقات سائبة بال راع وال      اإلنسان   أما

  ..وتعتصر مبعصرته
 فهي يف حكـم اجلنـائز اهلامـدة         - كاجلبال والبحار    -وأما املوجودات الـضخام    

  .. والنعوش الرهيبة
وضاللته تذيق صـاحبها     اإلنسان   مثال هذه األوهام املدهشة املؤملة الناشئة من كفر       أو

  .عذاباً معنوياً مريراً
 الذي يعرف خالقه حق املعرفة ويؤمن بـه، فالـدنيا يف     "املؤمن"أما الرجل الثاين، فهو     

 اإلنسنظره دار ذكر رمحاين، وساحة تعليم وتدريب البشر واحليوان، وميدان ابتالء واختبار             
  .. واجلان

 مـن  وإـاء  مـن الوظـائف،   إعفاء فهي  - وإنسان من حيوان    -أما الوفيات كافة    
ودعون هذه الدار الفانية وهم مسرورون معنويـاً،        اخلدمات، فالذين أوا وظائف حيام، ي     

وصاب الزمان واملكان   أوضار املادة و  أعامل آخر غري ذي قلق، خال من         إىل   حيث ام ينقلون  
وصروف الدهر وطوارق احلدثان، لينفسح اال واسعاً ملوظفني جـدد يـأتون للسـعي يف               

  .. مهامهم
 سوقة جتنيد عسكرية، وتسلُّم سـالح،        فهي - وإنسان من حيوان    - املواليد كافة    أما

هو موظف وجندي مسرور، ومأمور مستقيم راٍض        إمنا   وتسنم وظائف وواجبات، فكل كائن    
  .. .قانع

 الدنيا فهي إما ذكر وتسبيح لتسـنم       أرجاء املرتدة من    واألصداء املنبعثة   األصوات وأما  
نها، أو أنغام صادرة مـن شـوق        يذاناً باالنتهاء م  إالوظائف والشروع فيها، أو شكر وليل       

  ..العمل وفرحته



 خدام مؤنسون، وموظفون أخالّء، وكتـب       - يف نظر هذا املؤمن      -فاملوجودات كلها   
 كثري جداً مـن أمثـال هـذه    إميانهوهكذا يتجلى من    .. حلوة لسيده الكرمي ومالكه الرحيم    

  .احلقائق اليت هي يف غاية اللطف والسمو واللذة والذوق
  .."طوىب اجلنة"يضم حقاً بذرة معنوية منشقة من ذن  إفاإلميان

  ."زقوم جهنم" الكفر فانه خيفي بذرة معنوية قد نفثته أما 
  . واإلميان اإلسالمال وجود هلما إالّ يف  إذن فالسالمة واألمان

  :  نردد دائماًأنفعلينا 
  .اإلميان وكمال اإلسالماحلمد هللا على دين 

  
  الكلمة الثالثة
  رمحن الرحيمبسم اهللا ال

  )21:البقرة..) (يا أيها الناس اعبدوا(
 العبادة  جتارة عظمى وسعادة كـربى، وان الفسـق           أن تفهم كيف    أن كنت تريد    إن

  :إليها وأنصتهـذه احلكاية التـمثيليـة  إىل والسفه خسارة جسيمة وهالك حمقق، فانظر
أن  إىل يدة، فسافرا معـاً، مدينة بع إىل   أمراً بالذهاب  - ذات يوم    -تسلَّم جنديان اثنان    

  :وصال مفرق طريقني، فوجدا هناك رجالً  يقول هلما
، مع عدم وجود الـضرر فيه، جيد املسافرون الذين يسـلكونه      األمين هذا الطريق    إن -

، فمع كونـه    األيسرأما الطريق   . الراحة واالطمئنان والربح  مضموناً بنسبة تسعة من عشرة        
 كليهما يف الطول سواء، مـع فـرق         أنعلماً  . شرة من عابريه  عدمي النفع يتضرر تسعة من ع     

 ميضـي  - غري املرتبط بنظاٍم وحكومة - األيسر املسافر املتجه حنو الطريق     أنواحد فقط، هو    
غري أن املسافر املتجه    . بال حقيبة متاع وال سالح، فيجد يف نفسه خفَّة ظاهرة وراحة موهومة           

 مضـطر حلمـل حقيبـة كاملـة مـن           -رف اجلندية    املنتظم حتت ش   - األمينحنو الطريق   
يستطيع أن يغلب به    " أوقيتني"وسالحاً حكومياً يزن    " أوقيات"مستخلصات غذائية تزن أربع     

  .كل عدو



وبعد مساع هذين اجلنديني كالم ذلك الرجل الدليل، سلك احملظوظ السعيد الطريـق             
 قلبه وروحـه قـد      أن إال ثقالاأل، ومضى يف دربه حامالً على ظهره وكتفه رطالً من           األمين

  .  من ثقل املنة واخلوفاألرطالختلّصا من آالف 
بينما الرجل الشقي املنكود الذي آثر ترك اجلندية ومل يرد االنتظام وااللتـزام، سـلك               
سبـيـل الـشمال، فمـع أن جسـمه قد ختلص من ثقـل رطل فـقد ظل قلبه يرزح              

. انسحقت روحه حتت خماوف ال حيصـرها احلـد        ، و واألذى من املن    األرطالحتت آالف   
 فمضى يف سبيله مستجدياً كل شخص، وجالً مرتعشاً من كل شئ، خائفاً من كل حادثـة،               

  .أن بلغ احملل املقصود فالقى هناك جزاء فراره وعصيانهإىل 
 ذلك احملب لنظام اجلندية واحملافظ على حقيبتـه  - األمينأما املسافر املتوجه حنو الطريق     

منة أحد أو  إىل  فقد سار منطلقاً مرتاح القلب مطمئن الوجدان من دون أن يلتفت-حه وسال
أن بلغ املدينة املقصودة وهنالك وجد ثوابه الالئق به كأي         إىل   ..يطمع فيها أو خياف من أحد     

  .جندي شريف أجنز مهمته باحلسىن
  !فيا أيتها النفس السادرة السارحة
 أحدمها أولئك املستسلمون املطيعون للقـانون اإلهلـي،          اعلمي أن ذينك املسافرين؛   

  ..لألهواءواآلخر هم العصاة املتبعون 
  ومير من القرب املـؤدي     األرواح وأما ذلك الطريق فهو طريق احلياة الذي يأيت من عامل           

  ..عامل اآلخرةإىل 
 ثقيـل    وأما تلك احلقيبة والسالح فهما العبادة والتقوى، فمهما يكن للعبادة من محل           

ظاهراً إال أن هلا يف معناها راحة وخفة عظيمتني ال توصفان، ذلـك الن العابـد يقـول يف                   
ال خالق وال رازق إالّ  هو، النفع والـضر بيده، وانه حكيم ال يعمل      أي   ال إله إال اهللا   :صالته

  . واإلحسانعبثاً كما أنه رحيم واسع الرمحة 
خزائن الرمحة اإلهلية، فيطرقه     إىل    باباً ينفتح  فاملؤمن يعتقد مبا يقول لذا جيد يف كل شئ        
ويتحصن أمام كل مصيبة .  إليه بالتضرعفيلتجئبالدعاء، ويرى أن كل شئ مسخر ألمر ربه،  

  . التام واالطمئنان الكاملاألمان هذا إميانهالتوكل، فيمنحه  إىل مستنداً



لعبودية، وأن منبع اجلبن    وا اإلميان   أن منبع الشجاعة ككل احلسنات  احلقيقية هو       ! نعم
  .ككل السيئات هو الـضاللة والسفاهة

 قنبلة مدمِّرة وانفجرت، فلرمبا ال ختيف عابداً هللا ذا قلـب            األرضيةفلو أصبحت الكرة    
 ومتعة،  بإعجابمنور، بل قد ينظر إليها أا خارقة من خوارق القدرة الصمدانية، ويتمالها             

 إذا رأى يف    - ممن يعد ذا عقـل راجـح         -و كان فيلسوفاً    بينما الفاسق ذو القلب امليت ول     
أال ميكن هلذا الـنجم أن      : ش هلعاً ويتسـاءل بقلق   -الفضاء جنماً مذنباً يعتوره اخلوف ويرتع     

 يوماً من جنم مذنب ظهـر يف  األمريكانلقد ارتعد   (األوهاميرتطم بأرضنا؟ فيتردى يف وادي      
  ).ء ساعات الليلالسماء حىت هجر الكثريون مساكنهم أثنا

، فرأس ماله يف حكم     األشياءما ال اية له من       إىل   متتد اإلنسان   رغم أن حاجات  ! نعم
 إذ  ،يءصائب فاقتداره كذلك يف حكم ال ش      ما الاية له من امل     إىل   ورغم أنه معرض  . املعدوم
غائبه وآالمـه    مدى دائريت رأس ماله واقتداره بقدر ما تصل إليه يده، بينما دوائر آماله ور              إن

  . وبالياه واسعة سعة مد البصر واخليال
حقائق العبـادة والتوكـل، واىل       إىل   فما أحوج روح البشر العاجزة الـضعيفة الفقرية      

فمن مل يفقد بصـره     ! وما أعظم ما ينال منها من ربح وسعادة ونعمة        ! التوحيد واالستسالم 
الـضار يرجح على الطريق الــضار  من املعلوم أن الطريق غري  إذ   .كلياً يرى ذلك ويدركه   

علماً أن مسألتنا هذه،  طريـق       . حىت لو كان النفع فيه احتماالً واحداً من عشرة احتماالت         
اً نــز العبادة، فمع كونه عدمي الـضرر، واحتمال نفعه تسعة من عشرة، فانـه يعطينـا ك              

 فمع كونه عـدمي     -ه   باعتراف الفاسق نفس   -، بينما طريق الفسق والسفاهة      األبديةللسعادة  
، مع يقني للخسران وانعدام اخلري بنسبة تسعة مـن          األبدينيالنفع فانه سبب الشقاء واهلالك      

بدرجـة  ) واإلثبـات  االختصاص   أهل( ثابت بشهادة ما ال حيصى من        األمروهذا  ... عشرة
  .وهو يقني جازم يف ضوء أخبار أهل الذوق والكشف. واإلمجاعالتواتر 

  :حنصل من هذا
  . هي يف العبادة ويف اجلندية اخلالصة هللا- كاآلخرة - أيضاً  سعادة الدنيا أن
  : أن نردد دائماً إذن فعلينا



  ..احلمد هللا على الطاعة والتوفيق
  . وأن نشكره سبحانه وتعاىل على أننا مسلمون

  
  
  

  الكلمة الرابعة 
  ِبسِم اهللا الرحمِن  الرحيِم

  "الصالة عماد الدين"
 تعرف أمهية الصالة وقيمتها، وكم هو يسري نيلها وزهيد كسبها، وان      أند   كنت تري  إن

 تعرف ذلك كله بـيقني      أن كنت تريد    إن! نعم.. من ال يقيمها وال يؤدي  حقها أبله خاسر        
 فتأمل يف هـذه احلكايـة التمثيليـة         - كحاصل ضرب االثنني يف اثنني يساوي أربعاً         -تام  

  :القصرية
مزرعته اجلميلة، بعد أن مينح      إىل    إثنني من خدمه   -ت يوم    ذا -يرسل حاكم عـظيم    

املزرعة اليت هي على بعـد       إىل   كالً منهما أربعاً وعشرين لرية ذهبية، ليتمكنا ا من الوصول         
أنفقا من هذا املبلغ ملصاريف التذاكر ومتطلبات السـفر، واقتنيـا مـا             : ويأمرمها.. شهرين

هناك حمطة للمسافرين على بعد يوم واحد، توجد        .. قامةواإليلزمكما هناك من لوزام السكن      
  . ولكٍل مثنه.. وسائط النقل من سيارة وطائرة وسفينة وقطار أنواع فيها مجيع

صرف شـيئاً    إذ   كان أحدمها سعيداً حمظوظاً،   .. خيرج اخلادمان بعد تسلمهما األوامر    
رضى ا سيده، فارتفع رأس ماله من       يسرياً مما لديه حلني وصوله احملطة، صرفه يف جتارة راحبة ي          

  .األلف إىل الواحد
 اخلادم اآلخر، فلسوء حظـه وسفاهته صرف ثالثـاً وعشرين مما عــنده مـن              أما

  .. الليـرات الذهبية يف اللّهو والقمار، فأضاعها كلها إال لرية واحدة منها حلني بلوغه احملطة
  :خاطبه صاحبه



اقية لديك تذكرة سفر، فال تضيعها كذلك، فسـيدنا         اشتر ذه اللرية الب   .. ـ يا هذا  -
كرمي رحيم، لعلّه يشملك برمحته وينالك عفوه عما بدر منك من تقصري، فيسـمحوا لـك                

 إىل   لك فستضطر  أقولهفان مل تفعل ما     .  يف يوم واحد   إقامتنابركوب الطائرة، ونبلغ معاً حمل      
، واجلوع يفتك بك، والغربـة      األقدام على   مواصلة السري شهرين كاملني يف هذه املفازة مشياً       

  . وحيد شارد يف هذه السفرة الطويلةوأنتختيم عليك 
ترى لو عاند هذا الشخص، فصرف حىت تلك اللرية الباقية يف سبيل شـهوة عـابرة،                

أال يعين ذلك أنـه     .  له نـزوقضاء لذة زائلة، بدالً من اقتناء تذكرة سفر هي مبثابة مفتاح ك           
  ؟إنسانأال يدرك هذا أغىب .. له بليد حقاًشقي خاسر، وأب

  !ويا نفسي املتضايقة منها! فيا من ال يؤدي الصالة
  .. ذلك احلاكم هو ربنا وخالقنا جلّ وعالإن

 أما ذلكما اخلادمان املسافران، فأحدمها هو املتدين الذي يقيم الصالة بشوق ويؤديهـا           
  ..حق األداء، واآلخر هو الغافل التارك للصالة

 والعشرون ساعة من كـل      األربع فهي   " والعشرون األربعة" وأما تلك اللريات الذهبية     
  .. يوم من أيام العمر

  .. وأما ذلك البستان اخلاص فهو اجلنة
  .. وأما تلك احملطة فهي القرب

احلشر  إىل وأما تلك السياحة والسفر الطويل فهي رحلة البشر السائرة حنو القرب واملاضية       
فالسالكون هلذا الطريق الطويل يقطعونه على درجات متفاوتة، كلٌ         . دار اخللود إىل   واملنطلقة

حسب عمله ومدى تقواه، فقسم من املتقني يقطعون يف يوم واحد مسافة ألف سنة كـأم                
وقد أشـار   . الربق، وقسم منهم يقطعون يف يوم واحد مسافة مخسني ألف سنة كأم اخليال            

  .. قيقة يف آيتني كرميتنيهذه احل إىل القرآن العظيم
أما تلك التذكرة فهي الصالة اليت ال تستغرق مخس صلوات مع وضوئها اكثـر مـن                

  !ساعة



فيا خسارة من يصرف ثالثاً وعشرين من ساعاته على هذه احلياة الدنيا القصـرية وال               
ويا له من   ! ويا له من ظامل لنفسه مبني     !.  املديدة األبديةيصرف ساعةً واحدة على تلك احلياة       

  ! ابلهأمحق
كثر مـن   أ الذي يشترك فيه     -لئن كان دفع نصف ما ميلكه املرء مثناً لقمار اليانصيب           

 يعد أمراً معقوالً، مع أن احتمال الفوز واحد من ألف، فكيف بالذي حيجـم       - شخص   ألف
،  وعشرين مما ميلكه، يف سبيل ربح مضمون، وألجل نيل خزينة أبدية      أربعةعن بذل واحٍد من     

أال .. أال يعد هذا العمل خالفاً للعقل، وجمانبـاً للحكمـة         ..  تسع وتسعني من مائة    باحتمال
  يدرك ذلك كلُّ من يعد نفسه عاقالً؟

فضالً عن أا ليست عمـالً      .  الصالة بذاا راحة كربى للروح والقلب والعقل معاً        إن
باحة ستكون له مبثابة عبـادة       املصلي الدنيوية امل   أعمالوفوق ذلك فان سائر     . مرهقاً للجسم 

اآلخـرة،   إىل  حيول املصلي مجيع رأس مال عمره أن إذن   فيستطيع.. هللا، وذلك بالنية الصاحلة   
  .فيكسب عمراً خالداً بعمره الفاين

  
  الكلمة اخلامسة

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  )128:النحل) (إنَّ اهللا مع الذين اتقوا والذين هم محِسنون(
 باإلنسـان  الصالة واجتناب الكبائر وظيفة حقيقية تليـق         إقامة أنردت أن ترى     أ إذا

  :إليهافتأمل يف هذه احلكاية التمثيلية القصرية واستمع .. ونتيجة فطرية مالئمة مع خلقته
أحدمها مدرب على مهمتـه     : كان يف احلرب العاملية، ويف أحد األفواج، جنديان اثنان        

 بأوامركان املتقن واجبه يهتم االهتمام كله       . هل بوظيفته متبع هواه   واآلخر جا . جمد يف واجبه  
 أن يقيناً   أدركنه  إومل يكن ليفكر قط بلوازم معاشه وأرزاقه، حيث         . التدريب وشؤون اجلهاد  

 إذا  - ورعاية شؤونه وتزويده بالعتاد بل حىت مداواته إذا مترض بل حىت وضع اللقمة               إعاشته
 أمور فهو التدرب على األساسما واجبه أو. هو من واجب الدولة  إمنا    يف فمه،  -احتاج األمر   

 اإلعاشة  أعمال يقوم بشؤون التجهيز وبعض      أن هذا ال مينع من      أناجلهاد ليس إالّ، مع علمه      



 بـبعض   أقوم إمنا   :ماذا تفعل؟ لقال  :  لو سئل  األثناءكالطهي وغسل املواعني، وحىت يف هذه       
  . ألجل كسب لوازم العيشأسعى إنين:  جييبواجبات الدولة تطوعاً، وال

فكان .  اجلندي اآلخر، اجلاهل بواجباته فلم يكن ليبايل بالتدريب وال يهتم باحلرب           أما
 معيشـته ويلـهث وراء      بـأمور فيشغل نفسه   ! ذلك من واجب الدولة، وما يل أنا؟      : يقول

  .واقاألساالستزادة منها حىت كان يدع الفوج ليزاول البيع والشراء يف 
  :قال له صديقه اد ذات يوم

هنا  إىل إن مهمتك األصلية هي التدرب واالستعداد للحرب، وقد جئ بك       !! أخي يا   -
من أجل ذلك؛ فاعتمد على السلطان واطمئن إليه يف أمر معاشك، فلن يدعك جائعاً،  فذلك                

بنفسك، وفوق هذا   مث إنك عاجز وفقري لن تستطيع أن تدير أمور معيشتك           . واجبه ووظيفته 
فنحن يف زمن جهاد ويف ساحة حرب عاملية كربى، أخشى أم يعدونك عاصياً ألوامـرهم               

  .لون بك عقوبة صارمةنـزفي
  : وظيفتني اثنتني تبدوان أمامناإننعم؛ 
 تلـك   إجنازوحنن قد نستخدم جماناً يف      . بإعاشتناوظيفة السلطان، وهي قيامه     : إحدامها

  .الوظيفة
التدريب واالستعداد للحرب، والسلطان يقدم لنـا       : هي وظيفتنا حنن، وهي   : واُخرامها

  .مساعدات وتسهيالت الزمة
 تأمل لو مل يِعر اجلندي املهِمل مسعاً لكالم ذلك ااهد املدرب كـم يكـون                أخيفيا  

  !خاسراً ومتعرضاً لألخطار والتهلكة؟
  !!فيا نفسي الكسول

وأما ذلك اجليش   .. حلرب هي هذه احلياة الدنيا املائجة      تلك الساحة اليت متور موراً با      إن
.. وأما ذلك الفوج نفسه فهو اتمع املسلم املعاصر       ..  فهو األجيال البشرية   األفواج إىل   املقسم

وأما اجلنديان االثنان؛ فأحدمها هو العارف باهللا والعامل بالفرائض واتنب الكبائر، وهو ذلك 
: وأما اآلخـر  .. د نفسه والشيطان خشية الوقوع يف اخلطايا والذنوب       املسلم التقي الذي جياه   

 الرزاق احلقيقي، وال يبايل يف سبيل اامفهو الفاسق اخلاسر الذي يلهث وراء مهوم العيش حلد 



وأما تلـك التـدريبات     .. احلصول على لقمة العيش أن تفوته الفرائض وتتعرض له املعاصي         
نفسه  اإلنسان   وأما تلك احلرب فهي جماهدة    .. قدمتها الصالة والتعليمات، فهي العبادة ويف م    

وهواه، واجتنابه اخلطايا ودنايا األخالق، ومقاومته شياطني اجلن واألنس، إنقاذاً لقلبه وروحه            
  .معاً من اهلالك األبدي واخلسران املبني
 واهـب    عبادة واألخرى.  منح احلياة ورعايتها   فإحدامهاوأما تانك الوظيفتان االثنتان؛     

  .إليه واالطمئناناحلياة ومربيها والسؤال منه والتوكل عليه 
 الذي وهب احلياة؛ وأنشأها صنعةً صمدانية معجزة تتلمع، وجعلها حكمـةً            إن! أجل

  .ربانية خارقة تتألق، هو الذي يربيـها، وهو وحـده الـذي يرعاها ويدميـها بالرزق
  !أو تريد الدليل؟

وان ).  وديدان الفواكه  كاألمساك(زق بأفضل رزق وأجوده     إن أضعف حيوان وأبلده لير    
  ). والصغاركاألطفال(أعجز خملوق وأرقه ليأكل أحسن رزق وأطيبه 

 وسيلة الرزق احلالل ليست االقتدار واالختيـار، بـل هـي العجـز              أنولكي تفهم   
ن ال قوة    تعقد مقارنه بني األمساك البليدة والثعالب، وبني الصغار الذي         أنوالـضعف، يكفيك   

  . املنتصبة واحليوانات الالهثةاألشجارهلم والوحوش الكاسرة، وبني 
فالذي يترك صالته ألجل مهوم العيش مثَـلُه كمثل ذلك اجلندي الذي يترك تدريبـه              

 ينسى نصـيبه مـن      أنبينما الذي يقيم الصالة دون      . األسواقوخندقه ويتسول متسكعاً يف     
الرزاق الكرمي لئال يكون عالةً على اآلخرين فجميل عمله،         الرزق، يبحث عنه يف مطبخ رمحة       

  .بل هو رجولة وشهامة، وهو ضرب من العبادة أيضاً
وما أودع اهللا فيه من أجهزة معنوية تدالّن على أنه خملوق للعبادة؛             اإلنسان   مث إن فطرة  

 -دىن عصـفور    الن ما اُودع فيه من قدرات وما يؤديه من عمل حلياته الدنيا ال تبلغه مرتبة أ               
سلطان الكائنات وسيد املخلوقات  اإلنسان  بينما يكون-الذي يتمتع باحلياة اكثر منه وافضل 

  . اهللا فيه من علم به وافتقار إليه وقيام بعبادتهأودع مبا واألخرويةمن حيث حياته املعنوية 
  !فيا نفسي



دك فسوف تكونني    يف  سبيلها جه    وأفرغت إن كنت جتعلني احلياة الدنيا غاية املقصد        
  . يف حكم أصغر عصفور

 غاية املىن وتتخذين هذه احلياة الدنيا وسـيلة هلـا           األخرى كنت جتعلني احلياة     إن أما
 والعبد العزيز لدى خالقه األحياءفسوف تكونني يف حكم سيد     .. ومزرعة، وسعيِت هلا سعيها   

  .الكرمي وستصبحني الـضيف املكرم الفاضل يف هذه الدنيا
  . يقان اثنان، فاختاري أيما تشائنيفدونك طر

  .واسأيل الرب الرحيم اهلداية و التوفيق
  

  الكلمة السادسة
  ِبسِم اهللا الرحمِن  الرحيِم

  )111: التوبة) (إنَّ اهللا اشترى من املؤمنني أنفُسهم وأموالَهم بأنّ لَهم اجلنة(
العبودية له، واجلندية يف سـبيله      اهللا تعاىل، و   إىل    بيع النفس واملال   أن أردت أن تعلم     إذا

  :هذه احلكاية التمثيلية القصرية إىل فأنصت! وأشرفهاأربح جتارة 
، لكل منهما مزرعـة     وأمانة لدى اثنني من رعاياه وديعةً       - ذات يوم    -وضع سلطان   

 كـان  أنوتوافق  .. واسعة، فيها كل ما تتطلبه من مكائن وآالت وأسلحة وحيوانات وغريها          
 تبدله احلرب وتغيره أو جتعلـه       أن؛ فإما   ءلشيوقت حرب طاحنة، ال يقر قرار       الوقت آنذاك   
فأرسل السلطان رمحةً منه وفضالً أحد رجاله املقربني مصحوباً بأمره الكـرمي            . أثراً بعد عني  
  :ليقول هلما
بيعوا يل ما لديكم من أمانيت ألحفظها لكم،  فال تذهب هباء يف هذا الوقت العصيب،               "
 األمانـة وسأويف مثنها لكم غالياً، كـأن تلـك         .. ا لكم حاملا تضع احلرب أوزارها     وسأرده
..  وعهديت وبامسيوستشغل تلك املكائن واآلالت اليت يف حوزتكم اآلن يف معاملي           .. ملككم
.. يضـاً أ إلـيكم  ستعود   األرباح، فضالً عن أن مجيع      األلف إىل    من الواحد  أمثااوسترتفع  

 عـاجزون فقـراء ال تتحملـون        إنكمتكاليفها ومصاريفها، حيث    وسأتعهد عنكم جبميع    



 سـأبقيها عنـدكم     أىنوسأرد لكم مجيع وارداا ومنافعها، علماً       .. مصاريف تلك املكائن  
  .أن حيني وقت أخذها إىل لتستفيدوا منها وتتمتعوا ا

  . يف صفقة واحدةاألرباحفلكم مخس مراتب من 
ل ما لديكم، حيث ترون أن أحداً ال يسـتطيع أن           وان مل تبيعوها يل فسيزول حتماً ك      

وستهمل تلك اآلالت الدقيقة النفيسة     ..  الغالية األمثانوستحرمون من تلك    .. ميسك مبا عنده  
 أعمـال واملوازين احلساسة واملعادن الثمينة، وتفقد قيمتها كلياً، وذلك لعدم اسـتعماهلا يف             

فتلك مخس  .. لألمانةترون جزاء خيانتكم     وتكاليفها وس  إداراوستتحملون وحدكم   .. راقية
 البائع يصبح جندياً حراً أبيـاً       أن هذا البيع يعين     إنوفوق هذا كله    . خسائر يف صفقة واحدة   

  .".. عادياً وشخصاً سائباًأسرياخاصاً يب، يتصرف بامسي وال يبقى 
عاقل الرزين  فقال ال .  السلطاين الكرمي  واألمرهذا الكالم اجلميل     إىل   أنصت الرجالن ملياً  

  :منهما
  ."مسعاً وطاعة ألمر السلطان، رضيت بالبيع بكل فخر وشكر"

أما اآلخر املغرور املتفرعن الغافل فقد ظن أن مزرعته ال تبيد أبداً، وال تصيبها تقلبـات         
  : الدهر واضطرابات الدنيا، فقال

  ."! ملكي وال أفسد نشويتأبيعومن السلطان؟ ال !.. ال"
 يعـيش يف    أضحى إذ   اصبح الرجل األول يف مقام يغبطه الناس مجيعاً،       ف.. األيامودارت  

أما اآلخر فقد ابتلي شـر      . فضالهأ أرائكحببوحة قصر السلطان، يتنعم بألطافه ويتقلب على        
هو الذي ورط نفسـه يف       إذ   !انه يستحقها : بالء حىت رثى حلاله الناس كلهم، رغم ام قالوا        

  .ن خطأ، فال دامت له نشوته وال دام له ملكهمرارة العذاب جزاء ما ارتكب م
  !فيا نفسي املغرورة

فالسلطان هو سـلطان    . وجه احلقيقة الناصعة   إىل   انظري من خالل منظار هذه احلكاية     
وتلك املزرعة واملكائن واآلالت واملوازين هي ما متلكينه يف         .  واألبد وهو ربك وخالقك    األزل

مجيع احلواس   أي   ا فيها من مسع وبصر وعقل وخيال،      احلياة الدنيا من جسم وروح وقلب، وم      
وأما األمر  . "سيدنا  حممد صلى اهللا عليه وسلم        "وأما الرسول الكرمي فهو     . الظاهرة والباطنة 



: السلطاين احملكم فهو القرآن الكرمي الذي يعلن هذا البيع والتجارة الراحبة يف هذه اآلية الكرمية              
)   ةَإنَّ اهللا اشترى من املؤمننيم بأنَّ لَهم اجلنهم وأموالَهوأما امليدان املضطرب واحلـرب  ) أنفُس

 اإلنسان ال قرار فيها وال ثبات، كلها تقلبات تلح على فكر إذ  هذه الدنيا،أحوالاملدمرة فهي 
  :ذا السؤال
، بل يفىن ويغيب عنا، أليس هناك مـن         أيدينا مجيع ما منلك ال يستقر وال يبقى يف          إن"
  ."! حيل البقاء ذا الفناء؟أنذا؟ أال ميكن عالج هل

غارق يف هذا التفكري، إذا به يسمع صدى القرآن السماوي يـدوي يف              اإلنسان   وبينما
 هناك عالجاً هلذا الداء، بل هو عالج لطيف فيه          إن! نعم: اآلفاق ويقول له بتلك اآلية الكرمية     

  .ربح عظيم يف مخس مراتب
  وما العالج؟:     سؤال

مالكها احلقيقي، يف هذا البيع مخس درجات من الربح يف صفقة  إىل األمانةبيع : واباجل
  .واحدة

املال الفاين جيد البقاء، ألن العمر الزائل الذي يوهب للحي القيوم الباقي،            : األولالربح  
زاهري أ و عندئٍذ تثمر دقائق العمر مثاراً يانعة     . بدياً باقياً أويبذل يف سبيله سبحانه، ينقلب عمراً       

  . والسنابلاألزهارسعادة وضاءة يف عامل البقاء مثلما تفىن البذور ظاهراً وتنشق عنها 
  .الثمن هو اجلنة: الربح الثاين
  .األلف إىل يرتفع مثن كل عضو وحاسة ويغلو من الواحدة: الربح الثالث

 بل جعلته    هللا ومل تستعمله يف سبيله،     - أخي يا   -العقل عضو وآلة، إن مل تبعه       : فمثالً
حيملك آالم املاضي    إذ   عضو مشؤوم مزعج وعاجز،    إىل   يف سبيل اهلوى والنفس، فانه يتحول     

درك آلة ضارة مشؤومة، أال ترى كيف        إىل   احلزينة وأهوال املستقبل املخيفة، فينحدر عندئذٍ     
 نقاذاً لنفسه من ازعاجات عقلـه؟ إيهرب الفاسق من واقع حياته وينغمس يف اللهو أو السكر   

اهللا، واُستعمل يف سبيله وألجله، فانه يكون مفتاحاً رائعاً حبيث يفتح            إىل   ولكن إذا بيع العقل   
 ينظر صاحبه وكيفما يفكـر      فأينماما ال يعد من خزائن الرمحة اإلهلية وكنوز احلكمة الربانية           



ـ    . يرى احلكمة اإلهلية يف كل شئ، وكل موجود، وكل حادثة          ة ويشاهد الرمحة اإلهلية متجلي
  . صاحبه للسعادة اخلالدةيهيئمرتبة مرشٍد رباين  إىل على الوجود كله، فريقى العقل ذا

العني حاسة، تطل الروح منها على هذا العامل، فان مل تستعملها يف سـبيل اهللا،               : ومثالً
 مبشاهدا بعض املناظر اجلميلة املؤقتة الزائلة تصبح يف         فإاواستعملتها ألجل النفس واهلوى،     

خالقهـا   إىل   ولكن إن بعتها  . درك اخلادمة والسمسارة الدنيئة إلثارة شهوات النفس واهلوى       
البصري واستعملتها فيما يرضيه، عندئٍذ تكون العني مطاِلعة لكتاب الكون الكبري هذا وقارئـة              

 زاهري الرمحة اإلهليـة يف    أله، ومشاِهدة ملعجزات الصنعة الربانية يف الوجود، وكأا حنلة بني           
  .القلب املؤمن إىل ، فتقطّر من شهد العربة واملعرفة واحملبة نور الشهادةاألرضبستان 

فاطرها احلكـيم، واسـتعملتها    إىل - اليت يف اللسان - مل تبع حاسة الذوق   إن: ومثالً
. درك بواب معمل املعدة واصطبلها، فتهبط قيمتـها        إىل   ألجل املعدة والنفس، فحينئٍذ وي    

درجة ناظر ماهر خلزائن الرمحـة اإلهليـة،         إىل    ترقى فإاالرزاق الكرمي،    إىل   ها بعت إنولكن  
  .ومفتش شاكر ملطابخ القدرة الصمدانية

  اآللة املشؤومة من مفتاح كنوز الكائنات؟ أين أفق،!  العقلأيهافيا 
   يف املكتبة اإلهلية؟اإلمعانالسمسرة الدنيئة من  أين ابصري جيداً،!  العنيأيتهاويا 

  .بواب املعمل واالصطبل من ناظر خزينة الرمحة اإلهلية؟ أين ذق حبالوة! ويا أيها اللسان
 أن واحلواس على هذا، وعنـدها تفهـم         األعضاء فقس بقية    - أخي  يا    -فان شئت     

فمـا  .  الكافر يكتسب ماهية توافق جهـنم      أناملؤمن يكسب حقاً خاصية تليق باجلنة، كما        
 بامسه أمانة خالقه سبحانه     بإميانهاء العادل إالّ ألن املؤمن يستعمل       جوزي كل منهما ذا اجلز    

  .وضمن دائرة مرضاته، وان الكافر خيون األمانة فيستعملها هلواه ولنفسه األمارة بالسوء
ضعيف بينما مصائبه كثرية، وهو فقـري ولكـن حاجتـه يف          اإلنسان   إن: الربح الرابع 

على العلي القدير ومل  اإلنسان رهقة، فإن مل يتوكل هذاازدياد، وعاجز إالّ أن تكاليف عيشه م 
، وان مل يسلّم األمر إليه ومل يطمئن به، فسيظل يقاسي يف وجدانه آالماً دائمـة،                إليهيستند  

  .جمرم قذر أو سكري عابث إىل وختنقه حسراته وكدحه العقيم، فإما حيوله



ختصـاص والشـهود والـذوق      مجاعاً بني أهل اال   إانه من املتفق عليه     : الربح اخلامس 
 عنـدما تعمـل ضـمن    األعضاء والتسبيحات اليت تقوم ا      واألذكاروالكشف أن العبادات    
 يف أمس   أنت يف وقت    إليكمثار طيبة لذيذة من مثار اجلنة، وتقدم         إىل   مرضاته سبحانه تتحول  

  .إليهااحلاجة 
ان مل تقم ـا     ، ف األرباحففي هذه التجارة ربح عظيم فيه مخس مراتب من          .. وهكذا
  : هيأخرى مجيعها، فضالً عن خسرانك مخس خسارات أرباحهافستحرم من 
 ما حتبه من مال وأوالد، وما تعشقه من هوى النفس وما تعجب به              إن: األوىلاخلسارة  

  .من حياة وشباب، سيضيع كله ويزول، خملفاً آثامه وآالمه مثقل ا ظهرك
 واألعضاءألنك باستعمالك امثن اآلالت . األمانةستنال عقاب من خيون  : اخلسارة الثانية 

  . قد ظلمت نفسكاألعماليف أخس 
 مجيـع تلـك     أسـقطت  إذ   لقد افتريت وجنيت على احلكمة اإلهلية،     : اخلسارة الثالثة 

  .دركات األنعام بل أضل إىل  الراقيةاإلنسانية األجهزة
ة الفراق والزوال ووطأة    ستدعو بالويل والثبور دائماً، وستئن من صدم      : اخلسارة الرابعة 
  . ا كاهلك الـضعيف مع أن فقرك قائم وعجزك دائمأرهقتتكاليف احلياة اليت 

 ما  - كالعقل والقلب والعني وما شاها       - هدايا الرمحن اجلميلة     إن: اخلسارة اخلامسة 
 خسارة أن تتحـول تلـك       أعظمها، فما   األبدية السعادة   أبوابوهبت لك إالّ لتهيئك لفتح      

  !.  جهنمأبوابصورة مؤملة تفتح لك  إىل دايااهل
  .أهو ثقيل متعب حقاً حبيث يهرب منه الكثريون؟. البيع نفسه إىل سننظر.. واآلن
ألن دائرة احلالل واسعة فسيحة، تكفـي       . بداًأفال تعب فيه وال ثقل      ..  كال، مث كال   -

  . فال داعي للولوج يف احلرام. للراحة والسعادة والسرور
ترضه اهللا علينا فهو كذلك خفيف وضئيل، وان العبودية هللا حبد ذاا شـرف              أما ما اف  

  .هي جندية يف سبيله سبحانه وفيها من اللذة وراحة الوجدان ما ال يوصف إذ عظيم



 تكون ذلك اجلندي، فتبدأ باسم اهللا، وتعمل باسم اهللا، وتأخـذ            أن أما الواجب فهو    
ضمن دائرة مرضاته وأوامره، وان كـان هنـاك         وتعطي يف سبيله وألجله، وتتحرك وتسكن       

  : تقصري فدونك باب االستغفار، فتضرع إليه وقل
يـوم   إىل    على ما أمنته عنـدنا     أمناءاللّهم اغفر لنا خطايانا، واقبلنا يف عبادك، واجعلنا         

  .آمـني... لقائك 
  

  الكلمة السابعة
  اآلخرآمنت باهللا وباليوم 

باهللا وباليوم اآلخر، أمثن مفتاحني حيالّن لروح ميان  اإلأن تفهم كيف أن كنت ترغب إن
 اإلنسان   توكّل أنوكيف  ..  باب السعادة واهلناء   أمامهاالبشر طلسم الكون ولغزه، ويفتحان      

 إىل  وان اإلنصـات  .. على خالقه صابراً، والرجاء من رزاقه شاكراً، أنفع عالجني نـاجعني          
 زاد لآلخرة، واسـطع     أغلىلوات وترك الكبائر،    القرآن الكرمي، واالنقياد حلكمه، وأداء الص     

 األمـور  تفهم هذه    أن كنت تريد    إن! أجل.. نور للقرب، وأيسر تذكرة مرور يف رحلة اخللود       
  :هذه احلكاية التمثيلية القصرية إىل كلها فأنصت معي
أصـبح جرحيـاً     إذ    يف مأزق عصيب ووضع حمير،     - يف احلرب العاملية     -وقع جندي   
 مشنقة  وأمامه.  ينقض عليه  أنوخلفه أسد هصور يوشك     . ن يف ميينه ويف مشاله    جبرحني غائري 

 رحلة نفي شاقة طويلة رغم وضعه       أمامهيضاً، زد على ذلك كانت      أتبيد مجيع أحبته وتنتظره     
وبينما كان هذا املسكني املبتلى مستغرقاً يف تفكري يائس من واقعه املفجـع             !.. الفظيع املؤمل 

ٍر كأنه اخلضر عليه السالم يتألأل وجهه نوراً يظهر عن ميينه وخياطبههذا، إذا برجل خي:  
 أحسنت استعماهلما ينقلب ذلـك      إنسأعلمك طلسمني اثنني،    .  ال تيأس وال تقنط    -

..  مرحية لطيفة تأنس ـا     أرجوحةميناً مسخراً خلدمتك، وتتحول تلك املشنقة       أاألسد فرساً   
تعماهلما يصيران جرحيك املنتنني زهرتني شـذّيتني،        اس أحسنتوسأناولك دواءين اثنني، إن     

!!  تقطع مسافة سنة كاملة يف يوم واحد كأنك تطـري          أنوسأزودك بتذكرة سفر تستطيع ا      



فجرب اجلندي شيئاً منـه،     ...  فجربه مرة، وتيقن من صحته وصدقه      أقولوإن مل تصدق مبا     
  .فرآه صدقاً وصواباً

 جربته قليالً، فرأيته صـدقاً      ألنين أصدقه،   - "سعيد"   هذا املسكني  - كذلك   وأنانعم،  
  .وحقاً خالصاً

 يأتيه من جهة اليسار مع - كأنه الشيطان -مث، على حني غرة رأى رجالً لعوباً دساساً         
  :زينة فاخرة، وصور جذابة، ومسكرات مغرية، ووقف قبالته يدعوه

بصور احلسناوات هذه، ونطرب بسماع يلّ أيها الصديق، أقبل لنلْه معاً ونستمتع       إيلّ  إ -
ما هذه التمتمة الـيت  ! ولكن يا هذا  ..  ونتلذذ ذه املأكوالت اللذيذة    األغاينهذه األلوان من    

  !ترددها؟
  ! انه طلسم ولغز-
يـا  ..  الغامض، فال تعكّر صفو لذتنا، واُنس نشوتنا احلاضـرة     ءالشي دع عنك هذا     -
  وما ذلك بيدك؟... هذا

  !  انه دواء-
ومـا  .  إرمه بعيداً، انك سامل صحيح ما بك شئ، وحنن يف ساعة طرب وانس ومتعة     -

  هذه البطاقة ذات العالمات اخلمس؟
  ! للتوظيفإداري تذكرة سفر، وأمر إا -
  !سفر يف هذا الربيع الزاهي إىل  مزقها، فلسنا حباجة-

ركن شيئاً   يقنع اجلندي، حىت بدأ ذلك املسكني ي       أنوهكذا حاول بكل مكر وخديعة      
  . كالمه إىل قليالً

  ! كذلك ملثل هذا املاكرأناينخدع، ولقد خدعت  اإلنسان نعم، إن
  : وفجأة دوى صوت كالرعد عن ميينه حيذّره

  :قل لذلك املاكر اخلبيث..  تنخدعأن إياك -
، وان  أمامي املشنقة من    أعواد الرابـض خلفي، وان ترفع      األسد كنت تستطيع قتل     إن 

نعـم  .. جرحي الغائرين يف مييين ومشايل، وان حتول بيين وبني رحليت الشاقة الطويلة          تربأين من   



 أن سبيل لكل هذا فهيا أرنيه، وهات ما لديك، ولك بعـد ذلـك          إجيادإن كنت تقدر على     
  الشـبيه    - األبله، ليتكلم هذا الرجل السامي       أيهااللهو والطرب، وإالّ فاسكت      إىل   تدعوين
  .يروم ليقول ما -باخلضر 

 ذلك اجلنـدي املسـكني      إن! اعلمي. فيا نفسي الباكية على ما ضحكت أيام شباا       
 املشنقة تلـك  أعوادوان ..  هـو األجـلاألسدوان ذلك  .. اإلنساناملتورط هو أنِت، وهو     

أال ترين كيف يفارقنا كل حبيب ِاثـر        .. هي املوت والزوال والفراق الذي تذوقه كل نفس       
العجز البشري املزعج الـذي ال      :  اجلرحان العميقان، فأحدمها   أما.. ارحبيب ويودعنا ليل    

 ذلك النفي والسفر املديد فهو      أما..  املؤمل الذي ال اية له     اإلنساينهو الفقر   : واآلخر. حد له 
 مارةً من رحم األم األرواح، اليت تنطلق من عامل اإلنسانرحلة االمتحان واالبتالء الطويلة هلذا 

.. فولة والصبا مث من الشيخوخة ومن الدنيا مث من القرب والربزخ ومن احلشر والصراط             ومن الط 
 املوت ذا الطلسم القدسي يلـبس       إننعم  . باهللا وباليوم اآلخر   اإلميان   ما الطلسمان فهما  أو

املؤمن من سـجن     اإلنسان   ، بل يتخذ صورة براق يخرج     األسدصورة فرس مسخر بدالً عن      
ومن هنا كان الكاملون من النـاس       . روضة الرمحن ذي اجلالل    إىل    اجلنان، روضة إىل   الدنيا

مث ان سري الزمان ومروره على كل شئ ونفـوذ          . حيبون املوت ويطلبونه، حيث رأوا حقيقته     
  صورةً وضـاءة حيـث حتفِّـز       اإلمياينالزوال والفراق واملوت والوفاة فيه يتخذ ذا الطلسم         

 خمتلفـة متنوعـة     ألوانبتجدد كل شئ، بل يكون مبعث التأمل يف         رؤية اِجلدة   اإلنسان إىل   
 متباينة ملعجزات إبداع اخلالق ذي اجلالل وخوارق قدرته، وجتليات رمحته سـبحانه             وأنواع

مبثل ما يضفي تبدل املرايا العاكسة أللوان نور الشمس،         . ومشاهدا باستمتاع وجة كاملني   
  .تكون املناظر اجلذابة وتشكلها إىل ال وروعةوتغير الصور يف شاشة السينما من مج

  . أما ذانك العالجان
قدرة اخلالق الكرمي والثقة     إىل   االستناد أي   التوكل على اهللا والتحلي بالصرب،    : فأحدمها
  .حبكمته سبحانه

   أهو كذلك؟-



 "كـن فيكـون   " على سلطان الكون الذي بيده أمر        "عجزه" من يعتمد وية     إننعم،  
طرب؟ بل يثبت أمام أشد املصائب، واثقاً باهللا ربه، مطمئن البـال مرتـاح      كيف جيزع ويض  
  .ا إليه راجعوننإا هللا ونإ: القلب وهو يردد
 يف اخلـوف    إنوحقاً  .  العارف باهللا يتلذذ من عجزه وخوفه من  اهللا سبحانه          إن نعم،  

: يه العقل والكالمفلو متكنا من االستفسار من طفل له من العمر سنة واحدة، مفترضني ف           ! لذة
هو عندما ألوذ بصدر أمي احلنون خبـويف        :  حاالتك وألـذها؟ فرمبا يكـون جوابه     أطيبما  

الّ ملعةُ جتٍل من جتليـات      إ رمحة مجيع الوالدات وحنان ما هي        أنعلماً  .. ورجائي وعجزي 
  . الرمحة اإلهلية الواسعة

انت يف العجز وخمافة اهللا،حـىت       لذة ك  أيةميانهم لذة تفوق    إومن هنا وجد الذين كَمل      
 اهللا براءة خالصة من حوهلم وقوم والذوا بعجزهم إليه تعاىل واستعاذوا بـه               إىل   ام تربأوا 

  .وحده، مقدِّمني هذا العجز واخلوف وسيلتني وشفيعني هلم عند البارئ اجلليل
 والثقة برمحـة    الدعاء والسؤال مث القناعة بالعطاء، والشكر عليه      : أما العالج اآلخر فهو   

  .الرزاق الرحيم
   أهو هكذا؟-
مائدةً حافلة بالنعم، وجعـل      األرض    من كان ضيفاً لدى الذي فَرش له وجه        إن! نعم

 مـن  إن من الورود ووضعها جبانب تلك املائدة العامرة بل نثرها عليها، أنيقةالربيع كأنه باقة   
بل . فقر واحلاجة لديه مؤملاً وثقيالً؟كان ضيفاً عند هذا اجلواد الكرمي جل وعال كيف يكون ال
االستزادة من تلك الفاقة     إىل   فيسعى. يتخذ فقره وفاقته إليه سبحانه صورة مشهٍّ لتناول الِنعم        

 اهللا   إىل   وهنا يكمن سبب افتخار الكاملني واعتـزازهم بـالفقر        . كمن  يستزيد من شهيته    
بالفقر إليـه سـبحانه      اإلنسان   شعار تظن خالف ما نقصد بالفقر؛ انه است       أن وإياك.. (تعاىل

الناس والتذلل هلم والسؤال     إىل    الفقر إظهاروالتضرع إليه وحده والسؤال منه، وليس املقصود        
  !).منهم بالتسول واالستجداء

 أو البطاقة فهو أداء الفرائض ويف مقدمتها الصـلوات          اإلداريأما ذلك املستند أو األمر      
  .اخلمس واجتناب الكبائر



  كذا؟ أهو ه-
 الذوق والكشف  مـن العلمـاء        أهل االختصاص والشهود ومجيع     أهل مجيع   إن! نعم
 زاد طريق أبد اآلباد، وذخـرية تلـك الرحلـة    أن الصاحلني  متفقون على   واألولياءاملدققني  

الّ فال  إو الطويلة املظلمة ونورها وبراقها ليس إالّ امتثال أوامر القرآن الكرمي واجتناب نواهيه،           
 األضواءلعلم والفلسفة واملهارة واحلكمة شيئاً يف تلك الرحلة، بل تقف مجيعها منطفئة             يغين ا 

  .عند باب القرب
  !فيا نفسي الكسول

 ِعظَم  أمام الصلوات اخلمس واجتناب الكبائر السبع وما أرحيها وأيسرها          أداء أخفما  
الفسـق   إىل   يـدعوكِ أال قويل ملن    .  كنِت فطنة تفهمني ذلك    إن! فوائدها ومثراا وضرورا  

  :واللهو والسفاهة، واىل ذلك الشيطان اخلبيث املاكر
لو كانت لديك وسيلة لقتل املوت، وإلزالة الزوال عن الدنيا، ولو كان عنـدك دواء               

وقُلها ألمسـع    إذن   ، فهاا األبد إىل   لرفع العجز والفقر عن البشرية، ووساطة لغلق باب القرب        
. رآن الكرمي يتلو آيات الكائنات يف مسجد الكون الكبري هذا         وإالّ فاخرس، فان الق   .. وأطيع

  .، ولنتنور بنوره، ولنعمل ديه احلكيم، حىت يكون لساننا رطباً بذكره وتالوتهإليهفلننصت 
  .فهو احلق، وهو الذي يظهر احلقيقة وينشر آيات نور احلكمة.  الكالم كالمهإن! نعم

 باالسـتغناء  وال تفِقرنا    إليكاللهم اَغِننا باالفتقار    . القرآنو اإلميان   اللّهم نوِّر قلوبنا بنور   
حولك وقوتك فاجعلنا من املتوكلني عليـك        إىل    ِمن حولنا وقوتنا والتجأنا    إليكعنك، تربأنا   
  . أنفسنا واحفظنا حبفظك وارمحنا وارحم املؤمنني واملؤمنات إىل وال تِكلْنا

صفيك وخليلك ومجال ملكك ومليـك      وصلِّ وسلم على سيدنا حممد عبدك ونبيك و       
صنعك وعني عنايتك ومشس هدايتك ولسان حمبتك ومثال رمحتك ونور خلقـك وشـرف              
موجوداتك وسراج وحدتك يف كثرة خملوقاتك وكاشف طلسم كائناتـك ودالّل سـلطنة             
ربوبيتك ومبلّغ مرضياتك ومعرف كنوز أمسائك ومعلم عبادك وترمجان آياتك ومرآة مجـال             

 وحبيبك ورسولك الذي أرسلته رمحةً للعاملني وعلى آلـه          وإشهادكدار شهودك   ربوبيتك وم 



 من النبيني واملرسلني وعلى مالئكتك املقربني وعلـى عبـادك           إخوانهوصحبه أمجعني وعلى    
  .2آمني ... الصاحلني
  

  الكلمة الثامنة
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  )255:البقرة) (اهللا ال إله إالّ هو احلي القيوم(
  )19: آل عمران) (اإلسالم الدين عند اهللا نّإ(
 اإلنسان   فيها، وما قيمة الدين عند     اإلنسانية تفهم ما الدنيا وما دور الروح        أن أردت إذا

سجن رهيب، وأن الشخص امللحد هو أشقى        إىل   وكيف أنه لوال الدين احلق لتحولت الدنيا      
 هو  إننقذ الروح البشرية من الظلمات      املخلوقات، وأن الذي حيل طلسم العامل ولغزه احملري وي        

هذه احلكاية  إىل فأنصتأجل إذا كنت تريد أن تفهم كل ذلك .. "ال إله إال اهللا"... إال يا اهللا
  :التمثيلية القصرية وتفكر فيها ملياً

أن  إىل   سياحة طويلة، فواصال سريمها سوية     إىل   كان شقيقان يف قدمي الزمان يذهبان معاً      
  .الطريقني أفضل؟ أي :طريقني، فرأيا هناك رجالً وقوراً فسأالهمفرق  إىل  وصال

 للقانون والنظام، إالّ أن يف ثنايا ذلك التكليف إجبارييف الطريق اليمني التزام : فأجاما
 أن يف ثنايا تلك احلريـة لكـة         إالأما طريق الشمال ففيه احلرية والتحرر       . مثة أمان وسعادة  

  .يف سلوك أيهماواآلن لكم اخليار . وشقاء
: هذا الكالم سلك األخ ذو الطبع الطيب طريـق الـيمني قـائالً             إىل   وبعد االستماع 

أما األخ اآلخـر    .  وانطلق راضياً عن طيب نفس باتباع النظام واالنتظام        "توكلت على اللّّه  "
  .الغاوي، فقد رجح طريق الشمال رد هوى التحرر الذي فيه

رجل السائر يف طريق ظاهره السهولة واخلفة وباطنه من قبله          واآلن فلنتابع  خياالً هذا ال     
فمـا أن عرب الوديـان العمـيقة واملرتـفعـات العاليـة الـوعرة حـىت           . الثقـل والعناء 
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دخل وسط مفازة خالية وصحراء موحشة؛ فسمع صوتاً خميفاً، ورأى أن أسداً ضخماً غضوباً              
هو يرتعد خوفاً وهلعاً، فصادف بئراً معطلة على        قد انطلق من األحراش حنوه؛ ففر منه فراراً و        

عمق ستني ذراعاً فألقى نفسه فيها طلباً للنجاة، ويف أثناء السقوط لقَيت يداه شجرةً فتشبث               
. وكان هلذه الشجرة جذران نبتا على جدار البئر وقد سلّط عليهما فأران، أبيض وأسود             . ا

األعلى فرأى األسد واقفاً كاحلـارس   إىل  فنظر.ومها يقضمان ذينك اجلذرين بأسناما احلادة 
األسفل فرأى ثعباناً كبرياً جداً قد رفع رأسه يريد االقتراب منه وهو  إىل على فوهة البئر، ونظر

ورأى مثة حشرات مؤذية السـعة      . على مسافة ثالثني ذراعاً، وله فم واسع سعة البئر نفسها         
 أا تثمر بصورة خارقة أنواعاً خمتلفة إالرة تني، أعلى الشجرة فرأى أا شج    إىل   نظر. حتيط به 

  .الرمان إىل وكثرية من فواكه األشجار ابتداء من اجلوز وانتهاء
 بأن هذا األمر ليس اعتيادياً، وال       - ومحاقته   إدراكه لسوء   -مل يكن هذا الرجل ليفهم      

 هذه الشـؤون    ومل يكن يفهم أن يف    . ميكن أن تأيت كل هذه األشياء مصادفةً ومن دون قصد         
  . العجيبة أسراراً غريبة، وأن هناك وراء كل ذلك من يدبر هذه األمور ويسيرها

 إذا بنفسه   األليمة أوضاعهفبينما يبكي قلب هذا الرجل وتصرخ روحه وحيار عقله من           
األمارة بالسوء أخذت تلتهم فواكه تلك الشجرة متجاهلة عما حوهلا وكأن شيئاً مل حيـدث؛   

 عن صرخات القلب وهواتف الروح، خادعة نفسها بنفسها رغم أن قسماً مـن              سادة أذنيها 
  . تلك الفواكه كانت مسمومة ومضرة

أنا عند  ( وهكذا نرى أن هذا الرجل الشقي قد عومل مبثل ما جاء يف احلديث القدسي             
فلقد عومل هكذا، وسيعامل مثلـها  . أنا أعامل عبدي مثلما يعرفين هو: أي 3 )ظن عبدي يب  

، بل البد أن يرى مثل هذه املعاملة جزاء تلقيه كل ما يشاهده أمراً عادياً بال قصـد وال                  أيضاً
حكمة وكأنه احلق بعينه، وذلك لسوء ظنه وبالهته اخلرقاء؛ فصار يتقلب يف نار العذاب وال               

  .يستطيع أن ميوت لينجو وال يقدر على العيش الكرمي
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وم يتلوى يف عذابه؛ لنعرف ما جـرى        وحنن بدورنا سنرجع تاركني وراءنا ذلك املشؤ      
  .لألخ اآلخر من أحوال

فهذا الرجل املبارك ذو العقل الرشيد ما يزال يقطع الطريق دون أن يعـاين الــضيق                
 وال يأخذ بعنان    - ملا له من مجال اخلُلق       - يف األشياء اجلميلة     إالكأخيه، ذلك ألنه ال يفكر      

. ستأنس بنفسه وال يالقي الصعوبة واملشقة كأخيه       مبا هو مجيل ولطيف، لذا كان ي       إالّاخليال  
فريى األمور تسهل له، وميضي حراً      . ذلك ألنه يعرف النظام، ويعمل مبقتضى الوالء واالتباع       

وهكذا مضى حىت وجد بستاناً فيه أزهار مجيلة وفواكـه   . منطلقاً مستظالً باألمان واالستقرار   
كان أخوه  .  النظافة إمهالرة هنا وهناك بسبب     لطيفة مع مثة جثث حيوانات وأشياء منتنة مبعث       

نه انشغل مبشاهدة اجليف امليتـة  غري أ أيضاً  يف مثل هذا البستان    - من قبل    -الشقي قد دخل    
فغادره  دون أن يأخذ قسطاً من الراحة ملواصلة         . نعام النظر فيها مما أشعره بالغثيان والدوار      إو

 فقد أمهـل اجليـف ومل       "األحسن من كل شي   إىل   انظر"أما هذا األخ فعمالً بقاعدة      . السري
وبعدما استراح فيه الراحة    . يلتفت إليها مطلقاً، بل استفاد مما يف البستان من األشياء والفواكه          

  .سبيله إىل التامة مضى
وفجأة مسع صوت أسد    .  يف صحراء عظيمة ومفازة واسعة     -كأخيه   أيضاً    هو -ودخل  

البد : أخيه، حيث فكّر حبسن ظنه ومجال تفكريه قائالً       الّ انه دون خوف     إيهجم عليه فخاف    
فوجد يف .. حيتمل أن يكون خادماً أميناً حتت أمرته إذن أن هلذه الصحراء حاكماً، فهذا األسد

بئر معطلة بعمق ستني ذراعـاً       إىل   ذلك اطمئناناً، غري أنه فر كذلك حىت وصل وجهاً لوجه         
وبقي معلقـاً   .. رة يف منتصف الطريق من البئر      بشج - كصاحبه   -فألقى نفسه فيها وأمسك     

األعلى فـرأى    إىل   فنظر.. ا، فرأى حيوانني اثنني يقطعان جذري تلك الشجرة رويداً رويداً         
 يف  - كأخيه متامـاً     -نفسه فوجدها    إىل   األسفل فرأى ثعباناً ضخماً، ونظر     إىل   األسد، ونظر 

ون دهشة أخيه بألف مـرة، ملـا        فدهش من األمر هو كذلك إال انه د       . وضع عجيب غريب  
ال اجلهة اجلميلة مـن    إمنحه اهللا من حسن اخللق وحسن التفكري والفكر اجلميل الذي ال يريه             

أن هذه األمور العجيبة ذات عالقات مترابطة بعضها        : وهلذا السبب فقد فكّر هكذا    . األشياء



 يف هذه األعمال احملرية سر      أن يكون  إذن   ببعض، وأا لتظهر كأن آمراً واحداً حيركها؛ فالبد       
  .مغلق وطلسم غري مكشوف

 ذلـك   إنلست وحيداً، بل     إذن   أوامر حاكم خفي، فأنا    إىل    كل هذا يرجع   إن! أجل
. إليهمكان، ويدعونين    إىل   احلاكم اخلفي ينظر ايلّ ويرعاين وخيتربين، وحلكمة مقصودة يسوقين        

من يكون يا ترى    : ق أثار هذا السؤال   فنشأ لديه من هذا التفكري اجلميل واخلوف اللذيذ شو        
 إىل  هذا الذي جيربين ويريد أن يعرفين نفسه؟ ومن هذا الذي يسوقين يف هذا الطريق العجيب              

التعرف حمبة صاحب الطلسم، ومنت من تلك احملبة رغبـة         إىل   غاية هادفة؟ مث نشأ من الشوق     
وحالة مقبولة لـدى صـاحب    حل الطلسم، ومن تلك الرغبة انبثقت رغبة اختاذ وضع مجيل           

  .الطلسم حسب ما حيبه ويرضاه
مث نظر أعلى الشجرة فرأى أا شجرة تني، غري أن يف اية أغصاا آالف األنواع من                
 األمثار والفواكه، وعندها ذهب خوفه وزال ائياً، ألنه علم علماً قاطعاً بأن شجرة التني هذه              

ي مناذخ ما يف بستانه وجناته بشكل معجـز         هي فهرس ومعرض، حيث قلد احلاكم اخلف      إمنا  
وإال فان شجرة واحدة لن تعطي .. شارةً ملا أعده من أطعمة ولذائذ لضيوفه    إعليها وزينها ا،    
أن اُهلـم    إىل   الّ الدعاء والتضرع، فأحل متوسالً بانكسار     إفلم ير أمامه    . أمثار آالف األشجار  

  :مفتاح الطلسم فهتف قائالً
 لك خادم، أريد    فأنا وأتوسل وأتـضرع،    إليكالتجئ  ! الديار واآلفاق يا حاكم هذه    " 

  .."رضاك وأنا أطلبك وأحبث عنك
بستان فاخر طاهر مجيـل،      إىل   فانشق جدار البئر فجأة بعد هذا الدعاء، عن باب يفتح         

ذلك الباب واختذ كل من األسد والثعبان صـورة اخلـادم            إىل   ورمبا انقلب فم ذلك الثعبان    
البستان حىت أن ذلك األسد تقمص شكل حصان مسخر بـني            إىل   فأخذا يدعوانه .. وهيأته
  .يديه

  ..ويا صاحيب يف اخليال! فيا نفسي الكسلى
تعاال لنوازن بني أوضاع هذين األخوين كي نعلم كيف أن احلسنة جتلب احلسـنة وأن               

  .السيئة تأيت بالسيئة



 يلج يف فم الثعبان فهو يرجتف       جهة الشمال معرض يف كل آن أن       إىل    املسافر الشقي  إن
وان قلب ذلك   .. بستان أنيق يج مثمر بفواكه شىت      إىل   بينما هذا السعيد يدعى   . خوفاً وهلعاً 

الشقي يتمزق يف خوف عظيم ورعب أليم بينما هذا السعيد يرى غرائب األشياء وينظر إليها               
ليعـاين مـن الوحشـة    وان ذلك الشقي املسكني .. بعربة حلوة وخوف لذيذ ومعرفة حمبوبة  

بينما هذا السعيد يتلـذذ يف األنـس ويترفـل يف األمـل             ! واليأس واليتم عذاباً وأي عذاب    
 جمات احلشـرات    - كالسجني   -مث ان ذلك املنكود يرى نفسه حمكوماً عليه         .. والشوق

وكيف ال وهو ضيف عند مضيف      . املؤذية، بينما هذا السعيد احملظوظ يتمتع متعة ضيف عزيز        
 احلظ ليعجل عذابه يف النـار بأكلـه         يءمث أن ذلك الس   . نس مع عجائب خدمه   ، فيستأ كرمي

      ،الّ مناذج،  إ تلك الفواكه ما هي      إن إذ   مأكوالت لذيذة الطعم ظاهراً ومسمومة حقيقةً ومعىن
 للتذوق منها فحسب ليكون طالباً حلقائقها وأُصوهلا ويكون شاريها األصيل وإالّ فال            إذن   قد

يعي األمر، مؤخِّراً    إذ   أما هذا السعيد احملمود فانه يتذوق منها      . هة منها كاحليوان  مساح للشرا 
 ذلك الشقي يكون قد ظلم نفسه بنفسه؛ جاراً عليها وضـعاً            إنمث  .. أكلها وملتذاً باالنتظار  

مظلماً وأوهاماً ذات ظلمات حىت كأنه يف جحيم، بانعدام بصريته عن حقائق ساطعة كالنهار              
لة باهرة، فال هو مستحق للشفقة وال له حق الشكوى، مثَله يف هذا مثل رجـل                وأوضاع مجي 

وسط أحبائه يف موسم الصيف ويف حديقة مجيلة يجة يف وليمة طيبة لألفراح، فلعدم قناعته               
 حىت أصبح سكرياً مثالً؛ فشـرع بالصـراخ         - أم اخلبائث    -ا راح يرتشف كؤوس اخلمر      
 نفسه أنه يف قلب الشتاء القارس، ومتصوراً أنه جائع وعار وسط            والعويل، وبدأ بالبكاء، ظاناً   

ظلم نفسه بنفسه متومهاً     إذ   فمثلما أن هذا الرجل ال يستحق الشفقة والرأفة،       . وحوش مفترسة 
  .فكذلك هذا املشؤوم.. أصدقاءه وحوشاً، حمتقراً هلم

 مجال احلقيقة فانه اكإدرولكنما ذلك السعيد يبصر احلقيقة، واحلقيقة بذاا مجيلة، ومع     
  .حيترم كمال صاحب احلقيقة ويوقّره فيستحق رمحته

ما أصابك ِمن حسنٍة فَِمن اهللا وما أصابك ِمن سيئٍة فَِمـن            : (سراً من أسرار   إذن   فاعلم
فِسك79:النساء) (ن(  



فلو وازنت سائر هذه الفروق وأمثاهلا لعلمت أن النفس األمارة لألول قد أحضرت له              
 - حبسن نيته وحسن ظنه وحسن خصلته وحسن فكره          -م معنوية، بينما اآلخر قد نال       جهن

  . العميمواإلحسانالفيض والسعادة 
  !هذه احلكاية إىل ويا أيها الرجل املنصت معي. فيا نفسي

 كنت تريد أن ال تكون مثل ذلك األخ املشؤوم وترغب يف أن تكون كاألخ السعيد                إذا
  . وأرضخ حلكمه واعتصم به واعمل بأحكامهالقرآن الكرمي إىل فاستمع
 كنت قد وعيت ما يف هذه األقصوصة التمثيلية من حقائق؛ فانك تستطيع أن تطبق            وإذا

وسأقول لك األسس، واسـتخرج     .  كلها واإلميانية واإلنسانيةعليها احلقيقة الدينية والدنيوية     
  !بنفسك الدقائق
الصاحل، واآلخر روح الكـافر وقلـب       أحدمها روح املؤمن وقلب     :  االثنان فاألخوان

وأما الشمال فطريق    اإلميان   أما اليمني من تلكما الطريقني فهو طريق القرآن وطريق        .. الفاسق
ـ توأما ذلك البستان يف الطريق فهو احلياة االجتماعية املؤقتـة للمج          .. العصيان والكفران  ع م
لطيب واخلبيث والطاهر والقـذر      اليت يوجد فيها اخلري والشر وا      اإلنسانيةالبشري واحلضارة   

 فيسري مع سالمة القلب     "دع ما كدر  .. خذ ما صفا  ": فالعاقل هو من يعمل على قاعدة     . معاً
  .واطمئنان الوجدان

وأما ذلك األسـد فهـو األجـل        .. األرضوأما تلك الصحراء فهي هذه الدنيا وهذه        
 ذلك العمق البالغ ستني ذراعاً وأما. وزمان احلياة اإلنسان وأما تلك البئر فهي جسد.. واملوت
وأما تلك الشجرة فهي مـدة      .. "ستون سنة "العمر الغالب، وهو معدل العمر       إىل   إشارةفهو  

وأما ذلـك  ..  فهما الليل والنهارواألبيضوأما احليوانان االثنان، األسود .. العمر ومادة احلياة  
 أن ذلك الفم هو للمـؤمن       إالّة،  طريق الربزخ ورواق اآلخر    إىل   الثعبان فهو فم القرب املفتوح    

 إالّوأما تلك احلشرات املضرة فهي املصائب الدنيويـة،      .. البستان إىل     باب يفتح من السجن   
وأمـا  .. أا للمؤمن يف حكم االيقاظات اإلهلية احللوة وااللتفاتات الرمحانيـة لـئال يغفـل             

الكرمي لكي تكون فهرسـاً     مطعومات تلك الشجرة فهي النعم الدنيوية اليت صنعها رب العزة           
للنعم األخروية ومذكِّرة ا،  مبشاتها هلا، وقد خلقها البارئ احلكيم على هيئة مناذج لدعوة               



 إشارة تلك الشجرة على وحدا الفواكه املختلفة املتباينة         إعطاءفواكه اجلنة، وان     إىل   الزبائن
صنع كل شئ من    "ذلك ألن   . األلوهية وطغراء سلطنة    اإلهليةآية الصمدانية وختم الربوبية     إىل  

صنع مجيع النباتات وأمثارها من تراب واحد، وخلق مجيع احليوانات من ماء             أي   "شئ  واحد  
 الواحد من كـل     ءالشيصنع  "وكذا  .  مجيع األجهزة احليوانية من طعام بسيط      وإبداعواحد،  
هي اآليـة   إمنا .. كبناء حلم معني وجلد بسيط لذي حياة من مطعومات خمتلفة األجناس   "شئ

 وطغراؤه الـيت ال     األبدي األزيلاخلاصة للذات األحدية الصمدية واخلتم املخصوص للسلطان        
  . ميكن تقليدها أبداً

 إىل  هو خاصـية تعـود     إمنا   ،يءل شئ من ش    من كل شئ وخلق ك     يء خلق ش  إننعم  
كمة وأما ذلك الطلسم فهو سر ح. يءوعالمة خمصوصة للقادر على كل ش     . .يءخالق كل ش  

  . اإلمياناخللق الذي يفتح بسر 
  ..) إله إال اهللا ال( و "يا اهللا"و )   هو احلي القيومإالّاهللا ال إله (ما ذلك املفتاح فهو أو

أن القرب هو سجن الوحشة      إىل   باب البستان فهو رمز    إىل   وأما انقالب فم ذلك الثعبان    
ـ      واإلمهالوالنسيان    ولكنـه ألهـل   . ضاللة والطغيان  والـضيق، فهو كبطن الثعبان ألهل ال
بستان البقاء، ومـن ميـدان       إىل   والقرآن باب مفتوح على مصراعيه من سجن الدنيا       اإلميان  
وأما انقالب ذلك األسـد     .. رمحة الرمحن  إىل   روضة اجلنان، ومن زمحة احلياة     إىل   االمتحان
ـضالل فـراق  أن املوت ألهل ال إىل إشارةحصان مسخر واىل خادم مؤنس فهو  إىل  املفترس

وحشة سجن انفرادي للقـرب،   إىل ، وخروج من جنة دنيوية كاذبةاألحبةأبدي أليم من مجيع    
 إىل  العامل اآلخر، ووسيلة   إىل   وضياع يف تيه سحيق، بينما هو ألهل اهلداية وأهل القرآن رحلة          

دخول الوطن احلقيقـي ومنـازل السـعادة         إىل   مالقاة األحبة واألصدقاء القدامى، وواسطة    
بساتني اجلنان، وانتظار ألخذ األجرة للخـدمات        إىل   األبدية، ودعوة كرمية من سجن الدنيا     
عالن االنتهاء  إجازة من وظيفتها، و   إتكاليف احلياة و  تفضالً من الرمحن الرحيم، وتسريح من       

  .من واجبات العبودية وامتحانات التعليم والتعليمات
  :حنصل من هذا كله



انية مبتغاه فسيكون يف جهنم حقيقةً ومعىن، حىت لو كـان           أن كل من جيعل احلياة الف     
  . يتقلب  ظاهراً يف حببوحة النعيم
خالص فهو فائز بسعادة    إاحلياة الباقية ويسعى هلا جبد  و       إىل   وان كل من كان متوجهاً    

 أنه سرياها حلوة طيبة، وسرياها      إالّالدارين وأهل هلما معاً حىت لو كانت دنياه سيئة وضيقة،           
  .ة انتظار جلنته، فيتحملها ويشكر ربه فيها وهو خيوض غمار الصربقاع

  .آمني .. واإلمياناللهم اجعلنا من أهل السعادة والسالمة والقرآن 
اللّهم صل وسلم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه بعدد مجيع احلروفات املتشكلة يف              

 عند قراءة كل كلمة من القـرآن        مجيع الكلمات املتمثلة بإذن الرمحن يف مرايا متوجات اهلواء        
  .آخر الزمان إىل ولنـزمن كل قارئ من أول ال

.. وارمحنا ووالدينا وارحم املؤمنني واملؤمنات بعددها برمحتك يا أرحم الرامحني آمـني         
  .واحلمد هللا رب العاملني
  الكلمة التاسعة

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
)     صِبحمسونَ وحني تت حانَ اهللا حنيبموات     _ ونفَسيف الس لَه احلَمدا  واألرضوِشيعو 

  )18- 17: الروم) (وحني تظِهرون
  اخلمسة املعينة، فسنشري   األوقاتتسألين عن حكمة ختصيص الصالة يف هذه        ! أيها األخ 

  .حكمة واحدة فقط من بني ِحكمها الوفريةإىل 
كـذلك مـرآة     وقت كل صالة، بداية انقالٍب زمين عظيم ومهم، فهو           أننعم، كما   

هلذا فقـد اُمـر يف تلـك        . لتصرف إهلي عظيم، تعكس اآلالء اإلهلية الكلية يف ذلك الوقت         
 من احلمـد  واإلكثارالزيادة من التسبيح والتعظيم للقدير ذي اجلالل،         أي    بالصالة ،  األوقات

وألجل فهم بعٍض من هـذا املعـىن        . والشكر لنعمه اليت ال حتصى واليت جتمعت بني الوقتني        
  .4مخس نكات  إىل - مع نفسي - اإلصغاءعميق الدقيق، ينبغي ال
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  : األوىلالنكتة  
تقديسه جل وعـال جتـاه      أي   . معىن الصالة هو التسبيح والتعظيم والشكر هللا تعاىل        إن

اللّّـه  ": وتعظيمه جتاه كماله لفظاً وعمـالً بقـول       .. "سبحان اهللا ": جالله قوالً وفعالً بقول   
  . "احلمد هللا": اله قلباً ولساناً وجسماً بقولوشكره جتاه مج.. "اكبـر
 أن التسبيح والتكبري والتحميد هو مبثابة نوى الصالة وبذورها، فوِجدت هذه الثالثة             أي

تكرر هذه الكلمات الطيبة الثالث ثالثاً       أيضاً   وهلـذا. وأذكارهايف مجيع حـركات الصالة     
ـذه الكلمـات     إذ   ىن الصالة وترسيخه،  وثالثني مرة عقب الصالة، وذلك للتأكيد على مع       

  .املوجزة املة يؤكد معىن الصالة ومغزاها
  :النكتة الثانية

عجاب يف احلضـرة اإلهليـة      إ معىن العبادة هو سجود العبد مبحبة خالصة وبتقدير و         إن
 كمال الربوبية والقدرة الصمدانية والرمحة اإلهلية مشاهداً يف نفسه تقصـريه وعجـزه              وأمام
  .قرهوف

 اهتها تتطلب نـز سلطنة الربوبية تتطلب العبودية والطاعة، فان قدسيتها و        أننعم، كما   
نقص، وانه متعاٍل    أي   ه عن نـز أن ربَّه م   - مع استغفاره برؤية تقصريه      -أن يعلن العبد    أيضاً  

 .صهاعلى مجيع أفكار أهل الـضاللة الباطلة، وانه مقدس من مجيع تقصريات الكائنات ونقائ            
  ."سبحان اهللا": يعلن ذلك كله بتسبيحه، بقولهأي 

، ويتوكل عليها لرؤيته    إليها يلتجئأن   أيضاً   وكذا قدرة الربوبية الكاملة تطلب من العبد      
 وتقدير واستحسان جتـاه     بإعجاب "اهللا اكرب ": ضعف نفسه الشديد وعجز املخلوقات قائالً     

  .ركوع بكل خضوع وخشوعال إىل عظمة آثار القدرة الصمدانية، ماضياً
 يظهر العبد حاجاته اخلاصة وحاجات مجيع أن أيضاً وكذا رمحة الربوبية الواسعة تتطلب   

الءه العميمـة بالشـكر     آ ربه و  إحساناملخلوقات وفقرها بلسان السؤال والدعاء، وان يعلن        
  ."احلمد هللا": والثناء واحلمد بقوله

وألجل هذه املعاين فُرضت الصالة من      . عاينقوال الصالة تتضمن هذه امل    أ و أفعالأي أن   
  .لدنه سبحانه وتعاىل



  : النكتة الثالثة
هو مثالٌ مصغر هلذا العامل الكبري، وان سورة الفاحتة مثالٌ منور للقرآن             اإلنسان   كما أن 

أمناط  إىل   العظيم، فالصالة كذلك فهرس نوراين شامل جلميع العبادات، وخريطة سامية تشري          
 .لوقات مجيعاًعبادات املخ

  :النكتة الرابعة
، كلٌ منها يناظر اآلخر،     واأليام عقارب الساعة اليت تعد الثواين والدقائق والساعات         إن

  .وميثّل اآلخر، ويأخذ كلٌ منها حكم اآلخر
كذلك يف عامل الدنيا الذي هو ساعة إهلية كربى، فان دوران الليل والنهار الذي هـو                

اليت تعد الساعات،    اإلنسان   ات اليت تعد الدقائق، وطبقات عمر     حبكم الثواين للساعة، والسنو   
وأدوار عمر العامل اليت تعد األيام، كل منها يناظر اآلخر، ويتشابه معه، ومياثله، ويذكّر كـل                

  . منها اآلخر، ويأخذ حكمه
  :فمثالً

 يشبه ويذكّر ببداية الربيع وأولـه، وبـأوان سـقوط         : طلوع الشمس  إىل   وقت الفجر 
 ، فينبـه واألرضيف رحم األم، وباليوم األول من األيام الستة يف خلـق السـموات         ان  اإلنس

  . من الشؤون اإلهلية العظيمةاألوقاتما يف تلك اإلنسان إىل 
منتصف الصيف، واىل عنفوان الشباب، واىل فترة        إىل   فهو يشبه ويشري  :  وقت الظهر  أما
  .ه من جتليات الرمحة وفيوضات النعمةيف عمر الدنيا، ويذكّر ما يف ذلك كل اإلنسان خلق

فهو يشبه موسم اخلريف، وزمن الشيخوخة، وعصر السعادة الذي هو          : أما وقت العصر  
عصر خامت الرسل حممد عليه الصالة والسالم، ويذكّر ما يف ذلك كله من الشـؤون اإلهليـة                 

  .واآلالء الرمحانية
 اُفوهلا اية اخلريف، ويـذكّر    فأنه يذكّر بغروب أغلب املخلوقات و     : أما وقت املغرب  

، وبدمار الدنيا عند قيام الساعة، ومع ذلك فهو يعلّم التجليات اجلالليـة،             اإلنسانبوفاة  أيضاً  
  .من نوم الغفلة وينبهه اإلنسان ويوقظ



، األسـود فيذكّر بغشيان عامل الظالم  وستره آثار عامل النهار بكفنه           : أما وقت العشاء  
املتوىف  اإلنسان   امليتة، وبوفاة حىت آثار    األرض    للشتاء وجه  األبيضكفن  بتغطية ال  أيضاً   ويذكّر

ودخوهلا حتت ستار النسيان، وبانسداد أبواب دار امتحان الدنيا ائياً، ويعلن يف ذلك كلـه               
  .تصرفات جاللية للقهار ذي اجلالل

  يـذكّر روح   فانه يذكّر بالشتاء، وبالقرب، وبعامل الربزخ، فضالً عن انه        :  وقت الليل  أما
  .رمحة الرمحن إىل مبدى حاجتهااإلنسان 

فانه يذكّر بـضرورته ضياء لليل القرب، ولظلمات عامل الـربزخ،          : أما التهجد يف الليل   
عن مـدى    أيضاً   وينبه ويذكّر بنعم غري متناهية للمنعم احلقيقي عرب هذه االنقالبات، ويعلن          

  .أهلية املنعم احلقيقي للحمد والثناء
 الصبح هلـذا الليـل،      ءجمي أننعم، كما   . فانه يذكّر بصباح احلشر   : اح الثاين أما الصب 

 صباح احلشر وربيع الربزخ مها      ءجمي الربيع هلذا الشتاء معقول وضروري وحتمي، فان         ءوجمي
  .بالقطعية والثبوت نفسيهما

 بداية انقالب عظيم، ويذكّر بانقالبات      - اخلمسة   األوقات من هذه    - إذن   فكل وقت 
مبعجزات القدرة الصمدانية وهدايا الرمحة اإلهلية سواء منـها          أيضاً    عظيمة، فهو يذكّر   أخرى

  . تصرفاا اليومية العظيمةبإشاراتالسنوية أو العصرية أو الدهرية، 
 العبودية والدين املفروض، الئقة     وأساس الصالة املفروضة اليت هي وظيفة الفطرة        إنأي  

  . حقاًاألوقات يف هذه  تكونأنجداً ومناسبة جداً يف 
  :النكتة اخلامسة 
بفطرته ضعيف جداً، ومع ذلك فما اكثر املنغصات اليت تورثه احلزن واألمل،             اإلنسان   إن

 أن ومصائبه كثرية جداً، وهو فقري جداً مـع          أعداءه أنوهو يف الوقت نفسه عاجز جداً، مع        
 وإنسانيتهاحلياة ثقيلة عليه،     تكاليف   أنحاجاته كثرية وشديدة، وهو كسول وبال اقتدار مع         

 فراق ما حيبه وزوال ما يستأنس به يؤملانه، وعقلـه يريـه             أنجعلته يرتبط بالكون مجيعاً مع      
  . يده قصرية، وعمره قصري، وقدرته حمدودة وصربه حمدودأنمقاصد سامية ومثاراً باقية، مع 



 بالدعاء  -أن تطرق    إىل    ما تكون  أحوج) يف وقت الفجر  (يف هذه احلالة     اإلنسان   فروح
 باب القدير ذي اجلالل، وباب الرحيم ذي اجلمال، عارضةً حاهلا أمامه، سـائلة              -والصالة  

نقطة استناد كي تتحمل ما سيأيت     إىل   التوفيق والعون منه سبحانه، وما اشد افتقار تلك الروح        
 يفهم  أال. ه، وما ستحمل على كاهلها من وظائف يف عامل النهار الذي يعقب           أعمال من   أمامها

  ذلك بداهةً؟
الزوال، وهو   إىل   ذلك الوقت الذي هو ذروة كمال النهار وميالنه       ) وعند وقت الظهر  (

  اليومية، وفترة استراحة موقتة من عناء املشاغل، وهو وقت حاجة الروح           األعمالأوان تكامل   
وقتة من غفلٍة وحـريٍة      املرهقة امل  واألشغالالتنفس واالسترواح مما تعطيه هذه الدنيا الفانية        إىل  

  .واضطراب فضالً عن انه أوان تظاهر اآلالء اإلهلية
من تلك املضايقات، وانسالهلا مـن تلـك الغفلـة واحلـرية،          اإلنسان   فخالص روح 

  -باب القيـوم البـاقي       إىل   وخروجها من تلك األمور التافهة الزائلة، ال يكون إالّ بااللتجاء         
 مكتوف اليدين شاكراً حامداً حملصـلة ِنعمـه         أمامهالتوسل   بالتضرع و  -وهو املنعم احلقيقي    

عالن الـذل   إ جالله وعظمته بالركوع، و    أمام العجز   إظهاراملتجمعة، مستعيناً به وحده، مع      
 كماله الذي ال يزول، وأمـام مجالـه        أمام بالسجود   - وتعظيم وهيام    بإعجاب -واخلضوع  

، وما ألذَّها، وما أجدرها، وما أعظم       أمجلهاا   صالة الظهر، فم   أداءوهذا هو   .. الذي ال حيول  
  . إن كان ال يفهم هذاإنساناًنفسه  اإلنسان ومن مث فال حيسنب!. ضرورا
الذي يذكّر باملوسم احلزين للخريف، وباحلالة احملزنة للشيخوخة،        ): وعند وقت العصر  (
فهو فترة حصول اموع    .  اليومية األعمال األليمة آلخر الزمان، وبوقت ظهور نتائج        وباأليام

وهـو  . الكلي اهلائل للنعم اإلهلية، أمثال التمتع بالصحة والتنعم بالعافية، والقيام خبدمات طيبة        
ضيف مأمور، وبأن كل شئ يزول وهو بـال ثبـات وال             اإلنسان    بان اإلعالنكذلك وقت   

  .االُفول إىل قرار، وذلك مبا يشري إليه احنناء الشمس الـضخمة
بد، وتعشق لود، وهي اليت خلقت للبقاء واأل واخلاألبديةاليت تنشد اإلنسان   روحإننعم 
داء ليقوم وقت العصر ويسـبغ الوضـوء أل        اإلنسان   ، وتتأمل من الفراق، تنهض ذا     اإلحسان

 باب احلضرة الصمدانية للقدمي الباقي وللقيوم السـرمدي،    أمامصالة العصر، ليناجي متضرعاً     



ه الواسعة، وليقدم الشكر واحلمد على نعمه اليت ال حتصى، فريكـع            فضل رمحت  إىل   وليلتجئ
 أمـام السجود بكل تواضع وفنـاء       إىل   بكل ذلٍّ وخضوع أمام عزة ربوبيته سبحانه ويهوي       

، وجيد السلوان احلقيقي والراحة التامة لروحه بوقوفه بعبودية تامة وباستعداد           ألوهيتهسرمدية  
وما !  فما امساها من وظيفٍة تأديةُ صالة العصر ذا املعىن         . عظمة كربيائه جل وعال    أمامكامل  

 من فوٍز للسـعادة يف      أعظمه من وقٍت لقضاء دين الفطرة، وما        أحقهبل ما   ! أليقها من خدمة  
  . حقاً فسيفهم هذاإنساناًفمن كان ! منتهى اللذة
 الصيف  الذي يذكّر بوقت غروب املخلوقات اللطيفة اجلميلة لعامل       ) وعند وقت املغرب  (

القرب عند وفاتـه     اإلنسان   واخلريف يف خزينة الودائع منذ ابتداء الشتاء، ويذكّر بوقت دخول         
عوامل  إىل   وفراقه األليم جلميع أحبته، وبوفاة الدنيا كلها بزلزلة سكراا وانتقال ساكنيها مجيعاً           

 إنـذار و قـوي  إيقاظفهو وقت . ويذكّر كذلك بانطفاء مصباح دار االمتحان هذه   .  أخرى
 فاإلنسانلذا  .  الذين يعشقون حلد العبادة احملبوبات اليت تغرب وراء اُفق الزوال          ألولئكشديد  

 أداءجتليات اجلمال الباقي، ألجل      إىل     الذي ميلك روحاً صافية كاملرآة الوة املشتاقة  فطرةً        
، ومن هـو  عرش عظمة من هو قدمي مل يزل إىل صالة املغرب يف مثل هذا الوقت يولّي وجهه     

) اهللا اكرب : (باٍق ال يزال، ومن هو يدبر أمر هذه العوامل اجلسيمة ويبدهلا، فيدوي بصوته قائالً             
فوق رؤوس هذه املخلوقات الفانية، مطلقاً يده منها، مكتوفاً يف خدمة مواله احلق منتصـباً               

 وأماملذي ال نقص فيه،  أمام كماله ا"احلمد هللا": قائماً عند من هو دائم باٍق جل وعال ليقول
).  نسـتعني  وإيـاك  نعبد   إياك: (مجاله الذي ال مثيل له، واقفاً أمام مثنياً رمحته الواسعة ليقول          

 اليت ال شريك هلـا،   ألوهيتهليعرض عبوديته واستعانته جتاه ربوبية مواله اليت ال معني هلا وجتاه            
عفه وفقره مع الكائنات مجيعاً أمـام        لعجزه وض  إظهاراًفريكع  . وجتاه سلطنته اليت ال وزير هلا     

 عزته اليت ال عجز فيها،      وأمام قدرته اليت ال حد هلا،       وأمامكربيائه سبحانه اليت ال منتهى هلا،       
 مجال ذاته الذي أمامالسجود  إىل مث يهوي). سبحان ريب العظيم(  :مسبحاً ربه العظيم قائالً

 كمال سرمديته الذي ال يتبـدل، معلنـاً         وأمام  صفاته املقدسة اليت ال تتغري،     وأمامال يزول،   
سـبحان ريب   : ( وفناء وذٍل، تاركاً ما سواه سبحانه قـائالً        إعجاببذلك حبه وعبوديته يف     

ه عن  نـز امل األعلىفيقدس ربه   . واجداً مجيالً باقياً ورحيماً سرمدياً بدالً من كل فانٍ        ) األعلى



 فيقدم التحيات والصلوات الطيبات جلميع املخلوقات الزوال املربأ من التقصري وجيلس للتشهد،
ىل ذلك اجلليل الذي ال يزال، جمدداً بيعتـه مـع           إذلك اجلميل الذي مل يزل و      إىل   هديةً بامسه 
 بالسالم عليه مظهراً ا طاعته ألوامره، فريى االنتظام احلكيم لقصر الكائنات            األكرمرسوله  

 وينوره، مث يشهد علـى دالّل       إميانه ذي اجلالل، فيجدد     هذا، ويشِهده على وحدانية الصانع    
الربوبية ومبلّغ مرضياا وترمجان آيات كتاب الكون الكبري أال وهو حممد العريب صـلى اهللا               

 - ذا املضمون -ه أداء صالة املغرب وما أجلّها من مهمة نـزفما ألطف وما أ. عليه وسلم  
! أصيلةأمجلها وألذّها من عبودية، وما أعظمها من حقيقة          من وظيفة، وما     وأحالهاوما أعزها   

 صحبة كرمية وجلسة مباركة وسعادة خالدة يف مثل هذه الــضيافة            أاوهكذا نرى كيف    
  .فيحسب من مل يفهم هذا نفسه أنساناً؟ أ.. الفانية
 ذلك الوقت الذي تغيب يف األفق حىت تلك البقية الباقية من آثار           ) وعند وقت العشاء  (

وهو ) مقلب الليل والنهار  (النهار، وخييم الليلُ فيه على العامل، فيذكّر بالتصرفات الربانية لـ           
ـّر  .. هذه الصحـيفة السـوداء   إىل   القدير ذو اجلالل يف قلبه تلك الصحيفة البيضاء        ويذكـ

ـ  باإلجراءاتكـذلك   وهو احلكيم ذو الكمال يف قلبه      ) مسخر الشمس والقمر  ( اإللـهية ل
ويـذكّر كـذلك    .. الصحيفة البيضاء الباردة للشـتاء     إىل   فة اخلضراء املزيِّنة للصيف   الصحي

 ألهل القبور - مبرور الزمن -بانقطاع اآلثار الباقية    ) خالق املوت واحلياة  (بالشؤون اإلهلية لـ    
فهو وقت يذكّر بالتصرفات اجلاللية، وبالتجليات      . عامل آخر  إىل   من هذه الدنيا وانتقاهلا كلياً    

والسموات، وبانكشاف عامل اآلخرة الواسع الفسيح اخلالد العظـيم،          األرض   اجلمالية خلالق 
 أو - فتـرة  إـا . ومبوت الدنيا الـضيقة الفانية احلقرية، ودمارها دماراً تاماً بسكراا اهلائلة 

 ميكن   تثبت أن املالك احلقيقي هلذا الكون بل املعبود احلقيقي واحملبوب احلقيقي فيه ال             -حالة  
 يقلّب الليل والنهار والشتاء والصيف والدنيا واآلخرة بسـهولة          أن يكون إالّ من يستطيع      أن

كسهولة تقليب صفحات الكتاب، فيكتب ويثبت وميحو ويبدل، وليس هذا إالّ شأن القدير             
  .املطلق النافذ حكمه على اجلميع جلّ جالله

ية الفقر واحلاجة، والـيت هـي يف     وهكذا فروح البشر اليت هي يف منتهى العجز ويف غا         
 لصالة  أدائهعند   اإلنسان   تدفع..  والليايل األيامحرية من ظلمات املستقبل ويف وجل مما ختفيه         



ال ( عليه السـالم   إبراهيم ال يتردد يف أن يردد على غرار سيدنا          أن - ذا املضمون    -العشاء  
بود الذي مل يزل ومن هو احملبوب الذي        باب من هو املع    إىل   فيلتجئ بالصالة ). أحب اآلفلني 

ال يزال، مناجياً ذلك الباقي السرمدي يف هذه الدنيا الفانية، ويف هذا العامل الفانـي، ويف هذه 
 دنياه النور من خـالل صحــبة        أرجاءاحلياة املـظلمة واملسـتقبل املظـلم، لينشر على       

ح الزوال والفراق عما حيبه مـن       خاطـفٍة ومنـاجاة مـوقتة، ولينور مستقبله ويضمد جرا      
ـّه رحـمِة الـرمحن       وأصدقاء أشخاصأشياء وموجـودات ومن      وأحباب، مبشاهدة توج

 تلك الدنيا التـي أنسـتـه، واليت اختفت       - بدوره   -الرحيم، وطلب نور هدايته، فينسى      
 وراء العشاء، فيسكب عربات  قلبه، ولوعة صدره، على عتبة باب تلك الرمحـة، ليقــوم              
بوظيـفة عبـوديته النهـائيـة قـبـل الـدخـول فـيـمـا هـو مـجـهــول         

 أعمالـه العاقـبة، وال يعـرف ما يفعـل بـه بعـده، من نوم شبيه باملوت، وليختم دفتر              
 مـن هـو     أماموألجل ذلك كله يقوم بأداء الصالة، فيتشرف باملثول         . اليومية حبسن اخلامتة  

 من هو القدير الكرمي بدالً  أماممن احملبوبات الفانية، وينتصب قائماً      املعبود احملبوب الباقي بدالً     
من مجيع العجزة املتسولني، وليسمو باملثول يف حضرة من هو احلفيظ الرحيم لينجو من شـر                

باملدح والثناء لـرب     أي   فيستهلّ الصالة بالفاحتة،  . من يرتعد منهم من املخلوقات الـضارة     
الذي هو الكامل املطلق والغين املطلق، بدالً من مدح خملوقات ال طائل            العاملني الكرمي الرحيم    

 وراءها وغري جديرة باملدح وهي ناقصة وفقرية وبدالً من البقاء حتت ذلّ املنة واألذى، فريقى              
مقام الـضيف الكرمي يف هذا الكون، واىل مقام املوظف املرموق فيه رغم انـه ضـئيل                إىل  

انتسابه ملالـك يـوم    أي   ) نعبد إياك(مرتبة خطاب    إىل    بسموه وصغري بل هو معدوم، وذلك    
عبادات واسـتعانات   )  نستعني وإياك نعبد   إياك: ( فيقدم بقوله . بد واأل األزلالدين ولسلطان   

الصراط املستقيم الذي هو     إىل    جلميع املخلوقات طالباً اهلداية    األعظماجلماعة الكربى واتمع    
) اهدنا الصراط املستقيم  : ( عرب ظلمات املستقبل بقوله    األبديةلسعادة  ا إىل   طريقه املنور املوصل  

 اليت هي كالنباتات    -ويتفكر يف كربيائه سبحانه وتعاىل ويتأمل يف أن هذه الشموس املستترة            
 وهذه النجوم املنتبهة، جنود مطيعة مسخرة ألمره جل وعال، وان           -واحليوانات النائمة اآلن    
 مصباح يف دار ضيافته هذه، وكل واحد منها خادم عامل، فيكبـر             كل واحد منها ما هو إال     



 أنواع  مث يتأمل بالسجدة الكربى جلميع املخلوقات كيف أن       . ليبلُغَ الركوع ) اهللا اكرب : (قائالً
 األرض  بل حىت- كاملخلوقات النائمة يف هذا الليل -املوجودات يف كل سنة، ويف كل عصر 

هي كاجليش املنظم، بل كاجلندي املطيع، عندما تسـرح مـن             إمنا نفسها وحىت العامل كله،   
عامل الغيب تسجد يف منتهى النظام       إىل   عندما ترسل  أي   )كن فيكون : (وظيفتها الدنيوية بأمر  

وهي تبعث وتحشر كـذلك يف الربيـع        ). اهللا اكرب (يف الزوال على سجادة الغروب مكبرة       
فيتأهـب  اجلميـع يف      ) كن فيكون (در من أمر     صا وإيقاظ إحياءبنفسها أو مبثلها، بصيحة     

 الـضعيف اقتداء بتلك املخلوقات، يهوي اإلنسان فهذا. خضوع وخشوع ألمر موالهم احلق
 يف حـٍب    "اهللا اكرب ":  ديوان الرمحن ذي الكمال والرحيم ذي اجلمال قائالً        أمامالسجود  إىل  
  .بالعز ويف فنائيٍة مفعمة بالبقاء ويف ذلّ مكلٍل باإلعجابغامٍر 

 صالة العشاء مسو وصعود فيما يشبه املعراج، ومـا          أداء أنفال شك يا أخي قد فهمت       
 من واجٍب وما امساها من خدمٍة وما اعزها وألذّها من عبودية            أحالهاأمجلها من وظيفٍة وما     
  !أصيلةوما أليقها من حقيقة 

 إلجراءاتات   النقالب زمين عظيم، وأمار    إشارات األوقات كل وقت من هذه      أن أي
 اليت هي دين -ربانية جسيمة، وعالمات إلنعامات إهلية كلية، لذا فان ختصيص صالة الفرض         

  . هو منتهى احلكمةاألوقات يف تلك -الفطرة 
)احلَكيم ليمالع تاَن ا ِانِّكنتلَّما علَنآ ِاالَّ م ال ِعلْم كانحبس (  

ماً لعبادك، ليعلّمهم كيفية معرفتك والعبودية لك،        معلّ أرسلتهاللّهم صل وسلم على من      
 كتاب كائناتك، ومرآةً بعبوديته جلمـال ربوبيتـك،         آليات، وترمجاناً   أمسائكومعرفاً لكنوز   

  .أمجعنيوعلى آله وصحبه 
  . وارمحنا وارحم املؤمنني واملؤمنات
  .آمني برمحتك يا ارحم الرامحني

  الكلمة العاشرة
  

  مبحث احلشر



  
  تنبيه
 ن سبب إيرادي التشبيه والتمثيل بصورة حكايات يف هذه الرسائل هو  تقريب املعاينإ
األذهان من ناحية، وإظهار مدى معقولية احلقائق اإلسالمية ومدى تناسبها ورصانتها من  إىل

فهي . إليها، واليت تدل عليها كنايةً ناحية أخرى، فمغزى احلكايات إمنا هو احلقائق اليت تنتهي
  .حقائق صادقة وإمنا ت حكايات خياليةإذن ليس
  
  

  ِبسِم اهللا الرحمِن  الرحيِم
)ظُرا  إىل فَانِتهوم دعِىي األرض بحي فِت اهللا كَيمحِإآثَاِر ر تىوِىي اْلـمحلَـم نَّ ذَِلك

  )50: الروم) ( قَديرشيٍءوهو علَى كُلِّ 
  !يا أخي

ر وبعض شؤون اآلخرة على وجٍه يالئم فهم عامة النـاس،           ِإن رمت إيضاح أمر احلش    
  .هذه احلكاية القصرية إىل فاستمع معي

 وإذا ما يريان أن - التشبيه هنا للدنيا-مملكة رائعة اجلمال كاجلنة  إىل ذهب اثنان معاً
وال فـاألم .. أهلها قد تركوا أبواب بيوم وحوانيتهم وحمالم مفتوحة ال يهتمون حبراستها          

يسـرق   - مبا سولت له نفسه - بدأ أحدمها. والنقود يف متناول األيدي دون أن حيميها أحد
  . حيناً ويغصب حيناً آخر مرتكباً كل  أنواع الظلم والسفاهة، واألهلون ال يبالون به كثرياً

 :فقال له صديقه
ألمـوال  فهذه ا.  وحيك ماذا تفعل؟ انك ستنال عقابك، وستلقيين يف باليا ومصائب -

جنود الدولة أو موظفيها،  – بعوائلهم وأطفاهلم – أموال الدولة، وهؤالء األهلون قد اصبحوا
اعلم أن النظام هنا    . ويستخدمون يف هذه الوظائف ببزم املدنية، ولذلك مل يبالوا بك كثرياً          

 إىل ادرأسرع يا صاحيب باالعتذار وب. صارم، فعيون السلطان ورقباؤه وهواتفه يف كل مكان
 :ولكن صاحبه األبله عاند قائالً.. التوسل



 دعين يا صاحيب، فهذه األموال ليست أموال الدولة، بل هي أموال مشاعة، ال مالك  -
فال أرى ما مينعين من االستفادة منها، أو        . يستطيع كل واحد أن يتصرف فيها كما يشاء       . هلا

وبـدأ  ... اعلم أىن ال أصدق مبا ال تراه عيناي       و. االنتفاع ذه األشياء اجلميلة املنثورة أمامي     
وأخذ احلوار  . وهنا بدأت املناقشة اجلادة بينهما    . 5يتفلسف ويتفوه مبا هو من قبيل السفسطة        

 :يشتد إذ سأل املغفل
 :فرد عليه صاحبه..  وما السلطان؟ فأنا ال اعرفه-
نع وبال مالك، وال حرف     شك تعلم انه ال قرية بال خمتار، وال إبرة، بال صا            انك بال  -
انه ال حاكم وال سلطان هلذه اململكة الرائعة املنتظمـة          : فكيف يسوغ لك القول   . بال كاتب 

املنسقة؟ وكيف تكون هذه األموال الطائلة والثروات النفيسة الثمينة بال مالك، حىت كـأن              
أو ال ترى   ! 6ب  قطاراً مشحوناً باألرزاق الثمينة يأيت من الغيب كل ساعة ويفرغ هنا مث يذه            

يف أرجاء هذه اململكة إعالنات السلطان وبياناته، وأعالمه اليت ترفرف يف كل ركن، وختمه              
يبدو .. اخلاص وسكّته وطرته على األموال كلها، فكيف تكون مثل هذه اململكة دون مالك؟            
ة وال  انك تعلمت شيئاً من لغة اإلفرنج، ولكنك ال تستطيع قراءة هذه الكتابـات اإلسـالمي              

ترغب أن تسأل من يقرأها ويفهمها، فتعال إذن ألقرأ لك أهم تلـك البالغـات واألوامـر          
 :فقاطعه ذلك املعاند قائالً.. الصادرة من السلطان

ماذا ميكن أن تضره وتنقص من خزائنه ما أحـوزه          ..  لنسلّم بوجود السلطان، ولكن    -
  !.شبههلنفسي منها؟ مث إين ال أرى هنا عقاباً من سجن أو ما ي

 :أجابه صاحبه
 يا هذا، إن هذه اململكة اليت نراها ما هي إالّ ميدان ِامتحاٍن واختبار، وساحة تدريب  -

أال ترى أن قافلة تأيت     .. ومناورة، وهي معرض صنائع السلطان البديعة، ومضيف مؤقت جداً        
لى باسـتمرار،   يومياً وترحل أخرى وتغيب؟ فهذا هو شأن هذه اململكة العامرة، أا متأل وخت            

                                                           
 .والسفسطائية فرقة ينكرون الحسيات والبديهيات وغيرها.  والقياس الباطل، أو الذي يقصد به تمويه الحقائقاالستدالل:  السفسطة 5
 .المؤلف.  شاحنة قطار مملوءة باألغذية و يأتي من عالم الغيبفصول السنة حيث الربيع يشبه إلى  إشارة 6



إليها الناس مجيعاً فيثاب أو يعاقب كلٌ  وسوف تفرغ ائياً وتبدل بأخرى باقية دائمة، وينقل 
  .حسب عمله

 :ومرة أخرى مترد صديقه اخلائن احلائر قائالً
 فهل ميكن أن تباد هذه اململكة العامرة، ويرحل عنها أهلها!  أنا ال أؤمن وال اصدق -
 :عندها قال له صديقه الناصح األمنيو.. مملكة أخرى؟ إىل

 يا صاحيب ما دمت تعاند هكذا وتصر، فتعال أبني لك دالئل ال تعـد وال حتصـى    -
تؤكد لك أن هناك حمكمـة كـربى حقـاً، وداراً للثـواب             "اثنيت عشرة صورة    "جمملةً يف   

عد يوم،  واإلحسان، وأخرى للعقاب والسجن، وانه كما تفرغ هذه اململكة من أهلها يوماً ب            
  .فسيأيت يوم تفرغ فيه منهم ائياً وتباد كلياً

  الصورة األوىل 
أن ال يكون فيهـا ثـواب    - والسيما كهذه السلطنة العظمى - أمن املمكن  لسلطنٍة

  ..لثواب يف حكم املعدوم يف هذه الداراوملا كان العقاب و.. للمطيعني وال عقاب للعاصني؟
  .داٍر أخرى فالبد إذن من حمكمٍة كربى يف 

  الصورة الثانية
تأمل سري األحداث واإلجراءات يف هذه اململكة، كيف يوزع الرزق رغداً حىت علـى              
أضعف كائن فيها وأفقره، وكيف أن الرعاية تامة واملواساة دائمة جلميع املرضـى الـذين ال           

.. ملالبس املزركشةاألطعمة الفاخرة واألواين اجلميلة واألومسة املرصعة وا إىل وانظر. معيل هلم
اجلميع يتقنون واجبام ووظـائفهم إالّ أنـت        ! وانظر.. فاملوائد العامرة مبثوثة يف كل مكان     

وأمثالك من البلهاء، فال يتجاوز أحد حده قيد أمنلة، فأعظم شخص يؤدي ما أنيط به مـن                 
هـذه  إذن فماِلـك    . واجب بكل تواضع، ويف غاية الطاعة، حتت ظل جالل اهليبة والرهبة          

السلطنة ومليكها ذو كرم عظيم، وذو رمحة واسعة، وذو عزة شاخمة، وذو غرية جليلة ظاهرة،               
، إحسـان نعاماً، والرمحة ال حتصـل دون  إومن املعلوم أن الكرم يستوجب . وذو شرف سامٍ 

والعزة تقتضي الغرية، والشرف السامي يستدعي تأديب املستخفني، بينما ال يتحقق يف هـذه              



فريحل الظامل يف عزتـه     .  واحد من ألٍف مما يليق بتلك الرمحة وال بذلك الشرف          اململكة جزء 
  .وجربوته ويرحل املظلوم يف ذله وخنوعه

  .حمكمة كربى إىل فالقضية إذن مؤجلة
  الصورة الثالثة 

 إىل انظر، كيف تنجز األعمال هنا حبكمة فائقة وبانتظام بديع، وتأمل كيـف ينظـر  
ومن املعلوم أن حكمة احلكومة وفطنتـها هـي      .  حقة وميزاٍن صائب   املعامالت مبنظار عدالةٍ  

والعدالة احملضة تتطلب رعاية حقوق الرعية، لتصان       . اللطف بالذين حيتمون حبماها وتكرميهم    
غري انه ال يبدو هنا إالّ جزٌء ضئيلٌ من تنفيذ ما يليـق بتلـك               .. هيبة احلكومة وعظمة الدولة   
الك من الغافلني سيغادرون هذه اململكة دون أن يرى اغلبـهم           فأمث. احلكمة، وبتلك العدالة  

  .عقاباً
  .حمكمة كربى إىل فالقـضية إذن مؤجلة بال ريب

  الصورة الرابعة 
ما ال يعد وال حيصى من اجلواهر النادرة املعروضة يف هذه املعارض، واألطعمة  إىل انظر

ن لسلطان هذه اململكة سخاًء غـري حمـدود،         الفريدة اللذيذة املزينة ا املوائد، مما يربز لنا أ        
ولكن مثل هذا السخاء الدائم، ومثل هذه اخلزائن اليت ال تنفـد،            .. وخزائن مألى ال تنضب   

ويقتضيان كـذلك خلـود     . افة خالدة أبدية، فيها ما تشتهيه األنفس      ير ض ايتطلبان حتماً د  
وال؛ إذ كمـا أن زوال األمل لـذة       املتنعمني املتلذذين فيها، من غري أن يذوقوا أمل الفراق والز         

هذه املعارض، ودقق النظر يف تلك اإلعالنات، واصـغ   إىل وانظر.. فزوال اللذة أمل كذلك
 - ذي املعجزات - هؤالء املنادين الدعاة الذين يصفون عجائب مصنوعات السلطان إىل جيداً

ري له، ويـذكرون    ويعلنون عنها، ويظهرون كماله، ويفصحون عن مجاله املعنوي الذي ال نظ          
  .لطائف حسنه املستتر

والشك . فلهذا السلطان إذن كمال باهر، ومجال معنوي زاهر، يبعثان على اإلعجاب          
أن الكمال املستتر الذي ال نقص فيه يقتضي إعالنه على رؤوس األشـهاد مـن املعجـبني                 



الذي ال نظري له،    أما اجلمال اخلفي    . املستحسنني، ويتطلب إعالنه أمام أنظار املقدرين لقيمته      
  .فيستلزم الرؤية واإلظهار، أي رؤية مجاله بوجهني

  .رؤيته بذاته مجالَه يف كل ما يعكس هذا اجلمال من املرايا املختلفة: أحدمها
وهذا يعين أن اجلمال . رؤيته بنظر املشاهدين املشتاقني واملعجبني املستحسنني له: ثانيهما

وهذا يتطلب حتماً خلود    .. هدٍة دائمٍة، وشهوٍد أبدي   اخلالد يستدعي رؤية وظهوراً، مع مشا     
. املشاهدين املشتاقني املقدرين لذلك اجلمال، ألن اجلمال اخلالد ال يرضى باملشـتاق الزائـل             
وألن املشاهد احملكوم عليه بالزوال يبدل تصور الزوال حمبته عداًء، وإعجابه استخفافاً، وتوقريه       

وملا كان اجلميع يغادرون دور الضيافة هذه       .. هل وملا يقصر عنه   إهانةً، إذ اإلنسان عدو ملا جي     
بسرعة ويغيبون عنها بال ارتواء من نور ذلك اجلمال والكمال، بل قد ال يـرون إالّ ظـالالً                  

  ..خافتة منه عرب حملات سريعة
  .مشهد دائم خالد إىل فالرحلة إذن منطلقة
   الصورة اخلامسة 

رأفة عظيمة تتجلى يف خضم هذه  - ذي ال نظري لهال - تأمل، كيف أن هلذا السلطان
األحداث واألمور، إذ يغيث امللهوف املستغيث، ويستجيب للداعي املستجري، وإذا مـا رأى             
أدىن حاجة ألبسط فرد من رعاياه فانه يقضيها بكل رأفة وشفقة، حىت انه يرسل دواًء أو يهيئ  

  .بيطاراً إلسعاف قدم نعجة من النعاج
. تلك اجلزيرة، حيث تضم مجعاً غفرياً مـن النـاس   إىل احيب لنذهب معاًهيا بنا يا ص

انظر فها هو ذا مبعوث كرمي للسلطان متقلّد اعظـم          .. فجميع أشراف اململكة جمتمعون فيها    
األومسة وأعالها يرجتل خطبة يطلب فيها من مليكه الرؤوف أموراً، ومجيع الذين معه يوافقونه              

  .هويصدقونه ويطلبون ما يطلب
  :أنصت ملا يقول حبيب امللك العظيم، انه يدعو بأدٍب جم وتضرع ويقول

يا من اسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، يا سلطاننا، أرنا منابع وأصولَ ما أريته لنا مـن                 
 أقبلنا وارفعنا.. مقر سلطنتك وال لكنا بالـضياع يف هذه الفالة إىل خذ بنا.. مناذج وظالل

أطعمنا هناك لذائذ ما أذقتنا إياه هنا، وال تعذبنا بأمل التنائي ...  ارمحنا..ديوان حـضورك إىل



فهاهم أوالء رعيتك املشتاقون الشاكرون املطيعون لك، ال تتركهم تـائهني           .. والطرد عنك 
  .. ضائعني، وال تفِنهم مبوت ال رجعة بعده

 الفائقة، وكل   ترى أمن املمكن ملن ميلك كل هذه القدرة       . أمسعت يا صاحيب ما يقول؟    
هذه الرأفة الشاملة، أن ال يعطي مبعوثه الكرمي ما يرغب به، وال يستجيب ألمسى الغايـات                
وأنبل املقاصد؟ وهو الذي يقضي بكل اهتماٍم أدىن رغبة ألصغر فرد من رعاياه؟ مع أن مـا                 
يطلبه هذا املبعوث الكرمي حتقيق لرغبات اجلميع ومقاصدهم، وهو من مقتضـيات عدالتـه              

مث انه يسري عليه وهين، فليس هو بأصعب ممـا عرضـه مـن منـاذج يف                 . محته ومرضاته ور
فما دام قد انفق نفقات باهظة وأنشأ هـذه اململكـة           .. متنـزهات هذه اململكة ومعارضها   

لعرض مناذجه عرضاً مؤقتاً، فالبد أنه سيعِرض يف مقر سلطنته من خزائنـه احلقيقيـة ومـن                 
إذن فهؤالء الذين هم يف دار االمتحان هذه ليسوا عبثـاً،           . العقولكماالته وعجائبه ما يبهر     

وليسوا سدى، بل تنتظرهم قصور السعادة السرمدية اخلالدة، أو غياهب السـجون األبديـة              
  .الرهيبة

   الصورة السادسة
هذه القاطرات الضخمة، واىل هذه الطائرات املشـحونة، واىل هـذه    إىل تعال، وانظر
وتأمـل يف اإلجـراءات وسـري       .. ململوءة، واىل هذه املعارض األنيقة اجلذابة     املخازن اهلائلة ا  

فمثـل هـذه    . حتكم من وراء سـتار    7إا مجيعاً تبين أن هناك سلطنة عظيمة حقاً         .. األمور

                                                           
خذوا السـالح،  : "ما يشبه غابة أشواٍك، بمجرد تسلّمه أمر إلى  فكما أن الجيش الهائل في ميدان المناورات أو مباشرة الحرب، يتحول 7

ه حديقة جميلة ذات أزهار ملونة بمجـرد تسـلمه   ما يشب إلى وكما يتحول المعسكر برمته في كل عيد وعرض عسكري". ركّبوا الِحراب
كذلك النباتات غير ذات الشعور والتي هي نوع من جنود غير متناهية للّه سبحانه ـ كمـا أن   ".. احملوا شاراتكم، تقلّدوا أوسمتكم: "أمر

خـذوا  "حياة وتؤمر باألمر اإللهـي  أثناء جهادها لحفظ ال) كن فيكون(المالئكة والجن واألنس والحيوان جنوده ـ فهي عندما تتسلم أمر  
ما  يشـبه المعسـكر الضـخم     إلى تهيئ األشجار والشجيرات المشوكة رميحاتها، فيتحول سطح األرض" أسلحتكم وعتادكم ألجل الدفاع

طائفة منها مـا    المدجج بالسالح األبيض فكل يوم من أيام الربيع،  وكل أسبوع فيه بمثابة عيد لطائفة من طوائف النباتات،  فتُظِهر كُل                      
وهبه لها سلطانها من هدايا جميلة، وما أنعم عليها من أوسمة مرصعة، فتعرض نفسها ـ بما يشبه العرض العسـكري ـ أمـام نظـر      

.. .تقلّدوا مرصعات الصنعة الربانية، وأوسمة الفطرة اإللهية التي هي األزهار والثمار: "السلطان األزلي وإشهاده، كأنها تسمع أمراً ربانياً
عندئذ يعود سطح األرض كأنه معسكر عظيم في يوم عيد بهيج، وفي استعراض هائل رائع تزخر باألوسـمة البراقـة      ". وفتّحوا األزهار 

  .والشارات اللماعة
طان قدير ال فهذا الحشد من التجهيز الحكيم وهذا المدى من العتاد المنظّم وهذا القدر من التزيين البديع يري لمن لم يفقد بصره انه أمر سل   

 ـ المؤلف. منتهى لقدرته، وأمر حاكم حكيم ال نهاية لحكمته



 - بينما تشاهد ام قد اجتمعوا يف هـذا املضـيف  . السلطنة تقتضي حتماً رعايا يليقون ا
وهم قـد حضـروا يف   . ع يومياً صنوفاً منهم ويستقبل صنوفاًواملضيف يود - مضيف الدنيا

ميدان االمتحان واالختبار هذا، غري أن امليدان يبدل كل ساعة، وهم يلبثون قلـيالً يف هـذا                 
املعرض العظيم، يتفرجون على مناذج آالء املليك الثمينة وعجائب صنعته البديعـة، غـري أن               

فهذه األمور تـبني    .. ل ال يرجع والقابل يرحل كذلك     املعرض نفسه حيول كل دقيقة، فالراح     
بشكل قاطع أن وراء هذا املضيف الفاين، ووراء هذه امليادين املتبدلة، ووراء هذه املعـارض               
املتحولة، قصور دائمة خالدة، ومساكن طيبة أبدية وجنائن مملوءة حبقائق هـذه النمـاذج،              

  .وخزائن مشحونة بأصوهلا
فامللك القـدير   .  إذن ما هي إال ألجل ما اُعد هنالك من جزاء          فاألعمال واألفعال هنا  

يكلف هنا وجيازي هناك، فلكل فرٍد لون من السعادة حسب استعداده وما اقدم عليـه مـن               
  .خري

   الصورة السابعة
. ، وما جتري حوهلم من أمورأحواهلمتعال، لنتنـزه قليالً بني املدنيني من الناس لنالحظ    

   صباب             انظر، فها قد نتصوير عديدة تلتقط الصور، ويف كل مكان كت ت يف كل زاوية آالت
  . كثريون يسجلون كل شئ، حىت أهون األمور

ذاك اجلبل الشاهق فقد نصبت عليه آلة تصوير ضخمة ختـص السـلطان    إىل هيا انظر
فلقد اصدر السلطان أوامره لتسجيل األمور      . تلتقط صور كل ما جيري يف هذه اململكة       8نفسه  

وهذا يعين أن السلطان املعظم هو الذي ميلي احلوادث         . كلها، أو تدوين املعامالت يف مملكته     
فهذا االهتمام البالغ، وهذا احلفظ الدقيق لألمور، وراءه حماسبة بال          .. مجيعها، ويأمر بتصويرها  

                                                           
فآلة التصوير الكبرى هنا ـ التي تخص السلطان  ". الحقيقة السابعة" لقد وضح قسم من هذه المعاني التي تشير إليها هذه الصورة في    8

  : اللوح المحفوظ، وتحقّق وجوده بما يأتي" العشرونالسادسة و"اللوح المحفوظ، والى حقيقته وقد أثبتت الكلمة  إلى ـ تشير
. وجود سجل كبير للهويات، والسندات الصغيرة تُشعر بوجـود سـجل أسـاس للسـندات     إلى كما أن الهويات الشخصية الصغيرة ترمز

ذور الثمار كذلك كل ورشحات قطرات صغيرة وغزيرة تدل على وجود منبع عظيم، فان القوى الحافظة في اإلنسان، وأثمار األشجار، وب    
وبصورة  ترشحات نقاط صغيرة ترشحت من القلم الذي كتب اللوح المحفوظ            " لوح محفوظ صغير  "منها بمثابة هويات صغيرة، وبمعنى      

ـ  . فذةالعقول النا إلى ، بل تُثبته وتبرزهاألعظمفالبد أن كالً منها تشعر بوجود الحافظة الكبرى، والسجل األكبر، واللوح المحفوظ . الكبير
 .المؤلف 



أن ال حيفـظ وال   - ال يهمل أدىن معاملة ألبسط رعاياه - شك، إذ هل ميكن حلاكٍم حفيظ
ون األعمال العظيمة لكبار رعاياه، وال حياسبهم وال جيازيهم على ما صـنعوا مـع اـم                 يد

وحيـث  .. يقدمون على أعمال متس امللك العزيز، وتتعرض لكربيائه، وتأباه رمحته الواسعة؟          
  ..إم ال ينالون عقاباً هنا
  .حمكمة كربى إىل  فالبد انه مؤجل
   الصورة الثامنة

انظر، انه يكرر وعده ووعيـده      . ذه األوامر الصادرة من السلطان    تعال، ألتلو عليك ه   
مقر سلطنيت، وألسعدنّ املطيعني منكم، وألزجن العصاة يف السـجن،   إىل آلتني بكم: قائالً

علماً .. وألدمرنّ ذلك املكان املوقت، وألنشأن مملكة أخرى فيها قصور خالدة وسجون دائمة         
أمـا إخـالف    .  عليه تنفيذه، وهو بالغ األمهية لرعاياه      أن ما قطعه على نفسه من وعد، هني       
  . الوعد فهو مناٍف كلياً لعزته وقدرته

إنك تصدق أكاذيب أوهامك، وهذيان عقلك، وخداع نفِسك، وال         : فانظر أيها الغافل  
صالً، ومـن  أخمالفة الوعد قطعاً، ومن ال تليق املخالفة بغريته وعزته  إىل تصدق من ال حيتاج

انك تستحق العقاب العظيم بال شك، إذ إن مثلك يف هـذا    .. ألمور كافة على صدقه   تشهد ا 
مثل املسافر الذي يغمض عينيه عن ضوء الشمس، ويسترشد خبياله، ويريد أن يـنري طريقـه                

  ).ذباب الليل( كضياء الرياعة إالّاملخيف ببصيص عقله الذي ال يضئ 
وفاءه سهل عليه وهني، وهـو مـن         وحيث إنه قد وعد، فسيفي بوعده حتماً، ألن         
  .مقتضيات سلطنته، وهو ضروري جداً، لنا ولكل شئ

  .إذن هناك حمكمة كربى وسعادة عظمى
  الصورة التاسعة
 من هذه الدوائر، قسم منهم ميكنهم االتصال بالسلطان العظيم 9رؤساء  إىل تعال، لننظر

تأمل مـاذا يقـول   .. قدسهديوان  إىل بل لقد ارتقى قسم آخر ومسا. مباشرة، اتف خاص
                                                           

. األنبياء واألولياء إلى أن رؤساء الدوائر في هذا المثال ترمز: فمثالً" الحقيقة الثامنة" إن المعاني التي تثبتها هذه اإلشارة ستظهر في    9
 ـ المؤلف. عتهأما الهاتف فهو نسبة ربانية ممتدة من القلب الذي هو مرآة الوحي ومظهر اإللهام وبمثابة بداية ذلك الهاتف وسما



 السلطان قد أعد مكاناً فخماً رائعاً ملكافأة احملسنني وآخر رهيباً           أنهؤالء؟ ام خيربوننا مجيعاً     
 إىل وانه يِعد وعداً قوياً ويوِعد وعيداً شديداً، وهو أجلّ وأعز من أن يـذلّ . ملعاقبة املسيئني

حد التواتر ومـن   إىل قد وصلت من الكثرةعلماً بأن أخبار املخربين . خالف ما وعد وتوعد
بأن مقر هذه السلطنة العظيمة اليت نرى : درجة االتفاق واإلمجاع فهم يبلغوننا مجيعاً إىل القوة

وان العمارات يف ميدان االمتحان هـذا       . آثارها ومالحمها هنا، إمنا هو يف مملكة أخرى بعيدة        
ألن هذه السلطنة اجلليلة .  هذه األرض بغريهاقصور دائمة، فتبدل إىل بنايات وقتية، وستبدل

ال ميكن أن تقتصر هيمنتها على مثل هذه األمور  - اليت تعرف عظمتها من آثارها - اخلالدة
بل تستقر على ما يليق . الزائلة اليت ال بقاء هلا وال دوام وال كمال وال قرار وال قيمة وال ثبات         

  .ة والكمال والعظمةا وبعظمتها من أمور تتسم بالدميوم
  .ذلك املقر إىل  يكون الرحيلأنوالبد .. فإذن هناك دار أخرى

  الصورة العاشرة
ستحدث تبدالت وتغريات وستربز    .. 10تعال يا صاحيب، فاليوم يوم عيد ملكي عظيم         

تلـك الفـالة    إىل فلنذهب معاً للنـزهة، يف هذا اليوم البهيج من أيام الربيع.. أمور عجيبة
هاهنا أمر غريـب  ! انظر.. هناك إىل هاهم الناس متوجهون! انظر.. باألزهار اجلميلةاملزدانة 

إذ العمارات الـيت  ! معجز شيء حقاً انه! عجيب، فالعمارات كلها تنهار وتتخذ شكالً آخر
إـا  .. انظـر ! مدينة عامرة إىل اارت قد أعيد بناؤها هنا فوراً، وانقلبت هذه الفالة اخلالية

الحظ  – كشاشة السينما – ة مشهداً جديداً وتتخذ شكالً غري شكلها السابقتريك كل ساع
األمر بدقة لترى روعة هذا النظام املتقن يف هذه الشاشة اليت ختتلط فيها املشاهد بكثرة وتتغري                

، حـىت  واالنسجاممكانه احلقيقي يف غاية الدقة  شيء بسرعة فهي مشاهد حقيقية يأخذ كل
تبلغ هذا احلد من االنتظام والروعة واإلتقان، بـل ال يسـتطيع ماليـني              املشاهد اخليالية ال    

                                                           
 فصل الربيع، أما الفالة المزدانة باألزهار فإشارة إلى فيوم العيد مثالً إشارة". الحقيقة التاسعة"هذه الصورة في  إليه  سترى ما ترمز 10

 مـن  سطح األرض في موسم الربيع، أما المناظر والمشاهد المتغيرة في الشاشة، فالمقصود منها أنواع ما يخرجه الربيع والصـيف  إلى
األرزاق الخاصة بالحيوان واإلنسان التي يقدرها الصانع القدير ذو الجالل والفاطر الحكيم ذو الجمال، والذي يغيرهـا بانتظـام كامـل                     

 ـ المؤلف. انتهاء الصيف إلى ويجددها برحمة تامة منه سبحانه، ويرسلها في فترات متعاقبة متتالية ابتداء من أول الربيع



 إذن فللسلطان العظيم املستور عنا.. الساحرين البارعني من القيام مبثل هذه األعمال البديعة
  .الكثري من األمور اخلارقة الشيء

ن جديد  كيف ميكن أن تدمر هذه اململكة العظيمة وتعمر م        : انك تقول ! فيا أيها املغفل  
  .يف مكان آخر؟

 كثرية وتبدالت مذهلة، فهذه السرعة يف تقلبات فها هو ذا أمامك ما ال يقبله عقلك من
كلها تنبـئ عـن مقصـد،       .. االجتماع واالفتراق، وهذا التبدل والتغري، وهذا البناء واهلدم       

ذه فه! وتنطوي على غاية، إذ يصرف ألجل اجتماع يف ساعة واحدة ما ينفق لعشر سنوات               
فالسلطان ينهي أعماله . األوضاع إذن ليست مقصودة لذاا، بل هي أمثلة ومناذج للعرض هنا        

على وجه اإلعجاز، كي تؤخذ صورها، وتحفظ نتائجها وتسجل كما تسجل وتحفظ كـل           
فاألمور واملعامالت إذن ستجري يف االجتمـاع األكـرب         . ما يف ميدان املناورات العسكرية    

وستعرض تلك األمور عرضاً مستمراً يف املشهد األعظم واملعرض         . انت هنا وتستمر وفق ما ك   
  .أي أن هذه األوضاع الزائلة تنتج مثاراً باقية وتولّد صوراً خالدة هناك. األكرب

فاملقصود من هذه االحتفاالت إذن هو بلوغ سعادة عظمى، وحمكمة كربى، وغايـات    
  .سامية مستورة عنا

   الصورة احلادية عشرة
 - الغرب إىل الشرق أو إىل ب طائرة أو قطاراً، لنذهبكلنر ل أيها الصديق املعاند،تعا

لنشاهد ما أظهره السلطان من معجزات متنوعة يف سـائر   - املستقبل إىل املاضي أو إىل أي
فما رأيناه هنا يف املعرض، أو يف امليدان، أو يف القصر، من األمور العجيبة له مناذج                . األماكن

فيا صاحيب، أنعم النظر يف هـذا،       . ان، إالّ انه خيتلف من حيث الشكل والتركيب       يف كل مك  
لترى مدى ظهور ِانتظام احلكمة، ومبلغ وضوح إشارات العناية، ومقـدار بـروز أمـارات               
العدالة، ودرجة ظهور مثرات الرمحة الواسعة، يف تلك القصور املتبدلة، ويف تلـك امليـادين               

بل ال ميكن  - فَمن مل يفقد بصريته يفهم يقيناً أنه لن تكون. الزائلةالفانية، ويف تلك املعارض 
حكمة أكملَ من حكمة ذلك السلطان وال عناية امجلَ من عنايته، وال رمحة أمشـل   - تصور

 - كما هو معلـوم  - ولكن ملا كانت هذه اململكة.. من رمحته، وال عدالة أجلّ من عدالته



مة والعناية والرمحة والعدالة، ولو مل تكن هناك يف مقـر           قاصرةً عن إظهار حقائق هذه احلك     
قصور دائمة، وأماكن مرموقة ثابتـة، ومسـاكن طيبـة خالـدة،      - كما تومهت - مملكته

ومواطنون مقيمون، ورعايا سعداء حتقق تلك احلكمة والعناية والرمحة والعدالة، يلزم عندئـٍذ             
ناية، وإنكار ما نراه من رمحة، وإنكـار        إنكار ما نبصره من حكمة، وإنكار ما نشاهده من ع         

إنكار كل ذلك حبماقة فاضحة كحماقة من .. هذه األمارات واإلشارات للعدالة الظاهرة البينة    
ويلزم أيضاً القول بأن القائم مبا نراه       ! يرى ضوء الشمس وينكر الشمس نفسها يف رابعة النهار        
 وحسنات ملؤها الرمحة إمنـا يلـهو        من إجراءات تتسم باحلكمة وأفعاٍل ذات غايات كرمية       

أضدادها، وهـو احملـال    إىل وما هذا إال قلب احلقائق - حاشاه مث حاشاه - ويعبث ويغدر
               األشياء، حـىت وجـود نِكر وجودباتفاق مجيع ذوي العقول غري السوفسطائي األبله الذي ي

  .نفسه
ة عليا، ومقـر كـرم      فهناك إذن ديار غري هذه الديار، فيها حمكمة كربى ، ودار عدال           

  .عظيم، لتظهر فيها هذه الرمحة وهذه احلكمة وهذه العناية وهذه العدالة بوضوح وجالء
   الصورة الثانية عشرة

 إىل تعال فلنرجع اآلن يا صاحيب، لنلتقي ضباطَ هذه اجلماعات ورؤسـاءها، انظـر  
ب هذا، أم أا وهبت هلم      زودوا ا لقضاء فترة قصرية من الزمن يف ميدان التدري          أ.. معدام

ليقضوا حياة سعيدة مديدة يف مكان آخر؟ وملا كنا ال نستطيع لقاء كل واحـد منـهم، وال                  
نتمكن االطالع على مجيع لوازمهم وجتهيزام، لذا حناول االطالع على هوية وسجل أعمال             

امتيازاته، وجمال  ففي اهلوية جند رتبة الضابط، ومرتبه، ومهمته، و       . واحد منهم كنموذج ومثال   
..  هذه الرتبة ليست أليام معدودة بل ملدة مديدة        إنالحظ،  .. أعماله، وكل ما يتعلق بأحواله    

غري أن هذا التـاريخ     .. ولقد كتب يف هويته انه يتسلّم مرتبه من اخلزينة اخلاصة بتاريخ كذا           
 هذه الوظيفة فال توافـق      أما.. بعيد جداً، وال يأيت إالّ بعد إاء مهام التدريب يف هذا امليدان           

هذا امليدان املوقت وال تنسجم معه، بل هي للفوز بسعادة دائمة يف مكان ساٍم عنـد امللـك         
 أما الواجبات فهي كذلك ال ميكن أن تكون لقضاء أيام معدودة يف دار الضيافة هذه،.. القدير



مهيأ ملكان أخر، بل  صاحبها أنيتضح من اهلوية جبالء، .. هي حلياة أخرى سعيدة أبدية وإمنا
  .يسعى حنو عامل آخر

هذه السجالت اليت حددت فيها كيفية استعمال املعدات واملسؤوليات املترتبة  إىل انظر
عليها، فان مل تكن هناك منـزلة رفيعة خالدة غري هذا امليدان، فال معىن هلذه اهلوية املتقنـة،                 

درك هابط  إىل قائد املكرم والرئيس املوقروال هلذا السجل املنتظم، ولسقط الضابط احملترم وال
وقس على هذا، فأينما أنعمت النظـر       .. ولقي الشقاء والذلة واملهانة والنكبة والضعف والفقر      

  ..أن هناك بقاء بعد هذا الفناء إىل متأمالً قادك النظر والتدبر
 وسـوق    هذه اململكة املؤقتة ما هي إال مبثابة مزرعة، وميدان تعلـيم،           إن! فيا صديقي 
 فإذا أنكرت هذا، فسوف تضطر.  تأيت بعدها حمكمة كربى وسعادة عظمىأنجتاري، فالبد 

إنكار كل اهلويات والسجالت اليت ميتلكها الضابط، وكـل تلـك العـدد واألعتـدة      إىل
إنكار مجيع األنظمة يف هذه اململكة، بل إنكار وجـود الدولـة    إىل والتعليمات، بل تضطر
وعنده ال ميكن أن يقال لـك       . د ذلك أن تكذّب مجيع اإلجراءات احلادثة      نفسها، وينبغي عن  
  . ذاك أشد محاقة من السوفسطائينيإذبل تكون . انك إنسان له شعور

اثـنيت  "وإياك إياك أن تظـن أن دالئـل وإشـارات تبـديل اململكة منحصـرة يف            
أن  علـى  األمارات واألدلةصورة اليت أوردناها، إذ إن هناك ما ال يعد وال حيصى من " عشرة

أخرى مستقرة باقية، وهناك الكثري الكثري من اإلشارات  إىل هذه اململكة املتغرية الزائلة تتحول
مقر السلطنة  إىل أن هؤالء الناس سينقلون من دار الضيافة املؤقتة الزائلة على والعالمات تدل
  .الدائمة اخلالدة
قوة ووضوحاً من تلك الرباهني االثىن عشر اليت        تعال ألقرر لك برهاناً اكثر      ! يا صاحيب 

املبعوث الكرمي، صاحب األومسة الرفيعـة   إىل تعال، فانظر. أنبأت عنها تلك الصور املتقدمة
احلشود الغفرية اليت تتراءى لنا علـى   إىل انه يبلّغ أمراً - من قبل - الذي شاهدناه يف اجلزيرة

فها هو يفسر للمأل البالغ السلطاين الرفيع ويوضـحه         ! انتبه.. فهيا نذهب ونصغِي إليه   . بعد
  :قائالً هلم



إن مملكتنا هذه ! مملكة أخرى خالدة، ما أعظمها من مملكة رائعة إىل سترحلون! يأوا
هذا األمر بإمعان، ونفّذمتوه بإتقان سـتكونون   إىل فإذا ما أصغيتم. تعد كالسجن بالنسبة هلا

 يف مستقره الذي تتجهون إليه، وإالّ فالزنزانات الرهيبة مثواكم          أهالً لرمحة سلطاننا وإحساِنه   
  .. جزاء عصيانكم األمر وعدم اكتراثكم به

انه يذكّر احلاضرين ذا البالغ، وأنت ترى على ذلك البالغ العظيم خـتم السـلطان          
 الـل  أن ذلك املبعوث -  إالّ أمثالك من العميان - واجلميع يدركون يقيناً. الذي ال يقلّد

  .تلك األومسة إىل باألومسة الرفيعة هو مبلَّغ أمني ألوامر السلطان، مبجرد النظر
إليهـا ذلـك    فيا ترى هل ميكن االعتراض على مسألة تبديل هذه اململكة اليت يـدعو 
ال ميكن ذلـك    .. املبعوث الكرمي بكل ما أويت من قوة، ويتضمنه البالغ امللكي السامي؟ كال           

  . أنكرت مجيع ما تراه من أمور وحوادثأبداً، إالّ إذا
 .لك أن تقول ما تشاء! فاآلن أيها الصديق

وهل يقال !  ماذا عساي أن أقول؟ وهل بقي مزيد من قول لقائل أمام هذه احلقائق -
احلمد هللا، وألف شكر : إن كل ما أريد أن أقوله هو. للشمس وهي يف كبد السماء، أين هي؟

ألوهام واألهواء، وحتررت من أسار النفس والسجن األبـدي،         وشكر، فقد جنوت من قبضة ا     
فآمنت بأن هناك دار سعادة عند السلطان املعظم، وحنن مهيأون هلا بعد هذه الـدار الفانيـة                 

  .املضطربة
واآلن ننتقل بتوفيق العلـي     .  وهكذا متت احلكاية اليت كانت كناية عن احلشر والقيامة        

وهي متسانده مترابطـة  مقابـل   " اثنيت عشرة حقيقة"ينها يف احلقائق العليا، فسنب إىل القدير
  .الصور اإلثنيت عشرة، بعد أن منهد هلا مبقدمة

  



  
  املقدمة

بعض املسائل اليت أوضحناها يف أمـاكن أخـرى، أي يف    إىل نشري إشارات فحسب
  .الكلمات الثانية والعشرين، والتاسعة عشرة، والسادسة والعشرين

  اإلشارة األوىل
  : ثالث حقائق للمغفل ولصديقه الناصح األمني املذكورين يف احلكايةهناك
  .هي نفسي األمارة وقليب: األوىل
  .متعلمو الفلسفة وتالميذ القرآن الكرمي: الثانية
  .ملة الكفر و األمة اإلسالمية: الثالثة

س إن عدم معرفة اهللا سبحانه وتعاىل هو الذي أوقع متعلمي الفلسفة وملة الكفر والـنف              
انه ال ميكن أن يكون  - يف احلكاية - فمثلما قال الناصح األمني. األمارة يف الضاللة الرهيبة

  :حرف بال كاتب، وال قانون بال حاكم، كذلك نقول
انه حمال أن يكون كتاب بال كاتب، وال سيما كتاب كهذا الذي تتضمن كل كلمـة                

ن حروفه قصيدة دجبـت بقلـم       من كلماته كتاباً خطّ بقلم دقيق، والذي حتت كل حرف م          
وكذلك من أحمل احملال أن يكون هذا الكون من غري مبدع، حيث إن هـذا الكـون                 . رفيع

كتاب على حنو عظيم تتضمن كل صحيفة فيه كتباً كثرية، ال بل كل كلمة منها كتاباً، وكل                 
والشجرة كلمـة   ! فوجه  األرض صحيفة، وما اكثر ما فيها من كتب         .. حرف منها قصيدةً  

ويف هـذه النقطـة     .. والثمرة حرف، والبذرة نقطة   ! واحدة، وما اكثر ما فيها من صحائف      
فكتاب كهذا ما يكون إالّ من إبداع قلم صاحب قدرة          . فهرس الشجرة الباسقة وخطة عملها    

العالَم ومشاهدته يستلزم هذا  إىل أي أن جمرد النظر. متصف باجلمال واجلالل واحلكمة املطلقة
  !. من أسكَرته الضاللةاإلميان، إالّ

ومثلما ال ميكن أن تكون دار بال بناء، السيما هذه الدار اليت زينـت بأبـدع زينـة،                  
ونقشت بأروع نقوش وأعجبها وشيدت بصنعة خارقة، حىت أن كل حجر مـن أحجارهـا               

هر، فال يقبل عاقل أن تكـون دار مثل هذه الدار بال بناء ما           . يتجسم فيه فن ما يف البناء كله      



مساكن حقيقيـة يف غايـة االنتظـام     - يف كل ساعة - وخباصة أنه يشيد يف هذا الديوان
بل انه ينشئ يف كل  - كسهولة تبديل املالبس - والتناسق، ويغيرها بانتظام وسهولة كاملني
  .ركن غرفاً صغرية عدة يف كل مشهد حقيقي

، ألن هذا الكون إمنا هـو       فالبد هلذا الكون العظيم من خالق حكيم عليم قدير مطلق         
كالقصر البديع؛ الشمس والقمر مصابيحه، والنجوم مشوعه وقناديله، والزمن شريط يعلق عليه            

عاملاً آخر يربزه للوجود، جمدداً فيه صـوراً منتظمـة يف    - يف كل سنة - اخلالق ذو اجلالل
ملة، جاعالً سـطح األرض     ثالمثائة وستني شكالً وطرازاً، مبدالً إياه بانتظام تام، وحكمة كا         

مائدة ِنعٍم، يزينها يف كل ربيع بثالمثائة ألف نوع من أنواع خملوقاته، وميلؤها مبا ال يعـد وال                  
وقـس  .. حيصى من آالئه، مع متييز كٍل منها متييزاً كامالً، على الرغم من تداخلها وتشابكها             

  ع مثل هذا القصر املنيف؟فكيف ميكن التغافل عن صان.. على هذه األشياء األمور األخرى
يف الوقـت   ! مث، ما أعظم بالهة من ينكر الشمس يف رابعة النهار، ويف  صحوة السماء             

الذي يرى تأللؤ أشعتها، وانعكاس ضوئها، على زبد البحر وحبابه، وعلى مواد الرب الالمعـة               
يستلزم  - الةيف هذه احل - وعلى بلورات الثلج الناصعة، ألن إنكار الشمس الواحدة ورفضها

قبول شميسات حقيقية أصيلة، بعدد قطرات البحر وبعدد الزبد واحلباب وبعـدد بلـورات              
 - وهي تسع ذرة واحـدة  - ومثلما يكون قبول وجود مشٍس عظيمة يف كل جزيئة! الثلج

مع  - بالهةً، فان عدم اإلميان باخلالق ذي اجلالل، ورفض التصديق بأوصاف كماله سبحانه
 الكائنات املنتظمة املتبدلة واملتعاقبة حبكمة يف كل آن واملتجددة بتناسق وانتظام يف             رؤية هذه 
ألنه يلزم إذ ذاك قبول ألوهية مطلقة .. ضاللة أدهى والشك، بل هذيان وجنون - كل وقت
  !.حىت يف كل ذرة شيء يف كل

 مثرة، تستطيع أن تدخل يف كل زهرة، ويف كل - مثالً - ألن كل ذرة من ذرات اهلواء
فلو مل تكن هذه الذرة مأمورةً ومسخرةً       . ويف كل ورقة، وتتمكن من أن تؤدي دورها هناك        

للزم أن تكون على علٍم بأشكال ما متكنت من الدخول فيه، وبصورته وتركيبه، وهيئته، أي               
  !!جيب أن تكون ذات علم حميط، وذات قدرة شاملة كي تستطيع القيام بذلك



ميكن أن تكون سبباً لنشوء البذور ومنو أنواعها  - مثالً - وكل ذرة من ذرات التراب
فلو مل تكن مأمورة ومسخرة للزم أن حتتوي آالت وأجهزة معنويـة بعـدد أنـواع                . مجيعاً

األعشاب واألشجار، أو جيب منحها قدرة ومهارة حبيث تعلم مجيـع أشـكال تراكيبـها،               
 سائر املوجودات، حىت تفهم أن      وقس على هذا  .. فتصنعها، وتعرف مجيع صورها، فتنسجها    
  .للوحدانية دالئل واضحة باهرة يف كل شيء

واحد من كل شئ، إمنا هو عمل  شيء واحد، وخلق شيء من شيء نعم، إن خلق كل
ـّح ِبحمِدهِ     (فتدبر وتأمل يف قوله تعاىل      . خيص خالق كل شئ    واعلم ). وِانْ ِمن شيءٍْ إالَّ يسِب
  !ه الواحد األحد يستلزم االعتقاد بآهلة عدة بعدد املوجوداتأن عدم االعتقاد باإلل
  :اإلشارة الثانية

لقد جاء يف احلكاية ذكر مبعوث كرمي، وذُكر أن من مل يكن أعمى يفهم مـن رؤيـة          
فهذا  املبعوث إمنا    .. أنه شخص عظيم، ال يأمتر  إالّ بأمر السلطان، فهو عامله اخلاص           : أومسته

  . ρهو رسولنا األعظم 
عم، يلزم أن يكون ملثل هذا الكون البديع ولصانعه القدوس، مثل هذا الرسول الكرمي،              ن

ألنه كما ال ميكن للشمس إالّ أن تشع ضياًء كذلك ال ميكن لأللوهية             . كلزوم الضوء للشمس  
  .إالّ أن تظهر نفسها بإرسال الرسل الكرام عليهم السالم
   إظهار نفسه بوسيلة ودليل يعرفه؟فهل ميكن أن ال يرغب مجالٌ يف غاية الكمال يف

أم هل ميكن أن ال يطلب كمالٌ يف غاية اجلمال اإلعالنَ عنه بوساطة يلفت األنظـار                
  إليه؟

أم هل ميكن أن ال تطلب سلطنةٌ كلية لربوبية عامة شاملة إعالن وحدانيتها وصمدانيتها              
عبودية الكليـة،   صفة ال : على خمتلف الطبقات بوساطة مبعوث ذي جناحني؟ أي ذي صفتني         

، فهو مرسل من    إليهوصفة الرسالة والقرب    . فهو ممثل طبقات املخلوقات عند احلضرة الربانية      
  .العاملني كافة إىل لدنه سبحانه

أم هل ميكن لصاحب مجال مطلق أن ال يروم أن يشهد هو ويشِهد خلقه حماسن مجاله                
 ل حبيب؛ فهو حبيب لتوددهولطائف حسنه يف مرايا تعكس هذا اجلمال؟ أي بوساطة رسو



اخللق بإظهار  إىل اهللا سبحانه بعبوديته اخلالصة، وهو رسول حبيب ألنه حيبب اهللا سبحانه إىل
  .مجال أمسائه احلسىن

أم هل ميكن أن ال يريد من ميلك خزائن مشحونة بأغلى األشياء وأعجبها ومبا يـدهش            
، وكشفَه علـى  أمجعنيأنظار اخللق  على وان ال يطلب عرضه. العقول، إظهار كماله املستتر

  مرأى منهم، بوساطة معرف حاذق ومعلن وصاف؟
أم هل ميكن ِلمن زين هذا الكون مبخلوقات معبرة عن كمال أمسائه احلسىن، وجعلـه               

 إىل قصراً رائعاً، ومجله ببدائع صنعته املذهلة، وعرضه على األنظار، مث ال يكل أمر إيضـاحه 
  .مرشد معلم رائد؟

ما الغاية من حتوالت هـذا      : م هل ميكن أن ال يبين مالك هذا الكون بوساطة رسول          أ
الكون وما القصد من هذا الطلسم املغلق؟ وان ال جييب بوساطته عن ألغاز األسـئلة الثالثـة     

  من أين؟ واىل أين؟ ومن تكون؟: املستعصية يف املوجودات، وهي
ذوي الشعور ذه املخلوقـات   إىل أم هل ميكن للخالق ذي اجلالل الذي عرف نفسه

اجلميلة، وحببها إليهم بنعمه الغالية، أن ال يبين هلم بوساطة رسول ما يريد منهم وما يرضـيه      
  إزاء هذه النعم السابغة؟

أم هل ميكن للخالق الذي ابتلى النوع اإلنساين باختالف املشاعر واالجتاهات، وهيـأ             
التوحيـد   إىل  ال يطلب توجيه أنظار هذا النوع من الكثرةاستعداده للعبودية التامة الكلية، أن

  بوساطة مرشد مرسل؟
وظائف : "وهكذا فان هناك دالئل أخرى زيادة على ما تقدم، كلها براهني قاطعة تبني            

  .  األلوهية ال تكون بال رسالةأن: ، وتوضح"النبوة ومهامها
لك األوصاف والوظائف الـيت     واآلن، فهل ظهر يف العامل من هو اكثر أهلية، وامجع لت          

 ملنصب الرسالة ومهمة التبليغ؟     ρ  ؟ أم هل هناك أحد أليق منه          ρذكرت، من حممد اهلامشي     
فهو إمام مجيع املرسلني، وقرة عـني       .. مث كال . وهل اظهر الزمان أحداً اعظم أهلية منه؟ كال       

 صـاحب ألـوف     كل األصفياء، وسلطان مجيع املرشدين، وزبدة كل املختارين واملقربني،        
املعجزات كشق القمر، ونبعان املاء من بني أصابعه الشريفة، مما عدا دالئل نبوته وأماراا اليت               



ال حتصى، مما هو حمل إمجاع أهل الفضل والعلم، وعدا القرآن العظيم الذي هو حبر احلقـائق                 
أثبتنـا  ولقـد   .. واملعجزة الكربى، إذ انه كالشمس الساطعة دليل قاطع على صدق رسالته          

والسـيما يف   " رسائل النور "إعجاز القرآن مبا يقرب من أربعني وجهاً من وجوه اإلعجاز يف            
  ".الكلمة اخلامسة والعشرين"

  اإلشارة الثالثة
ما أمهية هذا اإلنسان الصغري وما قيمته حىت تنتهي هذه  : ال خيطرنّ على بال أحد ويقول     

  ! أعمالهالدنيا العظيمة وتفتح دنيا أخرى حملاسبته على
ألن هذا اإلنسان، هو  سيد املوجودات رغم انه صغري جداً، ملا ميلك من فطرة جامعة                

سلطان ألوهية اهللا، واملمثل للعبودية الكلية الشاملة  إىل فهو قائد املوجودات،و الداعي.. شاملة
  .ومظهرها، لذا فان له أمهية عظمى
حمكوماً بعذاب أبدي، مع أن     كيف يكون هذا اإلنسان     : وال خيطرن على البال كذلك    

  .له عمراً قصرياً جداً؟
 ألن الكفر جرمية كربى، وجناية ال حدود هلا، حيث إنه يهبط بقيمة الكائنات ودرجتها

هاوية العبث، ويوهم عدم وجود الغاية  إىل - اليت توازي قيمة مكاتيب صمدانية ودرجتها -
ر ملا يشاهد من أنوار األمساء احلسىن كلـها،        انه حتقري بين للكائنات كلها وإنكا     .. من إجيادها 

وإنكار آثارها يف هذه املوجودات، ومن مث فانه تكذيب ما ال حيصى من األدلة الدالة علـى                 
حقيقة وجود ذات احلق سبحانه وتعاىل، وكل هذا جناية ال حدود هلا، واجلناية اليت ال حدود                

  .هلا توجب عذاباً غري حمدد حبدود
  اإلشارة الرابعة

  :لقد رأينا يف احلكاية بصورها اإلثنيت عشرة
 كأا دار ضيافة -  انه ال ميكن بوجه من الوجوه أن تكون لسلطان عظيم مملكة مؤقتة

  .مث ال تكون له مملكة أخرى دائمة مستقرة، والئقة ألته وعظمته ومقام سلطنته السامية -
ي سبحانه عاملاً باقياً بعد  أن        كذلك ال ميكن بوجه من الوجوه أن ال ينشئ اخلالق الباق          

  .أوجد هذا العامل الفاين



 وال ميكن أيضاً أن خيلق الصانع السرمدي هذه الكائنات البديعة الزائلـة، وال ينشـئ               
  . كائنات أخرى دائمة مستقرة

وال ميكن أيضاً أن خيلق الفاطر احلكيم القدير الرحيم هذا العامل الذي هو حبكم املعرض               
المتحان واملزرعة الوقتية مث ال خيلق الدار اآلخرة اليت تكشف عن غاياته وتظهر             العام وميدان ا  

  ! أهدافه
اثـنيت  "وتفتح تلك األبواب بـ     ". أثين عشر باباً  "إن هذه احلقيقة يتم الدخول فيها من        

  .، نبدأ بأقصرها وأبسطها"عشرة حقيقة
  
  

  احلقيقة األوىل
  باب الربوبية والسلطنة

  "بالر"وهو جتلي اسم 
أمن املمكن لـمن له شأن الربوبية وسلطنة األلوهية،  فأوجد كوناً بديعاً كهذا الكون؛      
لغايات سامية وملقاصد جليلة، إظهاراً لكماله،مث ال يكون لديه ثواب للمؤمنني الذين قـابلوا              

قاصد تلك الغايات واملقاصد باإلميان والعبودية، وال يعاِقب أهل الضاللة الذين قابلوا تلك امل            
  !؟..بالرفض واالستخفاف

  
  احلقيقة الثانية

  باب الكرم والرمحة
  "الكرمي والرحيم"وهو جتلي اسم 

أمن املمكن لرب هذا العامل ومالكه الذي أظهر بآثاره كرماً بال اية، ورمحة بال اية،               
، وال يقـرر    وعزة بال اية، وغرية بال اية، أن ال يقدر مثوبة تليق بكرمه ورمحته للمحسنني             

فلو أنعم اإلنسان النظر يف سري احلوادث ابتداًء مـن          .. عقوبة تناسب عزته وغريته للمسيئني؟    



 وانتهاًء بأقوى كائن، لوجد أن كل كائن يأتيه رزقه رغداً           11أضعف كائن حي وأشده عجزاً      
من كل مكان، بل يمنح سبحانه أضعفَهم وأشدهم عجزاً ألطف األرزاق وأحسنها، ويسعف             

فهـذه  .. وهكذا جيد كل ذي حاجة حاجته من حيث ال حيتسـب          .. كل مريض مبا يداويه   
الضيافة الفاخرة الكرمية، واإلغداق املستمر، والكرم السامي، تدلّنا بداهة، أن يداً كرمية خالدة         

  .هي اليت تعمل وتدير األمور
 - ور اجلنـة كأا ح - إن إكساء األشجار مجيعاً حبلل شبيهة بالسندس اخلضر: فمثالً

وتزيينها مبرصعات األزهار اجلميلة والثمار اللطيفة، وتسخريها خلدمتنا بإنتاجها ألطف األمثار           
 - ومتكيننا من جين العسل اللذيذ.. املتنوعة وألذها يف ايات أغصاا اليت هي أيديها اللطيفة

 مما حتوكه حشرة بال وإلباسنا أمجل ثياب وألينها.. من حشرة سامة - الذي فيه شفاء للناس
كل ذلك يرينا بداهةً كرمـاً يف       .. وادخار خزينة رمحة عظيمة لنا يف بذرة صغرية جداً        .. يد

  .غاية اجلمال، ورمحة يف غاية اللطف
 عدا اإلنسان والوحوش الكاسرة - وكذا، إن سعي مجيع املخلوقات، صغريها وكبريها

اصـغر   داًء من الشمس والقمـر واألرض إىل إلجناز وظائفها بانتظام تام ودقة كاملة، ابت -
خملوق، بشكل ال يتجاوز أحد حده قيد أمنلة، ضمن الطاعة التامة واالنقياد الكامل احملفوفَني              
يبة عظيمة، يظهر لنا أن هذه املخلوقات ال تتحرك وال تسكن إالّ بأمر العظـيم ذي العـزة          

  .واجلالل
سواء يف النبات أو احليوان أو  - العاجزينوكذا، إن عناية األمهات بأوالدهن الضعاف 

، وتغذيتها بالغذاء اللطيف السائغ من اللـنب، تريـك   12عناية ملؤها الرأفة والرمحة  - البشر
  . عظمة التجليات، وسعة الرمحة املطلقة

                                                           
سعة معيشة الصغار الذين ال طاقة : طع على أن الرزق الحالل يعطى حسب االفتقار، وال يؤخذ بقوة الكائن وقدرته، هو إن الدليل القا 11

فالرزق إذن يـأتي    . لهم وال حول وضيق معيشة الحيوانات المفترسة، وبدانة األسماك البليدة وهزال الثعالب والقردة ذوي الذكاء والحيل               
 .ـ المؤلف.كلما اعتمد الكائن على إرادته ابتلي بضيق المعيشة وتكاليفها ابتالء اكثر: ر والقدرة، أيمتناسباً عكسياً مع االختيا

  نعم إن إيثار األسد الجائع شبله الضعيف على نفسه بما يظفر به من قطعة لحم، وهجوم الدجاج الجبان على الكلب واألسد حفاظـاً   12
كل ذلك يدل بداهة ـ ألهل البصائر  ..  التي هي ثمارها ـ لبناً خالصاً من الطين -ارها وإعداد شجرة التين لصغ. على فراخها الصغيرة

وان قيام  . ـ على أنها حصلت بأمر الرحيم الذي ال نهاية لرحمته، والكريم الذي ال نهاية لكرمه، والرؤوف الذي ال نهاية لرأفته وشفقته                    
عمال في منتهى الوعي والشعور والحكمة، يبين بالضرورة أن عليمـاً مطلقـاً   النباتات والحيوانات ـ التي ال وعي لها وال شعور ـ بأ  

 .ـالمؤلف. تلك األعمال، وهي بأمره تأتمر إلى وحكيماً مطلقاً هو الذي يسوقها



فما دام رب هذا العامل ومدبره له هذا الكرم الواسع، وهذه الرمحة اليت ال منتهى هلـا،                 
لعزة املطلقان، وان العزة واجلالل املطلقني يقتضيان تأديب املستخفني، والكـرم           وله اجلالل وا  

تستدعي إحساناً يليق  شيء الواسع املطلق يتطلب إكراماً غري متناه، والرمحة اليت وسعت كل
 جزء ضئيل جداً هو     إالا، بينما ال يتحقق  من كل ذلك يف هذه الدنيا الفانية والعمر القصري               

  .ركقطرة من حب
فالبد أن تكون هناك دار سعادة تليق بذلك الكرم العميم، وتنسجم مع تلك الرمحـة               

وإالّ يلزم جحود هذه الرمحة املشهودة، مبا هو كإنكار وجود الشمس الـيت ميـأل               .. الواسعة
نورها النهار، ألن الزوال الذي  ال رجعة بعده يستلزم انتفاء حقيقة الرمحة مـن الوجـود،                 

  . قة مصيبةً، واحملبة حرقةً، والنعمة نقمةً واللذة أملاً، والعقل احملمود عضواً مشؤوماًبتبديله الشف
ألنه غالباً ما يظل    . وعليه فالبد من دار جزاء تناسب ذلك اجلالل والعزة وتنسجم معها          

  .الظاملُ يف عزته، واملظلوم يف ذلته وخنوعه، مث يرحالن على حاهلما بال عقاب وال ثواب
حمكمة كربى، فالقضية مل تهمـل ولـن         إىل     ذن ليس إمهاالً قط، ِوإن اُمهلَت     فاألمر إ 

فإنزال العذاب يف القرون الغابرة بأقوام عصت ومتردت        . تهمل، بل قد تعجل العقوبة يف الدنيا      
يبني لنا أن اإلنسان ليس متروكاً زمامه، يسرح وفق ما ميلى عليه هواه، بل هو معرض دائماً                 

  .العزة واجلالللصفعات ذي 
مهام عظيمة، وزود  - من بني مجيع املخلوقات - نعم، إن هذا اإلنسان الذي أنيط به

 إليـه  بعد أن عرف سبحانه نفسـه " باإلميان"باستعدادات فطرية كاملة، إن مل يعرف ربه 
 ليـه إ بعد أن حتبب" العبادة"بـ  إليه وان مل ينل حمبته بالتقرب.. مبخلوقاته البديعة املنتظمة
.. مبا خلق له من الثمار املتنوعة اجلميلة الدالة على رمحته الواسـعة  إليه سبحانه بنفسه وعرفها

بعد أن اظهر سبحانه حمبته لـه   " بالشكر واحلمد"وان مل يقم بالتوقري واإلجالل الالئقني به 
رك سدى  نعم، إن مل يعرف هذا اإلنسان ربه هكذا، فكيف يت         ... ورمحته عليه بنعمه الكثرية   

  دون جزاء، ودون أن يعد له ذو العزة واجلالل داراً للعقاب؟



وهل من املمكن أن ال مينح ذلك الرب الرحيم دار ثواٍب وسـعادة أبديـة، ألولئـك           
وحمبته هلم، باحلـب    " اإلميان"املؤمنني الذين قابلوا تعريف ذاته سبحانه هلم مبعرفتهم إياه بـ           

  ؟"الشكر"ه هلم باإلجالل والتوقري له بـ ، ورمحت"العبادة"والتحبب له بـ 
  

  احلقيقة الثالثة
  باب احلكمة والعدالة
  "احلكيم والعادل"وهو جتلي اسم 
 خلالق ذي جالل أظهر سلطان ربوبيته بتدبري قانون الوجود ابتداء مـن             13أمن املمكن   

ن ال يعامـل    أ.. الذرات وانتهاء بارات، بغاية احلكمة والنظام ومبنتهى العدالـة وامليـزان          
باإلحسان من احتموا بتلك الربوبية وانقادوا لتلك احلكمة والعدالة، وان ال جيازي أولئـك              

  . الذين عصوا بكفرهم وطغيام تلك احلكمة والعدالة؟
بينما اإلنسان ال يلقى ما يستحقه من الثواب أو العقاب يف هذه احلياة الفانية على وجه                

إالّ نادراً، بل يؤخر، إذ يرحل اغلب أهل الضـاللة دون أن            يليق بتلك احلكمة وتلك العدالة      
فالبد أن تناط القضية مبحكمة     .. يلقوا عقام، ويذهب اكثر أهل اهلداية دون أن ينالوا ثوام         

  .سعادة عظمى إىل عادلة، وبلقاٍء آيل
. نعم، انه لواضح أن الذي يتصرف يف هذا الكون إمنا يتصرف فيـه حبكمـة مطلقـة                

أال !.. رعايته سبحانه للمصاحل والفوائد يف كل شـئ  إىل فانظر.. هاناً على هذا؟أفتطلب بر
ترى أن أعضاء اإلنسان مجيعاً سواء العظام منها أو العروق وحىت خالياه اجلسمية وكل جزء               
منه ومكان، قد روعيت فيه فوائد وحكم شىت، بل إن يف أعضاء جسمه من الفوائد واألسرار                

                                                           
رى اإلنسان أن الكفر والضالل يتولدان غالباً من االستبعاد، أي ي: تتكرر كثيراً، فهي تفيد غاية مهمة وهي" أمن الممكن؟"  إن عبارة  13

أن االسـتبعاد  : أوضحت بأدلة قاطعة) الحشر(ولكن هذه الكلمة .. ما ال يعتقده بعيداً عن ميزان العقل، فيعده محاالً، ويبدأ باإلنكار والكفر     
 الكفـر  هي في إنما الحقيقي والمحال الحقيقي والبعد عن موازين العقل والصعوبة الحقة والمشكالت العويصة التي هي بدرجة االمتناع،

هي في طريـق اإليمـان، وجـادة     إنما وان اإلمكان الحقيقي، والمعقولية التامة والسهولة الجارية مجرى الوجوب،. ومنهج أهل الضالل
  . اإلسالم

يكمـن  أيـن  " أمـن الممكـن؟  : "تبين بتلك العبارة) الكلمة العاشرة(وهذه . اإلنكار نتيجة االستبعاد إلى زلّوا إنما إن الفالسفة: والخالصة
 .ـ المؤلف. االستبعاد، وتوجه ضربة على أفواههم



. أن يد حكمة مطلقة تدير األمـور  على ة الواحدة من الثمار، مما يدلبقدر ما تنتجه الشجر
واالنتظام الكامل فيها اللذان يدالن علـى  أن   شيء فضالً عن التناسق البديع يف صنعة كل

  .األمور تؤدى حبكمة مطلقة
 تضمني اخلطة الدقيقة لزهرة مجيلة يف بذيرا الصغرية، وكتابة صحيفة أعمـال   إننعم،  
يرينـا  .. ضخمة وتاريخ حياا وفهرس أجهزا، يف نويتـها بقلم القَدر املعنـوي          شجـرة  

وكذا، وجود روعـة الصـنعة      .. بوضوح أن قلم حكمٍة مطلقة هو الذي يتصرف يف األمر         
اجلميلة وغاية حسنها يف خلقة كل شئ، يظهر أن صانعاً حكيماً مطلقاً هو صـاحب هـذا                 

  .. اإلبداع وهذه النقوش
 إدراج فهرس الكائنات مجيعاً، ومفاتيح خزائن الرمحة كافة ومرايـا األمسـاء             نعم، إن 

احلسىن كلها،  يف هذا اجلسم الصغري لإلنسان، ملما يدل على احلكمـة البليغـة يف الصـنعة         
فهل من املمكن ملثل هذه احلكمة املهيمنة على مثل هذه اإلجراءات والشؤون الربانية .. البديعة

 أولئك الذين استظلوا بظلها وانقادوا هلا باإلميان، وان ال تثيبهم إثابة أبدية             أن ال حتسن معاملة   
  .خالدة؟

  إجناز األعمال بالعدل وامليزان؟ على وهل تريد برهاناً
وجوداً مبوازين حساسة، ومبقاييس خاصة، وإلباسه صـورة معينـة،    شيء إن منح كل

  . وفق عدالة وميزان مطلقنييبين بوضوح أن األمور تسري.. ووضعه يف موضع مالئم
وكذا، إعطاء كل ذي حق حقه وفق استعداده ومواهبه، أي إعطاء كل ما يلزم، ومـا                

أن يد عدالة  على بقائه يف افضل وضع، يدلّ  إىل هو ضروري لوجوده، وتوفري مجيع ما حيتاج
  .مطلقة هي اليت تسير األمور

 احلاجة الفطريـة، أو     أولسان االستعداد   وكذا، االستجابة املستمرة والدائمة ملا يسأل ب      
  .بلسان االضطرار، تظهر أن عدالةً مطلقة، وحكمة مطلقة مها اللتان تجريان عجلة الوجود

فاآلن، هل من املمكن أن مل هذه العدالة وهذه احلكمة تلك احلاجة العظمى، حاجة               
 حاجة ألضعف خملوق؟ فهل     البقاء ألمسى خملوق وهو اإلنسان؟ يف حني اما تستجيبان ألدىن         



من املمكن أن تردا أهم ما يرجوه اإلنسان واعظم ما يتمناه، وأالّ تصونا حشـمة الربوبيـة                 
  .وتتخلفا عن اإلجابة حلقوق العباد؟

غري أن اإلنسان الذي يقضي حياة قصرية يف هذه الدنيا الفانية ال ينال ولن ينال حقيقة                
حيث تقتضي العدالة احلقة أن يالقـي هـذا   . كمة كربىحم إىل تؤخر وإمنا .مثل هذه العدالة

اإلنسان الصغري ثوابه وعقابه ال على أساس صغره، بل على أساس ضخامة جنايتـه، وعلـى             
وحيث إن هذه الدنيا العابرة بعيدة كل البعد .. أساس أمهية ماهيته، وعلى أساس عظمة مهمته 

 - املخلوق حلياة أبدية - ص هذا اإلنسانعن أن تكون حمالً ملثل هذه العدالة واحلكمة مبا خي
فالبد من جنة أبدية، ومن جهنم دائمة للعادل اجلليل ذي اجلمال وللحكـيم اجلميـل ذي                

  .اجلالل
  

  احلقيقة الرابعة
  باب اجلود واجلمال
  "اجلواد واجلميل"وهو جتلي اسم 

 سرمدي  أمن املمكن جلود وسخاء مطلقني، وثروة  ال تنضب، وخزائن ال تنفد، ومجال            
ال مثيل له، وكمال أبدي  ال نقص فيه، أن ال يطلب دار سعادٍة وحمل ضيافٍة، خيلـد فيـه                     

  اجلمال، املعجبون به؟ إىل احملتاجون للجود، الشاكرون له، واملشتاقون
إن تزيني وجه العامل ذه املصنوعات اجلميلة اللطيفة، وجعل الشمس سراجاً، والقمـر             

لنعم، ومألها بألذ األطعمة الشهية املتنوعة، وجعل األشجار أواين   نوراً، وسطح األرض مائدة ل    
فالبـد أن   . كل ذلك يظهر سخاًء وجوداً ال حد هلمـا        .. وصحافاً تتجدد مراراً كل موسم    

يكون ملثل هذا اجلود والسخاء املطلقني، وملثل هذه اخلزائن اليت ال تنفد، وملثل هذه الرمحة اليت   
ئمة، وحمل سعادة خالدة حيوي ما تشتهيه األنفس وتلذ األعني          وسعت كل شئ، دار ضيافة دا     

وتستدعي قطعاً أن خيلد املتلذذون يف تلك الدار، ويظلوا مالزمني لتلك السعادة ليبتعدوا عن              
الزوال والفراق، إذ كما أن زوال اللذة أمل فزوال األمل لذة كذلك، فمثل هذا السخاء يـأىب                 

  .اإليذاء قطعاً



ضي وجود جنة أبدية، وخلود احملتاجني فيها؛ ألن اجلـود والسـخاء            أي أن األمر يقت   
املطلقني يتطلبان إحساناً وإنعاماً مطلقني، واإلحسان واإلنعام غري املتناهيني يتطلبـان تنعمـاً             
وامتناناً غري متناهيني، وهذا يقتضي خلود إنعام من يستحق اإلحسان إليه، كي يظهر شـكره       

اليت ينغصـها الـزوال    - وإال فاللذة اليسرية.. زاء ذلك اإلنعام الدائموامتنانه بتنعمه الدائم إ
  .يف هذه الفترة الوجيزة ال ميكن أن تنسجم ومقتضى هذا اجلود والسخاء - والفراق

معارض أقطار العامل اليت هي مشهد من مشاهد الصنعة اإلهلية، وتدبر يف ما  إىل مث انظر
الـداعني   إىل     وأنصـت  14ه األرض من إعالنات ربانية      حتمله النباتات واحليوانات على وج    

حماسن الربوبية وهم األنبياء عليهم السالم واألولياء الصـاحلون، كيـف اـم              إىل     األدالء
يرشدون مجيعاً الناس ملشاهدة كمال صنعة الصانع ذي اجلالل بتشهريهم صـنعته البديعـة              

  .إليها ويلفتون أنظارهم
ال فائق عظيم مثري لإلعجاب، خفي مستتر، فهـو يريـد           إذن، فلصانع هذا العامل كم    

إظهاره ذه املصنوعات البديعة، ألن الكمال اخلفي الذي ال نقص فيه ينبغي اإلعالن عنه على    
وان الكمال الدائم يقتضي ظهوراً دائماً، وهذا       . رؤوس إشهاٍد مقدرين مستحسنني معجبني به     
إذ املعجب الذي ال يدوم بقاؤه تسقط يف نظـره          بدوره يستدعى دوام املستحسنني املعجبني،      

  .15قيمة الكمال 
مث إن هذه املوجودات العجيبة البديعة الدقيقة الرائعة املنتشرة يف هـذا الكـون تـدل                

على حماسن اجلمال املعنوي الـذي ال   - كداللة ضوء النهار على وجود الشمس - بوضوح
وان جتلي ذلك احلُسـن     . 16 نظري له    مثيل له، وتريك كذلك لطائف احلسن اخلفي الذي ال        

                                                           
، المعلقتين بخيط دقيـق  واإلبداع نعم، إن الزهرة الجميلة وهي في غاية الزينة والزخرفة، والثمرة المنضدة  وهي في منتهى اإلتقان  14

ن فيها محاسن صـنعة الصـانع المعجـز         تجعل ذوي المشاعر يقرأو   " لوحة إعالن "الشك انهما   .. في نهاية أغصان يابسة يبوسة العظم     
 .ـ المؤلف. قس على النباتات الحيوانات أيضاً!.. الحكيم
منكـراً  .. تباً لها ما أقبحهـا : أن حسناء بارعةَ الجمال طردت أحد المعجبين بها، فقال هذا المعجب مسلياً نفسه:   نعم لقد ذَهب مثالً 15

جرة عنب ذات عناقيد لذيذة، فأراد أن يأكل من ذلك العنب الحلو، ولّما لم تصل يده اليه،                 وذات يوم مر دب تحت ش     .  جمال تلك الجميلة  
 .ـ المؤلف.ومضى في طريقه.. انه حامض، فسلى نفسه: وعجز عن التسلق، قال متمتماً

 عينه في وجهها، وفي التي  إن الموجودات الشبيهة بالمرايا مع أنها تتعاقب بالزوال والفناء فان وجود تجليات الجمال نفسه والحسن 16
 .ـ المؤلف. تعقبها، يدل على أن ذلك الجمال ليس ملكاً لها، بل هو آيات حسٍن منـزه، وأمارات جماٍل مقدس



كنوز كثرية خفية موجودة يف األمسـاء   إىل الباهر املنـزه، وذلك اجلمال الزاهر املقدس يشري
  .احلسىن، بل يف كل اسم منها

ومثلما يطلب هذا اجلمال اخلفي السامي الذي ال مثيل له، أن يرى حماسـنه يف مـرآة                 
ه يف مرآة ذات مشاعر وأشواق إليه، فانـه يريـد           عاكسة ويشهد ِقيم حسنه ومقاييس مجال     

مجـال ذاتـه    إىل أي أن النظـر . الظهور والتجلي لريى مجاله احملبوب أيضاً بأنظار اآلخرين
  :يستدعي أن يكون من جهتني

  . مشاهدة اجلمال بالذات يف املرايا املختلفة املتعددة األلوان: األوىل
  .املشتاقني املعجبني املستحسننيمشاهدة اجلمال بنظر املشاهدين : واألخرى

وهـذا الشـهود    ) الرؤية واإلراءة (أي أن اجلمال واحلسن يقتضيان الشهود واإلشهاد        
وملا كـان اجلمـال     .. واإلشهاد يستلزمان وجود املشاهدين املشتاقني واملستحسنني املعجبني      
جلمال الـدائم ال    ألن ا . واحلسن خالدين سرمديني فاما يقتضيان خلود املشتاقني ودميومتهم       

وقضى على نفسـه بعـدم    - لذا فاملشاهد الذي يشعر بالزوال. يرضى باملشتاق الزائل اآلفل
تتحول مبجرد تصوره الزوال حمبته عداًء، وإعجابه استخفافاً، واحترامـه   - احلياة إىل العودة

ضاً، فيضـمر  يده أي إليه إهانةً، ألن الشخص األناين مثلما يعادي ما جيهله يعادي ما ال تصل
عداًء وحقداً وإنكاراً لذلك اجلمال الذي ينبغي أن يقابل مبا يستحقه من حمبة بال اية وشوق                

كون الكافر عدواً هللا سبحانه وتعاىل. بال غاية وإعجاب بال حد فهم سرومن هذا ي.  
ه، وملا كان ذلك اجلود يف العطاء غري احملدود، وذلك احلسن يف اجلمال الذي ال مثيل ل               

يقتضي خلود الشاكرين، وبقاء املشتاقني املستحسـنني،       .. وذلك الكمال الذي ال نقص فيه     
وحنن نشاهد رحلة كل شخص واختفاءه بسرعة يف دار ضيافة الدنيا هذه، دون أن يسـتمتع                
بإحسان ذلك السخاء إالّ نزراً يسرياً مبا يفتح شهيته فقط، ودون أن يرى من نور ذلك اجلمال 

  .إذن الرحلة منطلقة حنو متنـزهات خالدة ومشاهد أبدية.  حملة خاطفةوالكمال إالّ
مثلما أن هذا العامل يدل مبوجوداته داللة قاطعة يقيناً على صانعه الكـرمي ذي        : اخلالصة

اجلالل، فصفاته املقدسة سبحانه وأمساؤه احلسىن تدل كذلك على الدار اآلخرة بـال ريـب               
  .وتظهرها، بل تقتضيها



  
  ة اخلامسةاحلقيق

  ρباب الشفقة وعبودية حممد
  "ايب والرحيم"وهو جتلي اسم  

أمن املمكن لرب ذي رمحة واسعة وشفقة غري متناهية يبصر أخفى حاجة ألدىن خملوق،              
ويسعفه من حيث ال حيتسب برأفة غري متناهية ورمحة سابغة، ويسمع أخفت صوت ألخفى              

ل واملقال، أمن املمكن إالّ يقضى هذا الرب ايب         خملوق فيغيثه، وجييب كل داٍع بلسان احلا      
  ، وال يسعفه مبا يرجوه منه؟إليه وأحب خلقه 17الرحيم أهم حاجة ألعظم عباده 

فحسن تربية صغار احليوانات وضعافها، وأعاشتها بسهولة ولطف ظاهريني ترياننـا أن            
ذه الربوبية املتصفة بكمـال     فهل يعقل هل  . مالك هذه الكائنات يسيرها بربوبية ال حد لرمحتها       

  ..الشفقة والرأفة االّ تستجيب ألمجل دعاء ألفضل خملوق؟
  :أعيد بياا هنا" الكلمة التاسعة عشرة"وكما بينت هذه احلقيقة يف 

أن هنـاك اجتماعـاً يف      : لقد ذكرنا يف احلكاية   ! فيا صديقي الذي يسمعين مع نفسي     
  :احلكاية هي ما يأيت إليه اك، فحقيقة ما أشارتجزيرة، وان مبعوثاً كرمياً يرجتل خطبة هن

تلـك   إىل عصر النبوة، وخبيالنـا  إىل لنتجرد من قيود الزمان، ولنذهب بأفكارنا! تعال
كيـف انـه   ! انظر. ، وهو يزاول وظيفته بكامل عبوديتهρاجلزيرة العربية كي حنظى بزيارته     

داعي إلجياد تلك السعادة وخلـق       هو ال  ρ به من رسالة وهداية، فانه       أتىسبب السعادة مبا    
  .اجلنة بدعائه وبعبوديته

                                                           
والذي عدد أمته أكثر من ثالثمائة وخمسين مليوناً ـ في اغلـب   .  نعم، إن الذي حكم ودام سلطان حكمه ألفاً وثالثمائة وخمسين سنة 17

هذا الذي تسـربل  .. هم يجددون معه البيعة يومياً، ويشهدون بعلو مكانته وينقادون ألوامره انقياداً تاماً عن رغبة وطواعيةاألوقات ـ و 
نصف األرض وخمس البشرية بسرباله المبارك، وانطبع بطابعه المعنوي، وأصبحت ذاتُه الشريفة محبوبةَ قلوبهم، ومربيـةَ أرواحهـم،                  

هذا العبد الكريم الذي رحب اغلب أنواع الكائنات بمهمتـه ورسـالته         .. ه العبد األعظم لرب العالمين سبحانه     ومزكّية نفوسهم، ال ريب ان    
وان البشرية التي ترجو الخلود بكل ما لها من         .. فحمل كُل نوع ثمرةً من ثمرات معجزاته، ال ريب انه احب مخلوق لدى الخالق العظيم              

فهـي حاجـة   .. درجات أعلى عليـين  إلى دركات اسفل سافلين وترفعها إلى  تنقذها من التردياستعداد وتطلب هذه الحاجة الملحة التي
 .ـالمؤلف. قاضي الحاجات لهو اعظم العباد إلى عظمى، ال ريب أن من يتقدم بها ويرفعها



السعادة األبدية يف صـالة كـربى    إىل انه يدعو.. هذا النيب الكرمي إالم يدعو إىل انظر
شاملة، ويف عبادة رفيعة مستغرقة، حىت أن اجلزيرة العربية، بل األرض برمتها، كأا تصلي مع             

 تتضمن عبودية مجيع أمته الذين ρميل، ذلك ألن عبوديته اهللا بابتهاله اجل إىل صالته، وتبتهل
. سر العبودية جلميع األنبياء عليهم السالم - بسر املوافقة يف األصول - اتبعوه، كما تتضمن
يف خلق  – ويا له من تضـرع رقيق - ويتضرع بدعاء - أيما صالة - فهو يؤم صالة كربى

 اآلن وإىل يوم القيامة إىل من لدن آدم عليه السالم - عظيم، كأن الـذين تنوروا بنور اإلميان
  .18اقتدوا به، وأمنوا  على دعائه  -

هذه الدعوة اليت ال يشترك     !. كيف يدعو اهللا حاجة عامة كحاجة البقاء واخللود       ! انظر
فتقـول  . فيها معه أهل األرض وحدهم، بل أهل السموات أيضاً، ال بل املوجودات كافـة             

 اللهم آمني استجب يا ربنا دعاءه، فنحن نتوسل بك ونتضـرع إليـك              آمني: "بلسان احلال 
  ". مثله

انه يسأل تلك السعادة واخللود بكل رقة وحزن، وبكل حـب وود، وبكـل              ! مث انظر 
  .شوق وإحلاح، وبكل تضرع ورجاء، يحزن الكون مجيعاً ويبكيه فيسهمه يف الدعاء

يطلبـها لينقـذ    .. عظيم، ولغاية سامية  انه يدعو طالباً السعادة لقصد      ! مث انظر وتأمل  
هاوية أسفل سافلني وهو الفناء املطلق والضـياع   إىل اإلنسان واملخلوقات مجيعاً من التردي

أعلى عليني وهو الرفعة والبقاء وتقلّد الواجبات وتسـلّم املسـؤوليات،    إىل والعبث، ويرفعه
  .مرتبة مكاتيب صمدانية إىل ليكون أهالً هلا ويرقى

كيف انه يطلب االستعانة مستغيثاً ببكاء، متضرعاً راجياً من االعماق، متوسـالً            ! انظر
 حىت كأنه يسمع املوجودات مجيعاً، بل السموات، بل العرش، فيهزهم وجداً وشوقاً.. بإحلاح
  .19آمني اللّهم آمني : دعائه وجيعلهم يرددون إىل

                                                           
ميع الصلوات والتسليمات التي حمدية ـ عليه الصالة والسالم ـ وج   نعم، إن جميع الصلوات التي تقيمها األمة كلها، منذ المناجاة األ 18

وان ما .  إن هي إالّ تأمين دائم لدعائه، ومشاركة عامة معه، حتى أن كل صالة وسالم عليه هو تأمين على ذلك الدعاءρالنبي  إلى تبعثها
ـ    عام على ذلك الدعاء هو تأمين إنما يأتيه كل فرد من أفراد األمة من الصلوات في الصالة، ومن الدعاء عقب اإلقامة ـ لدى الشافعية 

 يرجو في دعائه البقاء والسعادة األبدية، وهذا هو ما يريده اإلنسان ويرجوه بكل ما أوتي من قوة  ρفالنبي. الذي يدعو به للسعادة األبدية
 .ـ المؤلف! ستجابة؟فهل يمكن أالّ يقرن هذا الدعاء بالقبول واال. بلسان حال فطرته، لذا يؤمن خلفه جميع الذين تنوروا بنور اإليمان

نعم، انه ال يمكن بحال من األحوال أالّ يطّلع رب هذا العالم على أفعال من هو بالمنـزلة الرفيعة من خَلقه، في الوقت الذي يتصرف  19



 قدير مسيع كرمي، ومن علـيم       انه يسأل السعادة والبقاء األبدي، ويرجومها من      ! وانظر
بصري رحيم يرى ويسمع أخفى حاجة ألضعف خملوق فيتداركه برمحته، ويستجيب له، حىت             

  .أن كان دعاًء بلسان احلال
نعم، انه يستجيب له ببصرية ورمحة ويغيثه حبكمة، مما ينقي أية شبهةٌ بأن تلك الرعاية               

  .بري الدقيق ليس إالّ من عند كرمي رحيمالفائقة ليست إالّ من لدن مسيع بصري، وان ذلك التد
العرش األعظم، رافعـاً   إىل نعم، إن الذي يقود مجيع بىن آدم على هذه األرض متوجهاً

ترى ماذا  .. يديه، داعياً بدعاء شامل حلقيقة العبودية األمحدية اليت هي خالصة عبودية البشرية           
.. لننصت إليه !. ؟واألكواند األزمان   يريد؟ ماذا يريد شرف اإلنسانية، وفخر الكائنات، وفري       

انه يسأل السعادة األبدية لنفسه وألمته، انه يسأل اخللود يف دار البقاء، انـه يسـأل اجلنـة                  
.. نعم، يسأهلا ويرجوها مع تلك األمساء اإلهلية املتجلية جبماهلا يف مرآة املوجودات           .. ونعيمها

  .انه يستشفع تلك األمساء احلسىن كما ترى
مـن   شـيء  من أسباب موجبة ال تعد وال حتصى لآلخرة وال شيء ن مل يكنأرأيت إ

 اليت هي 20 سبباً كافياً إلجياد اجلنة  ρدالئل وجودها، أليس دعاء واحد من هذا النيب الكرمي 
  .األرض يف أيام الربيع؟ إىل سهلة على قدرة خالقنا الرحيم، كسهولة إعادة احلياة

                                                                                                                                                                             
هـذا العبـد    وال يمكن أيضاً بحال من األحوال أالّ يبالي ذلك الرب العليم بـدعاء              . في الكون بكل علم وبصيرة وحكمة، كما هو مشاهد        

كذلك ال يمكن بحال من األحوال أالّ يستجيب ذلك الرب القـدير الـرحيم لتلـك    .المختار من عباده، وهو المطلع على كل أفعاله ودعواته  
  .الدعوات وهو يرى من صاحبها كل التجرد واالفتقار إليه

أن : فظهـر . ما بذلك النور، وانكشفت بـذلك الضـياء  ، وتبينت حقيقة اإلنسان والكون وماهيته ρنعم، لقد تبدل وضع العالم بنور النبي
. موجودات هذا الكون مكاتيب صمدانية تستقرئ األسماء الحسنى، ومأمورات موظفات، وموجودات نفيسة ذات معنى ومغزى تليق بالبقاء

 دون معنى ودون نفع، بل كان عبثـاً         فلوال ذلك النور لظل الكون مستوراً تحت ظالم األوهام، محكوماً عليه بالفناء المطلق والعدم، تافهاً              
 ويبدى عالقته بـه مثلمـا    ρالثريا يستضيء بنوره إلى ولهذا السر فان كل شيٍء في األرض والسماء، من الثرى. وسدى ووليد الصدفة

اً ما هي إالّ نـوع  هو الدعاء  بل إن حركات الكون ووظائفه جميع إنما يؤمن اإلنسان لدعائه وال غرو أن روح العبودية المحمدية ومخها
 .ـ المؤلف. من الدعاء، فنمو البذرة وتحوالتها مثالً ما هو إالّ نوع من دعاء لبارئها لتصبح شجرة باسقة

 إلى   نعم، إن إبداء نماذج الصنعة الدقيقة البديعة التي ال تعد وال تحصى على وجه األرض الذي هو بمثابة صحيفة صغيرة بالنسبة 20

 وكذا إراءة نماذج الحشر والقيامة في ثالثمائة ألٍف من مخلوقات ذات موازنة وانتظام، وكتابتها في تلك الصـحيفة                   عالم اآلخرة الفسيح،  
أن خلـق  : الواحدة بهذا النظام البديع، الشك أنها أعقد من تهيئة الجنة الموسومة بالفخامة والرفعة في عالم البقاء الرحب، لذا يصح القول            

ن األزهار والرياحين أمر يبعث على الحيرة والدهشة اكثر مما يبعثها خلقُ الجنة، وبنسبة علو درجة الجنة ورفعة حدائق الربيع بما فيها م
 .ـ المؤلف. مكانتها على الربيع



الربيع مثاالً للحشر، فأوجد فيه مائة منوذج مـن         نعم، ان الذي جعل سطح األرض يف        
 سـبباً   ρإذن فكما كانت رسالته     .. مناذجه بقدرته املطلقة، كيف يصعب عليه إجياد اجلنة؟       
 21) لَوالَك لَوالَك لَما خلَقْت األفْالَك    (إلجياد دار االمتحان هذه، وصارت بياناً وإيضاحاً لسر         

  . لق تلك الدار السعيدة األبديةفإن عبوديته كذلك أصبحت سبباً خل
فهل من املمكن يا ترى النتظام العامل البديع الذي حير العقول والصنعة املتقنة ومجـال               
الربوبية الشاملة يف إطار رمحته الواسعة، أن يقبل قبحاً فظيعاً وظلماً شنيعاً وفوضـى ضـاربة    

ع وال ينجز اكثر الرغبات أمهية،      أطناا، بعدم استجابة ذلك الدعاء أي أن ال يراعي وال يسم          
واشدها ضرورة يف حني انه يراعي باهتمام بالغ ابسط الرغبات وأصغرها، ويسمع أخفـت              

كال مث كال ألف ألف مرة، إن مثل هـذا          ! األصوات وأدقها ويقضي لكل ذي حاجة حاجته      
  .22اجلمال يأىب التشوه ولن يكون قبيحاً 

  . خرة مثلما فتح برسالته باب الدنيا  إذن يفتح بعبوديته باب اآلρفالرسول 
  .عليه صلوات الرمحن ملء الدنيا ودار اجلنان

اللّهم صلِّ وسلّم على عبدك ورسولك، ذلك احلبيب الذي هو سيد الكونني، وفخـر              
العاملني، وحياة الدارين، ووسيلة السعادتني، وذو اجلناحني، ورسول الثقلني وعلى آله وصحبه            

  .آمني. ن النبيني واملرسلنيأمجعني، وعلى إخوانه م
  

  احلقيقة السادسة
  باب العظمة والسرمدية

  "اجلليل والباقي"وهو جتلي اسم 

                                                           
 وقد تكلم علماء محققون حول هذا الحديث ، فمنهم من أقره، ومنهم من ضعفه ومنهم من أنكره ولعّل قول على القاري في شـرح    21
 ..المترجم-" إنه صحيح معنى ولو ضعف مبنى  : "يعد خالصة جيدة، إذ يقول) 6 / 1(الشفا 
أضدادها  إلى وضمن عدم إمكان انقالب الحقائق. ضده إلى واشد محاالته هو انقالب الضد.   نعم، إن انقالب الحقائق  محال باالتفاق 22

عين ضده، كـأن  ينقلب الجمال المطلق ـ مع احتفاظه بهـذا    إلى بماهيتهحقيقة ال تقبل  الضد قطعاً، وهي  انقالب الشيء مع احتفاظه 
ـ  ضده مع بقائه على ماهيته هو اشد محاال واكثـر   إلى فتحول جمال الربوبية الواضح والظاهر ظهوراً جلياً! القبح الحقيقي إلى الجمال 

 .ـالمؤلف. عجباً في أحكام العقل



األشـجار واىل   إىل أمن املمكن لرب جليل يدير املوجودات ويسخرها من الشـموس 
الذرات واىل ما هو اصغر منها، كأا جنود جمندة، أن يقصر نشر سلطانه على مساكني فانني                

ياة مؤقتة يف دار ضيافة الدنيا هذه وال ينشئ مقراً سامياً سرمدياً ومدار ربوبية جليلة  يقضون ح 
  !باقية له؟

ومن .. إن ما نشاهده يف هذا الكون من اإلجراءات اجلليلة الضخمة أمثال تبدل املواسم            
ومن التسخريات املدهشة أمثال جعل األرض مهاداً       .. التصرفات العظيمة أمثال تسيري النجوم    

.. ومن التحوالت الواسعة أمثال إحياء األرض وتزيينها بعد جفافها وموا         .. والشمس سراجاً 
فمثـل  . ليبين لنا جبالء أن وراء احلجاب ربوبية جليلة عظيمة حتكم وتهيمن بسلطاا اجلليل            

ل بينما ترى أن من هلم افض     . هذه السلطنة الربانية تستدعي رعايا يليقون ا، ومظاهر تناسبها        
املزايا وأمجعها من الرعايا والعباد قد اجتمعوا مؤقتاً منهوكني يف مضيف الدنيا، واملضيف نفسه 
. ميأل ويفرغ يومياً، والرعايا ال يلبثون فيه ِاالّ مبقدار أداء جتربة مهمام يف ميدان االختبار هذا               

 معـارض سـوق     فالرعايا يقفون دقائق معدودة لرؤية ما يف      . وامليدان نفسه يتبدل كل ساعة    
بدائع صنعه  - ألجل التجارة - العامل من مناذج اآلالء الثمينة للخالق ذي اجلالل، ومشاهدين

فمن !. سبحانه يف هذا املعرض اهلائل، ومن مث يغيبون، واملعرض نفسه يتبدل ويتغري كل دقيقة             
اء هـذا  فهذا الوضع يبني بوضوح وبشكل قـاطع أن ور     . يرحل فال عودةََ له، والقابل راحل     

املضيف الفاين، وخلف هذا امليدان املتغري، وبعد هذا املعرض املتبدل، قصوراً دائمـة تليـق               
بالسلطنة السرمدية، ومساكن أبدية ذات جنان، وخزائن مألى باألصول اخلالصـة الراقيـة             

.. مـا هنـاك   إىل للنماذج اليت نراها يف الدنيا؛ لذا فالدأب والسعي هنا إمنا هـو للتطلـع  
فلكٍل حسب استعداده واجتهاده سعادة وافـرة إن مل         . خدام هنا لقبض األجرة هناك    واالست
  .يفقدها

  ..نعم، انه حمال أن تظل مثل هذه السلطنة السرمدية مقصورة على هؤالء الفانني األذالء
  :هذه احلقيقة من خالل منظار هذا املثال إىل فانظر

بناه ملك عظيم لضـيوفه،     " خماًفندقاً ف "هب انك تسري يف طريق، وتشاهد أن عليها         
. وهو ينفق مبالغ طائلة لتزيينه وجتميله كي يدخل البهجة يف قلوب ضيوفه، ويعتربوا مبا يرون              



 إالّبيد أن أولئك الضيوف ال يتفرجون إالّ على أقل القليل من تلك التزيينات، وال يـذوقون                 
 يغادرون الفندق دون أن يرتـووا       أقل القليل من تلك النعم، حيث ال يلبثون إالّ قليالً ومن مث           

سوى ما يلتقطون من صور أشياء يف الفندق مبا ميلكون من آلة تصـوير وكـذلك         . ويشبعوا
يفعل عمال صاحب الفندق وخدامه حيث يلتقطون حركات هؤالء النـزالء وسكنام بكل            

يينات النفيسـة،   فها أنت ذا ترى أن امللك يهدم يومياً اغلب تلك التز          . دقة وأمانة ويسجلوا  
أ فبعد هذا يبقى لديك شك يف من بـىن هـذا            . جمدداً إياها بأخرى جديدة للضيوف اجلدد     

الفندق على قارعة هذه الطريق ميلك قصوراً دائمة عالية، وله خزائن زاخرة مثينة ال تنفد، وهو  
 إىل يوفهوان ما يبديه من الكرم يف هذا الفندق هو إلثارة شهية ض. ذو سخاء دائم ال ينقطع

  .ما عنده من أشياء، ولتنبيه رغبام وحتريكها ملا أعد هلم من هدايا؟
فإن تأملت من خالل هذا املثال يف أحوال فندق الدنيا هذه، وأنعمت النظر فيها بوعي               

  :تام فستفهم األسس التسعة اآلتية
  : األساس األول

فمحال أن تتخذ . االيست لذ - الشبيهة بذلك الفندق - انك ستفهم أن هذه الدنيا
هي دار ضيافة متأل وتفرغ، ومنـزل حلّ وترحال،  وإمنا .لنفسها بنفسها هذه الصورة واهليئة

  . أنشئت حبكمة لقافلة املوجودات واملخلوقات
  : األساس الثاين

 إىل وستفهم أن ساكين هذا الفندق هم ضيوف مسافرون، وأن رم الكرمي يـدعوهم 
  .دار السالم

  : لثاألساس الثا
وستفهم أن التزيينات يف هذه الدنيا ليست ألجل التلذذ والتمتع فحسب، إذ لو أذاقتك              
اللذة ساعة، أذاقتك األمل بفراقها ساعات وساعات، فهي تذيقك مـثرية شـهيتك دون أن               

  . تشبعك، لقصر عمرها أو لقصر عمرك، إذ ال يكفي للشبع



، وللشكر، وللحض علـى     23ي للعربة   إذن فهذه الزينة الغالية الثمن والقصرية العمر ه       
  .تناول أصوهلا الدائمة، ولغايات أخرى سامية إىل الوصول

  : األساس الرابع
 مبثابة صور ومناذج للنعم املدخرة لدى الرمحة اإلهلية         24وستفهم أن هذه الزينة يف الدنيا       

  .يف اجلنة للمؤمنني
  : األساس اخلامس

                                                           
 بديع التصوير جميل التركيب هو غاٍل ونفيس، فان عمره قصير، ووجوده ال يستغرق إالّ   على الرغم من أن كل شيء دقيق الصنع 23

  . فهو إذن نماذج وصور ألشياء أخرى ليس إالّ. زمناً يسيراً
 لنعم الجنة إن زينة الحياة الدنيا ما هي إالّ نماذج: ، فال غرابة إذن في أن يقالاألصيلةالحقائق  إلى ولما كان هناك ما يشبه توجيه األنظار

 .ـ المؤلف. التي هيأها الرب الرحيم بفضله ولطفه  لمن أحب من عباده، بل الحقيقة هي هذه فعالً
 نعم، إن لوجود كل شيء غايات، ولحياته أهداف ونتائج، فهي ليست بمنحصرة ـ كما يتوهم أهل الضاللة ـ على الغايات والمقاصد  24

بل إن غايات وجود كل شـيء  .  الموجود نفسه، حتى يمكن أن يتسلل إليها العبث وعدم القصدالدنيا أو التي تنحصر في إلى التي تتوجه
  :ومقاصد حياته ثالثة أقسام

عرض دقائق صنع كل شيء وبديع تركيبه أمام أنظار الشاهد األزلـي  : أي. صانعه سبحانه وتعالى إلى وهو أسماها وهو المتوجه: أولها
بل قد يكفيه استعداده إلبـراز قـواه   . سمي ـ حيث تكفي لذلك النظر حياة الشيء ولو للحظة واحدة سبحانه ـ بما يشبه االستعراض الر 

المخلوقات اللطيفة التي تزول بسرعة، والبذور التي لم يتسن لهـا إعطـاء   : ومثاله . الوجود  إلى الكامنة ـ  الشبيهة بنيته ـ ولما يبرز  
: أي أن اُولى غايات كـل شـيء هـو   . نها تماماً، فال يطرأ عليها عبث وال انتفاء النفع البتةثمارها وأزاهيرها، تفيد هذه الغاية وتعبر ع      

  .إعالنه وإظهاره ـ بحياته ووجوده ـ معجزات قدرة صانعه، وآثار صنعته، أمام أنظار عناية مليكه ذي الجالل
 كل شيء بمثابة رسـالة ربانيـة زاخـرة بالحقـائق،     ذوي الشعور أي ان إلى التوجه: من غاية الوجود وهدف الحياة هو: والقسم الثاني

 وقصيدة تنضح لطفاً ورقةً وكلمة تفصح عن الحكمة، يعرضها الباري عز وجل أمام أنظار المالئكة والجن والحيوان واإلنسان، ويدعوهم

  .من ذوي الشعور إليه التأمل، أي أن كل شيء هو محل مطالعة وتأمل وعبرة لكل من ينظر إلى
كالتمتع والتلذذ وقضاء الحياة والبقاء فيها  بهناء، وغيرها مـن  :  ذات نفسه إلى التوجه: من غاية الوجود وهدف الحياة هو: الثالقسم الث

وهي أجرته، وهي بنسبة واحد في المائة،  إليه إن نتيجة عمل المالّح في سفينة السلطان  العظيمة تعود فائدتها: فمثالً  . المقاصد الجزئية
كل شيء بذاته والى دنياه  إلى وهكذا إن كانت الغاية المتوجهة.. السلطان الذي يملكها إلى  وتسعين بالمائة من نتائج السفينة تعودبينما تسع

  .  بارئه سبحانه هي تسع وتسعون إلى واحدة، فالغاية المتوجهة
. سخاء المطلقين، اللذين يبدوان كالضدين والنقيضـين      اي بين االقتصاد وال   " الحكمة والجود "ففي تعدد الغايات هذا يكمن سر التوفيق بين         

  :وتوضيح ذلك
، فالثمار والحبوب حسب تلك الغاية المفردة الملحوظة "الجواد"إذا لوحظت غاية بمفردها فان الجود والسخاء يسودان آنذاك، ويتجلى اسم          

ظت الغايات كلها فان الحكمة هي التي تظهـر وتهـيمن،           أما إذا لوح  . أي أنها تفيد جوداً مطلقاً وسخاء ال حصر له        . ال تعد وال تحصى   
فتكون الِحكَم والغايات المتوخاة من ثمرة لشجرة واحدة بعدد ثمار تلك الشجرة، فتتوزع هذه الغايات على األقسـام                 ". الحكيم"ويتجلى اسم   

محدد، فتجتمع الحكمة المطلقة مع الجود المطلق حكمة غير نهائية، واقتصاد غير  إلى فهذه الغايات العامة تشير. الثالثة التي سبق ذكرها
  .اللذان يبدوان كالضدين

 هناك عدداً فوق أنالجيش بهذا المنظار فسترى  إلى إن إحدى الغايات من الجيش  هي المحافظة على األمن والنظام، فإذا نظرت: ومثالً
بار كحفظ الحدود، ومجاهدة األعداء وغيرها، عند ذلك نـرى أن  مع أخذنا الغايات  األخرى بنظر االعت إليه أما إذا نظرنا. المطلوب منه

وهكذا  يمكن القول في هذه . إذ تجتمع حكمة الحكومة مع عظمتها. فهو إذن توازن دقيق بميزان الحكمة... العدد يكاد يفي بالحد المطلوب
 .ـ المؤلف. أن الجيش ليس فوق الحد المطلوب: الحالة



للفناء، ومل ختلق لتشاهد حينـاً مث تـذهب         وستفهم أن هذه املصنوعات الفانية ليست       
اجتمعت هنا، وأخذت مكاا املطلوب لفترة قصرية كي تلتقط صورها، وتفهـم   وإمنا هباًء،

معانيها، وتدون نتائجها، ولتنسج ألهل اخللود مناظر أبدية دائمة ولتكون مداراً لغايات أخرى 
  .يف عامل البقاء

 هذه األشياء مل ختلق للفناء بل للبقاء، بل إن فناءهـا            ويفهم من املثال اآليت، كيف أن     
يفىن من جهة إالّ انه  الشيء الظاهري ليس إالّ إطالقاً لسراحها بعدما أت مهامها، وكيف أن

  :يبقى من جهات كثرية
إا تنظر إلينا مبتسـمة   - وهي كلمة من كلمات القدرة اإلهلية - تأمل يف هذه الزهرة

فهي كالكلمة اليت نتفوه ا، اليت تودع آالفاً من         . مث ختتفي وراء ستار الفناء    لنا لفترة قصرية،    
مثيالا يف اآلذان وتبقى معانيها بعدد العقول املنصتة هلا، ومتضي بعد أن أدت وظيفتها، وهي               

فالزهرة أيضاً ترحل بعد أن تودع يف ذاكرة كل من شاهدها صورا الظـاهرة،              . إفادة املعىن 
دع يف بذيراا ماهيتها املعنوية، فكأن كل ذاكرة وكـل بـذرة، مبثابـة صـور                وبعد أن تو  

  .فوتوغرافية حلفظ مجاهلا وصورا وزينتها، وحمل إدامة بقائها
فلئن كان املصنوع وهو يف أدىن مراتب احلياة يعامل مثل هذه املعاملة للبقاء، فما بالك               

لك روحاً باقية، أال يكون مرتبطاً بالبقاء       باإلنسان الذي هو يف أمسى طبقات احلياة، والذي مي        
 - الشبيه جزئياً بـالروح  - واخللود؟ ولئن كانت صورة النبات املزهر املثمر، وقانون تركيبه

باقية وحمفوظة يف بذيراا بكل انتظام، يف خضم التقلبات الكثرية، أفال يفهم كم تكون روح               
لماً أا قانون أمري، وذات شعور نوراين،       اإلنسان باقية، وكم تكون مشدودة مع اخللود، ع       

  !متلك ماهية راقية، وذات حياة، وذات خصائص جامعة شاملة، وقد اُلبست وجوداً خارجياً؟
  : األساس السادس

وستفهم أن اإلنسان مل يترك حبله على غاربه، ومل يترك طليقاً لريتع أينما يريـد، بـل    
  . مجيع أفعاله ليحاسب عليهاتسجل مجيع أعماله وتلتقط صورها، وتدون

  : األساس السابع



وستفهم أن املوت واالندثار الذي يصيب يف اخلريف خملوقات الربيع والصيف اجلميلة،            
هو إعفاء من وظائفها بعد إكماهلا وإيفائها، وتسريح منها  وإمنا ليس فناًء ائياً، وإعداماً أبدياً،

فهو يؤ  . يت يف الربيع اجلديد من خملوقات جديدة      ، وهو إفساح جماٍل وختليةُ مكاٍن ملا سيأ       25
  .ويأة ملا سيحل من املوجودات املأمورة اجلديدة

وهو تنبيه رباين لذوي املشاعر الذين أنستهم الغفلة مهامهم، ومـنعهم السـكر عـن               
  .الشكر

  : األساس الثامن
 عامل باٍق خالـد،     وستفهم أن الصانع السرمدي هلذا العامل الفاين له عامل غري هذا، وهو           

  .، ويسوقهم إليهإليهويشوق عباده 
  : األساس التاسع

وستفهم أن الرمحن الرحيم جل جالله سوف يكرم يف ذلك العـامل الفسـيح عبـاده                
  .آمنا.. املخلصني مبا ال عني رأت وال إذن مسعت وال خطر على قلب بشر

  
  احلقيقة السابعة

  باب احلفظ واحلفيظية
  "ظ والرقيباحلفي"وهو جتلي اسم 

أمن املمكن حلفيظ ورقيب حيفظ بانتظام وميزان ما يف السماء واألرض، وما يف الـرب               
 ال حيافظ وال يراقـب      أن،  أحصاهاوالبحر، من رطب ويابس فال يغادر صغريةً وال كبريةً إالّ           

 أعمال اإلنسان الذي ميلك فطرة سامية، ويشغل رتبة اخلالفة يف األرض، وحيمل مهمة األمانة             
فهل ميكن أن ال حيافظ على أفعاله اليت متس الربوبية؟ وال يفرزها باحملاسبة؟ وال يزا . الكربى؟

                                                           
ر واألزهار واألوراق المحمولة على أغصان ورؤوس األشجار ـ التي هي خزينة األرزاق للرحمة اإللهية   نعم، ال بد من زوال الثما 25

ـ بعد ان أدت وظيفتها وهرمت، كيال يوصد الباب أمام ما يسيل  وراءها ويخلفها، وإالّ صارت سداً منيعاً  أمام سعة الرحمة وحائالً أمام 
وعـالم  . وهكذا، فالربيع أشبه بتلك الشجرة المثمرة، المظهرة للحشر.  تذوي وتذبل بزوال شبابها   مهام أخواتها، فضالً عن أنها هي نفسها      

اإلنسان ـ في كل عصر ـ هو شجرة مثمرة ذات حكمة وعبرة، واألرض جميعاً شجرة قُدرٍة بديعٍة والدنيا كذلك شجرة رائعـة ترسـل     
 .ـالمؤلف. سوق اآلخرة إلى ثمارها



تعاىل اهللا عن ذلـك علـواً       . مبيزان العدالة؟ وال جيازي فاعلها مبا يليق به من ثواب وعقاب؟          
  .كبرياً

فيه ضـمن نظـام    شيء نعم، إن الذي يدير أمر هذا الكون هو الذي حيافظ على كل
والنظام وامليزان مها مظهران من مظاهر العلم واحلكمة مع اإلرادة والقـدرة، ألننـا              . وميزان

نشاهد أن أي مصنوع كان مل يخلق وال يخلق إالّ يف غاية االنتظام وامليزان، وان الصور اليت                 
يضاً ونرى أ. يغيرها طوال حياته يف انتظام دقيق كما أن جمموعها أيضاً ضمن نظام متقن حمكم

حاملا خيتم عمره مع انتهاء وظيفته ويرحل من عامل  شيء ان احلفيظ ذا اجلالل حيفظ صور كل
 ويف ما تشبه 26الشهادة، حيفظها سبحانه يف األذهان اليت هي أشبه ما تكون باأللواح احملفوظة       

 وحيفظها  مبرايا مثالية، فيكتب معظم تاريخ حياته يف بذوره وينقشه نقشاً يف مثاره، فيدمي حياته             
كل ذلك يبني  .. فذاكرة البشر، ومثر الشجر، ونواة الثمر، وبذر الزهر       ..يف مرايا ظاهرة وباطنة   
  .عظمة إحاطة احلفيظية

مزهر ومثمر يف الربيع الشاسع العظيم، وكيـف   شيء أال ترى كيف يحافَظ على كل
اذج صوره، كتابةً يحافظ على مجيع صحائف أعماله اخلاصة به، وعلى مجيع قوانني تركيبه ومن  

حىت إذا ما أقبل الربيع تنشر تلك الصحائف وفق حساب دقيق           . يف عدد حمدود من البذيرات    
الوجود ربيعاً هائالً يف غاية  االنتظام واحلكمة؟ أال يبني هذا مدى نفوذ              إىل     يناسبها فيخرج 

د مـن اإلتقـان   هذا احل إىل احلفظ والرقابة، ومدى قوة إحاطتهما الشاملة؟ فلئن كان احلفظ
واإلحاطة فيما ال أمهية له ويف أشياء مؤقتة عادية، فهل يعقل عدم االحتفاظ بأعمال البشـر،                

فهـل  ! اليت هلا مثار مهمة يف عامل الغيب وعامل اآلخرة وعامل األرواح، ولدى الربوبية املطلقة؟             
  ...ميكن إمهاهلا وعدم تدوينها؟ حاش هللا
ة، وعلى هذه الصورة الواضـحة، أن ملالـك هـذه           نعم، يفهم من جتلي هذه احلفيظي     
وحفظه، وضبِط كل ما جيري يف ملكه، وله منتهى  شيء املوجودات عناية بالغة لتسجيل كل

الرعاية يف حاكميته، ومنتهى العناية يف سلطنة ربوبيته، حبيث إنه يكتب ويستكتب أدىن حادثة   

                                                           
 .ـ المؤلف. السابعة انظر حاشية الصورة  26



فهذه احملافظـة الواسـعة     .  كثرية وأهون عمل حمتفظاً بصور كل ما جيري يف ملكه يف حمافظَ          
أنه سيفتح بال شك سجلٌ حملاسبة األعمال، والسيما هلذا املخلوق املكـرم   على الدقيقة تدل

فالبد أن تدخل أعماله اليت هي عظيمة، . واملعزز واملفطور على مزايا عظيمة، أال وهو اإلنسان
  .البد أن تنشر صحائف أعمالهوأفعاله اليت هي مهمة ضمن ميزان حساس وحماسبة دقيقة، و

فيا ترى هل يقبل عقل بأن يترك هذا اإلنسان الذي أصبح مكرماً باخلالفة واألمانـة،               
مرتبة القائد والشاهد على املخلوقات، بتدخله يف شؤون عبـادة أغلـب    إىل والذي ارتقى

ه شؤون الربوبية   املخلوقات وتسبيحاته بإعالنه الوحدانية يف ميادين املخلوقات الكثرية وشهود        
القرب لينام هادئاً دون أن ينبه ليسأل عن  إىل فهل ميكن أن يترك هذا اإلنسان، يذهب.. الكلية

احملشر ليحاكم يف احملكمة الكربى؟ كالّ مث  إىل كل صغرية وكبرية من أعماله، ودون أن يساق
  !.كالّ

توارى يف التـراب  العدم، وكيف ميكن أن ي إىل  وكيف ميكن أن يذهب هذا اإلنسان
فيفلت من يد القدير ذي اجلالل الذي تشهد مجيع الوقائع اليت هي معجزات قدرته يف األزمنة                

تلك القدرة الـيت    .  اآلتية 27الغابرة على قدرته العظيمة ملا سيحدث من املمكنات يف األزمنة         

                                                           
الوجود منه سطر، وكل سنة منه صـحيفة،   إلى بدء الخليقة مليء بالوقائع واألحداث، فكل يوم ظهر إلى  إن الماضي الممتد منذ اآلن 27

 إلى  اآلنوان المستقبل الذي يمتد من.  وكل عصر منه كتاب، رسمه قلم القدر، وخطت فيه يد القدرة آياتها المعجزة بكل حكمة وانتظام

كما أن الماضي هو وقائع وقعت فعالً، فالمستقبل كذلك ممكنات يمكن : هو ضمن الممكنات، أي إنما يوم القيامة، والى الجنة، والى األبد،
ن  الذي خلق األمس بما فيه من الموجودات قادر على خلق الغد بما سيكو             أنوإذا قوبلت سلستا هذين الزمانين فال ريب في         . أن تقع فعالً  

فيه من الموجودات، وال ريب كذلك أن موجودات وخوارق  الزمن الماضي الذي هو معرض العجائب والغرائب  هي معجزات القـدير                      
انه سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق المستقبل كله، وما فيه من الممكنات كلها، وان يعرض                : ذي الجالل وهي تشهد شهادة قاطعة على      

  . ةفيه عجائبه ومعجزاته كاف
إذ من ال   .  نعم، فكما أن الذي يقدر على خلق تفاحة واحدة البد أن يكون قادراً على خلق تفاح العالم جميعاً، بل على إيجاد الربيع الكبير                      

 ومن يقِدر على خلق تفاحة واحدة فهو إذن قـادر . يقدر على خلق الربيع ال يمكن أن يخلق تفاحة، ألن تلك التفاحة تنسج في ذلك المصنع  
والتفاحة من حيث الصنعة واإلتقان هي معجـزة  . على خلق الربيع فالتفاحة مثال مصغّر للشجرة، وللحديقة، بل هي مثال الكائنات جميعاً   

  .فالذي يخلقها خلقاً بديعاً كهذا ال يعجزه شيء مطلقاً. الصنعة، حيث تتضمن بذورها تاريخ حياة شجرتها
 خلق يوم القيامة، والذي يحدث الربيع قادر على أحداث الحشر، والذي اظهر عـوالم الماضـي                 وهكذا، فالذي يخلق اليوم هو قادر على      

وعلقها على شريط الزمان ـ بكل حكمة وانتظام ـ الشك انه يقدر على أن يظهر عوالم أخرى ويعلقها بخيط المسـتقبل، وسـيظهرها      
ال يقدر على خلـق   شيء من ال يخلق كل"بأن " الكلمة الثانية والعشرين"وال سيما في " الكلمات"وقد أثبتنا بشكل قاطع في كثير من . حتماً
ذات واحدة لسهلت األشياء كلهـا كالشـيء    إلى وكذلك لو أحيل إيجاد األشياء. ومن يخلق شيئاً واحداً يقدر على أن يخلق كل شيء. شئ

درجـة االمتنـاع    إلـى  احد صعباً بمقدار إيجاد األشياء كلهااألسباب المتعددة والى الكثرة ألصبح إيجاد الشيء الو إلى الواحد، ولو اسند
 .ـ المؤلف" والمحال



 يف هذه الـدنيا     حتدث الشتاء والربيع الشبيهني بالقيامة واحلشر؟ وملا كان اإلنسان ال حياسب          
  .حمكمة كربى وسعادة عظمى إىل حساباً يستحقه، فالبد انه سيذهب يوماً

  احلقيقة الثامنة
  باب الوعد والوعيد
  "اجلميل واجلليل"وهو جتلي اسم  

أمن املمكن ملبدع هذه املوجودات وهو العليم املطلق والقدير املطلق أالّ يويف مبا أخرب به            
الم كافة بالتواتر من وعد ووعيد، وشهد به الصـديقون واألوليـاء   مكرراً األنبياء عليهم الس   

علماً أن األمـور    . كافة باإلمجاع، مظهراً عجزاً وجهالً بذلك؟ تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياً           
اليت وعد ا، وأوعدها، ليست عسرية على قدرته قطعاً، بل هي يسـرية وهينـة، وسـهلة                 

 يف الربيـع    29 أو مبثلـها     28 حتصى للربيع السابق بذواا      كسهولة إعادة املوجودات اليت ال    
. ضروري كذلك لسلطنة ربوبيته شيء أما الوفاء بالوعد فكما هو ضروري لنا ولكل. املقبل

بعكس إخالف الوعد فهو مضاد لعزة قدرته، ومناٍف إلحاطة علمه، حيث ال يتأتى إخالف              
  .الوعد إالّ من اجلهل أو العجز

! هل تعلم مدى محاقة ما ترتكب من جناية عظمى بكفرك وإنكـارك           ! فيا أيها املنكر  
 إىل انك تصدق ومهَك الكاذب وعقلك اهلاذي ونفسك اخلداعة، وتكذّب مـن ال يضـطر  

وِان مجيـع  . خالفه أبداً، بل ال يليق اإلخالف بعزته وعظمته قطعـاً  إىل إخالف الوعد، وال
انك ترتكب إذن جناية عظمى ال      !!.. قيتهاألشياء ومجيع املشهودات تشهد على صدقه وأح      

ولقياس ِعظَـم مـا     .. اية هلا مع صغرك املتناهي، فال جرم انك تستحق عقاباً عظيماً أبدياً           
إن مثَلك هو كمثَل    .. 30يرتكبه الكافر من جناية فقد ورد أن ضرس بعض أهل النار كاجلبل             

يف عقله من خيال، مث يريد أن ينور        ذلك املسافر الذي يغمض عينيه عن نور الشمس ويتبع ما           
  !.طريقه املخيف بضياء ما يف عقله من بصيص كنور الرياعة

                                                           
 .ـ المؤلف.   كجذور وأصول األعشاب واألشجار 28
 .ـ المؤلف.   كاألوراق والثمار 29
رواه . ثإن ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل اُحد وغلظ جلده مسيرة ثـال : ρقال رسول اهللا :   عن أبى هريرة رضي اهللا عنه قال 30
 .ـ المترجم) 2189/4(مسلم 



فما دام  اهللا سبحانه قد وعد، وهذه املوجودات كلماته الصادقة باحلق، وهذه احلوادث              
يف العامل آياته الناطقة بالصدق، فانه سيويف بوعده حتماً، وسيفتح حمكمة كربى، وسـيهب              

  .ىسعادة عظم
  احلقيقة التاسعة

  باب اإلحياء واإلماتة
  "احلي القيوم واحمليي واملميت"وهو جتلي اسم 

أمن املمكن للذي اظهر قدرته بإحياء األرض الضخمة بعد موا وجفافها، وبعث اكثر             
من ثالمثائة ألف نوع من أنواع املخلوقات، مع أن بعث كل نوع عجيب كأعجوبة بعـث                

طةَ علمه ضمن ذلك اإلحياء بتمييزه كل كائن مـن بـني ذلـك              والذي اظهر إحا  .. البشر
السعادة األبدية بوعدهم احلشـر يف   إىل والذي وجه أنظار مجيع عباده.. االمتزاج والتشابك

والذي اظهر عظمة ربوبيته جبعله املوجودات متكاتفة مترافقة، فأدارها .. مجيع أوامره السماوية
والـذي أوىل البشـر األمهيـة       .. ، معاوناً بعضها بعضاً   رادته، مسخراً أفرادها  إضمن أمره و  

القصوى، جبعله أمجع مثرة يف شجرة الكائنات، وألطفها وأشـدها رقـةً ودالالً، وأكثرهـا               
أ فمن املمكن ملثل هـذا القـدير        .. مستجاباً للدعاء، مسخراً له كل شئ، متخذاً إياه خماطباً        

 ال يأيت بالقيامـة؟ وال      أنه األمهية لإلنسان    الرحيم وملثل هذا العليم احلكيم الذي أعطى هذ       
حيدث احلشر وال يبعث البشر، أو يعجز عنه؟ وان يعجز عن فتح أبواب احملكمـة الكـربى                 

  .تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياً!. وخلق اجلنة والنار؟
نعم، إن الرب املتصرف يف هذا العامل جلّ جالله يحدث يف هذه األرض املؤقتة الضيقة               

. ل عصر ويف كل سنة ويف كل يوم مناذج وأمثلة كثرية وإشارات عديدة للحشر األكرب              يف ك 
  :فعلى سبيل املثال

انه حيشر يف بضعة أيام يف حشر الربيع ويبعث اكثر من ثالمثائة ألف نوع مـن أنـواع           
النباتات واحليوانات من صغري وكبري، فيحيي جذور األشجار واألعشـاب، ويعيـد بعـض         

ومع أن الفروق املادية بني البذيرات املتناهية       . نها كما يعيد أمثال بعضها اآلخر     احليوانات بعي 
 أا تبعث وتحيا بكل متيز، وتشخص يف منتهى السرعة يف ستة أيام، إالّيف الصغر جزئية جداً، 



أو ستة أسابيع، ويف منتهى السهولة والوفرة، وبانتظام كامل وميزان دقيق، رغم اختالطهـا              
فهل يصعب على من يقوم مبثل هذه األعمال شيء، أو يعجز عن خلق السموات              . اجهاوامتز

سـبحان اهللا عمـا     .. واألرض يف ستة أيام، أوال يستطيع أن حيشر اإلنسان بصيحة واحدة؟          
  .يصفون

فيا ترى أن كان مثة كاتب ذو خوارق يكتب ثالمثائة ألف كتاب مسـحت حروفُهـا              
اختالط وال سهو وال نقص، ويف غاية اجلمال، ويكتبها         ومسخت،  يف صحيفة واحدة دون       

إن هذا الكاتب سيكتب من حفظه يف دقيقة واحدة : وقيل لك. مجيعاً معاً خالل ساعة واحدة
ال . ال يسـتطيع  : فهل ميكنك أن ترد عليه وتقول     . كتابك الذي وقع يف املاء وهو من تأليفه       

 وينسفها ويغري املدن بكاملها وحيول البحر       أو أن سلطاناً ذا معجزات يرفع اجلبال      !.. أصدق؟
فبينما ترى منه هذه األعمال إذا بصخرة       .. براً، بإشارة منه، إظهاراً لقدرته وجعلها آية للناس       

إن هـذا السـلطان   : واٍد وسدت الطريق على ضيوفه، وقيل لك إىل عظيمة قد تدحرجت
ت كبرية، حيث ال ميكن أن      سيميط حتماً تلك الصخرة من على الطريق وحيطمها مهما كان         

ال، ال  : كم يكون جوابك هذياناً أو جنوناً إذا ما أجبتـه بقولـك           .. يدع ضيوفه يف الطريق   
أو أن قائداً ميكنه أن جيمع من جديد أفراد جيشه الذي شكله بنفسه يف !!.. يستطيع أن يفعل؟

أولئك الـذين  إن هذا سيجمع أفراد تلك الفرق وسينضوي حتت لوائه : وقيل لك. يوم واحد 
عندها تفهم أن جوابك هذا ينبـئ  !. ال، ال اصدق: سرحوا وتفرقوا، بنفخة من بوق، فأجبته   

  !!عن تصرف جنوين، أي جنون
فإذا  فهمت هذه األمثلة الثالثة فتأمل يف ذلكم البارئ املصور سبحانه وتعـاىل الـذي               

ر من ثالمثائة ألف نوع مـن       يكتب أمام أنظارنا بأحسن صورة وأمتها بقلم القدرة والقدر اكث         
األوراق املتفتحـة للربيـع    إىل األنواع على صحيفة األرض، مبدالً صحيفة الشتاء البيضـاء 

والصيف، يكتبها متداخلة دون اختالط، يكتبها معاً دون مزامحة وال التباس، رغـم تبـاين               
ن يسـال   أ فيمكن أ  . فال يكتب خطأ مطلقاً   . بعضها مع البعض اآلخر يف التركيب والشكل      

احلفيظ احلكيم الذي أدرج خطة روح الشجرة الضخمة ومنهاجها يف بذرة متناهية يف الصغر              
أم هل ميكن أن يسأل القدير ذو اجلالل        . حمافظاً عليها، كيف سيحافظ على أرواح األموات؟      



الذي يجري األرض يف دورا بسرعة فائقة، كيف سيزيلها من على طريق اآلخرة، وكيـف               
؟ أم هل ميكن أن يسأل ذو اجلالل واإلكرام الذي أوجد الذرات من العدم ونسقها               سيدمرها
يف أجساد جنود األحياء ، فأنشأ منها اجليوش اهلائلة، كيـف سـيجمع             ) كُن فَيكُونُ (بأمر  

بصيحة واحدة تلك الذرات األساسية اليت تعارفت فيما بينها، وتلك األجزاء األساسية الـيت              
  فرقة اجلسد ونظامه؟انضوت حتت لواء 

فها أنت ذا ترى بعينيك كم من مناذج وأمثلة وأمارات للحشر شبيهة حبشر الربيع، قد               
أبدعها الباري سبحانه وتعاىل يف كل موسم، ويف كل عصر، حىت أن تبديل اللّيل والنهـار،                

  .وإنشاء السحاب الثقال وإفناءها من اجلو، مناذج للحشر وأمثلة وأمارات عليه
صورت نفسك قبل ألف سنة مثالً، وقابلت بني جناحي الزمان املاضي واملستقبل،            وإذا ت 

  .ترى أمثلة احلشر والقيامة ومناذجها بعدد العصور واأليام
استبعاد احلشر اجلسماين وبعث األجساد متومهاً انه بعيد عن العقل ، بعد  إىل فلو ذهبت

تعلم أنت كذلك مدى محاقة من ينكر       ما شاهدت هذا العدد اهلائل من األمثلة والنماذج، فس        
  .احلشر

  :تأمل ماذا يقول الدستور األعظم حول هذه احلقيقة
نَّ ذِلك لَمحِى الْموتى وهو ِإآثَاِر رحمِت اهللا كَيف يحِىي األرض بعد موِتها  إىل فَانظُر(

يٍء قَديرلى كُلِّ ش50: الروم) (ع(  
إن ! نعم. يقتضيه ويستدعيه شيء ون حدوث احلشر، بل كلحيول د شيء ال: اخلالصة

الذي حييي هذه األرض اهلائلة وهي معرض العجائب ومييتها كأدىن حيوان، والذي جعلـها              
مهداً مرحياً وسفينة مجيلة لإلنسان واحليوان، وجعل الشمس ضياًء وموقداً هلـذا املضـيف،              

 إن ربوبية خالدة جليلة.. ئرات للمالئكةوجعل الكواكب السيارة والنجوم الالمعة مساكن طا
هذه الدرجة، ال تستقران وال تنحصران يف أمـور   إىل هذا احلد، وحاكمية حميطة عظيمة إىل

فالبد أن هناك داراً أخرى باقية، دائمـة،        . الدنيا الفانية الزائلة الواهية السيالة التافهة املتغرية      
السعي الدائب ألجل تلك املمالـك   إىل  يسوقناجليلة، عظيمة، مستقرة، تليق به سبحانه فهو

يشهد على هذا أصحاب األرواح الـنرية، وأقطـاب   . هناك إىل وينقلنا إليه والديار ويدعونا



احلقيقة، والذين نـالوا   إىل القلوب املنورة، وأرباب العقول النورانية، الذين نفذوا من الظاهر
انه سبحانه قد أعد ثواباً وجزاءاً، وأنه يِعـد  فهم يبلغوننا متفقني . سبحانه إليه شرف التقرب

  ..وعداً قاطعاً، ويوعد وعيداً جازماً
وأمـا إخـالف   . جالله املقدس، ألنه ذلّة وتذلل إىل فإخالف الوعد ال ميكن أن يدنو
 ال يسـتحق العفـو      31واحلال أن الكفر جناية مطلقة      . الوعيد فهو ناشئ من العفو أو العجز      

ر املطلق فهو قدوس منـزه عن العجز، وأما املخربون والشهود فهم متفقون أما القدي. واملغفرة
فهم من  . اتفاقاً كامالً على أساس هذه املسألة رغم اختالف مسالكهم ومناهجهم ومشارم          

حيث الكثرة بلغوا درجة التواتر، ومن حيث النوعية بلغوا قوة اإلمجاع، ومن حيث املنـزلة              
ومن حيث األمهية فهم يف هـذه  .  وأعزة القوم وقرة عيون الطوائففهم جنوم البشرية وهداا  

ومن املعلوم أن حكم اثنني من أهل االختصاص يف علم          ". أهل اختصاص وأهل إثبات   "املسألة  
أو صنعة يرجح على آالف من غريهم، ويف األخبار والرواية يرجح قول اثنني من املثبتني على                

 إثبات رؤية هالل رمضان، حيث يرجح شاهدان مثبتان،         آالف من النافني املنكرين، كما يف     
  .بينما يضرب بكالم آالف من النافني عرض احلائط

ال خرب اصدق من هذا يف العامل، وال قضية أصوب منها، وال حقيقة اظهـر               : واخلالصة
  . منها وال أوضح

  .فالدنيا إذن مزرعة بال شك، واحملشر بيدر، واجلنة والنار خمزنان
  

   العاشرةاحلقيقة
  باب احلكمة والعناية والرمحة والعدالة

  "احلكيم والكرمي والعادل والرحيم"وهو جتلي اسم 

                                                           
وهو تزييف تجاه أسماء اهللا الحسنى، ألنه ينكر تجلي .  نعم إن الكفر إهانة وتحقير للكائنات جميعاً، حيث يتهمها بالعبثية وانتفاء النفع 31

لذا فانـه يفسـد قـوى       . حدانيةوهو تكذيب للمخلوقات جميعاً حيث يرد شهادة الموجودات على الو         . تلك األسماء على مرايا الموجودات    
فالكفر إذن ظلم عظيم جداً، إذ هو تجـاوز لحقـوق جميـع    . درجة يسلب منه القدرة على تقبل الخير والصالح إلى اإلنسان واستعداداته

. من العفو المخلوقات، ولجميع األسماء الحسنى، لذا فحفاظاً على هذه الحقوق، ولعدم تمكن نفس الكافر من قبول الخير، اقتضى حرمانه                   
 .ـ المؤلف.  تفيد هذا المعنى)إن الِشرك لظُلم عظيم(: واآلية الكريمة



أمن املمكن ملالك امللك ذي اجلالل الذي أظهر يف دار ضيافة الدنيا الفانية هـذه، ويف                
ميدان االمتحان الزائل هذا، ويف معرض األرض املتبدل هذا، هذا القدر من آثـار احلكمـة                

باهرة، وهذا املدى من آثار العناية الظاهرة، وهذه الدرجة من آثار العدالة القاهرة، وهـذا               ال
مث ال ينشئ يف عامل ملكه وملكوته مساكن دائمـة، وسـكنة            ! احلد من آثار الرمحة الواسعة    

فتذهب هباءاً منثوراً مجيع احلقائق الظاهرة هلذه       . خالدين، ومقامات باقية، وخملوقات مقيمني    
  .مة، وهلذه العناية، وهلذه العدالة، وهلذه الرمحة؟احلك

وهل يعقل حلكيم ذي جالل اختار هذا اإلنسان من بني املخلوقات، وجعله خماطباً كلياً              
 له، ومرآة جامعة ألمسائه احلسىن، ومقدراً ملا يف خزائن رمحته من ينابيع، ومتذوقاً هلا ومتعرفاً

أفمـن  .. إليـه لة له جبميع أمسائه احلسىن، فأحبه وحببه إليها، والذي عرف سبحانه ذاته اجللي   
مملكتـه   إىل جل وعال هذا اإلنسان املسكني" احلكيم" ال يرسل ذلك أناملعقول بعد كل هذا 

  إليها؟؟ اخلالدة تلك؟ وال يسعده يف تلك الدار السعيدة بعد أن دعاه
بثقـل الشـجرة،    - ولو كان بذرة - أم هل يعقل أن حيمل كل موجود وظائف مجة

ويركّب عليه ِحكَماً بعدد أزهارها، ويقلّده مصاحل بعدد مثارها، مث جيعل غاية وجـود تلـك     
أي جيعل غايـة  . الدنيا إىل الوظائف واحلكم واملصاحل مجيعها جمرد ذلك اجلزء الضئيل املتوجه

 وال جيعل تلك    الوجود هي البقاء يف الدنيا فقط، الذي ال أمهية له حىت مبثقال حبة من خردل؟              
الوظائف واِحلكَم واملصاحل بذوراً لعامل املعىن، وال مزرعة لعامل اآلخرة لتثمر غاياا احلقيقيـة              

  . الالئقة ا
وهل يعقل أن تذهب مجيع هذه املهرجانات الرائعة واالحتفاالت العظيمة هباًء بال غاية، 

  !وسدى بال معىن وعبثاً بال حكمة؟
عامل املعىن وعامل اآلخرة لتظهر غاياتهـا األصـيلة    إىل  كلهاأم هل يعقل أن ال يوجه

  !وأمثارها اجلديرةُ ا؟
أمن املمكن أن يظهر كل ذلك خالفاً للحقيقة، خالفاً ألوصافه املقدسة وأمسائـه             ! نعم
  .مث كال.. كال" احلكيم، الكرمي، العادل، الرحيم: "احلسىن



       سة       أم هل من املمكن أن يكذِّب سبحانه حقائقمجيع الكائنات الدالة على أوصافه املقد 
من حكمٍة وعدلٍٍ وكرٍم ورمحة، ويرد شهادة املوجودات مجيعاً، ويبطل دالئل املصـنوعات             

  .تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياً! مجيعاً
وهل يقبل العقل أن يعطي لإلنسان أجرة دنيوية زهيدة، زهادة شعرة واحدة، مع انـه               

اماً ووظائف هي بعدد شعرات رأسه؟ فهل ميكن أن يقوم مبثل هذا العمل             أناط به وحبواسه مه   
الذي ال معىن له وال مغزى خالفاً لعدالته احلقة، ومنافاة حلكمته احلقيقة؟ سبحانه وتعاىل عما               

  .يقولون علواً كبرياً
بل  – كاللسان مثالً – أو من املمكن أن يقلّد سبحانه كل ذي حياة، بل كل عضو فيه

نوع، من اِحلكم واملصاحل بعدد أمثار كل شجرة مظهراً حكمته املطلقـة مث ال ميـنح                كل مص 
اإلنسان البقاء واخللود، وال يهب له السعادة األبدية اليت هي أعظم اِحلكَم، وأهم املصـاحل،               
وألزم النتائج؟ فيترك البقاء واللقاء والسعادة األبدية اليت جعلت احلكمة حكمة، والنعمة نعمةً،             

فهل ميكـن أن    . لرمحة رمحةً، بل هي مصدر مجيع احلكم واملصاحل والنعم والرمحة ومنبعها          وا
تعاىل اهللا  - هاوية العبث املطلق؟ ويضع نفسه إىل يتركها ويهملها ويسقط تلك األمور مجيعها

مبنـزلة من يبين قصراً عظيماً يضع يف كل حجر فيه آالف النقـوش   - عن ذلك علواً كبرياً
 ويف كل زاوية فيه آالف الزينة والتجميل، ويف كل غرفة فيه آالف اآلالت الثمينة والزخارف،

! للبلى والفساد شيء فيتركه ويترك كل! مث ال يبين له سقفاً ليحفظه؟.. واحلاجيات الضرورية
 اخلري يصدر من اخلير املطلق، وان اجلمال يصدر من اجلميل املطلق، فلن يصدر              إن.. حاش هللا 
  . املطلق العبث البتةمن احلكيم
جهة املاضي سريى انه قد ماتت بعدد  إىل إن كل من ميتطي التاريخ ويذهب خياالً! نعم

السنني منازلُ ومعارض وميادين وعواملُ شبيهة مبنـزل الدنيا وميدان االبتالء ومعرض األشياء            
ورةً ونوعـاً،   فعلى الرغم مما يرى من اختالف بعضها عن البعض اآلخر ص          . يف وقتنا احلاضر  

  .فإا تتشابه يف االنتظام واإلبداع وإبراز قدرة الصانع وحكمته
أن يف تلك املنازل املتبدلة، ويف تلك امليـادين   - ما مل يفقد بصريته - وسريى كذلك

من األنظمة الباهرة الساطعة للحكمة، واإلشارات اجلليـة        .. الزائلة، ويف تلك املعارض الفانية    



 واألمارات القاهرة املهيمنة للعدالة، والثمار الواسعة للرمحة ما سيدرك يقينـاً            الظاهرة للعناية، 
  :أنه

ال ميكن أن تكون حكمةٌ اكملَ من تلك احلكمة املشهودة، وال ميكن أن تكون عنايـة              
أروع من تلك العناية الظاهرة اآلثار، وال ميكن أن تكون عدالة أجلّ من تلك العدالة الواضحة 

  . ميكن أن تكون رمحة امشل من تلك الرمحة الظاهرة الثماروال. أماراا
الذي يدير هذه األمور، ويغير هؤالء  - وإذا أفترض احملال، وهو أن السلطان السرمدي

ليست له منـازل دائمة وال أماكن راقية سـامية وال   – الضيوف واملستضافات باستـمرار
يلـزم  . ن، وال عباد سعداء يف مملكته اخلالدة      مقامات ثابتة وال مساكن باقية وال رعايا خالدو       

اليت هي عناصر قوية شاملة     " احلكمة والعدالة والعناية والرمحة   : "عندئٍذ إنكار احلقائق األربعة   
ألنه من املعلوم   . كالنور، واهلواء واملاء والتراب، وإنكار وجودها الظاهر ظهور تلك العناصر         

تلك احلقائق، فلو مل يكن هناك يف مكان آخر ما هـو            أن هذه الدنيا وما فيها ال تفي لظهور         
 جبنون من ينكر الشمس  - أمامنا شيء أهل هلا، فيجب إنكار هذه احلكمة املوجودة يف كل

وإنكار هذه العناية اليت نشاهدها دائمـاً يف أنفسـنا ويف أغلـب     - الذي ميأل نورها النهار
وإنكار هذه الرمحة اليت نراها يف كل . 32مارات وإنكار هذه العدالة اجللية الظاهرة األ. األشياء
وكذلك يلزم أن يعترب صاحب ما نراه من اإلجراءات احلكيمة واألفعـال الكرميـة،              . مكان

الهياً العباً ظاملاً غداراً تعاىل  اهللا عن ذلك علواً كبرياً، ) حاش هللا مث حاش هللا(واآلالء الرحيمة 
دها، وهو منتهى احملال، حىت السوفسطائيون الذين أنكروا        وما هذا إالّ انقالب احلقائق بأضدا     

  .تصور هذا احملال بسهولة إىل وجود أنفسهم مل يدنوا

                                                           
  .  نعم، إن العدالة شقان أحدهما  إيجابي، واآلخر سلبي 32

فكمـا أثبتنـا فـي    . فهذا القسم من العدالة محيط وشامل لكل ما في هذه الدنيا لدرجة البداهة . إعطاء كل ذي حق حقه    : أما اإليجابي فهو  
بان ما يطلبه كل شيء وما هو ضروري لوجوده وإدامة حياته التي يطلبها بلسان  استعداده وبلغة حاجاته الفطرية وبلسان " الحقيقة الثالثة "

اضطراره من الفاطر ذي الجالل يأتيه بميزان خاص دقيق، وبمعايير ومقاييس معينة، أي أن هذا القسم من العدالة ظاهر ظهور الوجـود   
  .والحياة

فهذا القسم وان كان ال يظهر بجالء في هذه         . تأديب غير المحقين، أي إحقاق الحق  بإنزال الجزاء والعذاب عليهم          : ا القسم السلبي فهو   أم
خذ مثالً سوطَ العذاب وصفعات التأديب التي نزلت بقوم عـاد وثمـود بـل         . الدنيا إالّ أن هنالك إشارات وأمارات تدل على هذه الحقيقة         

 .ـ المؤلف. تمردة في عصرنا هذا، مما يظهر للحدس القطعي هيمنة العدالة السامية وسيادتهاباألقوام الم



أنه ليست هناك عالقة أو مناسبة بني ما يشاهد يف شـؤون العـامل مـن                :  واخلالصة
جتمعات واسعة للحياة، وافتراقات سريعة للموت، وتكتالت ضخمة، وتشـتتات سـريعة،            

وبني ما هو معلوم لدينا من نتائج جزئية، وغايات تافهة          .. الت هائلة، وجتليات رائعة   واحتفا
لذا فالربط بينهما بعالقة، أو إجيـاد مناسـبة، ال   . الدنيا الفانية إىل مؤقتة، وفترة قصرية تعود

 يشبه ذلك ربط ِحكَم هائلـة وغايـات عظيمـة        إذينسجم مع عقل وال يوافق مع حكمة،        
  !!.جببل عظيم - حبجم احلصاة - غرية جداً، وربط غاية تافهة جزئية مؤقتةكاجلبل حبصاة ص

 إىل أي إنّ عدم وجود هذه العالقة بني هذه املوجودات وشؤوا وبني غاياا اليت تعود
عـامل   إىل أن هذه املوجودات متوجهة على الدنيا، يشهد شهادة قاطعة، ويدل داللة واضحة

األمساء احلسىن، وان  إىل طيفة الالئقة هناك، وان أنظارها متطلعةاملعىن، حيث تعطي مثارها الل
ومع أن بذورها خمبوءة حتت تراب الدنيا إالّ  أن سنابلها تربز يف . ذلك العامل إىل غاياا ترنو
  . يزرع ويزرع هنا وحيصد هناك يف اآلخرة - حسب استعداده - فاإلنسان. عامل املثال
األمساء احلسىن واىل عـامل اآلخـرة    إىل وجودات املتوجهةوجوه امل إىل لو نظرت! نعم
  :لرأيت

  . غايات كبرية كرب الشجرة - وهي معجزة القدرة اإلهلية - أن لكل بذرة
  . معاين مجة مبقدار أزهار الشجر - 33وهي كلمة احلكمة - وان لكل زهرة
 الشـجرة  من اِحلكَم مـا يف  - وهي معجزة الصنعة وقصيدة الرمحة - وان لكل مثرة

أما من جهة كوا أرزاقاً لنا فهي حكمة واحدة من بني ألوف احلكم، حيـث إـا            . نفسها
  .تنهي مهامها، وتويف مغزاها فتموت وتدفن يف معداتنا

فما دامت هذه األشياء الفانية تؤيت مثارها يف غري هذا املكان، وتودع هنـاك صـوراً                
فاإلنسان . ا وتسابيحها اخلالدة السرمدية هناك    دائمة، وتعبر عن معاٍن خالدة، وتؤيت أذكاره      

                                                           
  ِلم تورد اغلب األمثلة من الزهرة والبذرة والثمرة؟: فان قلت 33 

راءة ما خَطه قلـم     ولما عجز أهل الضاللة والطبيعة والفلسفة المادية من ق        . ألنها أبدع معجزات القدرة اإللهية وأعجبها وألطفها      : الجواب
 .ـ المؤلف.القدر والقدرة فيها من الكتابة الدقيقة، تاهوا وغرقوا فيها، وسقطوا في مستنقع الطبيعة اآلسن



وعنده جيـد  . تلك الوجوه املتوجهة حنو اخللود إىل إذن يصبح إنساناً حقاً مادام يتأمل وينظر
  .الباقي إىل سبيالً من الفاين

إذن هناك قصد آخر ضمن هذه املوجودات احملتشدة واملتفرقة اليت تسيل يف خضم احلياة              
أحواالً وأوضاعاً ترتب للتمثيل،  - وال مؤاخذة يف األمثال - هلا تشبهواملوت، حيث إن أحوا

فتنفق نفقات باهظة لتهيئة اجتماعات وافتراقات قصرية، ألجل التقـاط الصـور وتركيبـها          
  . لعرضها على الشاشة عرضاً دائماً

يف فترة قصـرية يف   - الشخصية واالجتماعية - وهكذا فان إحدى غايات قضاء احلياة
، األكـرب  الدنيا هي أخذ الصور وتركيبها، وحفظ نتائج األعمال، ليحاسب أمام اجلمع             هذه

: فاحلديث الشريف . وليعرض أمام العرض األعظم، وليهيأ استعداده ومواهبه للسعادة العظمى        
  .  يعبر عن هذه احلقيقة34)الدنيا مزرعة اآلخرة( 

للحكمة والعناية والرمحة والعدالة،    وحيث إن الدنيا موجودة فعالً، وفيها اآلثار الظاهرة         
  .فاآلخرة موجودة حتماً، وثابتة بقطعية ثبوت هذه الدنيا

 إىل ذلك العامل، فالسري إذن والرحلـة  إىل يف الدنيا يتطلع من جهة شيء وملا كان كل
  . هناك، لذا فان إنكار اآلخرة هو إنكار للدنيا وما فيها

  . فإن اجلنة والنار كذلك تنتظرانه وتترصدانهوكما أن األجل والقرب ينتظران اإلنسان،
  

 احلقيقة احلادية عشرة
 باب اإلنسانية
 "احلق"وهو جتلي اسم 

أمن املمكن للحق سبحانه وهو املعبود احلق أن خيلق هذا اإلنسان ليكون اكـرم عبـٍد         
وفهماً ألوامـره   لربوبيته املطلقة، واكثر أمهية لربوبيته العامة للعاملني، واكثر املخاطبني إدراكاً           

السبحانية، ويف احسن تقوٍمي حىت اصبح مرآة جامعة ألمسائه احلسىن ولتجلي االسم األعظـم              
                                                           

معناه صحيح مقتبس من : لم اقف عليه مع إيراد الغزالي له في اإلحياء، وقال القاري قلتُ: قال في المقاصد) الدنيا مزرعة اآلخرة  ( 34
 . ـ المترجم1320عن كشف  الخفاء للعجلوني).. ان يريد حرث اآلخرة نزد له في حرثهمن ك(قوله تعالى 



وليكون أمجلَ معجـزات القـدرة   . ولتجلي املرتبة العظمى لكل اسم من هذه األمساء احلسىن    
وز، وأكثـر   اإلهلية، وأغناها أجهزةً وموازين ملعرفة وتقدير ما يف خزائن الرمحة اإلهلية من كن            

 إىل نعمه اليت ال حتصى، وأكثرها تأملاً من الفناء، وأزيدها شـوقاً  إىل املخلوقات فاقة وحاجة
مع انه من جهة احلياة الدنيا أكثرها تعاسة، ومن         . البقاء، وأشدها  لطافة ورقة وفقراً وحاجة      
إلنسان ـذه    خيلق املعبود احلق ا    أنفهل من املمكن    .. جهة االستعداد الفطري أمساها صورة    

فيمحق احلقيقة اإلنسانية ! من دار اخللود؟ إليه ما هو مؤهل له ومشتاق إىل املاهية مث ال يبعثه
 ..ويعمل ما هو مناٍف كلياً ألحقيته سبحانه؟ تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياً

وهل يعقل للحاكم باحلق والرحيم املطلق الذي وهب هلذا اإلنسان اسـتعداداً فطريـاً              
اً  ميكّنه من محل األمانة الكربى اليت أبت السموات واألرض  واجلبال أن حيملنـها، أي                 سامي

خلقَه ليعرف صفات خالقه سبحانه الشاملة احمليطة وشؤونه الكلية وجتلياته املطلقة، مبوازينـه             
فسخر له . والذي برأه بشكل ألطف املخلوقات وأعجزها وأضعفها.. اجلزئية ومبهاراته الضئيلة  

.. يعها من نبات وحيوان، حىت نصبه مشرفاً ومنظماً ومتدخالً يف أمناط تسبيحاا وعباداا            مج
 لإلجراءات اإلهليـة يف الكـون، ودالّالً إلعـالن       - مبقاييس مصغرة    -والذي جعله منوذجاً    
 على الكائنات، حىت منحه منـزلة اكرم مـن منــزلة           – فعالً وقوالً    –الربوبية املنـزهة   

فهل ميكن أن يهب سبحانه لإلنسان كل هذه الوظائف .. مرتبة اخلالفة إىل ، رافعاً إياهاملالئكة
درك الذلّة واملسـكنة   إىل مث ال يهب له غاياا ونتائجها ومثارها وهي السعادة األبدية؟ فريميه

ـ              ة واملصيبة واألسقام، وجيعله أتعس خملوقاته؟ وجيعل هذا العقل الذي هو هدية مباركة نوراني
 حلكمته سبحانه ووسيلة ملعرفة السعادة آلةَ تعذيٍب 

 .وشؤم، خالفاً حلكمته املطلقة، ومنافاة لرمحته املطلقة؟ تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياً
كما أننا رأينا يف احلكاية أن يف هوية الضابط ودفتر خدمته رتبته، ووظيفتـه              : اخلالصة

لك الضابط ال يعمل ألجل هذا امليدان املؤقت، بل         ومرتبه وأفعاله وعتاده، واتضح لدينا أن ذ      
 . من تكرمي وإنعام يف مملكة مستقرة دائمة إليه ملا سريحل



كذلك فان ما يف هوية قلب اإلنسان من لطائف، وما يف دفتر عقله من حواس، وما يف                 
ألجـل   إالّ السعادة األبدية،بل ما منحت له إىل  وعتاد متوجهة مجيعاً ومعاًأجهزةفطرته من 

 . وهذا ما يتفق عليه أهل التحقيق والكشف. تلك السعادة األبدية
 :فعلى سبيل املثال

ستمنح لِك  : لو قيل لقدرة التخيل يف اإلنسان وهي إحدى وسائل العقل وأحد مصوريه           
. الفناء والعدم حتمـاً  إىل سلطنةَ الدنيا وزينتها مع عمر يزيد على مليون سنة ولكن مصريك

 . إن مل يتدخل الوهم وهوى النفس.  وتتحسرنراها تتأوه
 ال ميكنه أن يشبع اصغر آلة يف اإلنسان وهي  - وهو الدنيا وما فيها      -أي أن أعظم فانٍٍ     

 !اخليال
 يظهر من هذا جلياً أن هذا اإلنسان الذي له هذا االستعداد الفطري والذي له آمالٌ متتد

هذا اإلنسان . شر يف ثنايا أنواع السعادة األبديةاألبد، وأفكار حتيط بالكون، ورغبات تنت إىل
مستضافاً مؤقتاً، وصـالة انتظـار    إالّ فليست هذه الدنيا. حتماً إليه إمنا خلق لألبد وسريحل

 . اآلخرة
 

 احلقيقة الثانية عشرة
 باب الرسالة والتنـزيل

 "ِبسِم اهللا الرحمن الرحيم"وهو جتلي 
يع األولياء الصاحلني املعززين بكشـفيام وكرامـام،        أمن املمكن ملن أيد كالمه مج     

ذلكم هو الرسول .. تدقيقام وحتقيقام إىل وشهد بصدقه مجيع العلماء واألصفياء املستندين
  الذي فتح مبا أويت من قوة طريق اآلخرة وباب اجلنة،  مصدقاً بألٍف من معجزاته                 ρالكرمي    

فهل من املمكـن أن     . عجازه بأربعني وجهاً  إرآن الكرمي الثابت    الثابتة، وبآالف من آيات الق    
  من طريـق اآلخـرة       ρتسد أوهام هي أوهى من جناح ذبابة ما فتحه هذا الرسول الكرمي               

 !وباب اجلنة؟
 



*  *  * 
 



وهكذا لقد فُهم من احلقائق السابقة أن مسألة احلشر حقيقة راسخة قوية حبيث ال ميكن               
وة مهما كانت حىت لو استطاعت أن تزيح الكرة األرضية وحتطمها، ذلك            أن تزحزحها أية ق   

. الن اهللا سبحانه وتعاىل يقر تلك احلقيقة مبقتضى أمسائه احلسىن مجيعها وصفاته اجلليلة كلـها     
والقرآن الكرمي يثبتها جبميع آياتـه      .   يصدقها مبعجزاته وبراهينه كلها     ρوان رسوله الكرمي      

 .شهد هلا جبميع آياته التكوينية وشؤونه احلكيمةوالكون ي. وحقائقه
 -فهل من املكن يا ترى أن يتفق مع واجب الوجود سبحانه وتعاىل مجيع املوجـودات        

 يف حقيقة احلشر، مث تأيت شبهة شيطانية واهية ضعيفة لتـزيح هـذه احلقيقـة                -عدا الكفار   
 ...مث كال... كالّ! الراسخة الشاخمة وتزعزعها؟

 أن دالئل احلشر منحصرة يف ما حبثناه من احلقائق اإلثنيت عشرة، بل كما أن               وال حتسنب 
القرآن الكرمي وحده يعلّمنا تلك احلقائق، فانه يشري كذلك بآالف من األوجـه واألمـارات        

 . دار البقاء إىل أن خالقنا سينقلنا من دار الفناء إىل القوية
حبثناه من مقتضيات األمساء احلسـىن      وال حتسنب كذلك أن دالئل احلشر منحصرة فيما         

بل إن مجيع األمساء احلسىن املتجلية يف تدبري الكون " احلكيم، الكرمي، الرحيم، العادل، احلفيظ"
 .تقتضي اآلخرة وتستلزمها

وال حتسب أيضاً أن آيات الكون الدالة على احلشر هي تلك اليت ذكرناها فحسب، بل               
ات تفتح وتتوجه مييناً ومشاالً، فمثلما يدل  ويشهد وجـه           هناك آفاق وأوجه يف اكثر املوجود     

 . احلشر ويومئ إليه إىل على الصانع سبحانه وتعاىل يشري وجه آخر
 إىل   إن حسن الصنعة املتقنة يف خلق اإلنسان يف احسن تقومي، مثلما هو إشـارة             : فمثالً

 إىل مدة يسرية، تشـري الصانع سبحانه، فإن ما فيه من قابليات وقوى جامعة، اليت تزول يف 
 .حىت إذا ما لوحظ وجه واحد فقط بنظرتني، فانه يدل على الصانع واحلشر معاً. احلشر

إذا لوحظت ماهيةُ ما هو ظاهر يف اغلب األشياء من تنظيم احلكمة وتزيني العناية : فمثالً
رمي،  عـادل،    وتقدير العدالة ولطافة الرمحة، تبني انه صادرة من يد القدرة لصانع حكيم، ك            

كذلك إذا لوحظت عظمة هذه الصفات اجلليلة وقوا وطالقتها، مع قصر حياة هذه             . رحيم
 . املوجودات يف هذه الدنيا وزهادا فان اآلخرة تتبني من خالهلا



 :أي أن كل شيء يقرأ ويستقرئ بلسان احلال قائالً
 آمنت ِباهللا وِبالْيوِم اآلخر

 
 



  
 اخلامتة

اإلثنيت عشرة السابقة يؤيد بعضها البعض اآلخر، وتكمل إحداها األخـرى           إن احلقائق   
فأي وهم ميكنه أن ينفذ من هذه . وتسندها وتدعمها، فتتبني النتيجة من جمموعها واحتادها معاً

 األسوار اإلثىن عشر احلديد، بل األملاس املنيعة ليزعزع اإلميان باحلشر احملصن باحلصن احلصني؟
تفيد أن خلق ) 28:لقمان) (كَنفٍْس واِحدٍة  إالّ ما خلْقُكُم والَ بعثُكُم(ة  فاآلية الكرمي

نعـم،  . مجيع البشر وحشرهم سهل ويسري على القدرة اإلهلية، كخلق إنسان واحد وحشره           
". نقطة من نور معرفة اهللا    "من رسالة   " احلشر"وهو هكذا حيث فصلت هذه احلقيقة يف حبث         

 .خالصتها مع ذكر األمثلة، ومن أراد التفصيل فلرياجع تلك الرسالة إىل  هناإالّ أننا سنشري
 ولو إرادياً   - إن الشمس مثلما ترسل      - وال جدال يف األمثال      -وهللا املثل األعلى  : فمثالً

مجيع املواد الشـفافة   إىل ذرة واحدة، فإا ترسله بالسهولة نفسها إىل  ضوَءها بسهولة تامة-
 ".النورانية"ا، وذلك بسر اليت ال حصر هل

وان أخذ بؤبؤ ذرة شفافة واحدة لصورة الشمس مساٍو ألخذ سطح البحر الواسع هلا،              
 ".الشفافية"وذلك بسر 

وان الطفل مثلما ميكنه أن حيرك دميته الشبيهة بالسفينة، ميكنه أن حيرك كذلك السفينة              
 الذي فيها" االنتظام"احلقيقية، وذلك بسر . 

، يسوق اجلـيش بأكملـه بالكلمـة    "ِسر"ائد الذي يسير اجلندي الواحد بأمر    وأن الق 
 والطاعةاالمتثال"نفسها، وذلك بسر ." 

ولو افترضنا ميزاناً حساساً جداً يف الفضاء، حبيث يتحسس وزن جوزة صغرية يف الوقت  
هد ووجدت يف الكفتني جوزتان أو مشسان، فان اجل       . الذي ميكن أن توضع يف كفتيه مشسان      

األسفل هو اجلهد نفسه، وذلك بسـر   إىل األعلى واألخرى إىل املبذول لرفع إحدى الكفتني
 ".املوازنة"

فما دام اكرب شيء يتساوى مع أصغره، وما ال يعد من األشياء يظهر كالشيء الواحـد                
النورانيـة  ( ملا فيهـا مـن       - وهي ناقصة فانية     -يف هذه املخلوقات واملمكنات االعتيادية      



فالبد أنه يتساوى أمام القدير املطلق القليل والكثري،        ) شفافية واالنتظام واالمتثال واملوازنة   وال
" النورانية"والصغري والكبري، وحشر فرد واحد ومجيع الناس بصيحة واحدة، وذلك بالتجليات            

 ملكوتية  يف" النورانية"و  " الشفافية"املطلقة لقدرته الذاتية املطلقة وهي يف منتهى الكمال،  و           
األشياء وطاعتها ألوامره التكوينية امتثـاالً      " امتثال"احلكمة والقدرة، و    " انتظام"األشياء، و   
 .اإلمكان الذي هو تساوي املمكنات يف الوجود والعدم" موازنة"كامالً، وبسر 

 -مث إن مراتب القوة والضعف لشيء ما عبارة عن تداخل ضده فيه، فدرجات احلرارة               
ة من تداخل الربودة، ومراتب اجلمال متولدة من تداخل القبح، وطبقات الضـوء              ناجت -مثالً  

أنّ الشيء إن كان ذاتياً غري عرضي، فال ميكن لضده أن يدخل فيـه،   إالّ .من دخول الظالم
فما دامت قدرة . أي أنه  ال مراتب فيما هو ذايت وأصيل. وإالّ لزم اجتماع الضدين وهو حمال    

ة، وليست عرضية كاملمكنات، وهي يف كمال املطلق، فمن احملـال إذن أن             القدير املطلق ذاتي  
 خلق الربيع بالنسبة لذي اجلالل هين كخلق زهرة         أنأي  . يطرأ عليها العجز الذي هو ضده     

إىل واحدة، وبعث الناس مجيعاً سهل ويسري عليه كبعث فرد منهم، خبالف ما إذا اُسند األمر 
 .يكون خلق زهرٍة واحدة صعباً كخلق الربيعاألسباب املادية، فعندئٍذ 

*  *  * 
  لصور احلشر وحقائقه ما هي- منذ البداية -وكل ما تقدم من األمثلة واإليضاحات 

من فيض القرآن الكرمي، وما هي إالّ لتهيئة النفس للتسليم والقلب للقبـول؛ إذ القـول    إالّ
 ...فلله احلجة البالغة.. إليه فلنستمع الفصل للقرآن الكرمي والكالم كالمه، والقول قوله،

آثار رمحِت اهللا كيف يحيي األرض بعد موِتها إنّ ذلك حمليي املوتى وهـو   إىل فانظر(
 ) 50: الروم) (على كل شيء قدير

قل حيييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكـل خلـٍق           _ قال من حييي العظام وهي رميم     (
 )78،79:يس) (عليم

يوم ترونهـا تـذهل كـلّ    _ س اتقوا ربكم إنّ زلزلة الساعة شيٌء  عظيميا أيها النا  (
مرضعٍة عما أرضعت وتـضع كلّ ذات محٍل حملها وترى الناس سكارى وما هم ِبسكارى              

عذاب اهللا شديد 2 - 1: احلج) (ولكن( 



)إالّ اهللا ال ِاله كُمنعفيِه وم إىل هو ليجم ِة ال ريبـديثاً يوم القياممن اهللا ح قن اصد (
 )87:النساء(

 )14 - 13: االنفطار) (وانّ الفجار لفي جحيم _ إنّ األبرار لفي نعيم  (
يومئـٍذ  _ وقال اإلنسان ما هلا   _ وأخرجِت األرض أثقاهلا  _ إذا زلزلت األرض زلزاهلا   (

فمن يعمل  _ ريوا أعماهلم يومئٍذ يصدر الناس أشتاتاً ل    _  بأن ربك أوحى هلا   _ حتدِّث أخبارها 
 )سورة الزلزال) (ومن يعمل مثقال ذرٍة شراً يره_ مثقال ذرٍة خرياً يره

_ يوم يكونُ الناس كالفراش املبثـوث     _ وما أدراك ما القارعة   _ ما القارعة _ القارعة(
مـا مـن   وأ_ فهو يف عيشٍة راضيٍة_ فأما من ثقلت موازينه  _ وتكون اجلبال كالِعهِن املنفوش   

 )سورة القارعة) (نار حامية_ وما أدراك ماِهيه_ فأمه هاوية_ خفَّت موازينه
كلمِح البصر أو هو أقـرب إنّ اهللا   إالّ وهللا غيب السمواِت واألرض وما أمر الساعة (

 )77:النحل) (على كلٌ شيٍء قدير
* * * 

 :ولنقل آمنا وصدقنا. أمثال هذه اآليات البينات إىل ولنستمع
آمنت باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وبالقدر خريه وشره مـن اهللا تعـاىل،               
والبعث بعد املوت حق، وان اجلنة حق، والنار حق، وان الشفاعة حق، وان منكراً ونكـرياً                

  . حق، وأنَّ اهللا يبعث من يف القبور
 .اهللا وأشهد أن حممداً رسول اهللا إالّ اشهد أن ال ِاله

صلّ على ألطف وأشرف وأكمل وأمجل مثرات طوىب رمحتك الذي أرسلته رمحةً            اللّهم  
أزين واحسن وأجىن وأعلى مثرات تلك الطوىب املتدلية علـى دار   إىل للعاملني ووسيلة لوصولنا

 .اآلخرة أي اجلنة
اللّهم أجرنا وأجر والدينا من النار وأدخلنا وأدخل والدينا اجلنة مع األبرار جباه نبيـك               

  .آمني... ملختارا
*  *  * 

    



ال تقل ِلم ال أحيط فهماً ـذه الكلمـة          !  فيا أيها األخ القارئ هلذه الرسالة بإنصاف      
 قد  - أمثال ابن سينا     -ال تغتم وال تتضايق من عدم اإلحاطة ا، فان فالسفة دهاة            .. العاشرة
 ميكن سـلوك سـبيله،      نؤمن به فحسب، إذ ال    :أي  " احلشر ليس على مقاييس عقلية    : "قالوا

وكذلك اتفق علماء اإلسالم بأن قضية احلشر قضية نقلية، أي أن أدلتها            .. وسرب غوره بالعقل  
لذا فإن سبيالً غائراً، وطريقاً عالياً سـامياً يف الوقـت   . إليها عقالً نقلية، وال ميكن الوصول

 .نفسه، ال ميكن أن يكون بسهولة طريق عام ميكن أن يسلكه كل سالك
ن بفيض القرآن الكرمي، وبرمحة اخلالق الرحيم قد من علينا السري يف هذا الطريـق               ولك

 إالّ فما علينـا . الرفيع العميق، يف هذا العصر الذي حتطم فيه التقليد وفسد اإلذعان والتسليم
 هذا القدر إن إذالبارئ عز وجل على إحسانه العميم وفضله العظيم،  إىل تقدمي آالف الشكر

 .فالبد أن نرضى مبقدار فهمنا ونزيده بتكرار املطالعة. نقاذ إمياننا وسالمتهيكفي إل
مسألة احلشر عقالً هو أن احلشر األعظم هو من  إىل هذا وان أحد أسرار عدم الوصول

، لذا فان رؤية وإراءة األفعال العظيمة الصادرة من جتلي االسم األعظم،            "االسم األعظم "جتلي  
ظمى لكل اسم من األمساء احلسىن هي اليت جتعل إثبات احلشر األعظـم             ومن جتلي املرتبة الع   

 .اإلذعان القطعي واإلميان احلقيقي إىل سهالً هيناً وقاطعاً كإثبات الربيع وثبوته، والذي يؤدي
بفـيض القـرآن    " الكلمة العاشرة "وعلى هذه الصورة توضح احلشر ووضح يف هذه         

 .التقليد إىل  مقاييسه الكليلة لظلّ عاجزاً مضطراًوإالّ لو اعتمد العقل على. الكرمي
 
 



 ذيل رسالة احلشر
 

 القطعة األوىل
 من الحقة الكلمة العاشرة وذيلها املهم

 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ولَه الْحمد ِىف السمواِت واألرض وعِشياً      _ فَسبحانَ اهللا حني تمسونَ وحني تصِبحونَ     ( 
  حنيونَوظِْهرا            _ تِتهوم دعِىي األرض بحيىِّ والْح ِمن تيالْم ِرجخيِت ويالْم ِمن احلَى خِرجي

وِمن آياِتـه  _ وِمن آياِتِه اَنْ خلَقَكُم ِمن تراٍب ثُم ِاذَآ اَنتم بشر تنتِشرونَ        _ وكَذِلك تخرجونَ   
لَكُم لَقوااَنْ خكُنساجاً ِلتواَز  فُِسكُماَن ِمن     ـةً ِإنَّ يف ذِلـكمحرةً  ودوم كُمنيلَ بعجإليها و

وِمن آياِتِه خلْق السمواِت واألرض واْخِتالف اَلِْسنِتكُم والْواِنكُم ِانَّ         _ آلياٍت ِلقَوٍم يتفَكَّرونَ    
وِمن آياِتِه منامكُم ِبالّيِل والنهاِر واْبتغآؤكُم ِمن فَضِلِه إنَّ ىف ذِلـك            _ ِلمنيىف ذِلك الياٍت ِللْعا   
وِمن آياِته يريكُم اْلبرق خوفاً وطَمعاً وينـزلُ ِمن السمآِء مآًء فَيحىي           _ آلياٍت ِلقَوٍم يسمعونَ  
ومن آياِتِه اَنْ تقُوم السـمآُء واألرض       _ إنَّ يف ذِلك آلياتٍٍ ِلقَوٍم يعِقلُونَ     ِبِه األرض بعد موِتها     

ـُم دعـوةً ِمن األرض إذا اَنتـم تخرجونَ          ـَاك ولَه مـن ِىف السـمواِت      _ ِباَمِره ثُم إذَا دع
لْق ثُم يعيده وهو اَهونُ علَيِه ولَه الْمثَلُ االَعلى         وهو الَّذى يبدؤا الْخ   _ واألرض كُلٌّ لَه قَاِنتونَ   

احلَِكيم زيزالْع وهاألرض ومواِت و27 - 17الروم) (ِىف الس( 
برهاناً قوياً، وحجةً كربى، ملا تبينه هذه اآليات الكرمية         " الشعاع التاسع "سنبين يف هذا    

 .، ومن الرباهني السامية املقدسة الدالة عليهمن حمور اإلميان وقطبه، وهو احلشر
 قبل ثالثني سنة يف ختـام مؤلّفـه         35 "سعيد القدمي "وانه لعناية ربانية لطيفة أن كتب       

 : ما يأيت" إشارات اإلعجاز يف مظان اإلجياز"الذي كتبه مقدمة لتفسري " حماكمات"
 . سوف يفسر آيتني تبينان احلشر وتشريان إليه: املقصد الثاين

                                                           
علـى  " سعيد الجديد "وقبل أن يأخذ    ) 1926(هو اللقب الذي يطلقه النورسي على نفسه قبل قيامه بتأليف رسائل النور             " سعيد القديم   "35

  . المترجم-. ئل النورعاتقه مهمة إنقاذ اإليمان، ويستلهم من فيض القرآن الكريم رسا



 .وتوقف، ومل تتح له الكتابة. ِبسِم اهللا الرحمِن الرحيم36 خنو: ولكنه ابتدأ بـ
فألف شكر وشكر للخالق الكرمي وبعدد دالئل احلشر وأماراته أن وفّقين لبيان ذلـك              

 : فأنعم سبحانه وتعاىل علي بتفسري اآلية األوىل. التفسري بعد ثالثني سنة
ـِت اهللا كَيف يحِىي األرض بعد موِتها ِانَّ ذَِلك لَمحِىي الْمـوتى  آثَاِر رحم إىل فَانظُر (

يءٍْ قَديرلى كُلِِّ شع وه50: الروم) (و( 
الكلمـة التاسـعة    "و  " الكلمـة العاشـرة   "وذلك بعد حنو عشر سنوات، فأصبحت       

 .. ومها حجتان ساطعتان قويتان أخرستا املنكرين اجلاحدين" والعشرين
وبعد حوايل عشر سنوات من بيان ذلك احلصن احلصني للحشر، أفاض علي سـبحانه              

 . وتعاىل وانعم بتفسري اآليات املتصدرة هلذا الشعاع، فكان هذه الرسالة
إليها اآليات الكرمية  عبارة عن تسعة مقامات سامية مما أشارت" الشعاع التاسع"فهذا 

 .مع مقدمة مهمة
 
 

                                                           
  . المترجم-. فإذن: كلمة كردية باللهجة الكرمانجية الشمالية، تعني:   نخو36



  
 املقدمة

سنذكر أوالً وباختصار نتيجة واحدة جامعة من بني النتائج احلياتية          :نقطتانهذه املقدمة   
والفوائد الروحية لعقيدة احلشر، مبينني مدى ضرورة هذه العقيدة للحياة اإلنسانية والسـيما             

 .االجتماعية
 - من بني احلجج العديدة لعقيدة اإلميان باحلشـر          -ونورد كذلك حجة كلية واحدة      

 . بداهتها ووضوحها حيث ال يداخلها ريب وال شبهةمبينني أيضاً مدى
 

 النقطة األوىل
أربعة أدلة على سبيل املثال  وكنموذج قياسي من بني مئات األدلة على أن  إىل سنشري

عقيدة اآلخرة هي أس األساس حلياة اإلنسان االجتماعية والفردية، وأساس مجيـع كماالتـه            
 .ومثله وسعادته

 :الدليل األول
 يتحملوا تلك احلاالت اليت تبدو      أنفال الذين ميثلون نصف البشرية، ال ميكنهم        إن األط 

مبا جيدونه يف أنفسهم وكيـام الرقيـق    إالّ مؤملةً ومفجعة أمامهم من حاالت املوت والوفاة
ذلك اإلميان الذي يفتح بـاب األمـل        ". اإلميان باجلنة "اللطيف من القوة املعنوية الناشئة من       

. م طبائعهم الرقيقة اليت ال تتمكن من املقاومة والصـمود وتبكـي ألدىن سـبب              املشرق أما 
أن أخـي   : فيحاور الطفل املؤمن باجلنة نفسـه     . فيتمكنون به من العيش ناء وفرح وسرور      

الصغري أو صديقي احلبيب الذي تويف، اصبح اآلن طرياً من طيور اجلنة، فهو إذن يسرح مـن                 
وإالّ فلوال هذا اإلميان باجلنة هلدم املـوت الـذي          . واهنأ منا اجلنة حيث يشاء، ويعيش افضل      

 تلك القوة املعنوية هلؤالء الذين ال حيلة هلم وال قوة، - وكذلك الكبار -يصيب أطفاالً أمثاله 
وحلطّم نفسيام، ولدمر حيام ونغصها فتبكي عندئٍذ مجيع جوارحهم ولطائفهم مـن روح             

 فإما أن متوت أحاسيسهم وتغلـظ مشـاعرهم أو يصـبحوا            .وقلب وعقل مع بكاء عيوم    
 .كاحليوانات الضالة التعسة



 :الدليل الثاين
إن الشيوخ الذين هم نصف البشرية، إمنا يتحملون ويصربون وهم على شفري القرب بـ              

وال جيدون الصرب والسلوان من قرب انطفاء شعلة حيام العزيزة علـيهم،            ". اإلميان باآلخرة "
فهؤالء الشـيوخ  . يف ذلك اإلميان إالّ نغالق باب دنياهم احللوة اجلميلة يف وجوههموال من ا

الذين عادوا كاألطفال واصبحوا مرهفي احلس يف أرواحهم وطبائعهم، إمنا يقـابلون ذلـك              
وإالّ . اليأس القاتل األليم الناشئ من املوت والزوال، ويصربون عليه باألمل يف احلياة اآلخـرة             

 الذين  هم اجدر بالشفقة والرأفـة        -ميان باآلخرة لشعر هؤالء اآلباء واألمهات       فلوال هذا اإل  
 ضراماً روحياً واضطراباً -االطمئنان والسكينة واحلياة اهلادئة  إىل والذين هم يف أشد احلاجة

نفسياً وقلقاً قلبياً، ولضاقت عليهم الدنيا مبا رحبت، ولتحولت سجناً مظلماً رهيباً، والنقلبت             
 .عذاب أليم قاٍس إىل ياةاحل

 :الدليل الثالث
إن الشباب واملراهقني الذين ميثلون حمور احلياة االجتماعية ال يهدئ فورة مشـاعرهم،             

الظلم والتخريب، وال مينع طيش أنفسهم ونزواا، وال يؤمن  إىل وال مينعهم من جتاوز احلدود
فلوال هذا اخلوف من عذاب . نار جهنماخلوف من  إالّ السري األفضل يف عالقام االجتماعية

جحـيم تتـأجج علـى     إىل جهنم لقلب هؤالء املراهقون الطائشون الثملون بأهوائهم الدنيا
حياة حيوانيـة   إىل وحلولوا احلياة اإلنسانية السامية" احلُكُم للغالب"الضعفاء والعجائز، حيث 

 . سافلة
 :الدليل الرابع

     ا وقلعتـها          إن احلياة العائلية هي مركز جتمع احلياة الدنيوية ولولبها وهي جنة سـعاد
فال سعادة لروح احلياة    . وان بيت كل فرد هو عاملَه ودنياه اخلاصة       . احلصينة وملجأها األمني  

باالحترام املتبادل اجلاد والوفاء اخلالص بني اجلميع، والرأفة الصادقة والرمحة الـيت   إالّ العائلية
 إالّ وال حيصل هذا االحترام اخلالص والرمحة املتبادلة الوفيـة . ارحد التضحية واإليث إىل تصل

باإلميان بوجود عالقات صداقة أبدية، ورفقة دائمة، ومعية سرمدية، يف زمن ال ايـة لـه،                
وحتت ظل حياة ال حدود هلا، تربطها عالقات أبوٍة حمترمة مرموقة، واخوٍة خالصـة نقيـة،                



    ة نزيهة، حيث حيدنفسه  وصداقٍة وفي إن زوجيت هذه رفيقة حيايت وصـاحبيت يف        : "ث الزوج
عامل األبد واحلياة اخلالدة، فال ضري إن أصبحت اآلن دميمة أو عجوزاً، اذ إن هلا مجاالً أبدياً                 
سيأيت، لذا فأنا مستعد لتقدمي أقصى ما يستوجبه الوفاء  والرأفة، وأضحي بكل ما تتطلبه تلك                

كن أن يكن هذا الرجل حباً ورمحة لزوجته العجوز كما يكنـه            وهكذا مي ".. الصداقة الدائمة 
وإالّ فان صحبة وصداقة صورية تستغرق ساعة أو ساعتني ومن مث يعقبها فراق             . للحور العني 

 وال ميكنها أن تعطي. أبدي ومفارقة دائمة هلي صحبة وصداقة ظاهرية ال أساس هلا وال سند
 وعطفاً حيواين املشاعر، فضالً عـن تـدخل املصـاحل    رمحة جمازية، واحتراماً مصطنعاً، إالّ

 والشهوات النفسانية وسيطرا على تلك الرمحة واالحترام فتنقلب عندئٍذ تلك اجلنة الدنيوية
 .جحيم ال يطاق إىل

وهكذا فان نتيجة واحدة لإلميان باحلشر من بني مئات النتائج الـيت تتعلـق باحليـاة                
ها، واليت هلا مئات األوجه والفوائد، إذا ما قيست على تلـك  إلي االجتماعية لإلنسان، وتعود

الدالئل األربعة املذكورة آنفاً، يدرك أن وقوع حقيقة احلشر وحتققها قطعي كقطعية ثبـوت              
األطعمـة   إىل بل هي اظهر داللة من حاجة املعـدة . حقيقة اإلنسان السامية وحاجاته الكلية

أن يقدر مدى حتققها حتققاً أعمق واكثر إذا ما سلبت          وميكن  . واألغذية، وأوضح شهادةً منها   
اإلنسانية من هذه احلقيقة، احلشر، حيث تصبح ماهيتها اليت هي سامية ومهمة وحيوية مبثابة              

 .جيفة نتنة ومأوى امليكروبات واجلراثيم
فليلق السمع علماء االجتماع والسياسة واألخالق من املعنيني بشؤون اإلنسان وأخالقه           

ماعه، وليأتوا ويبينوا مباذا سيمألون هذا الفراغ؟ ومباذا سيداوون ويضمدون هذه اجلروح      واجت
 !الغائرة العميقة؟

 
 النقطة الثانية

 على  - من بني الرباهني اليت ال حصر هلا         -تبني هذه النقطة بإجياز شديد برهاناً واحداً        
 .وعلى النحو اآليت. ةحقيقة احلشر وهو ناشئ من خالصة شهادة سائر األركان اإلمياني



  مع مجيع دالئل نبوتـه ومجيـع         ρإن مجيع املعجزات الدالة على رسالة سيدنا حممد           
الرباهني الدالة على صدقه، تشهد مبجموعها معاً، على حقيقة احلشر، وتدل عليها وتثبتـها،              

عجزاته وأن مجيع م  .   طوال حياته املباركة قد انصبت بعد التوحيد على احلشر          ρألن دعوته     
 تشهد  - وحتمل اآلخرين على تصديقهم      -وحججه الدالة على صدق األنبياء عليهم السالم        

اليت رقّت الشهادة الصادرة    " الكتب املنـزلة "وكذا شهادة   . على احلقيقة نفسها، وهي احلشر    
 :وعلى النحو اآليت. درجة البداهة، تشهدان على احلقيقة نفسها إىل "الرسل الكرام"من 

 الـيت   - يشهد جبميع معجزاته وحججه وحقائقه       - ذو البيان املعجز     - الكرمي   فالقرآن
 على حدوث احلشر ويثبته، حيث إن ثُلث القرآن بأكمله، وأوائـل أغلـب              -تثبت أحقيته   

أي أن القرآن الكرمي ينبئ عن احلقيقة نفِسها بآالف         . السور القصار، آيات جلية على احلشر     
 : فمثالً. شارةً ويثبتها بوضوح، ويظهرها جبالءإمن آياته الكرمية صراحة أو 

 )إذا الشمس كُورت( 
 ) زلزلة الساعة شيٌء عظيمإنيا أيها الناس اتقوا ربكم (
 )إذا زلزلت األرض زلزاهلا(
 )إذا السماُء انفطرت(
 )إذا السماء انشقت(
 )عم يتساءلون(
 )هل أتاك حديثُ الغاشية(

ات وأمثاهلا يف مفتتح ما يقارب أربعني سورة أن احلشر ال           فيثبت القرآن الكرمي ذه اآلي    
ريب فيه، وأنه حدثٌ يف غاية األمهية يف الكون، وان حدوثه ضروري جداً والبد منه، ويبني                

 .باآليات األخرى دالئل خمتلفة مقنعة على تلك احلقيقة
لميـة والكونيـة   ترى إن كان كتاب تثمر إشارةٌ واحدةٌ آليٍة من آياِته تلك احلقائق الع    

املعروفة بالعلوم اإلسالمية، فكيف إذن بشهادة آالف من آياته ودالئله اليت تبني اإلميان باحلشر       
كالشمس ساطعة؟ أال يكون اجلحود ذا اإلميان كإنكار الشمس بل كإنكـار الكائنـات              

 !أال يكون ذلك باطالً وحماالً يف مائة حمال؟! قاطبة؟



ف الوعد والوعيد لكالم سلطان عزيز عظيم بالكـذب أو          ترى هل ميكن أن يوصم آال     
 .أا بال حقيقة، يف حني قد خيوض اجليش غمار احلرب لئال تكذَّب إشارةٌ صادرة من سلطان
فكيف بالسلطان املعنوي العظيم الذي دام حكمه وهيمنته ثالثة عشر قرناً دون انقطاع، 

لنفوس، وزكّاها وأدارها على احلق واحلقيقة،      فربى ما ال تعد من األرواح والعقول والقلوب وا        
أال تكفي إشارة واحدة منه إلثبات حقيقة احلشر؟ علماً أن فيه آالف الصـراحة الواضـحة                

أليس الذي ال يدرك هذه احلقيقة الواضحة أمحق جاهالً؟ أال يكون من العدالة احملضـة        ! املثبتة
 أن تكون النار مثواه؟

ب املقدسة مجيعها اليت حكَمت كل منها لفتـرة مـن           مث إن الصحف السماوية والكت    
العصور واألزمنة، قد صدقت بآالف من الدالئل دعوى القرآن الكرمي يف حقيقة احلشر مع أن              
بياا هلا خمتصر وموجز، وذلك مبقتضى زماا وعصرها، تلك احلقيقة القاطعة اليت بينها القرآن        

، وهيمن على املستقبل كله، بينها جبالء وأفاض        الكرمي الذي ساد حكمه على العصور مجيعها      
 .يف إيضاحها

انسجاماً مع البحث، تلـك احلجـة       " املناجاة"يدرج هنا نص ما جاء يف آخر رسالة         
القاطعة امللخصة للحشر، والناشئة من شهادة سائر األركان اإلميانية ودالئلها علـى اإلميـان              

لكتب، واليت تبدد األوهام والشكوك، حيث جاءت       باليوم اآلخر، والسيما اإلميان بالرسل وا     
 .بأسلوب موجز، وعلى صورة مناجاة

  وفهمت من تدريس القرآن احلكيم،       ρلقد أدركت بتعليم الرسول       .. يا ريب الرحيم  "
أن الكتب املقدسة مجيعها، ويف مقدمتها القرآن الكرمي، واألنبياء عليهم السالم مجيعهم، ويف             

أن جتليات   إىل      ، يدلّون ويشهدون ويشريون باإلمجاع واالتفاق      ρكرم    مقدمتهم الرسول األ  
 الظاهرةَ آثارها يف هذه الدنيا، ويف العوامل كافـة،          - ذات اجلالل واجلمال     -األمساء احلسىن   

 وآالءهـا املشـاهدة     - ذات الرمحة    -وأن جتلياا   .. ستدوم دواماً اسطع وأر يف أبد اآلباد      
 العـامل الفاين، ستثمر بأى نور واعظم تـألق، وسـتبقى دومـاً يف دار               منـاذجها يف هذا  

 بلهفـٍة   - يف هـذه احليـاة الدنيا القصرية       -وان أولئك املشتاقني الذين يتملّوا      .. السعادة
وان .. األبد، ويظلون معها خالـدين  إىل وشوق سريافـقـونـها باحملبة والود، ويصحبوا



  ، ومجيع األولياء وهم ρ األرواح النرية ويف مقدمتهم الرسول األكرم مجيع األنبياء  وهم ذوو  
أقطاب ذوي القلوب املنورة،  ومجيع الصديقني وهم منابع العقول النافذة النيرة، كل أولئك              
يؤمنون إمياناً راسخاً عميقاً باحلشر ويشهدون عليه ويبشرون البشـرية بالسـعادة األبديـة،              

 ن مصريهم النار، ويبشرون أهل اهلداية بأن عاقبتهم اجلنة، مستندينوينذرون أهل الضاللة بأ
مئات املعجزات الباهرة واآليات القاطعة، واىل ما ذكرته أنت يا ريب مراراً وتكـراراً يف   إىل

ومعتمدين علـى عـزة     . الصحف السماوية والكتب املقدسة كلها من آالف الوعد والوعيد        
جلليلة، وصفاتك املقدسة كالقدرة والرمحة والعنايـة       جاللك وسلطان ربوبيتك، وشؤونك ا    

واحلكمة واجلالل واجلمال وبناًء على مشاهدام وكشفيام غري املعدودة اليت تنبئ عن آثار              
وبناًء على إميام واعتقادهم اجلازم الذي هو بدرجة علم الـيقني وعـني             . اآلخرة ورشحاا 

 . اليقني
 رحيم ويا صادق الوعد الكرمي، ويا ذا العزة والعظمة          فيا قدير ويا حكيم ويا رمحن ويا      

أنت مقدس ومنـزه، وأنت متعال عن أن توِصم بالكذب كل          . واجلالل ويا قهار ذو اجلالل    
فتكذّم، أو حتجب ما يقتضـيه      .. أوليائك وكل وعودك وصفاتك اجلليلة وشؤونك املقدسة      
 الصادرة من عبادك الصـاحلني الـذين        قطعاً سلطان ربوبيتك بعدم استجابتك لتلك األدعية      

أحببتهم وأحبوك، وحببوا أنفسهم إليك باإلميان والتصديق والطاعة، فأنت منـزه ومتعـال            
مطلق عن أن تصدق أهل الضاللة والكفر يف إنكارهم احلشر، أولئك الذين يتجاوزون علـى               

ـ          تخفّون بعـزة   عظمتك وكربيائك بكفرهم وعصيام وتكذيبهم لك ولوعودك، والذين يس
 .. جاللك وعظمة ألوهيتك ورأفة ربوبيتك

فنحن نقدس بال حد وال اية عدالتك ومجالك املطلقني ورمحتك الواسعة وننــزهها             
 .. من هذا الظلم والقبح غري املتناهي

 ونعتقد ونؤمن بكل ما أوتينا من قوة بأن اآلالف من الرسل واألنبياء الكرام، ومبا ال يعد
من األصفياء واألولياء الذين هم املنادون إليك هم شاهدون حبق اليقني وعني اليقني وال حيصى 

وعلم اليقني على خزائن رمحتك األخروية وكنوز إحساناتك يف عامل البقاء، وجتليات أمسائك             
ونؤمن ان هذه الشـهادة حـق وحقيقـة، وان          .. احلسىن اليت تنكشف كلياً يف دار السعادة      



فهؤالء مجيعاً يؤمنون بأن هذه احلقيقة      .. ، وان بشارام صادقة وواقعة    إشارام صدق وواقع  
الذي هو مرجع مجيع احلقائق ومشسها،      " احلق" شعاع عظيم من اسم      - أي احلشر    -الكربى  

 . ضمن دائرة احلق، ويعلموم بعني احلقيقة- بإذن منك -فريشدون عبادك 
تنا إمياناً كامالً وارزقنا حسن اخلامتـة،       حبق دروس هؤالء، وحبرمة إرشادام، آ     ! فيا ريب 

 ".آمني... لنا ولطالب النور، واجعلنا أهالً لشفاعتهم
وهكذا  فإن الدالئل واحلجج اليت تثبت صدق القرآن الكرمي بل مجيع الكتب السماوية،        
وان املعجزات والرباهني اليت تثبت نبوة حبيب اهللا بل األنبياء مجيعهم، تثبت بدورها أهم مـا                

كما أن اغلب األدلة واحلجج الشـاهدة علـى         . يدعون اليه، وهو حتقق اآلخرة وتدل عليها      
وجوب واجب الوجود ووحدته سبحانه، هي بدورها شاهدة على دار السعادة وعامل البقـاء       
اليت هي مدار الربوبية واأللوهية وأعظم مظهر هلما، وهي شاهدة على وجود تلـك الـدار                

 ألن وجوده سبحانه وتعـاىل، وصـفاته        -يبني يف املقامات اآلتية      كما س  -وانفتاح أبواا   
اجلليلة، وأغلب أمسائه احلسىن، وشؤونه احلكيمة، وأوصافه املقدسة أمثال الربوبية واأللوهيـة            
والرمحة والعناية واحلكمة والعدالة تقتضي مجيعها اآلخرة وتالزمها، بل تستلزم وجود عـامل             

 .احلشر والنشور للثواب والعقاب بدرجة الضرورة  أيضاًالبقاء بدرجة الوجوب وتطلب 
نعم، ما دام اهللا موجوداً، وهو واحد، أزيل أبدي، فالبد أن حمور سلطان ألوهيته وهـو              

وما دامت الربوبية املطلقة تتجلى يف هذه الكائنـات وال سـيما يف             .. اآلخرة، موجود أيضاً  
 واضحة، فالبد أن هناك سعادة أبدية       األحياء وهي ذات جالل وعظمة وحكمة ورأفة ظاهرة       

تنفي عن الربوبية املطلقة أي ظن بكوا تترك اخللق مهالً دون ثواب، وتربئ احلكمـة مـن                 
 .أي أن تلك الدار موجودة قطعاً والبد من الدخول فيها. العبث، وتصون الرأفة من الغدر

ناية والرمحة مشاهدة   وما دامت هذه األنواع من اإلنعام واإلحسان واللطف والكرم والع         
وظاهرة أمام العقول اليت مل تنطفئ، وأمام القلوب الـيت مل متت، وتدلّنا على وجوب وجود               
رب رمحن رحيم وراء احلجاب، فالبد من حياة باقية خالدة، لتنقذ اإلنعام من االستهزاء أي               

اية من العبـث    يأخذ اإلنعام مداه، وتصون اإلحسان من اخلداع ليستويف حقيقته، وتنقذ العن          
لتستكمل حتققها، وتنجي الرمحة من النقمة فيتم وجوهها، وتربئ اللطف والكرم من اإلهانة              



 الذي جيعل اإلحسان إحساناً حقاً، والنعمة نعمةً حقاً، هو وجود           إننعم،  . ليفيضا على العباد  
 .نعم، البد أن يتحقق هذا.. حياٍة باقيٍة خالدٍة يف عامل البقاء واخللود

دام قلم القدرة الذي يكتب يف فصل الربيع ويف صحيفة ضيقة صغرية، مائة ألـف               وما  
وان . كتاب، كتابةً متداخلة بال خطأ وال نصب وال تعب، كما هو واضح جلي أمام أعيننـا             

صاحب ذلك القلم قد تعهد ووعد مائة ألف مرة ألكتنب كتاباً اسهل مـن كتـاب الربيـع         
ةً خالدة، يف مكان أوسع وارحب وأمجلَ من هذا املكان الضيق املكتوب أمامكم وألكتبنه كتاب

وانـه  !. فهو كتاب ال يفىن أبداً، وألجعلنكم تقرأونه حبـرية وإعجـاب          .. املختلط املتداخل 
سبحانه يذكر ذلك الكتاب يف مجيع أوامره، أي أن أصول ذلك الكتاب قد كُتبت بال ريب،                

 ..وستدون فيه صحائف أعمال اجلميعوستكتب حواشيه وهوامشه باحلشر والنشور، 
وما دامت هذه األرض قد أصبحت ذات أمهية عظمى من حيث احتواؤها على كثـرة               
املخلوقات، ومئات األلوف من أنواع ذوي احلياة واألرواح املختلفة املتبدلة، حىت صـارت             

فـذُكرت دائمـاً صـنواً      . قلب الكون وخالصته، ومركزه وزبدته ونتيجته وسبب خلقـه        
 ...يف مجيع األوامر السماوية) رب السمواِت واألرض: (سماوات كما يفلل

 - اليت هلا هذه املاهيات واخلواص       -وما دام ابن آدم حيكم يف شىت جهات هذه األرض           
ويتصرف يف اغلب خملوقاا مسخراً اكثر األحياء له، جاعالً أكثر املصنوعات حتوم حوله وفق              

جاته الفطرية، وينظمها ويعرضها ويزينها، وينسق األنواع العجيبة      مقاييسه وهواه، وحسب حا   
منها يف كل مكان حبيث ال يلفت نظر اإلنس واجلن وحدهم، بل يلفت أيضاً نظـر أهـل                  
السموات والكون قاطبة، بل حىت نظر مالك الكون، فنال اإلعجاب والتقدير واالستحسان،            

وقيمة عالية، فاظهر مبا أويت من علم ومهارة         أمهية عظيمة،    - من هذه اجلهة     -وأصبحت له   
انه هو املقصود من حكمة خلق الكائنات، وأنه هو نتيجتها العظمى ومثرا النفيسة، وال غرو               

وحيث إنه يعرض صنائع اخلالق البديعة، وينظّمها بشكل مجيل جذاب يف           ..فهو خليفة األرض  
        ل عذابه على عصيانه وكفره، وسـمح  له بالعيش يف الدنيا واُمهل ليقوم        هذه الدنيا، فقد اُج

 ..ذه املهمة بنجاح



 الذي له هذه املاهية واملزايا خلقةً وطبعاً، وله حاجات ال تحد مع             -وما دام البن آدم     
 رب قدير، له القدرة والرأفة املطلقة مما جيعل -ضعفه الشديد، وآالم ال تعد مع عجزه الكامل      

ة خمزناً عظيماً ألنواع املعادن اليت حيتاجها اإلنسـان، ومسـتودعاً           هذه األرض اهلائلة العظيم   
 إليـه  ألنواع األطعمة الضرورية له، وحانوتاً لألموال املختلفة اليت يرغبها، وانه سبحانه ينظر

 ...بعني العناية والرأفة ويربيه ويزوده مبا يريد
، وهو  إليهوحيبب نفسه    حيب اإلنسان،    - كما يف هذه احلقيقة      -وما دام الرب سبحانه     

باٍق، وله عوامل باقية، ويجري األمور وفق عدالته، ويعمل كل شيء وفق حكمته، وان عظمة               
سلطان هذا اخلالق األزيل وسرمدية حاكميته ال حتصرمها هذه الدنيا القصرية، وال يكفيهمـا              

إلنسان دون جزاء حيث يظل ا. عمر اإلنسان القصري جداً، وال عمر هذه األرض املؤقتة الفانية
يف هذه الدنيا ملا يرتكبه من وقائع الظلم، وما يقترفه من إنكار وكفر وعصيان، جتاه مـواله                 
الذي انعم عليه ورباه برأفة كاملة وشفقة تامة، مما ينايف نظام الكون املنسق، وخيالف العدالة               

القاسي حياته براحة، بينما    واملوازنة الكاملة اليت فيها، وخيالف مجاله وحسنه، إذ يقضي الظامل           
 الـيت   -فال شك أن ماهية تلك العدالة املطلقـة         . املظلوم البائس يقضيها بشظف من العيش     

 ال تقبل أبداً، وال ترضى مطلقاً، عدم بعث الظاملني العتاة مـع             -يشاهد آثارها يف الكائنات     
 . املوتأماماملظلومني البائسني الذين يتساوون معاً 

مللك قد اختار األرض من الكون، واختار اإلنسان من األرض، ووهب           وما دام مالك ا   
له مكانة سامية، وأواله االهتمام والعناية، واختار األنبياء واألولياء واألصفياء من بني الناس،             

باإلميان والتسـليم، وجعلـهم    إليه وهم الذين انسجموا مع املقاصد الربانية، وحببوا أنفسهم
ملخاطبني له، أكرمهم باملعجزات والتوفيـق يف األعمـال وأدب أعـداءهم            أولياءه احملبوبني ا  

بالصفعات السماوية، واصطفى من بني هؤالء احملبوبني إمامهم ورمز فخرهم واعتزازهم، أال            
فنور بنوره نصف الكرة األرضية ذات األمهية، وخمس البشرية ذوي األمهية،        . ρوهو حممد   

لكائنات قد خلقت ألجله، لـربوز غاياـا مجــيعاً بـه،            طوال قرون عدة، حىت كأن ا     
فبينما يستحق أن   . وظهورهـا بالدين الـذي بعث به، واجنالئها بالقرآن الـذي اُنزل عليه         

أنه قضى  إالّ يكافأ على خدماته اجلليلة غري احملدودة بعمٍر مديد غيـر حمدود وهو أهـلٌ له،



فهل ميكن، وهلٌ يعقل مطلقاً،     ! اهدة ونصب وتعب  عمراً قصرياً وهو ثالث وستون سنة يف جم       
وإالّ يكـون اآلن حيـاً   ! يبـعث هو وأمثاله وأحبـاؤه معـاً؟  إالّ وهل هناك أي احتمال

 إننعم، . وحاشاه ألف ألف مرة.. مث كال.. العدم؟ كال إىل وان يفىن ائياً ويصري! بروحه؟
 .  ويطلب من رب الكون حياتهبعثه ويريده إىل الكون ومجيع حقائق العامل يدعو

وهي الشعاع السابع وأثبتت بثالثة وثالثني إمجاعـاً        " اآلية الكربى "ولقد بينت رسالة    
من يـد واحـٍد    إالّ عظيماً، كل منه كاجلبل األشم يف قوة حجته، بأن هذا الكون مل يصدر

 انـه   -راتب بداهةً    بتلك الرباهني وامل   -فأظهرت التوحيد   . أحد، وليس ملكاً إالّ لواحد أحد     
وبينت أنه بالوحدة واألحدية يتحول مجيع الكون مبثابـة جنـوٍد   .  وقطبهاإلهليحمور الكمال  

ومبجيء اآلخرة ووجودها تتحقـق     . مستنفرين لذلك الواحد األحد، وموظفني مسخرين له      
 العامة  كماالته وتصان من السقوط وتسود عدالته املطلقة، وتنجو من الظلم، وتنـزه حكمته           
وتبـدو  . وتربأ من العبث والسفاهة، وتأخذ رمحته الواسعة مداها، وتنقذ من التعذيب املشني           

وتتقدس كل صفة من صـفاته سـبحانه        . عزته وقدرته املطلقتان وتنقَذان من العجز الذليل      
 .وتتجلى منـزهة جليلة

ث، وان أبواب دار    فالبد وال ريب مطلقاً أن القيامة ستقوم، وان احلشر والنشور سيحد          
ما "الثواب والعقاب ستفتح، مبقتضى ما يف حقائق هذه الفقرات الثمانية املذكورة املبتدئة بـ              

اليت هي مسألة دقيقة ونكتة ذات مغزى لطيف من بني مئات النكات الدقيقة لإلميان باهللا               " دام
ولكـي تتقـرر    .. كي تتحقق أمهية األرض ومركزيتها، وأمهية اإلنسانية ومكانتها       : ؛ وذلك 

ولكي ينجو األوليـاء واألحبـاء      .. عدالة رب األرض واإلنسان وحكمته ورمحته وسلطانه      
ولكي يـرى أعظمهـم     .. الرب الباقي من الفناء واإلعدام األبدي      إىل     احلقيقيون واملشتاقون 

ـ           ى وأحبهم وأعزهم ثواب عمله، ونتائج خدماته اجلليلة اليت جعلت الكائنات يف امتنان ورض
ولكي يتقدس كمال السلطان السرمدي من النقص والتقصري، وتتنـزه قدرته مـن            .. دائمني

 .العجز، وتربأ حكمته من السفاهة، وتتعاىل عدالته عن الظلم
 .ما دام اهللا جل جالله موجوداً فان اآلخرة ال ريب فيها مطلقاً: واخلالصة



 احلشر جبميع دالئلها وتشـهد      -آنفاً   املذكورة   - وكما تثبت األركان اإلميانية الثالثة      
أيضـاً  " ومبالئكته، وبالقدر خريه وشره من اهللا تعاىل      "كذلك يستلزم الركنان اإلميانيان     . عليه

 :احلشر، ويشهدان شهادة قوية على العامل الباقي ويدالن عليه على النحو اآليت
ئكة ووظائف عبوديتهم،   إن مجيع الدالئل واملشاهدات واملكاملات الدالة على وجود املال        

هي بدورها دالئل على وجود عامل األرواح وعامل الغيب وعامل البقاء وعـامل اآلخـرة ودار                
 ان  - بإذن إهلي    -السعادة واجلنة والنار اللتني ستعمران باجلن واإلنس، ألن املالئكة ميكنهم           

 كجربيـل عليـه     -اق  يشاهدوا هذه العوامل ويدخلوها، لذا فاملالئكة املقربون خيربون باالتف        
فكما أننا نعلم بديهة    .  بوجود تلك العوامل املذكورة وجتواهلم فيها      -السالم الذي قابل البشر     

وجود قارة أمريكا اليت مل نرها من كالم القادمني منها، كذلك يكون اإلميان بديهة مبا أخربت 
... خرة واجلنـة والنـار     عن وجود عامل البقاء ودار اآل      - وهو بقوة مائة تواتر      -به املالئكة   

 .وهكذا نؤمن ونصدق
الكلمـة  " كما جاءت يف رسالة القـدر        -" اإلميان بالقدر "وكذلك الدالئل اليت تثبت     

هي بدورها دالئل على احلشر ونشر الصحف وموازنة األعمـال عنـد            " السادسة والعشرين 
 على ألواح النظـام     امليزان األكرب، ذلك ألن ما نراه أمام أعيننا من تدوين مقدرات كل شيء            

وامليزان، وكتابة أحداث احلياة ووقائعها لكل ذي حياة يف قواه احلافظة، ويف حبوبه ونـواه،               
وتثبيت دفاتر األعمال لكل ذي روح وال سيما اإلنسان، وإقرارها          . ويف سائر األلواح املثالية   

م، ومـن التـدوين   كل هذا القدر من القَدر احمليط، ومن التقدير احلكـي  .. يف ألواح حمفوظة  
ألجل حمكمة كربى، ولنيل ثواب وعقاب  إالّ الدقيق، ومن الكتابة األمينة، ال ميكن أن يكون

وإالّ فال يبقى مغزى وال فائدة أبداً، لذلك التدوين احمليط والكتابة اليت تسجل وحتفظ              . دائمني
شر فـإن مجيـع     أي إنْ مل حيدث احل    . فيقع إذن ما هو خالف احلكمة واحلقيقة      . أدق األمور 

وهـذا ال ميكـن أن      ! معاين كتاب الكون احلقة اليت كتبت بقلم القَدر سوف متسخ وتفسد          
كإنكار هذا الكون، بل هو هذيان . يكون مطلقاً، وليس له احتمال أبداً، بل هو حمال يف حمال   

 .ليس إالّ



حلشـر  إن مجيع دالئل أركان اإلميان اخلمسة هي بدورها دالئل على ا          : حنصل مما تقدم  
بـل تسـتدعيه    . ووجوده، وعلى النشور وحدوثه، وعلى وجود الدار اآلخرة وانفتاح أبواا         

وتشهد عليه، لذا فانه من الوفاق الكامل واالنسجام التام أن يبحث ثلث القرآن الكرمي املعجز               
 البيان بكامله عن احلشر ملا له من األسس والرباهني اليت ال تتزعزع، وجيعله أساساً وركيـزة               

 .جلميع حقائقه اليت يرفعها على ذلك احلجر األساس
 )انتهت املقدمة(
 
 



  
  القطعة الثانية
 من الذيل

هي املقام األول من تسعة مقامات لطبقات الرباهني التسع اليت تدور حول احلشر واليت              
 : إليها بإعجاز اآلية الكرمية اآلتية أشارت
 
له احلمد يف السموات واألرض وعشياً      و_ فَسبحانَ اهللا حني تمسون وحني تصبحون      (

يخرج احلي من امليِت ويخرج امليت من احلي ويحيي األرض بعـد موـا              _ وحني تظهرون 
 )19 - 17: الروم) (وكذلك خترجون
 ما أظهرته هذه اآليات الكرمية من الربهـان البـاهر واحلجـة        - إن شاء اهللا     -سيبين  
 37.القاطعة للحشر

يف اخلاصة الثامنة والعشرين من احلياة،  أن احلياة تثبت أركان اإلميان الستة،             ولقد بينت   
 .حتقيقها إىل وتتوجه حنوها وتشري

هي حكمة خلق الكائنات، واهم نتيجتها وجوهرهـا، فـال          " احلياة"فما دامت   ! نعم
، بل أن اخلواص تنحصر تلك احلقيقة السامية يف هذه احلياة الدنيا الفانية القصرية الناقصة املؤملة     

التسع والعشرين للحياة وعظمة ماهيتها، وما يفهم من غاية شجرا ونتيجتها، ومثرا اجلديرة             
احلياة األبدية واحلياة اآلخرة واحلياة احلية حبجرهـا وتراـا    إالّ بعظمة تلك الشجرة، ما هي

هزة ذه األجهزة الغزيرة    وإالّ يلزم أن تظل شجرة احلياة ا      . وشجرها يف دار السعادة اخلالدة    
 دون مثر وال فائدة وال حقيقة، ولظل اإلنسان - وال سيما اإلنسان -املتنوعة يف ذوي الشعور    

تعساً وشقياً وذليالً وأحط من العصفور بعشرين درجة، بالنسبة لسعادة احلياة، مع أنه أمسـى               
عقل الذي هو أمثن نعمـة      بل ال . خملوق وأكرم ذوي احلياة وارفع من العصفور بعشرين درجة        

                                                           
37      وفي ختام هذه المسألة إشـارات  . وقضيتها لها عالقة مع الحشر، فقد ُأدرجت هنا      ) الحياة(وحيث إن مسألة    .   لم يكتب هذا المقام بعد

   المؤلف-.مسألة دقيقة جداً وعميقة، وهي )القَدر(الحياة إلى الركن اإليماني 



يصبح بالًء ومصيبة على اإلنسان بتفكره يف أحزان الزمان الغابر وخماوف املستقبل، فيعـذّب              
 .والشك أن هذا باطل مائة يف املائة!. قلبه دائماً معكراً صفو لذة واحدة بتسعة آالم
تظهر لنا يف كل ربيع إثباتاً قاطعاً مبا " اإلميان باآلخرة"فهذه احلياة الدنيا إذن تثبت ركن       

 .اكثر من ثالمثائة ألف منوذج من مناذج احلشر
فيا ترى هل ميكن لرب قدير، يهيئ ما يلزم حياتك من احلاجات املتعلقة ا مجيعاً ويوفر   
لك أجهزا كلها سواٌء يف جسمك أو يف حديقتك أو يف بلدك، ويرسله يف وقته املناسـب                 

 رغبة معدتك فيما يكفل لك العيش والبقاء، ويسمع مـا           حبكمة وعناية ورمحة، حىت أنه يعلم     
تف به من الدعاء اخلاص اجلزئي للرزق مبدياً قبوله لذلك الدعاء مبا بثّ من األطعمة اللذيذة        

فهل ميكن هلذا املدبر القدير أن ال يعرفك؟ وال يـراك؟ وال    ! غري احملدودة ليطمئن تلك املعدة      
 غاية لإلنسان وهي احلياة األبدية؟ وال يستجيب ألعظم دعاء          يهيئ األسباب الضرورية ألعظم   

وأمهه وأعمه، وهو دعاء البقاء واخللود؟ وال يقبله بعدم إنشائه احلياة اآلخرة وإجياد اجلنة؟ وال               
ذلك .. يسمع دعاء هذا اإلنسان وهو أمسى خملوق يف الكون بل هو سلطان األرض ونتيجتها             

فهل ميكن أن ال يهتم به      !  األعماق، والذي يهز العرش والفرش     الدعاء العام القوي الصادر من    
اهتمامه بدعاء املعدة الصغرية وال يرضي هذا اإلنسان؟ ويعرض حكمته الكاملة ورمحته املطلقة 

 .مث  كال ألف ألف مرة كال.. لإلنكار؟ كال
وهل يعقل أن يسمع اخفت صوت ألدىن جزء من احلياة فيستمع لشـكواه ويسـعفه،      

حيلم عليه ويربيه بعناية كاملة ورعاية تامة وباهتمام بالغ مسخراً له اكرب خملوقاته يف الكون،               و
يهتم  إالّ مث ال يسمع صوتاً كهزمي السماء ألعظم حياة وأمساها وألطفها وأدومها؟ وهل يعقل

تضرعه ورجائه وتوسله؟ ويكون كمـن جيهـز    إىل بدعائه املهم وهو دعاء البقاء، وإالّ ينظر
وكمن يرى الذرة وال    !! بعناية كاملة جندياً واحداً بالعتاد، وال يرعى اجليش اجلرار املوايل له            

حاش هللا مائة ألف مرة     ! أو كمن يسمع طنني الذباب وال يسمع رعود السماء        ! يرى الشمس 
 .حاش هللا

بـة   القدير احلكيم ذا الرمحة الواسعة وذا احمل       إن - بوجه من األوجه     -وهل يقبل العقل    
خملوقاته وهو أشـد   إىل الفائقة وذا الرأفة الشاملة والذي حيب صنعته كثرياً، وحيبب نفسه ا



 يفين حياة من هو اكثر حباً له، وهو احملبوب، وأهلٌ للحـب،             أنحباً ملن حيبونه، فهل يعقل      
إلعدام وعابد خلالقه فطرةً؟ ويفين كذلك لب احلياة وجوهرها وهو الروح، باملوت األبدي وا            

فيجعل سر رمحته ونـور حمبتـه       ! ويولّد جفوة بينه وبني حمبيه ويؤملهم أشد اإليالم       !! النهائي
فاجلمال املطلق الذي زين بتجليه هذا الكون       ... حاش هللا ألف مرة حاش هللا     ! معرضاً لإلنكار 

             مـا منــزنتها، الشـك اجت املخلوقات قاطبة وزيله، والرمحة املطلقة اليت أهتان ومج
 .ومقدستان بال اية وال حد عن هذه القساوة وعن هذا القبح املطلق والظلم املطلق

 :النتيجة
ما دامت يف الدنيا حياة، فالبد أن الذين يفهمون سر احلياة من البشـر، وال يسـيئون                 

 .آمنا... استعمال حيام، يكونون أهالً حلياة باقية، يف دار باقية ويف جنة باقية
لؤ املواد اللماعة على سطح األرض، وتلمع الفقاعات واحلباب والزبد علـى             تأل إنمث،  

سطح البحر، مث انطفاء ذلك التأللؤ والربيق بزوال الفقاعات وملعان اليت تعقبها كأا مرايـا               
جتلي انعكاس مشـٍس واحـدة    إالّ لشميسات خيالية يظهر لنا بداهة أن تلك اللمعات ما هي

وكذلك األمر .. إليها بأصابع من نور أللسنة وجود الشمس، وتشريوتذكر مبختلف ا. عالية
للحي " احمليي"يف تأللؤ ذوي احلياة على سطح األرض ويف البحر، بالقدرة اإلهلية وبتجلّى اسم           

يا " بعد أن رددت     -القيوم جلّ جالله، واختفائها وراء ستار الغيب لفسح اال للذي خيلفها            
 وإشارات للحياة السرمدية ولوجوب وجود احلي القيوم سبحانه شهادات إالّ  ما هي-" حي
 .وتعاىل

وكذا، فان مجيع الدالئل اليت تشهد على العلم اإلهلي الذي تشاهد آثاره مـن تنظـيم                
املوجودات، ومجيع الرباهني اليت تثبت القدرة املتصرفة يف الكون، ومجيع احلجج اليت تثبـت              

 الكون وتنظيمه، ومجيع العالمات واملعجزات اليت تثبـت         إدارةاإلرادة واملشيئة املهيمنة على     
مجيع هذه الدالئل اليت تشهد وتـدلّ  .. الرساالت اليت هي مدار الكالم الرباين والوحي اإلهلي      

" احلـي القيـوم   "على الصفات اإلهلية السبع اجلليلة، تدل وتشهد أيضاً باالتفاق على حياة            
يء فالبد أن له حياة أيضاً، ولو كان له مسـع فـذلك             سبحانه؛ ألنه لو وجدت الرؤية يف ش      

وجود احلياة، ولو كان هناك االختيار واإلرادة  إىل عالمة احلياة، ولو وجد الكالم فهو إشارة



وهكذا فان مجيع دالئل الصفات اجلليلة اليت تشاهد آثارها ويعلم بداهة           .. فتلك مظاهر احلياة  
احلي "ة، واإلرادة الشاملة، والعلم احمليط، تدل على حياة وجودها احلقيقي، أمثال القدرة املطلق

ووجوب وجوده، وتشهد على حياته السرمدية اليت نورت بشعاٍع منها مجيع الكـون      " القيوم
 ..وأحيت بتجٍل منها الدار اآلخرة كلها بذراا معاً

*  *  * 
 . وتثبته رمزاً"اإلميان باملالئكة"واحلياة كذلك تنظر وتدل على الركن اإلمياين 

 ما دامت احلياة هي أهم نتيجٍة للكون، وان ذوي احلياة لنفاستهم هم اكثر انتشـاراً                إذ
ومـا  . دار ضيافة األرض قافلة إثر قافلة، فتعمر م وتبتهج        إىل     وتكاثراً، وهم الذين يتتابعون   

تجديـد  دامت الكرة األرضية هي حمط هذا السيل من ذوي احلياة، فتمأل وختلى حبكمـة ال              
والتكاثر باستمرار، ويخلق يف أخس األشياء والعفونات ذوو حياة بغزارة، حـىت أصـبحت              

وما دام يخلق بكثرة هائلة على األرض أصفى خالصة         .. الكرة األرضية معرضاً عاماً لألحياء    
لترشح احلياة وهو الشعور والعقل والروح اللطيفة ذات اجلوهر الثابت، فكـأن األرض حتيـا      

فال ميكن أن تكون األجرام السماوية اليت هـي         .. باحلياة والعقل والشعور واألرواح   وتتجمل  
فالذين سيعمرون . اكثر لطافة واكثر نوراً وأعظم أمهية من األرض جامدة بال حياة وبال شعور

السماوات إذن يعمروا ويبهجون الشموس والنجوم، ويهبون هلا احليوية، وميثلون نتيجة خلق            
مثرا، والذين سيتشرفون باخلطابات السبحانية، هم ذوو شعور وذوو حياة مـن           السماوات و 

 .سكان السموات وأهاليها املتالئمني معها حيث يوجدون هناك بسر احلياة، وهم املالئكة
* * * 

 .ويثبته رمزاً" اإلميان بالرسل" إىل وكذلك ينظر سر احلياة وماهيتها ويتوجه
ألجل احلياة، وان احلياة هي اعظم جتل واكمـل نقـش           ما دام الكون قد خلق      !  نعم

وأمجل صنعة للحي القيوم جـلّ جالله، وما دامت حياته السرمدية اخلـالدة تظهر وتكشف             
ملا عرفت  " كتب"وال  " رسل"إذ لو مل تكن هناك      . عن نفسها بإرسال الرسل وإنزال الكتب     

وحياته كذلك األنبياء والرسل علـيهم      تلك احلياة األزلية، فكما أن تكلم الفرد يبني حيويته          
ذلك املتكلم احلي الذي يـأمر وينـهى       السالم والكتب املنـزلة عليهم، يبينون ويدلون على        



فالبد أن احلياة اليت يف الكون      . بكلماته وخطاباته من وراء الغيب احملجوب وراء ستار الكون        
وب وجوده،كما أن شعاعات    سبحانه وتعاىل وعلى وج   " احلي األزيل "تدل داللة قاطعة على     

ماهلا ارتباطات وعالقات معها مـن أركـان    إىل احلياة األزلية كذلك وجتلياا تنظر وتتوجه
و " الرسالة احملمديـة "وتثبتهما رمزاً، وال سيما    ) إنزال الكتب (و  ) إرسال الرسل (اإلميان مثل   

 احلياة، حيث إما مبثابة     اما ثابتان قاطعان كقطعية ثبوت    : إذ يصح القول  ". الوحي القرآين "
  .روح احلياة وعقلها

نعم، كما أن احلياة هي خالصة مترشحة من هذا الكون، والشعور واحلس مترشـحان              
من احلياة، فهما خالصتها، والعقل مترشح من الشعور واحلس، فهو خالصة الشعور، والروح             

 املادية  -كذلك احلياة احملمدية    . هي اجلوهر اخلالص الصايف للحياة، فهي ذاا الثابتة املستقلة        
 مترشحة من احلياة ومن روح الكون، فهي خالصة خالصتها والرسالة احملمديـة             -واملعنوية  

 -   ρمترشحة من حس الكون وشعورِه وعقِله، فهي أصفى خالصته، بل إن حياة حممـد               
 شعور لشعور الكـون      بشهادة آثارها حياة حلياة الكون، والرسالة احملمدية       -املادية  واملعنوية    

... أجل  .. والوحي القرآين بشهادة حقائقه احليوية روح حلياة الكون وعقل لشعوره         . ونور له 
 .أجل... أجل

فإذا ما فارق نور الرسالة احملمدية الكون وغادره، مات الكون وتوفيت الكائنات، وإذا             
   جنونه وفقدت الكرة األرضية صوا ا، وزلـزل عقلـها،   ما غاب القرآن وفارق الكون، جن
 .وظلت بال شعور، واصطدمت بإحدى سيارات الفـضاء، وقامت القيامة

وتدل عليـه وتثبــته   " الـقـدر"الركـن اإلمياين  إىل واحلـيـاة كـذلك، تنظر
 ما دامت احلياة ضياًء لعامل الشهادة وقد استولت عليه وأحاطت به، وهـي نتيجـة                إذرمزاً؛  

تجليات خالق الكون، وأمت فهرس ومنوذج للفعالية الربانية، حىت         الوجود وغايته، وأوسع مرآٍة ل    
 فالبد أن سر احلياة يقتضـي أن        - إذا جاز التشبيه     -كأا مبثابة نوع من خطتها ومنهجها       

 يف  - وهو مبعىن املاضي واملستقبل، أي املخلوقات املاضية والقابلة          -يكون عامل الغيب أيضاً     
 ومشهوداً ومتعيناً ومتهيأً المتثال األوامر التكوينية، أي كأنـه      نظام وانتظام وان يكون معلوماً    

 مثَلُها كمثل تلك . يف حياة معنوية



البذرة األصلية للشجرة وأصوهلا، والنوى واألمثار اليت يف منتهاها، اليت تتميز مبزايا نوٍع             
نني حيـاة   بل قد حتمل تلك البذور قوانني حياتية أدق من قـوا          . من احلياة كالشجرة نفسها   

 .الشجرة
فكما أن البذور واألصول اليت خلفها اخلريف املاضي، وسيخلفها هذا الربيع حتمل نور             
احلياة وتسري وفق قوانني حياتية، مثل ما حيمله هذا الربيع من حياة، كذلك شجرة الكائنات،               

، وضـاع واألوكلُّ غصٍن منه وكلُّ فرٍع، له ماضيه ومستقبله، وله سلسلة مؤلفة من األطوار              
القابلة واملاضية، ولكلّ نوٍع ولكلّ جزء منه وجود متعدد بأطوار خمتلفة يف العلـم اإلهلـي،                

والوجود العلمي هذا، الشبيه بالوجود اخلارجي هو مظهر . مشكالً بذلك سلسلةَ وجوٍد علمي
ية ذات لتجٍل معنوي للحياة العامة، حيث تؤخذ املقدرات احلياتية من تلك األلواح القدرية احل          

 .املغزى العظيم
 باألرواح اليت هـي عـني       - وهو نوع من عامل الغيب       - امتالء عامل األرواح     إننعم،  

 ومها نوعان من عامل     -احلياة، ومادا، وجوهرها وذواا، يستلزم أن يكون املاضي واملستقبل          
ناسق الكامـل يف    وكذا فان االنتظام التام والت    ..  متجلّية فيهما احلياة   -الغيب وقسم ثان منه     

الوجود العلمي اإلهلي  ألوضاع ذات معاٍن لطيفة لشيء ما ونتائجه وأطواره احليوية ليبين أن               
 .له أهلية لنوع من احلياة املعنوية

 مثل هذا التجلي، جتلي احلياة الذي هو  ضياء مشس احلياة األزلية لن ينحصر يف             إننعم،  
ان احلاضر، وال يف هذا الوجود اخلارجي، بل البد أن          عامل الشهادة هذا فقط، وال يف هذا الزم       

فالكونُ إذن جبميـع  . لكل عامل من العوامل مظهراً من مظاهر جتلي ذلك الضياء حسب قابليته      
 كمـا تـراه عـني    -عوامله، حي ومشع مضيء بذلك التجلي، وإالّ ألصبح كل من العوامل           

 .تة الظاهرة، وعاملاً خرباً مظلماً جنازة هائلة خميفة حتت هذه الدنيا املؤق-الضاللة 
. وهكذا يفهم وجه من أوجه اإلميان بالقضاء والقدر من سر احلياة ويثبت به ويتضـح              
أي كما تظهر حيوية عامل الشهادة واملوجودات احلاضرة بانتظامهـا وبنتائجهـا، كـذلك              

حياة معـىن، وهلـا     املخلوقات املاضية واآلتية اليت تعد من عامل الغيب هلا وجود معنوي، ذو             



ثبوت علمي ذو روح حبيث يظهر باسم املقدرات اثر تلك احلياة املعنوية بوساطة لوح القضاء               
 .والقدر



  
 القطعة الثالثة
 من الذيل

 :سؤال يرد مبناسبة مبحث احلشر
 ومآ اَمر(، )29:يس) (صيحةً واِحدةً  إالّ إنْ كَانت(إن ما ورد يف القرآن الكرمي مراراً 

يـبني لنا أن احلشر األعظـم سـيظهر فجـأة إىل     ) 77:النحل)(كَلَمِح الْبصِر  إالّ الساعِة
ولكن العقول الضيقة تطلب أمثلة واقعية مشهودة كي تقبل         . الوجود، يف آن واحد بال زمان     

 .وتذعن هلذا احلدث اخلارق جداً واملسألة اليت ال مثيل هلا
األجساد، وإحياُء األجساد،  إىل عودةُ األرواح: ئل هيإن يف احلشر ثالث مسا: اجلواب

 .وإنشاء األجساد وبناؤها
 : أجسادها ومثاله هو إىل وهي جميء األرواح وعودا: املسألة األوىل

اجتماع اجلنود املنتشرين يف فترة االستراحة واملتفرقني يف شىت اجلهات على الصـوت             
 .املدوي للبوق العسكري
ي هو بوق إسرافيل عليه السالم، ليس قاصراً عن البوق العسـكري            نعم، إن الصور الذ   

ـ    ) بلـى :قَـالُوا ( كما أن طاعة األرواح اليت هي يف جهة األبد وعامل الذرات واليت أجابت ب
املقبل من أعمـاق    ) 172: األعراف) (اَلَست ِبرِبكُم   ( عندما مسعت نداء    ) 172:األعراف(

الكلمة "وقد أثبتت. ف أضعاف ما عند أفراد اجليش املنظماألزل ونظامها يفوق بال شك أضعا
 األرواح ليست وحدها جيش سبحاين بل مجيع الـذرات أيضـاً            أنبرباهني دامغة   " الثالثون

 .جنوده املتأهبون للنفري العام
 :ومثالُه هو. وهي إحياء األجساد: املسألة الثانية

ئية ليلة مهرجان مدينة عظيمة، من      مثلما ميكن إنارة مئات اآلالف من املصابيح الكهربا       
كذلك ميكن إنارة مئات املاليني من مصـابيح  . مركز واحد يف حلظة واحدة، كأا بال زمان       

فما دامت الكهرباء وهي خملوقـة مـن        . األحياء وبعثها على سطح األرض من مركز واحد       
ئص والقدرة علـى    خملوقات اهللا سبحانه وتعاىل وخادمة إضاءة يف دار ضيافته، هلا هذه اخلصا           



القيام بأعماهلا حسب ما تتلقاه من تعليمات وتبليغات ونظام من خالقها، فالبد أن احلشـر               
األعظم سيحدث كلمح البصر ضمن القوانني املنظمة اإلهلية اليت ميثلها آالف اخلدم املنـوِرين              

 .كالكهرباء
 :وهي إنشاء األجساد فوراً ومثاله هو: املسألة الثالثة
ع األشجار واألوراق اليت يزيد عددها ألف مرة على جمموع البشرية، دفعـة             إنشاء مجي 

واحدة يف غضون بضعة أيام يف الربيع، وبشكل كامل، وباهليئة نفسها اليت كانت عليهـا يف                
وكذلك إجياد مجيع أزهار األشجار ومثارها وأوراقها بسرعة خاطفة، كمـا           .. الربيع السابق 

لك تنبه البذيرات والنوى والبذور وهي ال حتصى وال تعد واليت وكذ.. كانت يف الربيع املاضي
وكذلك نشور اجلثث املنتصبة    .. هي منشأ ذلك الربيع يف آن واحد معاً وانكشافها وأحياؤها         

وكذلك إحياء أفـراد    " .. البعث بعد املوت  "واهلياكل العظمية لألشجار، وامتثاهلا فوراً ألمر       
وكذلك حشر أمم   .. ئفها اليت ال حصر هلا مبنتهى الدقة واإلتقان       أنواع احليوانات الدقيقة وطوا   
املاثل أمام أعيننا والذي يذكرنا بالوضوء والنظافة لقيامه بتنظيف         "احلشرات وال سيما الذباب     

الذي يفوق عدد ما ينشر منـه يف سـنة          " يديه وعيونه وجناحيه باستمرار ومالطفته وجوهنا     
فحشر هذه احلشرة يف كل ربيع مع       .. ن آدم عليه السالم   واحدة عدد بىن آدم مجيعهم من لد      

سائر احلشرات األخرى وإحياؤها يف بضعة أيام، ال يعطي مثاالً واحداً بل آالف األمثلة على               
  .إنشاء األجساد البشرية فوراً يوم القيامة
فـان إجيـاد    " القدرة"والدار اآلخرة هي دار     " احلكمة"نعم، ملا كانت الدنيا هي دار       

مبقتضى احلكمة الربانية ومبوجب اغلب     . شياء يف الدنيا صار بشيء من التدريج ومع الزمن        األ
" الرمحة"و  " القدرة"أما يف اآلخرة فان     ". احلكيم، املرتب، املدبر، املريب   "األمساء احلسىن أمثال    
شـياء  فاأل. االنتظار إىل املادة واملدة والزمن وال إىل فال حاجة" احلكمة"تتظاهران اكثر من 
كَلَمِح البصـِر اَو   إالّ ومآ اَمر الساعِة(القرآن الكرمي بـ   إليه وما يشري. تنشأ هناك نشأة آنية

 باَقْر وما ينشأ هنا من األشياء يف يوم واحد ويف سنة واحدة ينشأ             أن، هو   )77:النحل) (ه 
 .يف حملة واحدة كلمح البصر يف اآلخرة



 جميء احلشر أمر قطعي كقطعية جمـيء الربيـع املقبـل            أن  تفهم أنوإذا كنت ترغب    
وان مل تصدق به    ". الكلمة التاسعة والعشرين  "و  " الكلمة العاشرة "وحتميته، فانعم النظر  يف      

 .كمجيء هذا الربيع، فلك أن حتاسبين حساباً عسرياً
 : وهي موت الدنيا وقيام الساعة، ومثاله: املسألة الرابعة

 سيار أو مذنب بأمر رباين بكرتنا األرضية اليت هي دار ضيافتنا،            انه لو اصطدم كوكب   
 .  كما يدمر يف دقيقة واحدة قصر بين يف عشر سنوات- أي األرض -لدمر مأوانا ومسكننا 

 
 القطعة الرابعة
 من الذيل

)     ميمر ِهيو ِىي الِْعظَامحي نقَالَ م _    آ اَواَهشا الَّذى اَنهييحلْـٍق      قُل يِبكُلِّ خ وهٍة ورلَ م
ليم79ـ 78:يس) (ع( 

 : لقد جاء يف املثال الثالث يف احلقيقة التاسعة للكلمة العاشرة، أنه
 شخصاً عظيماً يف الوقت الذي ينشئ أمام أنظارنا جيشاً ضخماً           أنإذا قال لك أحدهم     

ستراحة بـنفخ مـن بـوق،        جيمع فرقة كاملة من اجلنود املتفرقني لال       أنيف يوم واحد ميكنه     
     ال، ال أصدق ذلك، أال يكون جوابك وإنكارك        : وجيعلهم ينضوون حتت نظام الفرقة، وقلت

جنوناً وبالهة؟ كذلك، فان الذي أوجد أجساد احليوانات كافة، وذوي احلياة كافـة مـن               
العدم، تلك األجساد اليت هي كالفرق العسكرية للكائنات الشبيهة باجليش الضـخم ونظّـم    

، "كن فيكون "راا ولطائفها ووضعها يف موضعها الالئق، بنظام كامل وميزان حكيم بأمر            ذ
وهو الذي خيلق يف كل قرن بل يف كل ربيع، مئات اآلالف من أنواع ذوي احلياة وطوائفها                 

فهل ميكن أن يسأل هذا القدير وهذا العليم كيف سيجمع بصيحة واحدة            .. الشبيهة باجليش 
يع الذرات األساس واألجزاء األصلية من اجلنود املتعارفني حتت لواء فرقة           من بوق إسرافيل مج   
 وهل ميكن أن يستبعد هذا منه؟ أو ليس استبعاده بالهة وجنوناً؟! اجلسد ونظامها؟

               وكذلك فان القرآن الكرمي قد يذكر من أفعال اهللا الدنيوية العجيبة والبديعة كي يعـد
أو أنه يصـور األفعـال      . لإلميان بأفعاله املعجزة يف اآلخرة    األذهان للتصديق وحيضر القلوب     



مبا نشاهده مـن   إليه اإلهلية العجيبة اليت ستحدث يف املستقبل واآلخرة بشكل نقنع ونطمئن
 .فمثالً. نظائرها العديدة

)بنيم صيمخ وطْفٍَة فإذا هن ِمن اهلَقْنا خاإلنسان اَن ري لَم هنا ).. يس(رة آخر سو إىل )اَو
يف قضية احلشر، يثبت القرآن الكرمي ويسوق الرباهني عليها، بسبع أو مثاين صـور خمتلفـة                 

 .متنوعة
 إىل إنكم ترون نشأتكم من النطفة: والً، ويعرضها لألنظار قائالًأ انه يقدم النشأة األوىل 

ون إذن النشـأة  تنكـر خلق اإلنسان، فكيـف   إىل املضغة ومن املضغة إىل العلقة ومن العلقة
اَلّذى جعلَ لكم ِمن الشجِر االَخضِر      (مث يشري بـ    .. األخرى اليت هي مثل هذا بل أهون منه؟       

تلك اآلالء وذلك اإلحسان واإلنعام الذي أنعمه احلـق سـبحانه علـى     إىل )80:يس)(ناراً
خلوا القـرب   اإلنسان، فالذي ينعم عليكم مثل هذه النعم، لن يترككم سدى وال عبثاً، لتـد             

إنكم ترون إحياء واخضرار األشجار امليتة، فكيـف        : مث انه يقول رمزاً     .. وتناموا دون قيام  
مث هل ميكـن أن     .. تستبعدون اكتساب العظام الشبيهة باحلطب  للحياة وال تقيسون عليها؟         

يعجز من خلق السماوات واألرض عن إحياء اإلنسان وإماتته وهو مثرة السـموات واألرض،   
فهل تظنون أن   !  يهمل مثرا ويتركها لآلخرين؟    أنل ميكن ملن يدير أمر الشجرة ويرعاها        وه

..  باحلكمة، ويهمل مثرا  ونتيجتـها؟     أجزائهااليت عجنت مجيع    " شجرة اخللقة "يترك للعبث   
وهكذا فان الذي سيحييكم يف احلشر هو من بيده مقاليد السموات واألرض، وختضـع لـه                

ومـن  .. تسخرياً كامالً " كن فيكون "جلنود املطيعني ألمره فيسخرهم بأمر    الكائنات خضوع ا  
عنده خلق الربيع يسري وهين كخلق زهرة واحدة، وإجياد مجيع احليوانات سهل على قدرتـه               

 ؟)من يحيِى الِْعظَامَ(: فال ولن يسأل للتعجيز صاحب هذه القدرة. كإجياد ذبابة واحدة
يبني انه سبحانه بيده    ) 83:يس ()انَ الَّذى ِبيِدِه ملَكُوت كُِل شيء     فَسبح(مث انه بعبارة      

مقاليد كل شيء، وعنده مفاتيح كل شيء، يقلب الليل والنهار، والشتاء والصـيف بكـل               
سهولة ويسر كأا صفحات كتاب، والدنيا واآلخرة مها عنده كمنـزلني يغلق هذا ويفـتح              

 أي انه حيييكم مـن      )واَلَيِه ترجعونَ ( : جة مجيع الدالئل هي   فما دام األمر هكذا فان نتي     . ذاك
 .احلشر، ويويف حسابكم عند ديوانه املقدس إىل القرب، ويسوقكم



 هذه اآليات قد هيأت األذهان، وأحضرت القلوب لقبول قضية احلشر،           أنوهكذا ترى   
 .مبا أظهرت نظائرها بأفعال يف الدنيا
نظائرها الدنيويـة،   إىل  بشكل حيسس ويشريأخرويةفعاالً هذا وقد يذكر القرآن أيضاً أ

 : واالستبعاد فمثالًاإلنكارليمنع 
 ِبسِم اهللا الرحمِن الرِحيم

ـِّرت    _ وإذا النجوم انكَـدرت  _ ِاذَا الشمس كُوِّرت  ( وإذا _ وإذا الِْجـبــالُ سيـ
وإذا _ وإذا النفُوس زوِّجت  _ ذا الِْبحار سجرت  وإ_ وإذا الْوحوش حِشرت  _ الِْعشار عطِّلَت 

وإذا _ وإذا السمآُء كُِشـطَت   _ وإذا الصحف نِشرت  _ ِباَىِّ ذَنٍب قُِتلَت  _ الـموؤدةُ سِئلَت 
  السورةآخر إىل )عِلمت نفْس مآ اَحـضرت_ وإذا الْجنةُ اُزِلفَت_ الْجحيم سعِّرت
 هللا الرحمِن الرحيمِبسم ا
وإذا الْقُبـور   _ وإذا الِبحار فُِجـرت   _ وإذا الْكَواِكب اْنتثَرت  _ ِاذَا السمآُء اْنفَطَرت  (
 آخر السورة إىل )عِلمت نفْس ما قَدمت واَخرت_ بعِثرت

 ِبسِم اهللا الرحمِن الرِحيم
واَلْقَت مـا ِفيهـا     _ وإذا األرض مدت  _ أِذنت ِلرِبها وحقَّت  و_ ِاذَا السمآُء انشقَّت  (
 آخر السورة إىل )وأِذنت ِلرِبها وحقَّت _ وتخلَّت

فترى أن هذه السور تذكر االنقالبات العظيمة والتصرفات الربانية اهلائلة بأسلوب جيعل            
ولكن اإلنسان ما أن يرى نظائرها . يف حريةالقلب أسري دهشة هائلة يضيق العقل دوا ويبقى 

وملا كان تفسري السور الثالث هذه يطول، . ويقبلها بكل سهولة ويسر إالّ يف اخلريف والربيع
 :لذا سنأخذ كلمة واحدة منوذجاً، فمثالً

)  تِشرن فحستنشر يف احلشر مجيع أعمال الفرد مكتوبـة        :  تفيد هذه اآلية   )وإذا الص
أن السورة  إالّ إليها سبيالً، حيث إن هذه املسألة عجيبة بذاا فال يرى العقلو. على صحيفة
احلشر الربيعي وكما أن للنقاط األخرى نظائرها وأمثلتها كذلك نظـري نشـر    إىل كما تشري

فلكل مثر ولكل عشب ولكل شجر، أعمال وله أفعـال ولـه            . الصحف ومثاهلا واضح جلي   
شكل الذي تـظهر به األمساء اإلهلية احلسىن، فجميع هذه         وظائف وله عبودية وتسبيحات بال    



وستظهر مجيعها يف ربيع آخر ومكان    . األعمال مندرجة مع تاريخ حياته يف بذوره ونواه كلها        
أي انه كما يذكر بفصاحة بالغة أعمال أمهاته وأصوله بالصورة والشكل الظاهر، فانه             . آخر

 .تح األوراق واألمثارينشر كذلك صحائف أعماله بنشر األغصان وتف
نعم، إن الذي يفعل هذا أمام أعيننا بكل حكمة وحفظ وتدبري وتربية ولطف هو الذي               

 ).وإذا الصحف نِشرت(يقول 
 . وان كانت لديك قوة استنباط فاستنبط. وهكذا قس النقاط األخرى على هذا املنوال
" كُوِّرت"فان لفظ   . أيضاً) تإذا الشمس كُوِّر  (وألجل مساعدتك ومعاونتك سنذكر       

 إىل لُفّت وجمعت، فهو مثال رائع ساطع فوق أنه يومئ: الذي يرد يف هذا الكالم هو  مبعىن
 :نظريه ومثيله يف الدنيا

 اهللا سبحانه وتعاىل قد رفع ستائر العدم واألثري والسماء، عن جوهرة الشمس             إن: أوالً
وسـيلف تلـك   . الدنيا إىل ن خزينة رمحته وأظهرهااليت تضئ الدنيا كاملصباح، فأخرجها م

 .اجلوهرة بأغلفتها عندما تنتهي هذه الدنيا وتنسد أبواا
 الشمس موظفة ومأمورة بنشر غالالت الضوء يف األسحار ولفّها يف األماسي،            إن: ثانياً

و قـد   وهكذا يتناوب الليل والنهار عل هامة األرض، وهي جتمع متاعها مقللة من تعاملها، أ             
أي كما أن هذه املوظفـة جتمـع   .  نقابا ألخذها وعطائها ذلك-حٍد ما  إىل -يكون القمر 

متاعها وتطوي دفاتر أعماهلا ذه األسباب فالبد من أن يأيت يوم تعفى من مهامها، وتفصـل       
ولعلّ توسع ما يشاهده الفلكيون     .  مل يكن هناك سبب لإلعفاء والعزل      إنمن وظيفتها، حىت    

ا من البقعتني الصغريتني اآلن اللتني تتوسعان وتتضخمان رويداً رويداً، تسـترجع            على وجهه 
 وبأمر رباين ما لفّته ونشرته على رأس األرض بإذن إهلي من الضوء،        - ذا التوسع    -الشمس  

جهنم لتحرقي  إىل هنا انتهت مهمتك مع األرض، فهيا إىل :فيقول رب العزة. فتلف به نفسها
 . أهانوا موظفة مسخرة مثلك وحقروها متهمني إياها باخليانة وعدم الوفاءالذين عبدوك و

 . على وجهها املبقع) إذا الشمس كُوِّرت)ذا تقرأ الشمس األمر الرباين  
 
 



  
 القطعة اخلامسة

 من الذيل
إن إخبار مائة وأربعة وعشرين ألفاً من املصطفني األخيار وهـم األنبيـاء واملرسـلون         

 إىل    إخباراً باإلمجاع والتواتر مستندين    - كما نص عليه احلديث      -م الصالة والسالم    عليه38
الشهود عند بعضهم واىل حق اليقني عند آخرين، عن وجود الدار اآلخرة، وإعالم باإلمجاع              

إليها، وان اخلالق سبحانه وتعاىل سيأيت بالدار اآلخرة بال ريب، مثلمـا   أن الناس سيساقون
 .عداً قاطعاًوعد بذلك و

وان تصديق مائة وأربعة وعشرين مليوناً من األولياء كشفاً وشهوداً ما أخرب به هـؤالء               
األنبياء  عليهم السالم، وشهادم على وجود اآلخرة بعلم اليقني دليل قاطع وأي دليل علـى          

 ..وجود اآلخرة
رجاء العـامل كلـه،     وكذا، فإن جتلّيات مجيع األمساء احلسىن خلالق الكون املتجلّية يف أ          

 .تقتضي بالبداهة وجود عامل آخر خالد، وتدل داللة واضحة على وجود اآلخرة
وكذا القدرة اإلهلية وحكمتها املطلقة، اليت ال إسراف فيها وال عبث، واليت حتيي جنائز              
األشجار امليتة وهياكلها املنتصبة، حتييها وهي ال تعد وال حتصى على سطح األرض يف كـل                

فتحشـر  " البعث بعد املـوت   "وجتعلها عالمة على    " كن فيكون "ويف كل سنة، بأمر     ربيع،  
ثالمثائة ألف نوع من طوائف النباتات وأمم احليوانات وتنشرها، مظهرةً بذلك مئات األلوف             

 .من مناذج احلشر والنشور ودالئل وجود اآلخرة
الرزق، وتعيشـها   إىل وكذا الرمحة الواسعة اليت تدمي حياة مجيع ذوي األرواح احملتاجة

والعناية الدائمة اليت تظهر أنواع الزينة واحملاسن مبا ال يعـد           . بكمال الرأفة عيشة خارقة للغاية    
 . ال شك أما تستلزمان وجود اآلخرة بداهة. وال حيصى، يف فترة قصرية جداً يف كل ربيع

                                                           
مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً، الرسل من ذلك ثالثمائة وخمسة عشر           "يا رسول اهللا كم وفاء عدة األنبياء؟ قال         : قلت: (  قال أبو ذر    38

  . المترجم -) 5737مشكاة المصابيح ت .(رواه اإلمام احمد) جماً غفيراً



ة غرزاً ال انفصام هلا يف األبدية وآمال السرمدية املغروز إىل وكذا، عشق البقاء، والشوق
خالق الكون، وهـو   إىل فطرة هذا اإلنسان الذي هو أكمل مثرة هلذا الكون، وأحب خملوق
وجود عامل باٍق بعد هذا  إىل أوثق صلة مع موجودات الكون كله، ال شك انه يشري بالبداهة
 .العامل الفاين، واىل وجود عامل اآلخرة ودار السعادة األبدية

 وجود اآلخرة مبثل -حد يستلزم القبول  إىل -دالئل تثبت بقطعية تامة فجميع هذه ال
وهذا الدرس  " اإلميان باآلخرة " فما دام أهم درس يلقننا القرآن إياه هو          39 .بداهة وجود الدنيا  

هذه الدرجة، ويف ذلك اإلميان نور باهر ورجاء شديد وسلوان عظيم ما لو  إىل رصني ومتني
خة يف شخص واحد لكفاها ذلك النور، وذلك الرجـاء، ذلـك            اجتمعت مائة ألف شيخو   

 :السلوان النابع من هذا اإلميان؛ لذا علينا حنن الشيوخ أن نفرح بشيخوختنا ونبتهج قائلني
 ". احلمد هللا على كمال اإلميان"
  

                                                           
 :ذلك، يظهر في المثال اآلتي) نفي وإنكار(ومدى الصعوبة واإلشكال في " الثبوتياألمر " مدى السهولة في إخبار إن  39

ال، ال توجد :  هناك ـ على سطح األرض ـ حديقة خارقة جداً ثمارها كعلب الحليب، وأنكر عليه اآلخر قوله هذا قائالً  أن: إذا قال أحدهم
أي (أمـا الثـاني   . بمجرد إراءة مكان تلك الحديقة أو بعض ثمارها.  يثبت دعواهأنفاألول يستطيع ـ بكل سهولة ـ   . مثل هذه الحديقة

وهكذا األمر في الـذين     .  يرى ويري جميع أنحاء الكرة األرضية ألجل أن يثبت نفيه، وهو عدم وجود مثل هذه الحديقة                أنفعليه  ) المنكر
 شاهدين صادقين منهم كافيان إلثبات أن، علـماً وأثارهايخبرون عن الجنة، فانهم يظهرون مئات اآلالف من ترشحاتها، ويبينون  ثمارها 

دعواهم، بينما المنكرون لوجودها، ال يسعهم إثبات دعواهم إالّ بعد مشاهدة الكون غير المحدود، والزمن غير المحدود، مع سبر غورهـا      
 !بالبحث والتفتيش، وعند عدم رؤيتهم لها، يمكنهم إثبات دعواهم

 . المؤلف-!. شد رصانتهأاعلموا ما أعظم قوة اإليمان باآلخرة وما ! اً ويا أيها االخوةفيا من بلغ به الكبر عتي
 

  



  
  احلقيقة احلادية عشرة 

  اإلنسانيةباب 
  "احلق"وهو جتلي اسم 

 خيلق هذا اإلنسان ليكون اكـرم عبـٍد   أنعبود احلق  أمن املمكن للحق سبحانه وهو امل     
 لربوبيته العامة للعاملني، واكثر املخاطبني ادراكاً وفهماً ألوامـره          أمهيةلربوبيته املطلقة، واكثر    

السبحانية، ويف احسن تقوٍمي حىت اصبح مرآة جامعة ألمسائه احلسىن ولتجلي االسم االعظـم              
وليكون أمجلَ معجـزات القـدرة   .  احلسىناألمساء هذه ولتجلي املرتبة العظمى لكل اسم من    

 جهزةً وموازين ملعرفة وتقدير ما يف خزائن الرمحة اإلهلية من كنوز، واكثـر            أ وأغناهااإلهلية،  
املخلوقات فاقة وحاجة إىل نعمه اليت ال حتصى، واكثرها تأملاً من الفناء، وأزيدها شـوقاً إىل                

 تعاسة، ومن   أكثرهامع انه من جهة احلياة الدنيا       . اً وحاجة البقاء، وأشدها  لطافة ورقة وفقر     
 خيلق املعبود احلق اإلنسان ـذه       أنفهل من املمكن    .. جهة االستعداد الفطري أمساها صورة    

 اإلنسانيةفيمحق احلقيقة   ! املاهية مث ال يبعثه إىل ما هو مؤهل له ومشتاق إليه من دار اخللود؟             
  ..حقيته سبحانه؟ تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياًويعمل ما هو مناٍف كلياً أل

وهل يعقل للحاكم باحلق والرحيم املطلق الذي وهب هلذا اإلنسان اسـتعداداً فطريـاً              
 حيملنـها، أي    أن  واجلبال    واألرض الكربى اليت أبت السموات      األمانةسامياً  ميكّنه من محل      

شؤونه الكلية وجتلياته املطلقة، مبوازينـه      خلقَه ليعرف صفات خالقه سبحانه الشاملة احمليطة و       
فسخر له .  وأضعفهاوأعجزهاوالذي برأه بشكل ألطف املخلوقات .. اجلزئية ومبهاراته الضئيلة  

..  تسبيحاا وعباداا  أمناطمجيعها من نبات وحيوان، حىت نصبه مشرفاً ومنظماً ومتدخالً يف           
عـالن   اإلهليـة يف الكـون، ودالّالً إل  اءاتلإلجر - مبقاييس مصغرة - والذي جعله منوذجاً
على الكائنات، حىت منحه منـزلة اكرم مـن منــزلة    - فعالً وقوالً - الربوبية املنـزهة
 كل هذه الوظائف لإلنسانفهل ميكن أن يهب سبحانه ..  إىل مرتبة اخلالفة  إياهاملالئكة، رافعاً   

ادة األبدية ؟ فريميه إىل درك الذلّة واملسكنة        مث ال يهب له غاياا ونتائجها ومثارها وهي السع        
، وجيعله أتعس خملوقاته؟ وجيعل هذا العقل الذي هو هدية مباركة نورانيـة             واألسقامواملصيبة  



حلكمته سبحانه ووسيلة ملعرفة السعادة آلةَ تعذيٍب وشؤم، خالفاً حلكمته املطلقـة، ومنافـاة         
  .برياًلرمحته املطلقة؟ تعاىل اهللا عن ذلك علواً ك

 رأينا يف احلكاية أن يف هوية الضابط ودفتر خدمته رتبته، ووظيفتـه             أنناكما  : اخلالصة
ومرتبه وأفعاله وعتاده، واتضح لدينا أن ذلك الضابط ال يعمل ألجل هذا امليدان املؤقت، بل               

  . ملا سريحل إليه من تكرمي وإنعام يف مملكة مستقرة دائمة
سان من لطائف، وما يف دفتر عقله من حواس، وما يف           كذلك فان ما يف هوية قلب اإلن      

الّ ألجـل   إفطرته من اجهزة وعتاد متوجهة مجيعاً ومعاً إىل السعادة األبدية،بل ما منحت له              
  . وهذا ما يتفق عليه أهل التحقيق والكشف. تلك السعادة األبدية 
  :فعلى سبيل املثال

ستمنح لِك  : ل العقل وأحد مصوريه   حدى وسائ إلو قيل لقدرة التخيل يف اإلنسان وهي        
. سلطنةَ الدنيا وزينتها مع عمر يزيد على مليون سنة ولكن مصريك إىل الفناء والعدم حتمـاً               

  ).  مل يتدخل الوهم وهوى النفسإن. (نراها تتأوه وتتحسر
 يشبع اصغر آلة يف اإلنسان وهي أنال ميكنه  - وهو الدنيا وما فيها -  أعظم فاٍنإنأي 

  !الاخلي
 هذا اإلنسان الذي له هذا االستعداد الفطري والذي له آمالٌ متتد            أنيظهر من هذا جلياً     

هذا إنإنسان  .  السعادة األبدية    أنواعفكار حتيط بالكون، ورغبات تنتشر يف ثنايا        أ، و األبدإىل  
انتظـار  الّ مستضافاً مؤقتاً، وصـالة      إفليست هذه الدنيا    .  خلق لالبد وسريحل إليه حتماً     إمنا

  . اآلخرة
  
  
  
  
  

  احلقيقة الثانية عشرة



  باب الرسالة والتنـزيل
  "ِبسِم اهللا الرحمن الرحيم"وهو جتلي 

أمن املمكن ملن أيد كالمه مجيع األولياء الصاحلني املعززين بكشـفيام وكرامـام،             
        م وحتقيقاالعلماء واألصفياء املستندين إىل تدقيقا ذلكم هو الرسول   .. موشهد بصدقه مجيع

 الذي فتح مبا أويت من قوة طريق اآلخرة وباب اجلنة،  مصدقاً بألٍف من معجزاتـه                 ρالكرمي  
 أنفهل من املمكـن     . عجازه بأربعني وجهاً  إالثابتة، وبآالف من آيات القرآن الكرمي الثابت        

ريق اآلخرة وباب   من طρوهام هي أوهى من جناح ذبابة ما فتحه هذا الرسول الكرمي أتسد 
  !اجلنة؟
  
III 
 

وهكذا لقد فُهم من احلقائق السابقة ان مسألة احلشر حقيقة راسخة قوية حبيث ال ميكن               
أن تزحزحها أية قوة مهما كانت حىت لو استطاعت أن تزيح الكرة األرضية وحتطمها، ذلك               

.  وصفاته اجلليلة كلـها الن اهللا سبحانه وتعاىل يقر تلك احلقيقة مبقتضى امسائه احلسىن مجيعها        
والقرآن الكرمي يثبتها جبميـع آياتـه       .   يصدقها مبعجزاته وبراهينه كلها     ρوان رسوله الكرمي    

  .والكون يشهد هلا جبميع آياته التكوينية وشؤونه احلكيمة. وحقائقه
 - فهل من املكن يا ترى ان يتفق مع واجب الوجود سبحانه وتعاىل مجيع املوجودات

يف حقيقة احلشر، مث تأيت شبهة شيطانية واهية ضعيفة لتـزيح هـذه احلقيقـة     - عدا الكفار
  ...مث كال... كالّ! الراسخة الشاخمة وتزعزعها؟

وال حتسنب ان دالئل احلشر منحصرة يف ما حبثناه من احلقائق االثنيت عشرة، بل كما ان                
ف من األوجـه واالمـارات   القرآن الكرمي وحده يعلّمنا تلك احلقائق، فانه يشري كذلك بآال     

  . القوية إىل أن خالقنا سينقلنا من دار الفناء إىل دار البقاء



وال حتسنب كذلك ان دالئل احلشر منحصرة فيما حبثناه من مقتضيات االمساء احلسـىن              
بل ان مجيع االمساء احلسىن املتجلية يف تدبري الكون " احلكيم، الكرمي، الرحيم، العادل، احلفيظ"

  .اآلخرة وتستلزمهاتقتضي 
وال حتسب ايضاً ان آيات الكون الدالة على احلشر هي تلك اليت ذكرناها فحسب، بل               
هناك آفاق وأوجه يف اكثر املوجودات تفتح وتتوجه مييناً ومشاالً، فمثلما يدل  ويشهد وجـه                

  . على الصانع سبحانه وتعاىل يشري وجه آخر إىل احلشر ويومئ اليه
صنعة املتقنة يف خلق اإلنسان يف احسن تقومي، مثلما هو اشـارة إىل             ان حسن ال  : فمثالً

الصانع سبحانه، فان ما فيه من قابليات وقوى جامعة، اليت تزول يف مدة يسرية، تشـري إىل                 
  .حىت اذا ما لوحظ وجه واحد فقط بنظرتني، فانه يدل على الصانع واحلشر معاً. احلشر

ظاهر يف اغلب االشياء من تنظيم احلكمة وتزيني العناية اذا لوحظت ماهيةُ ما هو : فمثالً
وتقدير العدالة ولطافة الرمحة، تبني انه صادرة من يد القدرة لصانع حكيم، كرمي،  عـادل،                

كذلك اذا لوحظت عظمة هذه الصفات اجلليلة وقوا وطالقتها، مع قصر حياة هذه             . رحيم
  . ة تتبني من خالهلااملوجودات يف هذه الدنيا وزهادا فان اآلخر

  :اي ان كل شئ يقرأ ويستقرئ بلسان احلال قائالً
  امنت ِباهللا وِبالْيوم اْالِخِر 

  
  
  
  
  
  
  
  

  اخلامتة



ان احلقائق االثنيت عشرة السابقة يؤيد بعضها البعض اآلخر، وتكمل احداها االخـرى             
 وهم ميكنه ان ينفذ من هذه فأي. وتسندها وتدعمها، فتتبني النتيجة من جمموعها واحتادها معاً 

  االسوار االثىن عشر احلديد، بل االملاس املنيعة ليزعزع االميان باحلشر احملصن باحلصن احلصني؟
تفيد ان خلق   ) 28:لقمان) (ما خلْقُكُم والَ بعثُكُم ِاالَّ كَنفٍْس واِحدٍة        (فاآلية الكرمية     

نعـم،  . اإلهلية، كخلق انسان واحد وحشره    مجيع البشر وحشرهم سهل ويسري على القدرة        
". نقطة من نور معرفة اهللا    "من رسالة   " احلشر"وهو هكذا حيث فصلت هذه احلقيقة يف حبث         

  .ِاال اننا سنشري هنا إىل خالصتها مع ذكر االمثلة، ومن اراد التفصيل فلرياجع تلك الرسالة
ولـو   - ن الشمس مثلما ترسلا - وال جدال يف األمثال - "وهللا املثل االعلى: "فمثالً

ضوَءها بسهولة تامة إىل ذرة واحدة، فاا ترسله بالسهولة نفسها إىل مجيـع املـواد    - ارادياً
  ".النورانية"الشفافة اليت ال حصر هلا، وذلك بسر 

وان أخذ بؤبؤ ذرة شفافة واحدة لصورة الشمس مساٍو ألخذ سطح البحر الواسع هلا،              
  ".الشفافية"وذلك بسر 

وان الطفل مثلما ميكنه ان حيرك دميته الشبيهة بالسفينة، ميكنه أن حيرك كذلك السفينة              
 الذي فيها" االنتظام"احلقيقية، وذلك بسر .  

، يسوق اجلـيش باكملـه بالكلمـة     "ِسر"وأن القائد الذي يسير اجلندي الواحد بامر        
 األمتثال والطاعة"نفسها، وذلك بسر."  

اً حساساً جداً يف الفضاء، حبيث يتحسس وزن جوزة صغرية يف الوقت ولو افترضنا ميزان 
ووجدت يف الكفتني جوزتان أو مشسان، فان اجلهد        . الذي ميكن أن توضع يف كفتيه مشسان      

املبذول لرفع احدى الكفتني إىل األعلى واالخرى إىل االسفل هو اجلهد نفسه، وذلك بسـر               
  ".املوازنة"

 أصغره، وما ال يعــد من االشياء يظهر كالشـــئ       فما دام اكرب شئ يتساوى مع     
النورانية (ملا فيها من  - وهي ناقصة فانية - الواحد يف هذه املخلوقات واملمكنات االعتيادية

فالبد أنه يتساوى أمام القدير املطلق القليل والكثري،        ) والشفافية واالنتظام واالمتثال واملوازنة   
" النورانية"احد ومجيع الناس بصيحة واحدة، وذلك بالتجليات        والصغري والكبري، وحشر فرد و    



يف ملكوتية  " النورانية"و  " الشفافية"املطلقة لقدرته الذاتية املطلقة وهي يف منتهى الكمال،  و           
االشياء وطاعتها ألوامره التكوينية امتثـاالً      " امتثال"احلكمة والقدرة، و    " انتظام"االشياء، و   
  .االمكان الذي هو تساوي املمكنات يف الوجود والعدم" ةموازن"كامالً، وبسر 

 - مث ان مراتب القوة والضعف لشئ ما عبارة عن تداخل ضده فيه، فدرجات احلرارة
ناجتة من تداخل الربودة، ومراتب اجلمال متولدة من تداخل القبح، وطبقات الضـوء   - مثالً

عرضي، فال ميكن لضده أن يدخل فيه، وِاال        ِاالّ انّ الشئ ان كان ذاتياً غري        . من دخول الظالم  
فما دامت قـدرة    . أي أنه  ال مراتب فيما هو ذايت وأصيل        . لزم اجتماع الضدين وهو حمال    

القدير املطلق ذاتية، وليست عرضية كاملمكنات، وهي يف كمال املطلق، فمن احملـال اذن أن               
لذي اجلالل هين كخلق زهـرة  أي ان خلق الربيع بالنسبة . يطرأ عليها العجز الذي هو ضده    

واحدة، وبعث الناس مجيعاً سهل ويسري عليه كبعث فرد منهم، خبالف ما اذا اُسند االمر إىل                
  .االسباب املادية، فعندئٍذ يكون خلق زهرٍة واحدة صعباً كخلق الربيع

III 
 لصور احلشر وحقائقه ما هـي  - منذ البداية - وكل ما تقدم من االمثلة وااليضاحات

ِاالّ من فيض القرآن الكرمي، وما هي ِاال لتهيئة النفس للتسليم والقلب للقبول؛ اذ القول الفصل 
  ...فلله احلجة البالغة.. للقرآن الكرمي والكالم كالمه، والقول قوله، فلنستمع اليه

فانظر إىل آثار رمحِت اهللا كيف يحيي األرض بعد موِتها إنّ ذلك حمليي املوتى وهـو                (
  ) 50: الروم) (لى كل شيء قديرع

قل حيييها الذي انشأها أول مرة وهو بكـل خلـٍق           _ قال من حييي العظام وهي رميم     (
  )78،79:يس) (عليم

)          ة شيٌء  عظيمان زلزلة الساع اتقوا ربكم ل كلّ مرضعٍة     _ يا أيها الناسذهها ترونيوم ت
        ملها وترى الناسكلّ ذات محٍل ح عما أرضعت وتـضع   كارى ولكـنكارى وما هم ِبسس 

2 - 1: احلج) (عذاب اهللا شديد(  
) اهللا ال ِاله االّ هو ليجمعنكُم إىل يوم القيامِة ال ريب فيِه ومن اصدق من اهللا حـديثاً                 (

  )87:النساء(



  )14 - 13: االنفطار) (وانّ الفجار لفي جحيم _ ان األبرار لفي نعيم  (
يومئـٍذ  _ وقال اإلنسان ما هلا   _ وأخرجِت االرض اثقاهلا  _  زلزاهلا اذا زلزلت االرض  (

فمن يعمل  _ يومئٍذ يصدر الناس اشتاتاً لريوا اعماهلم     _  بأن ربك أوحى هلا   _ حتدِّث أخبارها 
  )سورة الزلزال) (ومن يعمل مثقال ذرٍة شراً يره_ مثقال ذرٍة خرياً يره

_ يوم يكونُ الناس كالفراش املبثـوث     _  ادراك ما القارعة   وما_ ما القارعة _ القارعة(
وأمـا مـن   _ فهو يف عيشٍة راضيٍة_ فأما من ثقلت موازينه  _ وتكون اجلبال كالِعهِن املنفوش   

  )سورة القارعة) (نار حامية_ وما ادراك ماِهيه_ فأمه هاوية_ خفَّت موازينه
ة االّ كلمِح البصر أو هو أقـرب ان اهللا          وهللا غيب السمواِت واالرض وما أمر الساع       (

  )77:النحل) (على كلٌ شيٍء قدير
III 

  :ولنقل آمنا وصدقنا. ولنستمع إىل امثال هذه اآليات البينات
آمنت باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم االخر وبالقدر خريه وشره مـن اهللا تعـاىل،               

ن الشفاعة حق، وان منكراً ونكـرياً       والبعث بعد املوت حق، وان اجلنة حق، والنار حق، وا         
  .اشهد أن ال ِاله ِاالّ اهللا وأشهد أن حممداً رسول اهللا. حق، وأنَّ اهللا يبعث من يف القبور

اللّهم صلّ على ألطف وأشرف واكمل وأمجل مثرات طوىب رمحتك الذي أرسلته رمحةً             
لطوىب املتدلية علـى دار  للعاملني ووسيلة لوصولنا إىل أزين واحسن وأجىن واعلى مثرات تلك ا       

  .االخرة أي اجلنة
اللّهم أجرنا وأجر والدينا من النار وأدخلنا وأدخل والدينا اجلنة مع االبرار جباه نبيـك               

  .آمني... املختار
ال تقل ِلم ال احيط فهماً ذه الكلمـة         ! فيا أيها األخ القارئ هلذه الرسالة بانصاف        "
قد  - امثال ابن سينا - ق من عدم االحاطة ا، فان فالسفة دهاةال تغتم وال تتضاي.. العاشرة
نؤمن به فحسب، اذ ال ميكن سـلوك سـبيله،          "اي  ) احلشر ليس على مقاييس عقلية    : (قالوا

وكذلك اتفق علماء االسالم بأن قضية احلشر قضية نقلية، أي ان أدلتها            " وسرب غوره بالعقل  



لذا فان سبيالً غائراً، وطريقاً عالياً سـامياً يف الوقـت           . نقلية، وال ميكن الوصول اليها عقالً     
  .نفسه، ال ميكن أن يكون بسهولة طريق عام ميكن أن يسلكه كل سالك

ولكن بفيض القرآن الكرمي، وبرمحة اخلالق الرحيم قد من علينا السري يف هذا الطريـق               
فما علينـا ِاالّ    . ان والتسليم الرفيع العميق، يف هذا العصر الذي حتطم فيه التقليد وفسد االذع          

تقدمي آالف الشكر إىل البارى عز وجل على احسانه العميم وفضله العظيم، اذ ان هذا القدر                
  .فالبد ان نرضى مبقدار فهمنا ونـزيده بتكرار املطالعة. يكفي النقاذ امياننا وسالمته

االعظم هو من   هذا وان أحد اسرار عدم الوصول إىل مسألة احلشر عقالً هو ان احلشر              
، لذا فان رؤية واراءة االفعال العظيمة الصادرة من جتلي االسم االعظم،            )االسم االعظم (جتلي  

ومن جتلي املرتبة العظمى لكل اسم من االمساء احلسىن هي اليت جتعل اثبات احلشر االعظـم                
  .الميان احلقيقيسهالً هيناً وقاطعاً كاثبات الربيع وثبوته، والذي يؤدي إىل االذعان القطعي وا

بفـيض القـرآن    ) الكلمة العاشرة (وعلى هذه الصورة توضح احلشر ووِضِّح يف هذه         
  .وِاالّ لو اعتمد العقل على مقاييسه الكليلة لظلّ عاجزاً مضطراً إىل التقليد. الكرمي
  
  

  ذيل رسالة احلشر
  

  القطعة األوىل
  من الحقة الكلمة العاشرة وذيلها املهم 

  
  ن الرحيمبسم اهللا الرمح

ولَه الْحمد ِىف السمواِت واْالرِض وعِشياً      _ فَسبحانَ اهللا حني تمسونَ وحني تصِبحونَ     ( 
يخِرج احلَى ِمن الْميِِّت ويخِرج الْميت ِمن الْحىِّ ويحِىي االرض بَعد موِتها            _ وحني تظِْهرونَ 
 خت كَذِلكونَ          _ رجونَوِشرتنت رشب متِاذَآ اَن اٍب ثُمرت ِمن لَقَكُماِتِه اَنْ خآي ِمناِته اَنْ   _ وآي ِمنو

خلَق لَكُم ِمن اَنفُِسكُم  اَزواجاً ِلتسكُنوا ِالَيها وجعلَ بينكُم مودةً  ورحمةً ِانَّ يف ذِلك الياٍت                 



 ٍم يفَكَّرونَِلقَوت _           ِانَّ ىف ذِلك اِنكُمالْوو ِتكُماَلِْسن ِتالفاْخِض واالَراِت وموالس لْقاِتِه خآي ِمنو
 اِلمنياٍت ِللْعـاٍت    _ اليالَي ِلِه ِانَّ ىف ذِلكـَض وِمن آياِتِه منامكُم ِبالّيِل والنهاِر واْبتغآؤكُم ِمن ف

 ٍم يونَِلقَوعمىي ِبـِه              _ سحآًء فَـيمآِء مالس نـزلُ ِمنياً وعطَمفاً ووخ قراْلب ريكُماِته يآي ِمنو
ومن آياِتِه اَنْ تقُـوم السـمآُء واْالَرض        _ اْالَرض بعد موِتها ِانَّ ىف ذِلك الياٍت ِلقَوٍم يعِقلُونَ        

   ِاذَا د ـُم ـُم دعـوةً ِمن االَرِض ِاذا اَنتـم تخرجونَ      ِباَمـِره ث ـَاك ولَه من ِىف السمواِت    _ ع
وهو الَّذى يبدؤا الْخلْق ثُم يعيده وهو اَهونُ علَيِه ولَه الْمثَلُ االَعلى            _ واْالرِض كُلٌّ لَه قَاِنتونَ   

  )27 - 17الروم) (عزيز احلَِكيمِىف السمواِت واالرِض وهو الْ
برهاناً قوياً، وحجةً كربى، ملا تبينه هذه اآليات الكرمية         ) الشعاع التاسع (سنبين يف هذا    

  .من حمور االميان وقطبه، وهو احلشر، ومن الرباهني السامية املقدسة الدالة عليه
ـ  40)سعيد القدمي (وانه لعناية ربانية لطيفة ان كتب        نة يف ختـام مؤلّفـه    قبل ثالثني س

  : ما يأيت) اشارات االعجاز يف مظان االجياز(الذي كتبه مقدمة لتفسري ) حماكمات(
  . سوف يفسر آيتني تبينان احلشر وتشريان اليه: املقصد الثاين

  .وتوقف، ومل تتح له الكتابة. ِبسِم اهللا الرحمِن الرحيم41خنو: ولكنه ابتدأ بـ
كرمي وبعدد دالئل احلشر واماراته أن وفّقين لبيان ذلـك          فألف شكر وشكر للخالق ال    

  : فأنعم سبحانه وتعاىل علي بتفسري اآلية االوىل. التفسري بعد ثالثني سنة
فَانظُر إىل آثَاِر رحمـِت اهللا كَيف يحِىي االَرض بعد موِتها ِانَّ ذَِلك لَمحِىي الْمـوتى             (

  )50: الروم) (ءٍْ قَديروهو على كُلِِّ شي
الكلمـة التاسـعة    (و  ) الكلمـة العاشـرة   (وذلك بعد حنو عشر سنوات، فأصبحت       

  .. ومها حجتان ساطعتان قويتان اخرستا املنكرين اجلاحدين) والعشرين

                                                           
40
) 1926( هو اللقب الذي يطلقه النورسي على نفسه قبل قيامه بتأليف رسائل النور «سعيد القدمي»  

رمي رسائل  على عاتقه مهمة انقاذ االميان، ويستلهم من فيض القرآن الك«سعيد اجلديد»وقبل أن يأخذ 
 .ــ املترجم. النور
41
  .ــ املترجم. فإذن: كلمة كردية باللهجة الكرماجنية الشمالية، تعين: خنو  
 



وبعد حواىل عشر سنوات من بيان ذلك احلصن احلصني للحشر، أفاض علي سـبحانه              
  . درة هلذا الشعاع، فكان هذه الرسالةوتعاىل وانعم بتفسري اآليات املتص

عبارة عن تسعة مقامات سامية مما اشارت اليها اآليات الكرميـة      ) الشعاع التاسع (فهذا  
  .مع مقدمة مهمة

  
  
  
  
  
  
  

  املقدمة
  

سنذكر اوالً وباختصار نتيجة واحدة جامعة من بني النتائج احلياتية          :هذه املقدمة نقطتان  
ر، مبينني مدى ضرورة هذه العقيدة للحياة االنسانية والسـيما          والفوائد الروحية لعقيدة احلش   

  .االجتماعية
 - من بني احلجج العديدة لعقيدة االميان باحلشـر  - ونورد كذلك حجة كلية واحدة

  .مبينني ايضاً مدى بداهتها ووضوحها حيث ال يداخلها ريب وال شبهة
  

  النقطة األوىل
 وكنموذج قياسي من بني مئات االدلة على أن         سنشري إىل أربعة أدلة على سبيل املثال        

عقيدة االخرة هي أس االساس حلياة اإلنسان االجتماعية والفردية، وأساس مجيـع كماالتـه            
  .ومثله وسعادته

  :الدليل األول



ان االطفال الذين ميثلون نصف البشرية، ال ميكنهم ان يتحملوا تلك احلاالت اليت تبدو              
 حاالت املوت والوفاة ِاالّ مبا جيدونه يف انفسهم وكيـام الرقيـق             مؤملةً ومفجعة امامهم من   

ذلك االميان الذي يفتح بـاب االمـل        ". االميان باجلنة "اللطيف من القوة املعنوية الناشئة من       
. املشرق أمام طبائعهم الرقيقة اليت ال تتمكن من املقاومة والصـمود وتبكـي ألدىن سـبب               

أن اخـي   : "فيحاور الطفل املؤمن باجلنة نفسـه     . فرح وسرور فيتمكنون به من العيش ناء و     
الصغري أو صديقي احلبيب الذي تويف، اصبح اآلن طرياً من طيور اجلنة، فهو اذن يسرح مـن                 

وِاالّ فلوال هذا االميان باجلنة هلدم املوت الـذي         ". اجلنة حيث يشاء، ويعيش افضل واهنأ منا      
تلــك القــوة املعنــوية هلــؤالء الذين  - وكذلك الكبار - يصيب اطفاالً امثاله

ـّم نفسيام، ولدمر حيام ونغصها فتبكي عندئٍذ مجيع         ال حيــلة هلم وال قــوة، وحلط
فإمـا أن متـوت     . جوارحــهم ولطـائفهم من روح وقلب وعقل مع بكـاء عيـوم          

  .احاسيسهم وتغلظ مشاعرهم أو يصبحوا كاحليوانات الضالة التعسة
  :ل الثاينالدلي

ِان الشيوخ الذين هم نصف البشرية، امنا يتحملون ويصربون وهم على شفري القرب بـ              
وال جيدون الصرب والسلوان من قرب انطفاء شعلة حيام العزيزة علـيهم،            ". االميان باآلخرة "

 فهؤالء الشـيوخ  . وال من انغالق باب دنياهم احللوة اجلميلة يف وجوههم ِاالّ يف ذلك االميان            
الذين عادوا كاالطفال واصبحوا مرهفي احلس يف أرواحهم وطبائعهم، امنا يقـابلون ذلـك              

واالّ . اليأس القاتل األليم الناشئ من املوت والزوال، ويصربون عليه باألمل يف احلياة اآلخـرة             
الذين  هم اجدر بالشفقة والرأفـة   - فلوال هذا االميان باآلخرة لشعر هؤالء اآلباء واالمهات

ضراماً روحياً واضطراباً  - لذين هم يف أشد احلاجة إىل االطمئنان والسكينة واحلياة اهلادئةوا
نفسياً وقلقاً قلبياً، ولضاقت عليهم الدنيا مبا رحبت، ولتحولت سجناً مظلماً رهيباً، والنقلبت             

  .احلياة إىل عذاب أليم قاٍس
  :الدليل الثالث

ر احلياة االجتماعية ال يهدئ فورة مشـاعرهم،        ان الشباب واملراهقني الذين ميثلون حمو     
وال مينعهم من جتاوز احلدود إىل الظلم والتخريب، وال مينع طيش انفسهم ونــزواا، وال               



فلوال هذا اخلوف من    . يؤمن السري االفضل يف عالقام االجتماعية االّ اخلوف من نار جهنم          
ن بأهوائهم الدنيا إىل جحيم تتأجج على       عذاب جهنم لقلب هؤالء املراهقون الطائشون الثملو      

وحلولوا احلياة االنسانية السامية إىل حياة حيوانيـة        " احلُكُم للغالب "الضعفاء والعجائز، حيث    
  . سافلة

  :الدليل الرابع
ان احلياة العائلية هي مركز جتمع احلياة الدنيوية ولولبها وهي جنة سـعادا وقلعتـها               

فال سعادة لروح احلياة    . ان بيت كل فرد هو عاملَه ودنياه اخلاصة       و. احلصينة وملجأها االمني  
العائلية ِاالّ باالحترام املتبادل اجلاد والوفاء اخلالص بني اجلميع، والرأفة الصادقة والرمحة الـيت              

وال حيصل هذا االحترام اخلالص والرمحة املتبادلة الوفيـة ِاالّ          . تصل إىل حد التضحية وااليثار    
وجود عالقات صداقة أبدية، ورفقة دائمة، ومعية سرمدية، يف زمن ال ايـة لـه،               باالميان ب 

وحتت ظل حياة ال حدود هلا، تربطها عالقات أبوٍة حمترمة مرموقة، واخوٍة خالصـة نقيـة،                
ان زوجيت هذه رفيقة حيايت وصاحبيت يف       : "وصداقٍة وفية نـزيهة، حيث حيدث الزوج نفسه      

خلالدة، فال ضري ِان اصبحت االن دميمة أو عجوزاً، اذ إن هلا مجاالً أبـدياً   عامل االبد واحلياة ا   
سيأيت، لذا فأنا مستعد لتقدمي اقصى ما يستوجبه الوفاء  والرأفة، وأضحي بكل ما تتطلبه تلك                

وهكذا ميكن أن يكن هذا الرجل حباً ورمحة لزوجته العجوز كما يكنـه             ".. الصداقة الدائمة 
الّ فان صحبة وصداقة صورية تستغرق ساعة أو ساعتني ومن مث يعقبها فراق             وا. للحور العني 

وال ميكنها ان تعطي    . أبدي ومفارقة دائمة هلي صحبة وصداقة ظاهرية ال اساس هلا وال سند           
االّ رمحة جمازية، واحتراماً مصطنعاً، وعطفاً حيواين املشاعر، فضالً عـن تـدخل املصـاحل               

ا على تلك الرمحة واالحترام فتنقلب عندئٍذ تلك اجلنة الدنيوية          والشهوات النفسانية وسيطر  
  .إىل جحيم ال يطاق

وهكذا فان نتيجة واحدة لالميان باحلشر من بني مئات النتائج الـيت تتعلـق باحليـاة                
االجتماعية لالنسان، وتعود اليها، واليت هلا مئات األوجه والفوائد، اذا ما قيست على تلـك               

 املذكورة آنفاً، يدرك أن وقوع حقيقة احلشر وحتققها قطعي كقطعية ثبـوت             الدالئل االربعة 
بل هي اظهر داللة من حاجة املعـدة إىل االطعمـة      . حقيقة اإلنسان السامية وحاجاته الكلية    



وميكن ان يقدر مدى حتققها حتققاً أعمق واكثر اذا ما سلبت           . واالغذية، واوضح شهادةً منها   
يقة، احلشر، حيث تصبح ماهيتها اليت هي سامية ومهمة وحيوية مبثابة           االنسانية من هذه احلق   

  .جيفة نتنة ومأوى امليكروبات واجلراثيم
فليلق السمع علماء االجتماع والسياسة واالخالق من املعنيني بشؤون اإلنسان واخالقه           

هذه اجلروح واجتماعه، وليأتوا ويبينوا مباذا سيمألون هذا الفراغ؟ ومباذا سيداوون ويضمدون      
  !الغائرة العميقة؟

  
  النقطة الثانية

على  - من بني الرباهني اليت ال حصر هلا - تبني هذه النقطة باجياز شديد برهاناً واحداً
  .وعلى النحو اآليت. حقيقة احلشر وهو ناشئ من خالصة شهادة سائر االركان االميانية

 مجيع دالئل نبوتـه ومجيـع         مع  ρان مجيع املعجزات الدالة على رسالة سيدنا حممد         
الرباهني الدالة على صدقه، تشهد مبجموعها معاً، على حقيقة احلشر، وتدل عليها وتثبتـها،              

وأن مجيع معجزاته   .   طوال حياته املباركة قد انصبت بعد التوحيد على احلشر          ρألن دعوته   
تشهد  - يقهموحتمل اآلخرين على تصد - وحججه الدالة على صدق االنبياء عليهم السالم

اليت رقّت الشهادة الصادرة    " الكتب املنـزلة "وكذا شهادة   . على احلقيقة نفسها، وهي احلشر    
  :وعلى النحو اآليت. إىل درجة البداهة، تشهدان على احلقيقة نفسها" الرسل الكرام"من 

الـيت   - يشهد جبميع معجزاته وحججه وحقائقه - ذو البيان املعجز - فالقرآن الكرمي
على حدوث احلشر ويثبته، حيث ان ثُلث القرآن بأكمله، وأوائـل أغلـب    -  أحقيتهتثبت

أي أن القرآن الكرمي ينبئ عن احلقيقة نفِسها بآالف         . السور القصار، آيات جلية على احلشر     
  : فمثالً. من آياته الكرمية صراحة أو اشارةً ويثبتها بوضوح، ويظهرها جبالء

  )اذا الشمس كُورت ( 
  )ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيٌء عظيميا   (
  )اذا زلزلت االرض زلزاهلا  (
  )اذا السماُء انفطرت  (



  )اذا السماء انشقت  (
  )عم يتساءلون  (
  )هل اتاك حديثُ الغاشية(

فيثبت القرآن الكرمي ذه اآليات وأمثاهلا يف مفتتح ما يقارب أربعني سورة ان احلشر ال               
 وأنه حدثٌ يف غاية األمهية يف الكون، وان حدوثه ضروري جداً والبد منه، ويبني               ريب فيه، 

  .باآليات األخرى دالئل خمتلفة مقنعة على تلك احلقيقة
ترى ان كان كتاب تثمر اشارةٌ واحدةٌ آليٍة من آياِته تلك احلقائق العلميـة والكونيـة               

 بشهــادة آالف مـن      املعروفـــة بالعــلـوم االســــالمية، فكيــف اذن    
آيــاته ودالئـله اليت تبني االميان باحلشر كالشمس ساطعة؟ أال يكون اجلحود ذا االميان             

  !أال يكون ذلك باطالً وحماالً يف مائة حمال؟! كانكار الشمس بل كانكار الكائنات قاطبة؟
و ترى هل ميكن أن يوصم آالف الوعد والوعيد لكالم سلطان عزيز عظيم بالكـذب أ              
  .اا بال حقيقة، يف حني قد خيوض اجليش غمار احلرب لئال تكذَّب اشارةٌ صادرة من سلطان
فكيف بالسلطان املعنوي العظيم الذي دام حكمه وهيمنته ثالثة عشر قرناً دون انقطاع، 
فربى ما ال تعد من االرواح والعقول والقلوب والنفوس، وزكّاها وأدارها على احلق واحلقيقة،              

تكفي اشارة واحدة منه إلثبات حقيقة احلشر؟ علماً أن فيه آالف الصـراحة الواضـحة               أال  
أليس الذي ال يدرك هذه احلقيقة الواضحة امحق جاهالً؟ أال يكون من العدالة احملضـة            ! املثبتة

  ان تكون النار مثواه؟
مث ان الصحف السماوية والكتب املقدسة مجيعها اليت حكَمت كل منها لفتـرة مـن               

لعصور واالزمنة، قد صدقت بآالف من الدالئل دعوى القرآن الكرمي يف حقيقة احلشر مع ان               ا
بياا هلا خمتصر وموجز، وذلك مبقتضى زماا وعصرها، تلك احلقيقة القاطعة اليت بينها القرآن        
الكرمي الذي ساد حكمه على العصور مجيعها، وهيمن على املستقبل كله، بينها جبالء وافاض              

  . ايضاحهايف
انسجاماً مع البحث، تلـك احلجـة       ) املناجاة(يدرج هنا نص ما جاء يف آخر رسالة         

القاطعة امللخصة للحشر، والناشئة من شهادة سائر االركان االميانية ودالئلها علـى االميـان              



باليوم اآلخر، والسيما االميان بالرسل والكتب، واليت تبدد االوهام والشكوك، حيث جاءت            
  .لوب موجز، وعلى صورة مناجاةباس

  وفهمت من تدريس القرآن احلكيم،       ρلقد أدركت بتعليم الرسول     .. يا ريب الرحيم  "
ان الكتب املقدسة مجيعها، ويف مقدمتها القرآن الكرمي، واألنبياَء عليهم السالم مجيعهم، ويف             

اق إىل ان جتليـات     ، يدلّون ويشهدون ويشريون باالمجاع واالتف     ρمقدمتهم الرسول االكرم    
الظاهرةَ آثارها يف هذه الدنيا، ويف العوامل كافـة،   - ذات اجلالل واجلمال - االمساء احلسىن

وآالءها املــشاهدة  - ذات الرمحة - وان جتلياا.. ستدوم دواماً اسطع وأر يف أبد اآلباد
وستبقى دومـاً يف دار     منـاذجــها يف هذا العـامل الفاين، ستثمر باى نور واعظم تألق،           

يف هـــذه احليـــاة الـدنيا     - وان اولئك املشتاقني الذين يتـــملّوا .. السعادة
بلهفــٍة وشــوق سريافـقـونـها باحملبة والود، ويصحبوا إىل االبد،  - القصــرية

وان مجيع االنبياء  وهم ذوو االرواح النرية ويف مقدمتهم الرسـول            .. ويظلون معها خالدين  
  ، ومجيع األولياء وهم اقطاب ذوي القلوب املنورة،  ومجيع الصديقني وهم منـابع                ρاالكرم

العقول النافذة النيرة، كل اولئك يؤمنون امياناً راسخاً عميقاً باحلشر ويشهدون عليه ويبشرون             
 بأن البشرية بالسعادة األبدية ، وينذرون اهل الضاللة بأن مصريهم النار، ويبشرون أهل اهلداية

عاقبتهم اجلنة، مستندين إىل مئات املعجزات الباهرة واآليات القاطعة، واىل ما ذكرته انت يا              
. ريب مراراً وتكراراً يف الصحف السماوية والكتب املقدسة كلها من آالف الوعد والوعيـد             
ومعتمدين على عزة جاللك وسلطان ربوبيتك، وشؤونك اجلليلة، وصفاتك املقدسة كالقدرة           

محة والعناية واحلكمة واجلالل واجلمال وبناًء على مشاهدام وكشفيام غري املعدودة اليت   والر
وبناًء على اميام واعتقادهم اجلازم الذي هو بدرجة علـم          . تنبئ عن آثار اآلخرة ورشحاا    

  . اليقني وعني اليقني
 العزة والعظمة   فيا قدير ويا حكيم ويا رمحن ويا رحيم ويا صادق الوعد الكرمي، ويا ذا             

انت مقدس ومنـزه، وانت متعال عن ان توِصم بالكذب كل          . واجلالل ويا قهار ذو اجلالل    
فتكذّم، أو حتجب ما يقتضـيه      .. أوليائك وكل وعودك وصفاتك اجلليلة وشؤونك املقدسة      

قطعاً سلطان ربوبيتك بعدم استجابتك لتلك األدعية الصادرة من عبادك الصـاحلني الـذين              



بتهم واحبوك، وحببوا انفسهم اليك باالميان والتصديق والطاعة، فانت منـزه ومتعـال            احب
مطلق عن أن تصدق أهل الضاللة والكفر يف انكارهم احلشر، اولئك الذين يتجاوزون علـى               
عظمتك وكربيائك بكفرهم وعصيام وتكذيبهم لك ولوعودك، والذين يسـتخفّون بعـزة            

  ..  ربوبيتكجاللك وعظمة ألوهيتك ورأفة
فنحن نقدس بال حد وال اية عدالتك ومجالك املطلقني ورمحتك الواسعة وننــزهها             

  .. من هذا الظلم والقبح غري املتناهي
  ونعتقد ونؤمن بكل ما اوتينا من قوة بأن اآلالف من الرسل واألنبياء الكرام، ومبا ال يعد

ن اليك هم شاهدون حبق اليقني وعني اليقني وال حيصى من االصفياء واألولياء الذين هم املنادو
وعلم اليقني على خزائن رمحتك األخروية وكنوز احساناتك يف عامل البقاء، وجتليات امسائك             

  ..احلسىن اليت تنكشف كلياً يف دار السعادة
ونؤمن ان هذه الشهادة حق وحقيقة، وان اشارام صدق وواقع، وان بشارام صادقة             

شعاع عظيم من اسم  - أي احلشر - يعاً يؤمنون بأن هذه احلقيقة الكربىفهؤالء مج.. وواقعة
ضمن دائرة  - باذن منك - الذي هو مرجع مجيع احلقائق ومشسها، فريشدون عبادك" احلق"

  .احلق، ويعلموم بعني احلقيقة
، حبق دروس هؤالء، وحبرمة ارشادام، آتنا امياناً كامالً وارزقنا حسن اخلامتـة           ! فيا ريب 

  ".آمني... لنا ولطالب النور، واجعلنا اهالً لشفاعتهم
وهكذا  فان الدالئل واحلجج اليت تثبت صدق القرآن الكرمي بل مجيع الكتب السماوية،        
وان املعجزات والرباهني اليت تثبت نبوة حبيب اهللا بل االنبياء مجيعهم، تثبت بدورها أهم مـا                

كما ان اغلب االدلة واحلجج الشـاهدة علـى         . يدعون اليه، وهو حتقق اآلخرة وتدل عليها      
وجوب واجب الوجود ووحدته سبحانه، هي بدورها شاهدة على دار السعادة وعامل البقـاء       
اليت هي مدار الربوبية وااللوهية وأعظم مظهر هلما، وهي شاهدة على وجود تلـك الـدار                

بحانه وتعـاىل، وصـفاته   ألن وجوده س - كما سيبني يف املقامات اآلتية - وانفتاح أبواا
اجلليلة، وأغلب امسائه احلسىن، وشؤونه احلكيمة، وأوصافه املقدسة أمثال الربوبية وااللوهيـة            



والرمحة والعناية واحلكمة والعدالة تقتضي مجيعها اآلخرة وتالزمها، بل تستلزم وجود عـامل             
  .رورة  أيضاًالبقاء بدرجة الوجوب وتطلب احلشر والنشور للثواب والعقاب بدرجة الض

نعم، ما دام اهللا موجوداً، وهو واحد، أزيل أبدي، فالبد ان حمور سلطان الوهيته وهـو                
وما دامت الربوبية املطلقة تتجلى يف هذه الكائنـات وال سـيما يف             .. اآلخرة، موجود ايضاً  

االحياء وهي ذات جالل وعظمة وحكمة ورأفة ظاهرة واضحة، فالبد أن هناك سعادة أبدية              
 عن الربوبية املطلقة أي ظن بكوا تترك اخللق مهالً دون ثواب، وتربئ احلكمـة مـن                 تنفي

  .أي أن تلك الدار موجودة قطعاً والبد من الدخول فيها. العبث، وتصون الرأفة من الغدر
وما دامت هذه األنواع من اإلنعام واالحسان واللطف والكرم والعناية والرمحة مشاهدة            

 اليت مل تنطفئ، وامام القــلوب الـيت لــم متـت، وتدلّنا علـى            وظاهرة أمام العقول  
وجوب وجود رب رمحن رحيم وراء احلجاب، فالبد من حياة باقية خالدة، لتنقذ اإلنعام من               
االستهزاء أي يأخذ االنعام مداه، وتصون االحسان من اخلداع ليستويف حقيقته، وتنقذ العناية             

نجي الرمحــة من النقمة فيتم وجوههـا، وتـربىء         من العبث لتـستكمل حتقـقها، وت    
نعم، ان الذي جيعل االحسان احساناً حقـاً،        . اللطف والكرم من االهانة  ليفيضا على العباد       

نعم، البد ان يتحقق    .. والنعمة نعمةً حقاً، هو وجود حياٍة باقيٍة خالدٍة يف عامل البقاء واخللود           
  .هذا

فصل الربيع ويف صحيفة ضيقة صغرية، مائة الـف         وما دام قلم القدرة الذي يكتب يف        
وان . كتاب، كتابةً متداخلة بال خطأ وال نصب وال تعب، كما هو واضح جلي امام اعيننـا               

صاحب ذلك القلم قد تعهد ووعد مائة ألف مرة ألكتنب كتاباً اسهل مـن كتـاب الربيـع         
ه كتابةً خالدة، يف مكان اوسع وارحبوأمجلَ من هذا املكان الضيق املكتوب أمامكم وألكتبن 

وانـه  !. فهو كتاب ال يفىن ابداً، وألجعلنكم تقرأونه حبـرية واعجـاب          .. املختلط املتداخل 
سبحانه يذكر ذلك الكتاب يف مجيع أوامره، اي ان اصول ذلك الكتاب قد كُتبت بال ريب،                

  ..يعوستكتب حواشيه وهوامشه باحلشر والنشور، وستدون فيه صحائف اعمال اجلم
وما دامت هذه االرض قد اصبحت ذات امهية عظمى من حيث احتواؤها على كثـرة               
املخلوقات، ومئات االلوف من انواع ذوي احلياة واألرواح املختلفة املتبدلة، حىت صـارت             



فـذُكرت دائمـاً صـنواً      . قلب الكون وخالصته، ومركزه وزبدته ونتيجته وسبب خلقـه        
  ...يف مجيع األوامر السماوية) واِت واالَرِضرب السم( للسماوات كما يف 

 - اليت هلا هذه املاهيات واخلواص - وما دام ابن آدم حيكم يف شىت جهات هذه االرض
ويتصرف يف اغلب خملوقاا مسخِّراً اكثر االحياء له، جاعالً اكثر املصنوعات حتوم حوله وفق              

عرضها ويزينها، وينسق األنواع العجيبة   مقاييسه وهواه، وحسب حاجاته الفطرية، وينظمها وي      
منها يف كل مكان حبيث ال يلفت نظر االنس واجلن وحدهم، بل يلفت ايضـاً نظـر أهـل      
السموات والكون قاطبة، بل حىت نظر مالك الكون، فنال االعجاب والتقدير واالستحسان،            

ويت من علم ومهارة أمهية عظيمة، وقيمة عالية، فاظهر مبا أ - من هذه اجلهة - وأصبحت له
انه هو املقصود من حكمة خلق الكائنات، وأنه هو نتيجتها العظمى ومثرا النفيسة، وال غرو               

وحيث أنه يعرض صنائع اخلالق البديعة، وينظّمها بشكل مجيل جذاب يف           ..فهو خليفة االرض  
 واُمهل ليقوم   هذه الدنيا، فقد اُجل عذابه على عصيانه وكفره، وسـمح  له بالعيش يف الدنيا             

  ..ذه املهمة بنجاح
الذي له هذه املاهية واملزايا خلقةً وطبعاً، وله حاجات ال تحد مع  - وما دام البن آدم

رب قدير، له القدرة والرأفة املطلقة مما جيعل  - ضعفه الشديد، وآالم ال تعد مع عجزه الكامل
ملعادن اليت حيتاجها االنسـان، ومسـتودعاً       هذه االرض اهلائلة العظيمة خمزناً عظيماً ألنواع ا       

ألنواع االطعمة الضرورية له، وحانوتاً لألموال املختلفة اليت يرغبها، وانه سبحانه ينظر إليـه              
  ...بعني العناية والرأفة ويربيه ويزوده مبا يريد

حيب االنسان، وحيبب نفسه اليه، وهو  - كما يف هذه احلقيقة - وما دام الرب سبحانه
ٍق، وله عوامل باقية، ويجري االمور وفق عدالته، ويعمل كل شئ وفق حكمته، وان عظمة               با

سلطان هذا اخلالق األزيل وسرمدية حاكميته ال حتصرمها هذه الدنيا القصرية، وال يكفيهمـا              
حيث يظل اإلنسان دون جزاء . عمر اإلنسان القصري جداً، وال عمر هذه االرض املؤقتة الفانية

دنيا ملا يرتكبه من وقائع الظلم، وما يقترفه من انكار وكفر وعصيان، جتاه مـواله               يف هذه ال  
الذي انعم عليه ورباه برأفة كاملة وشفقة تامة، مما ينايف نظام الكون املنسق، وخيالف العدالة               
 واملوازنة الكاملة اليت فيها، وخيالف مجاله وحسنه، اذ يقضي الظامل القاسي حياته براحة، بينما             



الـيت   - فال شك ان ماهية تلك العدالة املطلقـة . املظلوم البائس يقضيها بشظف من العيش
ال تقبل أبداً، وال ترضى مطلقاً، عدم بعث الظاملني العتاة مـع   - يشاهد آثارها يف الكائنات

  .املظلومني البائسني الذين يتساوون معاً امام املوت
كون، واختار اإلنسان من االرض، ووهب      وما دام مالك امللك قد اختار االرض من ال        

له مكانة سامية، وأواله االهتمام والعناية، واختار االنبياء واألولياء واألصفياء من بني الناس،             
وهم الذين انسجموا مع املقاصد الربانية، وحببوا انفسهم إليه باالميان والتسـليم، وجعلـهم              

عجزات والتوفيق يف األعمـال وأدب اعـداءهم        أولياءه احملبوبني املخاطبني له، واكرمهم بامل     
بالصفعات السماوية، واصطفى من بني هؤالء احملبوبني إمامهم ورمز فخرهم واعتزازهم، أال            

فنور بنوره نصف الكرة األرضية ذات األمهية، وخمس البشرية ذوي األمهية،             . ρوهو حممد 
ـ           ربوز غاياـا مجــيعاً بـه،       طوال قرون عدة، حىت كأن الكائنات قد خلقت ألجله، ل

فبينمـا  . وظهورهـا بالدين الـذي بعث به، واجنالئها بالقرآن الــذي اُنــزل عليـه            
يستــحق أن يكافأ على خدماته اجلليلة غري احملدودة بعمٍر مديد غيـر حمدود وهو أهـلٌ              

 ميكـن،   فهل! له، ِاالّ أنه قضى عمراً قصرياً وهو ثالث وستون سنة يف جماهدة ونصب وتعب             
! وهلٌ يعقل مطلقاً، وهل هناك أي احتمال أالّ يبـعث هو وأمــثــاله وأحبـاؤه معاً؟            

وحاشاه .. مث كال .. وان يفىن ائياً ويصري إىل العدم؟ كال      ! وأالّ يــكون اآلن حياً بروحه؟    
نعم، ان الكون ومجيع حقائق العامل يدعو إىل بعثه ويريده ويطلب مـن رب              . ألف ألف مرة  

  . كون حياتهال
وهي الشعاع السابع واثبتت بثالثة وثالثني امجاعـاً        " اآلية الكربى "ولقد بينت رسالة    

عظيماً، كل منه كاجلبل األشم يف قوة حجته، بأن هذا الكون مل يصدر ِاالّ من يد واحٍد أحد، 
انه حمـور   - بتلك الرباهني واملراتب بداهةً - فاظهرت التوحيد. وليس ملكاً ِاال لواحد احد

وبينت أنه بالوحدة واألحدية يتحول مجيع الكون مبثابة جنوٍد مستنفرين . الكمال اآلهلي وقطبه
ومبجئ اآلخرة ووجودها تتحقـق كماالتـه       . لذلك الواحد االحد، وموظفني مسخرين له     

 وتصان من السقوط وتسود عدالته املطلقة، وتنجو من الظلم، وتنـزه حكمته العامة وتربأ من           
وتبـدو عزتـه   . العبث والسفاهة، وتأخذ رمحته الواسعة مداها، وتنقذ من التعذيب املشـني         



وتتقدس كل صفة من صفاته سبحانه وتتجلـى        . وقدرته املطلقتان وتنقَذان من العجز الذليل     
  .منـزهة جليلة

فالبد وال ريب مطلقاً أن القيامة ستقوم، وان احلشر والنشور سيحدث، وان أبواب دار              
ما "الثواب والعقاب ستفتح، مبقتضى ما يف حقائق هذه الفقرات الثمانية املذكورة املبتدئة بـ              

اليت هي مسألة دقيقة ونكتة ذات مغزى لطيف من بني مئات النكات الدقيقـة لالميـان           " دام
ولكي تتقرر  .. كي تتحقق امهية االرض ومركزيتها، وأمهية االنسانية ومكانتها       : باللّه؛ وذلك 

ولكي ينجو االوليـاء واالحبـاء      .. لة رب االرض واالنسان وحكمته ورمحته وسلطانه      عدا
ولكي يـرى اعظمهـم     .. احلقيقيون واملشتاقون إىل الرب الباقي من الفناء واالعدام األبدي        

وأحبهم وأعزهم ثواب عمله، ونتائج خدماته اجلليلة اليت جعلت الكائنات يف امتنان ورضـى           
قدس كمال السلطان السرمدي من النقص والتقصري، وتتنـزه قدرته مـن           ولكي يت .. دائمني

  .العجز، وتربأ حكمته من السفاهة، وتتعاىل عدالته عن الظلم
  .ما دام اهللا جل جالله موجوداً فان اآلخرة ال ريب فيها مطلقاً: واخلالصة

ع دالئلها وتشـهد  احلشر جبمي - املذكورة آنفاً -  وكما تثبت االركان االميانية الثالثة
أيضـاً  " ومبلئكته، وبالقدر خريه وشره من اهللا تعاىل      "كذلك يستلزم الركنان االميانيان     . عليه

  :احلشر، ويشهدان شهادة قوية على العامل الباقي ويدالن عليه على النحو اآليت
 ان مجيع الدالئل واملشاهدات واملكاملات الدالة على وجود املالئكة ووظائف عبوديتهم،          
هي بدورها دالئل على وجود عامل األرواح وعامل الغيب وعامل البقاء وعـامل اآلخـرة ودار                

ان  - بإذن إهلي - السعادة واجلنة والنار اللتني ستعمران باجلن واالنس، الن املالئكة ميكنهم
كجربيـل عليـه    - يشاهدوا هذه العوامل ويدخلوها، لذا فاملالئكة املقربون خيربون باالتفاق

فكما اننا نعلم بديهة . بوجود تلك العوامل املذكورة وجتواهلم فيها - الم الذي قابل البشرالس
وجود قارة امريكا اليت مل نرها من كالم القادمني منها، كذلك يكون االميان بديهة مبا اخربت     

 ...عن وجود عامل البقاء ودار اآلخرة واجلنـة والنـار   - وهو بقوة مائة تواتر - به املالئكة
  .وهكذا نؤمن ونصدق



الكلمـة  "كما جاءت يف رسالة القـدر   - "االميان بالقدر"وكذلك الدالئل اليت تثبت 
هي بدورها دالئل على احلشر ونشر الصحف وموازنة االعمـال عنـد            " السادسة والعشرين 

امليزان االكرب، ذلك ألن ما نراه أمام أعيننا من تدوين مقدرات كل شئ على ألواح النظـام                 
يزان، وكتابة احداث احلياة ووقائعها لكل ذي حياة يف قواه احلافظة، ويف حبوبه ونـواه،               وامل

وتثبيت دفاتر االعمال لكل ذي روح وال سيما االنسان، واقرارها          . ويف سائر االلواح املثالية   
كل هذا القدر من القَدر احمليط، ومن التقدير احلكـيم، ومـن التـدوين     .. يف ألواح حمفوظة  

، ومن الكتابة األمينة، ال ميكن أن يكون االّ ألجل حمكمة كربى، ولنيل ثواب وعقاب               الدقيق
واالّ فال يبقى مغزى وال فائدة أبداً، لذلك التدوين احمليط والكتابة اليت تسجل وحتفظ              . دائمني

أي ِانْ مل حيدث احلشر فـان مجيـع         . فيقع اذن ما هو خالف احلكمة واحلقيقة      . أدق االمور 
وهـذا ال ميكـن أن      ! اب الكون احلقة اليت كتبت بقلم القَدر سوف متسخ وتفسد         معاين كت 

كإنكار هذا الكون، بل هو هذيان . يكون مطلقاً، وليس له احتمال ابداً، بل هو حمال يف حمال       
  .ليس ِاالّ

ان مجيع دالئل اركان االميان اخلمسة هي بدورها دالئل على احلشـر            : حنصل مما تقدم  
بـل تسـتدعيه    . لنشور وحدوثه، وعلى وجود الدار اآلخرة وانفتاح ابواا       ووجوده، وعلى ا  

وتشهد عليه، لذا فانه من الوفاق الكامل واالنسجام التام ان يبحث ثلث القرآن الكرمي املعجز               
البيان بكامله عن احلشر ملا له من االسس والرباهني اليت ال تتزعزع، وجيعله اساساً وركيـزة                

  .يرفعها على ذلك احلجر االساسجلميع حقائقه اليت 
  )انتهت املقدمة(
  

  القطعة الثانية
  من الذيل

هي املقام االول من تسعة مقامات لطبقات الرباهني التسع اليت تدور حول احلشر واليت              
  : أشارت اليها باعجاز اآلية الكرمية اآلتية

  



الرض وعشياً  وله احلمد يف السموات وا    _ فَسبحانَ اهللا حني تمسون وحني تصبحون     (
يخرج احلي من امليِت ويخرج امليت من احلي ويحيي االرض بعـد موـا              _ وحني تظهرون 
  )19 - 17: الروم) (وكذلك خترجون
ما اظهرته هذه اآليات الكرمية من الربهان الباهر واحلجة القاطعة  - ان شاء اهللا - سيبين
  42.للحشر

شرين من احلياة،  ان احلياة تثبت اركان االميان الستة،          ولقد بينت يف اخلاصة الثامنة والع     
  .وتتوجه حنوها وتشري إىل حتقيقها

هي حكمة خلق الكائنات، واهم نتيجتها وجوهرهـا، فـال          ) احلياة(فما دامت   ! نعم
تنحصر تلك احلقيقة السامية يف هذه احلياة الدنيا الفانية القصرية الناقصة املؤملة، بل أن اخلواص      

العشرين للحياة وعظمة ماهيتها، وما يفهم من غاية شجرا ونتيجتها، ومثرا اجلديرة            التسع و 
بعظمة تلك الشجرة، ما هي ِاالّ احلياة األبدية  واحلياة اآلخرة واحلياة احلية حبجرها وتراـا                

لغزيرة واالّ يلزم ان تظل شجرة احلياة اهزة ذه األجهزة ا         . وشجرها يف دار السعادة اخلالدة    
دون مثر وال فائدة وال حقيقة، ولظل اإلنسان  -وال سيما اإلنسان  - املتنوعة يف ذوي الشعور

تعساً وشقياً وذليالً وأحط من العصفور بعشرين درجة، بالنسبة لسعادة احلياة، مع أنه أمسـى               
  .خملوق وأكرم ذوي احلياة وارفع من العصفور بعشرين درجة

ة يصبح بالًء ومصيبة على اإلنسان بتفكره يف أحزان الزمان          بل العقل الذي هو أمثن نعم     
والشك أن  !. الغابر وخماوف املستقبل، فيعذّب قلبه دائماً معكراً صفو لذة واحدة بتسعة آالم           

  .هذا باطل مائة يف املائة
اثباتاً قاطعاً مبا تظهر لنا يف كل ربيع        ) االميان باآلخرة (فهذه احلياة الدنيا اذن تثبت ركن       

  .اكثر من ثالمثائة الف منوذج من مناذج احلشر
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  وقضيتها هلا عالقة مع احلشر، فقد أُدرجت هنا) احلياة(وحيث ان مسألة . مل يكتب هذا املقام بعد .

ــ .، وهي مسألة دقيقة جداً وعميقة)درالقَ(ويف ختام هذه املسألة اشارات احلياة اىل الركن االمياين 
 املؤلف



فيا ترى هل ميكن لرب قدير، يهئ ما يلزم حياتك من احلاجات املتعلقة ا مجيعاً ويوفر                
لك اجهزا كلها سواٌء يف جسمك أو يف حديقتك أو يف بلدك، ويرسله يف وقته املناسـب                 

 لك العيش والبقاء، ويسمع مـا       حبكمة وعناية ورمحة، حىت أنه يعلم رغبة معدتك فيما يكفل         
تف به من الدعاء اخلاص اجلزئي للرزق مبدياً قبوله لذلك الدعاء مبا بثّ من االطعمة اللذيذة        

فهل ميكن هلذا املدبر القدير ان ال يعرفك؟ وال يـراك؟ وال        ! غري احملدودة ليطمئن تلك املعدة      
اة األبدية ؟ وال يستجيب ألعظم دعاء       يهئ االسباب الضرورية ألعظم غاية لالنسان وهي احلي       

وأمهه وأعمه، وهو دعاء البقاء واخللود؟ وال يقبله بعدم انشائه احلياة اآلخرة واجياد اجلنة؟ وال               
ذلك .. يسمع دعاء هذا اإلنسان وهو أمسى خملوق يف الكون بل هو سلطان االرض ونتيجتها             

فهل ميكن أن ال يهتم به      ! لعرش والفرش الدعاء العام القوي الصادر من االعماق، والذي يهز ا        
اهتمامه بدعاء املعدة الصغرية وال يرضي هذا االنسان؟ ويعرض حكمته الكاملة ورمحته املطلقة 

  .مث  كال ألف ألف مرة كال.. لالنكار؟ كال
وهل يعقل ان يسمع اخفت صوت ألدىن جزء من احلياة فيستمع لشـكواه ويسـعفه،          

ية كاملة ورعاية تامة وباهتمام بالغ مسخراً له اكرب خملوقاته يف الكون،            وحيلم عليه ويربيه بعنا   
مث ال يسمع صوتاً كهزمي السماء ألعظم حياة وأمساها وألطفها وأدومها؟ وهل يعقل أالّ يهتم               
بدعائه املهم وهو دعاء البقاء، وأالّ ينظر إىل تضرعه ورجائه وتوسله؟ ويكون كمـن جيهـز                

وكمن يرى الذرة وال    !! احداً بالعتاد، وال يرعى اجليش اجلرار املوايل له         بعناية كاملة جندياً و   
حاش هللا مائة ألف مرة     ! أو كمن يسمع طنني الذباب وال يسمع رعود السماء        ! يرى الشمس 
  .حاش للّه

ان القدير احلكيم ذا الرمحة الواسعة وذا احملبـة   - بوجه من االوجه - وهل يقبل العقل
فة الشاملة والذي حيب صنعته كثرياً، وحيبب نفسه ا إىل خملوقاته وهو أشـد              الفائقة وذا الرأ  

حباً ملن حيبونه، فهل يعقل ان يفين حياة من هو اكثر حباً له، وهو احملبوب، وأهلٌ للحـب،                  
وعابد خلالقه فطرةً؟ ويفين كذلك لب احلياة وجوهرها وهو الروح، باملوت األبدي واالعدام             

فيجعل سر رمحته ونـور حمبتـه       ! لّد جفوة بينه وبني حمبيه ويؤملهم أشد االيالم       ويو!! النهائي
فاجلمال املطلق الذي زين بتجليه هذا الكون       ... حاش هللا ألف مرة حاش للّه     ! معرضاً لالنكار 



ومجله، والرمحة املطلقة اليت أجت املخلوقات قاطبة وزينتها، الشـك امـا منــزهتان              
 اية وال حد عن هذه القساوة وعن هذا القبح املطلق والظلم املطلقومقدستان بال.  
  :النتيجة

ما دامت يف الدنيا حياة، فالبد ان الذين يفهمون سر احلياة من البشـر، وال يسـيئون                 
  .آمنا... استعمال حيام، يكونون اهالً حلياة باقية، يف دار باقية ويف جنة باقية

III 
ة على سطح االرض، وتلمع الفقاعات واحلباب والزبد علـى          مث، ان تأللؤ املواد اللماع    

سطح البحر، مث انطفاء ذلك التأللؤ والربيق بزوال الفقاعات وملعان اليت تعقبها كأا مرايـا               
لشميسات خيالية يظهر لنا بداهة ان تلك اللمعات ما هي ِاالّ جتلي انعكاس مشـٍس واحـدة                 

وكذلك االمر  .. مس، وتشري اليها بأصابع من نور     وتذكر مبختلف االلسنة وجود الش    . عالية
للحي " احمليي"يف تأللؤ ذوي احلياة على سطح االرض ويف البحر، بالقدرة اإلهلية وبتجلّى اسم           

يا "بعد أن رددت  - القيوم جلّ جالله، واختفائها وراء ستار الغيب لفسح اال للذي خيلفها
ة السرمدية ولوجوب وجود احلي القيوم سبحانه ما هي ِاالّ شهادات واشارات للحيا - "حي
  .وتعاىل

وكذا، فان مجيع الدالئل اليت تشهد على العلم اإلهلي الذي تشاهد آثاره مـن تنظـيم                
املوجودات، ومجيع الرباهني اليت تثبت القدرة املتصرفة يف الكون، ومجيع احلجج اليت تثبـت              

نظيمه، ومجيع العالمات واملعجزات اليت تثبـت       االرادة واملشيئة املهيمنة على ادارة الكون وت      
مجيع هذه الدالئل اليت تشهد وتـدلّ  .. الرساالت اليت هي مدار الكالم الرباين والوحي اإلهلي      

" احلـي القيـوم   "على الصفات اإلهلية السبع اجلليلة، تدل وتشهد أيضاً باالتفاق على حياة            
حياة أيضاً، ولو كان له مسع فذلك عالمة        سبحانه؛ ألنه لو وجدت الرؤية يف شئ فالبد أن له           

احلياة، ولو وجد الكالم فهو اشارة إىل وجود احلياة، ولو كان هناك االختيار واالرادة فتلك               
وهكذا فان مجيع دالئل الصفات اجلليلة اليت تشاهد آثارها ويعلـم بداهـة             .. مظاهر احلياة 

احلي "املة، والعلم احمليط، تدل على حياة وجودها احلقيقي، أمثال القدرة املطلقة، واالرادة الش



ووجوب وجوده، وتشهد على حياته السرمدية اليت نورت بشعاٍع منها مجيع الكـون      " القيوم
  ..وأحيت بتجٍل منها الدار اآلخرة كلها بذراا معاً

III 
  .وتثبته رمزاً) االميان باملالئكة(واحلياة كذلك تنظر وتدل على الركن االمياين 

ا دامت احلياة هي أهم نتيجٍة للكون، وان ذوي احلياة لنفاستهم هم اكثر انتشـاراً               اذ م 
ومـا  . وتكاثراً، وهم الذين يتتابعون إىل دار ضيافة االرض قافلة إثر قافلة، فتعمر م وتبتهج             

دامت الكرة األرضية هي حمط هذا السيل من ذوي احلياة، فتمأل وختلى حبكمـة التجديـد                
رار، ويخلق يف أخس االشياء والعفونات ذوو حياة بغزارة، حـىت اصـبحت             والتكاثر باستم 

وما دام يخلق بكثرة هائلة على األرض أصفى خالصة         .. الكرة األرضية معرضاً عاماً لالحياء    
لترشح احلياة وهو الشعور والعقل والروح اللطيفة ذات اجلوهر الثابت، فكـأن األرض حتيـا      

فال ميكن أن تكون االجرام السماوية اليت هـي         .. ور واالرواح وتتجمل باحلياة والعقل والشع   
فالذين سيعمرون . اكثر لطافة واكثر نوراً وأعظم أمهية من االرض جامدة بال حياة وبال شعور

السماوات اذن يعمروا ويبهجون الشموس والنجوم، ويهبون هلا احليوية، وميثلون نتيجة خلق            
فون باخلطابات السبحانية، هم ذوو شعور وذوو حياة مـن         السماوات ومثرا، والذين سيتشر   

  .سكان السموات وأهاليها املتالئمني معها حيث يوجدون هناك بسر احلياة، وهم املالئكة
III 

  .ويثبته رمزاً" االميان بالرسل"وكذلك ينظر سر احلياة وماهيتها ويتوجه إىل 
ــاة هــي اعظــم جتـل    ما دام الكون قد خلق ألجل احليـاة، وان احلي        !  نعم

واكمل نقش وأمجل صنعة للحي القيوم جـلّ جالله، وما دامـت حياتـه الســـرمدية               
ِاذ لـو مل تكـن      . اخلـالدة تظهر وتكشف عن نفسها بارسال الرســل وانـزال الكتب        

ملا عرفت تلك احلياة االزلية، فكما ان تكلم الفرد يـبني حيويتـه             " كتب"وال  " رسل"هناك  
ك االنبياء والرسل عليهم السالم والكتب املنـزلة عليهم، يبـيـنون ويـدلون           وحياته كذل 

على ذلك املتكلم احلي الذي يأمر وينهى بكلماته وخطاباته من وراء الغيب احملجـوب وراء               
سـبحانه  " احلـي االزيل  "فالبد ان احلياة اليت يف الكون تدل داللة قاطعة على           . ستار الكون 



،كما أن شعاعات احلياة االزلية كذلك وجتلياا تنظر وتتوجه إىل وتعاىل وعلى وجوب وجوده
) انـزال الكتـب  (و  ) ارسال الرسل (ماهلا ارتباطات وعالقات معها من اركان االميان مثل         

اما ثابتـان  : اذ يصح القول". الوحي القرآين"و  " الرسالة احملمدية "وتثبتهما رمزاً، وال سيما     
  .، حيث اما مبثابة روح احلياة وعقلهاقاطعان كقطعية ثبوت احلياة

نعم، كما ان احلياة هي خالصة مترشحة من هذا الكون، والشعور واحلس مترشـحان              
من احلياة، فهما خالصتها، والعقل مترشح من الشعور واحلس، فهو خالصة الشعور، والروح             

املادية  - ياة احملمديةكذلك احل. هي اجلوهر اخلالص الصايف للحياة، فهي ذاا الثابتة املستقلة
مترشحة من احلياة ومن روح الكون، فهي خالصة خالصتها والرسالة احملمديـة   - واملعنوية

 -   ρ حياة حممـد إنمترشحة من حس الكون وشعورِه وعقِله، فهي اصفى خالصته، بل 
عور الكـون  بشهادة آثارها حياة حلياة الكون، والرسالة احملمدية شعور لش - املادية  واملعنوية

... أجل  .. والوحي القرآين بشهادة حقائقه احليوية روح حلياة الكون وعقل لشعوره         . ونور له 
  .أجل... أجل

 وإذا ما فارق نور الرسالة احملمدية الكون وغادره، مات الكون وتوفيت الكائنات،             فإذا
 عقلـها،  ما غاب القرآن وفارق الكون، جن جنونه وفقدت الكرة األرضية صواا، وزلـزل    

  . سيارات الفـضاء، وقامت القيامةبإحدى واصطدمتوظلت بال شعور، 
III 

وتدل عليــه وتثبـته   " الـقـدر "اإلمياينواحلـيـاة كـذلك، تنظر إىل الركـن      
 ما دامت احلياة ضياًء لعامل الشهادة وقد استولت عليه وأحاطت به، وهي نتيجة              إذرمــزاً؛  

تجليات خالق الكون، وأمت فهرس ومنوذج للفعالية الربانية، حىت         الوجود وغايته، واوسع مرآٍة ل    
فالبد أن سر احليـاة يقتضـي ان    -  جاز التشبيهإذا - كأا مبثابة نوع من خطتها ومنهجها

يف  - وهو مبعىن املاضي واملستقبل، أي املخلوقات املاضية والقابلة - يكون عامل الغيب أيضاً
 األوامـر   المتثـال  ومشـــهوداً ومتــعيناً ومتـهيأً        نظام وانتظام وان يكون معلومـاً     

مثَلُها كمثل تلك البذرة االصلية للشجرة      . الـتـكوينـية، أي كــأنه يف حـياة معنوية     



.  اليت يف منتهاها، اليت تتميز مبزايا نوٍع من احلياة كالشجرة نفسـها            واألمثاروأصوهلا، والنوى   
  .ق من قوانني حياة الشجرةبل قد حتمل تلك البذور قوانني حياتية أد

فكما أن البذور واألصول اليت خلفها اخلريف املاضي، وسيخلفها هذا الربيع حتمل نور             
احلياة وتسري وفق قوانني حياتية، مثل ما حيمله هذا الربيع من حياة، كذلك شجرة الكائنات،               

، واألوضـاع  طواراألوكلُّ غصٍن منه وكلُّ فرٍع، له ماضيه ومستقبله، وله سلسلة مؤلفة من             
القابلة واملاضية، ولكلّ نوٍع ولكلّ جزء منه وجود متعدد بأطوار خمتلفة يف العلـم اإلهلـي،                

والوجود العلمي هذا، الشبيه بالوجود اخلارجي هو مظهر . مشكالً بذلك سلسلةَ وجوٍد علمي
درية احلية ذات  القاأللواحلتجٍل معنوي للحياة العامة، حيث تؤخذ املقدرات احلياتية من تلك           

  .املغزى العظيم
 اليت هـي عـني   باألرواح - وهو نوع من عامل الغيب - األرواح امتالء عامل إننعم، 

ومها نوعان من عامل  -  يكون املاضي واملستقبلأناحلياة، ومادا، وجوهرها وذواا، يستلزم 
تام والتناسق الكامـل يف  وكذا فان االنتظام ال.. متجلّية فيهما احلياة - الغيب وقسم ثان منه

 أنطواره احليوية ليبين    أ ما ونتائجه و   ءلشيالوجود العلمي اإلهلي  ألوضاع ذات معاٍن لطيفة         
  . لنوع من احلياة املعنويةأهليةله 

 لن ينحصر يف األزلية مثل هذا التجلي، جتلي احلياة الذي هو  ضياء مشس احلياة             إننعم،  
هذا الزمان احلاضر، وال يف هذا الوجود اخلارجي، بل البد أن           عامل الشهادة هذا فقط، وال يف       

 جبميـع  إذنفالكونُ . لكل عامل من العوامل مظهراً من مظاهر جتلي ذلك الضياء حسب قابليته      
كمـا تـراه عـني     - الّ ألصبح كل من العواملإ بذلك التجلي، ِوءمضيعوامله، حي ومشع 

  .نيا املؤقتة الظاهرة، وعاملاً خرباً مظلماًجنازة هائلة خميفة حتت هذه الد - الضاللة
.  بالقضاء والقدر من سر احلياة ويثبت به ويتضـح         اإلميانوهكذا يفهم وجه من أوجه      

أي كما تظهر حيوية عامل الشهادة واملوجودات احلاضرة بانتظامهـا وبنتائجهـا، كـذلك              
عنوي، ذو حياة معـىن، وهلـا       املخلوقات املاضية واآلتية اليت تعد من عامل الغيب هلا وجود م          

ثبوت علمي ذو روح حبيث يظهر باسم املقدرات اثر تلك احلياة املعنوية بوساطة لوح القضاء               
  .والقدر



  
  القطعة الثالثة
  من الذيل

  : سؤال يرد مبناسبة مبحث احلشر
مآ اَمر  و(،  )29:يس)(نْ كَانت ِاالّ صيحةً واِحدةً      إ( ما ورد يف القرآن الكرمي مراراً        إن

 سيظهر فجأة إىل الوجود،  األعظم احلشر   أنيـبني لنا   ) 77:النحل)(الساعِة ِاالَّ كَلَمِح الْبصِر     
 واقعية مشهودة كي تقبل وتـذعن       أمثلةولكن العقول الضيقة تطلب     . يف آن واحد بال زمان    

  .هلذا احلدث اخلارق جداً واملسألة اليت ال مثيل هلا
عودةُ االرواح إىل االجساد، وإحياُء االجساد،      : ر ثالث مسائل هي   ان يف احلش  : اجلواب

  .وانشاء االجساد وبناؤها
  : وهي جمئ االرواح وعودا إىل اجسادها ومثاله هو: املسألة األوىل

اجتماع اجلنود املنتشرين يف فترة االستراحة واملتفرقني يف شىت اجلهات على الصـوت             
  .املدوي للبوق العسكري

الصور الذي هو بوق اسرافيل عليه السالم، ليس قاصراً عن البوق العسـكري             نعم، ان   
ـ    ) بلـى :قَـالُوا ( كما أن طاعة االرواح اليت هي يف جهة األبد وعامل الذرات واليت أجابت ب

املقبل من اعمـاق    ) 172: االعراف)(اَلَست ِبرِبكُم   ( عندما مسعت نداء    ) 172:االعراف(
الكلمة "وقد اثبتت . شك أضعاف اضعاف ما عند أفراد اجليش املنظماالزل ونظامها يفوق بال

برباهني دامغة ان االرواح ليست وحدها جيش سبحاين بل مجيع الـذرات ايضـاً              " الثالثون
  .جنوده املتأهبون للنفري العام

  :ومثالُه هو. وهي إحياء االجساد: املسألة الثانية
ح الكهربائية ليلة مهرجان مدينة عظيمة، من       مثلما ميكن ِانارة مئات اآلالف من املصابي      
كذلك ميكن انارة مئات املاليني من مصـابيح      . مركز واحد يف حلظة واحدة، كأا بال زمان       

فما دامت الكهرباء وهي خملوقـة مـن        . األحياء وبعثها على سطح االرض من مركز واحد       
هذه اخلصائص والقدرة علـى     خملوقات اهللا سبحانه وتعاىل وخادمة إضاءة يف دار ضيافته، هلا           



القيام بأعماهلا حسب ما تتلقاه من تعليمات وتبليغات ونظام من خالقها، فالبد ان احلشـر               
االعظم سيحدث كلمح البصر ضمن القوانني املنظمة اإلهلية اليت ميثلها آالف اخلدم املنـوِرين              

  .كالكهرباء
  :وهي انشاء االجساد فوراً ومثاله هو: املسألة الثالثة

انشاء مجيع االشجار واالوراق اليت يزيد عددها ألف مرة على جمموع البشرية، دفعـة              
واحدة يف غضون بضعة ايام يف الربيع، وبشكل كامل، وباهليئة نفسها اليت كانت عليهـا يف                

وكذلك اجياد مجيع أزهار االشجار ومثارها واوراقها بسرعة خاطفة، كمـا           .. الربيع السابق 
وكذلك تنبه البذيرات والنوى والبذور وهي ال حتصى وال تعد واليت .. اضيكانت يف الربيع امل

وكذلك نشور اجلثث املنتصبة    .. هي منشأ ذلك الربيع يف آن واحد معاً وانكشافها واحياؤها         
وكذلك احياء افـراد    " .. البعث بعد املوت  "واهلياكل العظمية لالشجار، وامتثاهلا فوراً ألمر       

وكذلك حشر أمم   .. قيقة وطوائفها اليت ال حصر هلا مبنتهى الدقة واالتقان        انواع احليوانات الد  
املاثل امام اعيننا والذي يذكرنا بالوضوء والنظافة لقيامه بتنظيف         (احلشرات وال سيما الذباب     

الذي يفوق عدد ما ينشر منـه يف سـنة          ) يديه وعيونه وجناحيه باستمرار ومالطفته وجوهنا     
فحشر هذه احلشرة يف كل ربيع مع       .. عهم من لدن آدم عليه السالم     واحدة عدد بىن آدم مجي    

سائر احلشرات االخرى واحياؤها يف بضعة ايام، ال يعطي مثاالً واحداً بل آالف االمثلة على               
  .انشاء االجساد البشرية فوراً يوم القيامة
اجيـاد  فـان   " القدرة"والدار اآلخرة هي دار     " احلكمة"نعم، ملا كانت الدنيا هي دار       

مبقتضى احلكمة الربانية ومبوجب اغلب     . االشياء يف الدنيا صار بشئ من التدريج ومع الزمن        
" الرمحة"و  " القدرة"اما يف االخرة فان     ". احلكيم، املرتب، املدبر، املريب   "االمساء احلسىن امثال    
فاالشـياء  . ظارفال حاجة إىل املادة واملدة والزمن وال إىل االنت        " احلكمة"تتظاهران اكثر من    
ومآ اَمر الساعِة إالّ كَلَمِح البصـِر اَو  (وما يشري إليه القرآن الكرمي بـ   . تنشأ هناك نشأة آنية   

 باَقْر وهو ان ما ينشأ هنا من االشياء يف يوم واحد ويف سنة واحدة ينشأ               )77:النحل) (ه ،
  .يف حملة واحدة كلمح البصر يف اآلخرة



 ان تفهم ان جمئ احلشر أمر قطعي كقطعية جمئ الربيع املقبل وحتميته،            واذا كنت ترغب  
وان مل تصدق به كمجـئ      ". الكلمة التاسعة والعشرين  "و  " الكلمة العاشرة "فانعم النظر  يف     

  .هذا الربيع، فلك ان حتاسبين حساباً عسرياً
  : وهي موت الدنيا وقيام الساعة، ومثاله: املسألة الرابعة
 كوكب سيار او مذنب بأمر رباين بكرتنا االرضية اليت هي دار ضيافتنا،             انه لو اصطدم  
  . كما يدمر يف دقيقة واحدة قصر بين يف عشر سنوات - أي االرض - لدمر مأوانا ومسكننا

  
  القطعة الرابعة
  من الذيل

)     ميمر ِهيو ِىي الِْعظَامحي نآ     _ قَالَ ماَهشا الَّذى اَنهييحلْـٍق      قُل يِبكُلِّ خ وهٍة ورلَ ماَو
ليم79ــ 78:يس)(ع(  

  : لقد جاء يف املثال الثالث يف احلقيقة التاسعة للكلمة العاشرة، أنه
اذا قال لك احدهم ان شخصاً عظيماً يف الوقت الذي ينشئ امام انظارنا جيشاً ضخماً               

 لالستراحة بـنفخ مـن بـوق،        يف يوم واحد ميكنه ان جيمع فرقة كاملة من اجلنود املتفرقني          
     ال، ال أصدق ذلك، أال يكون جوابك وانكارك        : وجيعلهم ينضوون حتت نظام الفرقة، وقلت

جنوناً وبالهة؟ كذلك، فان الذي أوجد اجساد احليوانات كافة، وذوي احلياة كافـة مـن               
ظّـم  العدم، تلك االجساد اليت هي كالفرق العسكرية للكائنات الشبيهة باجليش الضـخم ون  

، "كن فيكون "ذراا ولطائفها ووضعها يف موضعها الالئق، بنظام كامل وميزان حكيم بأمر            
وهو الذي خيلق يف كل قرن بل يف كل ربيع، مئآت اآلالف من انواع ذوي احلياة وطوائفها                 

فهل ميكن أن يسأل هذا القدير وهذا العليم كيف سيجمع بصيحة واحدة            .. الشبيهة باجليش 
فيل مجيع الذرات االساس واالجزاء االصلية من اجلنود املتعارفني حتت لواء فرقة            من بوق اسرا  

  وهل ميكن أن يستبعد هذا منه؟ أو ليس استبعاده بالهة وجنوناً؟! اجلسد ونظامها؟
               وكذلك فان القرآن الكرمي قد يذكر من افعال اهللا الدنيوية العجيبة والبديعة كي يعـد

أو أنه يصـور االفعـال      . قلوب لالميان بافعاله املعجزة يف اآلخرة     االذهان للتصديق وحيضر ال   



اإلهلية العجيبة اليت ستحدث يف املستقبل واآلخرة بشكل نقنع ونطمئن إليه مبا نشاهده مـن               
  .فمثالً. نظائرها العديدة

)          بنيم صيمخ وطْفٍَة فَِاذَا هن ِمن اهلَقْنا خاإلنسان اَن ري لَمهنا ).. يس( آخر سورة    إىل) اَو
يف قضية احلشر، يثبت القرآن الكرمي ويسوق الرباهني عليها، بسبع أو مثاين صـور خمتلفـة                 

  .متنوعة
انكم ترون نشأتكم من النطفة إىل :  انه يقدم النشأة االوىل اوالً، ويعرضها لالنظار قائالً   

يـف تنكـرون اذن النشـأة    العلقة ومن العلقة إىل املضغة ومن املضغة إىل خلق االنسان، فك          
اَلّذى جعـلَ لكـم ِمـن الشـجِر     (مث يشري بـ .. االخرى اليت هي مثل هذا بل أهون منه؟   

إىل تلك اآلالء وذلك االحسان واالنعام الذي انعمه احلق سبحانه          ) 80:يس)(االَخـضِر ناراً   
ثاً، لتدخلوا القـرب    على االنسان، فالذي ينعم عليكم مثل هذه النعم، لن يترككم سدى والعب           

انكم ترون احياء واخضرار االشجار امليتـة، فكيـف    : مث انه يقول رمزاً     .. وتناموا دون قيام  
مث هل ميكـن أن     .. تستبعدون اكتساب العظام الشبيهة باحلطب  للحياة وال تقيسون عليها؟         

االرض، يعجز من خلق السماوات واالرض عن ِاحياء اإلنسان واماتته وهو مثرة السـموات و          
فهل تظنون أن   ! وهل ميكن ملن يدير أمر الشجرة ويرعاها ان يهمل مثرا ويتركها لآلخرين؟           

.. اليت عجنت مجيع اجزائها باحلكمة، ويهمل مثرا  ونتيجتـها؟         " شجرة اخللقة "يترك للعبث   
وهكذا فان الذي سيحييكم يف احلشر هو من بيده مقاليد السموات واالرض، وختضـع لـه                

ومـن  .. تسخرياً كامالً " كن فيكون "ات خضوع اجلنود املطيعني ألمره فيسخرهم بأمر      الكائن
عنده خلق الربيع يسري وهين كخلق زهرة واحدة، واجياد مجيع احليوانات سهل على قدرتـه               

  ؟)من يحيِى الِْعظَامَ: (فال ولن يسأل للتعجيز صاحب هذه القدرة. كاجياد ذبابة واحدة
يبني انه سبحانه بيده    ) 83:يس) (فَسبحانَ الَّذى ِبيِدِه ملَكُوت كُِل شيء      (مث انه بعبارة    

مقاليد كل شئ، وعنده مفاتيح كل شئ، يقلب الليل والنهار، والشتاء والصيف بكل سهولة              
فما . ويسر كأا صفحات كتاب، والدنيا واآلخرة مها عنده كمنـزلني يغلق هذا ويفتح ذاك            

اي انه حيييكم مـن القـرب،       ) واَلَيِه ترجعونَ : ( فان نتيجة مجيع الدالئل هي    دام األمر هكذا    
  . ويسوقكم إىل احلشر، ويويف حسابكم عند ديوانه املقدس



وهكذا ترى ان هذه اآليات قد هيأت االذهان، واحضرت القلوب لقبول قضية احلشر،             
  .مبا أظهرت نظائرها بافعال يف الدنيا

 ايضاً افعاالً اخروية بشكل حيسس ويشري إىل نظائرها الدنيويـة،           هذا وقد يذكر القرآن   
  :ليمنع االنكار واالستبعاد فمثالً
  ِبسِم اهللا الرحمِن الرِحيم

ِـّرت    _ وِاذَا النجوم انكَـدرت  _ ِاذَا الشمس كُوِّرت  ( وِاذَا _ وِاذَا الِْجـبــالُ سيـ
وِاذَا _ وِاذَا النفُوس زوِّجـت   _ وِاذَا الِْبحار سجِِّرت  _ وحوش حِشرت وِاذَا الْ _ الِْعشار عطِّلَت 

وِاذَا _ وِاذَا السمآُء كُِشـطَت   _ واذَِا الصحف نِشرت  _ ِباَىِّ ذَنٍب قُِتلَت  _ الـموؤدةُ سِئلَت 
  إىل اخر السورة) س مآ اَحـضرتعِلمت نفْ_ وِاذَا الْجنةُ اُزِلفَت_ الْجحيم سعِّرت

  ِبسم اهللا الرحمِن الرحيم
وِاذَا الْقُبـور  _ وِاذَا الِبحـار فُجِّـرت   _ وِاذَا الْكَواِكب اْنتثَرت  _ ِاذَا السمآُء اْنفَطَرت  (
  إىل آخر السورة) عِلمت نفْس ما قَدمت واَخرت_ بعِثرت

   الرحمِن الرِحيمِبسِم اهللا
واَلْقَت مـا ِفىهـا     _ وِاذَا االرض مدت  _ واَِذنت ِلربِّها وحقَّت  _ ِاذَا السمآُء انشقَّت  (
  اىل آخر السورة)واَِذنت ِلربِّها وحقَّت _ وتخلَّت

لة باسلوب جيعل   فترى ان هذه السور تذكر االنقالبات العظيمة والتصرفات الربانية اهلائ         
ولكن اإلنسان ما أن يرى نظائرها . القلب أسري دهشة هائلة يضيق العقل دوا ويبقى يف حرية

وملا كان تفسري السور الثالث هذه يطول،       . يف اخلريف والربيع ِاالّ ويقبلها بكل سهولة ويسر       
  :لذا سنأخذ كلمة واحدة منوذجاً، فمثالً

)  تِشرن فحِاذَا الصستنشر يف احلشر مجيع اعمال الفرد مكتوبـة        : د هذه اآلية  تفي) و
وحيث ان هذه املسألة عجيبة بذاا فال يرى العقل اليها سبيالً، ِاالّ أن السورة              . على صحيفة 

كما تشري إىل احلشر الربيعي وكما ان للنقاط االخرى نظائرها وأمثلتها كذلك نظـري نشـر               
ل عشب ولكل شجر، أعمال وله أفعـال ولـه          فلكل مثر ولك  . الصحف ومثاهلا واضح جلي   

وظائف وله عبودية وتسبيحات بالشكل الذي تـظهر به االمساء اإلهلية احلسىن، فجميع هذه             



وستظهر مجيعها يف ربيع آخر ومكان    . االعمال مندرجة مع تاريخ حياته يف بذوره ونواه كلها        
لصورة والشكل الظاهر، فانه    أي انه كما يذكر بفصاحة بالغة أعمال أمهاته وأصوله با         . آخر

  .ينشر كذلك صحائف أعماله بنشر االغصان وتفتح االوراق واالمثار
نعم، ِان الذي يفعل هذا أمام أعيننا بكل حكمة وحفظ وتدبري وتربية ولطف هو الذي               

  ).وِاذَا الصحف نِشرت(يقول 
  . ستنباط فاستنبطوان كانت لديك قوة ا. وهكذا قس النقاط االخرى على هذا املنوال
" كُوِّرت"فان لفظ   . ايضاً) ِاذَا الشمس كُوِّرت  (والجل مساعدتك ومعاونتك سنذكر       

لُفّت وجمعت، فهو مثال رائع ساطع فوق أنه يومئ إىل          : الذي يرد يف هذا الكالم هو  مبعىن       
  :نظريه ومثيله يف الدنيا

عدم واالثري والسماء، عن جوهرة الشمس      ان اهللا سبحانه وتعاىل قد رفع ستائر ال       : اوالً
وسـيلف تلـك    . اليت تضئ الدنيا كاملصباح، فأخرجها من خزينة رمحته واظهرها إىل الدنيا          

  .اجلوهرة بأغلفتها عندما تنتهي هذه الدنيا وتنسد أبواا
ان الشمس موظفة ومأمورة بنشر غالالت الضوء يف االسحار ولفّها يف األماسي،            : ثانياً
يتناوب الليل والنهار عل هامة االرض، وهي جتمع متاعها مقللة من تعاملها، أو قـد               وهكذا  

أي كما ان هذه املوظفـة جتمـع   . نقابا ألخذها وعطائها ذلك -  إىل حٍد ما- يكون القمر
متاعها وتطوي دفاتر اعماهلا ذه االسباب فالبد من أن يأيت يوم تعفى من مهامها، وتفصـل           

ولعلّ توسع ما يشاهده الفلكيون     .  مل يكن هناك سبب لالعفاء والعزل      من وظيفتها، حىت ان   
على وجهها من البقعتني الصغريتني اآلن اللتني تتوسعان وتتضخمان رويداً رويداً، تسـترجع             

وبأمر رباين ما لفّته ونشرته على رأس االرض باذن إهلي من الضوء،  - ذا التوسع - الشمس
إىل هنا انتهت مهمتك مع االرض، فهيا إىل جهنم لتحرقي   : لعزةفيقول رب ا  . فتلف به نفسها  

  . الذين عبدوك وأهانوا موظفة مسخرة مثلك وحقروها متهمني ِاياها باخليانة وعدم الوفاء
  . على وجهها املبقع) ِاذَا الشمس كُوِّرت)ذا تقرأ الشمس االمر الرباين  

  
  



  
  
  
  
  

  القطعة اخلامسة
  من الذيل
بار مائة واربعة وعشرين ألفاً من املصطفني االخيار وهـم االنبيـاء واملرسـلون              ان اخ 

اخباراً باالمجاع والتواتر مستندين إىل  - كما نص عليه احلديث - عليهم الصالة والسالم43
الشهود عند بعضهم واىل حق اليقني عند آخرين، عن وجود الدار اآلخرة، واعالم باالمجاع              

ليها، وان اخلالق سبحانه وتعاىل سيأيت بالدار اآلخرة بال ريب، مثلما وعد ان الناس سيساقون ا
  .بذلك وعداً قاطعاً

وان تصديق مائة واربعة وعشرين مليوناً من األولياء كشفاً وشهوداً ما أخرب به هـؤالء               
األنبياء  عليهم السالم، وشهادم على وجود اآلخرة بعلم اليقني دليل قاطع واي دليل علـى              

  ..ود اآلخرةوج
وكذا، فان جتلّيات مجيع األمساء احلسىن خلالق الكون املتجلّية يف ارجاء العـامل كلـه،               

  .تقتضي بالبداهة وجود عامل آخر خالد، وتدل داللة واضحة على وجود اآلخرة
وكذا القدرة اإلهلية وحكمتها املطلقة، اليت ال اسراف فيها وال عبث، واليت حتيي جنائز              

 تة وهياكلها املنتصبة، حتييها وهي ال تعد وال حتصى على سطح األرض يف كـل               األشجار املي
فتحشـر  " البعث بعد املـوت   "وجتعلها عالمة على    " كن فيكون "ربيع، ويف كل سنة، بأمر      

                                                           
43
مائة الف واربعة وعشرون الفاً، الرسل »يا رسول اهللا كم وفاء عدة االنبياء؟ قال : قلت(قال ابو ذر   

  .ــ املترجم ) 5737مشكاة املصابيح ت .(رواه االمام امحد) من ذلك ثالمثائة ومخسة عشر مجاً غفرياً
 



ثالئمائة ألف نوع من طوائف النباتات وأمم احليوانات وتنشرها، مظهرةً بذلك مئات االلوف     
  .ئل وجود اآلخرةمن مناذج احلشر والنشور ودال

وكذا الرمحة الواسعة اليت تدمي حياة مجيع ذوي األرواح احملتاجة إىل الرزق، وتعيشـها              
والعناية الدائمة اليت تظهر انواع الزينة واحملاسن مبا ال يعـد           . بكمال الرأفة عيشة خارقة للغاية    

  .د اآلخرة بداهةال شك أما تستلزمان وجو. وال حيصى، يف فترة قصرية جداً يف كل ربيع
وكذا، عشق البقاء، والشوق إىل األبدية  وآمال السرمدية املغروزة غرزاً ال انفصام هلـا     
يف فطرة هذا اإلنسان الذي هو أكمل مثرة هلذا الكون، وأحب خملوق إىل خالق الكون، وهو                

 هذا  أوثق صلة مع موجودات الكون كله، ال شك انه يشري بالبداهة إىل وجود عامل باٍق بعد               
  .العامل الفاين، واىل وجود عامل اآلخرة ودار السعادة األبدية 

وجود اآلخرة مبثل  -  إىل حد يستلزم القبول- فجميع هذه الدالئل تثبت بقطعية تامة
وهذا الـدرس  " األميان باآلخرة"فما دام أهم درس يلقننا القرآن اياه هو   44.بداهة وجود الدنيا  

 ويف ذلك االميان نور باهر ورجاء شديد وسلوان عظيم ما لو            رصني ومتني إىل هذه الدرجة،    

                                                           
44
ذلك، يظهر ) نفي وانكار( ومدى الصعوبة واالشكال يف «االمر الثبويت»خبار ان مدى السهولة يف إ  

  :يف املثال االيت
ان هناك ــ على سطح االرض ــ حديقة خارقة جداً مثارها كعلب احلليب، وأنكر : اذا قال احدهم

ــ ان فاالول يستطيع ــ بكل سهولة . ال، ال توجد مثل هذه احلديقة: عليه اآلخر قوله هذا قائالً
فعليه ان يرى ويري ) اي املنكر(أما الثاين . مبجرد اراءة مكان تلك احلديقة او بعض مثارها. يثبت دعواه

وهكذا االمر يف الذين . مجيع احناء الكرة االرضية ألجل ان يثبت نفيه، وهو عدم وجود مثل هذه احلديقة
 ويبينون  مثارها واثارها، علـماً ان خيربون عن اجلنة، فام يظهرون مئات اآلالف من ترشــحاا،

شاهدين صادقني منهم كافيان الثبات دعواهم، بينما املنكرون لوجودها، ال يسعهم اثبات دعواهم االّ 
بعد مشاهدة الكون غري احملدود، والزمن غري احملدود، مع سرب غورها بالبحث والتفتيش، وعند عدم 

  !رؤيتهم هلا، ميكنهم اثبات دعواهم
ــ !. اعلموا ما أعظم قوة االميان باآلخرة وما اشد رصانته! ن بلغ به الكرب عتياً ويا ايها االخوةفيا م
 .املؤلف



اجتمعت مائة الف شيخوخة يف شخص واحد لكفاها ذلك النور، وذلك الرجـاء، ذلـك               
  :السلوان النابع من هذا االميان؛ لذا علينا حنن الشيوخ ان نفرح بشيخوختنا ونبتهج قائلني

                                                                                                                 ".                 احلمد هللا على كمال االميان"



  الكلمة احلادية عشرة
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

_ واليـل إذا يغشـاها  _ والنهاِر إذا جالّهـا  _ والقمِر إذا تالها  _ والشمِس وضحاها (
  )7ــ1:الشمس..) (ونفٍس وما سواها_ واالرِض وما طَحاها_ اوالسمِاء وما بناه

 حكمة العامل وطلسـمه، ولغـز خلـق       أسرار شئت أن تفهم شيئاً من       إن!  األخ   أيها
  .اإلنسان، ورموز حقيقة الصالة، فتأمل معي يف هذه احلكاية التمثيلية القصرية
يع أنـواع اجلـواهر     كان يف زمان ما سلطان له ثروات طائلة وخزائن هائلة حتوي مج           

وكان صاحب علـٍم واسـع جـداً،        . واألملاس والزمرد، مع كنوز خفية أخرى عجيبة جداً       
  .حاطة تامة، واطالع شامل على العلوم البديعة اليت الحتد، مع مهارات فائقة وبدائع الصنعةإو

وحيث إن كل ذي مجال وكماٍل حيب أن يشهد ويشاِهد مجالَه وكمالَه، كذلك هـذا               
طان العظيم، أراد أن يفتح معرضاً هائالً لعرض مصنوعاته الدقيقة كي يلفت أنظار رعيته              السل

إىل أة سلطنته، وعظمة ثروته ويظِهر هلم من خوارق صنعته الدقيقـة وعجائـب معرفتـه                
  :وغرائبها، ليشاِهد مجالَه وكمالَه املعنويني على وجهني

  . الثاقب الدقيقأن يرى بالذات معروضاته بنظره البصري: األول
  . يراها بنظر غريهأن: والثاين

وألجل هذه احلكمة بدأ هذا السلطان بتشييد قصر فخم شامخ جداً، وقسمه بشـكل              
بارع إىل منازل ودوائر مزيناً كلَّ قسٍم مبرصعات خزائنه املتنوعة، ومجله مبا عملت يداه مـن                

نون علمه وحكمته، فجهزه وحسنه      وأمجلها، ونظّمه ونسقه بأدق دقائق ف      إبداعهألطف آثار   
  .باآلثار املعجزة خلوارق علمه

وبعد أن أمته وكمله، أقام يف القصر موائد فاخرة يجة تضم مجيـع أنـواع أطعمتـه                 
اللذيذة، وأفضل ِنعمه الثمينة، خمصصاً لكل طائفة ما يليق ا ويوافقها من املوائد، فأعد بذلك              

بداعاً وكرماً مل يشهد له مثيل، حىت كأن كل مائدة مـن            إ و ضيافة فاخرة عامة، مبيناً سخاءاً    
تلك املوائد قد امتألت مبئات من لطائف الصنعة الدقيقة وآثارها، مبا مد عليها من ِنعٍم غالية                

  .ال حتصى



مث دعا أهايل أقطار مملكته ورعاياه، للمشاهدة والتنـزه والضيافة، وعلّم كبري رسـل             
هذا القصر العظيم من حكٍم رائعة،  وما يف جوانبه ومشتمالته من معان القصر املكرمني ما يف    

ستاذاً بارعاً على رعيته، ليعلّم الناس عظمة بـاين القصـر           أ معلماً رائداً و   إياهدقيقة، خمصصاً   
وصانع ما فيه من نقوش بديعة موزونة ، ومعرفاً لكل الداخلني رمـوزه ومـا تعنيـه هـذه         

 الدقيقة اليت فيه، ومدى داللتها على عظمة صـاحب القصـر    اراتواإلشاملرصعات املنتظمة   
مبيناً هلم أيضاً تعليمات مراسيم التشريفات مبا يف ذلك آداب          . وكماله الفائق ومهارته الدقيقة   

  .الدخول والتجول، وأصول السري وفق ما يرضي السلطان الذي ال يرى إالّ من وراء حجاب
مذته يف أوسع دائرة من دوائر القصر الضخم وكـان  وكان هذا املعلم اخلبري يتوسط تال   
  . للقصراألخرىمساعدوه منتشرين يف كٍل من الدوائر 

  : توجيهاته إىل املشاهدين كافة قائالًبإلقاءبدأ املعلم هذا 
ظهار ما ترونه إ الناس ان سيدنا مليك هذا القصر الواسع البديع، يريد ببنائه هذا وبأيها»
  . ، أن يعرف نفسه اليكم، فاعرفوه واسعوا حلسن معرفته من مظاهرأعينكمأمام 

، إليـه ، فحببـوا أنفسـكم   إلـيكم وانه يريد ذه التزيينات اجلمالية، أن حيبب نفسه    
  .باستحسانكم أعماله وتقديركم لصنعته

 ويريكم حمبته مبا يسبغه عليكم من آالئه ونعمه وأفضاله فأحبوه حبسن            إليكموأنه يتودد   
  .إياهره وبطاعتكم صغائكم ألوامإ

  . من النعم فعظّموه أنتم بالشكرواإلغداق اإلكراموانه يظهر لكم شفقته ورمحته ذا 
وانه يريد أن يظهر لكم مجاله املعنوي بآثار كماله يف هذه املصنوعات اجلميلة الكاملـة     

  .فأظهروا أنتم شوقكم وهلفتكم للقائه ورؤيته، ونيل رضاه
أنه السلطان املتفرد باحلاكمية واالستقالل، مبا تـرون مـن          وانه يريد منكم أن تعرفوا      

فكل شئ له،   .. تقلد على مجيع املصنوعات    شعاره اخلاص، وخامته املخصص، وطرته اليت ال      
 ال سـلطان وال حـاكم إالّ        أنفعليكم أن تدركوا جيداً،     . وخاص به، صدر من يد قدرته     

  .«.. مثيلفهو السلطان الواحد األحد الذي ال نظري له وال.هو



 هذا الكالم الـذي     بأمثالكان هذا املعلم الكبري خياطب الداخلني للقصر واملتفرجني،         
  . حسانهإيناسب مقام السلطان وعظمته و

  :مث انقسم الداخلون إىل فريقني
  : األولالفريق 

وهم ذوو العقول النرية، والقلوب الصافية املطمئنة، املدركون قدر أنفسهم، فحيثمـا             
البد أن : ويسرحون بنظرهم  إىل عجائبه يقولون - يف آفاق هذا القصر العظيميتجولون ـ  

فعِلموا أن ليس هناك عبث، وليس هو       !.. والبد أن وراءه غاية سامية    !! يف هذا شأناً عظيماً     
  :ومن حريم بدأوا يقولون.. بلعب، وال بلهو صبياين

  !ناه ونشاهده؟يا ترى أين يكمن حل لغز القصر، وما احلكمة يف ما شاهد
، إذا م يسمعون صوت خطبة األستاذ العارف        األمروبينما هم يتأملون ويتحاورون يف      

 : ، فأقبلوا إليه مسرعنياأللغاز وحل مجيع األسراروبياناته الرائعة، فعرفوا أن لديه مفاتيح مجيع 
عريفـاً   مثل هذا القصر الباذخ ينبغي أن يكون له إن.. األستاذ السالم عليكم أيها  -

  .ميناً مثلك، فالرجاء أن تعلّمنا مما علّمك سيدنا العظيمأصادقاً مدققاً 
فذكَّرهم األستاذ خبطبته املذكورة آنفاً، فاستمعوا إليه خاشعني، وتقبلوا كالمه بكـل            
رضى واطمئنان، فغنموا أميا غنيمة، إذ عملوا ضمن مرضاة سلطام، فرضي عنهم السـلطان             

يكـاد يوصـف،     فدعاهم إىل قصر أعظم وأرقـى ال      .  وسرور ألوامره  مبا أبدوا من رضى   
وأكرمهم بسعادة دائمة، مبا يليق باملالك اجلواد الكرمي، وتالئم هـؤالء الضـيوف الكـرام               

  . لألوامراملتأدبني، وحري ؤالء املطيعني املنقادين 
  : أما الفريق اآلخر

فما أن دخلوا القصر، حـىت      وهم الذين قد فسدت عقوهلم، وانطفأت جذوة قلوم،         
 اللذيـذة،   األطعمـة غلبت عليهم شهواتهم، فلم يعودوا يلتفتون إال ملا تشتهيه أنفسهم من            
 الصـادرة   اإلرشاداتصارفني أبصارهم عن مجيع تلك احملاسن، سادين آذام عن مجيع تلك            

ة وـم،   فأقبلوا علـى املـأكوالت بشـراه      .. من ذلك املعلم العظيم، وتوجيهات تالميذه     
كاحليوانات، فأطبقت عليهم الغفلة والنوم وغشيهم السكر، حىت فقدوا أنفسهم لكثـرة مـا             



فأسـاءوا  .  الضيوف اآلخرين جبنوم وعربدم    فأزعجواأفرطوا يف شرب ما مل يؤذن هلم به         
، لذا أخذهم جنوده وساقوهم إىل سجن رهيـب         وأنظمته مع قوانني السلطان املعظم      األدب
  .قام احلق، جزاًء وفاقاً على ما عملوا من سوء اخلُلقلينالوا ع

 ذلك السلطان قد بىن هذا     أنفيا من ينصت معي إىل هذه احلكاية؛ البد انك قد فهمت            
  : القصر الشامخ ألجل تلك املقاصد املذكورة، فحصول تلك املقاصد يتوقف على أمرين

  :أحدمها
 خطابه، إذ لواله لذهبت تلك املقاصد       وجود ذلك املعلم األستاذ الذي شاهدناه ومسعنا      

، فيظل جمرد أوراق ال معىن      أستاذهباءاً منثوراً، كالكتاب املبهم الذي ال يفهم معناه، وال يبينه           
  !..هلا

  :ثانيهما
  .إصغاء الناس إىل كالم ذلك املعلم، وتقبلهم له

قاء القصـر،   واستماع الناس إليه سبب لب    .  وجود األستاذ مدعاة لوجود القصر     أنمبعىن  
وكـذا يصـح    . األستاذمل يكن السلطان العظيم ليبين هذا القصر لوال هذا          : لذا يصح القول  

حينما يصبح الناس ال يصغون إليه وال يلقون باالً إىل كالمه، فسيغري السلطان هـذا               : القول
  .القصر ويبدله
خالهلـا  فان كنت قد فهمت سر احلكاية، فانظر من         .  هنا انتهت القصة يا صديقي     إىل

  :إىل وجه احلقيقة
 ذلك القصر هو هذا العامل، املسقف ذه السماء املتأللئة بالنجوم املتبسمة، واملفروش             إن
  . املتجددة كل يومباألزهار املزينة من الشرق إىل الغرب  األرضذه 

بد امللك القدوس ذو اجلـالل      وذلك السلطان العظيم، هو اهللا تعاىل سلطان األزل واأل        
كلٌ قـد علـم     (حيث إن   ..) تسبح له السموات السبع واالرض ومن فيهن      ( الذي   رامواإلك

 مث  أيـام الذي خلق السمواِت واألرض يف ستة       (وهو القدير   ) 41: النور) (صالته وتسبيحه 
) استوى على العرش يغشي الليلَ النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره            

  ).54: األعراف(



لفاً من العوامل اليت تزينت كل منها وانتظمت مبا     أأما منازل ذلك القصر فهي مثانية عشر        
 الصنائع الغريبة يف ذلك القصر فهي معجزات القدرة اإلهلية الظاهرة أما.. يالئمها من خملوقات

محة  اللذيذة اليت فيه، هي عالمات الر      األطعمةوما تراه من    .. يف عاملنا لكل ذي بصر وبصرية     
 والفواكه البديعة اليت تشاهد بكل وضوح يف مجيع مواسم السنة وخاصة يف             األمثاراإلهلية من   

  .45)بارال(الصيف وباألخص يف بساتني 
  . وقلبها الذي يتقد ناراًاألرض ومطبخ هذا القصر هو سطح 

ـ  أمثلةوما رأيته يف احلكاية من اجلواهر يف تلك الكنوز اخلفية، هي يف الواقع               ات  لتجلي
  .األمساء احلسىن املقدسة

وما رأيناه من النقوش ورموزها، هي هذه املخلوقات املزينة للعامل وهي نقوش موزونـة      
  . القدير ذي اجلاللأمساءلقلم القدرة اإلهلية الدالة على 

 األنبيـاء  ، ومساعدوه هم     ρ  ذلك املعلم األستاذ فهو سيدنا، وسيد الكونني حممد        أما
  .األصفياء الصاحلون، والعلماء األولياءميذه هم وتال. عليهم السالم

  . إىل املالئكة عليهم السالم يف هذا العاملإشارةأما خدام السلطان العظيم فهم 
 واجلن وما خيدم اإلنسان     اإلنس إىل   إشارةوأما مجيع من دعوا إىل دار ضيافة الدنيا فهم          

  .من حيوانات وأنعام
  :أما الفريقان
ميان الذين يتتلمذون على مائدة  القرآن الكرمي الذي يفسر آيـات            هم أهل اإل  : فاألول
  .كتاب الكون
 والشيطان،  أهواءهمهم أهل الكفر والطغيان الصم البكم الضالون الذين اتبعوا          : واآلخر

  . سبيالًأضلفما عرفوا من احلياة إالّ ظاهرها، فهم كاألنعام بل هم 

                                                           
45
، وظل فيها 1926 النورسي سنة األستاذ إليهاقرية نائية يف والية اسبارطة جنوب غريب تركيا، نفي   

 ـ 1934مة اسكي شهر سنة  حمكإىل أن سيق إىلحتت اإلقامة اجلربية، وألّف معظم رسائل النور 
 .املترجم



 واألسـتاذ  إىل املعلم العظـيم      أنصتواعداء؛ فقد    الس األبرارأما الفريق األول الذين هم      
اجلليل ذي احلقيقتني؛ إذ هو عبد، وهو رسول؛ فمن حيث العبودية يعرف ربه ويوصفه مبـا                

ومن حيث  .. اإلهلية اجلالل، فهو إذا يف حكم ممثٍل عن أمته لدى احلضرة            أوصافيليق به من    
   .بالقرآن العظيم كافة واإلنس ربه إىل اجلن أحكامالرسالة يبلّغ 

وانصاعوا ألوامر القرآن    ρ  إىل ذلك الرسول الكرمي    أصغوافهذه اجلماعة السعيدة بعدما     
احلكيم، إذا م يرون أنفسهم قد قُلِّدوا مهمات لطيفة تترقى ضمن مقامات سامية كـثرية،               

  . العباداتأنواعتلك هي الصالة، فهرس 
 وارتقوا يف مقاماا الرفيعة اليت تشري       لقد شاهدوا بوضوح تفاصيل فريضة الصالة     ! نعم
  :ذكارها وحركاتها املتنوعة، على النحو اآليتأ إليها
 يف مقام املشـاهدين     أنفسهممبشاهدم اآلثار الربانية املبثوثة يف الكون، وجدوا        : والًأ

  .كرباهللا ا: حماسن عظمة الربوبية، مبعاملة غيابية، فأدوا وظيفة التكبري والتسبيح، قائلني
وبظهورهم يف مقام الدعاة واألدالّء إىل بدائع صنائعه سبحانه وآثاره السـاطعة،            : ثانياً

سبحان اهللا واحلمـد    :  احلسىن، أدوا وظيفة التقديس والتحميد بقوهلم      أمسائهاليت هي جلوات    
  .هللا

ة  النعم املدخرة يف خزائن الرمحة اإلهلية وتذوقها حبـواس ظـاهر           إدراكويف مقام   : ثالثاً
  .وباطنة شرعوا بوظيفة الشكر واحلمد

ويف مقام معرفة جواهر كنوز األمساء احلسىن وتقديرها حـق قـدرها مبـوازين              : رابعاً
  . املعنوية املودعة فيهم، بدأوا بوظيفة التنـزيه والثناءاألجهزة

ر، ويف مقام مطالعة الرسائل الربانية املسطرة بقلم قدرته تعاىل على صحيفة القَد   : خامساً
  . واالستحسانواإلعجابباشروا بوظيفة التفكر 

، ورقة اجلمال   األشياءويف مقام التنـزيه بإمتاع النظر إىل دقة اللطف يف خلق           : سادساً
  . ، دخلوا وظيفة احملبة والشوق إىل مجال الفاطر اجلليل والصانع اجلميلإتقاايف 



لقيام بالعبادة الالزمة مبعاملـة     بعد أداء هذه الوظائف يف املقامات السابقة، وا       .. وهكذا
غيابية،  لدى مشاهدة املخلوقات، ارتقوا إىل درجة النظر إىل معاملة الصانع احلكيم وشهودها              

  : معاملةً حضورية، وذلك أمأفعالهومعاملة 
قابلوا أوالً تعريف اخلالق اجلليل نفسه لذوي الشعور مبعجزات صنعته، قابلوه مبعرفـٍة             

سبحانك ما عرفناك حق معرفتك يا معروف مبعجزات مجيـع          : حلرية قائلني ملؤها العجب وا  
  .خملوقاتك

إيـاك  : مث استجابوا لتحبب ذلك الرمحن بثمرات رمحته سبحانه، مبحبٍة وهيام مرددين            
  . نستعنيوإياكنعبد 

 رأفته عليهم، بالشكر واحلمـد،      وإظهارمث لَبوا ترحم ذلك املنعم احلقيقي بِنعمه الطيبة         
 فصيحة تنطق ا مجيع     أحواٍلسبحانك ما شكرناك حق شكرك يا مشكور بألسنة         : بقوهلمو
عالنات ِنعِمك املعدة يف سـوق العـامل        إحساناتك املبثوثة يف الكون، وتعلن احلمد والثناء        إ

فجميع الثمرات املنضدة لرمحتك الواسعة، ومجيع األغذية املوزونة . واملنثورة على االرض كافة   
  . املخلوقاتأنظارمك العميمة، تويف شكرها بشهادا على جودك وكرمك لدى لنع

 كربياء مجاله وجالله وكماله سبحانه يف مرايا املوجودات املتبدلة علـى            إظهارمث قابلوا   
اهللا اكرب، وركعوا يف عجز مكلّل بالتعظيم، وهووا إىل السجود يف حمبة            : وجه الكون، بقوهلم  
  .ء هللا، ويف غمرة إعجاب وتعظيم وإجاللمفعمة بالذل والفنا

 ذلك الغين املطلق سبحانه ثروته اليت ال تنفد ورمحته اليت وسعت كـل              إظهار أجابوامث  
  . نستعنيإياك:  فقرهم وحاجتهم قائلنيبإظهارشئ، بالدعاء امللح والسؤال اجلاد، 

نشـره هلـا يف     مث استقبلوا عرض ذلك اخلالق اجلليل للطائف صنائعه وروائع بدائعه و          
ما شاء اهللا، تبارك اهللا، مـا       :  والتقدير الالزمني، قائلني   باإلعجابمعارض أمام انظار األنام،     

هلموا ملشاهدة هذه البدائع، حي علـى       : شاهدين مستحسنني هلا، هاتفني   .. امجل خلق هذا  
  .اشهدوها وكونوا شهداء عليها.. الفالح



لربوبيـة سـلطنته يف    - سلطان االزل واالبد - مث اجابوا اعالن ذلك السلطان العظيم
فَسـمعوا، وانقـادوا    .. مسعنا واطعنا : الكون كله، واظهاره وحدانيته للوجود كافة، بقوهلم      

  .واطاعوا
مث استجابوا إلظهار رب العاملني اُلوهيته اجلليلة، خبالصة عبودية تنم عن ضعفهم الكامن             

  .هي الصالةتلك .. يف عجزهم، وفقرهم املندمج يف حاجام
وهكذا مبثل هذه الوظائف املتنوعة للعبودية، ادوا فريضة عمرهم ومهمة حيام يف هذا             
املسجد االكرب املسمى بدار الدنيا، حىت اختذوا صورة أحسن تقومي، واعتلوا مرتبةً تفوق مجيع              

  .. مانة، مبا اُودع فيهم من اإلميان واألاألرضاملخلوقات قاطبة، إذ أصبحوا خلفاء أمناء يف 
وبعد انتهاء مدة االمتحان واخلروج من قبضة االختبار يدعوهم رم الكرمي إىل السعادة             

، إسـالمهم  والنعيم املقيم ثواباً إلميام، ويرزقهم الـدخول إىل دار السـالم جـزاء      األبدية
بنعٍم ال عني رأت وال اُذن مسعت وال خطرت على قلب بشر، إذ  - أكرمهموقد  - ويكرمهم

 يظل باقياً وميضي إىل     أنشاهد املشتاق جلمال سرمدي والعاشق الذي يعكسه كاملرآة، البد          امل
  . األبد

  !.اللّهم اجعلنا منهم.. هذه هي عقىب تالميذ القرآن
الّ إ دخلوا بسن البلوغ قصر هذا العـامل         أن فما   واألشرارأما الفريق اآلخر وهم الفجار      
، وبالكفران اآلالء اليت تسبغ عليهم، واموا املوجودات        وقابلوا بالكفر دالئل الوحدانية كلها    

كلها بالتفاهة وحقّروها بالعبثية ورفضوا جتليات األمساء اإلهلية علـى املوجـودات كلـها،              
  .فارتكبوا جرمية كربى يف مدة قصرية، مما استحقوا عذاباً خالداً

أجهزة إنسانية راقيـة إالّ      اإلنسان مل يوهب له رأس مال العمر، ومل يودع فيه            إننعم،  
  .ليؤهله ذلك على تأدية الوظائف اجلليلة املذكورة
  !فيا نفسي احلائرة ويا صديقي املغرم باهلوى

 حمصورة يف تلبية متطلبات النفس االمارة بالسوء ورعايتها       «مهمة حياتكم »أحتسبون أن   
ن درج ما اُودع فـيكم      شباعاً لشهوة البطن والفرج؟ أم تظنون أن الغاية م        إبوسائل احلضارة   

من لطائف معنوية رقيقة، وآالت وأعضاء حساسة، وجوارح وأجهـزة بديعـة، ومشـاعر              



وحواس متجسسة، امنا هي رد استعماهلا إلشباع حاجات سفلية لرغبات النفس الدنيئـة يف     
  !!هذه احلياة الفانية؟ حاش وكال

راجها يف فطرتكم امنـا     بل إن خلق تلك اللطائف واحلواس واملشاعر يف وجودكم واد         
  :يستند إىل أساسني اثنني

أن جتعلكم تستشعرون بالشكر جتاه كل نوع من أنواع النعم اليت أسبغها عليكم             : االول
  . أي عليكم الشعور ا والقيام بشكره تعاىل وعبادته. املنعم سبحانه
د كله، معرفتها   أن جتعلكم تعرفون أقسام جتليات األمساء احلسىن اليت تعم الوجو         : الثاين

  .أي عليكم اإلميان بتلك األمساء ومعرفتها معرفة ذوقية خالصة.وتذوقها فرداً فرداً
  .نساناً حقاًإ تنمو الكماالت اإلنسانية، وما يغدو اإلنسان األساسنيوعلى هذين 
 اإلنسان خبـالف احليـوان مل يـزود    أنلتعرف  - من خالل هذا املثال - فانظر اآلن

  :ب هذه احلياة الدنيا فقط لكسباألجهزة
فراح اخلـادم   . أعطى سيد خادمه عشرين لرية ليشتري ا بدلة لنفسه، من قماش معني           

مث أعطى السيد نفسه خادماً آخر ألف لرية ولكن         .  ولبسها األقمشةواشتراها من أجود أنواع     
  .وضع يف جيبه ورقة تعليمات وأرسله للتجارة
ك يقيناً أن هذا املبلغ ليس لشـراء بدلـة، إذ قـد    فكل من ميلك مسكة من العقل يدر    

  ! بعشرين لريةاألولاشتراها اخلادم 
كُتب له يف الورقة، وأعطى كل ما لديه إىل صاحب حـانوٍت     فلو مل يقرأ هذا الثاين ما     

ومن أردأ أنواع البدالت، أال يكون قد ارتكب  - تقليداً لصديقه اآلخر - واشترى منه بدلة
  نبغي تأديبه بعنف وعقابه عقاباً رادعاً؟محاقة متناهية، ي

  ! فيا صديقي احلميم، ويا نفسي االمارة بالسوء
استجمعوا عقولكم، وال دروا رأس مال عمركم، وال تبـددوا طاقـات حيـاتكم              

فالعاقبة وخيمة، إذ .. واستعداداا هلذه الدنيا الفانية الزائلة، ويف سبيل لذة مادية ومتاع حيواين
  ! دركٍة أدىن من أخس حيوان، علماً أن رأس مالكم أمثن من أرقى حيوانتردون إىل
  ! فيا نفسي الغافلة* 



غاية حياتك، ماهية حياتك، صورة حياتك، سر       : ان كنت تريدين أن تفهمي شيئاً من      
  : فاا تسعة أمور«غايات حياتك»فانظري إىل جممل .. حقيقة حياتك، كمال سعادة حياتك

لشكر الكلي، ووزن الِنعم املدخرة يف خزائن الرمحة اإلهلية مبوازين احلواس         القيام با : أوهلا
  .املغروزة يف جسمك

فتح الكنوز املخفية لالمساء اإلهلية احلسىن مبفاتيح االجهزة املودعة يف فطرتـك،            : ثانيها
  .ومعرفة اهللا جل وعال بتلك األمساء احلسىن

من لطائف جتلياا وبدائع صنعتها، واظهار      اعالن ما ركّبت فيك األمساء احلسىن       : ثالثها
تلك اللطائف البديعة أمام أنظار املخلوقات بعلٍم وشعور، وجبوانب حياتك كافة يف معـرض              

  .الدنيا هذه
  . اظهار عبوديتك أمام عظمة ربوبية خالقك، بلسان احلال واملقال: رابعها
 جتليات االمساء، وابرازها أمام    التجمل مبزايا اللطائف اإلنسانية اليت وهبتها لك      : خامسها

مثلك يف هذا كمثل اجلندي الذي يتقلد الشارات املتنوعة اليت          .. نظر الشاهد االزيل جل وعال    
  .منحها السلطان يف مناسبات رمسية، ويعرضها أمام نظره ليظهر آثار تكرمه عليه وعنايته به

ة، إذ هي حتياتها ودالالا شهود مظاهر احلياة لذوي احلياة، شهود علٍم وبصري: سادسها
ورؤية تسبيحاا خلالقها، رؤيةً بتفكٍر وعربة، إذ هـي رمـوز           .. حبياا على بارئها سبحانه   

وعرض عبادا إىل واهب احلياة سبحانه والشهادة عليها، إذ هـي غايـةُ حياـا               .. حياا
  .ونتيجتها

كيمة، ووزا مبـا وهـب      معرفة الصفات املطلقة للخالق اجلليل، وشؤونه احل      : سابعها
حلياتك من علم جزئي وقدرة جزئية وارادة جزئية، أي جبعلها مناذج مصغرة ووحدة قياسـية               

  .ملعرفة تلك الصفات املطلقة اجلليلة
كما انك قد شيدت هذه الدار بنظام كامل، بقدرتك اجلزئية وارادتك اجلزئية،            : فمثالً

أن  - مة بناء قصر العامل ونظامه املـتقن بنسبة عظ - وعلمك اجلزئي، كذلك عليك أن تعلم
  .بناءه قدير، عليم، حكيم، مدبر



كـل   - فهم االقوال الصادرة من كل موجود يف العامل وادراك كلماته املعنوية: ثامنها
  .فيما خيص وحدانية خالقه وربوبية مبدعه - حسب لسانه اخلاص

ة املطلقـتني، مبـوازين العجـز       ادراك درجات القدرة اإلهلية والثروة الرباني     :  تاسعها
والضعف والفقر واحلاجة املنـطـوية يف نفـسك، إذ كما تدرك أنــواع االطعــمة             
ودرجاا ولذاا، بدرجات اجلوع ومبقدار االحتياج اليها، كذلك عليك فهم درجات القدرة            

  .اإلهلية وثروا املطلقتني بعجزك وفقرك غري املتناهيني
  .«غايات حياتك»مثاهلا هي جممل فهذه االمور التسعة وأ

  : فمجملها هو«ماهية حياتك الذاتية» أما 
  ..اا فهرس الغرائب اليت ختص األمساء اإلهلية احلسىن
  ..ومقياس مصغر ملعرفة الشؤون اإلهلية وصفاا اجلليلة

  ..وميزان للعوامل اليت يف الكون
  ..والئحة ملندرجات هذا العامل الكبري

  ..ن الواسع وخريطة هلذا الكو
  ..وفذلكة لكتاب الكون الكبري

  ..وجمموعة مفاتيح تفتح كنوز القدرة اإلهلية اخلفية
  ..وأحسن تقوٍمي للكماالت املبثوثة يف املوجودات، واملنشورة على االوقات واالزمان

  .« ماهية حياتك»فهذه وامثاهلا هي 
ة حكيمة مكتوبة   إن حياتك كلم  :  وطرز وظيفتها، وهي   «صورة حياتك » وإليك اآلن   
فهذه .. وهي مقالة بليغة تدل على األمساء احلسىن املشهودة واملسموعة          .. بقلم القدرة اإلهلية    

  .وامثاهلا هي صورة حياتك
  : وسرها فهي«حقيقة حياتك» أما 

اا مرآة لتجلي االحدية، وجلوة الصمدية، أي أن حياتك كاملرآة تنعكس عليها جتلي             
لياً جامعاً، وكأن حياتك نقطةٌ مركزيةٌ جلمع  أنواع جتليات األمسـاء            الذات األحد الصمد جت   

  .اإلهلية املتجلية على العامل أمجع



  : فهو«كمال سعادة حياتك» أما 
الشعور مبا يتجلى من أنوار التجليات اإلهلية يف مرآة حياتك وحبها، واظهار الشـوق              

يخ تلك االنوار املنعكسة ومتكينـها يف       اليها، وأنت مالك للشعور، مث الفناء يف حمبتها، وترس        
  .بؤبؤ عني قلبك

وألجل هذا قيل بالفارسية هذا املعىن للحديث النبوي القدسي الذي رفعك إىل اعلـى              
  :عليني

                من نكنجم درمسوات وزمني 
  46 أز عجب كنجم بقلب مؤمنني

  ! فيا نفسي
وهي اجلامعة ملثل هـذه اخلـزائن       ان حياتك اليت تتوجه إىل مثل هذه الغايات املثلى،          

هل يليق عقالً وانصافاً ان تصرف يف حظوظ تافهة، تلبية لرغبات النفس االمـارة،              .. القيمة
  .واستمتاعاً بلذائذ دنيوية فانية، فتهدر وتضيع بعد ذلك

فان كنت راغبة يف عدم ضياعها سدى، ففكّري وتدبري يف القَسم وجواب القَسم يف              
 مث اعملي مع تذكر احلكاية التمثيلية املذكورة يف املقدمة، اليت ترمز إىل تلك              «الشمس»سورة  
  .السورة
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ذكره يف االحياء . «ما وسعين مسائي وال ارضي ولكن وسعين قلب عبدي املؤمن»هذا معىن احلديث   

وقال ).  باختصار2/195كشف اخلفاء للعجلوين (مل ار له أصالً : قال العراقي يف خترجيه. بلفظ مقارب
ان ا فتح السموات : امحد يف الزهد عن وهب بن منبهقلت اخرج االمام : السيوطي يف الدرر املنتثرة

ان السموات واالرض : فقال ا! سبحانك ما اعظمك يارب: حلزقيل حىت نظر اىل العرش فقال حزقيل
: قال ابن حجر اهليتمي يف الفتاوى احلديثية.  اهـ «ضعفن ان يسعنين ووسعين قلب املؤمن الوادع اللني

يريدون حقيقة ظاهره من االحتاد واحللول ألن كالً منهما كفر، وصاحلو وذكر مجاعٍة له من الصوفية ال 
الصوفية اعرف الناس باللّه وما جيب له وما يستحيل عليه، وامنا يريدون بذلك ان قلب املؤمن يسع االميان 

  .ــ املترجم. ا هـ . باللّه وحمبته ومعرفته
 



  بسم اهللا الرمحن الرحيم
_ واليـل إذا يغشـاها  _ والنهار إذا جالهـا  _ والقمر إذا تالها  _ والشمس وضحاها (

قد _ فاهلمها فجورها وتقواها  _ ونفٍس وما سواها  _ واالرض وما طحاها  _ والسمآء وما بناها  
  ).وقد خاب من دساها_ افلح من زكاها

اللهم صلّ وسلم على مشس مساء الرسالة وقمر برج النبوة، وعلى آله واصحابه جنـوم               
  .اهلداية

  . وارمحنا وارحم املؤمنني واملؤمنات
  .آمني آمني آمني

  
   الكلمة الثانية عشرة

  
  ِبسِم اهللا الرحمِن  الرحيِم

  )269: البقرة) ( خرياً كثرياًومن يؤت احلكمة فقد اويت(
  

هذه الكلمة تشري إىل موازنة امجالية بني حكمة القرآن الكرمي املقدسة وحكمة الفلسفة،             
وتشري أيضاً إىل خالصة خمتصرة ملا تلقنه حكمة القرآن من تربية اإلنسان يف حياتيه الشخصية               

كرمي وأفضليته علـى سـائر      واالجتماعية فضالً عن اا تضم اشارة إىل جهة ترجح القرآن ال          
  :مبعىن أن هناك أربعة أسس يف هذه الكلمة. الكالم اإلهلي ومسوه على االقوال قاطبة

  
 pاالساس االول:  

من خالل منظار هذه احلكاية التمثيلية أنظر إىل الفروق بني حكمة القـرآن الكـرمي               
  :وحكمة العلوم



يكتب القرآن احلكيم كتابة    اراد حاكم عظيم ذو تقوى وصالح وذو مهارة وابداع أن           
تليق بقدسية معانيه اجلليلة وتناسب اعجازه البديع يف كلماته، فأراد أن يلِبس القرآن الكرمي ما 

  .يناسب اعجازه السامي من ثوب قشيب خارق مثله
فطفق بكتابة القرآن، وهو مصور مبدع، كتابة عجيبة جداً مسـتعمالً مجيـع أنـواع            

 الكرمية ليشري ا إىل تنوع حقائقه العظيمة فكتب بعض  حروفـه             اجلواهر النفيسة واالحجار  
اسمة باالملاس والزمرد وقسماً منها باللؤلؤ واملرجان وطائفة منها باجلوهر والعقيق ونوعـاً             
منها بالذهب والفضة، حىت أضفى مجاالً رائعاً وحسناً جالباً لالنظار يعجب ا كل من يراها               

فاجلميع يقفون أمام هذه الكتابة البديعـة مبـهوتني يغمـرهم           . هلهاسواء أعلم القراءة أم ج    
التبجيل واالعجاب، وال سيما أهل احلقيقة الذين بدأوا ينظرون اليها نظرة اعجاب وتقـدير              
أشد، ملا يعلمون أن اجلمال الباهر هذا يشف عما حتته من مجال املعـاين وهـو يف منتـهى                   

  .السطوع واللمعان وغاية اللذة والذوق
مث عرض ذلك احلاكم العظيم، هذا القرآن البديع الكتابة، الرائع اجلمال، على فيلسوف             

  :وأمرمها. أجنيب وعلى عامل مسلم
  . ملمحاً إىل اختبارمها ليكافئهما«!ليكتب كل منكما كتاباً حول حكمة هذا القرآن»

حث عن  كان كتاب الفيلسوف يب   . وكتب العامل املسلم كتاباً   . كتب الفيلسوف كتاباً  
نقوش احلروف ومجاهلا، وعالقة بعضها ببعض، وأوضاع كل منـها، وخـواص جواهرهـا              

ومل يتعرض يف كتابه إىل معاين ذلك القرآن العظيم قـط، إذ إنـه              . وميزاا وصفاا فحسب  
جاهل باللغة العربية جهالً مطبقاً، بل مل يدرك أن ذلك القرآن البديع هو كتاب عظيم تـنم                 

ومع هـذا فهـو     . يلة، وامنا حصر نظره يف روعة حروفه ومجاهلا اخلارق        حروفه عن معان جل   
مهندس بارع، ومصور فنان، وكيميائي حاذق، وصائغ ماهر، لذا فقد كتب كتابه هذا وفق              

  .ما يتقنه من مهارات وجييده من فنون
 كتاب مبني وقرآن  : أما العامل املسلم، فما أن نظر إىل تلك الكتابة البديعة حىت علم أنه            

فلم يصرف اهتمامه إىل زينته الظاهرة، وال أشغل نفسه بزخارف حروفه البديعة، وامنا   . حكيم
 إىل ما هو أمسى وأمثن وألطف وأشرف وأنفع وأمشل مما - توجه كلياً ــ وهو التواق للحق



انشغل به الفيلسوف االجنيب مباليني االضعاف، فبحث عما حتت تلك النقوش اجلميلة مـن              
جليلة وأسرار نرية بديعة فكتب كتابه تفسرياً قيماً هلذا القرآن احلكيم، فأجـاد             حقائق سامية   

  .وأتقن
تناول احلاكم أوالً مؤلَّف الفيلسوف ونظر      . قدم كلٌ منهما ما كتبه إىل احلاكم العظيم       

فرأى أن ذلك املعجب بنفسه واملقدس للطبيعة، مل يكتب حكمةً حقيقية قط، مع أنه . إليه ملياً
 ما يف طوقه، إذ مل يفهم معاين ذلك الكتاب، بل رمبا زاغ واختلط عليـه االمـر،                  بذل كل 

وأظهر عدم توقري واجالل لذلك القرآن، حيث إنه مل يكترث مبعانيه السامية، وظن أنه جمرد               
لـذا رد احلـاكم     . نقوش مجيلة وحروف بديعة، فبخس حق القرآن وازدراه من حيث املعىن          

  .وف وضربه على وجهه وطرده من ديوانهاحلكيم مؤلَّف ذلك الفيلس
فبـارك  . مث أخذ مؤلَّف العامل املسلم احملقق املدقق، فرأى أنه تفسري قيم جداً، بالغ النفع            

هذه  هي احلكمة حقاً، وامنا يطلق اسم العامل واحلكيم          : عمله، وقدر جهده، وهنأه عليه وقال     
وعلى اثره  .  صناع قد أفرط وجتاوز حده     حقاً على صاحب هذا املؤلَّف، وليس اآلخر إالّْ فنان        

كافأ ذلك العامل املسلم وأجزل ثوابه، آمراًَ أن متنح عشر لريات ذهبية لكل حرف من حروف                
  .كتابه

  :أبعاد هذه احلكاية التمثيلية، فانظر إىل وجه احلقيقة - يا أخي - فاذا فهمت
احلاكم املهيب هو سلطان    وذلك  .. فذلك القرآن اجلميل الزاهي، هو هذا الكون البديع       

. هو علم الفلسفة وحكماؤها - أي ذلك االجنيب - االول: والرجالن. االزل واالبد سبحانه
  .هو القرآن الكرمي وتالميذه: واالخر

 هو أعظم تفسري وأمساه، وأبلغ ترمجان وأعاله هلـذا          «املقروء»نعم، ان القرآن الكرمي     
  .«نظورم»الكون البديع، الذي هو قرآن آخر عظيم 

ان ذلك الفرقان احلكيم هو الذي يرشد اجلن واالنس إىل اآليات الكونيـة الـيت               ! نعم
. سطَّرها قلم القدرة اإلهلية على صحائف الكون الواسع ودجبها على أوراق االزمنة والعصور            

باملعىن احلريف، أي ينظر  - اليت كل منها حرف ذو مغزى - وهو الذي ينظر إىل املوجودات



ما أعظم  ! ما أمجلَ خلقه  ! ما أحسن خلقه  : فيقول. ن حيث داللتها على الصانع اجلليل     اليها م 
  .وهكذا يكشف أمام االنظار اجلمالَ احلقيقي للكائنات. داللته على مجال املبدع اجلليل

أما ما يسمونه بعلم احلكمة وهي الفلسفة، فقد غرقت يف تزيينات حروف املوجودات،             
فبينما كان عليها أن تنظر . ات بعضها ببعض، حىت ضلت عن احلقيقةوظلّت مبهوتة أمام عالق

فقد نظرت اليها باملعىن االمسي،  - الدالة على كاتبها - إىل كتاب الكون نظرا إىل احلروف
: أي أن املوجودات قائمة بذاا، وبدأت تتحدث عنها علـى هـذه الصــورة فتـقول           

ـ  :بـدالً من ! ما أمجل هذا   . ق هذا، سالبة ذا القول اجلمال احلقيقي للشئ       ما أمجـل خـل
فأهانت باسنادها اجلمال إىل الشئ نفسه مجيع املوجودات حىت جعلت الكائنات شاكية عليها             

  ..يوم القيامة
  .ان الفلسفة امللحدة امنا هي سفسطة ال حقيقة هلا وحتقري للكون واهانة له! نعم
 pاالساس الثاين:  

 التربية االخالقية اليت يريب ا القرآن الكـرمي تالميـذه،           للوصول إىل مدى الفرق بني    
  :والدرس الذي تلقنه حكمة الفلسفة، نرى أن نضع تلميذيهما يف املوازنة

 ولكنه فرعون ذليل، إذ يعبد أخس شـئ ألجـل           «فرعون»فالتلميذ املخلص للفلسفة    
  .منفعته، ويتخذ كل ما ينفعه رباً له
 ولكنه متمرد مسكني يرضى لنفسه منتهى       «مرد وعنود مت»مث أن ذلك التلميذ اجلاحد      

الذل يف سبيل احلصول على لذة، وهو  عنود دنئ إذ يتذلل وخينع الشخاص هم كالشياطني،                
  !بل يقبل أقدامهم

 ولكنه جبار عاجز لشعوره مبنتهى العجز يف        «مغرور، جبار »مث أن ذلك التلميذ امللحد      
  .ليهذاته، حيث ال جيد يف قلبه من يستند ا

فغاية مهته تلبية رغبات الـنفس   .  ال يرى إالّ ذاته    «نفعي ومصلحي »مث أن ذلك التلميذ     
  . يتحرى عن  مصاحله الشخصية ضمن مصاحل االمة«دساس مكّار»والبطن والفرج، وهو 

 ولكنه عبد عزيز ال يستذل لشئ حىت ألعظـم          «عبد»بينما تلميذ القرآن املخلص هو      
  .نة، تلك النعمة العظمى غاية لعبوديته هللاخملوق، وال يرضى حىت باجل



 ولكنه ال يتذلل بارادته لغري فاطره اجلليل ولغري أمره          «متواضع، لين هين  »مث أنه تلميذ    
  .وإذنه

 موقن بفقره وضعفه، ولكنه مستغٍن عن كل شئ مبا ادخره لـه             «فقري وضعيف »مث أنه   
  . الستناده  إىل قوة سيده  املطـلقة«قوي»وهو . مالكُه الكرمي من خزائن ال تنفد يف اآلخرة

  .مث أنه ال يعمل إالّ لوجه اهللا، بل ال يسعى إالّ ضمن رضاه بلوغاً إىل الفضائل ونشرها
  .وهكذا تفهم التربية اليت تريب ا احلكمتان، لدى املقارنة بني تلميذيهما

 pاالساس الثالث:  
  :لمجتمع اإلنساين فهيأما ما تعطيه حكمة الفلسفة وحكمة القرآن من تربية ل

  . نقطة االستناد يف احلياة االجتماعية«القوة»أن حكمة الفلسفة ترى 
  . يف كل شئ«املنفعة»ودف إىل 
  . دستوراً للحياة«الصراع»وتتخذ  
  . رابطة للجماعات«بالعنصرية والقومية السلبية»وتلتزم 

من شأا تأجيج مجوح النفس     أما مثراا فهي اشباع رغبات االهواء وامليول النفسية اليت          
  .واثارة اهلوى

 إذ ال   «التـزاحم » هو   «املنفعة»وشأن  .. «اإلعتداء» هو   «القوة»ومن املعلوم أن شأن     
.. «النـزاع واجلـدال  » هو     «الصراع»وشأن  .. تفي لتغطية حاجات اجلميع وتلبية رغبام     

على حسـاب العناصـر      إذ تكرب بابتالع غريها وتتوسع       «اإلعتداء» هو   «العنصرية  »وشأن  
  .االخرى

  . ومن هنا تلمس ِلم سلبت سعادةُ البشرية، من جراء اللهاث وراء هذه احلكمة
 نقطة استناد يف احلياة االجتماعية، بدالً من  «احلق»أما حكمة القرآن الكرمي، فهي تقبل       

وتتخذ .. «املنفعة» ونيل الفضائل هو الغاية، بدالً من        «رضى اهللا سبحانه  »وجتعل  .. «القوة»
 «الـدين »وتلتزم برابطة    .. «الصراع» أساساً يف احلياة، بدالً من دستور        «التعاون»دستور  



وجتعل غاياا  .. والوطن لربط فئات اجلماعات بدالً من العنصرية والقومية السلبية        47والصنف
 لسوق  احلد من جتاوز النفس االمارة ودفع الروح إىل معايل االمور، واشباع مشاعرها السامية            

  .اإلنسان حنو الكمال واملثل اإلنسانية
وشأن دسـتور   .. «التساند» هو   «الفضيلة»وشأن  .. «االتفاق» هو   «احلق»ان شأن   

إجلام »وشأن  .. «االخوة والتكاتف » هو   «الدين»وشأن  .. «اغاثة كل لالخر  » هو   «التعاون»
  .«رينسعادة الدا» وكبح مجاحها وأطالق الروح وحثها حنو الكمال هو «النفس
 pاالساس الرابع:  

اذا أردت أن تفهم كيف يسمو القرآن على سائر الكلمات اإلهلية وتعرف مدى تفوقه              
  :فانظر وتأمل يف هذين املثالني. على مجيع الكالم
  :أن للسطان نوعني من املكاملة، وطرازين من اخلطاب والكالم: املثال االول

 رعاياه من العوام، يف أمر جزئـي        مكاملة خاصة بوساطة هاتف خاص مع أحد      : االول
  .يعود إىل حاجة خاصة به

مكاملة باسم السلطنة العظمى، وبعنوان  اخلالفة الكربى وبعزة احلاكمية العامة،     : واآلخر
بقصد نشر أوامره السلطانية يف اآلفاق، فهي مكاملة جيريها مع أحد مبعوثيه أو مع أحد كبار                

  .اجلميعفهي مكاملة بأمر عظيم يهم .. موظيفه
نـوراً   - حسب سـعتها  - رجل ميسك مرآة جتاه الشمس، فاملرآة تلتقط: املثال الثاين

فيكون الرجل ذا عالقة مع الشمس بنسبة تلك املرآة، . وضياء حيمل االلوان السبعة يف الشمس
وميكنه أن يستفيد منها فيما إذا وجهها إىل غرفته املظلمة، أو إىل مشـتله اخلـاص الصـغري                  

 بيد أن استفادته من الضوء تنحصر مبقدار قابلية املرآة على ما تعكسه مـن نـور                 املسقف،
  .الشمس وليست مبقدار ِعظم الشمس
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 .ــ املترجم. والطبائع كأرباب احلرف واملهن



بينما رجل آخر يترك املرآة، وجيابه الشمس مباشرة، ويشاهد هيبتها ويدرك عظمتـها،        
لذات دون مث يصعد على جبل عال جداً  وينظر إىل شعشعة سلطاا الواسع املهيب ويقابلها با   

حجاب مث يرجع ويفتح من بيته الصغري ومن مشتله املسقف اخلاص نوافذ واسعة حنو الشمس، 
واجداً سبالً إىل الشمس اليت هي يف أعايل السماء مث جيري حواراً مع الضياء الدائم للشـمس                 

: فيقولفيناجي الشمس بلسان حاله وحياورها ذه احملاورة املكللة بالشكر واالمتنان           . احلقيقية
يا من أضفيت ! يا لطيفة السماء وزهراءها ! يا من تربعت على عرش مجال العامل      ! ايه يا مشس  (

على االرض جة ونوراً، ومنحت االزهار ابتسامة وسروراً،فلقد منحت الدفء والنور معـاً             
  ).لبييت ومشتلي الصغري كما وهبت للعامل أمجع الدفء والنور

يستطيع أن يناجي الشمس وحياورها ذا االسـلوب، إذ       بينما صاحب املرآة السابق ال      
إن آثار ضوء الشمس حمددة حبدود املرآة وقيودها، وهي حمصورة حبسب قابلية تلك املـرآة               

  .واستيعاا للضوء
فانظر من خالل منظار هذين املثالني إىل القرآن الكرمي لتشاهد اعجازه، وتدرك            .. وبعد

  .قدسيته ومسوه
  :كرمي يقولأجل ان القرآن ال

)                   ه من بعدِه سبعةُ أحبٍر مـا نفـدتر ميدوالبح ولو أنّ ما يف االرِض ِمن شجرٍة أقالم
  ) 27:لقمان) (كلمات اهللا، ان اهللا عزيز حكيم

وهكذا فان منح القرآن الكرمي اعلى مقام من بني الكلمات مجيعاً، تلك الكلمات اليت ال 
 االسم االعظم ومن أعظم مرتبة من مراتب كل         حتدها حدود، مرده أن القرآن قد نـزل من       

اسم من األمساء احلسىن، فهو كالم اهللا، بوصفه رب العـاملني، وهـو أمـره بوصـفه إلـه             
املوجودات، وهو خطابه بوصفه خالق السموات واالرض، وهو مكاملةٌ سامية بصفة الربوبية            

و سجلُ االلتفـات والتكـرمي      وه. املطلقة، وهو خطابه االزيل باسم السلطنة اإلهلية العظمى       
وهو جمموعة رسائل ربانية تـبني عظمـة        . الرمحاين نابع من رمحته الواسعة احمليطة بكل شئ       
  .وهو الكتاب املقدس الذي ينثر احلكمة. االلوهية، إذ يف بدايات بعضها رموز وشفرات

  ).اهللاكالم (وألجل هذه االسرار اُطلق على القرآن الكرمي ما هو أهله والئق به اسم 



فان قسماً منها كالم نابع باعتبار خاص، وبعنوان جزئـي،          : أما سائر الكلمات اإلهلية   
. وبتجل جزئي السم خصوصي، وبربوبية خاصة، وسلطان خـاص، ورمحـة خصوصـية            
فدرجات هذه الكلمات خمتلفة متفاوتة من حيث اخلاص والكلي، فأكثر اإلهلامات من هـذا              

  . جداًالقسم إالّ أن درجاا متفاوتة
ان ابسطها واكثرها جزئية هي إهلام احليوانات، مث إهلام عوام الناس، مث إهلام عوام          : فمثالً

  .املالئكة، مث إهلام االولياء، مث إهلام كبار املالئكة
ومن دون  . اتف قلبه :  أي «حدثىن قليب عن ريب   »: ومن هذا السر نرى ان ولياً يقول      

ان قلـبــي   : أو نراه يقــول   .  رب العـاملـني  حدثين: وسـاطة ملَك، فهو ال يقول    
عـرش رب العـاملني؛ ألنه ميـكن     : وال يقـول . عـرش ومرآة عاكسة لتجليات ربـي    

ان ينال حظاً من اخلطاب الرباين وفق استعداداته وحسب درجة قابلياته وبنسبة رفـع مـا                
  .يقارب سبعني الف حجاب

من حيث السلطنة ومسوه على مكاملته اجلزئية انه مبقدار علو كالم السلطان الصادر ! نعم
مع أحد رعاياه من العوام، ومبقدار ما يفوق االستفادة من فيض جتلي الضوء من الشمس اليت                
هي يف السماء على استفادة فيضها من املرآة، ميكن فهم مسو القرآن الكرمي على مجيع الكالم                

  .اإلهلي والكتب السماوية
لسماوية تأيت بالدرجة الثانية بعد القرآن الكرمي يف درجـة          فالكتب املقدسة والصحف ا   

كل له درجته وتفوقه، كل له حظه من ذلك السر للتفوق، فلو اجتمع مجيـع               . العلو والسمو 
فانه ال ميكن أن  - الذي مل يترشح عن القرآن الكرمي - الكالم الطيب اجلميل لالنس واجلن

  .ن يدنو إىل أن يكون مثلهيكون نظرياً قط للقرآن الكرمي وال ميكن أ
واذا كنت تريد أن تفهم شيئاً من أن القرآن الكرمي قد نـزل من االسم االعظم ومـن           

وكذا اآليـات الكرميـة     ) آية الكرسي (املرتبة العظمى لكل اسم من األمساء احلسىن فتدبر يف          
  :التالية وتأمل يف معانيها الشاملة العامة السامية

  )59:االنعام ) (وعنده مفاِتح الغيب(
  )26:آل عمران ) (قل اللّهم مالك امللك(



) يغشي الليلَ النهار يطلُبه حثيثاً والشمس والقمـر والنجـومَ  مسـخراٍت بـأمره              ( 
  ) 54:االعراف(

  )44:هود) (يا أرض ابلعي ماءك ويا مساُء أقلعي (
  )44:االسراء) (تسبح له السموات السبع واالرض ومن فيهن (
  )28:لقمان) (خلْقُكُم وال بعثُكُم إالّ كَنفٍس واحدةما  (
  )72:االحزاب) (إنا عرضنا األمانةَ على السمواِت واالرض واجلبال (
  )104:االنبياء) (يوم نطوي السماَء كطي السجِل للكتب (
  )67:الزمر) (وما قدروا اهللا حق قدِره واالرض مجيعاً قـبـضته يوم القيامة (
  )21:احلشر..) (لنا هذا القرآن على جبٍل لرأيتهلو أنـز(

..). تسبح(و) احلمد هللا (وأمثاهلا من اآليات اجلليلة، مث دقق النظر يف السور املبتدئة بـ            
ـ      لتفهم أمهية ) حم(، و)ألر(و) امل( لترى شعاع هذا السر العظيم مث أنظر إىل السور املستهلة ب

  .القرآن لدى رب العاملني
السـر يف أن أكثـر      :  اللطيف هلذا االساس الرابع، تستطيع أن تفهم       واذا فهمت السر  

  .الوحي النازل إىل االنبياء امنا هو بوساطة ملك، أما االهلام فبال وساطة
وتفهم السر  . وتفهم السر يف أن أعظم ويل من االولياء ال يبلغ أي نيب كان من االنبياء              

وتفهم سر لزوم املعـراج وحكمـة       .. زهالكامن يف عظمة القرآن وعزته القدسية وعلو اعجا       
إىل السموات العال واىل سدرة املنتهى حىت كان قاب         ) ص(ضرورته، أي تفهم السر يف رحلته     

) أقرب إليه من حبل الوريد    (قوسني أو أدىن ومن مث مناجاته معه سبحانه، مع أنه جل جالله             
  .مث عودته بطرف العني إىل مكانه

. زة الثبات الرسالة، أظهرت نبوته إىل اجلن واالنـس        ان شق القمر كما أنه معج     ! أجل
  .أظهرت حمبوبيته إىل االرواح واملالئكة) ص(كذلك املعراج هو معجزة عبوديته

  اللّهم صل وسلم عليه وعلى آله، كما يليق برمحتك وحبرمته 
  آمــــني

  



  
  
  

  الكلمة الثالثة عشرة
  ِبسِم اهللا الرحمِن  الرحيِم

  )82: االسراء) (رآِن ما هو ِشفاٌء ورمحةٌ للمؤمننيوننـزل من الق(
)غي لهبنا يمو ر69:يس) (وما علّمناه الِشع(  

اذا اردت أن تعقد موازنة ومقارنة بني حكمة القرآن احلكيم والعلوم الفلسفية، واردت             
ا أن تعرف ما ميكن ان يستخلص من كل منهما من دروس العربة والعظة، ورمت أن تلمس م                

  :فامعن النظر وتأمل فيما يأيت.. ينطويان عليه من علوم
ان القرآن الكرمي، ببياناته القوية النافذة، امنا ميزق غطاء االُلفة وستار العادة امللقى على              
موجودات الكون قاطبة، واليت ال تذكر االّ اا عادية مألوفة مع اا خوارق قـدرٍة بديعـة                 

لقرآن بتمزيقه ذلك الغطاء حقائق عجيبة لـذوي الشـعور،          فيكشف ا . ومعجزاا العظيمة 
ويلفت انظارهم إىل ما فيها من دروس بليغة لالعتبار والعظة، فاحتاً كنـزاً ال يفىن للعلوم امام                

  .العقول
اما حكمة الفلسفة، فهي ختفي مجيع معجزات القدرة اإلهلية وتسترها حتت غطاء االُلفة             

بل تتجاهلها دون مباالة ا، فال تعرض امام انظـار ذوي           . ثوالعادة، فتجاوزها دون اكترا   
الشعور اال افراداً نادرة شذّت عن تناسق اخللقة، وتردت عن كمال الفطرة السليمة مدعية اا      

  .مناذج حكمٍة ذات عربة
ان اإلنسان السوي الذي هو يف احسن تقومي جامٍع ملعجزات القـدرة اإلهليـة،           : فمثالً

ةُ الفلسفة نظرها إىل شئ عادي مألوف، بينما تلفت االنظار إىل ذلك اإلنسان             تنظر إليه حكم  
املشوه الذي شذّ عن كمال اخللقة، كأن يكون له ثالثة ارجل أو رأسني مثالً، فتثري حوله نظر            

  .العربة واالستغراب



 ان اعاشة مجيع الصغار من خزائن الغيب اعاشةً يف منتهى االنتظام الـيت متثـل              : ومثالً
ألطف معجزة من معجزات رمحته تعاىل واعمها يف الوجود، تنظر اليها حكمة الفلسفة أمـراً               
مألوفاً عادياً، فتسترها بستار الكفران، بينما تلفت االنظار إىل اعاشة حشرة شذت عن النظام              
ونأت عن طائفتها وظلت وحيدة يف الغربة فريدة يف اعماق البحر، فبدأت تقتات على ورق               

ضر هناك حىت اا لتثري اشجان الصيادين إىل ما يتجلى منها من لطف وكـرم بـل                 نبات اخ 
  48.تدفعهم إىل البكاء واحلزن

فشاهد يف ضوء هذه االمثلة ثروة القرآن الطائلة وغناه الواسع يف معرفة اهللا يف ميـدان                
  .انع اجلليلوافالس الفلسفة وفقرها املدقع يف دروس العربة والعلم مبعرفة الص.. العلم واحلكمة

وألجل هذا السر فالقرآن الكرمي الذي هو جامع حلقائق باهرة ساطعة ال ايـة هلـا،                
ومثة سبب آخر لتنـزه القرآن عن الشعر هو ان القرآن مع انه            .. مستغٍن عن خياالت الشعر   

 تناسق الصنعة اإلهلية يف - باساليبه املنتظمة - يف امت نظام خارق واكمل انتظام معجز ويفسر
الكون نراه غري منظوم، فكل آية من جنوم آياته ال تتقيد بنظام الوزن، لذا تصبح كأا مركز                 

. إذ متثل خيوط العالقة بني اآليات املترابطة يف املعىن دائرة واسـعة           .  ألكثر اآليات وشقيقتها  
وجوهاً متلك عيوناً باصرة إىل اكثر اآليات، و - غري مقيدة بنظام الوزن - فكأن كل آيٍة حرٍة

  .متوجهة اليها
ومن هذا جند يف القرآن الكرمي آالفاً من القرائني حىت أنه يهب لكل ذي مشرب قرآنـاً      

تشتمل على خزينة عظيمة لعلم التوحيد، تضم ستاً وثالثني  - مثالً - فسورة االخالص. منه
 كما  سورة اخالٍص، تتكون من تراكيب مجلها الست ذات العالقات املترابطة بعضها ببعض،           

  .وضح  ذلك يف الكلمة اخلامسة والعشرين
ان عدم االنتظام الظاهر يف جنوم السماء، جيعل كل جنم منها غري مقيـد وكأـا               ! نعم

فتمد خيوط العالقات وخطوط االواصر إىل كـل        . مركز الكثر النجوم ضمن دائرة حميطها     
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 ــ املؤلف.لقد وقعت هذه احلادثة فعالً يف امريكا  



كنجـوم   - وكأن كل جنمـة .  منها اشارة إىل العالقات اخلفية فيما بني املوجودات  قاطبة
  .متلك عيوناً باصرة إىل النجوم كافة ووجوهاً متوجهة اليها مجيعاً  - اآليات الكرمية

واعلم من هذا سراً من أسرار اآليـة        ! واعترب. فشاهد كمال االنتظام يف عدم االنتظام     
  )69:يس)(وما علّمناه الشعر وما ينبغي له(الكرمية 

  :مما يأيت) وما ينبغي له( واعلم ايضاً حكمةً أخرى  لـ
ان شأن الشعر هو جتميل احلقائق الصغرية اخلامدة، وتزيينها  باخليال الرباق، وجعلـها              

بينما حقائق القرآن من العظمة والسمو واجلاذبية حبيث تبقى اعظم          .. مقبولة جتلب االعجاب  
  .اخلياالت واسطعها قاصرة دوا، وخافته امامها

يغشي الليلَ ) (104االنبياء) (نطوي السماَء كطي السجل للكتبيوم (قوله تعاىل :فمثالً
ان كانت االّ صيحةً واحدةً فاذا  هـم مجيـع لـدينا             ) (54:االعراف) (النهار يطلبه حثيثاً  

وامثاهلا من احلقائق اليت ال حد هلا يف القرآن الكرمي شاهدات على            ). 53:يس)(محـضرون
  .ذلك

ف تنشر كلُ آية من القرآن الكـرمي نـور اعجازهـا        اذا شئت ان تشاهد وتتذوق كي     
وهدايتها  وتبدد ظلمات الكفر كالنجم الثاقب؛ تصور نفسك يف ذلك العصر اجلـاهلي ويف               

فبينا جتد كل شئ قد اسدل عليه ستار الغفلة وغشـيه ظـالم             . صحراء تلك البداوة واجلهل   
دبت احلياة يف تلك املوجـودات      اجلهل ولف بغالف اجلمود والطبيعة، إذا بك تشاهد وقد          

يسبح هللا ما   (اهلامدة أو امليتة يف اذهان السامعني فتنهض مسبحةً ذاكرةً اهللا بصدى قوله تعاىل              
وما شاها من اآليات    ) 1:اجلمعة) (يف السموات وما يف االرض امللِك القدوِس العزيِز احلكيم        

  .اجلليلة
ـ          ا جنـوم جامـدة، تتحـول يف نظـر          مث ان وجه السماء املظلمة اليت تسـتعر فيه

إىل فٍم ذاكٍر   ) 44:االسراء) (تسبح له السموات السبع واالرض    (السامعني،بصدى قوله تعاىل    
  .هللا، كل جنم يرسل شعاع احلقيقة ويبث حكمة حكيمة بليغة



وكذا وجه االرض اليت تضم املخلوقات الضعيفة العاجزة تتحـول بـذلك الصـدى              
 والرب والبحر لسانني يلهجان بالتسبيح والتقديس ومجيع النباتـات          السماوي إىل رأس عظيم،   

  .واحليوانات كلمات ذاكرة مسبحة؛ حىت لكأن األرض كلها تنبض باحلياة
. وهكذا بانتقالك الشعوري إىل ذلك العصر تتذوق دقائق االعجاز يف تلك اآلية الكرمية            

  .ية الكرميةوخبالف ذلك تحرم من تذوق تلك الدقائق اللطيفة يف اآل
انك إذا نظرت إىل اآليات الكرمية من خالل وضعك احلاضر الذي استنار بنـور              ! نعم

القرآن منذ ذلك العصر حىت غدا معروفاً، واضاءته سائر العلوم االسالمية، حـىت وضـحت               
أي إذا نظرت إىل اآليات من خالل ستار اُأللفة، فانك بال شك ال ترى رؤية               . بشمس القرآن 
. ى اجلمال املعجز يف كل آية، وكيف اا تبدد الظلمات الدامسة بنورها الوهـاج             حقيقية مد 

  .ومن بعد ذلك ال تتذوق وجه اعجاز القرآن من بني وجوهه الكثرية
واذا اردت مشاهدة اعظم درجة ألعجاز القرآن الكثرية، فاستمع إىل هذا املثال وتأمل             

 ويف غاية االنتشار والسعة؛ قد اُسدل عليها        لنفرض شجرة عجيبة يف منتهى العلو والغرابة      : فيه
  .غطاء الغيب، فاستترت طي طبقات الغيب

فمن املعلوم أن هناك توازناً وتناسباً وعالقاِت ارتباط بني اغصـان الشـجرة ومثراـا            
فكل جزء من اجزائهـا   - كما هو موجود بني اعضاء جسم اإلنسان - واوراقها وازاهريها

  .ة معينة حسب ماهية تلك الشجرةيأخذ شكالً معيناً وصور
شاهد - فاذا قام احدد قط وال تشاهورسـم علـى    - من ِقبل تلك الشجرة اليت مل ت

شاشٍة صورةً لكل عضو من اعضاء تلك الشجرة، وحد له، بأن وضع خطوطاً متثل العالقات               
 ن بعضهما مبا الحيدالبعيدين ع - بني اغصاا ومثراا واوراقها، ومأل ما بني مبدئها ومنتهاها

فال يبقى ادىن شـك يف  ..  بصوٍر وخطوط متثل اشكال اعضائها متاماً وتربز صورها كاملة -
أن ذلك الرسام يشاهد تلك الشجرة الغيبية بنظره املطلع على الغيب وحييط به علماً، ومن بعد 

  .ذلك يصورها
اليت ختص حقيقة املوجـودات  ايضاً فان بياناته املعجزة  - كهذا املثال - فالقرآن املبني

تلك احلقيقة اليت تعود إىل شجرة اخللق املمتدة من بدء الدنيا إىل اية اآلخرة واملنتشرة مـن              (



علـى   - تلك البيانات الفرقانية - قد حافظت) الفرش إىل العرش ومن الذرات إىل الشموس
ت صورة تليق ـا     املوازنة والتناسب واعطت لكل عضو من االعضاء ولكل مثرة من الثمرا          

 إىل االنبـهار واإلنشـداه   - لدى اجراء حتقيقام واحباثهم - حبيث خلُص العلماء احملققون
ان الذي حيل طلسم الكون ويكشف معمى اخللق امنا هو أنت           . بارك اهللا .. ما شاء اهللا  : قائلني

  !وحدك ايها القرآن احلكيم
ة وصفاا اجلليــلة والشـــؤون    األمساء اإلهلي- وهللا املثل االعلى - فلنـمـثل

الربانية وافعاهلا احلكيمة كأا شجرة طوىب من نور متتد دائرة عظمتها من االزل إىل االبـد،                
وميتد مدى اجراءاا من حـدود      . وتسع حدود كربيائها الفضاء املطلق غري احملدود وحتيط به        

وهـو الـذي    ) (24:االنفـال )(وحيول بني املرء وقلبه   ) (95:االنعام) (فالق احلب والنوى  (
) خلق السموات واالرض يف ستة أيام     (إىل  ) 6:آل عمران ) (يصوركم يف االرحام كيف يشاء    

فنرى ان  ) وسخر الشمس والقمر  ) (67:الزمر) (والسموات مطويات بيمينه  (واىل  ) 7:هود(
مثراا بيانـاً   القرآن الكرمي يبني تلك احلقيقة النورانية جبميع فروعها واغصاا وجبميع غاياا و           

يف منتهى التوافق واالنسجام حبيث ال تعيق حقيقةٌ حقيقةً أخرى وال يفسد حكـم حقيقـٍة                
وعلى هذه الصورة املتجانسة املتناسقة بـين  . حكْماً ُألخرى، وال تستوحش حقيقة من غريها     

ل احلكيمة بياناً   القرآن الكرمي حقائق األمساء اإلهلية والصفات اجلليلة والشؤون الربانية واالفعا         
معجزاً حبيث جعل مجيع أهل الكشف واحلقيقة ومجيع اويل املعرفة واحلكمة الذين جيولون يف              

ما ! سبحان اهللا »: عامل امللكوت، يصدقونه قائلني امام مجال بيانه املعجز واالعجاب يغمرهم         
  .«قهوما اكثر انسجامه وتوافقه وتطابقه مع احلقيقة وما امجله وألي! اصوب هذا

فلو اخذنا مثالً اركانَ اإلميان الستة اليت تتوجه إىل مجيع دائرة املوجـودات املختلفـة               
ودائرة الوجوب اإلهلي واليت تعد غصناً من تلكما الشجرتني العظميني، يصورها القرآن الكرمي             

ـا  جبميع فروعها واغصاا ومثراا وازاهريها مراعياً يف تصويره انسجاماً بـديعاً بـني مثرا             
وازاهريها معرفاً طرز التناسب يف منتهى التوازن واالتساق حبيث جيعل عقل اإلنسان عـاجزاً              

  .عن ادراك ابعاده ومبهوتاً أمام حسن مجاله



مث ان االسالم الذي هو فرع من غصن االميان، أبدع القرآن الكرمي واتى بالرائع املعجب 
ل التناسب وكمال التوازن فيما بينها،      يف تصوير ادق فروع اركانه اخلمسة وحافظ على مجا        

بل حافظ على ابسط اداا ومنتهى غاياا واعمق ِحكَمها واصغر فوائدها ومثراا وار دليل              
على ذلك هوكمال انتظام الشريعة العظمى النابعة من نصوص ذلك القرآن اجلـامع ومـن               

  .. اشاراته ورموزه
ازا الدقيق وحسـن تناسـب احكامهـا        فكمال انتظام هذه الشريعة الغراء ومجال تو      

ورصانتها كل منها شاِهد عدٍل ال جيرح وبرهان قاطع باهر ال يدنو منه الريب ابـداً علـى                  
أحقية القرآن الكرمي مبعىن ان البيانات القرآنية ال ميكن ان تستند إىل علم جزئي لبشـر، وال                 

 شئ والبصري جبميع االشـياء      سيما إنسان امي، بل البد ان تستند إىل علم واسع حميط بكل           
  .. معاً

فهو كالم ذات اهللا اجلليل البصري باالزل واالبد معاً والشاهد جبميـع احلقـائق يف آن                
  :ومما يشري إىل هذه احلقيقة اآلية الكرمية. واحد
  )1:الكهف) (احلمد هللا الذي انـزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجاً(
  

لقرآن وحبق من اُنـزل عليه القرآن نور قلوبنا وقبورنـا          حبق ا ! اللهم يا منـزل القرآن   
  ا !بنور اإلميان والقرآن آمني يا مستعان

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  املقام  الثاين 
  من الكلمة الثالثة عشرة
  ِبسِم اهللا الرحمِن  الرحيِم

بعد حوار مع عدد من الشباب الذين تتجاذم االغراءات واألهواء ولكنهم مل يفقدوا             [
  ]صوام

  : ومتد هلم يد النجدة سائلني«رسائل النور»طلب عدد من الشباب ان تعينهم 
كيف ميكننا أن ننقذ آخرتنا ازاء ما حييط بنا يف زماننا هذا من فتنة االغـراء وجاذبيـة       

  اهلوى وخداع اللهو؟
  : املعنوية قائالً«رسائل النور»فأجبتهم باسم شخصية 
والدخول فيه  ! كلُّنا سندخله ال مناص   .  ال ميكن أن ينكره أحد     !القرب ماثل أمام اجلميع   

  :بثالثة طرق ال غريها
يؤدي إىل أن القرب باب ينفتح للمؤمنني إىل رياض مجيلة وعاٍمل رحـب             : الطريق االول 

  .فسيح أفضلَ وأمجلَ من هذه الدنيا
مع  -  والغييوصل إىل أن القرب باب لسجن دائم للمتمادين يف الضاللة: الطريق الثاين
فهم يعاملون جبنس ما كانوا يعتقدونه ويرون الوجود واحلياة من خاللـه؛   - اميام باآلخرة

  .فيعزلون عن مجيع أحبتهم يف هذا السجن االنفرادي، لعدم عملهم مبا كانوا يعتقدونه



 إىل  ينساق إليه من ال يؤمن باآلخرة من أرباب الضاللة، فاذا القرب باب           : الطريق الثالث 
فهذا هـو   . والقرب يف نظره مشنقة تفنيه وتفين معه مجيع أحبته        . العدم احملض واعدام ائي له    

  .جزاء جحوده باآلخرة
  . هذان الشقان بديهيان، ال حيتاجان إىل دليل، إذ ميكن مشاهدما رأي العني
 حني، يضرب فما دام االجلُ مستوراً عنا بستار الغيب، واملوت ميكنه أن يدركنا يف كل         

عنق اإلنسان دون متييز بني الشاب والشيخ، فال شك أن اإلنسان الضعيف الذي يرى هـذه                
القضية املذهلة أمام عينيه، يف كل وقت، سوف يتحرى عما ينجيه من ذلك االعدام، ويبحث               
عما حيول له باب القرب من ظلمة قامتة إىل نور ساطع ينفتح إىل عامل خالد ورياض مونقـة يف            

وال ريب أن هذه املسألة هي القضية الكربى لدى اإلنسان، بل           .. امل النور والسعادة اخلالدة   ع
  .هي أعظم و أجلّ من الدنيا كلها

ان ظهور هذه احلقيقة، حقيقة املوت والقرب، بالطرق الثالثة املتقدمة، ينبئ ـا مائـة               
م عليهم السالم احلاملون لواء     وأربعة وعشرون ألفاً من املخربين الصادقني، وهم االنبياء الكرا        

وينىبء ا مائة وأربعة وعشرون مليوناً من االوليـاء         .. تصديقهم الذي هو معجزام الباهرة    
الصاحلني، يصدقون ما أخرب به أولئك االنبياء الكرام، ويشهدون هلم على احلقيقـة نفسـها               

لماء احملققني، يثبتون مـا  وينبئ ا ما ال يعد وال حيصى من الع .. بالكشف  والذوق والشهود   
ومبا يصـل  49أخرب به أولئك االنبياء واالولياء بأدلتهم العقلية القاطعة البالغة درجة علم اليقني،           

  :فاجلميع يقررون.. إىل تسع وتسعني باملئة من الثبوت واجلزم
أن النجاة من االعدام االبدي، واخلالص من السجن االنفرادي، وحتويـل املـوت إىل              

  .ية، امنا تكون باالميان باهللا وطاعته ليس االّسعادة أبد
لو سار أحدهم يف طريٍق غري مكترث بقول خمرب عن وجود خطر مهلـك، ولـو            ! نعم

باحتمال واحد من املائة، أليس ما حييط به من قلق وخوف عما يتصوره ويتوقعه من خمـاطر                 
 الصـادقني املصـدقني،     كافياً لقطع شهيته عن الطعام؟ فكيف اذن بإخبار مئات اآلالف من          

                                                           
49
 ــ املؤلف. احد اولئك رسائل النور كما يراها اجلميع  



إخباراً يبلغ صدقُهم مائة يف املائة، واتفاقهم مجيعاً على أن الضاللة واجلحود يدفعان اإلنسـان      
وان اإلميان والعبـادة   - كما هو ماثل امامكم - إىل مشنقة القرب وسجنه االنفرادي االبدي

جن االنفرادي، وحتويل القرب    بيقني مائة يف املائة، كفيالن برفع أعواد املشنقة واغالق باب الس          
علماً أم مع .. إىل باب يفتح إىل قصور مزينة عامرة بالسعادة الدائمة، وكنوز مليئة ال تنضب 

  .أخبارهم هذا يدلون على اماراا ويظهرون آثارها
 :واآلن أوجه اليكم هذا السؤال

لة اجلسيمة الرهيبة؟  ترى ما موقف اإلنسان البائس، وال سيما املسلم، ازاء هذه املسأ -
هل ميكن أن تزيل سلطنةُ الدنيا كلها مع ما فيها من متع ولذائذ، ما يعانيـه اإلنسـان مـن              
اضطراب وقلق يف انتظار دوره يف كل حلظة للدخول إىل القرب، إن كـان فاقـداً لالميـان                  

  .والعبادة؟
 ذلـك األمل    مث أن الشيخوخة واملرض والبالء، وما حيدث من وفيات هنا وهناك، تقطّر           

فال جرم أن أولئك الضالني وأربـاب     . املرير إىل نفس كل انسان، وتنذره دوماً مبصريه احملتوم        
السفاهة واون سيتأجج يف  قلوم جحيم معنوي، يعذم بلظاه حىت لو متتعوا مبباهج الدنيا               

  .ليمولذائذها، بيد أن الغفلة وحدها هي اليت حتول دون استشعارهم ذلك العذاب اال
فما دام أهل اإلميان والطاعة يرون القرب املاثل أمامهم باباً إىل رياض سعادة دائمة ونعيم               
مقيم، مبا منحوا من القدر االهلي من وثيقة تكسبهم كنوزاً ال تفىن بشهادة االميان، فان كـالً                 

اديـه  منهم سيشعر لذة عميقة حقيقية راسخة، ونشوة روحية لدى انتظاره كل حلظة من ين             
حبيث إن تلك النشوة الروحية لو جتسمت الصبحت مبثابـة جنـة            ! تعال خذ بطاقتك  : قائالً

  .معنوية خاصة بذلك املؤمن، مبثل ما تتحول البذرة وتتجسم شجرةً وارفة
وملا كان االمر هكذا، فالذي يدع تلك املتعة الروحية اخلالصة ألجل لذة مؤقتـة غـري        

بدافع من طيش الشباب وسفاهته، سينحط إىل  -  املسمومكالعسل - مشروعة منغصة باآلالم
 األجانـب بل ال يبلغ أن يكون حىت مبثل املالحدة         .. مستوى أدىن بكثري من مستوى احليوان     
فقد يؤمن برسل آخرين، وإن مل يـؤمن بالرسـل          ρأيضاً؛ الن من ينكر منهم رسولَنا الكرمي      

، فقد تكون له من اخلصال احلميدة ما يريه وإن مل يؤمن باهللا   . كلهم، فقد يؤمن بوجوده تعاىل    



بينما املسلم مل يعرف الرسل الكرام وال آمن بربه وال عرف الكماالت اإلنسانية             . الكماالت
لذا من يترك منهم التأدب بتربيته املباركة وحيل ربقته عن أوامره           ρ بوساطة هذا النيب الكرمي    إالّ

وال يستطيع أن حيافظ على أسـس   . بحانه وتعاىل فال يعترف بنيب آخر، بل جيحد حىت باهللا س        
الكماالت اإلنسانية يف روحه؛ ذلك الن أصول الدين وأسس التربية اليت جاء ـا الرسـول                

هي من الرسوخ والكمال ما ال ميكن أن حيرز نوراً وال كماالً قط مـن يـدعها                 )ص(الكرمي  
خامت النبيني وسـيد االنبيـاء       ρو  ويتركها، بل يحكَم عليه بالتردي والسقوط املطلق، إذ ه        

واملرسلني، وإمام البشرية بأكملها، يف احلقائق كلها، بل هو مدار فخرها واعتزازها، كمـا               
  .أثبت ذلك اثباتاً رائعاً على مدى أربعة عشر قرناً

فيا من فُتنتم بزهرة احلياة الدنيا ومتاعها، ويا من يبذلون قصارى جهدهم لضمان احلياة              
  !أيها البائسون!  بالقلق عليهماواملستقبل

ان كنتم ترومون التمتع بلذة الدنيا والتنعم بسعادا وراحتها، فاللذائذ املشروعة تغنيكم            
مما بينـاه   - ولقد أدركتم. عن كل شئ، فهي كافية ووافية لتلبية رغباتكم وتطمني أهوائكم

، إذ لو أمكن عرض ما سيقع أن كل لذة ومتعة خارج نطاق الشرع فيها ألف أٍمل وأمل - آنفاً
من أحداث مقبلة بعد مخسني سنة مثالً، على شاشة اآلن مثلما تعرض االحداث املاضية عليها               

  .لبكى أرباب الغفلة والسفاهة بكاًء مراً أليماً على ما يضحكون له اآلن
تدي فمن كان يريد السرور اخلالص الدائم والفرح املقيم يف الدنيا واآلخرة، عليه أن يق             

   .ρمبا يف نطاق اإلميان من تربية حممد 
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  حوار مع فريق من الشباب
فريق من الشباب، يتدفقون نضارة وذكاًء، طالبني تنبيهات قوية  - ذات يوم - جاءين

وارشادات قومية تقيهم من شروٍر تتطاير من متطلبات احلياة ومن فتوة الشباب ومن االهـواء               
  .احمليطة م

  :م مبثل ما قلته ألولئك الذين طلبوا العون من رسائل النورفقلت هل
اعلموا ان ما تتمتعون به من ربيع العمر ونضارة احلياة ذاهب ال حمالة، فان مل تلزمـوا                 
              انفسكم بالبقاء ضمن احلدود الشرعية، فسيضيع ذلك الشباب ويذهب هباًء منثوراً، وجيـر

اليا ومصائب وآالماً تفوق كثرياً ملذات الدنيا الـيت         عليكم يف الدنيا ويف القرب ويف اآلخرة ب       
ولكن لو صرفتم ربيع عمركم يف عفة النفس ويف صون الشرف ويف طاعـة              .. أذاقكم اياها 

ربكم بتربيته على االسالم، اداءاً لشكر اهللا تعاىل على ما أنعم عليكم مـن نعمـة الفتـوة                  
م وسيلة للفوز بشباب دائم خالد يف       والشباب، فسيبقى ويدوم ذلك العهد معىن، وسيكون لك       

  .اجلنة اخلالدة
فاحلياة، ان كانت خالية من االميان، او فَقَد اإلميان تأثريه فيها لكثرة املعاصي، فاا مع               
متاعها ولذا الظاهرية القصرية جداً تذيق اآلالم واالحزان واهلموم اضعاف اضعاِف تلك املتع             

ذو عالقة فطرية وثيقـة باملاضـي    -  منح من عقل وفكرمبا - وامللذات، ذلك ألن اإلنسان
واملستقبل فضالً عما هو عليه من زمان حاضر حىت انه يتمكن من ان يذوق لذائـذ تلـك                  
االزمنة ويشعر بآالمها، خالفاً للحيوان الذي ال تعكر صفو لذته احلاضرة االحزانُ الواردة من              

  .ث مل مينح الفكراملاضي وال املخاوف املتوقعة يف املستقبل، حي



ومن هنا فاالنسان الذي تردى يف الضاللة واطبقت عليه الغفلة تفسد متعته احلاضرة مبا              
فتتكدر حياتـه   . يرده من احزان من املاضي، وما يرده من اضطراٍب من القلق على املستقبل            

  .موم متاماًاحلاضرة باآلالم واالوهام، سيما امللذات غري املشروعة، فهي يف حكم العسل املس
بـل ان   . اي ان اإلنسان هو أدىن مبائة مرة من احليوان من حيث التمتع مبلذات احلياة             

حياة ارباب الضاللة والغفلة، بل وجودهم وعالَمهم، ما هو االّ يومهم احلاضـر، حيـث إن                
االزمنة املاضية كلها وما فيها من الكائنات معدومة، ميتة، بسبب ضاللتهم، فتِردهم من هناك              

  ..!حوالك الظلمات
فـتمأل  . أما االزمنة املقبلة فهي ايضاً معدومة بالنسبة اليهم، وذلك لعدم اميام بالغيب           

الفراقات االبدية اليت ال تنقطع حيام بظلمات قامتة، ما داموا ميلكون العقل جاحدين بالبعث              
  .والنشور

استنارت االزمنة املاضـية    ولكن إذا ما اصبح اإلميان حياةً للحياة، وشع فيها من نوره،            
واستضاءت االزمنة املقبلة، وجتدان البقاء ومتدان روح املؤمن وقلبه من زاوية االميان، باذواق             

  .معنوية سامية وانوار وجودية باقية، مبثل ما ميدمها الزمن احلاضر
  . فلرياجع«الشيوخ» من رسالة «الرجاء السابع»هذه احلقيقة موضحة توضيحاً وافياً يف 

فان كنتم تريدون ان تستمتعوا باحلياة وتلتذوا ا فاحيوا حياتكم باالميان           .. هكذا احلياة 
  .وزينوها باداء الفرائض، وحافظوا عليها باجتناب املعاصي

أما حقيقة املوت اليت تطلعنا على اهواهلا، الوفيات اليت نشاهدها كل يـوم، يف كـل                
  ها لشبان آخرين من امثالكممكان، فسأبينها لكم يف مثال، مثلما بينت

اعواداً نصبت امامكم للمشنقة، وجبانبها دائرة توزع جـوائز   - مثالً - تصوروا ههنا
. وحنن االشخاص العشرة هنا سندعى إىل هناك طوعاً أو كرهـاً          .. سخية كربى للمحظوظني  

.. تعال:  منا ولكن ألن زمان االستدعاء خمفي عنا، فنحن يف كل دقيقة بانتظار من يقول لكلٍ             
تعال خذ بطاقة ترحبـك ماليـني اللـريات    : أو يقول!. تسلّم قرار اعدامك، واصعد املشنقة   

  .!الذهبية



احدمها ِامرأة مجيلة لعوب . وبينا حنن واقفون منتظرون، إذا بشخصني حضرا لدى الباب      
مسمومة يف  شبه عارية حتمل يف يدها قطعة من احللوى، تقدمها الينا تبدو أا شهية، ولكنها               

  .حقيقتها
: دخل على اثر تلك املرأة وقال - ليس خباً وال غراً - أما اآلخر فهو رجل وقور كيس

لقد أتيتكم بطلسم عجيب، وجئتكم بدرس بليغ، إذا قرأمت الدرس ومل تـأكلوا مـن تلـك                 
بطاقة تلك اجلـائزة   - ذا الطلسـم - احللوى، تنجون من املشـنـقة، وتـتـسلـمون

فها انتم اوالء ترون بأم اعينكم ان من يأكل تلك احللوى، يتلوى من آالم الـبطن                .. الثمينة
  .حىت يصعد املشنقة

أما الفائزون ببطاقة اجلائزة، فمع ام حمجوبون عنا، ويبدون ام يصعدون منصة املشنقة 
املشـنقة سـلماً    االّ ان اكثر من ماليني الشهود خيربون بأم مل يشنقوا، وامنا اختذوا اعـواد               

  .لالجتياز بسهولة ويسر إىل دائرة اجلوائز
فهيا انظروا من النوافذ، لتروا كيف ان كبار املسؤولني املشرفني على توزيع تلك اجلوائز           

  :ينادون بأعلى صوم قائلني
اعلموا هذا يقيناً كمـا     .. ان اصحاب ذلك الطلسم العجيب قد فازوا ببطاقة اجلوائز        »

 اولئك الذاهبني إىل املشنقة، فال يساورنكم الشك يف هذا، فهـو واضـح              رأيتم بعني اليقني  
  .«وضوح الشمس يف رابعة النهار

  :وهكذا على غرار هذا املثال
وغدا املوت لدى الذي فقد .. فان متع الشباب وملذاته احملظورة شرعاً كالعسل املسموم 

تظر جالد األجل الذي ميكن ان حيضر       بطاقة اإلميان اليت ترحبه السعادة األبدية كأنه مشنقة، فين        
فريديه إىل حفـرة  .. ليقطع االعناق دون متييز بني شاب وشيخ - خلفاء وقته عنا - كل حلظة

  .. القرب الذي هو باب لظلمات أبدية كما هو يف ظاهره
ولكن إذا ما أعرض الشاب عن تلك امللذات احملظورة، الشبيهة بالعسل املسموم وضرب 

در إىل احلصول على ذلك الطلسم القرآين وهو اإلميان واداء الفرائض، فـان             عنها صفحاً، وبا  
مائة واربعة وعشرين الفاً من االنبياء عليهم السالم، وما ال يعد وال حيصـى مـن األوليـاء                  



الصاحلني والعلماء العاملني خيربون ويبشرون باالتفاق مظهرين آثار ما خيربون عنه بأن املؤمن             
  .به كنوز السعادة األبديةسيفوز ببطاقة تكس
فان كان قـد قضـي يف       . ان الشباب سيذهب حتماً وسيزول ال حمالة      : حاصل الكالم 

سبيل امللذات ونشوة الطيش والغرور، فسيورث آالف الباليا واآلالم واملصائب املوجعة سواًء            
  .يف الدنيا أو اآلخرة

حالُهم يف غالب األمـر     وان كنتم ترومون أن تفهموا بأن أمثال هؤالء الشباب سيؤول           
أو إىل  .. إىل املستشفيات، بسبب تصرفام الطائشة واسرافام وتعرضهم ألمـراض نفسـية          

أو إىل املالهي واخلمـارات  .. السجون واماكن االهانة والتحقري، بسبب نـزوام وغرورهم     
ِان شئتم  . .نعم.. بسبب ضيق صدورهم من اآلالم واالضطرابات املعنوية والنفسية اليت تنتام         

فستسمعون  بالشك من    .. أن تتيقنوا من هذه النتائج فأسألوا املستشفيات والسجون واملقابر        
لسان حال املستشفيات األنات واآلهات واحلسرات املنبعثة من امراض جنمت من نــزوات     

وستسمعون ايضاً من السجون صيحات األسى واصوات الندم        .. الشباب واسرافهم يف امرهم   
حلسرات يطلقها اولئك الشبان االشقياء الذين انساقوا وراء طيشـهم، وغـرورهم            وزفرات ا 

فتلقوا صفعة التأديب خلروجهم على االوامر الشرعية، وستعلمون ايضاً ان اكثر ما يعذّب املرء       
 ذلك العامل الربزخي الذي ال دأ ابوابه عن االنفتاح واالنغالق لكثرة الداخلني فيه - يف قربه
االّ مبا كسبت يداه من تصرفات سيئة يف سين شبابه، كما هو ثابت مبشاهدات أهل ما هو  -

  . كشف القبور، وشهادة مجيع أهل احلقيقة والعلم وتصديقهم
واسألوا ِان شئتم الشيوخ واملرضى الذين ميثلون غالبية البشرية، فستسمعون ان أكثريتهم     

  :املطلقة يقولون
! ربيع شبابنا يف امور تافهة، بل يف امـور ضـارة          لقد ضيعنا   ! وا أسفى على ما فات    »

  .«!فإياكم إياكم ان تعيدوا سريتنا، وحذار حذار ان تفعلوا مثلنا
ذلك ألن الذي يقاسي سنواٍت من الغم واهلم يف الدنيا، والعذاب يف الربزخ، ونار سقَر               

ـ          .. ورةيف اآلخرة، ألجل متتع ال يدوم مخس أو عشر سنوات من عمر الشباب مبلـذات حمظ
غريجدير باالشفاق، مع أنه يف أشد احلاالت استدراراً للشفقة والرثاء، ألن الـذي يرضـى               



بالضرر وينساق إليه طوعاً، ال يستحق اإلشفاق عليه وال النظر إىل حاله بعني الرمحة، وفـق                
  .«الراضي بالضرر ال ينظر له»: القاعدة احلكيمة

  .. املغرية وجنانا من شرورهاحفظنا اللّّه وِاياكم من فتنة هذا الزمان 
  آمـني
  
  
  ]حاشية املقام الثاين من الكلمة الثالثة عشرة[

  بامسه سبحانه
 من سلوان حقيقي وعـزاء      «رسائل النور »ان املسجونني هم يف امس احلاجة إىل ما يف          

وال سيما أولئك الشبان الذين تلقوا صفعات التأديب ولطمات التأنيب بنــزوام            . خالص
  .فقضوا نضارة عمرهم يف السجن، فحاجة هؤالء إىل النور كحاجتهم إىل اخلبز. مواهوائه

ان عروق الشباب تنبض هلوى املشاعر، وتستجيب هلا اكثر مما تستجيب للعقل وترضخ             
ال تبصر العقىب، فتفضل درمهاً من لـذة حاضـرة    - كما هو معلوم - وسورات اهلوى. له

 الشاب بدافع اهلوى على قتل انسان برئ للتلذذ بدقيقة          عاجلة على طٍن من لذة آجلة، فيقدم      
والشـاب  .. واحدة من لذة االنتقام، مث يقاسي من جرائها مثانية آالف ساعة من آالم السجن      

مث يتجرع مـن   - يف قضية ختص الشرف - ينساق إىل التمتع لساعة واحدة يف اللهو والعبث
وهكذا تضيع منه   ..  العدو املتربص به   ورائها آالم ألوف األيام من سجن وخوف وتوجس من        

  .سعادة العمر بني قلق واضطراب وخوف وآالم
وعلى غرار هذا يقع الشباب املساكني يف ورطات ومشاكل عويصة كثرية حىت حتـول              

وال سيما بعد ان هبت . ألطف أيام حيام واحالها إىل أمر االيام وأقساها، ويف حالة يرثى هلا   
ل حتمل فتناً مدمرة هلذا العصر؛ إذ تستبيح هلوى الشباب الذي ال            عواصف هوجاء من الشما   

يرى العقىب أعراض النساء والعذارى الفاتنات وتدفعهم إىل االختالط املاجن البذئ، فضالً عن           
  .إباحتها أموال األغنياء لفقراء سفهاء

  . ان فرائص البشرية كلها لترتعد أمام هذه اجلرائم املنكرة اليت ترتكب حبقها



فعلى الشباب املسلم يف هذا العصر العصيب ان يشمروا عن ساعد اجلد لينقذوا املوقف،       
 «الثمرة»اليت يف رسالة  -  وبراهينها الدامغة«رسائل النور»ويسلّوا السيوف االملاسية حلجج 

ويدافعوا عن أنفسهم، ويصدوا هذا اهلـجـوم الكاســح   -  وامثاهلما«مرشد الشباب»و
   نواالّ فسيضيع مستــقبل الشــباب يف العـامل،        .. عليهـم من جـهتـني  الـذي ش

وتذهب حياته السعيدة، ويفقد تنعمه يف اآلخرة، فتنقلب كلها إىل آالٍم وعذاب؛ إذ سيكون              
ونـزيل السـجون، بطيشـه     .. نـزيل املستشفيات، مبا كَسبت يداه من اسراف وسفاهة       

  .يزفر زفرات ملؤها احلسرات واآلالموسيبكي أيام شيخوخته بكاًء مراً و.. وغيه
 فسيكون شـاباً    «رسائل النور »ولكن إذا ما صان نفسه بتربية القرآن، ووقاها حبقائق          

  .رائداً حقاً، وانساناً كامالً، ومسلماً صادقاً سعيداً، وسلطاناً على سائر املخلوقات
 السجن إىل   نعم، ان الشاب إذا دفع ساعة واحدة من اربع وعشرين ساعة من يومه يف             

اقامة الفرائض، وتاب عن سيئاته ومعاصيه اليت دفَعته إىل السجن، وجتنب اخلطايا والـذنوب              
فانه سيعود بفوائد مجة إىل حياته واىل مستقبله واىل بالده واىل أمته            .. مثلما جينبه السجن ِاياها   

قيم بدالً من هذا الذي ال      واىل احبائه واقاربه، فضالً عن انه يكسب شباباً خالداً يف النعيم امل           
  .يدوم مخس عشرة سنة

هذه احلقيقة يبشر ا وخيرب عنها عن يقني جازم مجيع الكتب السماوية ويف مقدمتـها               
  .القرآن الكرمي
باالستقامة  - ذلك العهد اجلميل الطيب - إذا ما شكر الشاب على نعمة الشباب! نعم

النعمة املهداة تزداد وال تنقص، وتبقى مـن        على الصراط السوي، واداء العبادات، فان تلك        
وِاالّ فاا تكون بالء ومصيبة مؤملة ومغمورة بـالغم         .. دون زوال، وتصبح أكثر متعة وجة     

واحلزن واملضايقات املزعجة حىت تذهب هباء فيكون عهد الشباب وباالً على نفسه وأقاربـه              
  .وعلى بالده وأمته

الذي حكم عليه ظلماً تكون كعبـادة يـوٍم      هذا وان كل ساعة من ساعات املسجون        
كامل له، ان كان مؤدياً للفرائض، ويكون السجن حبقه موضع انـزواء واعتزال من النـاس               



أي ميكـن ان    . كما كان الزهاد والعباد ينـزوون يف الكهوف واملغارات ويتفرغون للعبادة         
  .يكون هو مثل اولئك الزهاد

رياً ومريضاً وشيخاً متعلقاً قلبه حبقائق اإلميان       وستكون كل ساعة من ساعاته ان كان فق       
وقد أناب إىل اهللا وادى الفـرائض، يف حـكم عبـادة عشـرين ساعة له، ويتحول السجن 
حبقه مدرسـة تربوية ارشادية، وموضع حتابب ومـكان تـعاطف، حيث يقضي أيامه مـع          

 بل لعله يفضل بقاءه يف السجن       زمالئه يف راحة فضالً عن راحته وتوجه االنظار إليه بالرمحة،         
على حريته يف اخلارج اليت تنثال عليه الذنوب واخلطايا من كل جانب، ويأنس مبا يتلقى من                

وحينما يغادره ال يغادره قاتالً وال حريصاً على أخذ الثأر، وامنـا            . دروس التربية والتزكية فيه   
فيصبح عضواً نافعـاً للـبالد      .  غزيرة خيرج رجالً صاحلاً تائباً إىل اهللا، قد غنم جتارب حياتية         
 إىل القول، بعـدما أخـذوا       «دنيزيل»والعباد، حىت حدا االمر جبماعة كانوا معنا يف سجن          

  :دروساً اميانية يف مسو االخالق ولو لفترة وجيزة من رسائل النور
لو تلقى هؤالء دروس اإلميان من رسائل النور يف مخسـة اسـابيع، فانـه اجـدى                 »

  .« القائهم يف السجن مخس عشرة سنةالصالحهم من
فما دام املوت ال يفىن من الوجود، واألجل مستور عنا بستار الغيب، وميكنه ان حيلّ بنا                

وان املوت  .. وان البشرية تغيب وراءه قافلة ِاثر قافلة      .. وان القرب ال يغلق بابه    .. يف كل وقت  
كما وضح ذلـك   - االعدام األبدينفسه حبق املؤمنني ما هو االّ تذكرة تسريح واعفاء من 

وانه حبق الضالني السفهاء اعدام أبدي كما يشاهدونه أمامهم؛ إذ هو فراق  - باحلقيقة القرآنية
فالبد وال شك بان أسعد انسان هو       .. أبدي عن مجيع أحبتهم وأقارم بل املوجودات قاطبة       

غالل، ساعياً خلدمـة القـرآن      من يشكر ربه صابراً حمتسباً يف سجنه مستغالً وقته أفضل است          
  .واإلميان مسترشداً برسائل النور

  !ايها اإلنسان املبتلى بامللذات واملتع
لقد علمت يقيناً طوال مخس وسبعني سنة من العمر، وبالوف التجارب اليت كسبتها يف              
 حيايت، ومثلها من احلوادث اليت مرت علي أن الذوق احلقيقي، واللذة الـيت ال يشـوا أمل،                
والفرح الذي ال يكدره حزن، والسعادة التامة يف احلياة امنا هي يف االميان، ويف نطاق حقائقه                



واذ تقدم اليك الدنيا لذة . ومن دونه فان لذةً دنيوية واحدة حتمل آالماً كثرية كثرية    .  ليس االّ 
  .بقدر ما يف حبة عنب تصفعك بعشر صفعات مؤملات، سالبةً لذة احلياة ومتاعها

  !ا املساكني املبتلون مبصيبة السجنأيه
ما دامت دنياكم حزينة باكية، وان حياتكم قــد تعــكرت باآلالم واملصـائب،           

فاغتنموا يا . فابذلوا ما يف وسعكم كيال تبكي آخرتكم، ولتفرح وحتلو وتسعد حياتكم األبدية
شاقة ميكن ان   اخويت هذه الفرصة، إذ كما ان مرابطة ساعة واحدة أمام العدو ضمن ظروف              

تتحول إىل سنة من العبادة، فان كل ساعة من ساعاتكم اليت تقاسوا يف السجن تتحول إىل                
ساعات كثرية هناك إذا ما أديتم الفرائض، وعندها تتحول املشقات واملصاعب إىل رمحـات              

  .وغفران
uuu 

  بامسه سبحانه
  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ابداً دائماً

  ! االعزاء األوفياءأيها االخوة
لقد رأيت انوار سلوان ثالثة، أبينها يف نقاط ثالث للذين ابتلوا بالسجن ومـن يقـوم                

  .بنظارم ورعايتهم ومن يعينهم يف أعماهلم وارزاقهم
  : النقطة األوىل

ان كل يوم من أيام العمر اليت متضي يف السجن، ميكن ان يكِسب املرء ثواب عبـادة                 
..  إىل ساعات باقية خالدة- من حيث النتيجة - ن حيول ساعاته الفانيةعشرة أيام، وميكن ا

  .بل ميكن ان يكون قضاء بضع سنني يف السجن وسيلة جناة من سجن أبدي ملاليني السنني
فهذا الربح العظيم مشروط ألهل اإلميان باداء الفرائض والتوبة إىل اهللا مـن الـذنوب               

علماً ان السـجن    . توجه إليه تعاىل بالشكر صابراً حمتسباً     واملعاصي اليت دفعته إىل السجن، وال     
  .نفسه حيول بينه وبني كثري من الذنوب

  :النقطة الثانية
  .ان زوال األمل لذةٌ، كما ان زوال اللذة أملٌ



ان كل من يفكر يف األيام اليت قضاها باهلناء والفرح يشعر يف روحه حسرة وأسفاً               ! نعم
بينما إذا تفكر يف األيام اليت مـرت        .. آه.. اواه: مات احلسرات عليها، حىت ينطلق لسانه بكل    

ـ                : باملصائب والباليا فانه يشعر يف روحه وقلبه فرحاً وجة من زواهلا حىت ينطلق لسانه بـ
  .فينشرح صدره ويرتاح. احلمد هللا والشكر له، فقد ولّت الباليا تاركة ثواا
ذة معنوية يف الروح، بينما لذة موقتة لساعة من أي أن أملاً موقتاً لساعة من الزمان يترك ل
  .الزمان تترك أملاً معنوياً يف الروح، خالفاً لذلك

فما دامت احلقيقة هذه، وساعات املصائب اليت ولّت مع آالمها أصـبحت يف عـداد               
.. وانه ال أمل من غري شئ     .. املعدوم، وان أيام الباليا مل تأت بعد، فهي ايضاً يف حكم املعدوم           

فمن البالهة اذن اظهار اجلزع ونفاد الصرب اآلن، من سـاعات آالٍم            .. ال يرد من العدم أملٌ    و
ومن احلماقة أيضـاً اظهـار      . ولّت، ومن آالٍم مل تأِت بعد، علماً اا مجيعاً يف عداد املعدوم           

الشكوى من اهللا وترك النفس األمارة املقصرة من احملاسبة، ومن بعد ذلـك قضـاء الوقـت         
أوليس من يفعل هذا أشد بالهة ممن يداوم على األكل والشرب طوال            . سرات والزفرات باحل

  اليوم خشية أن جيوع أو يعطش بعد أيام؟
وسددها  -  إىل املاضي واملستقبل- ان اإلنسان ِان مل يشتت قوة صربه مييناً ومشاالً! نعم

   .إىل اليوم الذي هو فيه، فاا كافية لتحل له حبال املضايقات
يف 50ان ما مر علي يف هذه املدرسة اليوسفية الثالثـة   – حىت انين أذكر ـ وال أشكو 

غضون أيام قالئل من املضايقات املادية واملعنوية مل أرها طوال حيايت، وال سيما حرماين من               
وبينما كان قليب وروحي يعتصران معاً من الضـيق         . القيام خبدمة النور مع ما يفّ من أمراض       

إذا بالعناية اإلهلية متدين باحلقيقة السابقة، فانشرح صدري ايما انشراح وولت تلـك             واليأس  
إذ من كان مثلي على شفري القرب يعد        . املضايقات فرضيت بالسجن وآالمه واملرض وأوجاعه     

رحباً عظيماً له أن تتحول ساعة من ساعاته اليت ميكن ان متر بغفلة إىل عشر سـاعات مـن                   
  . اللّّه كثرياًفشكرت... العبادة
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  : النقطة الثالثة
ان القيام مبعاونة املسجونني بشفقة ورأفة واعطاءهم ارزاقهم اليت حيتاجون اليها وضماد            
جراحام املعنوية ببلسم التسلي والعزاء، مع انه عمـل بسيـط االّ أنه حيمل يف طياته ثواباً               

 اليهم من اخلارج يكـون حبكـم        حيث إن تسليم ارزاقهم اليت ترسل     . جزيالً وأجراً عظيماً  
صدقة، وتكتب يف سجل حسنات كل من قام ذا العمل، سواءاً الذين أتوا ا من اخلارج أو                 
احلراس أو املراقبون الذين عاونوهم،  وال سيما ان كان املسجون شيخاً كبرياً أو مريضـاً أو                 

  .ية يزداد كثرياًغريباً عن بلده أو فقرياً معدماً، فان ثواب تلك الصدقة املعنو
.. وهذا الربح العظيم مشروط باداء الفرائض من الصلوات لتصبح تلك اخلدمة لوجه اهللا            

مع شرط آخر هو ان تكون اخلدمة مقرونة بالشفقة والرمحة واحملبة من دون ان حيمل شيئاً من                 
  .املنة

uuu 
 

  بامسه سبحانه
ـّح ِبحمِدِه(   ) وِانْ ِمن شيءٍْ ِاالَّ يسِب

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته أبداً دائماً
  !.يا اخويت يف الدين ويا زمالئي يف السجن

لقد اُخطر لقليب ان أبني لكم حقيقة مهمة، تنقذكم باذن اهللا من عذاب الدنيا واآلخرة               
  :وهي كما أوضحها مبثال

ة غـرور   فهذا القتل الناجم من لذ    . ان أحداً قد قتل شقيق شخص آخر أو أحد أقربائه         
االنتقام اليت ال تستغرق دقيقة واحدة تورثه مقاساة ماليني الدقائق من ضـيق القلـب وآالم                

ويف الوقت نفسه يظل اقرباء املقتول أيضاً يف قلق دائم وحتني الفرص ألخذ الثـأر،               . السجن
ب فتضيع منهم لذة العمر ومتعة احلياة مبا يكابدون من عذا         . كلما فكروا بالقاتل ورأوا ذويه    
  .اخلوف والقلق واحلقد والغضب



وال عالج هلذا األمر وال دواء له االّ الصلح واملصاحلة بينهما، وذلك الذي يـأمر بـه                 
القرآن الكرمي، ويدعو إليه احلق واحلقيقة، وفيه مصلحة الطرفني، وتقتضيه اإلنسانية، وحيـث             

  .عليه االسالم
ن األجل واحد ال يتغري، فذلك      نعم، ان املصلحة واحلقيقة يف الصلح، والصلح خري؛ أل        

اما ذلك القاتل فقد    . املقتول على كل حال ما كان ليظل على قيد احلياة ما دام أجله قد جاء              
أصبح وسيلة لذلك القضاء اإلهلي، فإن مل حيل بينهما الصلح فسيظالن يعانيان اخلوف وعذاب    

فـان مل يكـن   . فوق ثالثة أياماالنتقام مدة مديدة؛ لذا يأمر االسالم بعدم هجر املسلم أخاه      
ذلك القتل قد جنم من عداء أصيل ومن حقد دفني، وكان أحد املنافقني سبباً يف اشعال نـار                  
الفتنة، فيلزم الصلح فوراً، ألنه لوال الصلح لعظمت تلك املصيبة اجلزئية ودامت، بينما إذا ما               

ول، فان الطرفني يكسـبان     تصاحل الطرفان وتاب القاتل عن ذنبه، واستمر على الدعاء للمقت         
الكثري، حيث يدب احلب والتآلف بينهما، فيصفح هذا عن عدوه ويعفو عنه واجـداً أمامـه     
اخوة اتقياء أبراراً بدالً من  شقيق واحد راحل، ويستسلمان معاً لقضاء اهللا وقدره، وال سيما                

 إذ األخوة الـيت     الذين استمعوا إىل دروس النور، فهم مدعوون هلجر كل ما يفسد بني اثنني،            
تربطهم ضمن نطاق النور، واملصلحة العامة، وراحة البال وسالمة الصدر الـيت يسـتوجبها              

ولقد حصل هذا فعـالً بـني       . تقتضي كلها نبذ اخلالفات واحالل الوفاق والوئام      .. اإلميان
 فاصبحوا بفضل اهللا أخوة متحابني بعد ان        «دنيزيل»مسجونني يعادي بعضهم بعضاً يف سجن       

لقوا دروساً من رسائل النور، بل غدوا سبباً من أسباب براءتنا، حـىت مل جيـد امللحـدون                  ت
بـارك  .. ما شاء اهللا  : والسفهاء من الناس بداً أمام هذا التحابب االخروي، فقالوا مضطرين         

اذ إين أرى هنـا     .وهكذا انشرحت صدور السجناء مجيعاً وتنفسوا الصعداء بفضل اهللا        !! اهللا
واقع على املسجونني، حيث يشدد اخلناق على مائة منهم جبريرة شخص واحد،            مدى الظلم ال  

أال ان املؤمن الغيور ال تسـعه       .. حىت ام ال خيرجون معه إىل فناء السجن يف أوقات الراحة          
شهامته ان يؤذي املؤمن قط، فكيف يسبب له األذى ملنفعته اجلزئية اخلاصة، فالبد ان يسارع               

  .إىل اهللا حاملا يشعر خبطئه وتسببه يف أذى املؤمنإىل التوبة واإلنابة 
uuu 



  بامسه سبحانه 
ـّح ِبحمِدِه(   ) وِانْ ِمن شيءٍْ ِاالَّ يسِب

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته أبداً دائماً
  !اخويت املسجونني االعزاء اجلدد والقدامى

لقت بنا إىل ههنا وذلك ألجلكم      لقد بت على قناعة تامة من ان العناية اإلهلية هي اليت أ           
.. أنتم، أي ان جميئنا إىل هنا امنا هو لبث السلوان والعزاء الذي حتمله رسائل النـور الـيكم                 

وصونكم من كـثري مـن باليـا الـدنيا     .. وختفيف مضايقات السجن عنكم حبقائق اإلميان   
وانقـاذ  .. اجلـدوى وانتشال حياتكم املليئة باألحزان واهلموم من العبثية وعـدم          .. وألوائها

  .آخرتكم من ان تكون كدنياكم حزينة باكية
فما دامت احلقيقة هي هذه، فعليكم ان تكونوا اخوة متحابني كطالب النور وكأولئك             

  .«دنيزيل»الذين كانوا معنا يف سجن 
فها أنتم اوالء ترون احلراس الذين حيرصون على القيام خبدماتكم يعانون الكـثري مـن               

تيش، بل حىت ام يفتشون طعامكم لئال تكون فيه آلة جارحة، ليحولوا دون             املشقات يف التف  
جتاوز بعضكم على بعض، وكأنكم وحوش مفترسة ينقض الواحد على اآلخر ليقتله، فضـالً              
عن انكم ال تستمتعون بالفرص اليت تتاح لكم للتفسح والراحة خوفاً من نشوب العراك فيما               

  .بينكم
ألخوة حديثي العهد بالسجن الذين حيملون مثلكم بطولة فطريـة         أال فقولوا مع هؤالء ا    

  .وشهامة وغرية
  :قولوا أمام اهليئة ببطولة معنوية عظيمة يف هذا الوقت

ليست اآلالت اجلارحة البسيطة، بل لو سلمتم إىل أيدينا أسلحة نارية فال نتعدى على              »
فقد عفونـا   . ننا عداء أصيل سابق   أصدقائنا وأحبابنا هؤالء الذين نكبوا معنا، حىت لو كان بي         

عنهم مجيعاً، وسنبذل ما يف وسعنا االّ جنرح شعورهم ونكسر خاطرهم، هذا هو قرارنا الذي               
  .«اختذناه بارشاد القرآن الكرمي وبأمر اخوة اإلسالم ومبقتضى مصلحتنا مجيعاً

  .وهكذا حتولون هذا السجن إىل مدرسة طيبة مباركة



  
  
  
  
  
  
  
  ] من الكلمة الثالثة عشرةذيل املقام الثاين[

  مسألة مهمة ختطرت يف ليلة القدر
هذه حقيقة واسعة جداً وطويلة يف الوقت نفسه، خطرت على القلـب ليلـة القـدر                

  :سأحاول ان أشري اليها اشارة خمتصرة جداً، كاآليت
  :أوالً

 لقد قاست البشرية من ويالت هذه احلرب العاملية األخرية اي مقاساة، إذ رأت أشـد              
أنواع الظلم وأقسى أنواع االستبداد والتحكم، مع الدمار الظامل املريع يف االرض كافة، فقد              
نكبت مئات االبرياء جبريرة شخص واحد، ووقع املغلوبون على أمرهم يف بـؤس وشـقاء               
مريرين، وبات الغالبون يف عذاب وجداين أليم لعجزهم عن اصالح دمارهم الفظيع وخشيتهم     

وظهر للناس جبالء تام؛ ان احلياة الدنيا فانية ال ريب          .  احلفاظ على سيادم   من ان يعجزوا عن   
فيها، وان زخارف املدنية خادعة وخمدرة ال جتدي شيئاً، وتلطخت البشرية بدماء الطعنـات              

وظهر للعيان حتطـم    .. القوية اليت نـزلت بالذات اإلنسانية وباالستعدادات الرفيعة يف فطرا        
وافتضـحت  ..  والطبيعة اجلامدة الصماء حتت ضربات سيف القرآن االملاسي        الغفلة والضاللة 

الصورة احلقيقة للسياسة الدولية الشوهاء الغدارة واليت هي أوسع ستار واكثفه إلغفال الناس             
  . واضالهلم واشده خنقاً وخداعاً لروحهم

سـتبحث عـن معشـوقها     - بعد وضوح هذه األمـور  - فالشك ان فطرة البشرية
وقد بدت اماراا يف مشـال   -  وهو احلياة الباقية اخلالدة وتسعى اليها بكل قواها«قيقياحل»



 دميمة «جمازياً»وستعلم جيداً ان احلياة الدنيا اليت تتعشقها عشقاً  - العامل وغربه ويف أمريكا
  .شوهاء، فانية زائلة

مليـوٍن مـن    وال ريب اا ستبحث عن القرآن الكرمي الذي له يف كل عصر ثالمثائة              
والذي يصدق كل حكـم مـن       .. العاملني له املتتلمذين عليه منذ ألف وثالمثائة وستني سنة        

والذي حيـتفظ مبكانـته املقـدسة يف قلوب      .. احكامه ودعاويه ماليني من أرباب احلقيقة     
والــذي يرشــــد البشـرية      .. ماليـني احلــفاظ فــي كــل دقيقــة     

ه املعجز باحلياة الباقية والسعادة الدائمـة، مضمداً ـا         بألسـنـتــهم، ويبشرها باسلوب  
جراحــاا الغائرة، بل يبشر ا بألوف آياته القوية الشديدة املكررة، بل قد خيـرب عنـها                
صراحة أو اشارة بعشرات األلوف من املرات، ناصباً عليها ما اليعد مـن األدلـة القاطعـة                 

  .والرباهني الساطعة واحلجج الثابتة
فسـتبحث   - مادية أو معنوية -  مل تفقد البشرية صواا كلياً ومل تقم عليها قيامةفان

حتماً عن القرآن الكرمي املعجز البيان كما حدث يف قارات العامل كلـه ودوهلـا العظمـى،                
وحدث فعالً يف السويد والنرويج وفنلندا، ومثلما يسعى لقبوله خطباء مشهورون من انكلترا             

والبد ام بعد ان    ..  مجعية تتحرى الدين احلق وهي ذات شأن يف أمريكا         وتقوم بالبحث عنه  
ذلك ألنه ليس مـن     . يدركوا حقائقه سيعتصمون به ويلتفون حوله بكل مهجهم وارواحهم        

نظري للقرآن يف معاجلة هذه احلقيقة، ولن يكون، وال ميكن ان يسد مسد هذه املعجزة الكربى                
  .شئ قطعاً
  :ثانياً

ور قد أظهرت خدماا كسيف أملاسي قاطع بيد هذه املعجزة الكـربى،            ان رسائل الن  
حىت ألزمت احلجة أعداءها العنيدين وأجلأم إىل االستسالم، واا تقوم بوظيفتها بني يـدي              
هذه اخلزينة القرآنية من حيث كوا معجزةً ملعانيه املعجزة على حنو تستطيع ان تنور القلـب                

 كالً منها عالجاا الناجعة، وال غرو فهي الداعية إىل هذا القـرآن             والروح واملشاعر، مناولةً  
  .العظيم واملستفيضة منه وحده وال ترجع االّ اليه



واا إذ تقوم مبهمتها خري قيام، انتصرت يف الوقت نفسه على الدعايات املغرضة الظاملة              
الع الضاللة اليت حتتمي    اليت يشيعها أعداؤها، وقضت على أشد الزنادقة تعنتاً، ودكّت أقوى ق          

، كما بددت الغفلة وأظهرت نور التوحيـد يف أوسـع   «الطبيعة» برسالة  «الطبيعة»ا وهي   
 وبـاحلجج   «للثمـرة »ميادين العلوم احلديثة وأشد الظلمات اخلانقة للغفلة باملسألة السادسة          

  .«عصا موسى»والثامنة من رسالة .. األوىل والثانية والثالثة
يف  - ان يفتح طالب النـور  - وأكثر ضرورة لألمة - من الضروري لناومن هنا فانه 

يف  - يف كل مكان مدارس نورية صغرية بعدما مسحـت الدولـة   - حدود القدرات املتاحة
صحيح ان كل قارئ للرسائل يستطيع 51بفتح مدارس خاصة لتدريس الدين  - الوقت احلاضر

ع ان يستوعب كل مسألة من مسائلها؛ ذلك الا         ان يستفيد منها شيئاً لنفسه االّ انه ال يستطي        
فهي دروس علمية، ومعرفة إهلية، وسكينة للقلب وعبادة هللا يف الوقت           . ايضاح حلقائق اإلميان  

  52.نفسه
ان النتائج اليت كان ميكن احلصول عليها يف املدارس الدينية طوال مخس أو عشر سنوات    

و عشرة أسابيع بإذن اهللا، بل ضمنت تلـك         ميكن احلصول عليها يف مدارس النور يف مخسة أ        
  .النتائج يف العشرين سنة اليت خلت واحلمدهللا

مث بات من املسلّم به فائدة هذه الرسائل الداعية إىل القرآن واليت هي ملعات من أنواره                
الباهرة، حلياة األمة وألمن البالد، وحىت حلياا السياسية فضالً عن حياا األخرويـة، فمـن               

ي اذن للدولة االّ تتعرض هلا بسوء بل تسعى جادة إىل نشرها وتشجع النـاس علـى          الضرور
ليكون عملها هذا كفّارة عما اقترفت من سيئآت فاحشة سابقة وسداً منيعاً يف وجه              .. قراءا

  . ما سيقبل من ويالت ومصائب وفوضى وارهاب
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 . ــ املترجم1950لقد الغيت املدارس الدينية يف تركيا منذ اواخر العشرينات حىت سنة    

52
حىت إن مل يكن احدهم حباجة  اىل التعلم فهو بالشك يف شوق اىل العبادة أو اىل املعرفة اإلهلية او اىل   

 .ــ املؤلف. ردوهلذا فان رسائل النور درس ضروري لكل ف. اطمئنان القلب وسكينته



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املسألة السادسة 
  من رسالة الثمرة

  
شارة خمتصرة إىل برهان واحد فقـط من بني ألوف الرباهني الكلية حول            هذه املسألة ا  

  .والذي مت ايضاحه مع حججه القاطعة يف عدة مواضع من رسائل النور) االميان باهللا(
  :قائلني53قسطموين »جاءين فريق من طالب الثانوية يف 

  .«!عرفنا خبالقنا، فان مدرسينا ال يذكرون اهللا لنا»
  :فقلت هلم

ل علم من العلوم اليت تقرأوا يبحث عن اهللا دوماً، ويعرف باخلالق الكرمي بلغته              ان ك »
  .«فاصغوا إىل تلك العلوم دون املدرسني. اخلاصة

                                                           
53
م وظل فيها حتت اإلقامة اجلربية  اىل 1936مدينة تقع مشايل تركيا، نفي اليها االستاذ النورسي سنة   

  .ــ املترجم. «دنيزيل» موقوفاً حملاكمته يف حمكمة اجلزاء الكربى يف 1943أن سيق منها سنة 
 



  nًلو كانت هناك صيدلية ضخمة، يف كل قنينة من قنانيها أدوية ومستحضرات : فمثال
        ا ترينا ان وراءهـا صـيدليا       حيوية، وِضعت فيها مبوازين حساسة، ومبقادير دقيقة؛ فكما أ

حكيماً، وكيميائياً ماهراً، كذلك صيدلية الكرة األرضية اليت تضم اكثر من أربعمائة ألـف              
نوع من األحياء نباتاً وحيواناً، وكل واحد منها يف احلقيقة مبثابـة زجاجـة مستحضـرات                

حـىت للعميـان    فهذه الصيدلية الكربى تـري      . كيمياوية دقيقة، وقنينة خماليط حيوية عجيبة     
صيدليها احلكيم ذا اجلالل، وتعرف خالقها الكرمي سـبحانه بدرجـة كماهلـا وانتظامهـا               
  .وعظمتها، قياساً على تلك الصيدلية اليت يف السوق، وفق مقاييس علم الطب الذي تقرأونه

  nًكما أن مصنعاً خارقاً عجيـباً ينسـج ألوفاً من أنـواع املنســوجات          : ومثال
 واألقمشة املختلفة، من مادة بسيطة جداً، يرينا بال شك ان وراءه مهندساً ميكانيكياً              املتنوعة،

ماهراً، ويعرفه لنا؛ كذلك هذه املاكنة الربانية السيارة املسماة بالكرة االرضية، وهذا املصـنع              
اإلهلي الذي فيه مئات اآلالف من مصانع رئيسية، ويف كل منها مئات اآلالف من املصـانع                

قنة، يعرف لنا بال شك صانعه، ومالكَه، وفق مقاييس علم املكائن الذي تقرأونه، يعرفـه               املت
  .بدرجة كمال هذا املصنع اآلهلي، وعظمته قياساً على ذلك املصنع اإلنساين

  nًكما ان حانوتاً أو خمزناً لألعاشة واالرزاق، وحمالً عظيماً لألغذية واملـواد،            : ومثال
ألف نوع من املواد الغذائية، وميز كل نوع عـن اآلخـر،    - نبمن كل جا - احضر فيه

وصفف يف حمله اخلاص به، يرينا ان له مالكاً ومدبراً؛ كذلك هذا املخزن الرمحاين لالعاشـة                
الذي يسيح يف كل سنة مسافة اربعة وعشرين ألف سنة، يف نظام دقيق متقن، والذي يضم يف                 

. ت اليت حيتاج كل منها إىل نوع خاص من الغـذاء          ثناياه مئات اآلالف من اصناف املخلوقا     
والذي مير على الفصول االربعة فيأيت بالربيع كشاحنة حممولة بآالف االنواع مـن خمتلـف               

تلك هي الكرة األرضـية،     . األطعمة، فيأيت ا إىل اخللق املساكني الذين نفد قوتهم يف الشتاء          
فهـذا  . البضائع واالجهزة ومعلبات الغـذاء    والسفينة السبحانية اليت تضم آالف االنواع من        

صاحبه  - وفق مقاييس علم االعاشة والتجارة الذي تقرأونه - املخزن واحلانوت الرباين، يري
ومالكَه ومتصرفَه بدرجة عظمة هذا املخزن، قياساً على ذلك املخزن املصـنوع مـن قبـل                

  .اإلنسان، ويعرفه لنا، وحيببه الينا



  nًشاً عظيماً يضم حتت لوائه أربعمائة ألف نوع من الشعوب واألمم، لو أن جي: ومثال
لكل جنس طعامه املستقل عن اآلخر، وما يستعمله من سالح يغاير سالح اآلخر، وما يرتديه               
من مالبس ختتلف عن ألبسة اآلخر، ومنط تدريباته وتعليماته يباين اآلخر، ومدة عمله وفتـرة     

 هذا اجليش الذي يزودهم وحده بـاألرزاق املختلفـة،          فقائد.. رخصه هي غري املدة لآلخر    
واالسلحة املتـباينة، واأللبــسة املتغــايرة، دون نسيان أي منها وال التباس وال حرية،            
هلو قائد ذو خوارق بال ريب، فكما ان هذا املعسكر العجيب يرينا بداهة ذلك القائد اخلارق،          

عسكر األرض؛ ففي كل ربيع جيند جمدداً جيشاً        بل حيببه الينا بكل تقدير واعجاب؛ كذلك م       
سبحانياً عظيماً مكوناً من اربعمائة ألف نوع من شعوب النبـاتات وأمم احليوانات، ومينح              
لكل نوع ألبسته وأرزاقه واسلحته وتدريبه ورخصه اخلاصة به، من لدن قائد عظيم واحـد               

.. منتهى الكمال وغاية األنتظـام    أحد جل وعال، بال نسيان ألحد وال اختالط وال حتري ويف            
 ألويل االلباب والبصائر - فهذا املعسكر الشاسع الواسع للربيع املمتد على سطح األرض يري

حاكم األرض حسب العلوم العسكرية وربها ومدبرها، وقائدها األقدس االجلّ، ويعرفـه   -
ك املعسكر املذكور، بل    هلم، بدرجة كمال هذا املعسكر املهيب، ومدى عظمته، قياساً إىل ذل          

  .حيبب مليكه سبحانه بالتحميد والتقديس والتسبيح
  nًهب ان ماليني املصابيح الكهربائية تتجول يف مدينة عجيبة دون نفاد للوقود            : ومثال

باعجاب وتقديرــ أن هناك مهندساً حاذقاً، وكهربائياً بارعاً ملصنع  - وال انطفاء؛ أال تري
فمصابيح النجوم املتدلية من سقف قصر األرض وهي اكرب من          .. ابيح؟الكهرباء، ولتلك املص  

الكرة األرضية نفسها بألوف املرات حسب علم الفلك وتسري أسرع من انطالق القذيفة، من              
دون ان ختل بنظامها، او تتصادم مع بعضها مطلقاً ومن دون انطفاء، وال نفاد وقود وفق مـا                  

. بيح تشري باصابع من نور إىل قدرة خالقها غري احملـدودة    هذه املصا .. تقرأونه يف علم الفلك   
فشمسنا مثالً وهي اكرب مبليون مرة من كرتنا األرضية، وأقدم منها مبليون سنة، ما هـي اال                 

فألجل ادامة اتقادها واشتعاهلا وتسـجريها      . مصباح دائم، وموقد مستمر لدار ضيافة الرمحن      
وفحماً بقدر جباهلا، وحطباً بقدر اضعاف اضـعاف        كل يوم يلزم وقوداً بقدر حبار األرض،        

بال وقـود وال   - ويشعل مجيع النجوم االخرى أمثاهلا - حجم األرض، ولكن الذي يشعلها



فحم وال زيت ودون انطفاء ويسيرها بسرعة عظيمة معاً دون اصطدام، امنا هي قدرة ال اية                
ما فيه من مصابيح مضيئة، وقناديـل       فهذا الكون العظيم و   .. هلا وسلطنة عظيمة ال حدود هلا     

سلطان هـذا   - وفق مقاييس علم الكهرباء الذي قرأمتوه أو ستقرأونه - متدلية يبني بوضوح
املعرض العظيم واملهرجان الكبري، ويعرف منوره ومدبره البديع وصانعه اجلليل، بشهادة هذه            

لتقديس بـل يسـوقهم إىل عبادتـه      النجوم املتأللئة، وحيببه إىل اجلميع بالتحميد والتسبيح وا       
  .سبحانه
  nًلو كان هناك كتاب، كتب يف كل سطر منه كتاب خبط دقيق وكُتـب يف               : ومثال

كل كلمة من كلماته سورة قرآنية، وكانت مجيع مسائله ذات مغزى ومعىن عميق، وكلـها               
يؤيد بعضـها البعض، فهـذا الكتاب العجــيـب يبني بالشـــك مهـارة كاتبـه            

أي أن مثل هذا الكتاب يعرف كاتبه ومصـنفه تعـــريفاً           . ة، وقدرة مؤلفه الكاملة   الفائق
يضــاهــي وضوح النـهــار، ويبني كمــالَه وقــدرته، ويثـيــر مــن        

تبارك اهللا،سبحان اهللا،ما   : االعجـاب والتقدير لدى الناظرين إليه ما ال ميلكون معه اال ترديد          
االعجاب؛ كذلك هذا الكتاب الكبري للكون الذي يكتب     من كلمات االستحسان و   ! شاء اهللا 

يف صحيفة واحدة منه، وهي سطح االرض، ويكتب يف ملزمة واحدة منه، وهـي الربيـع،                
ثلثمائة ألف نوع من الكتب املختلفة، وهي طوائف احليوانات وأجناس النباتات، كل منـها              

بال اختالط وال خطأ وال نسيان،      يكتب كل ذلك معاً ومتداخالً بعضها ببعض        .. مبثابة كتاب 
ويف منتهى االنتظام والكمال بل يكتب يف كل كلمة منه كالشجرة، قصيدة كاملة رائعة، ويف               

فكما ان هذا مشاهد وماثل أمامنـا، ويرينـا         . كل نقطة منه كالبذرة، فهرس كتاب كامل      
كتاب الكون الكـبري    بالتأكيد ان وراءه قلماً سياالً يسطر، فلكم اذن ان تقدروا مدى داللة             

العظيم الذي يف كل كلمة منه معان مجة وحكم شىت، ومدى داللة هذا القرآن االكرب اسم                
وهو العامل، على بارئه سبحانه وعلى كاتبه جل وعال، قياساً إىل ذلك الكتاب املـذكور يف                

 وتناولـه   وذلك مبقتضى ما تقرأونه من علم حكمة االشياء او فن القراءة والكتابـة،            . املثال
بل تفهمون كيف يعرف اخلالق العظيم      . مبقياس اكرب، وبالنظرة الواسعة إىل هذا الكون الكبري       



 وكيف حيبب اهللا سبحانه الينا بثناء       «سبحان اهللا » وكيف يعلّم التقديس بـ      «اهللا اكرب »بـ  
  . «احلمدهللا»

  nذي اجلاللوهكذا فان كل علم من العلوم العديدة جداً، يدل على خالق الكون  - 
ويعرفه لنا سبحانه بامسائه احلسىن، ويعلّمـه ايانـا بصـفاته اجلليلـة      - قياساً على ما سبق

وذلك مبا ميلك من مقاييس واسعة، ومرايا خاصة، وعيون حادة باصرة، ونظرات            . وكماالته
  .ذات عربة

وات خلَق السـم  : (ان حكمة تكرار القرآن الكرمي من     : فقلت ألولئك الطلبة الشباب   
امنا هي ألجل االرشاد إىل هذه احلقيقـة املـذكورة،          ) رب السموات واألرض  (و) واألرض

  . وتلقني هذا الربهان الباهر للتوحيد، وألجل تعريفنا خبالقنا العظيم سبحانه
شكراً لربنا اخلالق بغري حد، على هذا الدرس الذي هو احلقيقة السامية عينـها،              : فقالوا

  .زاء ورضي عنكفجزاك اهللا عنا خري اجل
ان اإلنسان ماكنة حيوية، يتأمل بآالف االنواع من اآلالم، ويتلذذ بآالف األنواع            : قلت

من اللذائذ، ومع أنه يف منتهى العجز، فان له من األعداء ما ال حيد سواء املاديني أو املعنويني،                  
سكني يتجرع آالم   ومع أنه يف غاية الفقر فان له رغبات باطنة وظاهرة ال حتصر، فهو خملوق م              

فرغم كل هذا، فانه جيد بانتسابه إىل السلطان ذي اجلالل .. صفعات الزوال والفراق باستمرار   
باالميان والعبودية، مستنداً قوياً، ومرتكزاً عظيماً حيتمي إليه يف دفع أعدائه كافة، وجيد فيـه               

افة، فكما ينتسب كلٌ كذلك مدار استمداد يستغيث به لقضاء حاجاته وتلبية رغباته وآماله ك
إىل سيده ويفخر بشرف انتسابه اليه، ويعتز مبكانة منـزلته لديه، كذلك فان انتساب اإلنسان 
باالميان إىل القدير الذي ال اية لقدرته، واىل السلطان الرحيم ذي الرمحة الواسعة، ودخوله يف 

بـدي إىل تـذكرة مـرور       عبوديته، بالطاعة والشكران، يبدل األجل واملوت من االعدام األ        
فلكم ان تقدروا كم يكون هذا اإلنسان متلذذاً حبالوة العبودية بني !. ورخصة إىل العامل الباقي   

يدي سيده، وممتناً باالميان الذي جيده يف قلبه، وسعيداً بأنوار االسالم، ومفتخراً بسيده القدير              
  .الرحيم شاكراً له نعمة اإلميان واالسالم

  : الخواين الطلبة، اقول كذلك للمسجوننيومثلما قلت ذلك



ان من عرف اهللا واطاعه سعيد ولو كان يف غياهب السجن، ومن غفل عنه ونسيه شقي 
فلقد صرخ مظلوم ذات يوم بوجه الظاملني وهو يعتلـي منصـة            . ولو كان يف قصور مشيدة    
  :االعدام فرحاً جذالً وقائالً

اُسرح من سجن الدنيا طليقاً إىل السعادة االبدية،      انين ال انتهى إىل الفناء وال اُعدم، بل         
فانا اذن قـد    . ولكين اراكم انتم حمكومني عليكم باالعدام االبدي ملا ترون املوت فناء وعدماً           

  . ال اله االّ اهللا: فسلّم روحه وهو قرير العني يردد. اخذت ثأرى منكم
  
  )نك اَنت العليم احلَكيمسبحانك ال ِعلْم لَنآ ِاالَّ ما علَّمتنا ا(



 «هو»نكتة توحيدية يف لفظ 
 بامسه سبحانه

ـّح ِبحمِدِه(  ) وِانْ ِمن شيءٍْ ِاالَّ يسِب
 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ابداً دائماً

 :اخويت االعزاء األوفياء
يفة لقد شاهدت ــ مشاهدة آنية ــ خالل سياحة فكرية خيالية، لدى مطالعة صح

املوجـود يف   « هو»اهلواء من حيث جهته املادية فقط، نكتةً توحيدية ظريفة تولدت من لفظ             
ورأيت فيها ان سبيل االميان سهل ويسـري اىل حـد           ) قل هو اهللا أحد   (ويف    ) ال إله ِاالّ هو   (

 .الوجوب بينما سبيل الشرك والضاللة فيه من احملاالت واملعضالت اىل حد االمتناع
 .ة يف منتهى االختصار تلك النكتة الظريفة الواسعة الطويلةسأبني باشار

ان حفنة من تراب، ميكن ان تكون موضع استنبات مئات من النباتات املزهرة ِانْ              ! نعم
فِان اُحيل هذا االمر اىل الطبيعة واألسباب يلزم؛ ِاما ان تكون يف تلـك              . وضعت فيها متعاقبةً  

أو ان كل ذرة مـن      .. املصغرة املعنوية، بل بعدد األزهار    احلفنة من التراب مئات من املصانع       
ذرات تلك احلفنة من التراب تعلم بناء تلك األزهار املتنوعة وتركيبها خبصائصـها املتنوعـة               

 !!.واجهزا احليوية، اي هلا علم حميط وقدرة مطلقة مبا يشبه علم اآلله وقدرته
دة اإلهلية، فلكل جزء منه، مـن       وكذلك اهلواء الذي هو عرش من عروش األمر واالرا        

نسيم وريح، بل حىت للهواء املوجود يف جزء من نفَس االنسان الضئيل عندما ينطق كلمـة                
 .وظائف ال تعد وال حتصى« هو»

فلو اُسندت هذه الوظائف اىل الطبيعة واملصادفة واالسباب؛  فإما أنه اي اهلواء حيمـل               
ميع ما فـي العـامل مـن اصــوات         مبقياس مصغر مـراكز بــث واستقــبـال جل     

ومكاملات يف التلغراف والتلفون والراديو مع ما ال حيد من انواع االصوات للكالم واحملادثات،     
أو أن ذلـك    .. وان يكون له القدرة على القيام بتلك الـوظـائف مجيـعها يف وقت واحد           

 من ذراتـه، هلـا      ، وكل جزء من اجزائه وكل ذرة      «هو»اجلزء من اهلواء املوجود يف كلمة       
شخصيات معنوية، وقابليات بعدد كل من يتكلم بالتلفونات ومجيع من يبث من الربقيـات              



املتنوعة ومجيع من يذيع كالماً من الراديوات، وان تعلم لغام وهلجام مجيعاً، وتعلّمـه يف               
ود حيث ان قسماً من ذلك الوضع مشـه       . الوقت نفسه اىل الذرات االخرى، وتنشره وتبثه      
اذاً فليس هناك حمال واحد يف طريق الكفر        .. أمامنا، وان اجزاء اهلواء كلها حتمل تلك القابلية       

 .من املاديني الطبيعيني بل حماالت واضحة جلية ومعضالت واشكاالت بعدد ذرات اهلواء
ولكن ان اُسند األمر اىل الصانع اجلليل، فان اهلواء يصبح جبميع ذراته جندياً مسـتعداً               

فعنئٍذ تقوم ذراته باداء وظائفها الكلية املتنوعة واليت ال حتد باذن خالقها وبقوته             . ي األوامر لتلق
وبانتساا واستنادها اليه سبحانه، وبتجلي قدرة صانعها جتلياً آنياً ــ بسرعة الربق ـــ              

. ومتوج اهلواء فيهـا   « هو»وبسهولة قيام ذرة واحدة بوظيفة من وظائفها وبيسر تلفظ كلمة           
اي يكون اهلواء صحيفة واسعة للكتابات املنسقة البديعة اليت ال حتصر لقلم القـدرة اإلهليـة،     
وتكون ذراته بدايات ذلك القلم، وتصبح وظائف الذرات كذلك نقاط قلم القَدر، لذا يكون              

 .األمر سهالً كسهولة حركة ذرة واحدة
 عندما كنت اشاهد عـامل      رأيت هذه احلقيقة بوضوح تام وبتفصيل كامل وبعني اليقني        
قل هو (و ) ال إله االّ هو(اهلواء واطالع صحـيفـته فـي سيـاحيت الفـكرية وتأمـلي يف      

برهاناً ساطعاً للوحدانيـة    « هو»وعلمت بعلم اليقني ان يف اهلواء املوجود يف لفظ          ) اهللا أحد 
وحيدية يف غاية القـوة،  مثلما ان يف معناه ويف اشارته جتليا لألحدية يف غاية النورانية وحجة ت          

اىل من يعود؟ فعرفت عندئٍذ ملـاذا  : اي« هو»حيث فيها قرينة االشارة املطلقة املبهمة لضمري      
 .يكرر القرآن الكرمي واهل الذكر هذه الكلمة عند مقام التوحيد

لو أراد شخص ان يضع نقطة معينة ــ مثالً ــ على ورقة بيضاء يف مكـان                ! نعم
ل، ولكن لو طُلب منه وضع نقاط عدة يف مواضع عـدة يف آن واحـد                معني، فان االمر سه   

كذلك يرزح كائن صغري حتت ثقل قيامه بعـدة وظـائف يف           . فاألمر يستشكل عليه وخيتلط   
لذا فاملفروض أن خيتلط النظام ويتبعثر عند خروج كلمات كثرية يف وقت واحد             . وقت واحد 

 ..من الفم ودخوهلا االذن معاً
هذا الذي اصبح مفتاحاً ومبثابة بوصلة، « هو» اليقني، وبداللة لفظ ولكين شاهدت بعني

ان نقاطاً خمتلفة تعد بااللوف وحروفاً وكلماٍت توضع ــ أو ميكن ان توضع ــ على كل 



جزء من اجزاء اهلواء الذي اسيح فيه فكراً بل ميكن ان توضع كلها على عاتق ذرة واحدة من                  
 ينفسخ النظام، علماً ان تلك الذرة تقوم بوظائف اخرى          دون ان حيدث اختالط او تشابك أو      

كثرية جداً يف الوقت نفسه، فال يلتبس عليها شئ، وحتمل اثقاالً هائلة جداً من دون ان تبدي                 
ضعفاً او تكاسالً، فال نراها قاصرة عن اداء وظائفها املتنوعة واحتفاظها بالنظام؛ اذ تـرد اىل                

مات املختلفة يف امناط خمتلفة واصوات خمتلفة، وختـرج         تلك الذرات الوف االلوف من الكل     
منها ايضاً يف غاية النظام مثلما دخلت، دون اختالط أو امتزاج ودون ان يفسـد احـداها                 

فكأن تلك الذرات متلك آذاناً صاغية صغرية على قدها، وألسنة دقيقـة تناسـبها              . االخرى
فمع كل هذه االمـور     .. لصغرية تلك فتدخل تلك الكلمات تلك اآلذان وخترج من ألسنتها ا        

العجيبة فان كل ذرة ــ وكل جـزء من اهلواء ــ تتـجــول حبـريــة تامــة               
قل هـو اهللا    (و  ) ال إله ِاالّ هو   :  (ذاكرةً خالقها بلسان احلال ويف نشوة اجلذب والوجد قائلة        

 .بلسان احلقيقة املذكورة آنفاً  وشهادا) احد
ة وتدوي اهازيج الرعد، ويتلمع الفضاء بسـنا الـربق،          وحينما حتدث العواصف القوي   

بيد ان الذرات ال تفقد نظامها وال تتعثـر يف اداء           .. يتحول اهلواء اىل امواج ضخمة متالطمة     
 .هكذا شاهدت هذه احلقيقة بعني اليقني.. وظائفها فال مينعها شغل عن شغل

 علـم مطلـق     اذن، فإما ان تكون كل ذرة ــ وكل جزء من اهلواء ــ صـاحبة             
.. وحكمة مطلقة وارادة مطلقة وقوة مطلقة وقدرة مطلقة وهيمنة كاملة على مجيع الـذرات             

وما هذا االّ حماالت وحماالت .. كي تتمكن من القيام باداء هذه الوظائف املتنوعة على وجهها      
 ..بل حىت ال يذكره اي شيطان كان. بعدد الذرات وباطل بطالناً مطلقاً

أن صحيفة اهلواء   : تقتضي، بل هو حبق اليقني وعني اليقني وعلم اليقني        لذا فان البداهة    
هذه امنا هي صحيفة متبدلة يكتب اخلالق فيها بعلمه املطلق ما يشاء بقلم قُدرته وقَدره الذي                
حيركه حبكمته املطلقة، وهي مبثابة لوحة حمٍو واثبات يف عامل التغير والتبدل للشؤون املسـطّرة         

 .حملفوظيف اللوح ا
فكما ان اهلواء يدل على جتلي الوحدانية ذه االمور العجيبة املذكورة آنفاً، وذلك لدى             
اداء وظيفة واحدة من وظائفها وهي نقل االصوات، ويبني يف الوقت نفسه بيانـاً واضـحاً                



حماالت الضاللة اليت ال حتصر، كذلك فهو يقوم بوظائف يف غاية االمهية ويف غاية النظام ومن                
دون اختالط أو تشابك أو التباس كنقل املواد اللطيفة مثل الكهربـاء واجلاذبيـة والدافعـة                

ويف الوقت نفسه يدخل اىل مداخل النباتات واحليوانات بالتنفس مؤديـاً هنـاك             .. والضوء
مهماته احلياتية باتقان، ويف الوقت عينه يقوم بنقل حبوب اللقاح ــ اي وظيفـة تلقـيح                

ا امثال هذه الوظائف االساسية إلدامة احلياة؛ مما يثبت يقيناً ان اهلـواء             النباتات ــ وهكذ  
ويثبت ايضاً بعني اليقني ان ال احتمال قطعـاً         . عرش عظيم يأمتر باألمر اإلهلي وارادته اجلليلة      

لتدخل املصادفة العشواء واالسباب السائبة التائهة واملواد العاجزة اجلامدة اجلاهلة يف الكتابـة             
فاقتنعت ذا قناعة تامة بعني الـيقني       . ة هلذه الصحيفة اهلوائية ويف اداء وظائفها الدقيقة       البديع

قـل هــو اهللا    :  (وعرفت ان كـل ذرة وكل جزء من الـهواء تقول بلســان حاهلا            
 ).ال إله االّ هـو( و ) أحـد

فتاح، اعين مفتاح   ومثلما شاهدت هذه االمور العجيبة يف اجلهة املادية من اهلواء ذا امل           
مفتاحاً لعامل املثال وعامل املعـىن؛ اذ قـد   « هو»فعنصر اهلواء برمته اصبح ايضاً كلفظ     « هو»

علمت ان عامل املثال كآلة تصوير عظيمة جداً تلتقط صوراً ال تعد وال حتصـى للحـوادث                 
عـامل يضـم    اجلارية يف الدنيا، تلتقطها يف آن واحد بال اختالط وال التباس حىت غدا هذا ال              

مشاهد عظيمة وواسعة اُخروية تسع الوف الوف الدىن تعـرض اوضـاع حـاالت فانيـة                
ملوجودات فانية وتظهر مثار حياا العابرة يف مشاهد ولوحات خالدة تعرض امام اصـحاب              
اجلنة والسعادة األبدية يف معارض سرمدية مذكّرةً اياهم حبوادث الدنيا وذكريام اجلميلـة              

 .املاضية فيها
فاحلجة القاطعة على وجود اللوح احملفوظ وعامل املثال ومنوذجها املصغر هو ما يف رأس              
االنسان من قوة حافظة وما ميلك من قوة خيال، فمع اما ال تشغالن حجم حبة من خردل                 
االّ اما تقومان بوظائفهما على امت وجه بال اختالط وال التباس ويف انتظام كامل واتقان تام،                

مما يثبت لنا أن تينك القوتني      . أما حيتفظان مبكتبة ضخمة جداً من املعلومات والوثائق       حىت ك 
 .منوذجان للوح احملفوظ وعامل املثال



وهكذا لقد علم بعلم اليقني القاطع ان اهلواء واملاء  وال سيما سائل النطف،  واللـذان                 
تهل البحث ـــ صـحيفتان      يفوقان التراب يف الداللة على اهللا ــ الذي اوردناه يف مس          

واسعتان يكتب فيهما قلم القدر واحلكمة كتابة حكيمة بليغة، وجيريان فيهما االرادة وقلـم              
وان مداخلة املصادفة العشواء والقوة العمياء والطبيعة الصماء واالسباب التائهة . القدر والقدرة

 . طعاًاجلامدة يف تلك الكتابة احلكيمة حمال يف مائة حمال وغري ممكن ق
 
 )مل تكتب بقية البحث يف الوقت احلاضر(

 الف الف حتية وسالم اىل اجلميع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكلمة  الرابعة  عشرة
 بسم اهللا الرمحن الرحيم



 )1: هود)(الر كتاب اُحكمت آياته مث  فُصلت من لدن حكيٍم خبري( 
 احلكيم، وملفسـره احلقيقـي      سنشري اىل نظائر قسم من احلقائق السامية الرفيعة للقرآن        

احلديث الشريف، وذلك لتكون مبثابة درجات سلّم للصعود اىل تلك احلقائق، لكي تسـعف              
ويف خامتة الكلمة سيبين درس للعربة وسر من اسرار         .  القلوب اليت ينقصها التسليم واالنقياد    

 .العناية اإلهلية
احلقائق اجلليلـة، حيـث ان     ونكتفي هنا بذكر مناذج خلمس مسائل فحسب من تلك          

احلقيقـة  »وال سـيما يف     « الكلمة العاشرة »النظائر اليت ختص احلشر والقيامة قد ذكرت يف         
 .منها وال داعي للتكرار« التاسعة

 :اوالها
 ) 54: االعراف) (خلق السموات واالرض يف ستة ايام: (قوله تعاىل: مثال

 وعامل احليوان يعيشان ستة ايام من االيـام         هذه اآلية الكرمية تشري اىل أن دنيا االنسان       
فألجل االطمئنـان  . القرآنية اليت هي زمن مديد ولرمبا هو كألف سنة أو كخمسني الف سنة         

القليب واالقتناع التام ذه احلقيقة السامية نبني لالنظار ما خيلقه الفاطر اجلليل من عوامل سيالة               
 كل سنة، يف كل عصر، الذي هو حبكم يـوم           وكائنات سيارة ودىنً عابرة، يف كل يوم، يف       

 .واحد
فيمتلئ العامل بأمر الفاطر اجلليل كل موسم . حقاً كأن الدىن ضيوف عابرة ايضاً كالناس

 . ويخلى
 :ثانيتها
 )59: االنعام) (وال رطٍب وال يابٍس إالّ يف كتاٍب مبني( قوله تعاىل : مثال
 )12: يس) (وكلَّ شيء أحصيناه يف إمام مبني(
ال يعزب عنه مثقالُ ذرٍة يف السموات وال يف االرض وال أصغر من ذلك وال أكرب إالّ  (

 )3: سبأ) (يف كتاب مبني
 :وامثاهلا من اآليات الكرمية اليت تفيد



ان االشياء مجيعها وباحواهلا كلها، مكتوبة، قبل وجودها وبعد وجودها، وبعد ذهاـا             
 .من الوجود
 : يأيت ليصل القلب اىل االطمئناننبني أمام االنظار ما 

ان البارئ املصور اجلليل سبحانه يدرج فهارس وجود ما ال حيد من املخلوقات املنسقة              
وتواريخ حياا ودساتري اعماهلا، يدرجها درجاً معنوياً حمافظاً عليها يف بذور ونوى واصـول              

رض كافة، وال سيما    تلك املخلوقات، على الرغم من تبديلها يف كل موسم، على صحيفة اال           
كما انه سبحانه يدرجها بقلم القدر نفسه درجاً معنوياً بعد زوال تلك املخلوقات             . يف الربيع 

يف مثراا ويف بذيراا الدقيقة، حىت انه سبحانه يكتب كل ما هو رطب ويابس من خملوقات                
 عليهـا يف منتـهى      الربيع السابق يف بذورها احملدودة الصلبة كتابة يف غاية االتقان وحيـافظ           

حىت لكأن الربيع مبثابة زهرة واحدة وهي يف منتهى التناسق واالبداع، تضعها يـد              . االنتظام
 .اجلميل اجلليل على هامة االرض مث يقطفها منها

وملا كانت احلقيقة هي هذه، أليس من العجب أن يضل االنسان اعجب ضاللة، وهي              
ية، وهذه الصورة البديعة، وهذه احلكمة املنفعلـة        اطالقه اسم الطبيعة على هذه الكتابة الفطر      

املسطرة على وجه االرض كافة واليت هي انعكاس لتجٍل من جتليات مـا سـطّر يف اللـوح                  
أليس من العجب أن يعتقد االنسان بالطبيعة واا        ! احملفوظ الذي هو صحيفة قلم القدر اإلهلي      

 مؤثرة ومصدر فاعل؟
 اين الثرى من الثريا؟. هل الغفلة؟اين احلقيقة اجللية مما يظنه ا

 :ثالثتها
قد صور ــ مثالً ــ املالئكة املوكلني حبمل العرش، وكذا          ) ص(ان املخرب الصادق    

محلة االرض والسموات، أو مالئكة آخرين، بأن للملك اربعني ألـف رأس، يف كـل رأس                
 .تاربعون الف لسان، كل لسان يسبح باربعني ألف نوع من انواع التسبيحا

هذه احلقيقة الرفيعة يف امثال هذه االحاديث الشريفة تعبر عن انتظام العبادة وكليتـها              
ومشوهلا لدى املالئكة، فألجل الصعود اىل هذه احلقيقة السامية نبني امام الشـهود اآليـات               

 :الكرمية التالية وندعو اىل التدبر فيها، وهي



 )44: االسراء) (تسبح له السموات السبع واالرض ومن فيهن (
 )18: ص) (إنا سخرنا اجلبالَ معه يسبحن بالعشي واإلشراق( 
 )72: االحزاب..) (إنا عرضنا االمانةَ على السموات واالرض واجلبال (

 :وامثاهلا من اآليات اجلليلة  اليت تصرح
ان ألضخم املوجودات واكثرها سعة ومشوالً تسبيحاً خاصاً منسـجماً مـع عظمتـه              

وكلماا التسبيحية هي   .. ليته، واألمر واضح ومشاهد؛ اذ السموات الشاسعة مسبحة هللا        وك
الشموس واالقمار والنجوم، كما أن االرض الطائرة يف جو السـماء مسـبحةٌ حامـدةٌ هللا،           

 .والفاظها التحميدية هي احليوانات والنباتات واالشجار
خلاصة به، مثلما أن لالرض برمتها      مبعىن أن لكل شجرة ولكل جنم، تسبيحاته اجلزئية ا        

فهي تسبيحات كلية تضم تسبيحات كل جزء وقطعة منها بل كل واٍد            . تسبيحاا اخلاصة ا  
فكما ان لالرض تسبيحاا باجزائها وكليتها كذلك للسـموات         . وجبل  وكل حبر وبر فيها     

 .واالبراج واالفالك تسبيحاا الكلية
س، ومئات االلوف من األلسنة لكل رأس، الشك ان         فهذه االرض اليت هلا الوف الرؤو     

هلا ملكاً موكالً ا يناسبها، يترجم ازاهري تسبيحات كل لسان ومثرات حتميداته اليت تربو على 
مائة الف منط من امناط التسبيح والتحميد، يترمجها ويبينها يف عامل املثال، وميثلها ويعلن عنها               

 . يف عامل االرواح
اء متعددة يف صورة مجاعة أوجمموعة، لتشكلت هلا  شخصية معنوية،            اذ لو دخلت اشي   

واذا امتزجت تلك اموعة واحتدت، تكون هلا شخصية معنوية متثلها، ونوع مـن روحهـا               
 .املعنوية، وملك موكل يؤدي وظيفتها التسبيحية

ـ              ان فانظر مثالً اىل هذه الشجرة املنتصبة امام غرفتنا، وهي شجرة الدلب ذات االغص
أال ترى كم   « بارال»الثالثة، فهي متثل كلمة عظيمة ينطق ا لسان هذا اجلبل املوجود يف فم              

من مئات ألسنة االغصان لكل رأس من رؤوس الشجرة الثالثة، وكم مـن مئـات مثـرات                 
الكلمات املوزونة املنتظمة يف كل لسان؟ وكم من مئات حروف البذيرات انحة يف كل مثرة  



أال يسبح كلٌ من تلك الرؤوس واأللسنة ملالك امللك الذي له امر كن فيكون؟               من الثمرات؟   
 !االّ يسبح بكالم فصيح، وبثناء بليغ واضح، حىت انك تشاهد تسبيحاا وتسمعها؟
 .فامللك املوكل عليها ايضاً ميثل تلك التسبيحات يف عامل املعىن بألسنٍة متعددة

 !ابل احلكمة تقتضي ان يكون األمر هكذ
 :رابعتها

 : قوله تعاىل ــ مثالً ــ
 )82: يس) (امنا أمره اذا أراد شيئاً ان يقولَ له كُن فيكون( 
 )77: النحل) (وما أمر الساعة ِاالّ كلمِح البصر( 
 )16: ق) (وحنن اقرب اليه من حبل الوريد (
 )4: عارجامل) (تعرج املالئكةُ والروح اليه يف يوٍم كان مقداره مخسني ألف سنة( 

 :وأمثال هذه اآليات الكرمية اليت تعبر عن احلقيقة السامية اآلتية وهي
ان اهللا سبحانه وتعاىل، القدير على كل شئ، خيلق االشياء بسهولة مطلقـة يف سـرعة              

 .مطلقة دون اية معاجلة أو مباشرة، حىت تبدو االشياء كأا توجد مبجرد األمر
داً اىل املصنوعات، بينما املصنوعات بعيدة عنه غاية        مث ان ذلك الصانع اجلليل قريب ج      

 .البعد
مث انه سبحانه مع كربيائه املطلق، اليدع احقر االشياء واكثرها جزئية وخسة خـارج              

 !اتقانه
. هذه احلقيقة القرآنية يشهد هلا جريان االنتظام االكمل يف املوجودات وبسهولة مطلقة           

 :هاكما ان التمثيل اآليت بين سر حكمت
ان الوظائف اليت قلّدها األمر الرباين والتسخري اإلهلي للشمس         ) وهللا اْملَثَلُ االَعلى  (فمثالً    

ــ اليت متثل مرآة كثيفة إلسم النور من االمساء احلسىن ــ تقرب هذه احلقيقة اىل الفهم                 
 :وذلك

اا اقـرب اىل    انه مع علو الشمس ورفعتها، قريبة جداً من املواد الشفافة والالمعة، بل             
وعلى الرغم من ان الشمس جتعل االشياء تتأثر ا جبلواـا           . ذوات تلك االشياء من انفسها    



وبضوئها وجبهات اخرى شبيهة بالتصرف فيها، االّ ان تلك املواد الشفافة بعيدة عنها بالوف              
 .السنني، فال تستطيع ان تؤثر فيها قطعاً، بل ال ميكنها ادعاء القرب منها

يفهم من رؤية انعكاس ضوء الشمس وما يشبه صورا من كـل ذرة شـفافة               وكذا  
 . حسب قابليتها ولوا، ان الشمس كأا حاضرة يف كل ذرة منها وناظرة اينما بلغت اشعتها

فعظمة النورانية  . وكذا فان  نفوذ اشعة الشمس ومشوهلا واحاطتها تزداد بعظم نورانيتها          
ا الشاملة حىت ال يستطيع شئٌ مهما صغر أن خيتبئ عنها           هي اليت تضم كل شئ داخل احاطته      

أي ان عظمة كربيائها ال ترمي اىل اخلارج حىت االشياء الصغرية اجلزئية، بـل          . او يهرب منها  
 . العكس هو الصحيح اا تضم مجيعها ــ بسر النورانية ــ ضمن دائرة احاطتها

ارة فيما نالـت مـن وظـائف    فلو فرضنا الشمس ـ فرضاً حماالً ــ اا فاعلة خمت 
وجلوات، فاننا نستطيع ان نتصور ان افعاهلا تسري ــ بإذن إهلي ــ يف منتهى السـهولة       
ومنتهى السرعة ومنتهى السعة والشمول، ابتداًء من الذرات اىل القطرات واىل وجه البحـر              

فيض الـذي   اذ  ال  . فتكون الذرة والكوكب السيار سيان جتاه امرها      . واىل الكواكب السيارة  
 .تبثه اىل سطح البحر تعطيه بانتظام كامل ايضاً للذرة الواحدة حسب قابليتها

فهذه الشمس اليت هي فقاعة صغرية جداً مضيئة ملاعة على سطح حبر السـماء، وهـي     
هذه الشمس تبني منـاذج     .. مرآة صغرية كثيفة تعكس جتلي اسم النور للقدير على كل شئ          

اذ الشك أن ضوء الشمس وحرارا كثيفة كثافة التراب         .  القرآنية االسس الثالثة هلذه احلقيقة   
 .بالنسبة لعلم وقدرة من هو نور النور ومنوِّر النور ومقدِّر النور

فذلك اجلميل اجلليل اذن قريب اىل كل شئ قرباً مطلقاً بعلمه وقدرته، وهـو حاضـر    
 .عنده وناظر اليه، بينما االشياء بعيدة عنه بعداً مطلقاً

نه يتصرف يف االشياء بال تكلف وال معاجلة ويف سهولة مطلقة حبيث يفهم انه يـأمر                وا
 .ــ جمرد األمر ــ واالشياء توجد بيسر وسرعة مطلقتني

وانه ليس هناك شئ، مهما كان جزئياً أو كلياً، صغرياً أو كبرياً خارج دائرة قدرتـه،                
 .وبعيداً عن احاطة كربيائه جل جالله

 . نؤمن امياناً يقيناً وبدرجة الشهود، بل ينبغي أن نؤمن هكذاهكذا نفهم، وهكذا



 :خامستها
فأبتداًء من : ان امثال اآليات الكرمية التالية تبني عظمته سبحانه وتعاىل وكربياءه املطلقني

وما قدروا اهللا حق قَدرِه واالرض مجيعاً قبـضته يوم القيامة والسموات مطويات            : (قوله تعاىل 
: االنفـال ) (واعلَموا أن اهللا حيولُ بني املرء وقلبه      (الـى قوله تعـاىل      ) 67: الزمر) (بيمينه
: الزمر) (خالق كلّ شــيٍء وهـو عـلى كل شـيء وكيـل       (ومن قوله تعاىل اهللا     ) 24
خلَـق  (ومن  قوله تعاىل     ) 77: البقرة) (يعلم ما يسرون وما يعلنون    (اىل قـوله تعاىل      ) 62

). 96: الصافات) (خلَقَكُم وما تعملون    (اىل قوله تعاىل    ) 54:االعراف) (واالرضالسموات  
ـّه      (ومن قوله تعاىل     ومـا  ( اىل قـوله تعـاىل    ) 39:الكهف) (ما شـاَء اهللا ال قوة ِاالّ بالل

هذه اآليات اجلليلة تبـني احاطة حدود عظمـة        ) 30: االنسان) (تشاؤون ِاالّ أن يشاء اهللا    
هذا السلطان اجلليل، سلطان االزل واالبد يهدد       .. نه وكربياء الوهيته بكل شئ    ربوبيته سبحا 

بشدة ويعنف ويزجر ويتوعد هذا االنسان الذي هو يف منتهى العجز ومنتهى الضعف ومنتهى              
الفقر، والذي ال ميلك االّ جزءاً ضئيالً من ارادة اختيارية وكسباً فقط، فال قدرة لـه علـى                  

ما اساس احلكمة اليت تبىن عليها تلك  الزواجر والتهديدات          : ؤال الوارد هو  والس. االجياد قطعاً 
املرعبة والشكاوى القرآنية الصادرة من عظمته اجلليلة جتاه هذا االنسان الضعيف، وكيف يتم             

 .االنسجام والتوفيق بينهما؟
والرفيعـة  ألجل البلوغ اىل االطمئنان القليب، انظر اىل هذه احلقيقة العميقة جداً            : اقول

 :جداً يف الوقت نفسه من زاوية املثالني اآلتيني
 :املثال االول

بستان عظيم جداً حيوى ماال يعد وال حيصى من االمثار اليانعة واالزاهري اجلميلة، عـين               
ِاالّ ان املكلّف بفـتح     . عدد كبري من العاملني واملوظفني للقيام خبدمات تلك احلديقة الزاهرة         

 منه املاء للشرب وسقي البستان، تكاسل عن اداء مهمته ومل يفتح املنفـذ،              املنفذ الذي جيري  
 !مبعىن انه أخل بكل ما يف البستان أو سبب يف جفافه. فلم جير املاء

وعندها فان جلميع العاملني يف البستان حق الشكوى من ذلك العامل املتقـاعس عـن              
 الكرمي وما هو حتت نظر شـهوده        العمل، فضالً عن شكاوى ما ابدعه الرب اجلليل واخلالق        



العظيم، بل حىت للتراب واهلواء والضياء حق الشكوى من ذلك العامل الكسالن، ملا سبب من 
 !بوار مهمام وعقم خدمام او اخالل ا يف األقل

 :املثال الثاين
إن ترك فيها عاملٌ بسيط وظيفته اجلزئية، فسيؤدي تركه هـذا       . سفينة عظيمة للسلطان  

ألجل ذلك فان صاحب السفينة،     . اخالل نتائج اعمال مجيع العاملني يف السفينة واهدارها       اىل  
يف . وهو السلطان العظيم، سيهدد ذلك املقصر ديداً شديداً باسم مجيع  العاملني يف السفينة             

من انا حىت استحق كل هذا التهديد املـروع، ومـا           : حني ال يقدر ذلك املقصر على القول      
 ! امهال تافه جزئىعملي االّ

ذلك الن عدماً واحداً يؤدي اىل ما ال يتناهى من انواع العدم، بينما الوجود يثمر مثرات      
ألن وجود الشئ يتوقف على وجود مجيع االسباب والشروط، بينمـا انعـدام    . حسب نوعه 

 .ذلك الشئ وانتفاؤه من حيث النتيجة امنا هو بانتفاء شرط واحد فقط وبانعدام جزء منه
وملا كانـت   . دستوراً متعارفاً لدى الناس   « التخريب أسهل من التعمري   »ومن هنا غدا    

اسس الكفر والضالل والطغيان واملعصية، انكاراً ورفضاً وتركاً للعمل وعدم قبول، فصورا            
الظاهرية مهما بدت اجيابية وذات وجود، االّ اا يف حقيقتها انتفاء وعدم، لذا فهي جنايـة                

 .سارية
ه االمور مثلما ختل بنتائج اعمال املوجودات كافة، فاا تسدل ستاراً أمام التجليات             فهذ

 .اجلمالية لالمساء احلسىن وحتجبها عن االنظار
وهكذا فاملوجودات هلا حق الشكوى بال حدود، وان سلطاا اجلليل يهدد بامسها هذا             

ن ذلك العاصي يستحق بـال      وهذا هو عني احلكمة، أل    . االنسان العاصي ويزجره اشد الزجر    
 .ريب ذلك التهديد الرهيب كما يستحق أنواعاً من الوعيد املرعب

 
 

 خامتة
 بسم اهللا الرمحن الرحيم



 )185: آل عمران) (وما احلياةُ الدنيا االّ متاع الغرور(
 )درس للعربة وصفعة قوية على رأس الغفلة(

 !ايتها السادرة يف الغفلة!.. يا نفسي
هـل تـدرين مب     .. ذه احلياة حلوة لذيذة فتطلبني الدنيا وتنسني اآلخرة       يا من ترين ه   

تلك اليت ترى الصياد فال تستطيع الطريان، بل تقحم رأسها          .. تشبهني؟ انك لتشبهني النعامة   
إال أن الصياد يرى،    .يف الرمال تاركة جسمها الضخم يف اخلارج ظناً منها ان الصياد ال يراها            

 !اطبقت جفنيها حتت الرمال فلم تعد ترىولكنها هي وحدها اليت 
 ! فيا نفسي

انظري اىل هذا املثال وتأملي فيه، كيف ان حصر النظر كله يف الدنيا حيول اللذة احللوة                
 !. اىل أمل مرير

أحدمها قد رحل تسعة وتسعون باملائة من       : رجالن اثنان ) بارال(هب أنه يف هذه القرية      
هناك عيشة طيبة مجيلة، ومل يبق منهم هنا سوى شـخص           أحبته اىل استانبول وهم يعيشون      

واحد فقط وهو أيضاً يف طريقه اىل االلتحاق م، لذا فان هذا الرجل مشتاق اىل اسـتانبول                 
فلو قيل له يف أي وقت من       . أشد االشتياق بل يفكر ا، ويرغب يف ان يلتقي األحباب دائماً          

 .. حاً بامساًفانه سيذهب فر« هيا اذهب اىل هناك»: االوقات
أما الرجل الثاين فقد رحل من احبته تسعة وتسعون باملائة، ويظن ان  بعضـهم فـين،                 

فهذا الرجل املسـكني ذو     . فهلكوا وتفرقوا حسب ظنه   . ومنهم من انزوى يف أماكن ال ترى      
داء عضال يبحث عن أنيس وعن سلوان حىت عند سائح واحد، بدالً من اولئك مجيعاً، ويريد                

 .به على أمل الفراق الشديدان يغطي 
 ! فيا نفسي

، هم اآلن يف الطرف     )ص) (حبيب اهللا (ان أحبتك كلهم، وعلى رأسهم ويف مقدمتهم        
 .فلم يبق هنا االّ واحد أو اثنان وهم ايضاً متأهبون للرحيل. اآلخر من القرب



 فال تديرنّ رأسك جفلة من املوت، خائفة من القرب، بل حدقي يف القرب وانظـري اىل               
وابتسمي بوجه املوت برجولة، وانظري ماذا يريـد؟        . حفرته بشهامة واستمعي اىل ما يطلب     

 !.واياك ان تغفلي فتكوين أشبه بالرجل الثاين
 ! يا نفسي

ال تقويل ابداً بأن الزمان قد تغير، وان العصر قد تبدل، وان الناس قد انغمسوا يف الدنيا                 
ذلك ألن املوت ال يتغري، وان الفراق ال ينقلـب  .. لعيشوافتتنوا حبياا، فهم سكارى موم ا     

اىل بقاء فال يتغري ايضاً، وان العجز االنساين والفقر البشري مها ايضاً ال يتغريان بل يـزدادان،               
أنا مثـل كـل     »: مث ال تقويل كذلك   . وان رحلة البشرية ال تنقطع، بل حتث السري ومتضي        

 .ال غري.. يصاحبك االّ اىل عتبة باب القرب ذلك ألن ما من أحٍد من الناس . «الناس
ولو ذهبت تنشدين السلوان فيما يقال عن مشاركة اآلخرين معك يف املصيبة ومعيتهم             

 !.لك، فان هذا ايضاً ال حقيقة له وال أساس مطلقاً يف الطرف اآلخر من القرب
فة الـدنيا   وال تظين نفسك سارحة مفلوتة الزمام، ذلك ألنك اذا ما نظرت اىل دار ضيا             

فلن جتدي شيئاً بال نظام وال غاية، فكيف تبقني اذن وحدك بال            .. هذه نظر احلكمة والروية   
 .فحىت احلوادث الكونية والوقائع الشبيهة بالزالزل ليست ألعوبة بيد الصدفة! نظام وال غاية؟
يف الوقت الذي تشاهدين فيه بأن األرض قد ألبست حلالً مزركشة بعضها فوق             : فمثالً

بعض مكتنفة بعضها البعض اآلخر من انواع النباتات واحليوانات يف منتهى النظام ويف غايـة               
النقش واجلمال، وترينها جمهزة كلها من قمة الرأس اىل أمخص القـدم بـاحلكم، ومزينـة                

 بكمال الدقة والنظام    54ويف الوقت الذي تدور مبا يشبه جذبة حب وشوق مولوية           . بالغايات
ففي الوقت الذي تشهدين هذا، وتعلمني ذلك فكيف يسـوغ اذن أن            .. ةضمن غايات سامي  

 مظهرة ا عدم رضاها عـن ثقـل الضـيق         55تكون الزلزلة الشبيهة ز عطف كرة االرض        
املعنوي الناشئ من اعمال البشر، وال سيما أهل االميان منهم، كيف ميكن أن تكـون تلـك          

                                                           
54
ة الذكر بحالوة  تشبيه لطيف بالمريد المولوي الذي يدور حول نفسه وحول حلق  

 .ــ المترجم. والمولوية طريقة صوفية منتشرة في تركيا. الخشوع ونشوة الذكر
55
 .ــ المؤلف. كتب البحث بمناسبة الزلزال الذي حدث في أزمير  



ما نشره ملحد ظناً منه أا جمرد مصادفة، مرتكباً         احلادثة املليئة باملوت، بال قصد وال غاية ك       
بذلك خطأ فاحشاً ومقترفاً ظلماً قبيحاً؟ اذ صير مجيع ما فقده املصابون من أمـوال وارواح                

واحلال أن مثل هذه احلوادث تدخر دائماً أمـوال أهـل           . هباء منثوراً قاذفاً م يف يأس أليم      
وهي كفّارة لذنوب ناشئة من كفران . رحيم، اىل صدقة هلماالميان، حمولة ِاياها بأمر احلكيم  ال

 .النعم
فلسوف يأيت ذلك اليوم الذي جتد االرض املسخرة وجهها دميمة قبيحة مبا لطخ زينتها              
شرك اعمال البشر ولوثها كفرانه، فتمسح عندئٍذ وجهها بزلزلة عظيمة بأمر اخلالق، وتطهره             

 .«هيا تفضلوا اىل اجلنة»: نم، وداعيةً أهل الشكرمفرغةً أهل الشرك بأمر اهللا يف جه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ذيل 
 الكلمة الرابعة عشرة

 



 ِبسِم اهللا الرحمِن  الرحيِم
يومئـٍذ  _ وقال االنسانُ ما لَها   _ وأخرجت األرض أثقاهلا  _ اذا زلْزلت األرض زلزالَها   (

 رةاىل اخر السو) …بأن ربك أوحى هلا_ تـحدثُ أخبارها
هذه السورة اجلليلة تبني بياناً قاطعاً؛ ان األرض يف حركاا وزلزاهلا وحىت يف اهتزازاا              

 .أحياناً، امنا هي حتت أمر اهللا ووحيه
لقد وردت اىل القلب أجوبة ــ مبعاونة تنبيه معنوي ــ عن بضعة أسئلة تـدور               (

ألجوبة كتابة مفصلة عدة حول الزلزال الذي حدث حالياً، ورغم اين عزمت على كتابة تلك ا
 .)مرات، فلم يؤذن يل ، لذا ستكتب خمتصرة وجمملة

n السؤال األول: 
لقد أذاقت هذه الزلزلة العظيمة الناس مصيبةً معنوية أدهى من مصيبتها املادية الفجيعة،             
تلك هي اخلوف واهللع واليأس والقنوط اليت استولت على النفوس، حيث اـا اسـتمرت               

.. وعم القلق واالضطراب أغلب مناطق الـبالد      . ت راحة اغلب الناس ليالً    ودامت حىت سلب  
 ترى ما منشأ هذا العذاب األليم وما سببه؟

 :مبعاونة تنبيه معنوي كذلك كان اجلواب هو اآليت
ان مما يقترف يف أرجاء هذه البالد ــ اليت كانت مركزاً طيباً لالسالم ــ من جمون             

 شهر مبارك جليل كشهر رمضان، واثناء اقامة صلوات التـراويح،           وعربدة جهاراً اراً، ويف   
قد ولّد إذاقة عـذاب     .. وامساع الناس اغاٍن مثرية باصوات نساء، واحياناً من الراديو وغريها         

 .اخلوف واهللع هذا
n السؤال الثاين: 

ـ                ؤالء ملاذا ال يرتل هذا العذاب الرباين والتأديب اإلهلي ببالد الكفر واالحلاد ويـرتل
 .املساكني املسلمني الضعفاء؟

مثلما حتال اجلرائم الكبرية اىل حماكم جزاء كربى، وتعهد اليهـا عقوبتـها             :  اجلواب
بالتأخري، بينما حتسم اجلنايات الصغرية واجلَنح يف مراكز األقضية والنواحي، كـذلك فـان              

 احملكمة الكـربى   القسم األعظم من عقوبات أهل الكفر وجرائم كفرهم وإحلادهم يؤجل اىل          



يف احلشر األعظم، بينما يعاقب أهل االميان على قسم من خطيئام يف هذه الـدنيا، وذلـك    
 56.مبقتضى حكمة ربانية مهمة 

n  السؤال الثالث : 
ملاذا تعم هذه املصيبة البالد كلها، علماً اا مصيبة نامجة من اخطاء يرتكبـها بعـض                

 الناس؟
نون مشتركني مع اولئك القلة الظلمة، إمـا مشـاركة          ان أغلب الناس يكو   :  اجلواب

فعلية، أو التحاقاً بصفوفهم أو التزاماً باوامرهم، أي يكونون معهم معىن، مما يكسب املصـيبة              
 .صفة العمومية، اذ تعم املصيبة مبعاصي األكثرية

n  السؤال الرابع: 
وقعت كفّارة للذنوب،   ما دامت هذه الزلزلة قد نشأت من اقتراف اخلطايا واملفاسد، و          

فلماذا تصيب األبرياء اذن، وحيترقون بلظاها وهم مل يقربوا  اخلطايا والذنوب، وكيف تسمح              
 العدالة الربانية ذا؟

 :وكذلك مبعاونة تنبيه معنوي كان اجلواب هو اآليت
 :ونكتفي باآليت« رسالة القدر»ان هذه املسألة متعلقة بسر القدر اإلهلي، لذا حنيلها اىل 

وسر هـذه   ) 25:االنفال) (واتقوا فتنةً ال تصينب الذين ظَلَموا منكم خاصة       (قال تعاىل   
 :اآلية ما يأيت

ان هذه الدنيا دار امتحان واختبار، ودار جماهدة وتكليـف، واالختبـار والتكليـف              
يقتضيان ان تظل احلقائق مستورة وخمفية، كي حتصل املنافسة واملسابقة، وليسمو الصـديقون             
بااهدة اىل أعلى عليني مع أيب بكر الصديق، وليتردى الكذابون اىل أسـفل سـافلني مـع                

 .مسيلمة الكذاب

                                                           
56
وكذا فان ترك الروس وأمثالهم  ديناً محرفاً ومنسوخاً واستهانتهم به ال يمس غيرة   

لذا تمهل  االرض اولئك . ين حق خالد وغير قابل للنسخاللّه، مثلما تمسها االستهانة بد
 .ــ المؤلف.وتغضب على هؤالء



فلو سلم االبرياء من املصيبة ومل ميسهم سوء وال أذى، ألصبح االميـان بـديهياً، أي                
ة الستسلم الكفار واملؤمنون معاً على حد سواء، وألنتفى التكليف وانسد بابه، ومل تبق حاج             

 .اىل الرقي والسمو يف مراتب االميان
 n   ،فما دامت املصيبة تصيب كالً من الظاملني واملظـلومني معاً، وفق احلكمة اإلهليـة

 .فما نصيب اولئك املظلومني من العدالة اإلهلية ورمحتها الواسعة؟
برياء ان هناك جتلياً للرمحة يف ثنايا ذلك الغضب والبالء، ألن اموال اولئك اال            :  اجلواب

الفانية ستخلد هلم يف اآلخرة، وتدخر صدقة هلم، أما حيام الفانية فتتحول اىل حياة باقية مبا                
تكسب نوعاً من الشهادة، أي ان تلك املصيبة والبالء بالنسبة ألولئك األبرياء نوع من رمحة               

، غنيمـة   إهلية ضمن عذاب أليم موقت، حيث متنح هلم مبشقة وعذاب مؤقتني، وقليلني نسبياً            
 . دائمة وعظيمة
n  السؤال اخلامس: 

ان اهللا سبحانه وتعاىل، وهو العادل الرحيم، والقدير احلكيم، ال جيازي الذنوب اخلاصة             
فهل هذا يوافـق    . بعقوبات خاصة، وامنا يسلط عنصراً جسيماً كاألرض، للتأديب والعقاب        

 .مشول قدرته ومجال رمحته سبحانه؟
ر اجلليل كلَّ عنصٍر من العناصر وظائف كثرية، وينشئ على          لقد اعطى القدي  :  اجلواب

فلو ظهرت نتيجة واحدة قبيحة  ــ أي شر ومصـيبة           . كٍل من تلك الوظائف نتائج كثرية     
وبالء ــ من عنصر من العناصر يف وظيفة من وظائفه الكثرية، فان سائر النتائج املترتبة على                

 حكم احلسن واجلميل، ألا مجيلة وحسنة اذ لو         ذلك العنصر، جتعل هذه النتيجة الوخيمة يف      
منع ذلك العنصر الغاضب على االنسان من تلك الوظيفة للحيلولة دون جمئ تلـك النتيجـة                
الوحيدة البشعة للوجود لتركت اذن خريات كثرية بعدد النتائج اخلرية املترتبة علـى سـائر               

تائج اخلرية، حيث ان عدم القيام      أي حتصل شرور كثرية  بعدد تلك الن       . وظائف ذلك العنصر  
وما هذا االّ ! كل ذلك للحيولة دون جمئ شر واحد. خبري ضروري، امنا هو شر كما هو معلوم  

بينما احلكمـة والقـدرة     . وهو قبح واضح، وجمافاة للحقيقة، وقصور مشني      . منافاةٌ للحكمة 
 .واحلقيقة مرتّهة عن كل نقص وقصور



اناً شامالً وتعدياً فاضحاً على حقوق كـثري مـن          وملا كان قسم من املفاسد هو عصي      
املخلوقات واهانة هلا واستخفاف ا حىت يستدعي غـضب العناصر وال سيــما االرض،            
فيثري غيظها، فالشك أن االيعاز اىل عنصر عظيم بأن يؤدب اولئك العصاة، اظهاراً لبشـاعة               

وعني الرمحة للمظلومني يف الوقت     عصيام وجسامة جنايتهم، امنا هو عني احلكمة والعدالة،         
 .نفسه

n  السؤال السادس: 
يشيع الغافلون يف األوساط، ان الزلزلة ما هي االّ نتيجة انقالبات املعادن واضطراباا يف              
جوف األرض، فينظرون اليها نظر حادثة جنمت من غري قصد، ونتيجة مصادفة وأمور طبيعية،  

دثة وال نتائجها، كي يفيقوا من غفلتهم وينتبـهوا مـن           وال يرون االسباب املعنوية هلذه احلا     
 فهل من حقيقة ملا يستندون اليه؟. رقدم

ال حقيقة له غري الضالل، الننا نشاهد ان كل نوع من اآلف أنواع األحيـاء         :  اجلواب
اليت تزيد على مخسني مليوناً على الكرة األرضية، يلبس أقمصته املزركشة املنسقة ويبدهلا كل              

، بل ال يبقى جناح واحد وهو عضو واحد من مئات اعضاء الذباب الذي ال يعـد وال                  سنة
مما يـدل   . حيصى، ال يبقى هذا العضو مهالً وال سدى بل ينال نور القصد واالرادة واحلكمة             

على ان االفعال واألحوال اجلليلة للكرة األرضية الضخمة ــ اليت هي مهد ما ال حيد مـن                 
  م ومرجعهم ومأواهم ــ ال تبقى خارج االرادة واألختيار والقصد          ذوي املشاعر وحضار

 .اإلهلي، بل ال يبقى اي شئ خارجها، جزئياً كان ام كلياً
ولكن القدير املطلق قد جعل االسباب الظاهرة ستائر أمام تصرفاته مبقتضـى حكمتـه         

معدناً من املعـادن    املطلقة، اذ حاملا تتوجه ارادته اىل احداث الزلزلة، يأمر ــ أحياناً ــ             
 . باالضطراب واحلركة، فيوقده ويشعله

هب ان الزلزال نشأ فرضاً من حدوث انقالبات املعادن واضطراباا، فال حيدث أيضـاً          
 .االّ بأمر إهلي ووفق حكمته ال غري

اذ كيف أنه من البالهة واجلنون، وضياع جسيم حلق املقتول، االّ يؤخذ القاتل بنظـر               
 النظر يف البارود املشتعل يف طلقة بندقيته،كذلك فان احلماقة االشنع منـها             االعتبار ويحصر 



االنسياق اىل الطبيعة ونسيان األمر اإلهلي باشعال القنبلة املدخرة يف جوف االرض حبكمتـه              
وارادته، تلك املأمورة املسخرة والسفينة والطائرة للقدير اجلليل، فيأمرها سبحانه بـاالنفالق            

 .لني وتنبيهاً  للطغاةإيقاظاً للغاف
 ]تتمة السؤال السادس وحاشيته]

ان اهل الضالل واالحلاد، يبدون مترداً غريباً، ومحاقة عجيبة اىل درجة جتعل االنسـان              
 :فمثالً. نادماً على انسانيته، وذلك يف سبيل احلفاظ على مسلكهم املعوق لصحوة االميان

 يف اآلونة االخرية، والذي عم العامل ومشله،        ان العصيان الظامل املظلم، الذي اقترفه البشر      
بل جتلت ربوبية خالق االرض والسموات بصفة رب العـاملني          . حىت اغضب العناصر الكلية   

وحاكم االكوان ــ ال بصفة ربوبية جزئية خاصة ــ يف العامل امجع، ويف دائـرة كليـة          
رب العامليـة والـزالزل     واسعة، فصفع رب العاملني البشرية بباليا وآفات عامة مرعبة كـاحل          
كل ذلك ايقاظاً هلـذا     . والسيول العارمة والرياح اهلوج والصواعق احملرقة والطوفانات املدمرة       

ولتعريفه بربه اجلليل   . االنسان السادر يف غفلته، وسوقاً له ليتخلى عن غروره وطغيانه الرهيب          
إرادته وحاكميته اظهاراً   فاظهر سبحانه حكمته وقدرته وعدالته وقيوميته و      . الذي يعرض عنه  

ولكن على الرغم من هذا فان  شياطني محقى ممن هم يف صور اناسي، يتمـردون يف                 . جلياً
وجه تلك االشارات الربانية الكلية والتربية اإلهلية العامة للبشرية، مترداً ببالهـة مشـينة، اذ               

صادفات ليس اال، فقـد     اا عوامل طبيعية، اا انفجار مواد واخالط معادن، اا م         : يقولون
تصادمت حرارة الشمس والكهرباء فاحدثت توقفاً يف املكائن يف امريكا ملدة مخس سـاعات           

 .اىل آخر هذه اهلذيانات اليت ال معىن هلا.! حىت كأنه يلتهب) قسطموين(وامحر اجلو يف 
ون فاجلهل املريع الناشئ من الضالل، والتمرد املقيت املتولد من الزندقـة، حيـوالن د             

 .ليس االّ) امام القدرة اإلهلية(ادراكهم ماهية االسباب، اليت هي حجب وستائر 
هـذه الشـجرة    : اذ ترى احدهم ــ من جهله ــ يربز اسباباً ظاهرية، ويقـول           

علماً . منكراً معجزة صانعها اجلليل   . الضخمة للصنوبر ــ مثالً ــ قد انشأا هذه البذرة        
 . كفت مائة من املصانع لتكوين تلك الشجرةانه لو احيلت اىل االسباب ملا



فابراز اسباب ظاهرية ــ مثل هذه ــ امنا هو وين من شأن عظمة فعل الربوبيـة                
 .اجلليلة املفعمة باحلكمة واالختيار

. وترى آخر يطلق امساً علمياً على حقيقة مهمة يقصر العقل عن ادراك مداها وعمقهـا            
وغدت مألوفـة معتـادة، ال      . مبجرد وضع اسم عليها   فكأن تلك احلقيقة قد عرفت وعلمت       

 !حكمة فيها وال معىن
اذ احلقيقة اليت ال تسع مائة صحيفة       ! فتأمل يف هذه البالهة واحلماقة اليت ال منتهى هلما        

هـذا  : وقوهلم! لبيان حكمتها وتعريفها، كأن وضع هذا العنوان عليها جعلها معروفة مألوفة          
جعل ذلك الشـئ    .. من مادة الشمس اليت اصطدمت بالكهرباء     وهذه احلادثة   . الشئ من هذا  

 !! معروفاً وتلك احلادثة مفهومة
بل يظهر احدهم جهالً اشد من جهل ايب جهل، اذ يسند حادثـة ربوبيـة مقصـودة                

فيقطع ذا االسناد نسـبة     ! خاصة، يرجعها اىل احد قوانني الفطرة، وكأن القانون هو الفاعل         
ة اإلهلية الكلية واختياره املطلق وحاكميته النافذة واليت متثلـها سـننه            تلك احلادثة اىل االراد   
فيكون كاالبله العنيـد    ! مث تراه حييل تلك احلادثة اىل املصادفة والطبيعة       .. اجلارية يف الوجود  

الذي حييل االنتصار الذي حيرزه جندي او فرقة، يف احلرب، على نظـام اجلنديـة وقـانون                 
 .ائد اجليش، وسلطان الدولة، واالفعال اجلارية املقصودةالعسكرية، ويقطعه عن ق

 :ولننظر اىل محاقتهم الفاضحة ذا املثال
اذا ما صنع صناع ماهر مائة اوقية من خمتلف االطعمة، ومائة ذراع من خمتلف االقمشة،       

وقال احدهم ان هذه االعمـال      . من قطعة صغرية من خشب ال يتجاوز حجمها قالمة اظفر         
أال يرتكب محاقة عجيبة؟ فهذا شبيه مبن يـربز         ! امت ا تلك القطعة اخلشبية التافهة     اخلارقة ق 

بذرة صلدة وينكر خوارق صنع الصانع احلكيم يف خلق الشجرة، بل حيط من قيمـة تلـك                 
 !االمور املعجزة باحالتها اىل مصادفة عشواء او عوامل طبيعية

 ... واالمر كذلك يف هذا
n  السؤال السابع: 



فهم بان هذه احلادثة األرضية متوجهة بالذات اىل مسلمي هذه البالد، أي اـا              كيف ي 
 .«ارزجنان»و« أزمري»تستهدفهم؟ وملاذا تقع بكثرة يف جهات 

ان هناك امارات كثرية على ان هذه احلادثة استهدفت أهل اإلميان، اذ وقوعها :  اجلواب
صة يف هذه البالد اليت ال حتترم شـهر         يف قارس الشتاء ويف ظلمة الليل، ويف شدة الربد، وخا         

.. رمضان، واستمرارها الناشئ من عدم اتعاظ الناس منها، وإليقاظ الغافلني من رقدم خبفة            
وامثاهلا من األمارات تدل على ان هذه احلادثة استهدفت اهل االميان، واا تتوجـه الـيهم                

 .رع اليه سبحانهوتزلزهلم بالذات لتدفعهم اىل اقامة الصالة والدعاء والتض
 :اما شدة هزا يف أرزجنان املنكوبة، فلها وجهان

 .اا عجلت م تكفرياً عن خطاياهم الطفيفة: األول
حيتمل اا ضربت صفعتها أوالً يف تلك األماكن،حيث أسس أهل الزندقة مركزاً            : الثاين

 وحفظة االميان االصالء، أو     قوياً لنشاطام منتهزين الفرصة من قلة عدد محاة االسالم األقوياء         
 .لكوم مغلوبني على أمرهم
 ال يعلم الغيب االّ اهللا

 )سبحانك الَ ِعلْم لَنا ِاالّ ما علَّمتنا ِانك اَنت الْعليم الْحكيم(
 
 
 

 الكلمة  اخلامسة عشرة
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 )5: امللك) (رجوماً للشياطنيولقد زينا السماَء الدنيا مبصابيح وجعلناها ( 
يا من تعلّم يف املدارس احلديثة مسائل فاقدة للروح يف علم الفلك، فضاق ذهنه، واحندر               

اعلم ان للصعود اىل . عقله اىل عينه حىت استعصى عليه استيعاب السر العظيم هلذه اآلية اجلليلة        
 .عد اليها معاًمساء هذه اآلية الكرمية سلّما ذا سبع درجات ومراتب، هيا نص

u املرتبة االوىل: 



ان احلقيقة واحلكمة تقتضيان ان يكون للسماء أهلون يناسبوا ـ كما هو احلـال يف   
 .االرض ــ ويسمى يف الشريعة اولئك االجناس املختلفة املالئكة والروحانيات

احلقيقة تقتضي هكذا، اذ ان ملء االرض، مع صـغرها وحقارـا بالنسـبة اىل               ! نعم
اء، بذوي حياة وادراك، واعمارها حيناً بعد حني بذوي ادارك آخرين بعد اخالئها من              السم

السابقني يشري، بل يصرح، بامتالء السموات ذات الربوج املشيدة، تلك القصـور املزينـة،              
فهؤالء كاجلن واالنس، مشاهدو قصر هذا العامل، مطـالعو كتـاب           . بذوي ادراك وشعور  

لربوبية ومنادون اليها؛ ألن تزيني العامل وجتميله مبا ال يعد وال حيصى            الكون، ادالّء اىل عظمة ا    
من التزيينات واحملاسن والنقوش البديعة، يقتضي بداهة، جلب انظار متفكرين مستحسـنني            
ومقدرين معجبني، اذ ال يظَهر احلسن االّ لعاشق، كما اليعطى الطعام اال جلائع، مع ان االنس        

قيام االّ بواحد من مليون من هذه الوظائف غري احملدودة فضـالً عـن              واجلن ال يستطيعان ال   
مبعىن ان هذه الوظائف املتنوعة غري املتناهية وهذه العبادة         . االشراف املهيب والعبودية الواسعة   

وكذا، بناء على   . اليت ال اية هلا حتتاج اىل ما ال يعد من انواع املالئكة واجناس الروحانيات             
 : وايات واآلثار، ومبقتضى حكمة انتظام العامل يصح القولاشارة بعض الر

ان قسماً من االجسام السيارة ابتداًء من الكواكب السيارة وانتهاء بالقطرات الدقيقـة،          
مراكب لقسم من املالئكة، فهم يركبون تلك االجسام  ــ بإذن إهلي ــ ويتجولون يف               

 .عامل الشهادة ويتفرجون عليه
 ان قسماً من االجسام احليوانية ابتداًء من طيور اجلنة املوصوفة بـ            :ويصح القول ايضاً  

 ــ وانتهاء بالـذباب والبعـوض يف        57ــ كما ورد يف احلديث الشريف     « طري خضر »
« احلـق »االرض، طيارات جلنس من االرواح، تدخل تلك االرواح يف اجوافها باسـم اهللا              

 املخلوقات مشاهدة معجزات الفطرة     وتشاهد عامل اجلسمانيات، وتطل من نوافذ حواس تلك       
 .اجلسمانية
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أرواحهم في جوف طير خضر .. » ρقال رسول اهللا :عن عبداهللا ابن مسعود قال   

ــ مسلم كتاب . «لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت
 .ــ المترجم. 121:األمارة



فاخلالق الكرمي الذي خيلق باستمرار من التراب الكثيف واملاء العكر خملوقـات ذوات             
ادراك منورة، وحياة نورانية لطيفة، ال ريب أن له خملوقات ذوات ادراك وشعور خيلقها مـن                

بل هي موجودة بكثرة . وأنسب هلما  حبر النور بل من حبر الظلمات، مما هو أليق للروح واحلياة          
 .هائلة

الكلمـة التاسـعة    »و  « نقطة من نور معرفة اهللا جل جالله      »فان شئت فراجع رسالة     
فقد اثبتنا وجودهم اثباتاً جازمـاً      . فيما خيص اثبات وجود املالئكة والروحانيات     « والعشرين
 .قاطعاً

u املرتبة الثانية: 
ببعض، كعالقة مملكتني لدولة واحدة، فبينهما      ان االرض والسموات ذات عالقة بعضها       

ارتباط وثيق ومعامالت مهمة، فما هو ضروري لالرض من الضياء واحلرارة والربكة والرمحة             
 .وما شاها تأيت كلها من السماء اىل االرض، اي ترسل من هناك

حلاصل من  كذلك فبامجاع مجيع االديان السماوية املستندة اىل الوحي اإلهلي، وبالتواتر ا          
فباحلـدس  . شهود مجيع اهل الكشف، ان املالئكة والروحانيات يأتون من السماء اىل االرض    

القطعي ــ اقرب اىل االستشعار واالحساس ــ ان لسكنة االرض طريقاً يصعدون ا اىل              
اذ كما يرنـو عـقـل كـل فـرد وخيـاله ونظره اىل السماء يف كل حـني،              . السماء

اء واالولياء الذين خفّوا بوضع اثقاهلم، وارواح االموات الـذين خلعـوا            كذلك ارواح االنبي  
وحيث ان الذين خفّوا ولطفوا يذهبون اىل هناك،        . أجسادهم يصعدون باذن إهلي اىل السماء     

فالبد ان الذين يلبسون جسداً مثالياً، واللطيفني اخلفيفني لطافة الروح وخفتها مـن سـكنة               
 .ب اىل السماءاالرض واهلواء ميكنهم الذها

u املرتبة الثالثة: 
ان سكون السماء وسكوا وانتظامها واطرادها ووسعتها ونورانيتها يدل على ان أهلها            
ليسوا كأهل االرض، بل كل اهل السماء مطيعون يفعلون ما يؤمرون، فليس هناك ما يوجب               

 الصفاء والنقـاء،    املزامحة واالختالفات ألن اململكة واسعة فسيحة جداً، وهم مفطورون على         
معصومون ال ذنب هلم، ومقامهم ثابت خبالف االرض اليت فيها اجتماع االضداد واخـتالط              



وانفـتح  . االشرار باالبرار مما ولّد االختالفات املؤدية اىل االضطرابات والقالقل واملشاجرات         
 .بذلك باب االمتحان واملسابقة وظهرت مراتب الرقي ودركات التدين

 :قيقة هيوحكمة هذه احل
ان االنسان هو الثمرة النهائية لشجرة اخللقة، ومن املعلوم ان الثمرة هي أبعـد اجـزاء                
الشجرة وامجعها وألطفها، لذا فاالنسان هو مثرة العامل وامجع وابدع مصنوعات القدرة الربانية             

 .واكثرها عجزاً وضعفاً ولطفاً
ومع .  للسماء معىن وصنعةً   ومن هنا فان مهد هذا االنسان ومسكنه وهو االرض كفء          

ومشهر مجيع معجزات   .. صغر االرض وحقارا بالنسبة اىل السماء فهي قلب الكون ومركزه         
ومعكس الفعاليات الربانيـة    .. ومظهر مجيع جتليات االمساء احلسىن وبؤرا     .. الصنعة الربانية 

ها لكثرة كـاثرة    املطلقة وحمشرها وسوق عرض املخلوقات اإلهلية جبود مطلق، والسيما عرض         
و .. وهي منوذج مصغر ملا يعرض يف عوامل االخرة من مصـنوعات .. من النباتات واحليوانات 

وهي .. مصنع يعمل بسرعة فائقة النتاج املنسوجات االبدية واملناظر السرمدية املتبدلة بسرعة          
 .مزرعة ضيقة مؤقتة إلستنبات بذور البساتني الدائمة اخلالدة

 وامهيتها من حيث الصنعة، جعلها القرآن الكـرمي         58عنوية لالرض   ومن هذه العظمة امل   
كفؤاً للسموات وعدالً هلا، مع اا بالنسبة للسموات كالثمرة الصغرية بشجرا الضـخمة،             

 ).رب السموات واالرض(فيجعلها يف كفة والسموات يف كفة اخرى، فيكرر اآلية الكرمية 
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ان نبعاً : صغرها يمكن ان تعدل السموات، ألنه يصح القولان االرض مع ! نعم  

ثم انه اذا كيل شئ ما بمكيال، . دائم العطاء هو اكبر من بحيرة ال يجنى منها شئ
ووضع جانباً، ثم كيلت محاصيله بالمكيال نفسه، ووضعت الى جانب آخر، فمهما 

ات ظاهراً، االّ أن كانت هذه المواد اضخم واكبر من المكيال نفسه، ولو بالوف المر
  .المكيال يمكن ان يعادل ذلك الجسم ويقارن معه

مشهر صنعته، محشر ايجاده، مدار حكمته، : كذلك االرض، فقد خلقها سبحانه وتعالى
مظهر قدرته، مزهر رحمته، مزرعة جنته،  مكيل الموجودات ــ اي وحدة قياس 

الى بحار الماضي ) لموجوداتا(لعوالم المخلوقات ــ وخلقها نبعاً فياضاً تسيل منه 
وخلقها بحيث يبدل عليها سنوياً اثوابها المنسوجة ببدائع صنعه، . والى عالم الغيب

  .يبدلها الواحدة تلو االخرى، بمئات االلوف من االنواع واالشكال



ئم ــ بناء على هذه احلكم املذكورة ـــ     مث ان حتول االرض السريع، وتغيرها الدا      
 .يقتضي ان تطرأ على اهليها ايضاً حتوالت مماثلة هلا

وكذا ان االرض مع حمدوديتها، نالت من جتليات القدرة اإلهلية املطلقة، وذلك بعـدم              
حتديد قوى اهليها ذوي الشأن ومها اجلن واالنس؛ حبد فطري او قد خلقي كما هو يف سائر                 

فابتداًء من االنبيـاء    . لذا غدت االرض معرضاً لرقي ال اية له ولتدٍن الغاية له          . ةذوي احليا 
 .واالولياء وانتهاء بالنماردة الطغاة  والشياطني ميدان واسع جداً لالمتحان واالختبار

وملا كان األمر هكذا فان الشياطني  املتفرعنة ستقذف السماء واهلها بشـراراا غـري               
 . احملدودة
u رتبة الرابعةامل: 

ان لرب العاملني وخالقها ومدبر امرها ذي اجلالل واالكرام، امساء حسىن كثرية، متغايرة          
فاالسم والعنوان والصفة اليت تقتضي ارسال املالئكة للقتـال يف          . احكامها، متفاوتة عناوينها  

نفسـه  لدى حماربة الكفار، هو االسم نفسه والعنوان        ) ص(صف الصحابة الكرام مع الرسول    
والصفة نفسها اليت تقتضي ان تكون هناك حماربة بني املالئكة والشياطني، وان تكون هنـاك               

 .مبارزة بني السماويني االخيار واالرضيني االشرار
ان القدير اجلليل املالك ألرواح الكفار وانفاسهم ونفوسهم يف قبضة قدرته ال يفنـيهم              

ومبارزة، بعنوان الربوبية العامـة، وبامسائـه       بأمر منه، وال بصيحة، بل يفتح ميدان امتحان         
 .«احلكيم ، املدبر»احلسىن 

نرى أن السلطان له عناوين خمتلفة وامسـاء متنوعـة          ): وال مشاحة يف االمثال   (فمثالً  
والدائرة العسكرية تعرفه  « احلاكم العادل »حسب دوائر حكومته، فالدائرة العدلية تعرفه باسم        

                                                                                                                                                                             

واآلن خذ امام نظرك تلك العوالم الكثيرة التي تصب في عالم الغيب، وتلك االثواب 
تي تلبسها االرض وتنزعها، اي افترض جميع ما في االرض حاضراً، الكثيرة جداً ال

ثم قابلها مع السموات التي هي على وتيرة واحدة، وبساطة غير معقدة، ووازن 
ومن . بينهما، ترى أن االرض، ان لم تثقل على كفة السموات فال تبقى قاصرة عنها

 .مؤلفــ ال).رب السموات واالرض: ( هنا تفهم سر اآلية الكريمة



والدائرة الرمسية تعرفه باسـم   « اخلليفة»ا دائرة املشيخة تذكره باسم      بينم« القائد العام »باسم  
بينمـا العصـاة    « السلطان الرحيم »واالهلون املطيعون للسلطان يذكرونه باسم      « السلطان»

وقس على هذا، فان ذلك السلطان اجلليل املالك لناصية االهلني          . «احلاكم القهار »يقولون انه   
صاً عاجزاً عاصياً ذليالً، بل يسوقه اىل احملكمة باسـم احلـاكم            كافة، ال يعدم بامٍر منه شخ     

العادل، مث ان ذلك السلطان اجلليل ال يلتفت التفاتة تكرمي اىل احٍد من موظفيه اجلديرين ـا           
بل يفتح ميدان مسابقة، ويهئ له استقباالً رمسيـاً،         . حسب علمه به وال يكرمه اتفه اخلاص      

اىل مشاهدة املسابقة، مث يكافئ ذلك املوظف بعنوان هيئة الدولـة           يأمر وزيره ويدعو االهلني     
فيعلن مكافأته يف ذلك امليدان نظري استقامته، اي يكرمه ويتفضل عليه امـام     . وادارة احلكومة 

 . مجوع غفرية من اشخاص سامني، بعد امتحان مهيب، إلثبات جدارته امامهم
سبحانه وتعاىل امساء حسىن كثرية، وله شؤون وعناوين فللّه    ) وِللِّه اْملَثَلُ االَعلى  (وهكذا  

فاالسم والعنوان والشأن الذي يقتضي وجود      . كثرية جداً، وله جتليات جاللية وظواهر مجالية      
النور والظالم، والصيف والشتاء، واجلنة والنار، يقتضي مشول قانون املبارزة نوعاً ما وتعميمه             

قة وقانون التعاون كامثاله من القوانني العامة الشـاملة اي       ايضاً كقانون التناسل وقانون املساب    
يقتضي مشول قانون املبارزة ابتداًء من املبارزة بني االهلامات والوساوس الدائرة حول القلـب              

 .وانتهاء اىل املبارزة احلاصلة بني املالئكة والشياطني يف آفاق السموات
u املرتبة اخلامسة: 

ض اىل السماء والعودة منها، فالرتول من السماء والصعود         ملا كان هناك ذهاب من االر     
 .اليها وارد ايضاً، بل اللوازم والضروريات االرضية ترسل من هناك

وحيث ان االرواح الطيبة تنطلق اىل السماء من االرض، فالبـد أن تتشـبث االرواح               
تها وخفتها، والبـد    اخلبيثة وحتاول تقليد الطيبني منها يف الذهاب اىل السموات، وذلك للطاف          

 .االّ يقبلها اهل السماء، بل يطردوا ملا يف طبعها من شؤم وشر
مث البد من وجود عالمة على هذه املعاملة املهمة وهذه املبارزة املعنوية يف عامل الشهادة،        
ألن عظمة الربوبية تقتضي ان تضع اشارة على التصرفات الغيبية اإلهلية املهمة وعالمة عليهـا              

ها ذوو االدراك والشعور والسيما االنسان احلامل الجلّ وظيفة وهي املشاهدة والشهادة       ليبصر



فكما انه سبحانه قد جعل املطر اشارة اىل معجزات الربيـع، وجعـل             . والدعوة واالشراف 
االسباب الظاهرة عالمة على خوارق صنعته، جاعالً اهل عامل الشهادة شاهدين عليها، فـال              

فيظهر .  مجيع اهل السماء واهل االرض اىل ذلك املشهد العظيم العجيب          ريب أنه جيلب انظار   
تلك السماء العظيمة كالقلعة احلصينة اليت زينت بروجها حبراس مصطفني حوهلا، أو كاملدنية             

 .العامرة اليت تشوق اهل الفكر اىل التأمل فيها
 من وجود اشـارة     فما دام اعالن هذه املبارزة الرفيعة ضرورية تقتضيها احلكمة، فالبد         

بينما ال تشاهد اية حادثة كانت ضمن احلادثات اجلوية والسماوية تالئم هذا االعالن             . عليها
فان ما ذكرناه اذن هو أنسب عالمة عليها، الن احلادثات النجمية، من رمي الشهب    . وتناسبه

ينة، مما يفهـم    الشبيه برمي اانيق، واطالق طلقات التنوير من القالع العالية وبروجها احلص          
بداهةً مدى مناسبتها ومالءمتها برجم الشياطني بالشهب، مع انه ال تعرف هلذه احلادثة ــ              
رجم الشياطني ــ غري هذه احلكمة، وال تعرف هلا غاية تناسبها غري اليت ذكرناها، فضـالً                
 عن أن رجم الشياطني حادثة مشهورة منذ زمن سيدنا آدم عليه السالم ومشهودة لدى اهـل      

 .احلقيقة، خالف احلادثات االخرى
u املرتبة السادسة: 

ملا كان االنس واجلن حيمالن استعداداً ال اية له للشر واجلحود، فهما قادران على مترد               
وطغيان ال اية هلما، لذا يزجر القرآن الكرمي ببالغته املعجزة، وباسـاليب بـاهرة سـامية                

ئل دقيقة، يزجر ا االنس واجلن مـن الطغيـان          ويضرب االمثال الرفيعة القيمة ويذكر مسا     
 .والعصيان زجراً عنيفاً يهز الكون كله

 : فمثالً قوله تعاىل
يا معشر اجلن واإلنس ان استطعتم أن تنفُذُوا من أقطار السمواِت واالرض فانفذوا ال              (

اٍر وحناس فـال    يرسل عليكُما شواظٌ من ن    _ فبأى آالء ربكما تكذّبان   _ تنفذون  إالّ بسلطان   
 ).35ــ 33: الرمحن) (تنتصران

تأمل النذير العظيم والتهديد املريع والزجر العنيف يف هذه اآلية، وكيف تكسر متـرد              
اجلن واالنس ببالغة معجزة، معلنة عجزمها، مبينة مدى ما فيهما من ضعف امـام عظمـة                



وجعلناها رجوماً  (ة االخرى   فكأن اآلية الكرمية، وكذا اآلي    . سلطانه وسعة ربوبيته جلّ وعال    
 : ختاطبان هكذا) 5:امللك) (للشياطني
ايهـا  ! ايها االنس واجلان، ايها املغرورون املتمردون، املتوحلون بعجزهم وضـعفهم    « 

املعاندون اجلاحمون املتمرغون يف فقرهم وضعفهم انكم إن مل تطيعوا أوامري، فهيا اخرجوا من 
يف تتجرأون اذن على عصيان أوامر سلطان عظيم؛        فك! حدود ملكي وسلطاين إن استطعتم    

فأنتم بطغيـانكم   .. النجوم واالقمار والشموس يف قبضته، تأمتر بأوامره، كأا جنود متأهبون         
هذا إمنا تبارزون حاكماً عظيماً جليالً له جنود مطيعون مهيبون يستطيعون ان يرمجوا بقذائف              

رانكم هذا إمنا تتمردون يف مملكة مالك عظيم وانتم بكف.. كاجلبال، حىت شياطينكم لو حتملت
جليل، له جنود عظام يستطيعون ان يقصفوا اعداًء كفرة ــ ولو كانوا يف ضخامة االرض               
واجلبال ــ بقذائف ملتهبة وشظايا من هليـب كامثـال األرض واجلبـال، فيمزقـونكم               

 صارماً يرتبط به من     وانتم ختالفون قانوناً  .. فكيف مبخلوقات ضعيفة امثالكم؟   !. ويشتتونكم
 .له القدرة ــ باذن اهللا ــ ان ميطر عليكم قذائف ورامجات امثال النجوم

نعم ان يف القرآن الكرمي حتشيدات ذات امهية بالغة، فهي ليست ناجتة من قوة االعداء،               
 .بل من اسباب اخرى كاظهار عظمة االلوهية وفضح العدو وشناعته

 اعظم االسباب واقواها ألصغر شئ واضعفه، وتقرن بينهما         مث احياناً حتشد اآلية الكرمية    
. دون جتاوٍز للضعيف، وذلك اظهاراً لكمال االنتظام وغاية العدل واية العلم وقوة احلكمـة             

وان تظاهرا عليه فان اهللا هو مواله وجربيل وصاحل املؤمنني واملالئكة بعد ذلـك               (فقوله تعاىل   
 )4:التحرمي) (ظهري

،  ومدى الرمحة الواسعة اليت      )ص(ترام الالئق الذي حظي به النيب الكرمي      يبني مدى االح  
 .تشمل حقوق الزوجات

وعلو مكانته عنـد اهللا     ) ص(فهذه احلشود امنا تفيد افادة رحيمة يف اظهار عظمة النيب         
 .وبيان امهية شكوى زوجتني ضعيفتني ومدى الرعاية حلقوقهما

u املرتبة السابعة : 



ا بينها تبايناً كبرياً، كما هو احلال يف املالئكة واالمساك، فمنها يف غاية             تتباين النجوم فيم  
 .الصغر ومنها يف غاية الكرب، حىت اُطلق على كل ما يلمع يف وجه السماء بالنجم

وهكذا فنوع من انواع اجناس النجوم هو لتزيني وجه السماء اللطيف، وكأن الفـاطر              
مار النرية لتلك الشجرة، اوكاالمساك املسبحة هللا لذلك        اجلليل والصانع اجلميل قد خلقها كالث     

وكااللوف من املنازل ملالئكته، وخلق ايضاً نوعاً صغرياً من النجوم اداةً لرجم            . البحر الواسع 
 . الشياطني

 :فالشهب اليت ترسل لرجم الشياطني حتمل ثالثة معاٍن
 :  املعىن االول

 . زة يف اوسع دائرة من دوائر الوجودانه رمز وعالمة على جريان قانون املبار
 : املعىن الثاين

ان يف السموات حراساً يقظني واهلني مطيعني، فهذه الشهب اشـارة واعـالن عـن               
 .امتعاض جنود اهللا من اختالط االرضيني الشريرين م واستراق السمع اليهم

 : املعىن الثالث
جواسيس الشياطني الـذين    ان هذه الشهب وكأا جمانيق وقذائف تنوير هي إلرهاب          

يسترقون السمع والذين ميثلون املساوئ االرضيةأسوأ متثيل، وطردهم من ابواب السماء وذلك            
لئال يلوثوا السماء الطاهرة اليت هي سكىن الطاهرين، وليحولوا بينهم وبني القيام بالتجسـس              

 .حلساب النفوس اخلبيثة
ويـا مـن    !  يتجاوز نوره نور الرياعة    ايها الفلكي املعتمد على عقله القاصر، الذي ال       

 !يغمض عينه عن نور مشس القرآن املبني
تأمل يف هذه احلقائق اليت تشري اليها هذه املراتب السبع، تأملها دفعة واحدة، أبصر، دع            
عنك بصيص عقلك، وشاهد معىن اآلية الكرمية يف نور اعجازها الواضح وضوح النهار، وخذ              

! لك اآلية الكرمية واقذف ا الشيطان القابع يف ذهنك وارمجه ا       جنم حقيقة واحدة من مساء ت     
 :ولنقل معاً. وحنن كذلك نفعل هذا

 ).رب اعوذ بك من مهزات الشياطني(



 .فللّه احلجة البالغة واحلكمة القاطعة  ..
 59) سبحانك الَ ِعلْم لَنا ِاالّ ما علَّمتنا ِانك اَنت الْعليم الْحكيم(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكلمة السادسة عشرة
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

فسبحان الذي بيده ملكوت كلِّ شيٍء      _ امنا اَمره ِاذَا اراد شيئاً اَن يقولَ له كُن فيكون         (
 )83 ــ 82: يس) (واليِه ترجعون
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 «حجة القرآن على الشيطان وحزبه» هو «الكلمة الخامسة عشرة»ذيل هذه : مالحظة  

ــ .فليراجع في موضعه رجاء. وهو المبحث االول من المكتوب السادس والعشرين
 .المترجم



 
 كتبت هذه الكلمة لتمنح نفسي العمياء بصرية، ولتبدد الظلمات من حوهلا، ولتكـون            

 .مبعثاً الطمئناا، وذلك باراءا اربع أشعات من نور هذه اآلية الكرمية
 :الشعاع االول« 

ووحدة .. أن أحدية ذات اهللا سبحانه وتعاىل، مع كلية أفعاله        : يا نفسي اجلاهلة تقولني   
وحضـوره يف   .. وفرديته مع مشول تصرفاته دون شريك     .. ذاته مع عمومية ربوبيته دون معني     

ووحدانيته مع ان كل .. ورفعته املطلقة مع قربه اىل كل شئ  ..  ترتّهه عن املكان   كل مكان مع  
ان القرآن حكيم، واحلكيم ال     : وتقولني.. مجيعها من احلقائق القرآنية   .. شئ يف قبضته بالذات   
لذا اطلب ايضـاحاً    . بيد أن العقل يرى منافاة ظاهرة يف هذه االمور        . حيمل العقل ما اليقبله   

 . اىل التسليميسوق العقل
مادام األمر هكذا، وتطلبني ذلك لبلوغ االطمئنان، فاننا نقول مسـتندين اىل            : اجلواب

 : فيض القرآن الكرمي
وهو من االمساء احلسىن قد حلّ كثرياً من مشكالتنا، وحيلّ بـاذن اهللا             « النور»ان اسم   
 .هذه املسألة ايضاً

رهندي، منتقني طريق التمثيل الواضـح      نقول كما قال االمام الرباين امحد الفاروقي الس       
 :للعقل واملنور للقلب

 60نه شبم نه شب برستم  من         غالم مشسم از مشس مى كومي خرب  
ملا كان التمثيل اسطع مرآة عاكسة إلعجاز القرآن، فنحن ايضاً سننظر اىل هذا السر من 

 :خالل التمثيل وذلك
ايا خمتلفة، فبينما هو جزئـي حقيقـي   ان شخصاً واحداً يكسب صفة كلية بوساطة مر 
 :يصبح مبثابة كلي مالك لشؤون شاملة عامة، فمثالً
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لست ليالً ولستُ عابد ليل    أنا خادم شمس الحقيقة ومنها :  بيت بالفارسية يعني  

  .آتيكم بالخبر
 .ــ المترجم. ان االمور واضحة جلية عندي ال لبس فيها قطعاً: لعل المقصود و



الشمس، وهي جزئي مشخص، ولكن بوساطة االشياء الشفافة تصبح حبكـم الكلـي             
حىت اا متأل سطح االرض بصورها وانعكاساا، بل تكون هلا من اجللوات بعدد القطـرات               

 .والذرات الساطعة
 وضياؤها، وما فيه من الوان سبعة، حييط كل منها باالشياء اليت تقابلها             وحرارة الشمس 

ويشملها ويعمها ويف الوقت نفسه فان كل شئ شفاف خيبئ يف بؤبؤ عينه ــ مع صـورة                 
 .الشمس ــ احلرارة والضياء وااللوان السبعة ايضاً، جاعالً من قلبه الطاهر عرشاً هلا

احديتها جبميع االشياء اليت تقابلها، فهي من حيث        مبعىن ان الشمس مثلما حتيط بصفة و      
 .واوصافها الكثرية) خاصيتها(أحديتها توجد بنوٍع من جتلي ذاا يف كل شئ مع 

وما دمنا قد انتقلنا من التمثيل اىل التمثّل، فسنشري اىل ثالثة انواع من التمثيل ليكـون                
 .حمور مسألتنا هذه

ادية الكثيفة، هي غري وليست عيناً، وهـي مـوات          الصور املنعكسة لالشياء امل   :  اوهلا
 .وليست مالكةً ألية خاصية غري هويتها الصورية الظاهرية

اذا دخلت ــ يا سعيد ــ اىل خمزن املرايا، فيكون سعيد واحد ألف سعيد،              : فمثالً
ولكن الذي ميلك احلياة من هذه االلوف، هو أنت فقط ال غري، والبقية أموات ليست هلـم                 

 .ص احلياةخوا
الصور املنعكسة للنورانيات املادية؛ هذه الصور املنعكسة ليست عيناً، وليسـت           : ثانيها

غرياً يف الوقت نفسه، اذ ال تستوعب ماهية النوراين املادية، ولكنها مالكة ألكثر خواص ذلك               
 .النوراين، فتعترب ذات حياة مثله

ة تظهر صورا يف كـل مـرآة،   عندما تنشر الشمس اشعتها على الكرة االرضي   : فمثالً
فلـو  . فكل صورة منعكسة منها حتمل ما مياثل خصائص الشمس، من ضوء والوان سـبعة             

افترضت الشمس ذات شعور، واصبحت حرارا عني قدرا، وضياؤها عني علمها، والواا            
السبعة صفاا السبع، لكانت توجد تلك الشمس الوحيدة الفريدة يف كل مرآة، يف اللحظـة               
نفسها، والختذت من كل منها عرشاً هلا خيصها، ومن كل منها نوعاً من هاتف، فال مينع شئ                 



وألمكنها ان تقابل كالً منا باملرآة اليت يف ايدينا، ومع اننا بعيدون عنها، فاا اقرب الينا                . شيئاً
 .من انفسنا
يف الوقت نفسه،   الصور املنعكسة لالرواح النورانية؛ هذه الصور حية، وهي عني          : ثالثها

يف : فمثالً. ولكن ألن ظهورها يكون وفق قابليات املرايا، فاملرآة ال تسع ماهية الروح بالذات            
الوقت الذي كان سيدنا جربيل عليه السالم حيضر يف جملس النبوة على صورة الصحايب دحية               

 يف اللحظـة    الكليب، كان يسجد يف احلضور اإلهلي باجنحته املهيبة امام العرش االعظم، وهو           
فما كان فعلٌ مينـع     . نفسها موجود يف اماكن ال تعد وال حتصى، اذ كان يبلّغ االوامر اآلهلية            

 .فعالً
، صلوات امته كلها، يف االحناء كافة، يف )ص(ومن هذا السر نفهم كيف يسمع الرسول    
ياء يقابل االصـف  ) ص(ونفهم كذلك كيف انه   .. الوقت نفسه، اذ ماهيته نور وهويته نورانية      

بل حىت االولياء الذين اكتسبوا مزيداً من ..  يوم القيامة يف وقت واحد، فال مينع الواحد اآلخر 
هذا القسم يقال ام يشـاهدون يف اللحظـة         « االبدال»النورانية والذين يطلق عليهم اسم      

اذ . ويروى عنهم أن الشخص نفسه ينجز اعماالً متباينة كثرية جداً . نفسها، يف اماكن متعددة   
كما يصبح الزجاج واملاء وامثاهلما من املواد مرايا لالجسام املادية، كذلك يصبح اهلواء واالثري    
وموجودات من عامل املثال، مبثابة مرايا للروحانيات ووسائط سري وجتوال هلا يف سرعة الربق              

ـ          . واخليال ة بسـرعة   فتتجول تلك الروحانيات وتسيح يف تلك املنازل اللطيفة واملرايا النظيف
 .اخليال، فتدخل يف الوف االماكن يف آن واحد

فمخلوقات عاجزة ومسخرة كالشمس، ومصنوعات شبه نورانيـة مقيـدة باملـادة            
كالروحاين ان كان ميكن ان يوجد يف موضع واحد ويف عدة مواضع يف الوقت نفسه، بسـر                 

اختيار جزئي اعمـاالً    النورانية، اذ بينما هو جزئي مقيد يكسب حكماً كلياً مطلقاً، يفعل ب           
فكيف اذن مبن هو جمرد عن املادة ومقدس عنها، ومن هو مـرتّه عـن               .. كثرية يف آن واحد   

بل ما هذه االنوار والنورانيات كلها االّ ظـالل         .. التحديد بالقيد وظلمة الكثافة ومربأ عنها     
اح وعامل املثال االّ    كثيفة ألنوار امسائه احلسىن، بل ما مجيع الوجود واحلياة كلها، وعامل االرو           

مرايا شبه شفافة إلظهار مجال ذلك القدوس اجلليل الذي صفاته حميطة بكل شـئ وشـؤونه      



ترى اي شئ يستطيع ان يتستر عن توجه احديته اليت هي ضمن جتلي صفاته .. شاملة كل شئ
عليه واي  واي شئ يصعب    .. احمليطة وجتلي افعاله بارادته الكلية وقدرته املطلقة وعلمه  احمليط         

واية شخصية ميكنـها ان     .. واي فرد ميكنه ان يظل بعيداً عنه      .. شئ يستطيع أن يتخفى عنه    
 تقترب منه دون ان تكتسب الكلية؟ 

ان الشمس بوساطة نورها الطليق غري املقيد، وبوساطة صورا املنعكسـة غـري             ! نعم
 مطلقاً، ألنك مقيد، فيلزم     املادية، اقرب اليك من بؤبؤ عينك، ومع هذا فانت بعيد عنها بعداً           

التجرد من كثري من القيود، وقطع كثري من املراتب الكلية وجتاوزها كي تتقرب اليها، وهذا                
يستلزم ان تكرب كرب الكرة االرضية وتعلو علو القمر، ومن بعد ذلك ميكن ان تتقـرب مـن                  

 .املرتبة االصلية للشمس ــ اىل حٍد ما ــ وتتقابل معها دون حجاب
ان االمر هكذا يف الشمس، كذلك يف اجلليل ذي اجلمال، واجلميل ذي الكمال             فكما  

فان . فهو أقرب اليك من كل شئ، وانت بعيد عنه سبحانه بعداً ال حد له             ) وهللا املثل االعلى  (
كانت لك قوة يف القلب، وعلو يف العقل، فحاول ان تطبق النقاط الواردة يف التمثيل علـى                 

 .احلقيقة
 :اينالشعاع الث« 

 :وقوله تعاىل) 82:يس) (إمنا امره اذا اراد شيئاً أن يقول له كُن فيكون: (قوله تعاىل
 )53:يس) (ان كانت االّ صيحة واحدة فاذا هم مجيع لدينا حمـضرون(

تقولني ان هذه اآليات الكرمية وامثاهلا تفيد ان االشياء خلقت مبجـرد     ! يا نفسي الغافلة  
صنع اهللا الذي أتقن كلَّ : (عة واحدة، بينما اآليات الكرمية اآلتيةأمر إهلي، وظهرت للوجود دف

وامثاهلا من اآليـات تـبني ان       ) 7:السجدة) (واحسن كلَّ شيٍء خلَقَه   ) (88:النمل) (شيء
. االشياء وجدت تدرجيياً، بقدرة عظيمة، وعلم حميط، واتقان يف الصنع ضمن حكمة بالغـة             

 فاين وجه التوفيق بينهما؟
 :نقول مستندين اىل فيض القرآن: واباجل
اذ قسم من املوجودات خيلـق كمـا يف اآليـات االوىل،    . ال منافاة بني اآليات  :  اوالً

 .كاالجياد يف البدء، وقسم آخر يكون كما يف اآليات التالية كإعادة املثل



يف ان ما يشاهد يف املوجودات من منتهى النظام وغاية االتقان ومنتهى احلسـن              : ثانياً
الصنعة وكمال اخللقة، ضمن سهولة وسرعة وكثرة وسعة، يشهد بوجود حقـائق هـذين              

لذا ال داعي ألن يكون مدار البحث حتقق هذه االمور يف           . القسمني من اآليات شهادة مطلقة    
 ما سر حكمة هذين القسمني من االجياد واخللق؟: وامنا يصح ان يقال. اخلارج

 :متثيلي؛ فنقول مثالًلذا نشري اىل هذه احلكمة بقياس 
ان صانعاً ماهراً ــ كاخلياط مثالً ـ يصرف مبالغ ويبذل جهداً ويزاول مهارة وفناً،  

ملصـنوعاته، اذ ميكنـه ان      ) موديالً(لكي يوجد شيئاً مجيالً خيص صنعته، فيعمل منه امنوذجاً          
المر احياناً  يعمل امثال تلك الصنعة بال مصاريف وال تكاليف ويف سرعة تامة، بل قد يكون ا              

سهالً ويسرياً اىل درجة وكأنه يأمر والعمل ينجز، وذلك ألنه قد كسب انتظاماً واطراداً دقيقاً               
 .كالساعة وكأن العمل يتم مبجرد األمر له

فان الصانع احلكيم واملصور العليم، قد ابدع قصر العامل مع مجيع ما            ) وهللا املثل االعلى  )
ئياً كان أم كلياً، جزءاً كان أم كالً، مقداراً معيناً، بنظـام            فيه، مث اودع يف كل شئ فيه، جز       
 . قدري شبيه بنموذج ذلك الشئ

فان تأملت يف اعماله سبحانه، وهو املصور االزيل، تراه جيعل من كل عصر امنوذجـاً               
يلبسه عاملاً بكراً جديداً لطيفاً مزيناً مبعجزات قدرته، وجيعل من كل سنة مقياسـاً              ) موديال(
ج ــ خبوارق رمحته ــ كائنات بكر على قده، وجيعل من كل يوم سطراً يكتب فيه                ينس

مث ان ذلك القدير املطلق كما جعل كل عصر         . موجودات بكر جديدة مزينة بدقائق حكمته     
وكل سنة وكل يوم امنوذجاً، فانه قد جعل سطح االرض ايضاً، بل كل جبل وصحراء، وكل                

وذجاً وينشئ كائنات جديدة غضة متجددة مترادفة على        حديقة وبستان وكل شجر وزهر أمن     
 .االرض، فيخلق دنيا جديدة، ويأيت بعامل منسق جديد بعد أن سحب ما سبق من عامل

وهكذا يظهر يف كل موسم معجزات بكر لقدرته املطلقة ويربز هدايا جمددة لرمحته يف              
ته متجدداً ويلبس كل حديقة وبستان، فيكتب كتاب حكمة جديدة بكر، وينصب مطبخ رمح

الوجود حلّة بديعة جديدة، وخيلع على كل شجر يف كل ربيع وشـاح السـندس ويزينـه                 
 ..مبرصعات جديدة بكر كالنجوم املتأللئة، وميأل ايديها دايا الرمحة



فالذي يقوم ذه االعمال يف منتهى االتقان وكمال االنتظام والذي يبدل هذه العـوامل              
لى حبل الزمان، يعقب بعضها بعضاً، وهي يف منتهى احلكمة والعناية ويف            السيارة املنشورة ع  

منتهى القدرة واالتقان، الريب انه قدير مطلق وحكيم مطلق وبصري مطلق وعليم مطلـق، ال     
إمنا أمره اذا   : (ميكن حبال من االحوال أن تبدو منه املصادفة قطعاً، فذلكم اخلالق اجلليل يقول            

وما امر الساعِة االّ كلمـِح البصـر أو هـو           ) (82:يس) (له كُن فيكون  أراد شيئاً ان يقولَ     
فيعلن قدرته املطلقة ويبني ان احلشر والقيامة بالنسبة لتلك القدرة هي يف            ) 77:النحل)(أقرب

منتهى السهولة واليسر، وان االشياء كلها مسخرة ألوامره ومنقادة اليها كمال االنقياد، وانه             
اجلة وال مزاولة وال مباشرة، وألجل اإلفادة عن السهولة املطلقة يف اجياد            خيلق االشياء دون مع   

 .االشياء عبر القرآن املبني انه سبحانه وتعاىل يفعل ما يريد مبجرد األمر
ان قسماً من اآليات الكرمية يعلن منتهى االتقان وغاية احلكمـة يف خلـق              : واخلالصة

 آخر يبني السهولة املطلقة والسرعة املطلقة ومنتـهى         وقسماً. االشياء وال سيما يف بداية اخللق     
 .االنقياد وعدم الكلفة يف اجياد االشياء وال سيما يف تكرار اجيادها واعادا

 :الشعاع الثالث« 
ما ِمن دابٍة االّ    (ان قوله تعاىل    : انك تقولني ! يا من جتاوزت حدِك     ! يا نفسي املوسوسة  

وكذا قوله تعـاىل    ) 83:يس)(بيده ملكوت كلّ شيء      (وكذا قوله تعاىل  ) هو آخذٌ بناصيتها  
هذه اآليات اجلليلة تبني منتهى القرب اإلهلي بينما آيات         ).. وحنن اقرب اليه من حبل الوريد     (

تعرج املالئكةُ والروح اليه يف يوم كـان مقـداره          ) (واليه ترجعون : (اخرى مثل قوله تعاىل   
سبعني (...يف احلديث الشريف  ) ص(الرسول الكرمي وكذا قول   ) 4:املعارج)(مخسني الف سنة  
 .كل هذه تبني منتهى بعدنا عنه سبحانه.. وكذا حقيقة املعراج) الف حجاب

 !فأريد ايضاحاً لتقريب هذا السر الغامض اىل االذهان
 !وهلذا استمع: اجلواب
 لقد ذكرنا يف ختام الشعاع األول؛ ان الشمس بنورها غري املقيد، ومـن حيـث              : اوالً

صورا املنعكسة غري املادية، اقرب اليك من بؤبؤ عينك ــ اليت هي مرآة لنافذة روحـك                
وال ميكنـك ان متـس االّ   . ــ االّ انك بعيد عنها غاية البعد، النك مقيد وحمبوس يف املادة       



قسماً من صورها املنعكسة وظالهلا وال تقابل االّ نوعاً من جلواا اجلزئيـة، وال تتقـرب االّ        
 .واا اليت هي يف حكم صفاا، ولطائفة من اشعتها اليت هي مبثابة طائفة من امسائهاألل

ولو اردت ان تتقرب اىل املرتبة االصلية للشمس، واردت ان تقابلها بذاا، لزم عليك              
التجرد عن كثري جداً من القيود واملضي من مراتب كلية كثرية جداً، وكأنك تكرب معىن ــ       

ــ بقدر الكرة االرضية وتنبسط روحاً كاهلواء، وترتفع عالياً كـالقمر،           من حيث التجرد    
 . ومن بعد ذلك ميكنك ان تدعي نوعاً من القرب دون حجاب. وتقابل الشمس كالبدر

فاجلليل ذو الكمال واجلالل، ذلك الواجب الوجود، املوجد لكـل          ) وهللا املثل االعلى  )
، اقرب اليك من نفسك، وانت بعيد عنه بعـداً          موجود، النور السرمد، سلطان االزل واالبد     

 .مطلقاً
 .فان كانت لديك قوة االستنباط، فطبق ما يف التمثيل من الدقائق على احلقائق

ان اسم القائد ــ مثال ــ من بني امساء السلطان الكثرية ــ يظهر يف دوائر       : ثانياً
ام العسكري ودائرة املشري والفريق حىت      متداخلة يف دولته، فابتداًء من الدائرة الكلية للقائد الع        

اي أن جتلي ظهوره يكون يف دوائر واسعة ودوائر ضيقة وبشكل           . يبلغ دائرة املالزم والعريف   
 .كلي وجزئي

فاجلندي، أثناء خدمته العسكرية، يتخذ من مقام العريف مرجعاً له، ملا فيه من ظهـور               
جلي اجلزئي إلمسه، ويرتبط به بعالقة، ولكن       ويتصل بقائده االعلى ذا الت    . جزئي جداً للقيادة  

لو اراد هذا اجلندي ان يتصل بالقائد االعلى بامسه األصلي، وان يقابله بذلك العنوان ينبغي له                
 .الصعود وقطع املراتب كلها من مرتبة العريف اىل املرتبة الكلية للقائد العام
 وعلمه وهاتفه وتدبريه،    اي ان السلطان قريب من ذلك اجلندي بامسه وحكمه وقانونه         

وان كان ذلك السلطان نورانياً ومن االولياء األبدال، فانه يكون قريباً اليه حبضوره بالذات، اذ 
ومع أن ذلك اجلندي بعيد عن السلطان، غايـة         . ال مينع شيء من ذلك وال حيول دونه شئ        

اللوف مـن احلجـب     البعد وهناك االلوف من املراتب اليت حتول بينه وبني السلطان وهناك ا           
تفصله عنه، ولكن السلطان يشفق احياناً على أحد اجلنود فيأخذه اىل حضور ديوانه ـــ               

 .خالف املعتاد ــ  ويسبغ عليه من افضاله وألطافه



املسخر للشموس والنجـوم كـاجلنود      ) كن فيكون (فاملالك ألمر   ) وهللا املثل االعلى  (
ئ من اي شئ كان، مع ان كل شئ بعيد عنـه            املنقادة، فهو سبحانه وتعاىل اقرب اىل كل ش       

 .بعداً ال حدود له
واذا اريد الدخول اىل ديوان قربه وحضوره املقدس بال حجاب، فانه يستلزم املرور من              
بني سبعني الف حجاب من احلجب النورانية واملظلمة، اي املاديـة والكونيـة واالمسائيـة               

لذي له الـوف مـن درجـات التجليـات          والصفاتية، مث الصعود اىل كل اسم من االمساء ا        
اخلصوصية والكلية واملرور اىل طبقات صفاته اجلليلة والرفيعة مث العروج اىل عرشه االعظـم              

فان مل يكن هناك جذب ولطف إهلي يلزم الوفاً من سين العمل            . الذي حظي باالسم االعظم   
 .والسلوك
يك االرتباط وتكوين عالقة    فعل« اخلالق»اذا أردت أن تتقرب اليه سبحانه باسم        : مثال

اوالً من حيث انه خالقك اخلاص، مث من حيث انه خالق مجيع الناس، مث بعنوان انـه خـالق        
لذا فان مل تتدرج هكذا تبقى يف الظل        . مجيع الكائنات احلية، مث باسم خالق املوجودات كلها       

 .والجتد االّ جلوة جزئية
 قد وضع يف مراتب اسم القيـادة وسـائط          ان السلطان املذكور يف املثال السابق     : تنبيه

أما الذي بيده ملكوت كل شيء،      . كاملشري والفريق، وذلك لعجزه عن القيام باالعمال بنفسه       
متثل ستار  . وذلك القدير، فهو مستغن عن الوسائط، بل ليست الوسائط االّ اموراً ظاهرية حبتة            

عبودية وعجز وافتقار وانبهار امام     العزة والعظمة ودالئل تشري اىل سلطان الربوبية من خالل          
العظمة اإلهلية، وليست تلك الوسائط معينة له سبحانه وال ميكنها ان تكون شريكة يف سلطنة               

 .الربوبية  قطعاً ألا ليست االّ وسائل للمشاهدة والتفرج
 :الشعاع الرابع « 

 !.يا نفسي الكسولة
قبول دخول جندي بسيط اىل ديوان     ان حقيقة الصالة اليت  هي كمعراج املؤمن شبيهة ب         

السلطان االعظم مبحض لطفه ــ كما ذكر يف املثال السابق ــ فقبولك ايضاً اىل املثول               
فانت عندما  . امام جالله سبحانه امنا هو مبحض لطف اجلليل ذي اجلمال واملعبود ذي اجلالل            



ة، حىت تتجرد عن القيود املادية      متضي معىن وتقطع خياالً أو نيةً الدنيا واآلخر       . اهللا اكرب : تقول
فتصعد مكتسباً مرتبة عبودية كلية او ظالً من ظالل املرتبة الكلية أو بصورة مـن صـورها                 

ايـاك  (وتتشرف بنوع من احلضور القليب واملثول بني يديه تعاىل فتنال حظوة عظمى خبطاب              
 .كل حسب درجته) نعبد

ا يف حركات الصالة وافعاهلا هي اشـارة  وتكراره« اهللا اكرب.. اهللا اكرب»حقاً ان كلمة   
لقطع املراتب والعروج اىل مراتب الرقي املعنوي، والصعود من الدوائر اجلزئيـة اىل الـدوائر               
الكلية، فهي عنوان مل كماالت كربياء اهللا سبحانه، واليت هي خارج نطاق معرفتنا، وكأن              

 . املعراجاشارة اىل قطع مرتبة من مراتب« اهللا اكرب»كل كلمة من 
وهكذا فان البلوغ اىل ظٍل أو شعاٍع من حقيقة الصالة هذه، معىن أو نيةً أو تصوراً أو                 

 .خياالً هلو نعمة عظمى وسعادة كربى
ألن احلج؛ عبادة يف مرتبة كلية . يف احلج بكثرة هائلة  « اهللا اكرب »وألجل هذا يردد ذكر     

 .لكل حاج باالصالة
ر امللكي يف يوم خاص ــ كالعيد ـــ مثلمـا           فاجلندي البسيط يذهب اىل احلضو    
كذلك احلاج ــ مهما كان من العوام ــ فهو         . يذهب الفريق فينال لطف مليكه وكرمه     

متوجه اىل ربه اجلليل بعـنـوان رب العـاملـني، كالـويل الـذي قطـع املــراتب،            
ـ            ح مبفـتــاح   فهـو مشرف بعبودية كلية، فالبد أن املراتب الكلية للربوبية اليت تفـتـ

احلـج، وآفاق عظمة االلوهية اليت تشاهد مبنظار احلج، ودوائر العبودية الـيت تتوســع يف               
قلـب احلاج وخياله، كلما قام وادى مناسك احلج، ومراتب الكربيـاء والعظمـة واُفـق               
التجليات اليت متنـح حــرارة الشـــوق، واالعجاب واالنبــهــار، امـــام          

وبه ميكن ان يعلن    ! «اهللا اكرب .. اهللا اكرب » الربوبية، ال يسكّن االّ بــ       عظمة االلوهية وهيبة  
 .عن املراتب املنكشفة املشهودة أو املتصورة

وهذه املعاين امنا تتجلى بعد احلج يف صالة العيد، بدرجات علوية وكليـة ومتفاوتـة،               
 .وكذا يف صالة االستسقاء وصالة الكسوف واخلسوف وصالة اجلماعة

 . تظهر امهية الشعائر االسالمية حىت لو كانت من قبيل السنن النبويةومن هذا



 .سبحان من جعل خزائنه بني الكاف والنون
 )فَسبحانَ الذي بيده ملكوت كُلِّ شيٍء والَيِه ترجعون(
 )سبحانك الَ ِعلْم لَنا ِاالّ ما علَّمتنا ِانك اَنت الْعليم الْحكيم(
 ) تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأناربنا ال(
 )ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ِمن لدنك رمحةً إنك انت الوهاب(

وصلّ وسلم على رسولك األكرم، مظهر امسك االعظم، وعلى آله واصحابه واخوانـه             
 .واتباعه آمني يا ارحم الرامحني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ذيل صغري
لصانع احلكيم، يظهر قدرته وحكمته، وعدم تدخل املصادفة يف اي          ان القدير العليم وا   

فعل من افعاله قطعاً، بالنظام والتناسق الذي تظهره عاداته اليت هي علـى صـورة القـوانني                 
وكذا يظهر سبحانه بشواذ القوانني الكونية، وخبوارق عاداته، وبالتغريات الظاهرية،          .. الكونية

يظهر مشيئته وارادته، وانه الفاعـل      ..  زمان الرتول والظهور   وباختالف التشخصات، وبتبدل  



ان كل  : املختار، وان اختياره ال يرضخ ألي قيد كان، ممزقاً ذا ستار الرتابة واالطراد، فيِعلم             
شيء، يف كل آن، يف كل شأن من شؤونه، يف كل ما خيصه ويعود اليه، حمتاج اليه سبحانه،                  

 الغفلة، ويصرف االنظار، انظار اجلن واالنس عن االسباب اىل          وذا يشتت .. منقاد لربوبيته 
 .مسبب االسباب

 .وعلى هذا االساس تتوجه بيانات القرآن الكرمي
حيدث يف اغلب االماكن، أن قسماً من االشجار املثمرة، تثمر سنة، اي تعطـى              : فمثالً

خرى تستلم الثمرة االّ اا     ولكن السنة اال  . اليها من خزينة الرمحة، وهي بدورها تسلّمها الينا       
 .ال تعطيها، رغم وجود االسباب الظاهرية لالمثار

ان اوقات نزول املطر ــ خبالف االمور الالزمة االخرى ــ متحولة ومتغرية  : ومثالً
اىل درجة دخلت ضمن املغيـبات اخلمسة إذ إن أهم موقع يف الوجود هو للحياة والرمحـة،                

 اخلالصة، لذا فان ذلك املاء الباعث على احلياة، والرمحة املهداة، ال            واملطر منشأ احلياة والرمحة   
يدخل ضمن القاعدة املطردة اليت حتجب عن اهللا وتورث الغفلة، بل تكـون يف قبضـة ذي                 

وذلك لكي تبقى . اجلالل مباشرة من دون حجاب وضمن تصرف املنعم احمليي الرمحن الرحيم       
 .ابواب الدعاء والشكر مفتوحة دائماً

ان اعطاء الرزق، وتشخيص سيماء االنسان ومالحمه وصورته، امنا هو احسـان            : ومثالً
 .إهلي يوهبه له من حيث ال حيتسب، مما يبني جبالء طالقة املشيئة اإلهلية واالختيار الرباين
 .وقس على هذا تصريف الرياح وتسخري السحاب وامثاهلا من الشؤون اإلهلية

  



  الكلمة السابعة عشرة
  
  سم اهللا الرحمِن  الرحيِم ِب
وإنا لَجاعلونَ ما علَيها    _ انا جعلْنا ما على االرض ِزينةً هلا ِلنبلُوهم أيهم أحسن عمالً          (

  )8ــ7:الكهف) (صعيداً جرزاً
)وولَه 32:االنعام) (وما احلياةُ الدنيا االّ لعب(  
  ].ذيل ساطعهذه الكلمة عبارة عن مقامني عاليني و[

ان اخلالق الرحيم والرزاق الكرمي والصانع احلكيم قد جعل هذه الدنيا على صورة عيد              
يج واحتفال مهيب ومهرجان عظيم لعامل االرواح والروحانيات، وزينها باآلثـار البديعـة             
 المسائه احلسىن، وخلع على كل روح صغرياً كان أم كبرياً، عالياً كان ام سافالً، جسداً على               
قده وقدره، وجهزه باحلواس واملشاعر وكل ما يوافقه لالستفادة من االالء املختلفة والـنعم              
املتنوعة اليت ال تعد وال حتصى، واملبثوثة يف ذلك العيد البهيج، واملعروضة يف ذلك املهرجـان                

لك وارسلها اىل ذ  ) مادياً(ومنح سبحانه لكل روح من تلك االرواح وجوداً جسمانياً          . العظيم
العيد واملهرجان مرة واحدة، مث قسم ذلك العيد الواسع جداً زمانـاً ومكانـاً اىل عصـور                 
وسنوات ومواسم، بل حىت اىل ايام واجزاء ايام، جاعالً من كل عصر، من كل سنة، من كل                 
موسم، من كل يوم، من كل جزء من يوم، مهرجاناً سامياً وعيداً رفيعاً واستعراضـاً عامـاً                 

لوقاته ذوات ارواح ومن مصنوعاته النباتية، وال سيما سطح االرض، وال سيما            لطائفة من خم  
يف الربيع والصيف، جاعالً اعياداً متعاقبة، الواحد تلو اآلخر، لطوائف مصـنوعاته الصـغرية              
جداً، حىت غدا ذلك العيد عيداً رائعاً جذاباً لفت انظار الروحانيات املوجودة يف الطبقـات               

 واهل السموات اىل مشاهدته، وجلب انظار اهل الفكر اىل مطالعته مبتعـة اىل              العليا واملالئكة 
ولكن هذه الضيافة اإلهلية والعيد الرباين، وما فيهما من         .. حد يعجز العقل عن استكناه متعتها     

 «القهار واملميت » يكتنفها الفراق واملوت، حيث يربز اسم اهللا         «الرمحن واحمليي »جتليات اسم   
ورمحيت وسعت كـل  (مشول رمحته تعاىل املذكور يف قوله  - كما يبدو -  يوافقورمبا هذا ال

  ).156:االعراف) (شيء



ولكن يف احلقيقة هناك جهات عدة يظهر فيها االنسجام واملوافقة الكاملة مع الرمحـة              
  :اإلهلية، نذكر منها جهة واحدة فقط وهي

ف، وبعد استحصـال النتـائج      انه بعد انتهاء االستعراض الرباين لكل طائفة من الطوائ        
املقصودة من ذلك العرض، يتفضل الفاطر الرحيم والصانع الكرمي على كـل طائفـة مـن                
الطوائف فيمنحهم رغبة يف الراحة واشتياقاً اليها وميالً اىل االنتقال اىل عاٍمل آخر، ويسـئمهم               

  .من الدنيا باشكال من النفور والسأم رمحةً م
ليف احلياة ويسرحون من وظائفها، ينبه سبحانه يف أرواحهم         وحينما يرخصون من تكا   

وكما مينح سبحانه مرتبة الشهادة جلندي بسيط يقتل        . رغبة قوية وحنيناً اىل موطنهم األصلي     
يف سبيل اداء اخلدمة ويهلك يف مهمة اجلهاد، وكما مينح الشاة األضحية وجـوداً ماديـاً يف                 

رباق لصاحبها مارة به على الصراط املستقيم، فليس بعيـداً          اآلخرة ويكافؤها جبعلها مطية كال    
من ذلك الرمحن الكرمي ان مينح لذوي االرواح واحليوانات ثواباً روحانياً يالئمهـم وأجـراً               
معنوياً يوافق استعدادهم، من خزينة رمحته الواسعة، بعد ما قاسوا املشقات وهلكوا أثناء اداء              

وذلـك  . ة م، وعانوا ما عانوا يف طاعتهم لالوامر السبحانية        وظائفهم الفطرية الربانية اخلاص   
وال يعلم الغيـب االّ     .. لئال يتأملوا أملاً شديداً لدى تركهم الدنيا، بل يكونون راضني مرضيني          

  .اهللا
مـن   - بيد أن االنسان الذي هو أشرف ذوي االرواح واكثرهم استفادة من هذا العيد

برمحة من اهللا ولطف منه حالةً من الشوق الروحي تنفّـره  يوهب له  - حيث الكمية والنوعية
فاالنسان الذي مل تغـرق انسـانيته يف        . عن الدنيا اليت ابتلي ا، كي يعرب اىل اآلخرة بأمان         

  .الضاللة يستفيد من تلك احلالة الروحية فريحل عن الدنيا وقلبه مطمئن باالميان
  : لة الروحية على سبيل املثالنبني هنا مخسةً من الوجوه اليت تورث تلك احلا

 - حبلـول الشيــخوخة  - انه سبحانه وتعاىل يظـهر لالنســان: الوجه األول
ختم الفناء والزوال على االشياء الدنيوية الفتانة، ويفهمه معانيها املريرة، مما جيعله ينفر مـن               

  .الدنيا ويسرع للتحري عن مطلوب باق خالد بدالً من هذا الفاين الزائل



انه تعاىل يشعر االنسان شوقاً ورغبة يف الذهاب اىل حيث رحـل تسـع              : الوجه الثاين 
وتسعون باملائة من أحبته الذين يرتبط معهم والذين استقروا يف عامل آخر، فتدفع تلك احملبـة                

  .اجلادة االنسان ليستقبل املوت واألجل بسرور وفرح
ضعفه وعجزه غري املتناهيني، سواًء مبدى انه تعاىل يدفع االنسان ليستشعر : الوجه الثالث

ثقل احلياة أو تكاليف العيش أو أمور اخرى، فيولد لديه رغبة جادة يف اخللـود اىل الراحـة                  
  .وشوقاً خالصاً للمضي اىل ديار اخرى

ان املوت ليس اعداماً بل  - بنور االميان - انه تعاىل يبين لالنسان املؤمن: الوجه الرابع
ن القرب ليس فوهة بئر عميق بل باب لعوامل نورانية، وان الدنيا مـع مجيـع                تبديل مكان، وا  

فال شك ان اخلروج من سـجن  . مباهجها يف حكم سجن ضيق بالنسبة لسعة اآلخرة ومجاهلا 
الدنيا والنجاة من ضيقها اىل بستان اجلنان االخروية، واالنتقال من منغصات احليـاة املاديـة               

لطمأنينة وطريان االرواح، واالنسالخ مـن ضـجيج املخلوقـات    املزعجة اىل عامل الراحة وا    
وصخبها اىل احلضرة الربانية اهلادئة املطمئنة الراضية، سياحة بل سعادة مطلوبة بألف فـداء              

  .وفداء
انه تعاىل يفهم املنصت للقرآن الكرمي ما فيه من علم احلقيقة، ويعلّمـه             : الوجه اخلامس 

اي يقول لـه    ..  يغدو عشقها والركون اليها تافهاً ال معىن له        بنور احلقيقة ماهية الدنيا، حىت    
  :ويثبت

ان الدنيا كتاب رباين صمداين مفتوح لالنظار، حروفه وكلماته ال متثل نفسها، بل تدل              
على ذات بارئها وعلى صفاته اجلليلة وامسائه احلسىن، وهلذا، افهم معانيها وخـذ ـا، ودع              

  ..عنك نقوشها وامض اىل شانك
  .. واعلم اا مزرعة لآلخرة، فازرع واجِن مثراا واحتفظ ا، وامهل قذاراا الفانية 

واعلم اا جماميع مرايا متعاقبة، فتعرف اىل من يتجلى فيها، وعاين انواره، وادرك معاين              
امسائه املتجلية فيها واحبب مسماها، واقطع عالقتك عن تلك القطع الزجاجية القابلة للكسر             

واعلم اا موضع جتارة سيار، فقم بالبيع والشراء املطلوب منك، دون ان تلـهث              .. لزوالوا
  .. وراء القوافل اليت امهلتك وجاوزتك، فتتعب



واعلم اا مترتّه مؤقت فاسرح ببصرك فيها للعربة، ودقق يف الوجه اجلميـل املتسـتر،               
م املتوجه اىل هوى الـنفس، وال       املتوجه اىل اجلميل الباقي،  واعرض عن الوجه القبيح الدمي         

  ..تبك كالطفل الغرير عند انسدال الستائر اليت تريك تلك املناظر اجلميلة
واعلم اا دار ضيافة، وانت فيها  ضيف مكرم، فكل واشرب باذن صاحب الضـيافة               
والكرم، وقدم له الشكر، وال تتحرك االّ وفق اوامره وحدوده، وارحل عنها دون ان تلتفـت                

واياك أن تتدخل بفضول بامور ال تعود اليك وال تفيدك بشئ، فال تغرق نفسك              .. رائكاىل و 
  .بشؤوا العابرة اليت تفارقك

وهكذا مبثل هذه احلقائق الظاهرة خيفف سبحانه وتعاىل عن االنسان كـثرياً مـن آالم               
ارحقيقة الـدنيا،  فراق الدنيا، بل قد حيببه اىل الناني اليقظني، مبا يظهر سبحانه عليه من  اسر        

واذ يشري القرآن الكرمي اىل هذه      . وانه اثٍر من آثار رمحته الواسعة يف كل شئ، ويف كل شأن           
  .الوجوه اخلمسة، فان آيات كرمية تشري اىل وجوه خاصة اخرى كذلك

  .فيا لتعاسة من ليس له حظ من هذه الوجوه اخلمسة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املقام الثاين 
  



  61من الكلمة السابعة عشرة 
  «امنا الشكوى بالء»

  .دع الصراخ يا مسكني، وتوكل على اهللا يف بلواك
  .امنا الشكوى بالء

  .بل بالء يف بالء، واثام يف اثام وعناء
  اذا وجدت من ابتالك،

  .عاد البالء عطاء يف عطاء، وصفاء يف صفاء
  .فاالزهار تبتسم من جة عاشقها البلبل. دع الشكوى، واغنم الشكر

III 
  . اهللا دنياك آالم وعذاب، وفناء وزوال، وهباء يف هباءفبغري

  !فتعال، توكل عليه يف بلواك
  .ما لك تصرخ من بلية صغرية، وانت مثقلٌ بباليا تسع الدنيا

III 
  .تبسم بالتوكل يف وجه البالء، ليبتسم البالء
  .فكلما تبسم صغر وتضاءل حىت يزول

  !ايها املغرور اعلم
  .لدنيا، يف تركهاان السعادة يف هذه ا
  .فهو حسبك، فلو ادبرت عن الدنيا أقبلت عليك..ان كنت باهللا مؤمناً

III 
  .وان كنت معجباً بنفسك، فذلك اهلالك املبني

                                                           
61
هذه القطع الواردة يف املقام الثاين جاءت مبا يشبه الشعر إالّ اا ليست شعراً، ومل يقصد نظمها، بل ان   

  .ــ املؤلف. كمال انتظام احلقائق جعلها تتخذ شكالً شبيهاً بالنظم
 .ــ املترجم.اقتصرنا على املعىن وحدهاما يف الترمجة، فقد 



  .ومهما عملت فاالشياء تعاديك
  .فالبد من الترك اذن يف كلتا احلالتني

III 
  اا ملك اهللا، ينظر اليها بإذنه وبإمسه،: وتركها يعين

  كنت تبغي جتارة راحبة، فهيوان 
  .يف استبدال عمر باٍق ال يزول بعمرك الفاين الزائل

III 
  .وان كنت تريد رغبات نفسك، فهي زائلة، تافهة، واهية

  .وان كنت تتطلع اىل اآلفاق، فختم الفناء عليها
III 
  .ال يستحق الشراء اذن. فاملتاع يف هذا السوق مزيف 

 خلفهلذا دعه، فاالصيل منه قد اعد..  
  
  
  
  
  
  
  
  «غرباء احلرية»
على قمة شجرة التوت االسود املباركة، ذكر سعيد القدمي بلسان سعيد اجلديد هـذه              [
  ].احلقائق



  .بل املفتونون باوروبا62ضياء باشا »خماطيب ليس 
  .واملتكلم ليس نفسي، بل قليب تلميذ القرآن

III 
  اوز حدها اياك ان حتار، احذر ان جت.  السابقة حقائق«الكلمات»ان 

  .ال تزغ، وال تصِغ اىل فكر االجانب، انه ضالل، يسوقك اىل الندم
III 

  :أال ترى األوسع فكراً واألحد نظراً يقول دوماً يف حريته
  !فقد ذهلت! ممن اشكو، وملن! وا أسفى! آه
III 

  :وأنا أقول وال اتردد فالقرآن ينطقين
  ! اشكو منه اليه، وال احتري مثلك

III 
  . من احلق باحلق، ال أجتاوز حدياستغيث

  !ادعو من االرض اىل السماء، وال اهرب مثلك
  

  . الدعوة كلها؛ من النور واىل النور، ال انكث مثلك: يف القرآن الكرمي
  !اثبتها، وال اعري للفلسفة املخالفة اي اهتمام. احلكمة الصائبة: يف القران الكرمي
  .جواهر احلقائق: يف القرآن الكرمي

  !ال ابيعها مثلك.. يها بروحيافد
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كان من دعاة التجديد، دخل مجعية العثمانيني اجلدد، هاجر اىل ) 1880 ــ 1825(شاعر تركي   

كان .  يف ثالث جملدات، مجع فيها من عيون شعر الديوان«خرابات» و «ظفرنامه»له ديوان . باريس
اجلارية يف الكون، وكان يعاين من حريته هذه معاناة يتمتع بذكاء خارق ولكنه حار أمام احلكمة اإلهلية 

 .ــ املترجم. «يىن لغات». اي معاناة



III 
  !أجيل طريف من اخللق اىل احلق، ال اضل مثلك
  !اطري فوق الطريق الشائك، ال اطؤها مثلك

  !يصعد شكري اىل عنان السماء، ال اعصي مثلك
III 

  !ارى املوت صديقاً، ال اخافه مثلك
  !ادخل القرب بامساً، ال ارتعد مثلك

III 
  !ال اراه مثلك.. تبةَ العدمفم تنني، ِفراش الوحشة، ع
  !ال اضجر منه، ال ابغضه مثلك.. بل موضع تالقي االحباب

III 
  .ال اتضايق منه، وال أهابه

  فهو باب الرمحة، باب النور، باب احلق
  .اقرعه باسم اهللا، وال التفت، وال تأخذين الدهشة

  .سأرقُد قرير العني، حامداً ريب، ال اقاسي ضيقاً، وال اظل يف وحشة
  .«اهللا اكرب».. سأقوم على صدى أذان اسرافيل يف فجر احلشر، قائالً

  !ال ارهب من احملشر االكرب
  !ال اختلف من املسجد االعظم

III 
  . ال أيأس اصالً.. من لطف اهللا ونور القران الكرمي وفيض اإلميان
  .بل اسعى واجري طائراً اىل ظل عرش الرمحن

  .ان شاء اهللا.. وال احار مثلك
III 
  ذه املناجاة ختطرت يف القلب هكذا بالبيان الفارسيه



كتبت هذه املناجاة كما خطر على القلب، باللغة الفارسية، وقد نشرت ضمن رسالة             [
  .]«حباب من عمان القرآن احلكيم»

  به شش جهت نظر مىكردم درد خودرا درمان  منىديدم! يا رب
ًء لدائي، وانا مستند اىل     لقد سرحت نظري يف اجلهات الست، علّين أجد دوا        ! يا رب 

وقيل يل  .. اقتداري واختياري غافالً ال متوكالً، ولكن وا اسفى مل استطع أن أجد دواًء لدائي             
أال يكفيك الداُء دواًء: معىن.  

  دى روز  مزار بدر من است: در راست  مي ديدم كه
، ولكـين  لقد نظرت ـ بغفلة ـ اىل الزمان املاضي يف مييين، ألجد فيه السلوان  ! نعم

فأورثتين هذه اجلهة   . رأيت ان األمس قرب أيب، وتراءت يل األيام اخلوايل مقربة كبرية ألجدادي           
  ).1(وحشة بدل السلوان

  .ولكن االميان يري تلك املقربة الكربى جملساً منوراً وجممعاً مؤنساً لألحباب) 1(
  فردا قرب  من است: ودر جب ديدم كه

بل تراءى يل الغـد يف      . يسار، فلم أستطع أن أجد فيه دواءً      مث نظرت اىل املستقبل يف ال     
صورة قربي، وتراءى يل املستقبل قرباً ألمثايل ومقربة للجيل املقبل، فـاورثتين هـذه اجلهـة              

  ).2(الوحشة بدل السلوان
ولكن االميان وما يورثه من االطمئنان يري تلك املقربة العظمى  دعوة رمحانية اىل              ) 2(

  .اللطيفةقصور السعادة 
  تابوت جسم بر اضطراب من است: و إمروز

وحيث ال جدوى من اليسار، نظرت اىل اليوم احلاضر، فرأيت وكأن هذا اليوم تابوت              
  )3.(حيمل جنازة جسمي الذي ينتفض انتفاضة املذبوح  بني املوت واحلياة

  .ولكن االميان يري ذلك التابوت دار جتارة ودار ضيافة باهرة) 3(
   جنازهء من ايستاده استبر سر عمر

فلم أعثر على الدواء يف هذه اجلهة، ورفعت رأسي ونظرت اىل قمة شـجرة عمـري،      
  )4(ورأيت أن جنازيت هي الثمرة الوحيدة لتلك الشجرة، وهي ترقبين من هناك



ولكن االميان يري ان تلك الثمرة ليست جنازة، بل هي انطالق لروحي املرشحة             ) 4(
  .قدمي لتسرح يف النجوملألبد من وكرها ال

  آب خاك خلقت من وخاكستر عظام من است: در قدم
فيئست من تلك اجلهة أيضاً، ،طأطأت رأسي، فرأيت ان رميم عظامي قد اختلط مـع               

داًء لدائي ومل تسـعفين   - هذه اجلهة - فزادت. تراب مبدأ خلقيت وهو يداس حتت األقدام
  ).5(بشئ
  .التراب باباً للرمحة،وستاراً دون صالة اجلنةاما االميان فقد  أظهر ذلك ) 5(

  اين دنياى ىب بنياد هيج در هيج است: جون در بس  مىنكرم، بينم
ان دنياً فانية تتدحرج    : فصرفت نظري عن تلك اجلهة مولّياً وجهي اىل الوراء، ورأيت         

 من ان   فنفثت هذه اجلهة سم الوحشة واخلوف يف دائي بدالً        . يف وديان العبث وظلمات العدم    
  ).6(متنحين العزاء
اما االميان فقد أظهر ان تلك الدنيا املتدحرجة يف الظلمات ما هي اال مكاتيـب               ) 6(

صمدانية وصحائف نقوش سبحانية أت مهامها، وأفادت معانيها، وتركـت نتائجهـا يف             
  .الوجود بدالً عنها
ودراز بـه   اندازهء نظر مىكنم، در قرب كشاده اسـت و راه ابـد بـدور             : ودر بيش 
  ديداراست

وملا مل أجد خرياً ايضاً يف هذه اجلهة رنوت بنظري اىل األمام، ورأيت ان باب القـرب                 
  ).7(مفتوح يف بداية طريقي، وتتراءى وراءه من بعيد طريق ممتدة اىل األبد

أما االميان فقد جعل باب القرب ذاك باباً اىل عامل النور، وتلك الطريق طريقـاً اىل                ) 7(
  .ة اخلالدة، فأصبح االميان، حبٍق مرمهاً شافياً لدائيالسعاد

  مرا جز جزء اختيارى جيزى نيست در دست
وهكذا مل أعثر يف هذه اجلهات الست على أي سلواٍن وعزاٍء بل وجدت استيحاشـاً               

  ).8(وهلعاً، ومل يكن يل جتاهها مستند سوى جزء اختياري



زء  االختياري وثيقة ألستند ا اىل قدرة        اما االميان فانه يسلّمين بدالً من ذلك اجل       ) 8(
  .عظيمة مطلقة، بل االميان هو الوثيقة نفسها

  كه او جزء هم عاجز، هم كوتاه، وهم كم عيار است
وان ذلك اجلزء االختياري الذي هو سالح االنسان، عاجز، قاصر، ناقص، ال ميكنـه              

  ).9(اخللق وليس له االّ الكسب
لك اجلزء االختياري كافياً لكل شئ اذ يستعمله يف سبيل اهللا،          االّ ان االميان جيعل ذ    ) 9(

  .كاجلندي الذي إنسلك يف جيش الدولة فينجز ألوف أضعاف قوته من األعمال
  نه در ماضى جمال حلول، نه در مستقبل مدار نفوذاست

. ألن ذلك اجلزء االختياري ليس له القدرة للحلول يف املاضي، وال النفوذ يف املسـتقبل              
  )10( ال نفع له آلمايل وآالمي املاضية واملستقبلةلذا

ولكن االميان يأخذ زمام ذلك اجلزء االختياري من اجلسم احليواين ويسـلّمه اىل            ) 10(
حيث دائرة حياة القلـب     . القلب والروح، لذا يستطيع ان حيلّ يف املاضي وينفذ يف املستقبل          

  .والروح واسعة جداً
  ن سيال استميدان أو إين زمان حال، ويك آ

ان ميدان جوالن ذلك اجلزء االختياري هو الوقت  احلاضر القصري وهو آن سيال ليس               
  .االّ

  با إين مهه فقرها وضعفها، قلم قدرت تو آشكاره
  ميل ابد وامل سرمد: «در فطرت ما»نوشته است، 

عالوة على مجيع حاجايت هذه، وضعفي وفقري وعجـزي، وانـا حتـت هجمـات               
خاوف الواردة من هذه اجلهات، فقد اُدرجت يف ماهييت آمال ممتدة اىل األبد،             االستيحاش وامل 

  .ويف فطريت رغبات سطرت بوضوح بقلم القدرة
  بلكه هرجه هست، هست

بل كل ما يف الدنيا، مناذجه يف فطريت، فأنا على عالقة جبميع تلك الرغبات واآلمال، بل 
  .أسعى هلا، واُدفع اىل السعي هلا



  ياج مانند دائرهء نظر بزركى داراستدائرهء إحت
  .ان دائرة احلاجة واسعة سعة دائرة النظر

  خيال كدام رسد احتياج نيزرسد، در دست هرجه نيست در إحتياج هست
فاحلاجة اذاً هناك أيضاً، بل     . حىت ان اخليال أينما ذهب، تذهب دائرة احلاجة اىل هناك         

  .ما ليس يف اليد ال حد لهكل ما ليس يف متناول اليد فهو ضمن احلاجة، و
  دائرهء اقتدار مهجو دائرهء دست كوتاه كوتاه است

  بينما دائرة القدرة ضيقة وقاصرة بقدر ما تصل اليه يدي القاصرة 
  بس فقر و حاجات ما به قدر جهان است
  .مبعىن ان فقري وحاجايت بقدر الدنيا كلها

   است«جزء ال يتجزأ»: سر مايهء ما مهجو
  . فهو شئ جزئي ضئيلأما رأس مايل

  اين جزء كدام واين كائنات حاجات كدام است؟
أين احلاجات اليت بقدر هذا العامل، وال تستحصل االّ باملليـارات مـن هـذا اجلـزء                 

  .االختياري الذي اليساوي شيئاً؟
وال ميكن ان تستحصل تلـك      . انه ال ميكن شراء تلك احلاجات ذا الثمن الزهيد جداً         

  !.ذا
  .ن من البحث عن وسيلة أخرىفالبد اذ

  بس در راه تو أزين جزء نيز  بازمىكدشنت  جارهء من است
وتلك الوسيلة هي التربؤ من ذلك اجلزء االختياري وتفويض أمره اىل االرادة اإلهليـة،              

وبذلك يكون االعتصام حببل    . وتربؤ املرء من قوة نفسه وحوله وااللتجاء اىل حول اهللا وقوته          
  .التوكل

فانين أختلى عن ذلك اجلزء االختياري واتربأ       . ملا كانت وسيلة النجاة هي هذه     ! فيا رب 
  .من أنانييت، يف سبيلك

  تا عنايت تو دستكري من شود، رمحت ىب ايت توبناه من است



لتأخذ عنايتك بيدي، رمحةً بعجزي وضعفي، ولتكون رمحتك مستندي، رأفة بفقـري            
  .ولتفتح يل باا.. واحتياجي

  ه حبر ىب ايت رمحت يافت، تكيهآن كس ك
  نكند برين جزء اختيارى كه يك قطره سراب است

نعم، كل من وجد حبر الرمحة الذي ال ساحل له، ال يعتمد على جزئه االختياري وهو                
  .كقطرة سراب، وال يفوض اليه أمره، من دون تلك الرمحة

  اين زندكاىن مهجو خواب است! أيواه
  اد استوين عمر ىب بنياد مهجو ب

وأضعنا ذا الظن كـل     . يا اسفى، لقد خدعنا، فظننا هذه احلياة الدنيا مستقرة دائمة         
  .شئ

  !نعم، ان هذه احلياة غفوة قد مضت كرؤيا عابرة
  .وهذا العمر الذي ال قرار له يذهب ذهاب الريح

  انسان به زوال دنيا به فنا است، آمال ىب بقا آالم به بقا است
انـه يـذهب    .  املعتد بنفسه، وحيسبها أبدياً، حمكوم عليه بالزوال       ان االنسان املغرور،  

  .سريعاً
اما الدنيا اليت هي مأواه، فستهوي يف ظلمات العدم، فتذهب اآلمـال أدراج الريـاح               

  .وتبقى اآلالم حمفورة يف األرواح
  وجود فاىن خودرا فدا كن! بيا أي نفس نا فرجام

  خالق خودرا كه اين هسىت وديعه هست
ىل يا نفسي املشتاقة اىل احلياة، والطالبة العمر الطويل، والعاشقة للـدنيا، واملبـتالة      فتعا

بآالم ال حد هلا وآمال ال اية هلا، يا نفسي الشقية انتبهي وعودي اىل رشدك، أال تـرين ان                   
ا، الرياعة اليت تعتمد على ضوئها تظل بني ظلمات الليل البهيم، بينما النحل اليت ال تعتد بنفسه       

كذلك أنِت،  ..  جتد ضياء النهار، وتشاهد مجيع  صديقاا من األزهار مذهبة بضوء الشمس           
ولكـن ان   . ان اعتمدت على وجودك وعلى نفسك وعلى أنانيتك، فسـتكونني كالرياعـة           



وجتـدين  . ضحيت بوجودك يف سبيل خالقك الكرمي الذي وهبه لك سوف تكونني كالنحل           
  .سك، اذ هذا الوجود وديعة عندك وامانة لديكفضحي بنف. نور وجود ال حد له

  وملك  او  أوداه فنا كن تا بقا يابد، ازان
   إثبات است«نفى النفى»: سرى كه

مث ان الوجود ملكُه سبحانه وهو الذي وهبه لك، لذا إفديه من دون منة وال إحجـام،                 
  .وإفنيه كي جيد البقاء، ألن نفي النفي إثبات

  . فهو موجود، وان انعدم املعدم يكون موجوداًان كان العدم معدوماً: أي
  خداى بر كرم خود ملك خودرا  مىخرد أزتو

  اي ىب كران داده براى تو نكهدارد
وانه حيفظ لك ذلك امللك     . ان اهللا يشتري منك ملكه، ويعطيك مثنه عظيماً، وهو اجلنة         

نفذي هذه التجارة فوراً،    ا! فيا نفسي . ويرفع قيمته ومثنه وسيعيده اليك بأبقى صورة واكملها       
اا جتارة راحبة يف مخسة أرباح، أي تكسبني مخسة أرباح معاً يف صفقة واحدة، وتنجني مـن   

  .مخسة خسائر معاً
  

  ِبسم اهللا الرحمِن  الرحيِم
  )فَلَما أفلَ قالَ الَ أِحب االفلني (
ه السالم الذي ينعي بـه      من خليل اهللا ابراهيم علي    ) ال أحب اآلفلني  :( لقد أبكاين نعي  [

زوال الكائنات، فصبت عني قليب قطراٍت باكيات من شؤون اهللا، كل قطرة حتمل من احلزن               
تلك القطرات هي هذه االبيات الـيت       . والكمد ما يثري االشجان ويدفع اىل البكاء والنحيب       

ـ    .. وردت اىل القلب بالفارسية    يم كمـا  وهي منط من تفسري لكالم خليل الرمحن ونبيه احلك
  ) ].ال أحب اآلفلني: (تضمنته اآلية الكرمية
   كم شدن حمبوب«افولده»منى ز يباست 



ليس مبحبوب مجيل، فاحملكوم عليه بالزوال لن يكـون         !   حمبوب، يغرق يف أفق املغيب    
مجيالً حقاً وال حيبه القلب، اذ القلب الذي خلق أصالً ليعشق خالداً، ويعكس أنوار الصمد،               

  .ل وال ينبغي لهال يود الزوا
   غيب شدن مطلوب«غروبده»منى ارزد 

ليس أهالً أن يرتبط به القلب، وال يشد معه الفكـر؛           !   مطلوب، حمكوم عليه باألفول   
فالنفس ال تذهب عليه حسـرات،      . ألنه عاجز عن أن يكون مرجعاً لالعمال وموئالً لآلمال        

  .أتراك يعشقه القلب أو ينشده ويعبده؟
   حمو شدن مقصود«فناده»منى خواهم 

أنا ال أريد فانيا، الين الفـاين املسـكني،         . ال أريده !  مقصود، يمحى يف الفناء ويزول    
  فماذا يغين الفانون عين؟

   دفن شدن معبود«زوالده»منى خوامن 
ال أدعوه، وال أسأله، وال التجئ اليه، اذ من كان عـاجزاً ال             !  معبود، يدفن يف الزوال   

د دواًء ألدوائي اجلسيمة وال يقدر على ضماد جراحـايت االبديـة،            يستطيع حتماً من ان جي    
  فكيف يكون معبوداً من ال يقدر على انقاذ نفسه من قبضة الزوال؟

  مى زند روح) ال احب اآلفلني(عقل فرياد مى دارد، نداِء 
 املفتـــون   «العقـل»أمام هذه الكائنـات املضطربة املنسابة اىل الزوال، يصـرخ         

 الساعية اىل حمبوب    «الروح»وتئن  .. يائساً من االعماق، كلما رأى زوال معشوقاته      باملظاهر  
  ). ال أحب اآلفلني(خالد أنني 
  .ال اطيق الفراق.. ال.. ال أريد الفراق..  ال

  مني خواهم منى خوامن منى تامب فراقي
   إين زوال در بس تالقي «مراقه»منى ارزد 

ات املكدرة بالزوال غري جديرة باللهفـة، بـل ال          وصال يعقبه الزوال مؤمل، هذه اللقاء     
يستحق شوقاً وصال يعقبه فراق؛ الن زوال اللذة مثلما هو أمل فان تصور زوال اللذة كذلك                

ومجيع قصائدهم امنا  - وهم عشاق جمازيون - أمل مثله، فدواوين مجيع شعراء الغزل والنسيب



، حىت اذا ما استعصرت روح ديوان       هي صراخات تنطلق من آالم تنجم من تصور الزوال هذا         
  .أٍي منهم فال تراها االّ وتقطر صراخاً أليماً ناشئاً من تصور الزوال

  مى زند قلبم) ال احب اآلفلني(أزان دردى كزين 
  فتلك اللقاءات املشوبة بالزوال، وتلك احملبوبات اازية املورثة لألمل، تعصر قليب حىت            

  . اآلفلني على غرار سيدنا ابراهيم عليه السالمال أحب: جيهش بالبكاء قائالً
  :فان كنت طالباً للبقاء حقاً، وأنت ما زلت يف الدنيا الفانية فاعلم

  .«فنادن»درين فاين بقا خوازى بقا خيزد 
  !  ان البقاء ينبثق من الفناء، فجد بفناء النفس االمارة لتحظى بالبقاء

  «فنادن» راه «بقايه»دنيا فنا شد، هم فدا كن ، هم عدم بني ، كه از 
افِنِه من نفسك، جد مبامتلكه يف سبيل       .  جترد من كل خلق ذميم هو مبعث عبادة الدنيا        

أبصر عقىب املوجودات املاضية حنو العدم فالسبيل يف الدنيا اىل البقاء امنا متر من              . احملبوب احلق 
  .درب الفناء

  ند وجدان مى ز) ال احب اآلفلني(فكر فيزار مى دارد، أنني 
 االنسان السارح يف االسباب املادية يف حرية وقلق أمـام مشـهد زوال              «فكر»ويظل  

  .الدنيا، فيستغيث يف قنوط
 الذي ينشد وجوداً حقيقياً يتبع خطى سيدنا ابراهيم عليه السـالم يف            «الوجدان»بينما  

ـ            : أنينه ع املوجـودات   ال أحب اآلفلني ويقطع أسبابه مع احملبوبات اازية وحيل حبالـه م
  .باحملبوب احلقيقي..الزائلة،معتصماً باحملبوب السرمدي

درهر فرد أز فاين دو راه هست با باقي ، دو سر جـان              : كه  ! بدان اي نفس نادامن     
  جاناىن

انك تستطيع وجدان سبيلني اىل البقاء من كل        ! يا سعيد اعلم  ! فيا نفسي الغافلة اجلاهلة   
، حىت ميكنك أن تشاهد فيهما ملعتني وسرين من أنـوار مجـال   شئ فاٍن يف هذه الدنيا الفانية  

  . احملبوب الدائم، فيما اذا قدرت على جتاوز الصورة الفانية وخرقت حدود نفسك
  كه در نعمتها إنعام هست وبس آثارها أمسا بكري مغزى، رميزن در فنا آن قشر ىب معنا



فان نفذت . ستشعر يف ثنايا النعمةان اإلنعام يشاهد طي النعمة، ولطف الرمحن ي !!  نعم
  .من خالل النعمة اىل رؤية اإلنعام فقد وجدت املنعم

كل منه يبني أمساء صانعه     . مث ان كل أثر من آثار األحد الصمد امنا هو رسالته املكتوبة           
فان استطعت العبور من النقش الظاهر اىل املعىن الباطن فقد وجدت طريقاً اىل االمساء  . احلسىن
  . من خالل املسمياتاحلسىن

الوصول اىل مغزى هذه املوجودات الفانيات ولبهـا،   - يا نفسي - فما دام يف وسعك
  .فاستمسكي باملعىن، ودعي قشورها جيرفها سيل الفناء، مزقي االستار دون حسرة عليها

  ز امسا لفظ بر معنا جنوان معنا، وميزن در هوا آن لفظ ىب سودا : بلى اثارها كونيد
 ليس يف املوجودات من شئ اال هو لفظ جمسم يفصح عن معـاين جليلـة، بـل                  !نعم

  .يستقرىء أغلب امساء صانعه البديع
 - يا نفسي - فما دامت هذه املخلوقات ألفاظ القدرة اإلهلية وكلماا اسدة، فاقرأيها

ـ             اح دون  وتأملي يف معانيها واحفظيها يف أعماق القلب، وارمي بألفاظها التافهة أدراج الري
  .ودون انشغال ا.. أسف عليها

  ميزن اي نفسم) ال احب اآلفلني(عقل فرياد مى دارد، غياث 
والعقل املبتلى مبظاهر الدنيا وال ميلك اال معارف آفاقية خارجية، جتره سلسلة أفكاره اىل 

فتراه يضطرب من حريته ويرتعد من هول املوقف فيصرخ يائسـاً           . حيث العدم واىل غري شئ    
  .اً، باحثاً عن خمرج من هذا املأزق ليبلغه طريقاً سوياً يوصله اىل احلقيقةجزع

  فما دامت الروح قد كفت يدها عن اآلفلني الزائلني، والقلب قد تـرك احملبوبـات               
فاستغيثي يا نفسي املسكينة بغياث ابراهيم عليه       .. اازية، والوجدان قد أعرض عن الفانيات     

  .انقذي نفسكال أحب اآلفلني و: السالم
  : عشق خوى«جامي»جه خوش كويد أو شيدا 



ذلك الشاعر العاشق الوهلان حىت لكأن فطرتـه قـد         63جامي  »ما أمجل قول    ! وانظري
عجنت باحلب اإلهلي حينما أراد ان يويل االنظار شطر التوحيد ويصرفها عـن التشـتت يف                

  :اذ قال... الكثرة
  64ى دان، يكى كوىيكى خواه، يكى خوان، يكى جوى،  يكى بني، يك

  .أقصد الواحد، فسواه ليس جديراً بالقصد
  أدع الواحد، فما عداه ال يستجيب دعاء
  اطلب الواحد، فغريه ليس أهالً للطلب

  .شاهد الواحد، فاآلخرون ال يشاهدون دائماً، بل يغيبون وراء ستار الزوال
  .اعرف الواحد، فما ال يوصل اىل معرفته ال طائل من ورائه

  .واحد، فما ال يدل عليه من أقوال وأذكار هراء ال يغين املرء شيئاًاذكر ال
  :صدقت أي جامي!  نعم
   برابر ميزند عامل«ال اله االّ هو»كه 

  . هو املطلوب، هو احملبوب، هو املقصود، هو املعبود
ال : (فالعامل كله، أشبه حبلقة ذكر، وليل كربى يردد بألسنته املتنوعة ونغماته املختلفة           

ال أحب  : ويشهد الكل على التوحيد،  فيداوي به اجلرح البالغ الغور الذي يفجره           ) له اال هو  إ
انفضوا أيديكم من كل حمبوباتكم اازية      .. هيا اىل احملبوب الدائم الباقي    : اآلفلني وكأنه يقول  

  .الزائلة
  

                                                           
63
، بعد ان امت )1414( هـ 817عام ) هراة(من اعمال ) جام(هو نورالدين عبد الرمحن ولد يف   

وشيخ دراسته العلمية اظهر شغفاً شديداً بالتصوف، وكان امامه سعد الدين الكاشغرى احد علماء عصره 
له ثالثة دواوين من الشعر الوجداين، وسبع . تويف عن اثنتني واربعني سنة من العمر. النقشبندية يف عهده

 .ــ املترجم. مثنويات
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  .ــ املؤلف. هذا البيت ملوالنا جامي  
  



  «لوحتان»
انبول، عندما  على تل يوشع املطل على البسفور باست      65كنت قبل مخسة وعشرين عاماً      [

قررت ترك الدنيا، أتاين أصحاب اعزاء، ليثنوين عن عزمي ويعيدونين اىل حاليت االوىل، فقلت              
ويف الصباح الباكر خطرت هاتان اللوحتان اىل       . دعوين وشأين اىل الغد، كي استخري ريب      : هلم

وأبقيتهما كما  قليب، ومها شبيهتان بالشعر، االّ اما ليستا شعراً، وقد حافظت على عفويتهما             
وملناسبة املقام  .«الكلمة الثالثة والعشرين  »وقد أحلقتا خبتام    . وردتا ألجل تلك اخلاطرة امليمونة    

  ].أدرجتا هنا
  اللوحة األوىل

  ]وهي لوحة تصور حقيقة الدنيا لدى أهل الغفلة[
  .ال تدعين اىل الدنيا، فقد جئتها ورأيت الفساد

  ..نور احلقاذ ملا صارت الغفلة حجاباً، وسترت 
  رأيت املوجودات كلها، فانية مضرة

فقد لبسته، ولكن كم عانيت من البالء يف العدم ! الوجود: ان قلت.  
فقد ذقتها، ولكن كم قاسيت العذاب! احلياة: وان قلت.  

  اذ صار العقل عقاباً، والبقاء بالًء
  .والعمر عني اهلواء، والكمال عني اهلباء

  . عني األملوالعمل عني الرياء، واألمل
  .والوصال عني الزوال، والدواء عني الداء

  .واألنوار ظلمات، واألحباب أيتاماً
  .واالصوات نعيات، واألحياء أموات

  .وانقلبت العلوم أوهاماً، ويف اِحلكَم ألف سقم
  .وحتولت اللذائذ آالماً، ويف الوجود ألِف عدم
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    ــ املترجم1922اي سنة   
 



أملكم يف الفراق من ! فقد وجدته، آه! احلبيب: وان قلت.  
  
  
  
  
  
  

  اللوحة الثانية
  ]وهي لوحة تشري اىل حقيقة الدنيا لدى أهل اهلداية[

  .ملا زالت الغفلة، أبصرت نور احلق عياناً
  ..واذا الوجود برهان ذاته، واحلياة مرآة احلق
  .واذا العقل مفتاح الكرت، والفناء باب البقاء

  ..وانطفأت ملعة الكمال، واشرقت مشس اجلمال
  .عني الوصال، واألمل عني اللذةفصار الزوال 

  .والعمر هو  العمل نفسه، واألبد عني العمر
  ..والظالم غالف الضياء، ويف املوت حياة حقة
  ..وشاهدت األشياء مؤنسة، واألصوات ذكراً

  .فاملوجودات كلها ذاكرات مسبحات
  . ولقد وجدت الفقر كرت الغىن وابصرت القوة يف العجز

  .كلها لكإن وجدت اهللا فاالشياء 
  ..نعم ان كنت عبداً ملالك امللك، فملكه لك

  . وان كنت عبداً لنفسك معجباً ا، فابصر بالًء وعبئاً بال عدٍّ، وذقها عذاباً بال حد
وان كنت عبداً هللا حقاً مؤمناً به، فابصر صفاًء بال حٍد، وذق ثواباً بال عد، وِنل سعادة                 

  .بال حٍد



  مناجاة
بعد عصر يوم من أيام     ) قُدس سره (ء احلسىن للشيخ الكيالين     لقد قرأت قصيدة االمسا   [

شهر رمضان املبارك، وذلك قبل مخس وعشرين سنة، فوددت ان اكتب مناجـاة باالمسـاء               
احلسىن، فكُتب هذا القدر يف حينه، إذ انين اردت كتابة نظرية ملناجاة استاذي اجلليل السامي،               

  .لذا عجزت، وظلت املناجاة مبتورة. ولكن هيهات، فاين ال املك موهبة يف النظم
 وهي املكتوب الثالث والثالثـون ولكـن        «النوافذ»وقد أحلقت هذه املناجاة برسالة        

  ].ملناسبة املقام اُخذت اىل هنا
  هو الباقي

     العــدلُ لـه االرض كمه              هو احلَكَـمض حالقضايا حنـن يف قَب حكيم
  والسماُء

يوب فـي ملكـه              هـو القـادر القـيــوم لـه       عليم اخلـفايـا والغ  
  الـعـــرش والـثراء

لطيف املـزايـا والنـقوش فــي صنعـه              هو الفـاطر الـودود لـه                       
ـُسن والبهاُء   احل

جـلـيـلُ الـمرايا والشـؤون يف خــلقه              هو امللك القـدوس لـه                
  العز والكربياء
ـُنعه              هو الـدائـم الباقي لـــه بديع ال  ربايا حنن مــن نـقـش ص

  املـلك والـبقاُء
كرمي العـطايا حنـن ِمن ركـِب ضـيـفه               هو الـرزاق الكـايف لـه           

  احلـمـد    والثناء
                        الـوافـي لـه اجلـود مجيل اهلدايا حنن من نسـج علـمـه            هو اخلالق

  والـعطاء
ـِْقه              هو الراحم الشـايف له                      ـَل مسـيـع الشـكـايــا والـدعاِء خل

  الشـكر والثناء



      لـه الـعــفو غـفور اخلـطايا والذنـوِب لعبده              هو الغفّار الـرحيم
  والـرضاء

  : استغيثي وابكي مثل قليب وقويل! ويا نفسي
  انا فاٍن من كان فانيا ال اريد

   من كان عاجزاً ال اريدانا عاجز
  سلّمت روحي للرمحن، سواه ال اريد

  حبيباً باقياً اريد.. بل اريد 
  مشساً سرمداً اريد.. انا ذرة

  .انا ال شئ، ومن غري شئ، املوجودات كلَّها اريد
  مثرة تأمل 

  .يف مراعي بارال، واشجار الصنوبر والقَِطران، والعرعر واحلَور األسود
  ].اخذت هنا ملناسبة املقام. وب احلادي عشروهي قطعة من  املكت[

ايام منفاي، أسرح النظر يف اشـجار الصـنوبر         ) بارال(بينما كنت على قمة جبل يف       
اذ . وأتأمل يف هيبة أوضاعها وروعة اشكاهلا وصورها      . والقَِطران والعرعر، اليت تغطي اجلهات    

تسـبيحات وذكـر جذابـة      هب نسيم رقيق حول ذلك الوضع املهيب الرائع اىل أوضاع           
واذا بذلك املشهد البهيج السار يتقطر عرباً أمام النظر، وينفث         . واهتزازات نشوة شوق وليل   

  66).أمحد اجلزري(وفجأة خطرت ببايل الفقرة اآلتية بالكردية لـ . احلكمة يف السمع
  هر كس بتماشا كه حسناته زهر جاى تشبيه نكاران جبماال ته دنازن

ميع مسرعني من كل صوب ملشاهدة حسنك، ام جبمالك يتغنجـون           أي لقد أتى اجل   
  .ويدللون

                                                           
66
) هـ540(ولد عام . يخ أمحدوامسه الش) جزيرة ابن عمر(هو املال اجلزري، أصله من جزيرة بوتان   

له غزليات غزيرة مدونة يف ديوانه . حيث كان حيكم اجلزيرة األمري عماد الدين وهو صاحب امارة فيها
 .ــ املترجم).ديوان املال اجلزري(املسمى 



  :وتعبرياً عن معاين العربة، بكى قليب على هذه الصورة
  هر حى بتماشاكه صنع تو زهر جاى بتازى! يا رب
ان كل حي، يتطلع من كل مكان، فينظرون معاً اىل حسـنك، ويتـأملون يف               ! يارب

  .روائع األرض اليت هي معرض صنعك
  زنشيب از فرازى مانند دالالن بنداء بآوازى

فهم كالدعاة االدالء، ينادون من كل مكان، من األرض، ومن السماوات العلـى اىل              
  .مجالك

  دم دم ز مجال نقش تو در رقص بازى
  .فترقص تلك االشجار، االدالّء الدعاة، جذلة من جة مجال نقوشك يف الوجود

  ز كمال صنع تو خوش خوش بكازى
  ..صدر أنغاماً شدية واصداًء ندية من نشوة رؤيتهم لكمال صنعتكفت

  ز شرييىن آواز خود هى هى دنازى
  .فكأن حالوة أصدائها، تزيد نشوا وزها طرباً، فتتغنج حبركات الدالل

  أز وى رقص آمد جذبه خوازى
  .وألجل هذا هبت هذه االشجار للرقص اجلميل، راغبة يف االنتشاء واالجنذاب

  زين آثار رمحت يافت هر حى درس تسبيح منازىأ
  .يستلهم كل حي صالته اخلاصة وتسبيحاته املخصوصة من اثار هذه الرمحة اإلهلية

  ايستاده هر يكى بر سنك باال سرفرازى
وبعد التزود بالدرس البليغ، تنتصب كل شجرة قائمة فوق صخرة مشاء، فاحتة أيـديها              

  .متطلعة اىل العرش
  دستهارا بدركاه  إهلى مهجو شهبازىدراز كرده است 



لقد تسربلت كل شجرة بسربال العبودية، ومدت مئات أيديها ضارعة امـام عتبـة               
  به جنبيد است زلفهارا به شوق انكيز شهنازى67) شهباز قلندر(احلضرة اإلهلية، كأا 

شـاهد  مـثرية يف امل   68) شهناز اجلميلة (وز أغصاا الرقيقة كأا الضفائر  الفاتنة لـ         
  .أشواقاً لطيفة وأذواقاً سامية

لكأن هذا اجلمال يهز طبقات     69 عشق بازى    «هاى هوى »به باال ميزنند أز برده هاى       
  .العشق، بل ميس أعمق األوتار وأشدها حساسية

  كريينهاى درينهاى زواىل أز حب جمازى) هوشه(ميدهد 
  :امام هذا املنظر املعبر يرد الفكر هذا املعىن

املكلوم بأمل الزوال الذي    . نني حزين، وبكاء مرير، ينبعثان من أعمق األعماق       يذكّره بأ 
  .يصيب األحبة اازية

  بر سر حممودها نغمهاى حزن انكيز أيازى
انه يسمع انغام الفراق واالمل الشجية على رؤوس اشهاد العاشقني املفارقني عن أحبتهم،             

  .كما فارق السلطان حممود حمبوبه
  اى أزِلى أز حزن انكيز نوازىمردهارا نغمه

وكأن هذه االشجار بنغماا الرقيقة احلزينة، تؤدي مهمة إمساع اصداء اخللود ألولئـك    
  .األموات الذين انقطعوا عن حماورات الدنيا واصدائها

   مى آيد أزو زمزمهء ناز ونيازى«روحه»
  :اما الروح فقد تعلمت من هذه  املشاهد

                                                           
67
 ــ املؤلف. كان خادماً لدى الشيخ الكيالين، وترىب على يديه، حىت ترقى يف مراتب الوالية  

68
 ــ املؤلف. ة جبماهلا ومجال شعرها وظفائرهاحسناء شهري  

69
  :هذا البيت يشري اىل شجرة العرعر يف املقربة  

 .ــاملؤلف.بباال ميزنند أز برده هاى هاى هوى مردها رانغمهاى ازىل از حزن انكيز نوازي



ت امساء الصانع اجلليل بالتسبيح والتـهليل فهـي أصـوات       ان األشياء تتوجه اىل جتليا    
  .وأصداء تضرعاا وتوسالا

  سر توحيد ز علو نظم اعجازى: قلب مي خواند أزين آياا
اما القلب فانه يقرأ من النظم الرفيع هلذا االعجاز، سر التوحيد يف هذه االشجار كأا               

  .آيات جمسمات
نظام وابداع الصنعة واعجاز احلكمة، مـا لـو         أي ان يف خلق كل منها من خوارق ال        

  .احتدت أسباب الكون كلها، وأصبحت فاعلة خمتارة، لعجزت عن تقليدها
  ذوق باقى در فناى دنيابازى: زلزله ها! نفس ميخواهد درين ولوله ها

اما النفس؛ فكلما شاهدت هذا الوضع لالشجار، رأت كأن الوجـود يتـدحرج يف              
انك ستجدين البقـاء    »:  فتحرت عن ذوٍق باٍق، فتلقت هذا املعىن       .دوامات الزوال والفراق  

  .«بترك عبادة الدنيا
  نظم خلقت نقش حكمت كرت رازى: عقل  مي بيند  ازين زمزمه ها دمدمه ها

اما العقل فقد وجد انتظام اخللقة، ونقش احلكمة وخزائن أسـرار عظيمـة يف هـذه                
. وانات معاً، ومن انداء الشـجريات والنسـائم       األصوات اللطيفة املنبعثة من االشجار واحلي     

  .وسيفهم ان كل شئ يسبح للصانع اجلليل جبهات شىت
  آرزو ميدارد هوا ازين مههمه ها هوهوها مرك خود در ترك اذواق جمازى

اما هوى النفس، فانه يلتذ ويستمتع من حفيف االشجار وهبوب النسيم ذوقاً لطيفـاً              
 حىت انه يريد ان ميوت ويفىن يف ذلك الذوق احلقيقي، واللـذة             ينسيها األذواق اازية كلها،   

  .احلقيقية بتركه األذواق اازية، اليت هي جوهر حياته
  مالئك را جسد آمد مساوى باهزاران ىن: خيال بيند ازين اشجار

اما اخليال فانه ىرى كأن املالئكة املوكلني ذه االشجار قد دخلوا جذوعها ولبسـوا              
وكأن السلطان السرمدي قد ألبسـهم هـذه        . الكة لقصيبات الناي بانواع كثرية    أغصاا امل 

األجساد يف استعراض مهيب مع آالف انغام الناي، كي تظِهر تلك االشجار أوضاع الشكر              
  .واالمتنان له بشعور تام، ال أجساداً ميتة فاقدة للشعور



  ازين نيها شنيدت هوش ستايشهاى ذات حى
االنغام صافيتها، اذ خترج أصواتاً لطيفة كأا منبعثة من موسـيقى           فتلك النايات مؤثرة    

مساوية علوية، فال يسمع الفكر منها شكاوى آالم الفراق والزوال، كما يسمعها كل العشاق              
بل يسمع أنواع الشكر للمنعم الرمحن، وأنـواع        ) موالنا جالل الدين الرومي   (ويف مقدمتهم   

  .احلمد تقدم اىل احلي القيوم
  حى حى:  ذكردارند به در معناي«هو هو»هارا زبان دارند مهه ورق

كل منـها تـردد     . فقد صارت األوراق كذلك  ألسنة     . وإذ صارت االشجار أجساداً   
وتعلن بتحيات حياتـه اىل     .  مبجرد مس اهلواء هلا    «..هو.. هو»بآالف االلسنة ذكر اهللا بـ      

  صانعه احلي القيوم
  ند هر شى برابر مى ز«الَ اله اال هو»جو 

  . وتعمل ضمن حلقة ذكر الكائنات العظمى«ال ِاله اال  هو»: الَن مجيع األشياء تقول
  «اهللا»:  برابر ميزنند«يا حي»:  سراسر كويدند«يا حق»دمادم جويدند 

فتسأل كل حني من خزينة الرمحة اإلهلية، بلسان االستعداد والفطرة، وتطلب حقـوق             
  .«يا حق»: حياا، بترديدها
  . بلسان نيلها ملظاهر احلياة«يا حي»ر مجيعاً اسم وتذك

  فيا حي يا قيوم حبق اسم حى قيوم
  ...حياتى ده به إين قلب بريشان را                استقامت ده به إين عقل مشوش را

   آمني
  رسالة تستنطق النجوم

  
 نظرت اىل وجه السـماء يف سـكون   «جام»كنت يوماً على ذروة قمة من قمم جبل    

ل، واذا بالفقرات اآلتية ختطر ببايل، فكأنين استمعت خياالً اىل ما تنطق به النجوم بلسـان       اللي
  .كتبتها كما خطرت دون تنسيق على قواعد النظم والشعر لعدم معرفيت ا.. احلال



وقد اُخذت اىل هنا من املكتوب الرابع، ومن ختام املوقف االول من الكلمـة الثانيـة                
  .والثالثني
  

  .ىل النجوم ايضاً، اىل حلو خطاا الطيب اللذيذواستمع ا
  .لترى ما قرره ختم احلكمة النير على الوجود

III 
  :اا مجيعاً تف وتقول معاً بلسان احلق

  حنن براهني ساطعة على هيبة القدير ذي اجلالل
III 

  .حنن شواهد صدق على وجود الصانع اجلليل وعلى وحدانيته وقدرته
  .على تلك املعجزات اللطيفة اليت مجلت وجه االرضنتفرج كاملالئكة 

III 
  70.فنحن الوف العيون الباصرة تطل من السماء اىل االرض وترنو اىل اجلنة

حنن الوف الثمرات اجلميلة لشجرة اخللقة، علّقتنا يد حكمة اجلميل ذي اجلالل علـى              
  .شطر السماء وعلى اغصان درب التبانة

III 
د سيارة ومساكن دوارة وأوكار سامية عالية ومصـابيح         فنحن ألهل السموات مساج   
  !نوارة وسفائن جبارة وطائرات هائلة

III 
                                                           

70
. هليةاي أن وجه االرض مشتل ازاهري اجلنة ومزرعتها،، تعرض فيه ما الحيد من معجزات القدرة اإل  

ومثلما تتفرج مالئكة عامل السموات وتشاهد تلك املعجزات تشاهدها ايضاً النجوم اليت هي مبثابة عيون 
فهي كلما نظرت كاملالئكة اىل تلك املصنوعات اللطيفة اليت متأل وجه . االجرام السماوية الباصرة

اي اا عندما . ورا الباقية هناكاالرض، نظرت اىل عامل اجلنة ايضاً، فتشاهد تلك اخلوارق املؤقتة يف ص
 .ــ املؤلف. تلقى نظرة اىل االرض تلقى االخرى اىل اجلنة، مبعىن ان هلا اشرافاً على ذينك العالَمني معاً



ونوادر حكمة  . حنن معجزات قدرة قدير ذي كمال وخوارق صنعة حكيم ذي جالل          
  .ودواهي خلقة وعوامل نور

III 
ـ              سمعها اىل من مائة الف برهان وبرهان، مبائة الف لسان ولسان، ونن هـو   هكذا نبي

  .انسان حقاً
فنحن آيات ناطقة   .. عميت عني امللحد ال يرى وجوهنا النيرة، وال يسمع اقوالنا البينة          

  . باحلق
III 

  .سكتنا واحدة، طُرتنا واحدة، مسبحات حنن عابدات لربنا، مسخرات حتت امره
  .نذكره تعاىل وحنن جمذوبات حببه، منسوبات اىل حلقة ذكر درب التبانة

  
  
  
  
  
  
  كلمة الثامنة عشرةال
  
واملقام  االول عبارة عن ثـالث       . ومل يكتب بعد املقام  الثاين     . هلذه الكلمة مقامان     [ 
  ].نقاط
   
  :النقطة االوىل« 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 



ال حتسنب الذين يفرحون مبا أتوا وحيبون ان يحمدوا مبا مل يفعلوا، فال حتسبنهم مبفازٍة               ( 
  )188:  آل عمران) (م عذاب أليم من العذاب وهل

  
  !لطمةُ تأديب لنفسي االمارة بالسوء

  !يا نفسي املغرمة بالفخر، املعجبة بالشهرة، اهلائمة وراء املدح والثناء
  !يا نفسي الغوية

ان كانت بذيرة التني اليت هي منشأ ألوف الثمرات، والساق النحيفة الصلبة اليت تعلقت              
 كانت هذه الثمرات والعناقيد من عمل تلك البذيرة والسـاق ومـن             ان.. ا مئات العناقيد  

ان : اقول! مهارـما لزم كل من يستفيد من تلـك النتائج ان يبدي املدح ويظهر الثناء هلما   
حق ايضاً يف الفخر والغـرور ملـا    - يا نفسي - كانت هذه الدعوى حقاً، فلرمبا يكون لكِِ

  .حملِت من النعم
 تستحقني االّ الذم، النك لسِت كتلك البذيرة وال كتلك الساق، وذلك ملا    بينما انِت ال  

فتنتقصني بفخرِك وغرورِك من قيمة تلك النعم وتبخسني حقهـا،          . حتملني من جزء اختياري   
  .وتبطلينها بكفرانك النعم، وتغتصبينها بالتملك

وما عليِك اال   . ءوال تليق بِك الشهرة، بل التواضع واحليا      . فليس لِك الفخر، بل الشكر    
  .االستغفار، ومالزمة الندم، ال املدح، فليس كمالك يف االنانيِة، بل يف االستهداء

قد ) النفس والطبيعة (انِت يف  جسمي تشبهني الطبيعة يف العامل، فانتما          ! يا نفسي ! نعم
 وحمـل   اي انتما لستما الفاعل وال املصدر، بل املنفعل       . خلقتما قابلني للخري، مرجعين للشر    

الفعل، االّ ان لكما تأثرياً واحداً فقط وهو تسببكما يف الشر، عند عدم قبولكما اخلري الـوارد           
  .من اخلري املطلق قبوالً حسناً

مث انكما قد خلقتما ستارين، كي تسند اليكما املفاسد والقبائح الظاهرية اليت ال يشاهد              
ولكنكما قد لبسـتما صـورة ختـالف        . جلليلةمجالُها، لتكونا وسيلتني لترتيه الذات اإلهلية ا      

وظيفتكما الفطرية، اذ تقلبان اخلري اىل شر إلفتقاركما اىل القابليات، فكأنكمـا تشـاركان              
  !خالقكما يف الفعل



  .فالذي يعبد النفس ويعبد الطبيعة اذاً يف منتهى احلماقة ومنتهى الظلم
  !فيا نفسي
كال، انِك مل تتمثلـي     .. مال يكون مجيالً  انين مظهر اجلمال، فالذي ينال اجل     : ال تقويل 

  .اجلمال متثالً تاماً، فال تكونني مظهراً له بل ممراً اليه
  :وال تقويل ايضاً

انين قد اُنتخبت من دون الناس كلهم، وهذه الثمرات امنا تظهر بوساطيت، مبعىن ان يل               
ِك أحوج النـاس اليهـا،      بل قد اُعطيِت تلك الثمرات الن     .. وحاش للّه .. كال! فضالً ومزية 

  71.واكثرهم إفالساً واكثرهم تأملاً
  
  : النقطة الثانية«  

  )8:السجدة) (أحسن كُلَّ شيء خلَقَه:(نوضح سراً من أسرار اآلية الكرمية
نعم، إنَّ كل شئ يف الوجود، بل حىت ما يبدو أنه أقبح شئ، فيه جهة حسٍن حقيقيـة،           

 يقع فيه إالّ وهو مجيل بذاته، أو مجيل بغريه، أي مجيل            فما من شئ يف الكون، وما من حادث       
  ..بنتائجه اليت يفضي اليها

فهناك من احلوادث اليت يبدو يف ظاهر أمرها قبيحاً مضطرباً ومشوشاً، االّ أنَّ حتت ذلك               
  .الستار الظاهري أنواعاً من مجال رائق، وأمناطاً من نظم دقيقة

األمطار الغزيرة يف الربيع ختتبئ ابتسـامات       فتحت حجاب الطني والغبار والعواصف و     
  ..األزهار الزاهية بروعتها، وحتتجب رشاقة النباتات اهليفاء الساحرة اجلميلة

ويف ثنايا العواصف اخلريفية املدمرة املكتسحة لألشجار والنباتات، واهلـازة لـألوراق            
وت واألنـدثار، هنـاك     اخلضراء من فوق األفنان، حاملةً نذر البني، وعازفةً حلن الشجن وامل          

بشارة االنطالق من أسر العمل ملاليني احلشرات الرقيقة الضعيفة اليت تتفتح للحيـاة يف أوان               
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انين يف هذه املناظرة، اعجبت اميا اعجاب بإلزام سعيد اجلديد نفسه اىل هذا احلد من االلزام ! حقاً  

 ــ املؤلف.رك ا فيك الف مرةبا: فباركته وهنأته قائالً



تفتح األزهار، فتحافظ عليها من قَر الشتاء وضغوط طقسه، فضالً عن أن أنواء الشتاء القاسية               
  . ةاحلزينة ئ األرض استعداداً ملقدم الربيع مبواكبه اجلميلة الرائع

إن هناك تفتحاً ألزهار معنوية كثرية ختتبئ حتت سـتار عصـف العواصـف إذا               ! نعم
  .عصفت وزلزلة األرض إذا تزلزلت، وانتشار األمراض واألوبئة إذا انتشرت

تتسنبل وتتجمل  - اليت مل تستنبت بعد - فبذور القابليات، ونوى االستعدادات الكامنة
      ا، حىت كأن التقلبات العامة، والتحوالت الكليـة يف         نتيجة حوادث تبدو قبيحة يف ظاهر شأ

  .الوجود إن هي االّ امطار معنوية ترتل على تلك البذور لتستنبتها
بيد ان األنسان املفتون باملظاهر واملتشبث ا والذي ال ينظر اىل االمور واألحداث االّ              

هر االمور، وتنحصـر فيهـا،      من خالل أنانيته ومصلحته بالذات، تراه تتوجه أنظاره اىل ظا         
  !..فيحكم عليها بالقبح

! وحيث أنه يزن كل شئ حبسب نتائجه املتوجهة اليه فحسب تراه حيكم عليه بالشـر              
علماً أن الغاية من األشياء إنْ كانت املتوجهة منها اىل االنسان واحدةً، فاملتوجهة منـها اىل                

  :فمثالً. أمساء صانعها اجلليل تعد بااللوف
ر واالعشاب ذات االشواك اليت تدمي يد االنسان املمتدة اليها يتضـايق منـها              االشجا

االنسان ويراها شيئاً ضاراً ال جدوى منه، بينما هي لتلك االشجار واألعشـاب يف منتـهى                
  .األمهية حيث حترسها وحتفظها ِممن يريد مسها بسوء

و منافياً للرمحة، واحلال ان     انقضاض العقاب على العصافري والطيور الضعيفة يبد      : ومثالً
انكشاف قابليات تلك الطيور الضعيفة وحتفيزها للظهور ال يتحقق االّ اذا أحسـت بـاخلطر         

  .. احملدق ا، وشعرت بقدرة الطيور اجلارحة على التسلّط عليها
ان هطول الثلوج الذي يغمر األشياء يف فصل الشتاء رمبا يثري بعض الضيق لدى              : ومثالً
، ألنه حيرمه من لذة الدفء ومناظر اخلضرة، بينما ختتفي يف قلب هذا اجلليد غايات               األنسان

  .دافئة جداً ونتائج حلوة يعجز االنسان عن وصفها
مث ان االنسان من حيث نظره القاصر حيكم على كل شئ بوجهه املتوجه اىل نفسه، لذا                

... ا جمافية هلا، خارجة عنـها     يظن أن كثرياً من االمور اليت هي ضمن دائرة اآلداب احملضة أ           



. خمجل فيما يتبادله من أحاديث مع اآلخـرين  - مثالً - فاحلديث عن عضو تناسل االنسان
فهذا اخلجل منحصر يف وجهه املتوجه لالنسان، االّ أن أوجهه األخرى، أي من حيث اخللقة               

فكلُّ مـن  . .ومن حيث االتقان ومن حيث الغايات اليت وجد ألجلها، موضع أعجاب وتدبر        
 - ذا املنظار - هذه األوجه اليت فطر عليها إمنا هي وجه مجيل من أوجه احلكمة، واذا هي

  ..حمض أدب ال خيدش احلديث عنها الذوق واحلياء
يضم بني سوره تعابري تشـري   - الذي هو منبع األدب اخلالص - حىت أن القرآن الكرمي

جوه احلكيمة والستائر اللطيفة، فما نراه قبحاً يف        إشارات يف غاية اللطف واجلمال اىل هذه الو       
بعض املخلوقات، واآلالم واألحزان اليت ختلفها بعض األحداث والوقـائع اليوميـة ال ختلـو          
أعماقُها قطعاً من أوجه مجيلة، وأهداف خرية، وغايات سامية، وحكم خبيئة، تتوجه بكـل              

 - يف الظاهر - ري من االمور اليت تبدوفالكث. ذلك اىل خالقها الكرمي كما قدر وهدى وأراد
كتابـات   - من خالهلا - مشوشة مضطربة وخمتلطة، إن انعمت النظر اىل مداخلها طالعتك
  .ربانية مقدسة رائعة، ويف غاية اجلمال واالنتظام واخلري واحلكمة

  : النقطة الثالثة« 
  )31:آل عمران ()قل إن كنتم تحبون اهللا فاتبعوين يحببكُم اهللا(قال تعاىل 

ما دام حسن الصنعة موجوداً يف الكون، وهو أمر قطعي كما يشاهد، يلزم اذاً ثبـوت                
الرسالة األمحدية عليه الصالة والسالم بقطعية يقينية بدرجة الشهود؛ ألن حسن الصنعة ومجال           
الصورة يف هذه املصنوعات، يدالن على أن يف صانعها إرادة حتسني وطلب تزيني يف غايـة                

لقوة، وان ارادة التحسني وطلب التزيني يدالن على أن يف صانعها حمبة علوية ورغبة قدسـية    ا
إلظهار كماالت صنعته اليت يف مصنوعاته، وان تلك احملبة والرغبة تقتضيان قطعاً متركزمها يف              

ذلك ألن االنسان هو الثمـرة اهـزة        . اكمل وأنور املصنوعات وأبدعها، اال وهو االنسان      
عور واالدراك لشجرة اخللق، وان الثمرة هي امجع جزء وأبعده من مجيع اجـزاء تلـك                بالش

  .الشجرة، وله نظر عام وشعور كلي
فالفرد الذي له نظر عام، وشعور كلي هو الذي يصلح ان يكون املخاطـب للصـانع                
 اجلميل واملاثل يف حضوره، ذلك ألنه يصرف كل نظره العام وعموم شعوره الكلي اىل التعبد              



فبالبداهة يكون ذلك الفرد    .. لصانعه واىل استحسان صنعته وتقديرها واىل شكر آالئه ونعمه        
  .الفريد هو املخاطب املقرب واحلبيب احملبوب

  :واآلن تشاهد لوحتان ودائرتان
دائرة ربوبية يف منتهى االنتظام وغاية الروعة واهليبة ولوحة صنعة بارعة اجلمال      : احدامها
  .نويف غاية االتقا
دائرة عبودية منورة مزهرة للغاية، ولوحة تفكر واستحسان وشكر واميان يف           : واالخرى

غاية اجلامعية والسعة والشمول، حبيث ان دائرة العبودية هذه تتحرك جبميع جهاـا باسـم               
  .الدائرة االوىل وتعمل جبميع قوا حلساا

د الصانع املتعلقة مبصنوعاته    وهكذا يفهم بداهة أن رئيس هذه الدائرة الذي خيدم مقاص         
  .تكون عالقته مع الصانع قوية متينة، ويكون لديه حمبوباً مرضياً عنده

فهل يقبل عقلٌ االّ يبايل وال يهتم صانع هذه املصنوعات املزينة بانواع احملاسن ومـنعم               
ا املصنوع  هذه النعم، املراعي لدقائق االذواق حىت يف أفواه اخللق، هل يعقل االّ يبايل مبثل هذ              

األمجل االكمل، املتوجه اليه بالتعبد، واالّ يهتم مبثل هذا املخلوق الذي هز العرش والفـرش               
بتهليالت استحسانه وتكبريات تقديراته حملاسن صنعة ذلك الصانع، فاهتز الرب والبحر انتشاًء            

ه اليه؟ وهل   من نغمات محده وشكره وتكبرياته لنعم ذلك الفاطر اجلليل؟ وهل ميكن االّ يتوج            
ميكن االّ يوحي اليه بكالمه؟ وهل ميكن االّ جيعله رسوالً؟ واالّ يريد ان يسري خلُقه احلسـن                 

  وحاالته اجلميلة اىل اخللق امجعني؟
  . بل ال ميكن أالّ مينحه كالمه واالّ جيعله رسوالً للناس كافة ! كال
  )19: ال عمران) (ان الدين عند اهللا االسالم(
  ) 29:الفتح) ( والذين معه اشداء على الكفار رمحاء بينهمحممد رسول اهللا(

*  *  *  
  أنات بكاء لقلب آٍس، فجر أيام اسر مليئة بالفراق واالغتراب

نسيم  التجلي يهب وقت االسحار، فأنتبهى يا عيين يف السحر، واسأيل املوىل العنايـة،               
  .غفراً لدى باب موالكفالسحر متابة املذنبني، فهب يا قليب تائباً يف الفجر مست



  .. سحر حشريست ، درو هشيار در تسبيح مهه شى
  .. خبواب غفلت سرسم نفسم حىت كى؟

  .. عمر عصريست سفر با قربمى بايد زهر حى
  ..بريخيز منازى جونيازى كو بكن آوازى جون ىن

يارب بشيمامن خجيلم شرمسارم از كناه ىب مشارم بريشامن ذليلم اشك بارم از             :   بكو
ات ىب قرارم غريبم ىب كسم ضعيفم ناتوامنم عليلم عاجزم اختيارم ىب اختيارم  األمان كومي حي

  .عفو جومي مدد خواهم ز دركاهت إهلي
  

  الكلمة التاسعة عشرة
  ختص الرسالة األمحدية

  .وما مدحت حممداً مبقاليت ولكن مدحت مقاليت مبحمد عليه الصالة والسالم
  .ولكن الشمائل احملمدية اليت تفوق احلسن هي اليت مجلتهاان هذه الكلمة مجيلة، ! نعم

  72: أربع عشرة رشحة«اللمعة الرابعة عشرة»تتضمن هذه الكلمة 
 oالرشحة األوىل:  

  :إن ما يعرف لنا ربنا هو ثالثة معرفني أدالّء عظام
مـن ملعـات    (كتاب الكون، الذي مسعنا شيئاً من شهادته يف ثالث عشرة ملعة            : أوله

  ).ملثنوي العريب النوريا
  ).ص(هو اآلية الكربى هلذا الكتاب العظيم، وهو خامت ديوان النبوة : ثانيه
  .القرآن احلكيم: ثالثه
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كتب االستاذ النورسي هذا البحث باللغة العربية يف املثنوي العريب النوري، مث ترمجه اىل التركية وجعله   
فأثناء ترمجيت هلا اىل العربية مرة أخرى احتفظت بالنص العريب لالستاذ املؤلف . «الكلمة التاسعة عشرة»

 .ــ املترجم. حذف وإضافة يف ضوء النص التركيمع ما يستوجب من تقدمي وتأخري و



) ص(فعلينا اآلن أن نعرف هذا الربهان الثاين الناطق، وهو خامت االنبياء وسيد املرسلني              
  .وننصت اليه خاشعني

مـا هـو؟ ومـا      : فإن قلت . نوية عظيمة ان ذلك الربهان الناطق له شخصية مع      ! إعلم
  ماهيته؟ 

هو الذي لعظمته املعنوية صار سطح األرض مسجده، ومكةُ حمرابه، واملدينة           : قيل لك 
وخطيب مجيع البشر يبين هلم دساتري ..  وهو امام مجيع املؤمنني يأمتون به صافّني خلْفَه  .. منربه

وسـيد  .. هم جبامعية دينه ألساسات أديام    ورئيس مجيع األنبياء يزكّيهم ويصدق    .. سعادام
وقطب يف مركز دائرة حلقة ذكر تركّبـت        .. مجيع األولياء يرشدهم ويربيهم بشمس رسالته     

وشجرةٌ نورانيـة   .. من األنبياء واألخيار والصديقني واألبرار املتفقني على كلمته الناطقني ا         
لسماوية، واغصاا اخلضرة الطرية ومثراا اللطيفة عروقُها احليوية املتينة هي األنبياء باساسام ا

فما من دعوى يدعيها االّ ويشهد لـه مجيـع األنبيـاء            . النيرة هي األولياء مبعارفهم االهلامية    
فكأن على كل دعوى من دعاويـه       . مستندين مبعجزام، ومجيع األولياء مستندين بكرامام     

وادعى التوحيد فاذا نسمع من املاضي      ) ال إله اال اهللا   : ( قال خوامتُ مجيع الكاملني، اذ بينما تراه     
عـني   - أي مشوس البشر وجنومه القاعدين يف دائرة الذكر - واملستقبل من الصفّني النورانيني

فكـأم  . تلك الكلمة، فيكرروا ويتفقون عليها، مع اختالف مسالكهم وتباين مشـارم          
فأنى لوهٍم أن يمد يده لردِّ دعـوى تأيـدت          . «طقتصدقت وباحلق ن  »: يقولون باالمجاع 

  .بشهادات من ال يحد من الشاهدين الذين تزكّيهم معجزاتهم وكراماتهم
 oالرشحة الثانية:  

إن هذا البرهان النوراين الذي دلَّ على التوحيد وأرشد البشر اليه، كما أنه يتأيد              ! إعلم
كذلك تصدقُه مئات إشارات الكتـب  ..  من االمجاع والتواتر بقوة ما يف جناحيه نبوةً وواليةً     



وكذلك تصدِّقُه رموز ألوف    73.. السماوية من بشارات التوراة واالجنيل والزبور وزبِر األولني       
شق القمر، ونبعـان  : االرهاصات الكثرية املشهودة، وكذا تصدِّقُه دالالت معجزاته من أمثال     

ئ الشجر بدعوته، ونزول املطر يف آن دعائه، وشبع الكثري من           املاء من األصابع كالكوثر وجم    
طعامه القليل، وتكلّم الضب والذئب والظيب واجلمل واحلجر، اىل ألٍف من معجزاته كما بينها       

  .وكذا تصدِّقه الشريعة اجلامعة لسعادات الدارين.. الرواة واحملدثون احملققون
قية، كذلك هو كالشمس يدل على ذاته بذاته، أنه كما تصدِّقه هذه الدالئل اآلفا! واعلم

وكـذا  .. فتصدقّه الدالئل األنفسية؛ اذ اجتماع اعايل مجيع االخالق احلميدة يف ذاته باالتفاق      
وكذا قـوة   .. مجع شخصيته املعنوية يف وظيفته أفاضل مجيع السجايا الغالية واخلصائل الرتيهة          

وكذا كمال وثوقه بشهادة سريه، وكمال      .. يتهإميانه بشهادة قوة زهده وقوة تقواه وقوة عبود       
تصدِّقه كالشـمس  .. جديته وكمال متانته، وكذا قوة أمنيته يف حركاته بشهادة قوة إطمئنانه     

  .الساطعة يف دعوى متسكه باحلق وسلوكه احلقيقة
 oالرشحة الثالثة:  

إن شئت فتعال   ف. إن للمحيط الزماين واملكاين تأثرياً عظيماً يف حماكمات العقول        ! إعلم
 - ولو باخليـال ) ص(لنذهب اىل خري القرون وعصر السعادة النبوية لنحظى بزيارته الكرمية 

: فإنّ أولَ ما يتظاهر لنا من هذه اململكـة ! فافتح عينيك وانظر . وهو على رأس وظيفته يعمل    
ِجزاً فها هو آخذٌ بيده كتاباً مع     . شخص خارق، له حسن صورة فائقة، يف حسن سرية رائقة         

كرمياً، وبلسانه خطاباً موجزاً حكيماً، يبلّغ خطبةً أزليةً ويتلوها على مجيع بين آدم، بل علـى               
  .مجيع اجلن واالنس، بل على مجيع املوجودات

إنه يقول عن أمٍر جسيم، ويبحث عن نبـٍأ عظـيم، إذ            ! نعم.. ما يقول؟ ! فيا للعجب 
 ويفتح ويكشف الطلسم املغلق يف سرِّ حكمة        يشرح وحيل اللغز العجيب يف سرِّ ِخلْقة العامل،       

                                                           
73
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الكائنات، ويوضِّح ويبحث عن األسئلة الثالثة املعضلة اليت أشغلت العقول وأوقعتها يف احلرية،    
  .من أنت؟ وِمن أين؟ واىل أين؟: وهي. إذ هي األسئلة اليت يسأل عنها كلُّ موجود

 oالرشحة الرابعة:  
يف ينشر من احلقيقة ضياًء نواراً، ومن احلـق نـوراً   اىل هذا الشخص النوراين ك  ! انظر

مضيئاً، حىت صير ليلَ البشر اراً وشتاءه ربيعاً؛ فكأن الكائنات تبدل شكلُها فصار العـالَم               
فإذا ما نظرت اىل الكائنـات خـارج نـور          .. ضاحكاً مسروراً بعدما كان عبوساً قمطريراً     
اً، وترى موجوداا كاألجانب الغرباء واألعـداء، ال        إرشاده؛ ترى يف الكائنات مأمتاً عمومي     

يعرف بعض بعضاً، بل يعاديه، وترى جامداا جنائز دهاشة، وترى حيواناا واناسيها أيتاماً             
  .باكني بضربات الزوال والفراق

فانظر اآلن بنوره، ومبرصاد    . فهذه هي ماهية الكائنات عند من مل يدخل يف دائرة نوره          
قد تبدل شكلُ العامل، فتحول     ! فانظر.. كيف تراها؟ .  دائرة شريعته، اىل الكائنات    دينه، ويف 

بيت املأمت العمومي مسجد الذكر والفكر وجملس اجلذبة والشكر، وحتول األعداُء األجانب من 
خراً املوجودات أحباباً وإخواناً، وحتول كلٌ من جامداا امليتة الصامتة حياً مؤنساً مأموراً مس            

ذاكرين  - األيتام الباكون الشاكون - ناطقاً بلسان حاله آيات خالقه، وحتول ذوو احلياة منها
  .يف تسبيحام، شاكرين لتسرحيهم عن وظائفهم

 oالرشحة اخلامسة:  
لقد حتولت بذلك النور حركات الكائنات وتنوعاتها وتغرياتها من العبثيـة والتفاهـة             

حىت ترقّى  . كاتيب ربانية، وصحائف آياٍت تكوينية، ومرايا امساء إهلية         وملعبة املصادفة اىل م   
  .العاملُ وصار كتاب احلكمة الصمدانية

وانظر اىل االنسان كيف ترقَّى من حضيض احليوانية الذي هوى اليه بعجـزه وفقـره               
قـل  وبعقله الناقل ألحزان املاضي وخماوف املستقبل، ترقّى اىل أوج اخلالفة بتنور ذلـك الع             

أسـباب   - من عجز وفقر وعقـل  - فانظر كيف صارت أسباب سقوطه. والعجز والفقر
  .صعوده بسبب تنورها بنور هذا الشخص النوراين



فعلى هذا، لو مل يوجد هذا الشخص لسقطت الكائنات واألنسان، وكلُ شئ اىل درجة            
يلة من مثل هذا الشـخص      فيلزم ملثل هذه الكائنات البديعة اجلم     . العدم؛ القيمة وال أمهية هلا    

  .اخلارق الفائق املعرِّف احملقق، فإذا مل يكن هذا فال تكن الكائنات، اذ ال معىن هلا بالنسبة إلينا
 oالرشحة السادسة :  

من هذا الشخص الذي نراه قد صار مشساً للكون، كاشـفاً بدينـه عـن               : فان قلت 
  .كماالت الكائنات؟ وما يقول؟

ها هو يخرب عن سعادة أبدية ويبشر ا، ويكشف         :  ما يقول  انظر واستمع اىل  : قيل لك 
وهو داللُ حماسن سلطنة الربوبية ونظَّارهـا،       . عن رمحة بال اية، ويعلنها ويدعو الناس اليها       
  .وكشاف خمفيات كنوز األمساء األهلية ومعرِّفُها

قيقة ومشس اهلدايـة    ؛ تره برهانَ احلق وسراج احل     )رسالته(فانظر اليه من جهة وظيفته      
  .ووسيلة السعادة

؛ تره مثالَ احملبة الرمحانية ومتثالَ الرمحة الربانية، )عبوديته(مث انظر اليه من جهة شخصيته       
  .وشرف احلقيقة األنسانية، وأنور أزهِر مثرات شجرة اخللقة

 قَِبـل   كيف أحاط نوره ودينه بالشرق والغرب يف سرعة الربق الشارق، وقد          ! مث انظر 
بإذعان القلب ما يقرب من نصف األرض ومن خمس بين آدم هديةَ هدايته، حبيث تفدي هلا                

فهل ميكن للنفس والشيطان أن يناقشا بال مغالطة يف مدعيات مثل هذا الشـخص،              . ارواحها
  ... جبميع مراتبها؟«ال إله إال اهللا»: السيما يف دعوى هي أساس كل مدعياته، وهو

 o السابعةالرشحة:  
فإن شئت أن تعرف ان ما حيركه، إمنا هو قوة قدسية، فانظر اىل إجراآته يف هذه اجلزيرة 

أال ترى هذه األقوام املختلفة البدائية يف هذه الصحراء الشاسعة، املتعصبني لعادام،            ! الواسعة
ئيـة  املعاندين يف عصبيتهم وخصامهم، كيف رفع هذا الشخص مجيع أخالقهم السـيئة البدا            

وقلعها يف زمان قليل دفعة واحدة؟ وجهزهم بأخالق حسنة عالية؛ فصيرهم معلمـي العـامل            
  .األنساين وأساتيذ االمم املتمدنة



ليست سلطنته على الظاهر فقط؛ بل ها هو يفتح القلوب والعقول، ويسـخر             ! فانظر
  .س وسلطان األرواحاألرواح والنفوس، حىت صار حمبوب القلوب ومعلّم العقول ومريب النفو

 oالرشحة الثامنة:  
من طائفة صغرية بالكلية، قد يعسر  - كالتدخني مثالً - من املعلوم أن رفع عادٍة صغرية

قد رفع بالكلّية، عاداٍت    )  ص(على حاكم عظيم، مٍة عظيمة، مع انا نرى هذا النيب الكرمي            
 يف حسيام، رفعها بقوٍة جزئية، ومهّـة        كثرية، من أقوام عظيمة، متعصبني لعادام، معاندين      

قليلة يف ظاهر احلال،  ويف زمان قصري، وغَرس بدلَها برسوخ تاٍم يف سجيتهم عادات عاليـة،          
فيتراءى لنا من خوارق اجراآته األساسية ألوف ما رأينا، فمن مل يـر هـذا               . وخصائلَ غالية 

فليأخذوا مائةً مـن    . فليجرب نفسه فيها  . هالعصر السعيد ندخل يف عينه هذه اجلزيرة ونتحدا       
فالسفتهم وليذهبوا اليها وليعملوا مائة سنة هل يتيسر هلم أن يفعلوا جزءاً من مائة جزء ممـا                 

  !يف سنة بالنسبة اىل ذلك الزمان؟) ص(فعله 
 oالرشحة التاسعة  :  

ـ  - إن كنت عارفاً بسجية البشر أنه ال يتيسر لعاقل أن يدعي! إعلم وى فيهـا  يف دع
كذباً خيجل بظهوره، وأن يقوله بال حرج وبال تردد وبال إضطراب يشري اىل حيلته،  - مناظرة

وبال تصنع ويج يوميان اىل كذبه، أمام أنظار خصومه النقّادة، ولو كان شخصاً صغرياً، ولو               
ف ميكن فكي. يف وظيفة صغرية، ولو مبكانة حقرية، ولو يف مجاعة صغرية، ولو يف مسألة حقرية

تداخل احليلة ودخول اخلالف يف مدعيات مثل هذا الشخص الذي هو موظف عظـيم، يف               
وظيفة عظيمة، حبيثية عظيمة، مع أنه حيتاج حلماية عظيمة، ويف مجاعة عظيمة، مقابل خصومة           

  عظيمة، ويف مسألة عظيمة، ويف دعوى عظيمة؟
ال حترج وبال ختـوف وبـال       وها هو يقول ما يقول بال مباالة مبعترض، وبال تردد وب          

إضطراب وبصفوة صميمية، وجبدية خالصة، وبطرز يثري اعصاب خصومه، بتزييف عقـوهلم            
      م، باسلوب شديد علويفهل ميكن تداخل احليلة يف مثل هـذه        . وحتقري نفوسهم وكسر عز

  ).ىإن هو إالّ وحي يوح! (الدعوى من مثل هذا الشخص، يف مثل هذه احلالة املذكورة؟ كال



إن ! نعـم ! إن احلق أغىن من أن يدلس، ونظر احلقيقة أعلى من أن يدلس عليـه             ! نعم
  ..مسلكه احلق مستغٍن عن التدليس، ونظره النفّاذ مرتّه من أن يلتبس عليه اخليالُ باحلقيقة

 oالرشحة العاشرة:  
ها هو يبحث عن حقائق مدهشة عظيمة،  ويبحـث عـن   ! انظر واستمع اىل ما يقول  

ائل جاذبة للقلوب، جالبة للعقول اىل الدقة والنظر؛ إذ من املعلوم أن شوق كشف حقائق               مس
أال . األشياء قد ساق الكثريين من أهل حب االستطالع واللهفة واالهتمام اىل فـداء األرواح      

إن افديت نصف عمرك، أو نصف مالك؛ لرتل من القمر أو املشـتري             : ترى أنه لو قيل لك    
فيـا  . رائب أحواهلما، وخيربك حبقيقة مستقبل أيامك؟ أظنك ترضى بالفداء        شخص يخربك بغ  

للعجب؟ ترضى لدفع ما تتلهف اليه بنصف العمر واملال، وال تم مبا يقول هـذا النــيب                
ويصـدِّقه إمجاع اهل الشهود وتواتر أهل االختصاص من األنبياء والصديقني          ) ص(الـكرمي  

و يبحث عن شؤون سلطاٍن، ليس القمر يف مملكته إالّ كـذباب            بينما ه ! واألولياء واحملققني 
يطري حول فراش، وهذا حيوم حول سراج من بني ألوف من القناديل اليت أسرجها يف مرتل من 

وكذا خيرب عن عاٍمل هو حمل اخلوارق والعجائب، وعن         .. بني ألوف منازله الذي أعده لضيوفه     
طايرت جبالُها كالسحاب ما سـاوت عشـر        انقالب عجيب، حبيث لو انفلقت االرض وت      

  : فإن شئت فاستمع من لسانه أمثال السور اجلليلة. معشار غرائب ذلك االنقالب
)    كُوِّرت سم(و  )ِاذا الش    تفَطَـرـمآء انالَهـا     ) (ِاذا السِزلْز لِْزلَـت األرضوِاذا ز (

  ).الْقارعة(و
 بالنسبة اليه إال كقطرة سراب بـال       وكذا خيرب بصدق عن مستقبل، ليس مستقبل الدنيا       

وكذا يبشر عن شهود بسعادة،  ليست سعادة الدنيا بالنسبة          . طائل بالنسبة اىل حبر بال ساحل     
  .اليها االّ كربٍق زائٍل بالنسبة اىل مشس سرمدية

 oالرشحة احلادية عشرة  :  
. جـب تنتظرنا أمور أع - ذات العجائب واألسرار - ان حتت حجاب هذه الكائنات

والبد لإلخبار عن تلك العجائب واخلوارق من شخٍص عجيٍب خارٍق يستشف من أحوالـه              
  .أنه يشاِهد مث يشهد، ويبصر مث يخرب



وكذا يخـرب عـن     . نشاهد من شؤونه واطواره أنه يشاهد مث يشهد فينذر ويبشر         ! نعم
  ...طالبه منا وهكذاوم - الذي غمرنا بنعمه الظاهرة والباطنة - مرضيات رب العاملني

! ويا عجبا من بالهة اكثر النـاس      ! ويا خسارة على الضالني   ! فيا حسرة على الغافلني   
) ص(كيف تعاموا عن هذا احلق وتصاموا عن هذه احلقيقة؟ ال يهتمون بكالم هذا النيب الكرمي              

  مع أن من شأن ِمثله أن تفدى له األرواح ويسرع اليه بترك الدنيا وما فيها؟
 oالرشحة الثانية عشرة:  

املشهود لنا بشخصيته املعنوية، املشهور يف العامل بشؤونه        ) ص(اعلم أن هذا النيب الكرمي    
العلوية، كما أنه برهانٌ ناطق صادق على الوحدانية، ودليل حٍق بدرجة حقانيـة التوحيـد،               

             كذلك هو برهان قاطع ودليل ساطع على السعادة األبدية؛ بل كما أنه بدعوته و  دايته سبب
حصول السعادة األبدية ووسيلة وصوهلا، كذلك بدعائه وعبوديته سبب وجود تلك السعادة            

  .. األبدية ووسيلة اجيادها 
فإن شئت فانظر اليه وهو يف الصالة الكربى، اليت بعظمة وسعتها صيرت هذه اجلزيرة               

ة ـذه اجلماعـة     مث انظر انه يصلي تلك الصـال      .. بل االرض مصلني بتلك الصالة الكربى     
العظمى، بدرجة كأنه هو امام يف حمراب عصره واصطف خلفَه، مقتدين به مجيع أفاضل بين               

اىل هذا العصر اىل آخر الدنيا يف صفوف االعصار مـؤمتين بـه             ) عليه السالم (آدم، من آدم  
عو حلاجٍة  فها هو يد  .. مث استمع ما يفعل يف تلك الصالة بتلك اجلماعة        . ومؤمِّنني على دعائه  

شديدة عظيمة عامة حبيث تشترك معه يف دعائه األرض بل السماء بل كـل املوجـودات،                
نعم يا ربنا تقبل دعاءه؛ فنحن ايضاً  بل مع مجيع ما جتلّى علينا من               : فيقولون بألسنة األحوال  

مث انظر اىل طوره يف طرز تضرعاته كيف يتضـرع؛          .. أمسائك نطلب حصولَ ما يطلب هو     
 عظيم، يف اشتياق شديد، وحبزن عميق، يف حمبوبية حزينة؛ حبيث يهيج بكاء الكائنات              بافتقار

مث انظر ألي مقصد وغاية يتضرع؟ ها هو يدعو ملقصـد لـوال             . فيبكيها فيشركها يف دعائه   
حصول ذاك املقصد لسقط االنسانُ، بل العامل، بل كل املخلوقات اىل أسفل سافلني ال قيمة               

مث انظـر كيـف يتضـرع       .. طلوبه تترقّى املوجودات اىل مقامات كماالا     ومب. هلا وال معىن  
باستمداد مديد، يف غياث شديد، يف استرحام بتودد حزين، حبيث يسمع العرش والسموات،             



مث انظر ممن يطلـب     .. آمني اللّهم آمني  : ويهيج وجدها، حىت كأن العرش والسموات يقول      
يع الكرمي ومن العليم البصري الرحيم، الذي يسمع أخفى         يطلب من القدير السم   ! مسؤلَه؛ نعم 

دعاء من أخفى حيوان يف أخفى حاجة؛ إذ جييبه بقضاء حاجته باملشاهدة، وكذا يبصـر أدىن          
أمٍل يف أدىن ذي حياٍة يف أدىن غايٍة، اذ يوصله اليها من حيث ال حيتسب باملشاهدة، ويكـرم                  

ى ريب يف أن هذه التربية والتدبري من مسيع عليم ال يبق. ويرحم بصورة حكيمة، وبطرز منتظم
  .ومن بصري حكيم

 oالرشحة الثالثة عشرة:  
ما يطلب هذا الذي قام على األرض، وجمع خلفه مجيع افاضل بين آدم             !.. فيا للعجب 

ويعلَم من شؤونه أنـه     . ورفع يديه متوجهاً اىل العرش االعظم يدعو دعاًء يؤمن عليه الثقالن          
االنسان، وفريد الكون والزمان، وفخر هذه الكائنات يف كـل آن، ويستشـفع             شرف نوع   

              جبميع االمساء القدسية اإلهلية املتجلية يف مرايا املوجودات، بل تدعو وتطلب تلك األمساء عني
فلو مل يوجد ماال يعد من      . ها هو يطلب البقاء واللقاء واجلنة والرضا      ! فاستمع. ما يطلب هو  
 - بة إلعطاء السعادة األبدية من الرمحة والعناية واحلكمة والعدالة املشهوداتاألسباب املوج

 وكـذا مجيـع األمسـاء     - املتوقف كوا رمحة وعناية وحكمة وعدالة على وجود اآلخرة
القدسية أسباباً مقتضية هلا، لكفى دعاء هذا الشخص النوراين ألن يبين ربه له وألبناء جنسـه                

فكما صارت رسالته سبباً    . ا يف كل ربيع جناناً مزينة مبعجزات مصنوعاته       اجلنة، كما ينشئ لن   
لفتح هذه الدار الدنيا لالمتحان والعبودية، كذلك صار دعاؤه يف عبوديته سـبباً لفـتح دار                

  .اآلخرة للمكافآت واازاة
نة فهل ميكن أن يقبل هذا االنتظام الفائق، يف هذه الرمحة الواسعة، يف هذه الصنعة احلس              

ليس يف االمكان أبدع »بدرجة أنطق أمثال الغزايل بـ  - بال قصور، يف هذا اجلمال بال قبح
أي بعدم . أن تتغري هذه احلقائق اىل قبح خشني، وظلم موحش، وتشوش عظيم - «مما كان

جمئ اآلخرة؟ إذ مساع أدىن صوت من أدىن خلق يف أدىن حاجة وقبوهلا بأمهية تامة، مع عـدم                  
وت ودعاء يف أشد حاجة، وعدم قبول أحسن مسؤول، يف أمجل أمل ورجاء؛             مساع أرفع ص  



ال يقبل مثل هذا اجلمال     .. قبح ليس مثله قبح وقصور ال يساويه قصور، حاشا مث حاشا وكالّ           
  .املشهود بال قصور مثل هذا القبح احملض

ـ                ال فيا رفيقي يف هذه السياحة العجيبة، أال يكفيك ما رأيت؟ فإن أردت اإلحاطـة ف
ميكن، بل لو بقينا يف هذه اجلزيرة مائة سنة ما احطنا وال مللنا من النظر جبزء واحد من مائة                   

  .. جزء من عجائب وظائفه، وغرائب اجراآته
فلنرجع القهقرى، ولننظر عصراً عصراً، كيف اخضرت تلك العصور واستفاضت مـن            

           ه بشمس عصر السـعادة،     فيض هذا العصر؟ نعم، ترى كل عصر متر عليه قد انفتحت أزاهري
وأمثر كلُ عصر من امثال أيب حنيفة والشافعي وأيب يزيد البسطامي وجنيد والشيخ عبد القادر               

واالمام الغزايل والشاه النقشبندي واالمام الربـاين ونظــائـــرهم ألـوف           .. الكيالين
فلنـؤخر  . مثــراٍت منــوراٍت من فيض هـداية ذلك الشـخص النــورانـــي         

 مشـــهــوداتـنا يف رجوعــنـا الــى وقـــت آخــر،       تفــصيالت
ونصــلّي ونسلّم على ذلك الذات النوراين اهلادي، ذي املعجزات بصلوات وسالم تشـري             

  : اىل قسم من  معجزاته
  . على من اُنزل عليه القرآن احلكيم من الرمحن الرحيم من العرش العظيم

  .د أنفاس أمتهعلى سيدنا حممد ألف ألِف صالٍة وسالم بعد
  . على من بشر برسالته التوراة واالجنيل والزبور والزبر

سيدنا ..  وبشر بنبوته االرهاصات وهواتف اجلن وكواهن البشر وانشق باشارته القمر         
  .حممد ألف ألِف صالٍة وسالم بعدد حسنات أمته

امة من احلـر،    على من جاءت لدعوته الشجر، ونزل سرعةً بدعائه املطر، واظلّته الغم          
وشبع من صاٍع من طعامه مآت من البشر، ونبع املاء من بني أصابعه ثالث مرات كالكوثر،                
وانطق اهللا له الـضب والظيب والذئب واجلذع والذراع واجلمل واجلبـل واحلجـر واملـدر           

  .. والشجر
  .. صاحب املعراج وما زاغ البصر



 احلروف املتشكلة يف الكلمات     سيدنا وشفيعنا حممد ألف ألف صالة وسالم بعدد كل        
املتمثلة بإذن الرمحن يف مرايا متوجات اهلواء عند قراءة كل كلمة من القرآن من كل قارئ من                 

  .آمني..  ـهنا بكل صالة منها"أول الرتول اىل آخر الزمان واغفر لنا وأرمحنا يا الـــ
.   بياا أعاظم احملققني    إن دالئل النبوة األمحدية ال تعد وال حتد، ولقد صنف يف          : إعلم[

وأنا مع عجزي وقصوري قد بينت شعاعاٍت من تلك الشمس يف رسالة تركية مسماة بــ                
وكذا بينت امجاالً وجـوه     . «املكتوب التاسع عشر  » ويف   «) ص(شعاعات من معرفة النيب     »

وقد اشرت بفهمي القاصر اىل أربعني وجهـاً مـن    - أي القرآن - إعجاز معجرته الكربى
، وقد بينت من تلك الوجوه واحداً وهـو البالغـة   «اللوامع»وجوه أعجاز القرآن يف رسالة     

اشـارات  »الفائقة النظمية يف مقدار أربعني صحيفة من تفسـريي العـريب املسـمى بــ                
  ..].فإن شـئـت فارجع اىل هذه الكتب الثالثة. «االعجـاز
 oالرشحة الرابعة عشرة  :  

ذي هو حبر املعجزات واملعجزة الكربى يثبت النبوة األمحديـة  ان القرآن الكرمي ال ! اعلم
  .والوحدانية اإلهلية إثباتاً، ويقيم حججاً ويسوق براهني ويربز أدلة تغين عن كل برهان آخر

فنحن هنا سنشري اىل تعريفه، مث نشري اىل ملعاٍت من اعجازه تلك اليت اثارت تسـاؤالً                
  .لدى البعض

نا لنافالقرآن احلكيم الذي يعرف رب :  
هو الترمجة األزلية هلذه الكائنات والترمجان األبدي أللسنتها التاليات لآليات التكوينية،           

وكذا هو كشاف ملخفيات كنوز األمسـاء املسـتترة يف صـحائف            .. ومفسر كتاب العامل  
ـُضمرة يف سطور احلادثات        .. السموات واالرض  وكذا .. وكذا هو مفتاح حلقائق الشؤون امل

وكذا هو خزينة املخاطبات االزلية السبحانية وااللتفاتات       .. و لسان الغيب يف عامل الشهادة     ه
وكذا هو  .. وكذا هو أساس وهندسةٌ ومشس هلذا العامل املعنوي االسالمي        ... االبدية الرمحانية 

وكذا هو قولٌ شارح وتفسري واضح وبرهان قاطع وترمجان ساطع          .. خريطة للعامل األخروي  
وكاملاء وكالــضياء  .. وكذا هو مربٍّ للعامل االنساين    .. ذات اهللا وصفاته وامسائه وشؤونه    ل

وكذا هو احلكمة احلقيقية لنوع البشر، وهو املرشـد         ... لألنسانية الكربى اليت هي االسالمية    



كما أنه كتاب شريعة كذلك هو كتـاب        : وكذا هو لألنسان  .. املهدي اىل ما خِلق البشر له     
 وكما أنه كتاب دعاء وعبودية كذلك هو كتاب أمر ودعوة، وكما أنه كتاب ذكر               حكمة،

كذلك هو كتاب فكر، وكما أنه كتاب واحد، لكن فيه كتب كثرية يف مقابلة مجيع حاجات  
حىت انه ابرز ملشرب    . االنسان املعنوية، كذلك هو كمرتل مقدٍس مشحون بالكتب والرسائل        

لفة، وملسلِك كل واحٍد من أهل املسالك املتباينة من األولياء كل واحٍد من أهل املشارب املخت  
والصديقني ومن العرفاء واحملققني رسالةً الئقةً ملذاق ذلك املشرب وتنويره، وملسـاق ذلـك              

  . املسلك وتصويره حىت كأنه جمموعة الرسائل
 u            نقصاً    فانظر الـى بيان ملعة االعـجاز يف تكرارات القرآن اليت يتومهها القاصرون 
  .يف البالغة
أن القرآن ألنه كتاب ذكر، وكتاب دعاء، وكتاب دعوة، يكون تكراره أحسن            ! اعلم

إذ . والدعوة تؤكَّد . وأبلغ بل ألزم، وليس كما ظنه القاصرون، إذ الذكر يكرر، والدعاء يردد           
ويف تكرار  الدعوة تأكيد ويف ترديد الدعاء تقرير يف تكرير الذكر تنوير.  

واعلم انه ال ميكن لكِل أحٍد يف كل وقٍت قراءة متام القرآن الذي هو دواء وشفاء لكل                 
فلهذا أدرج احلكيم الرحيم اكثر املقاصد القرآنية يف اكثر سوره؛ ال سيما            . أحٍد يف كل وقت   

                مـرحل السبيلَ لكل أحٍد، دون أن يالطويلة منها، حىت صارت كلُ سورة قرآناً صغرياً، فسه
  .أحداً، فكرر التوحيد واحلشر وقصة موسى عليه السالم

أنه كما أن احلاجات اجلسمانية خمتلفةٌ يف األوقات؛ كذلك احلاجـات املعنويـة             ! اعلم
كحاجة  - للروح) هو اهللا(فاىل قسـٍم يف كل آن كـ . األنسـانية ايضاً خمتلفة األوقـات

  .وهكذا فقس) هللابسم ا(واىل قسم يف كل ساعة كـ  - اجلسم اىل اهلواء
فتكرار اآليات والكلمات اذن للداللة على تكرر االحتياج، ولالشارة اىل شدة االحتياج 
اليها، ولتنبيه عرق االحتياج وإيقاظه، وللتشويق على االحتياج، ولتحريك اشتهاء االحتيـاج            

  .اىل تلك األغذية املعنوية
وأساسات هلذا العـامل االسـالمي،    أن القرآن مؤسس هلذا الدين العظيم املتني،        !  اعلم

وجواب ملكررات أسـئلة الطبقـات املختلفـة        . ومقلِّب الجتماعيات البشر وحموهلا ومبدهلا    



والبد للمؤسس من التكرير للتثبيـت، ومـن الترديـد          .. للبشرية بألسنة األقوال واألحوال   
  . للتأكيد، ومن التكرار للتقرير والتأييد

 مسائل عظيمة ويدعو القلوب اىل االميان ا، وعن حقائق          أن القرآن يبحث عن   ! اعلم
فالبد لتقريرها يف القلوب وتثبيتها يف أفكار العامـة مـن           . دقيقة ويدعو العقول اىل معرفتها    

  .التكرار يف صور خمتلفة وأساليب متنوعة
ان لكل آيٍة ظهراً وبطناً وحداً ومطــلعاً، ولكـــل قصـــٍة وجوهـاً              ! اعلم
 وفوائد ومقاصد، فتذكر يف موضٍع لوجٍه، ويف آخر ألخرى، ويف سورٍة ملقصـٍد              وأحـكاماً

  .فعلى هذا ال تكرار إالّ يف الصورة. ويف اُخرى آلخر وهكذا
اما إمجال القرآن الكرمي بعض املسائل الكونية وإامه يف بعض آخر فهو ملعـة اعجـاز    

  .ساطع وليس كما تومهه أهلُ األحلاد من قصور ومدار نقد
u  فإن قلت:  

ألي شئ ال يبحث القرآن عن الكائنات كما يبحث عنها فن احلكمة والفلسفة؟ فَيدع              
بعض املسائل جممالً ويذكر أخرى ذكراً ينسجم مع شعور العوام وافكارهم فال ميسها بأذى              

  وال يرهقها بل يذكرها سلساً بسيطاً يف الظاهر؟
  :نقول جواباً

 احلقيقة وضلَّت عنها، وقد فهمت حتماً من الـدروس          ألن الفلسفة عِدلت عن طريق    
والكلمات السابقة أن القرآن الكرمي إمنا يبحث عن الكائنات استطراداً، لالستدالل على ذات             
اهللا وصفاته وامسائه احلسىن، أي يفهم معاين هذا الكتاب، كتاب الكون العظيم كي يعـرِّف               

  . خالقه
فضالً عن أنه خياطـب     . ودات خلالقها ال ألنفسها   أي أن القرآن الكرمي يستخدم املوج     

  . اجلمهور
وعلى هذا، فمادام القرآن يستخدم املوجودات دليالً وبرهاناً، فمن شـرط الـدليل أن            

  . يكون ظاهراً وأظهر من النتيجة أمام نظر اجلمهور



              مث إن القرآن مادام مرشداً فمن شأن بالغة اإلرشاد مماشاة نظر العوام، ومراعاة حـس 
العامِة ومؤانسة فكر اجلمهور، لئال يتوحش نظرهم بال طائل وال يتشوش فكرهم بال فائـدة،              
وال يتشرد حسهم بال مصلحة، فأبلغُ اخلطاب معهم واالرشاد أن يكون ظاهراً بسيطاً سهالً              
ادق ال يعجزهم، وجيزاً ال يملّهم، جممالً فيما ال يلزم تفصيله هلم، ويضرب باألمثال لتقريب م        

  . من األمور اىل فهمهم
فألن القرآن مرشد لكل طبقات البشر تستلزم بالغةُ االرشاد أن ال يذكر مـا يوقـع                
االكثرية يف املغلطة واملكابرة مع البديهيات يف نظرهم الظاهري، وأن ال يغير بال لزوم ما هو                

  . صليةمتعارف حمسوس عندهم، وان يهمل أو جيمل ما ال يلزم هلم يف وظيفتهم األ
يبحث عن الشمس ال للشمس، وال عن ماهيتها، بل ِلمـن نورهـا وجعلـها               : فمثالً

سراجاً، وعن وظيفتها بصريورا حموراً النتظام الصنعة ومركزاً لنظام اخللقة، ومـا االنتظـام           
ات فيعرفنا القرانُ باراءة نظام النسج وانتظام املنسـوج       . والنظام إالّ مرايا معرفة الصانع اجلليل     

ويفهِّم ـا وينبـه اىل      ) والشمس جتري : (كماالت فاطرها احلكيم وصانعها العليم، فيقول     
ويف لفت  . تصرفات القدرة اإلهلية العظيمة يف اختالف الليل والنهار وتناوب الصيف والشتاء          

فمهما كانـت حقيقـة     . النظر اليها تنبيه السامع اىل عظمة قدرة الصانع وانفراده يف ربوبيته          
ن الشمس وبأي صورة كانت ال تؤثر تلك احلقيقة يف مقصد القرآن يف اراءة االنتظـام                جريا

  .املشهود واملنسوج معاً
  :ويقول أيضاً

ففي تعبري السراج تصوير العامل بصـورة قصـر،         ) 16:نوح)(وجعلَ الشمس سراجاً  (
اتـه لسـكان    وتصوير األشياء املوجودة فيه يف صورة لوازم ذلك القصر، ومزيناته، ومطعوم          
وما الشمس إالّ   . القصر ومسافريه، واحساس أنه قد أحضرا لضيوفه وخدامه يد كرٍمي رحيم          

ففي تعبري السراج تنبيه اىل رمحة اخلالق يف عظمة ربوبيته، وافهام           . مأمور مسخر وسراج منور   
  .إحسانه يف سعة رمحته، واحساس كرمه يف عظمة سلطنته



هي كتلة عظيمة من املائع     »: يقول. قول الفلسفي الثرثار يف الشمس    فاآلن استمع ماذا ي   
الناري تدور حول نفسها يف مستقرها، تطايرت منها شرارات وهي أرضنا وسيارات أخرى             

   «..ماهيتها كذا.. ضخامتها كذا.. فتدور هذه االجرام العظيمة املختلفة يف اجلسامة
 املدهشة والدهشة املوحشة، فلم تِفدك كماالً       فانظر ماذا أفادتك هذه املسألة غري احلرية      

  . علمياً وال ذوقاً روحياً وال غاية إنسانية وال فائدة دينية
. فقس على هذا لتقدر قيمة املسائل الفلسفية اليت ظاهرها مزخرفة وباطنها جهالة فارغة            

  .فال يغرنك تشعشع ظاهرها وتعِرض عن بيان القرآن املعجز
قرآن شفاًء لنا ولكاتبه وأمثاله من كل داء، ومؤنساً لنا وهلم يف حياتنـا              اللّهم اجعل ال  

وبعد موتنا، ويف الدنيا قريناً، ويف القـرب مؤنســاً، ويف القـيامة شفيعاً، وعلى الصـراط              
نوراً، ومن النار ستراً وحجاباً، ويف اجلنة رفيقاً، واىل اخلريات كلها دليالً وإماماً، بفــضلك         

  . ورمحتك يا اكرم األكرمني ويا أرحم الرامحني آمنيوجودك وكرمك
آمني .. اللّهم صِل وسلم على من أنزل عليه الفرقان احلكيم وعلى آله وصحبه أمجعني              

  .آمني. 
  
  :تنبيه

لقد ذكرنا يف املثنوي العريب النوري مخسة عشر نوعاً من انواع اعجاز القرآن البـالغ               
شحة الرابعة عشرة، وال سيما النكت الدقيقة السـت         اربعني نوعاً وذلك يف ست قطرات للر      

  .للقطرة الرابعة
  .لذا امجلنا هنا مكتفني مبا ذكرناه هناك، فمن شاء فلرياجعه

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  الكلمة  العشرون
  «وهي مقامان»
  

  املقام االول
  ِبسِم اهللا الرحمِن  الرحيِم

  )34:البقرة)(ليس واذ قُلنا للمالئكة اسجدوا الدم فسجدوا إالّ اب(
  )67:البقرة) (إن اهللا يأمركم ان تذحبوا بقرةً(
  )74:البقرة) (مث قَست قلوبكم من بعد ذلك فهي كاحلجارة أو أشد قسوةً(

كنت اتلو هذه اآليات الكرمية يوماً، فورد إهلام من فيض نور القرآن الكرمي يف نكـات                
  :اردة هيوصورة الشبهة الو!. ثالث ليصد إلقاءات ابليس

ان القرآن معجز، ويف ذروة البالغة، وانه هدى للعـاملني يف كـل             : انكم تقولون : قال
وقت وآن، ولكن ماذا يعين ذكر حوادث جزئية وسردها سرداً تأرخييـاً والتأكيـد عليهـا                
وتكرارها؟ وما الداعي اىل ذكر حادثة جزئية كذبح بقرة ضمن هالة من االوصـاف، حـىت      

  ؟«البقرة» تسمت السورة باسم
 اي  «أفال يعقلون »مث ان القرآن يرشد ارباب العقول عامة ويذكر يف كثري من مواضعه             

حييل األمر اىل العقل، يف حني أن حادثة سجود املالئكة آلدم أمر غييب حمض ال جيد العقل اليه                  
  .سبيالً، االّ بالتسليم أو االذعان بعد االميان القوي الراسخ



 بيان القرآن حاالت طبيعية حتدث مصادفة لالحجار والصـخور          مث اين وجه اهلداية يف    
  واضفاء امهية بالغة عليها؟

  :وصورة النكت امللهمة هي اآلتية
 oالنكتة االوىل  :  

 ان يف القرآن احلكيم حوادث جزئية، ولكن وراء كل حادث يكمن دسـتور كلـي               
  .لي وجزء منهوامناُ تذكر تلك احلوادث الا طرف من قانون عام شامل ك. عظيم

تبني ان تعليم االمساء معجزة من معجزات سيدنا ) وعلّم آدم االمساء كُلَّها(فاآلية الكرمية  
وهي وإن كانت حادثة جزئية اال      . آدم عليه السالم جتاه املالئكة، اظهاراً إلستعداده للخالفة       

  : اا طرف لدستور كلي هو
لوماً كثرية ال حتد، وفنونـاً كـثرية ال   ع - املالك إلستعداد جامع - ان تعليم االنسان

حتصى حىت تستغرق  انواع الكائنات، فضالً عن تعليمه املعارف الكثرية الشـاملة لصـفات               
ان هذا التعليم هو الذي أهل االنسان لينال أفضلية،         .. اخلالق الكرمي سبحانه وشؤونه احلكيمة    

واجلبـال، يف محـل األمانـة       ليس على املالئكة وحدهم، بل ايضاً على السموات واالرض          
  .الكربى

واذ يذكر القرآن  خالفة االنسان على االرض خالفة معنوية، يبني كذلك ان يف سجود               
طرفاً لدستور مشهود  - وهي حادثة جزئية غيبية - املالئكة آلدم وعدم سجود الشيطان  له

بـذكره طاعـة   كلي واسع جداً، ويف الوقت نفسه يبني حقيقة عظيمة هي أن القرآن الكرمي        
املالئكة وانقيادهم لشخص آدم عليه السالم وتكبر الشيطان وامتناعه عن السجود، امنا يفهم             
ان اغلب االنواع املادية للكائنات وممثليها الروحانيني واملوكلني عليها، مسخرة كلها ومهيأة            

داد االنسـان   وان الذي يفسد استع   .. إلفادة مجيع حواس االنسان افادة تامة، وهي منقادة له        
الفطري ويسوقه اىل السيئات واىل الضالل هي املواد الشريرة وممثالا وسكنتها اخلبيثة، ممـا              

  .جيعلها اعداًء رهيبني، وعوائق عظيمة يف طريق صعود االنسان اىل الكماالت
واذ يدير القرآن الكرمي هذه احملاورة مع آدم عليه السالم وهو فرد واحد ضمن حادثـة                

  .نه يف احلقيقة يدير حماورة سامية مع الكائنات برمتها والنوع البشري قاطبةجزئية، فا



  oالنكتة الثانية:  
من املعلوم ان اراضي مصر جرداء قاحلة، اذ هي جزء من الصحراء الكربى، االّ اا تدر               
حماصيل وفرية بربكة ر النيل، حىت غدت كأا مزرعة جتود بوفري احملاصيل؛ لذا فان وجـود                
مثل هذه اجلنة الوارفة جبنب تلك الصحراء اليت تستطري ناراً ، جعل الزراعة والفالحة مرغوبة               

بل اضفت تلك الرغبة الشديدة يف الزراعة نوعاً . فيها لدى اهل مصر حىت توغلت يف طبائعهم  
من السمو والقدسية، كما اضفت بدورها قدسية على واسطة الزراعة من ثور وبقر، حىت بلغ               

قدسية على البقر والثور اىل حد العبادة، وقـد   - يف ذلك الوقت - أن منح اهل مصراالمر 
ترعرع بنو اسرائيل يف هذه املنطقة وبني احضان هذه البيئة واالجواء فأخذوا مـن طبـائعهم     

  . املعروفة«العجل»حظاً، كما يفهم من حادثة 
وسى عليه السالم، قد ذبح     وهكذا يعلّمنا القرآن الكرمي بذبح بقرة واحدة، أن سيدنا م         

برسالته مفهوم عبادة البقر، ذلك املفهوم الذي سرى يف عروق تلـك االمـة، وتنـامى يف                 
  .استعدادام

فالقرآن الكرمي امنا يبني ذه احلادثة اجلزئية بياناً معجزاً، دستوراً كلياً، ودرساً ضرورياً             
  .يف احلكمة حيتاجه كل أحد يف كل وقت

  : هذافافهم قياساً على
ان احلوادث اجلزئية املذكورة يف القرآن الكرمي، على  صورة حوادث تأرخيية، امنا هـي               
طرف وجزء من دساتري كلية شاملة ينبئ عنها، حىت ان كل مجلة جزئية من اجلمل السـبع                 
لقصة موسى عليه السالم املكررة يف القرآن تتضمن دستوراً كلياً عظيماً، كما بينا يف كتابنـا           

  . راجعه ان شئت«معاللوا»
 oالنكتة الثالثة:  

وانّ مـن   _ مث قَست قلوبكم من بعد ذلك فهي كاحلجارة أو أشد قسوةً            : (قوله تعاىل 
وان منها ملا يشقق فيخرج منه املاء وان منها ملا يهبط مـن             _ احلجارة لَما يتفجر منه االار    

  )76 - 74:البقرة) (خشية اهللا وما اهللا بغافل عما تعملون
  :عند قراءيت هلذه اآليات البينات، قال املوسوس



ماذا يعين ذكر حاالت طبيعية وفطرية لالحجار االعتيادية وبياا كأا مسألة عظيمـة،         
مع اا معلومة لدى الناس؟ وما وجه العالقة واملناسبة والسبب؟ وهل هناك من داٍع أو حاجة                

  اليها؟
  : لصد هذه الشبهةفاُهلم قليب االهلام اآليت من فيض القرآن

نعم، هناك عالقة وسبب، وهناك داعٍٍ وحاجة، بل العالقة قوية واملعىن جليل واحلقيقـة              
ضرورية وعظيمة حبيث ال يتيسر االّ  إلعجاز القرآن واجيازه ولطف ارشـاده أن يسـهلها                

  .وييسرها للفهم
ن االفهام ان االجياز الذي هو اساس مهم من اسس االعجاز، وكذا لطف االرشاد وحس    

الذي هو نور من هدي القرآن، يقتضيان أن تبين احلقائق الكلية والدساتري الغامضة العامة، يف               
صور جزئية مألوفة للعوام الذين ميثلون معظم خماطيب القرآن، وان ال تبني الولئك البسطاء يف               

  .. تفكريهم االّ طرفاً من تلك احلقائق املعظمة وصوراً بسيطة منها
 ذلك ينبغي ان تبني هلم التدابري اإلهلية حتت االرض اليت هي خوارق العـادات               زد على 

  .واليت تسترت بستار العادة واأللفة، بصورة جمملة
  : فبناء على هذا

ماذا دهـاكم حـىت     ! يا بىن اسرائيل ويا بىن آدم     : يقول القرآن احلكيم يف هذه اآليات     
أال ترون ان اصـلب الصـخور       ! غلظت قلوبكم واصبحت أصلب من احلجر واقسى منها       

واصمها، اليت تشكل طبقة عظيمة من االحجار الصلدة حتت التراب، مطيعة لالوامر اإلهليـة              
فكما جتري االوامر اإلهلية يف تكوين      . طاعة تامة، ومنقادة اىل االجراءات الربانية انقياداً كامالً       

الصخور الصماء الصلدة حتـت     االشجار والنباتات يف اهلواء بسهولة مطلقة، جتري على تلك          
حىت ان جداول املاء وعروقها حتت االرض جتـري         . االرض بالسهولة نفسها وبانتظام كامل    

بانتظام كامل وحبكمة تامة من دون ان جتد عائقاً أو مقاومة تذكر مـن تلـك الصـخور،                  



 فينساب املاء فيها كانسياب الدم وجريانه داخل العروق يف اجلسـم مـن دون مقاومـة أو                
  74.صدود

مث ان اجلذور الرقيقة تنبت وتتوغل يف غاية االنتظام بامر رباين يف تلك الصخور اليت هي           
حتت االرض دون ان يقف امامها حائل أو مانع، فتنتشر بسهولة كسهولة انتشـار اغصـان                

  .االشجار والنباتات يف اهلواء
 ويرشد اليهـا خماطبـاً      فالقرآن الكرمي يشري ذه اآلية الكرمية اىل حقيقة واسعة جداً،         

  :القلوب القاسية مرمزاً اليها على النحو اآليت
ما هذه القلوب اليت حتملوا وأنتم غـارقون يف فقـركم   !   يا بين اسرائيل ويا بىن آدم    

اا تقاوم بغلظة وبقساوة أوامر موىلً جليل عظيم، تنقاد له طبقـات الصـخور              ! وعجزكم
 بل تؤدي كل منها وظيفتها الرفيعة يف طاعة كاملة وانقيـاد            الصلدة اهلائلة، وال تعصيه امراً،    

بل تقوم تلك الصـخور بوظيفة املستودع واملخـزن        . تام؛ وهي مغمورة يف ظلمات االرض     
حىت اا تكون لـينة طرية يف يـد        . ملتطلبات احلياة لالحياء الذين يدبون على تراب االرض       

تكون وسائل لتقسيمات تتم بعدالـة، وتكـون        القدرة احلكيمة اجلليلة، طراوة مشع العسل، ف      

                                                           
74
 لقصر االرض املهيب السيار، هو طبقة الصخور، فقد أوكل اليها الفاطر اجلليل ان حجر الزاوية! نعم  

  .ثالث وظائف مهمة، والقرآن الكرمي وحده القمني بأن يبني هذه الوظائف، ال غريه 
وظيفة مربية التراب يف حجرها بالقدرة اإلهلية، والتراب بدوره يؤدي وظيفة االمومة : فوظيفتها االوىل
  .درة الربانيةللنباتات بالق
العمل على جريان املياه جرياناً منتظماً يف جسم االرض، والذي يشبه جريان الدم ودورانه : الوظيفة الثانية

  .يف جسم االنسان
وظيفة اخلزان لالار والعيون والينابيع، سواًء يف ظهورها أو استمرارها على وفق : الوظيفة الفطرية الثالثة
  .ميزان دقيق منتظم

ن الصخور بكامل قوا ومبلء فمها مبا تسكب من افواهها من ماء باعث على احلياة تنشر دالئل ا! نعم
 .ــ املؤلف.الوحدانية على االرض وتسطرها عليها



اا يف سجدة دائمة    ! وسائط لتوزيعات تنتهي حبكمة، بل تكون رقيقة رقة هواء النسيم، نعم          
  .امام عظمة قدرته جل جالله

فهذه املصنوعات املنتظمة املتقنة املاثلة امامنا فوق االرض، وهذه التدابري  اإلهليـة ذات              
عليها هي ايضاً بعينها جتري حتت االرض بل تتجلى فيهـا احلكمـة              احلكمة والعناية اجلارية    

  .اإلهلية والعناية الربانية بأعجب منها حكمةً واغرب منها انتظاماً
ان اصلب الصخور واضخمها واصمها تلني ليونة الشمع جتـاه االوامـر            ! تأملوا جيداً 

وظفات  اإلهلية اي املياه الرقيقـة       التكوينية، وال تبدي اية مقاومة أو قساوة تذكر جتاه تلك امل          
واجلذور الدقيقة والعروق اللطيفة لطافة احلرير، حىت كأا عاشق يشق قلبه  مبسٍّ من أنامـل                

  ..تلك اللطيفات واجلميالت، فتتحول تراباً يف طريقهن
فانه يبين طرفاً من حقيقة عظيمة      ) وإنَّ منها لَما يهبط من خشية اهللا      (وكذا قوله تعاىل    

  :اً هيجد
. ان اجلبال اليت على سطح االرض، واليت جتمدت بعد ان كانت يف حالة مائعة وسائلة              
واصبحت كتالً ضخمة من الصخور الصلدة، تتفتت وتتصدع، بتجليات جاللية، تتجلى على            
صورة زالزل وانقالبات ارضية، مثلما تناثر واصبح دكاً ذلك اجلبل الذي جتلّى عليه الـرب               

  .وسى عليه السالم رؤية اهللا جل جاللهسبحانه يف طلب م
فتلك الصخور بط من ذرى تلك اجلبال، من خشية ظهور جتليات جاللية ورهبتـها،              

وقسم آخر يبقى علـى هيئـة       .. فقسم منها ينقلب تراباً تنشأ منه النباتات      . فتتناثر اجزاؤها 
 من االمـور    صخور تتدحرج اىل الوديان وتكتسح السهول فيستخدمها اهلُ االرض يف كثري          

فضالً عن اموٍر وحكم خمفية ومنافع شىت، فهي يف سـجدة   - كبناء املساكن مثالً - النافعة
  .وطاعة للقدرة  اإلهلية وانقياد تام لدساتري احلكمة الربانية

فال ريب ان ترك الصخور ملواضعها الرفيعة من خشية اهللا واختيارها االماكن الواطئـة              
فع جليلة شىت، أمر ال حيدث عبثاً وال سدى وهو ليس مصـادفة             يف تواضع جم، وتسببها ملنا    

عمياء ايضاً، بل هو تدبري رب قدير حكيم حيدثه بانتظام وحكمة وإن بدا يف غري انتظـام يف                  
  .ظاهر األمر



والدليل على هذا الفوائد واملنافع اليت جتىن من تفتت الصخور ويشهد عليه شـهادة ال               
 الصنعة للحلل اليت ختلع على اجلبال اليت تتـدحرج منـها            ريب فيها كمال االنتظام وحسن    

  .الصخور، واليت تزدان باالزاهري اللطيفة والثمرات اجلميلة والنقوش البديعة
  . وهكذا رأيتم كيف أن هذه اآليات الثالث هلا امهيتها العظيمة من زاوية احلكمة  اإلهلية

از بالغته الرفيعة، كيف يبني طرفـاً       واآلن تدبروا يف لطافة بيان القرآن العظيم ويف اعج        
وجزءاً من هذه احلقائق الثالث املذكورة، وهي حقائق جليلة وواسعة جداً، يبينها يف ثـالث               
فقرات ويف ثالث حوادث مشهورة مشهودة، وينبه اىل ثالث حوادث اخرى لتكون مـدار              

  .عربة ألوىل االلباب ويزجرهم زجراً ال يقاوم
اىل الصخرة الـيت    ) وإنّ منها ملا يشـقّق فيخرجُ منه املاءُ      (الثانية  يشري يف الفقرة    : فمثالً

انشقت بكمال الشوق حتت ضرب عصا موسى فانبجست منها اثنتا عشرة عيناً، ويف الوقت              
  :نفسه يورد اىل الذهن هذا املعىن ويقول

ان الصخور الضخمة تتشتت وتتشقق وتلني جتاه معجزة واحدة مـن           ! يا بىن اسرائيل  
ات سيدنا موسى عليه السالم وتذرف الدموع كالسيل من خشيتها أو من سـرورها              معجز

فكيف تتمردون جتاه معجزات موسى عليه السالم كلها، وال تدمع اعينكم بل جتمد وتغلـظ              
  .قلوبكم وتقسو

تلك احلادثة اجلليلة الـيت     ) وانّ منها لَما يهبط من خشية اهللا      : (ويذكّر يف الفقرة الثالثة   
تلك هي التجلي اإلهلي االعظم     . طورسيناء، اثناء مناجاة سيدنا موسى عليه السالم      حدثت يف   

ويرشـد يف الوقـت   . اىل اجلبل وجعله دكاً حىت تفتت وتناثر يف االرجاء من خشيته سبحانه 
  :نفسه اىل معىن كهذا
كيف ال تتقون اهللا وال ختشونه، فاجلبال الشاهقة اليت هي          ) عليه السالم (يا قوم موسى    

خور صلدة تتصدع من خشيته وتتبعثر، ويف الوقت الذي ترون انه قد أخذ امليثاق مـنكم                ص
برفع جبل الطور فوقكم، مع مشاهدتكم وعلمكم تشقق اجلبل يف حادثة الرؤيـة اجلليلـة،               

  .فكيف جترأون وال ترتعد فرائصكم من خشيته سبحانه، بل تغلظ قلوبكم؟



مشـرياً اىل أـار     ) ارة لَما يتفجر منه االار    وإنّ من احلج  (ويذكّر يف الفقرة االوىل       
كالنيل ودجلة والفرات النابعة من اجلبال ويعلّم يف الوقت نفسه مدى نيل تلـك االحجـار                

فيورث ذا  . للطاعة املعجزة واالنقياد اخلارق جتاه االوامر التكوينية ومدى كوا مسخرة هلا          
  :التعليم القلوب املتيقظة هذا املعىن

ال ميكن قطعاً ان تكون هذه اجلبال الضخمة منابع حقيقية ملثل هذه االار العظيمة              انه  
ألنه لو كانت هذه اجلبال حبجمها الكامل مملوءة باملاء، اي لو اصبحت احواضـاً خمروطيـة                
لتلك االار، فاا ال تكفي لصرفيات تلك االار اال لبضعة شهور وذلك لسـريها السـريع            

فضالً عن ان االمطار اليت ال تنفذ يف التراب ألكثر من متر، ال تكون ايضـاً                . وجرياا الدائم 
  .واردات كافية لتلك الصرفيات اهلائلة

مبعىن ان تفجر هذه االار ليس امراً اعتيادياً طبيعياً، أو من قبيل املصادفة، بل ان الفاطر                
واشارة اىل هذا افادت    .   خارقاً اجلليل يسيلها من خزينة  الغيب وحدها، وجيريها منها جرياناً         

ان كالً من تلك االار الثالثة تقطر عليها كـل وقـت            : رواية احلديث الشريف ذا املعىن    
ويف رواية ان منابع هذه األار الثالثة مـن اجلنـة           . قطرات من اجلنة، لذا اصبحت مباركة     

  :وحقيقة هذه الرواية هي75
 االار وتدفقها ذه الكثرة، فالبد ان تكـون         ان االسباب املادية ال تكفي لتفجر هذه      

منابعها يف عامل غيب، واا ترد من خزينة رمحة غيبية، وعندها تتوازن الواردات والصرفيات              
  :وهكذا يعلّم القرآن الكرمي درساً بليغاً وينبه اىل هذا املعىن. وتدوم

 رب جليل، وبغفلـتكم  انكم بقساوة قلوبكم تعصون اوامر! يا بين اسرائيل ويا بين آدم    
عنه تغمضون عيونكم عن نور معرفة ذلك النور املصور الذي حول ارض مصر اىل جنة وارفة                
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. «سيحان وجيحان والفرات والنيل كلٌّ من اار اجلنة»)  ص(قال رسول اهللا : عن ايب هريرة قال  

: ليس من اجلنة يف االرض شئ إالّ ثالثة اشياء»طيب البغدادي ، ويف اخل26:كتاب اجلنة: ــ مسلم
ــ .5/381وانظر فيض القدير .«غرس العجوة واحلجر وأواٍق ترتل يف الفرات كلَّ يوم بركة من اجلنة

 املترجم



الظالل واجرى النيل العظيم املبارك وامثاله من االار من افواه احجار صلدة بسيطة مظهـراً               
 ظهورهـا   معجزات قدرته وشواهد وحـدانيته قوية بقوة تلك االار العظيمة ونيرة بشـدة           

فيضـع تلك الشواهد يف قلب الكائنات ويسلّمها اىل دماغ االرض، ويسيلها يف            . وافاضاا
  .قلوب اجلن واالنس ويف عقوهلم

تنال معجزات قدرتـه  76مث انه سبحانه وتعاىل جيعل صخوراً جامدة ال متلك شعوراً قط  
يف ال ترون وتعمى    فك. حىت اا تدل على الفاطر اجلليل كداللة ضوء الشمس على الشمس          

  ابصاركم عن رؤية نور معرفته جل جالله؟
كيف لبست هذه احلقائق الثالث حلل البالغة اجلميلة، ودقق النظر يف بالغـة             ! فانظر

االرشاد لترى مدى القساوة والغلظة اليت متلك القلوب وال تنسحق خشية امام ذلك االرشاد              
  .البليغ

اىل ايتها، فشاهد ملعة اعجـاز اسـلوب        فان كنت قد فهمت من بداية هذه الكلمة         
  .االرشاد القرآين واشكر ربك العظيم عليه

  )سبحانك الَ ِعلْم لَنا ِاالّ ما علَّمتنا ِانك اَنت الْعليم الْحكيم(
  آمني .. اللّهم فهمنا اسرار القرآن كما حتب وترضى ووفقنا خلدمته

  .برمحتك يا ارحم الرامحني
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 التابعة «مكس»ينبع ر النيل من جبل القمر، وينبع اهم رافد دجلة من كهف صخرة يف ناحية )   

 وملا كان اصل اجلبال «ديادين» وان اعظم رافد لنهر الفرات ينبع من سفح جبل من جهة «وان»حملافظة 
حقيقة متكونة من مادة مائعة جتمدت احجاراً كما هو ثابت يف العلوم احلديثة وكما يدل علىه الذكر 

رض  مما يدل  داللة قاطعة على ان اصل خلق اال«سبحان من بسط االرض على ماء جمد»: النبوي يف
  :على الوجه اآليت

ان مادة شبيهة باملاء قد اجنمدت باالمر االهلي واصبحت حجراً، واحلجر أصبح تراباً باذن اهلي، اذ لفظ 
لني لطيف جداً حبيث ال ميكن ) املادة املائعة(مبعىن ان ذلك املاء . االرض الوارد يف الذكر يعين التراب

 ميكن االستفادة منه، لذا نشر احلكيم الرحيم التراب فوق واحلجر بذاته صلب جداً ال. استقرار شيء عليه
 .ــ املؤلف. احلجر ليكون مستقراً لذوي احلياة



  .صل وسلم على من اُنزل عليه القرآن احلكيم وعلى آله وصحبه أمجعنياللّهم 



 
  املقام  الثاين  

  من الكلمة العشرين
  ملعة اعجاز قرآين تتألأل على وجه معجزات االنبياء

  «أنعم النظر يف اجلوابني املذكورين يف اخلتام»
  ِبسِم اهللا الرحمِن  الرحيِم

  )59:االنعام) (تاٍب مبنيوال رطٍب وال يابٍس إالّ يف ك(
حبثاً خيص سراً من أسرار هـذه اآليـة الكرميـة يف            77لقد كتبت قبل أربع عشرة سنة       

 واآلن  «اشارات االعجاز يف مظان االجيـاز     »تفسريي الذي كتبته باللغة العربية املوسوم بـ        
ـ             ث، استجابة لطلب أخوين كرميني عزيزين عندي اكتب ايضاحاً باللغة التركية لذلك البح

  :مستعيناً بتوفيق العلي القدير ومستلهماً من فيض القرآن الكرمي، فأقول
ما من : فهذه اآلية الكرمية تبين أنه. هو القرآن الكرمي - على قول - «كتاب مبني»ان 

 .رطب وال يابس إالّ وهو يف القرآن الكرمي
  أتراه كذلك؟ -
ألن . د أن يرى فيه كلَّ شئولكن ال يستطيع كل واح. ان يف القرآن كل شئ!  نعم -

صور االشياء تبدو يف درجات متفاوتة يف القرآن الكرمي، فأحياناً توجد بذور الشئ أو نـواه،          
ويرد كل من   . واحياناً جممل الشئ أو خالصته، واحياناً دساتريه، واحياناً توجد عليه عالمات          

فيعبر القرآن الكـرمي عـن      . هاًهذه الدرجات؛ اما صراحة أو اشارة أو رمزاً أو ااماً أو تنبي           
  .اغراضه ضمن أساليب بالغته، وحسب احلاجة، ومبقتضى املقام واملناسبة

 ان الطائرة والكهرباء والقطار والالسلكي وامثاهلا من منجزات العلم والصناعة: فمثالً* 
والعلـم،  واليت تعد حصيلة التقدم االنساين ورقيه يف مضمار الصناعة  - التكنلوجيا احلديثة -

  .أصبحت هذه االختراعات موضع اهتمام االنسان، وتبوأت مكانة خاصة يف حياته املادية
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 ــ املترجم. املقصود السنة االوىل من احلرب العاملية االوىل  



لذا فالقرآن الكرمي الذي خياطب البشرية قاطبة مل يهمل هذا اجلانب من حياة البشر، بل          
  :قد أشار اىل تلك اخلوارق العلمية من جهتني

  .االنبياء عليهم السالماشار اليها عند اشارته اىل معجزات : اجلهة االوىل
  .اشار اليها عند سرده بعض احلوادث التارخيية:  اجلهة الثانية

  :فقد اشار اىل القطار يف اآليات الكرمية اآلتية: فعلى سبيل املثال
وهم على ما يفعلونَ    _ اذ هم عليها قُعود   _ الناِر ذاِت الوقُودِ  _ قُتلَ اصحاب االخدود  (

هودش قَموا منهم اال أن يؤمنوا باهللا العزيِز احلميدوما _ باملؤمنني8ــ 4: الربوج (78).ن(  
  :وايضاً
  )42 - 41:يس) (وخلقنا هلم ِمن مثِلِه ما يركبون_ يف الفُلك املشحون( 

  :واآلية الكرمية اآلتية ترمز اىل الكهرباء عالوة على اشارا اىل كثري من األنوار واالسرار
رض مثلُ نورِه كمشكوٍة فيها مصباح املصـباح يف زجاجـٍة            اهللا نور السمواِت واال   ( 

الزجاجة كأا كوكب دري يوقَد ِمن شجرٍة  مباركٍة زيتونٍة ال شرقٍية وال غربيٍة  يكاد زيتها                 
  )35:النور (79)يـضيء ولو مل متسسه نار نور على نوٍر يهدى اهللا لنوره من يشاُء 

فضالء قد انصرفوا اىل هذا القسم، وبذلوا جهـوداً كـثرية يف   وملا كان الكثريون من ال 
توضيحه علماً ان القيام ببحثه يتطلب دقة متناهية ويستدعي بسطاً للموضوع اكثر من هـذا               

فضالً عن وجود أمثلة وفرية عليه، لذا ال نفتح هذا الباب، ونكتفي باآليـات              . وايضاحاً وافياً 
  .املذكورة

ري اىل تلك االختراعات الشبيهة باخلوارق ضـمن اشـارات          اما القسم االول الذي يش    
  .سنذكر مناذج منه.. القرآن اىل معجزات االنبياء
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تشري هذه اجلملة اىل ان الذي قيد العامل االسالمي، ووضعه يف االسر هو القطار، وبه غلب الكفار   
 .ــ املؤلف. سلمنيامل
79
 ــ املؤلف. تضئ ذلك الرمز وتنوره) يكاد زيتها يـضئ ولو مل متسسه نار، نور على نور(ان مجلة   



يبين القرآن الكرمي ان االنبياء  عليهم السالم  قد بعثوا اىل جمتمعـات انسـانية                :املقدمة
ن اهللا قد وضع  ويبني يف الوقت نفسه  ا     . ليكونوا هلم ائمة اهلدى يقتدى م، يف رقيهم املعنوي        

أي . بيد كٍل منهم معجزة مادية، ونصبهم رواداً للبشرية واساتذة هلا يف تقدمها املادي ايضـاً              
انه يأمر باالقتداء م واتباعهم اتباعاً كامالً يف االمور املادية واملعنوية؛ اذ كما حيض القـرآنُ                

يتحلى ا االنبياء عليهم السالم،     الكرمي االنسانَ على االستزادة من نور اخلصال احلميدة اليت          
وذلك عند حبثه عن كماالم املعنوية، فانه عند حبثه عن معجزام املادية ايضاً يومئ اىل إثارة                
شوق االنسان ليقوم بتقليد تلك املعجزات اليت يف ايديهم، ويشري اىل حضـه علـى بلـوغ                 

البشرية الكمال املادي وخوارقه    ان يد املعجزة هي اليت أهدت اىل        : نظائرها، بل يصح القول   
فدونك سفينة نوح عليه السالم وهي احـدى       . الول مرة، مثلما أهدت اليها الكمال املعنوي      

فقد قدمتهما يد املعجزة الول     . معجزاته، وساعة يوسف عليه السالم، وهي احدى معجزاته       
 اختاذ أغلب الصناع نبياً وهناك اشارة لطيفة اىل هذه احلقيقة، وهي   . مرة هدية مثينة اىل البشرية    

اختذوا سيدنا نوحاً عليه السالم  - مثالً - فاملالحون. من االنبياء رائداً لصنعتهم وقطباً ملهنتهم
رائدهم والساعاتيون اختذوا سيدنا يوسف عليه السالم امامهم، واخلياطون اختـذوا سـيدنا             

  ..ادريس عليه السالم مرشدهم
هل البالغة قد اتفقوا مجيعاً ان لكل آية كرمية وجوهـاً           وملا كان العلماء احملققون من أ     

عدة لالرشاد، وجهات كثرية للهداية، فال ميكن اذاً ان تكون أسطع اآليات وهـي آيـات                
  .املعجزات، سرداً تارخيياً، بل البد اا تتضمن ايضاً معاين بليغة مجة لالرشاد واهلداية

ياء امنا خيط احلدود النهائية ألقصى ما ميكن        نعم، ان القرآن الكرمي بايراده معجزات االنب      
ان يصل اليه االنسان يف جمال العلوم والصناعات، ويشري ا اىل أبعد اياا، وغاية ما ميكـن                 
ان حتققه البشرية من أهداف، فهو ذا يعين أبعد االهداف النهائية هلا وحيددها، ومن بعـد                

اذ كما ان املاضي مستودع    . غاية، ويسوقها اليها  ذلك حيث البشرية وحيضها على بلوغ تلك ال       
  .بذور املستقبل ومرآة تعكس شؤونه، فاملستقبل ايضاً حصيلة بذور املاضي ومرآة آماله

  :وسنبني بضعة مناذج مثاالً، من ذلك النبع الفياض الواسع
  ).12:سبأ) (ولسليمن الريح غدوها شهر ورواحها شهر: (فمثالً* 



  .مية تبني معجزة من معجزات سيدنا سليمان عليه السالمهذه اآلية الكر
  .وهي تسخري الريح له، أي أنه قد قطع يف اهلواء ما يقطع يف شهرين يف يوم واحد
  .فاآلية تشري اىل ان الطريق مفتوح امام البشر لقطع مثل هذه املسافة يف اهلواء

من هذه املرتلة ما دام الطريق      حاول ان تبلغ هذه املرتبة، واسع للدنو        ! فيا ايها االنسان  
  .ممهداً أمامك

  :فكأن اهللا سبحانه وتعاىل يقول يف معىن هذه اآلية الكرمية
! وانت ايها االنسـان   . ان عبداً من عبادي ترك هوى نفسه، فحملته فوق متون اهلواء          »

ان نبذت كسل النفس وتركته، واستفدت جيداً من قوانني سنيت اجلارية يف الكون، ميكنـك               
  .«ايضاً ان متتطي صهوة اهلواء

  )60:البقرة..) (فقلنا اضرب بعصاك احلجر فانفجرت منه اثنتا عشرةَ عيناً: (ومثالً* 
هذه اآلية الكرمية تبني معجزة من معجزات سيدنا موسى عليه السالم، وهي تشـري اىل            

ل ميكن تفجـري    انه ميكن االستفادة من خزائن الرمحة املدفونة حتت االرض بآالت بسيطة، ب           
  .املاء، وهو ينبوع احلياة، من ارض صلدة ميتة كاحلجر بوساطة عصا

  :فهذه اآلية ختاطب البشرية ذا املعىن
ميكنكم ان جتدوا املاء  الذي هو ألطف فيض من فيوضات الرمحة اإلهلية، بوساطة عصا،  

  .فاسعوا واعملوا جبد لتجدوه وتكشفوه
  :عىن الرمزي هلذه اآليةفاهللا سبحانه خياطب االنسان بامل

. ما دمت اسلّم بيد عبد يعتمد علي ويثق يب عصا، يتمكن ا ان يفجر املاء أينما شاء                »
فانت ايها االنسان ان اعتمدت على قوانني رمحيت، ميكنك أيضاً ان ختترع آلةً شبيهة بتلـك                

  .«فهيا اسع لتجد تلك اآللة. العصا، أو نظرية هلا
 اآلية سباقة إلجياد اآللة اليت ا يتمكن االنسان من استخراج           فانت ترى كيف ان هذه    

بل ان اآلية الكرمية قد وضعت      . املاء يف اغلب االماكن، واليت هي احدى وسائل رقي البشرية         
اخلط النهائي حلدود استخدام تلك اآللة ومنتهى الغاية منها، مبثل ما عينت اآلية االوىل أبعـد                

  . ما ميكن ان تبلغ اليه الطائرة احلاضرةالنقاط النهائية، واقصى



  )49:آل عمران..) (وابرئ االكمه واألبرص واُحيي املوتى بإذن اهللا: (ومثالً* 
فالقرآن الكرمي اذ حيث البشرية صراحة على اتباع االخالق النبوية السامية اليت يتحلـى      

ىل النظر اىل ما بني يديه من    ا سيدنا عيسى عليه السالم، فهو يرغّب فيها وحيض عليها رمزاً ا           
  .مهنة مقدسة وطب رباين عظيم
  :فهذه اآلية الكرمية تشري اىل

انه ميكن ان يعثر على دواء يشفي أشد االمراض املزمنة والعلل املستعصية، فال تيـأس               »
ايها االنسان، وال تقنط ايها املبتلى املصاب، فكل داء مهما كان له دواء، وعالجـه ممكـن،    

، وِجده، واكتشفه، بل حىت ميكن معاجلة املوت نفسه بلون مـن الـوان احليـاة                فاحبث عنه 
  .«املوقتة

  :فاهللا سبحانه يقول باملعىن االشاري هلذه اآلية الكرمية
احـدامها  : لقد وهبت لعبد من عبادي ترك الدنيا ألجلي، وعافها يف سبيلي، هديتني           »

فالقلوب امليتة تبعث بنور اهلدايـة،      . املاديةدواء لالسقام املعنوية، واالخرى عالج لالمراض       
وانت ايهـا   . واملرضى الذين هم حبكم االموات جيدون شفاءهم بنفث منه ونفخ، فيربأون به           

بوسعك ان جتد يف صيدلية حكميت دواء لكل داء يصيبك، فاسع يف هذه السـبيل،               ! االنسان
  .واكشف ذلك الدواء فانك ال حمالة واجده وظافر به

ترى كيف ترسم هذه اآلية الكرمية أقصى املدى وأبعد األهداف اليت يصبو اليها             وهكذا  
  .الطب البشري من تقدم

  .فاآلية تشري اىل ذلك اهلدف وحتث االنسان على الوصول اليه
  ) 10:سبأ) (وألنا لَه احلديد: (ومثالً* 
  )20:ص) (وآتيناه احلكمةَ وفصلَ اخلطاب(

وأسلنا له عـني    (واآلية الكرمية   . سيدنا داود عليه السالم   هاتان اآليتان ختصان معجزة     
  :فهذه اآليات تشري اىل. ختص معجزة سيدنا سليمان عليه السالم) 12:سبأ) (الِقطِر



فتليني احلديد وجعله   . ان تليني احلديد نعمة إهلية عظمى، اذ يبني اهللا به فضل نٍيب عظيم            
كشفها هو اصـل مجيـع الصـناعات البشـرية،          كالعجني، واذابة النحاس واجياد املعادن و     

  .وهو أم التقدم احلضاري من هذا اجلانب ومعدنه. واساسها
فهذه اآلية تشري اىل النعمة اإلهلية العظمى يف  تليني احلديد كالعجني وحتويله اسـالكاً               
رفيعة واسالة النحاس، واللذان مها حمور معظم الصناعات العامة، حيث وهبها الباري اجلليـل    

فما دام سبحانه قد كرم من      . على صورة معجزة عظمى لرسول عظيم وخليفة لالرض عظيم        
هو رسولٌ وخليفة معاً، فوهب للسانه احلكمة وفصل اخلطاب، وسلّم اىل يده الصنعة البارعة،              
وهو حيض البشرية على االقتداء مبا وهب للسانه حضاً صرحياً، فالبد ان هناك اشارة ترغّـب                

  .يف يده من صنعة ومهارةوحتض على ما 
  :فسبحانه يقول باملعىن االشاري هلذه اآلية الكرمية

لقد آتيت عبداً من عبادي اطاع اوامري وخضع ملا كلفته به، آتيت لسانه             ! يا بين آدم  »
  . فصل اخلطاب، ومألت قلبه حكمةً ليفصل كل شئ على بينة ووضوح

 كالشمع فيها، فيغير شكله كيفما      ووضعت يف يده من احلقيقة الرائعة ما يكون احلديد        
فما دام هذا االمر . يشاء، ويستمد منه قوة عظيمة إلرساء اركان خالفته وادامة دولته وحكمه

ممكناً وواقعاً فعالً، وذا أمهية بالغة يف حياتكم االجتماعية فانتم يابين آدم إن اطعتم اوامـري                
يمكنكم مبرور الزمن  ان تقتربوا منـهما        التكوينية توهب لكم ايضاً تلك احلكمة والصنعة، ف       

  .وتبلغومها
وهكذا فان بلوغ البشرية أقصى امانيها يف الصناعة، وكسبها القدرة الفائقة يف جمـال              

القطرــ فهذه اآليات الكرمية تستقطب  - القوة املادية، امنا هو بتليني احلديد وباذابة النحاس
 نظر السالفني وكساىل احلاضرين اليهـا، فتنبـه         انظار البشرية عامة اىل هذه احلقيقة، وتلفت      

  .اولئك الذين ال يقدروا حق قدرها
قالَ الذي عنده علمِ من الكتاِب أنا اتيك به قبلَ أن يرتد اليك طرفُك فلمـا         : (ومثالً* 

مستقراً عنده 40:النمل..) (رآه(  



ممكـن،   - ناً أو صورةعي - فهذه اآلية تشري اىل ان احضار االشياء من مسافات بعيدة
وذلك بداللتها على تلك احلادثة اخلارقة اليت وقعت يف ديوان سيدنا سليمان عليه السـالم،               

  .انا اتيك بعرش بلقيس: «علم التحضري»عندما قال أحد وزرائه الذي اويت علماً غزيراً يف 
رمه مبعجـزة   ولقد آتى اهللا سبحانه سيدنا سليمان عليه السالم املُلك والنبوة معاً، واك           

يتمكن ا من االطالع املباشر بنفسه وبال تكلف وال صعوبة على احوال رعاياه، ومشـاهدة     
فكانت هذه املعجزة مناط عصمته وصونه من الشطط يف امـور           . اوضاعهم، ومساع مظاملهم  

  . وهي وسيلة قوية لبسط راية العدالة على ارجاء اململكة. الرعية
ذاً ويطمئن اليه، ويسأله بلسان استعداداته وقابلياته الـيت         فمن يعتمد على اهللا سبحانه ا     

فُطر عليها، وسار يف حياته على وفق السنن اإلهلية والعناية الربانية، ميكن ان تتحول له الدنيا                
الواسعة كأا مدينة منتظمة امامه كما حدث لسليمان عليه السالم الذي طلب بلسان النبوة              

 - بعينه أو بصورته - أحضر يف طرفة عني وصار ماثالً امامهاملعصومة إحضار عرش بلقيس ف
والشك  ان اصوات رجال احلاشية الذين كانوا حـول          . يف بالد الشام بعد ان كان يف اليمن       

  .العرش قد سمعت مع مشاهدة صورهم
فاآليـة  . فهذه اآلية تشري اشارة رائعة اىل احضار الصور واالصوات من مسافات بعيدة           

  :ختاطب
ان كنتم تريدون ان تسـود العدالـة احنـاء          ! ويا من تسلمتم امر البالد    ! ا احلكام ايه»

واسعوا مثله اىل مشاهدة ما جيـري يف االرض   - عليه السالم - مملكتكم، فاقتدوا بسليمان
فاحلاكم العادل الذي يتطلع اىل بسط راية العدالـة  . كافة، ومعرفة ما حيدث يف مجيع ارجائها 

والســلطان الــذي يرعـى شؤون ابناء مملكته، ويشفق علـيهم، ال          يف ربوع البالد،    
على اقطـار   - مـىت شاء - يصل اىل مبتـغــاه إال اذا اسـتـطـــاع االطـالع

وعندئٍذ تعم العـدالة حـقاً، وينقذ نفـسه من املـحـاســـبة والتبــعات           . مملكته
  .املعنوية

  :ة الكرميةفاهللا سبحانه خياطب باملعىن الرمزي هلذه اآلي



لقد آتيت عبداً من عبادي حكم مملكة واسعة شاسعة االرجاء، ومنحتـه            ! يا بين آدم  »
االطالع املباشر على احوال االرض واحداثها ليتمكن من تطبيق العدالة تطبيقاً كامالً، وملـا              
 - كنت قد وهبت لكل انسان قابلية فطرية ليكون خليفة يف األرض، فال ريب أىن قد زودته

ما يناسب تلك القابلية الفطرية من مواهب واستعدادات يتمكن ا من ان  - مبقتضى حكميت
وعلى الرغم من أن االنسان قد ال يبلغ هـذه          . يشاهد االرض بأطرافها ويدرك منها ما يدرك      
وان مل يستطع بلوغها مادياً، فانـه يبلغهـا         . املرتبة بشخصه اال انه يتمكن من بلوغها بنوعه       

فباستطاعتكم اذاً االستفادة من هذه النعمة املوهوبة  - كما حيصل لالولياء الصاحلني - معنوياً
فسارعوا اىل العمل اجلاد واسعوا سعياً  حثيثاً كي حتولوا االرض اىل ما يشبه حديقـة                . لكم

صغرية غناء، جتولون فيها وترون جهاا كلها وتسمعون احداثها واخبارها من كل ناحيـة              
  :تدبروا اآلية الكرمية. ناسني وظيفة عبوديتكممنها غري 
) هو الذي جعلَ لكم االرض ذلوالً فامشوا يف مناِكبها وكُلوا ِمن رزقه واليه النشـور              (

  )15:امللك(
وهكذا نرى كيف تومئ اآلية الكرمية املتصدرة هلذا املثال اىل اثارة مهة االنسان، وبعث              

حضار الصور واالصوات من أبعد االماكن واقصاها       اهتماماته الكتشاف وسيلة يستطيع ا ا     
  .ضمن ادق الصناعات البشرية

  )38:ص) (وآخرين مقرنني يف األصفاد: (ومثالً* 
) ومِن الشياطني من يغوصونَ له ويعملونَ عمالً دونَ ذلـك وكنـا هلُـم حـافظني               (

  )82:االنبياء(
الم اجلن والشياطني واالرواح    هذه اآليات الكرمية تفيد تسخري سيدنا سليمان عليه الس        

  :فاآليات تقول. اخلبيثة، ومنعه شرورهم واستخدامهم يف أمور نافعة
ان اجلن الذين يلون االنسان يف اّألمهية يف سكىن األرض من ذوي الشعور، ميكـن ان                
يصبحوا خداماً لالنسان، وميكن اجياد عالقة ولقاء معهم، بل ميكن للشـياطني ان يضـعوا               

االنسان وخيدموه مضطرين كما سخرهم اهللا سبحانه وتعاىل لعبٍد مـن عبـاده             عداَءهم مع   
  .املنقادين ألوامره



اين ! أيها االنسـان  »: مبعىن ان اهللا سبحانه خياطب االنسان باملعىن الرمزي هلذه اآليات         
اسخر اجلن والشياطني واشرارهم لعبٍد قد أطاعين واجعلهم منقادين اليه مسخرين له، فانـت            

خرت نفسك ألمري واطعتين، قد تسخر لك موجودات كـثرية بـل حـىت اجلـن                ان س 
   .«والشياطني

فاآلية الكرمية ختط أقصى احلدود النهائية، وتعين أفضل السبل القومية لالنتفاع، بل تفتح             
السبيل أيضاً اىل حتضري االرواح وحمادثة اجلن الذي ترشح من امتزاج فنون االنسان وعلومه،              

ولكن ليس كما   . ا تنطوي عليه من قوى ومشاعر فوق العادة، املادية منها واملعنوية          وتظاهر مم 
عليه االمر يف الوقت احلاضر حيث أصبح املشتغلون ذه األمور موضع استهزاء بل ألعوبة بيد               

وغدوا مسخرين للشياطني واالرواح اخلبيثة، وامنا      . اجلن الذين ينتحلون أحياناً امساء األموات     
  .لك بتسخري أولئك باسرار القرآن الكرمي مع النجاة من شرورهميكون ذ
  :مث ان اآلية الكرمية* 
  )17:مرمي) (فارسلنا اليها روحنا فتمثلَ هلا بشراً سوياً(

هذه اآلية وامثاهلا اليت تشري اىل متثل االرواح، وكذا اآليات املشرية اىل جلـب سـيدنا        
هذه اآليات الكرمية مع اشارا اىل متثل . ريهم له للعفاريت وتسخ - عليه السالم - سليمان

املشار اليه يف  - غري ان حتضري االرواح الطيبة. الروحانيات فهي تشري اىل حتضري األرواح ايضاً
ليس هو بالشكل الذي يقوم به املعاصرون من إحضار االرواح اىل مواضع هلـوهم   - اآليات

فاف ال يليق بتلك االرواح املوقرة اجلـادة،        واماكن مالعبهم والذي هو هزل رخيص واستخ      
اليت تعمر عاملاً كله جد ال هزل فيه، بل ميكن حتضرياالرواح مبثل ما قام به اولياء صـاحلون                  

الذين كانوا يقابلون تلـك   - من امثال حمي الدين بن عريب - ألمر جاد ولقصد نبيل هادف
ا ومنجلبني هلا ومرتبطني معها ومـن مث        االرواح الطيبة مىت شاؤا، فاصبحوا هم منجذبني اليه       

الذهاب اىل مواضعها والتقرب اىل عاملها واالستفادة من روحانياا، فهذا هو الذي تشري اليه              
اآليات الكرمية وتشعر يف اشارا حضاً وتشويقاً لالنسان وختطّ اقصى احلدود النهائية ملثـل              

  .أفضلهاهذه العلوم واملهارات اخلفية، وتعرض أمجل صوره و
  )18:ص) (إنا سخرنا اجلبالَ معه يسبحن بالعشي واإلشراق:(ومثالً* 



  ). 10:سبأ) (يا جبالُ أويب معه والطري وألنا له احلديد(
  ).16:النمل..)(علِّمنا منطق الطري(

هذه اآليات الكرمية اليت تذكر معجزات سيدنا داود عليه السالم تـدل علـى أن اهللا                
نح تسبيحاته واذكاره من القوة العظيمة والصوت الرخيم واألداء اجلميل ما جعل سبحانه قد م

أو كأا انسان ضـخم     . اجلبال يف وجٍد وشوق، وكأا حاٍك عظيم تردد تسبيحاٍت واذكاراً         
 .يسبح يف حلقة ذكر حول رئيس احللقة

 ! اتراك هذه حقيقة؟ وهل ميكن ان حيدث هذا فعالً؟ -
قة قاطعة، أليس كل جبل ذي كهوف ميكن ان يتكلم مع كل انسان اا حلقي!  نعم -

احلمد »:  أمام جبل،فهو يقول ايضاً    « احلمد هللا  »بلسانه، ويردد كالببغاء ما يذكره؟ فان قلت        
فما دام اهللا سبحانه وتعاىل قد وهب هذه القابلية للجبال، فيمكن           ..  وذلك برجع الصدى   «هللا

وحيث ان اهللا سبحانه قد خص سـيدنا        . بسط اكثر من هذا   اذاً أن تنكشف هذه القابلية وتن     
داود عليه السالم خبالفة األرض فضالً عن رسالته، فقد كشف بذرة تلك القابلية لديه ومناها               
وبسطها بسطاً معجزاً عنده، مبا يالئم شؤون الرسالة الواسعة واحلاكمية العظيمة، حىت غدت             

دي مطيع ألمره، وكأي صانع أمني لديه، وكـأي         اجلبال الشم الرواسي منقادة اليه كأي جن      
فأصبحت تلك اجلبال تسبح حبمد اخلالق العظيم جلّ جالله بلسانه عليه           . مريد خاشع لذكره  

  .فما كان سيدنا داود يذكر ويسبح إالّ واجلبال تردد ما يذكره. السالم وبأمره
اهللا »: جلبال يرددون نعم، ان القائد يف اجليش يستطيع ان جيعل جنوده املنتشرين على ا           

 مبا لديه من وسائل االتصال واملخابرات، حىت كأن تلك اجلبال هي اليت تتكلم ولـل                «اكرب
 اجلبال بلسـان سـاكنيها،      «جمازياً»فلئن كان قائداً من االنس يستطيع أن يستنطق         ! وتكرب

 «حقيقياً»قاً فكيف بقائد مهيب هللا سبحانه وتعاىل؟ اال يستطيع أن جيعل تلك اجلبال تنطق نط       
 السابقة ان لكـل جبـل       «الكلمات»هذا فضالً عن اننا قد بينا يف        . وتسبح تسبيحاً حقيقياً؟  

فمثلمـا  . شخصية معنوية خاصة به، وله تسبيح خاص مالئم له، وله عبادة خمصوصة الئقة به 
يسبح كل جبل برجع الصدى باصوات البشر، فان له تسبيحات للخالق اجلليـل بألسـنته               

  .ةاخلاص



  ) 19:ص) (والطري حمشورةً: (وكذلك* 
هذه اآليات تبني ان اهللا سبحانه قد علّم سـيدنا          ). 16:النمل) (و علّمنا منطق الطري   (

أي : داود وسليمان عليهما السالم منطق انواع الطيور، ولغـة قابلياـا واسـتعداداا، أي             
  االعمال تناسبها؟ وكيف ميكن االستفادة منها؟

قيقة هي احلقيقة اجلليلة، إذ ما دام سطح االرض مائدة رمحانية اقيمـت             هذه احل ! نعم
تكرمياً لالنسان، فيمكن اذاً ان تكون معظم احليوانات والطيور اليت تنتفع من هـذه املائـدة                

 - فاالنسان الذي استخدم النحل ودودة القز. مسخرة لالنسان، ضمن تصرفه وحتت خدمته
فع مما لديهم من إهلام إهلي، والذي استعمل احلمـام الزاجـل يف   وانت - تلكم اخلَدمة الصغار

بعض شؤونه وأعماله، واستنطق الببغاء وأمثاله من الطيور، فضم اىل احلضارة االنسانية حماسن             
جديدة، هذا االنسان ميكنه ان يستفيد اذاً كثرياً اذا ما عِلم لسان االستعداد الفطري للطيور،               

الخرى، حيث هي انواع وطوائف كثرية جداً، كمـا اسـتفاد مـن             وقابليات احليوانات ا  
الـيت  ) من نوع الزرازير  (اذا عِلم االنسان لسان استعداد العصافري       : فمثالً. احليوانات األليفة 

تتغذى على اجلراد وال تدعها تنمو، واذا ما نسق اعماهلا فانه ميكن ان يسخرها ملكافحة آفـة        
  .تفع منها واستخدمها جماناً يف امور مهمةفيكون عندئٍذ قد ان. اجلراد

فمثل هذه االنواع من استغالل قابليات الطيور واالنتفاع منها، واستنطاق اجلمادات من 
  .هاتف وحاٍك، ختط له اآلية الكرمية املذكورة املدى االقصى والغاية القصوى

  :فيقول اهللا سبحانه باملعىن الرمزي هلذه اآليات الكرمية
لقد سخرت لعبد من بين جنسكم، عبد خالص خملص، سـخرت لـه   ! سانيا بين االن 

خملوقات عظيمة يف ملكي وانطقتها له، وجعلتها خداماً امناء وجنوداً مطيعني له، كي تعصم              
وقد أتيت كالً منكم استعداداً ومواهب ليصبح خليفة        .  نبوته، وتصان عدالته يف ملكه ودولته     
ى، أبِت السموات واالرض واجلبال ان حيملنها، فعليكم اذاً االرض، واودعت فيكم أمانة عظم

ان تنقادوا وختضعوا ألوامر من بيده مقاليد هذه املخلوقات وزمامها، لتنقاد اليكم خملوقاتـه              
فالطريق ممهد أمامكم ان استطعتم ان تقبضوا زمام تلك املخلوقات باسـم            . املبثوثة يف ملكه  

  ..رتبة تليق باستعداداتكم ومواهبكماخلالق العظيم، واذا مسومت اىل م



فما دامت احلقيقة هكذا فاسع ايها االنسان ان ال تنشغل بلهو ال معىن له، وبلعـب ال                 
بل اسع يف طلب هلٍو من ألطف اللهو        .. طائل من ورائه، كاالنشغال باحلاكي واحلمام والببغاء      

بال  كاحلاكي ألذكارك، كمـا  فاجعل اجل.. وازكاه، وتسلَّ بتسلية هي من ألذ أنواع التسلية       
هي لسيدنا داود عليه السالم، وشنف مسعك بنغمات ذكر وتسبيح االشجار والنباتات الـيت              

فبهـذا الـذكر    .. خترج أصواتاً رقيقة عذبة مبجرد مس النسيم هلا وكأا اوتار آالت صوتية           
ك يف ماهية عجيبة من     العلوي تظهر اجلبال لك الوفاً من األلسنة الذاكرة املسبحة، وتربز أمام          

لبـاس   - كأا هدهد سـليمان  - وعندئٍذ تتزيا معظم الطيور وتلبس. أعاجيب املخلوقات
فتسليك أميا تسلية، وتلهيك هلواً     . الصديق احلميم واالنيس الودود، فتصبح خداماً مطيعني لك       

ات ومواهـب   بريئاً ال شائبة فيه، فضالً عن ان هذا الذكر السامي يسوقك اىل انبساط قابلي             
كانت مغمورة يف ماهيتك، فتحول بينك وبني السقوط من ماهية االنسان السامية ومقامـه              

  .الرفيع، فال جتذبك بعد اضراب اللهو اليت ال مغزى هلا اىل حضيض اهلاوية
  ).69:االنبياء) (قلنا يا نار كوين برداً وسالماً على ابراهيم: (ومثالً* 

  :ة سيدنا ابراهيم عليه السالم، وفيها ثالث اشارات لطيفةهذه اآلية الكرمية تبني معجز
ليس أمرها بيدها، فال تعمل كيفما تشاء حسـب   - كسائر االسباب - النار: أوالها

فلم حترق سيدنا ابـراهيم الـا       . هواها وبال بصرية، بل تقوم مبهمتها وفق أمر يفرض عليها         
  .أُمرت بعدم احلرق

فاهللا سبحانه خياطب الربودة .  بربودا، أي تؤثر كاالحتراقان للنار درجة حترق: ثانيتها
أي أن النـار يف     . بأن ال حترقي انِت كذلك ابراهيم، كما مل حترقه احلرارة         80سالماً  »: بلفظة

  .تلك الدرجة تؤثر بربودا كأا حترق، فهي نار وهي برد
ا درجة على صورة هلا درجات متفاوتة، منه - كما يف علم الطبيعيات - نعم ان النار

نار بيضاء ال تنشر حرارا بل تكسب مما حوهلا من احلرارة، فتجمد ذه الربودة ما حوهلا من            
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وهكـذا الزمهــرير لـون من الوان النار حترق       .  السوائل، وكأا حتـرق بربودتــها   
  .بربودا، فوجوده اذن ضروري يف جهنم اليت تضم مجيع درجات النار ومجيع أنواعها

مينع مفعول نار جهنم، وينجي املـؤمنني       ) مادة معنوية (مثلما االميان الذي هو     : ثالثتها
متنـع  ) مادة مادية (وكما ان االسالم درع واٍق وحصن حصني من النار، كذلك هناك            . منها

اليت هـي   - تأثري نار الدنيا، وهي درع أمامها، الن اهللا سبحانه جيري اجراءاته يف هذه الدنيا
، لذا مل حترق النار جسـم  )احلكيم(حتت ستار االسباب وذلك مبقتضى امسه  - كمةدار احل

  :فهذه اآلية ترمز اىل. سيدنا ابراهيم عليه السالم مثلما مل حترق ثيابه ومالبسه ايضاً
كي يكون لباسكم لباس التقوى وهو لباس ابـراهيم،      ! اقتدوا بابراهيم ! يا ملة ابراهيم  »

فلقـد خبـأ    . عاً واقياً يف الدنيا واآلخرة جتاه عدوكم االكرب، النار        وليكون حصناً مانعاً ودر   
سبحانه لكم مواداً يف االرض حتفظكم من شر النار، كما يقيكم لباس التقوى واالميان الذي               

فهلموا واكتشفوا هذه املـواد املانعـة مـن احلـرارة           .. ألبستموه أرواحكم، شر نار جهنم    
  .«هاواستخرجوها من باطن االرض والبسو

وهكذا وجد االنسان حصيلة حبوثه واكتشافاته مادة ال حترقها النار، بل تقاومها فيمكنه             
  .ان يصنع منها لباساً وثياباً

فقارن هذه اآلية الكرمية، وقس مدى مسوها وعلوها على اكتشاف االنسـان للمـادة              
ال ) مسـلماً حنيفـاً   (املضادة للنار، واعلم كيف اا تدل على حلة قشيبة نسجت يف مصنع             

  .تتمزق وال ختلق وتبقى حمتفظة جبماهلا وائها اىل االبد
  )31:البقرة) (وعلّم آدم االمساَء كلها: (ومثالً* 

هي  - يف دعوى خالفته الكربى - تبني هذه اآلية ان املعجزة الكربى آلدم عليه السالم
  .تعليم االمساء

ة خاصة لكل منهم، فان معجزة ايب       فمثلما ترمز معجزات سائر االنبياء اىل خارقة بشري       
االنبياء وفاتح ديوان النبوة آدم عليه السالم تشري اشارة قريبة من الصراحة اىل منتهى الكمال               
البشري، وذروة رقيه، واىل أقصى أهدافه، فكأن اهللا سبحانه يقول باملعىن االشاري هلذه اآلية              

  :الكرمية



وى اخلالفة على املالئكة كان مبـا علمتـه         ان تفوق أبيكم آدم  يف دع      !.. يا بين آدم  »
االمساء كلها، وأنتم بنوه ووارثو استعداداته ومواهبه فعليكم أن تتعلموا االمساء كلها لتثبتـوا              
جدارتكم أمام املخلوقات لتسنم االمانة العظمى، فلقد مهد الطريق أمامكم لبلـوغ امسـى              

ه املخلوقة الضـخمة، فهيـا انطلقـوا        املراتب العالية يف الكون، وسخرت لكم االرض، هذ       
واستمسكوا بكل اسم من امسائي احلسىن، واعتصموا به،        .. وتقدموا، فالطريق مفتوح أمامكم   

تلك  - فلقد أغوى الشيطان أباكم مرة واحدة، فهبط من اجلنة! واحذروا. لتسموا وترتفعوا
 رقيكم وتقـدمكم، فيكـون   فاياكم ان تتبعوا الشيطان يف. اىل االرض موقتاً - املرتلة العالية

ارفعوا رؤوسكم عاليـاً،    .. ذريعة ترديكم من مسوات احلكمة اإلهلية اىل ضاللة املادية الطبيعية         
وانعموا النظر والفكر يف امسائي احلسىن، واجعلوا علومكم ورقيكم سلماً ومراقي اىل تلـك              

ية، تلك هي أمسـائي     السموات، لتبلغوا حقائق علومكم وكمالكم، وتصلوا اىل منابعها االصل        
  .احلسىن

  .«وانظروا مبنظار تلك االمساء ببصرية قلوبكم اىل ربكم
   بيان نكتة مهمة وايـضاح سر أهم

من حيث جامعية ما أودع اهللا فيه من استعدادات ـــ من  – ان كل ما ناله االنسان
         ر عنه اآليـة    الكمال العلمي والتقدم الفين، ووصوله اىل خوراق الصناعات واالكتشافات، تعب

وهذا التعبري ينطوي على رمٍز رفيع ودقيق،       ). وعلم آدم االمساء كلها   :  (الكرمية بتعليم االمساء  
  :وهو

. حقيقة سامية عالية - أياً كان - ان لكل كمال، ولكل علم، ولكل تقدم، ولكل فن
ـ  - وتلك احلقيقة تستند اىل اسم من االمساء احلسىن، وباستنادها اىل ذلك االسم ذي لـه  ال

جيد ذلك الفن وذلك الكمال وتلك  - حجب خمتلفة، وجتليات متنوعة، ودوائر ظهور متباينة
  .الصنعة، كلٌ منها كمالَه، ويصبح حقيقةً فعالً، وإال فهو ظل ناقص مبتور باهت مشوش

علم من العلوم، وحقيقتها وغاية منتهاها هي الوصـول اىل اسـم    - مثالً - فاهلندسة
) من االمساء احلسىن، وبلوغ مشاهدة التجليات احلكيمة لذلك االسم بكـل           ) رالعدل واملقد

  ).اهلندسة(عظمتها وهيبتها يف مرآة علم 



علم ومهارة ومهنة يف الوقت نفسه، فمنتهاه وحقيقته يستند ايضاً اىل  - مثالً - والطب
عالً مبشـاهدة  فيصل الطب اىل كماله ويصبح حقيقة ف ). الشايف(اسم من االمساء احلسىن وهو      
يف االدوية املبثوثة على سطح االرض الذي ميثل صـيدلية          ) الشايف(التجليات الرحيمة السم    

  .عظمى
.. كالفيزياء والكيمياء والنبات واحليـوان   - والعلوم اليت تبحث يف حقيقة املوجودات

ميكن ان تكون حكمـة حقيقيـة مبشـاهدة         ) حكمة االشياء (ـــ هذه العلوم اليت هي      
جل جالله يف االشياء، وهي جتليات تـدبري، وتربيـة،          ) احلكيم(يات الكربى السم اهللا     التجل
وبرؤية هذه التجليات يف منافع االشياء ومصاحلها تصبح تلك احلكمة حكمة حقـاً،   . ورعاية

واىل ذلك الظهري تصبح حكمة فعالً، وإالّ فإما أـا          ) احلكيم(أي باستنادها اىل ذلك االسم      
فات وتصبح عبثاً ال طائل من ورائها أو تفتح سبيالً اىل الضاللة، كما هو احلال تنقلب اىل خرا

  ..يف الفلسفة الطبيعية املادية
  .. قس عليها بقية العلوم والفنون والكماالت.. فاليك االمثلة الثالثة كما مرت

 اىل  وهكذا يضرب القرآن الكرمي ذه اآلية الكرمية يد التشويق على ظهر البشرية مشرياً            
امسى النقاط وأبعد احلدود واقصى املراتب اليت قصرت كثرياً عن الوصول اليهـا يف تقـدمها                

  .هيا تقدمي: احلاضر، وكأنه يقول هلا
  .نكتفي ذا اجلوهر النفيس من اخلزينة العظمى هلذه اآلية الكرمية، ونغلق هذا الباب

د مجيع معجزات الرسل معجزة ان خامت ديوان النبوة، وسيد املرسلني، الذي تع   : ومثالً* 
واحدة لتصديق دعوى رسالته، والذي هو فخر العاملني، وهو اآلية الواضحة املفصلة جلميـع              

ذلكـم  .. مراتب االمساء احلسىن كلها اليت علمها اهللا سبحانه آدم عليه السالم تعليماً جممـالً             
لقمر وخفـض االصـبع     الذي رفع اصبعه عالياً جبالل اهللا فشق ا       ) ص(الرسول احلبيب حممد    

وأمثاهلا من املعجزات الباهرات اليت تزيد علـى        .. املبارك نفسه جبمال اهللا ففجر ماء كالكوثر      
قـل  :  (هذا الرسول الكرمي أظهر القرآن الكرمي معجزة كربى تتحدى اجلن واالنس          .. األلف

ـ                ان بعضـهم   لئن اجتمعت االنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله ولو ك
فهذه اآلية الكرمية وأمثاهلا من اآليات جتلب انظار االنس واجلن          ) 88:االسراء) (لبعض ظهرياً 



احلـق  -اىل ابرز وجوه االعجاز يف هذه املعجزة اخلالدة واسطعها، فتلفتها اىل ما يف بيانـه                
ـ                -واحلقيقةَ ن جامعيـة    من جزالة، واىل ما يف تعابريه من بالغة فائقة، واىل ما يف معانيـه م

فتحدى القرآن املعجـز،    .. ومشول، واىل ما يف اساليبه املتنوعة من مسـو ورفعة وعــذوبة         
وما زال كذلك يتحدى االنس واجلن قاطبة، مثرياً الشوق يف اوليائه، حمركاًَ سـاكن عنـاد                
نه اعدائه، دافعاً اجلميع اىل تقليده، بشوق عظيم وترغيب شديد، لالتيان بنظريه، بل انه سبحا             

يضع هذه املعجزة الكربى أمام انظار االنام يف موقع رفيع لكأن الغاية الوحيـدة مـن جمـئ                 
  . االنسان اىل هذه الدنيا ليست سوى اختاذه تلك املعجزة العظمى دستور حياته، وغاية مناه

ان كل معجزة من معجزات االنبياء عليهم السالم تشري اىل خارقة من            : خنلص مما تقدم  
أما معجزة سيدنا آدم عليه السالم فهي تشري اىل فهرس خـوارق            . عات البشرية خوارق الصنا 

العلوم والفنون والكماالت، وتشوق اليها مجيعاً مع اشارا اىل اسس الصنعة اشـارة جمملـة               
  .خمتصرة

وهي القرآن الكرمي ذو البيان املعجر، فـألن        ) ص(أما املعجزة الكربى للرسول االعظم      
ء تتجلى فيه بوضوح تام، وبتفصيل أمت، فانه يبني االهداف الصائبة للعلوم            حقيقة تعليم االمسا  

احلقة وللفنون احلقيقية، ويظهر بوضوح كماالت الدنيا واآلخرة وسعادما، فيسوق البشـر            
 أيهـا  »اليها ويوجهه حنوها، مثرياً فيه رغبة شديدة فيها، حىت انه يبني بأسلوب التشـويق أن  

ى من خلق هذا الكون هو قيامك أنت بعبودية كليـة جتـاه تظـاهر               املقصد االمس ! االنسان
  .«الربوبية، وان الغاية القصوى من خلقك انت هي بلوغ تلك العبودية بالعلوم والكماالت

  :فيعرب بتعابري متنوعة رائعة معجزة مشرياً ا اىل
نـون،  ان البشرية يف أواخر ايامها على االرض ستنساب اىل العلوم، وتنصـب اىل الف             

  .وستستمد كل قواها من العلوم والفنون فيتسلم العلم زمام احلكم والقوة
وملا كان القرآن الكرمي يسوق جزالة البيان وبالغة الكالم مقدماً ويكررمها كثرياً، فكأنه           

سيلبسان ازهـى   - ومها من اسطع العلوم والفنون - يرمز اىل ان البالغة واجلزالة يف الكالم
رمها يف آخر الزمان، حىت يغدو الناس يستلهمون أمضى سـالحهم مـن             حللهما واروع صو  



جزالة البيان وسحره، ويستلمون أرهب قوم من بالغة االداء، وذلك عند بيان أفكـارهم              
  ..ومعتقدام إلقناع االخرين ا، أو عند تنفيذ آرائهم وقرارام

نة كمال فائق، ولكرت علمي     أن أكثر اآليات الكرمية امنا هي مفتاح خلزي       : حنصل مما سبق  
الكلمات العشـرين   (فان شئت ان تبلغ مساوات القرآن الكرمي وجنوم االيات فاجعل           . عظيم
وشاهد ا مدى سطوع مشس القرآن العظيم،       81عشرين درجاً لسلم الوصول اليها،      ) السابقة

واملخلوقات، وتأملْ كيف ينشر القرآن نوره باهراً على حقيقة االلوهية وحقائق املوجودات،            
  .وكيف ينشر الضياء الساطع على كل املوجودات

ما دامت اآليات اليت ختص معجزات االنبياء عليهم السالم هلا نوع من االشارة             : النتيجة
اىل خوارق التقدم العلمي والصناعي احلاضر، وهلا طراز من التعبري كأنه خيط أبعـد احلـدود              

لكل آية دالالت على معاٍن شىت بل هذا متفق عليـه           وحيث أنه ثابت قطعاً أن      .. النهائية هلا 
وملا كان هناك أوامر مطلقة إلتباع االنبياء عليهم السالم واالقتداء م، لـذا             .. لدى العلماء 
  :يصح القول

انه مع داللة اآليات املذكورة سابقاً على معانيها الصرحية هناك دالالت مشوقة باسلوب      
  .ة وصناعاااالشارة اىل أهم العلوم البشري

  
  جوابان مهمان عن سؤالني مهمني

ملا كان القرآن الكرمي قد نزل ألجل االنسان، فَِلم ال يصرح مبا هو             : اذا قلت :أحدمها* 
املهم يف نظره من خوارق املدنية احلاضرة؟ وامنا يكتفي برمز مستتر، وامياء خفـي، واشـارة                

  خفيفة، وتنبيه ضعيف فحسب؟
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عة وثالثة عشر شعاعاً سلم ذو مائة بل ان ثالثاً وثالثني كلمة وثالثةً وثالثني مكتوباً واحدى وثالثني مل  

 .ــ املؤلف. وعشرين مرتبة للصعود



دنية البشرية ال تستحق أكثر من هذا القـدر، اذ إن الوظيفـة    ان خوارق امل  :  فاجلواب
االساسية للقرآن الكرمي هي تعليم شؤون دائرة الربوبية وكماالا ووظائف دائـرة العبوديـة       

  .وأحواهلا
لذا فان حق تلك اخلوارق البشرية وحصتها من تلك الدائرتني جمرد رمز ضعيف واشارة              

 حقوقها من دائرة الربوبية، فعندها ال حتصل إالّ علـى حـق             فاا لو ادعت  .. خفية ليس إالّ  
  .ضئيل جداً
 :القرآن الكرمي قائلة82اذا طالبت الطائرة البشرية : فمثالً
فان طائرات دائـرة الربوبيـة تلـك    . «أعطين حقاً للكالم، وموقعاً بني آياتك»  -

 :الكواكب السيارة واالرض والقمر، ستقول بلسان القرآن الكرمي
  «انِك تستطيعني أن تأخذي مكانِك هنا مبقدار جرمك ال أكثر»  -

واذا أرادت الغواصة البشرية موقعاً لنفسها بني اآليات الكرمية فستتصدى هلا غواصات            
 :تلك الدائرة؛ اليت هي االرض الساحبة يف حميط اهلواء، والنجوم العائمة يف حبر األثري قائلة

  «! ال يرىان مكانك بيننا ضئيل جداً يكاد»  -
واذا ارادت الكهرباء ان تدخل حرم اآليات مبصابيحها الالمعة أمثال النجـوم، فـان              
مصابيح تلك الدائرة اليت هي الشموس والشهب واالجنم املزينة لوجه السماء، سترد عليهـا              

 :قائلة
انك تستطيعني أن تدخلي معنا يف مباحث القرآن وبيانه مبقدار ما متـتلكني مـن   »  -
  «!!ضوء

حقوقها وارادت هلا مقامـاً   - بلسان صناعاا الدقيقة - ولو طالبت اخلوارق احلضارية
 :عندها ستصرخ ذبابة واحدة بوجهها قائلة.. بني اآليات
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لقد انساق القلم دون اراديت يف هذا املوضوع اجلاد اىل هذا احلوار اللطيف فتركته وشأنه، على أمل أالّ   

 .ــ املؤلف. خيل لطافة االسلوب  جبدية املوضوع



ولئن اجتمع  كل مـا  ! ولو مبقدار أحد جناحي هذين. فليس لكم حق.. اسكتوا»  -
 مـع   - ارادة االنسان اجلزئيةاليت اكتشف إكتساباً ب - فيكم من املصنوعات واألختراعات

مجيع اآلالت الدقيقة لديكم، لن تكون أعجب مبقدار ما يف جسمي الصغري جداً من لطائف               
  :وان هذه اآلية الكرمية تبهتكم مجيعاً. االجهزة ودقائق الصنعة

)               هم الـذبابمعوا له، وإن يسلُبخلُقوا ذباباً ولو اجتدعون ِمن دوِن اهللا لن يت إنَّ الذين 
واملطلوب الطالب فمنه، ضع 73:احلج) (شيئاً ال يستنقنذوه(  

واذا ذهبت تلك اخلوارق اىل دائرة العبودية وطلبت منها حقها فستتلقى منها مثل  هذا               
 :اجلواب

ان عالقتكم معنا واهية وقليلة جداً، فال ميكنكم الدخول إىل دائرتنا بسهولة، ألن »  -
  : منهجنا هو

ضيافة، وان االنسان ضيف يلبث فيها قليالً، وله وظائف مجـة، وهـو             ان الدنيا دار    
مكلف بتحضري وجتهيز ما حيتاجه حلياته األبدية اخلالدة يف هذا العمر القصري، لذلك جيب عليه       

  .ان يقدم ما هو األهم واأللزم
مالمح نسجت حبب هذه الدنيا الفانيـة   - على اعتبار األغلبية - إالّ أنه تبدو عليكم

لذا فان حظكم من دائرة العبودية    . ت أستار الغفلة واللهو وكأا دار للبقاء ومستقر للخلود        حت
  .املؤسسة على هدى احلق والتفكر يف آثار اآلخرة، قليل جداً

 - من الصناع املهرة واملخترعني امللـهمني  - أو من ورائكم - ان كان فيكم.. ولكن
 - وهي عبـادة مثينـة   - ني ألجل منافع عباد اهللاوكانوا يقومون بأعماهلم خملص - وهم قلة

ويبذلون جهدهم للمصلحة العامة وراحتهم لرقي احلياة االجتماعية وكماهلا، فان هذه الرموز            
واالرشادات القرآنية كافية بال ريب ألولئك الذوات املرهفي االحسـاس، ووافيـة لتقـدير        

  .مهارام وتشويقهم اىل السعي واالجتهاد
  : لثاينالسؤال ا* 

 مل تبق لدي اآلن بعد هذا التحقيق شبهة، فقـد ثبـت عنـدي بـيقني                 »: واذا قلت 
وصدقت؛ أن القرآن الكرمي فيه مجيع ما يلزم السعادة الدنيوية واألخروية كل حسب قيمتـه               



وأمهيته، فهناك رموز واشارات اىل خوارق املدنية احلاضرة بل اىل أبعد منها مـن احلقـائق                
يه من حقائق جليلة ولكن ِلم مل يذكر القرآن الكرمي تلك اخلوراق بصـراحة    األخرى مع ما ف   

  .تامة كي جترب الكفرة العنيدين على التصديق واالميان وتطمئن قلوبنا فتستريح؟
  :اجلواب

 ان الدين امتحان، وان التكاليف اإلهلية جتربة واختبار من أجـل أن تتسـابق االرواح            
  .يتميز بعضها عن بعض يف حلبة السباقالعالية واالرواح السافلة، و

فمثلما خيترب املعدن بالنار ليتميز االملاس من الفحم والذهب مـن التـراب؛ كـذلك               
فهي ابتالء وجتربة وسوق للمسابقة حىت تتميز اجلواهر        . التكاليف اإلهلية يف دار االمتحان هذه     

  . النفيسة ملعدن قابليات البشر واستعداداته من املعادن اخلسيسة
بصورة اختبار لالنسان ليتم تكامله يف  - يف دار االبتالء هذه - فما دام القرآن قد نزل

اىل هذه األمور الدنيوية الغيبيـة الـيت    - اشارة فحسب - ميدان املسابقة، فالبد انه سيشري
 وإالّ فلو ذكرها القـرآن    . ستتوضح يف املستقبل للجميع، فاحتاً للعقل باباً مبقدار اقامة حجته         

واضحاً ) ال إله إالّ اهللا   (الكرمي صراحة، الختلت حكمة التكليف اذ تصبح بديهية مثل كتابة           
عندئذ مرغمني على  - أرادوا أم مل يريدوا - بالنجوم على وجه السماء، والذي جيعل الناس

ي التصديق، فما كانت مثة مسابقة وال اختبار وال متييز فحينئٍذ تتساوى االرواح السافلة اليت ه              
  :واخلالصة83. كالفحم  مع اليت هي كاالملاس

ان القرآن العظيم، حكيم يعطي لكل شئ قدره من املقام، ويرى القرآن مـن مثـرات                
الغيب التقدم احلضاري البشري قبل ألف وثالمثائة سنة املستترة يف ظلمات املستقبل، أفضـل              

اىل كل األزمنة مبا فيها من األمور       فالقرآن اذاً كالم من ينظر      .  واوضح مما نراها حنن وسنراها    
  .. واألشياء يف آن واحد

  .فتلك ملعة من األعجاز القرآين، تلمع يف وجه معجزات األنبياء

                                                           
83
. ولضاع التكليف. يق رضي اهللا عنه يف مستوى واحدفكان أن ظهر ابو جهل اللعني مع ايب بكر الصد  

 .ــ املؤلف



  .اللهم فَـهمنا أسرار القرآِن ووفِّقْنا ِلخدمِتِه يف كلِّ آٍن وزماٍن
)تاَن كنا ِانتلَّما ِاالّ ما علَن الَ ِعلْم كانحبكيمسالْح ليمالْع .(  
  )ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا(

اللّهم صلّ وسلّم وبارك وكرم على سيدنا وموالنا حممٍد، عبِدك ونبيك ورسوِلك النيب             
األمي وعلى آلِه واصحابه وأزواجه وذرياته وعلى النبيني واملرسلني واملالئكة املقربني واالولياء            

وأزكى سالٍم وأمنى بركاٍت، بعدد سور القرآن وآياته وحروفـه          والصاحلني، أفـضل صالٍة    
وكلماته ومعانيه واشاراته ورموزه ودالالته، واغفر لنا وارمحنا والطف بنا يا إهلنا، يا خالقنا،              

  .بكل صالة منها برمحتك يا أرحم الرامحني
  واحلمد هللا رب العاملني

  آمني



  
  الكلمة احلاديةوالعشرون

  
  عبارة عن مقامني

  املقام االول
  ِبسم اهللا الرحمِن  الرحيِم

  )103: النساء) (إنَّ الصالة كانت على املؤمنني كتاباً موقوتاً(
ان اداء الصالة حسن ومجيل، ولكن      : قال يل احدهم يوماً وهو كبري سناً وجسماً ورتبة        

  !..تكرارها كل يوم، ويف مخسة اوقات كثري جداً فكثرا هذه جتعلها مملّة
وبعد مرور فترة طويلة على هذا القول، اصغيت اىل نفسي فاذا هي ايضاً تردد الكـالم                

فتأملت فيها ملياً، واذا ا قد أخذت بطريق الكسل الدرس نفسه مـن الشـيطان،               !!. نفسه
فعلمت عندئذ ان ذلك الرجل كأنه قد نطق بتلك الكلمات بلسان مجيع النفـوس االمـارة                

ما دامت نفسي اليت بني جنيب امارةٌ بالسوء فالبد أن ابدأ ا      : فقلت.. كذابالسوء، أو اُنطق ه   
  :فخاطبتها.. أوالً ألن من عجز عن اصالح نفسه فهو عن غريها اعجز

 مقابل ما تفوهِت به، وانـِت منغمسـة يف          «مخسة تنبيهات »امسعيها مين   !.. يا نفسي 
  ..اجلهل املركب، سادرة يف نوم الغفلة على فراش الكسل

 oالتنبيه االول:  
هل ان عمرِك ابدي؟وهل عندك عهد قطعي بالبقاء اىل السنة املقبلة           !.. يا نفسي الشقية  

بل اىل الغد؟ فالذي جعلِك متلّني وتسأمني من تكرار الصالة هو تومهِك االبديـة واخللـود،                
  .فتظهرين الدالل وكأنك بترفك خملّدة يف هذه الدنيا

ري، وانه ميضي هباء دون فائدة، فال ريب أن صـرف           فان كنت تفهمني ان عمرِك قص     
جزء من اربعة وعشرين منه يف اداء خدمة مجيلة ووظيفة مرحية لطيفة، وهي رمحة لك ووسيلة                
حلياة سعيدة خالدة، ال يكون مدعاة اىل امللل والسأم، بل وسيلة مثرية لشوق خالص ولذوٍق               

  .رائع رفيع



 oالتنبيه الثاين:  
 انِك يومياً تاكلني اخلبز، وتشربني املاء، وتتنفسني اهلواء، أما يورث           !..يا نفسي الشرهة  

الن تكرار احلاجة ال جيلب امللل بل جيـدد         .. دون شك .. كال.. هذا التكرار ملالً وضجراً؟   
اللذة، هلذا؛ فالصالة اليت جتلب الغذاء لقليب، وماء احلياة لروحي، ونسيم اهلواء للّطيفة الربانية              

  .جسمي، البد اا ال جتعلك متلّني وال تسأمني ابداًالكامنة يف 
ان القلب املتعرض ألحزاٍن وآالم ال حد هلا، املفتون بآمال ولذائذ ال اية هلا، ال               ! نعم

ميكنه ان يكسب قوةً وال غذاء االّ بطرِق باب الرحيم الكرمي، القادر على كل شـئ بكـل                  
  .تضرع وتوسل

جودات اآلتية والراحلة سريعاً يف هذه الدنيا الفانيـة، ال          وان الروح املتعلقة باغلب املو    
  .تشرب ماء احلياة االّ بالتوجه بالصالة اىل ينبوع رمحة املعبود الباقي واحملبوب السرمدي

وان السر االنساين الشاعر الرقيق اللطيف، وهو اللطيفة الربانية النورانيـة، واملخلـوق             
البد انه حمتـاج أشـد      .. لعاكسة لتجليات الذات اجلليلة   للخلود، واملشتاق له فطرةً واملرآة ا     

احلاجة اىل التنفس، يف زمحة وقساوة وضغوط هذه االحوال الدنيوية الساحقة اخلانقة العـابرة           
  .املظلمة، وليس له ذلك االّ باالستنشاق من نافذة الصالة

 oالتنبيه الثالث:  
العبادات اليت قمت ا يف األيام      انك تضطربني اليوم من تذكر عناء       !.. يا نفسي اجلزعة  

املاضية، ومن صعوبات الصالة وزمحة املصائب السابقة، مث تتفكرين يف واجبات العبادات يف             
. االيام املقبلة وخدمات اداء الصلوات، وآالم املصائب، فتظهرين اجلزع، وقلة الصرب ونفـاده            

  . هل هذا أمر يصدر ممن له مسكة من عقل؟
 الصرب هذا مثلُ ذلك القائد االمحق الذي وجه قوةً عظيمة من جيشـه  ان مثلِك يف عدم   

اىل اجلناح األمين للعدو، يف الوقت الذي إلتحق ذلك اجلناح من  صفوف العدو اىل صـفّه،                 
ووجه قوته الباقية اىل اجلناح االيسر للعدو، يف الوقت الذي مل يكن هنـاك              . فاصبح له ظهرياً  
لعدو نقطة ضعفه فسدد هجومه اىل القلب فدمره هو وجيشه تدمرياً           فأدرك ا . أحد من اجلنود  

  .كامالً



نعم انك تشبهني هذا القائد الطائش، ألن صعوبات االيام املاضية وأتعاا قد ولّـت،              
فذهبت آالمها وظلت لذّا وانقلبت مشقتها ثواباً، لذا ال تولّد ملالً بل شوقاً جديداً وذوقـاً                

أما االيام املقبلة، فألا مل تأِت بعد، فـان صـرف           . اً دائماً للمضي واالقدام   ندياً وسعياً جاد  
التفكري فيها من اآلن نوع من احلماقة والبله، اذ يشبه ذلك، البكاء والصراخ من اآلن، ملا قد                 

  !.حيتمل ان يكون من العطش واجلوع يف املستقبل
ي من حيث العبادة يف هـذا       فما دام االمر هكذا، فان كان لك شئ من العقل، ففكر          

سأصرف ساعة منه يف واجٍب مهم لذيذ مجيل، ويف خدمٍة سامية رفيعة            : قويل. اليوم بالذات 
وعندها تشعرين أن فتورك املؤمل قد حتول اىل مهـة حلـوة،         .. ذات أجر عظيم وكلفة ضئيلة    

  .ونشاط لذيذ
  .انك مكلفة بثالثة أنواع من الصرب.. فيا نفسي الفارغة من الصرب

  .الصرب على الطاعة: األول
  .الصرب عن املعصية: الثاين
  .الصرب عند البالء: الثالث

عربةً ودلـيالً،   - يف هذا التنبيه - فان كنِت فطنة فخذي احلقيقة اجللية يف مثال القائد
واستندي . مث خذي على عاتقك االنواع الثالثة من الصرب       . يا صبور : وقويل بكل مهة ورجولة   

 املودعة فيك وجتملي ا، فاا تكفي للمشقات كلها، وللمصائب مجيعها ما مل             اىل قوة الصرب  
  ..تبعثريها خطأ يف أمور جانبية

  oالتنبيه الرابع:  
وهـل ان  ! يا ترى هل ان اداء هذه العبودية دون نتيجة وجدوى؟         !.. يا نفسي الطائشة  

مل اىل املساء ويكد دون فتور      مع ان أحدنا يع   . أجرا قليلة ضئيلة حىت جتعلك تسأمني منها؟      
  .إن رغّبه احد يف ماٍل أو أرهبه

ان الصالة اليت هي قوت لقلبك العاجز الفقري وسكينةٌ له يف هذا املضيف املوقت وهـو                
وهي عهد وبراءةٌ يف     . وهي غذاٌء وضياء ملرتلك الذي البد انك صائرة اليه، وهو القرب          . الدنيا

وهي اليت ستكون نوراً وبراقاً على الصراط املستقيم        . ن اليها حمكمتك اليت ال شك انك حتشري     



فصالة هذه نتائجها هل هي بال نتيجة وجدوى؟ أم اا زهيدة           .. الذي البد انك سائرة عليه    
  ..االجرة؟

واذا وعدِك أحد دية مقدارها مائة لرية، فسوف يستخدمك مائة يوم وانت تسـعني              
فكيف مبن وعـدك،    .  ملل وفتور، رغم انه قد خيلف الوعد       وتعملني معتمدة على وعده دون    

وعدك اجرةً ومثناً هي اجلنة، وهديـة      ! وهو ال خيلف الوعد مطلقاً؟؟ فخلف الوعد عنده حمال        
أال . عظيمة هي السعادة اخلالدة، لتؤدي له واجباً ووظيفة لطيفة مرحية ويف فترة قصرية جـداً              

 واخلدمة الضئيلة، أو قمِت ا دون رغبة أو بشكٍل          تفكرين يف أنك ان مل تؤدي تلك الوظيفة       
اال تسـتحقني اذن تأديبـاً شـديداً    ! متقطع، فانك اذن تستخفني ديته، وتتهمينه يف وعده      

اال يثري مهتك لتؤدي تلك الوظيفة اليت هي يف غاية اليسر واللطف خـوف              . وتعذيباً اليماً؟؟ 
مال مرهقة وصعبة دون فتور خوفـاً مـن      السجن االبدي وهو جهنم، علماً انك تقومني باع       
  !سجن الدنيا، واين هذا من سجن جهنم االبدي؟

 oالتنبيه اخلامس :  
هل ان فتورك يف العبادة وتقصريك يف الصالة ناشـئان مـن         !.. يا نفسي املغرمة بالدنيا   

  !كثرة مشاغلك الدنيوية؟ ام انك ال جتدين الفرصة لغلبة مهوم العيش؟
انـك ال   !! تأملي. لوقة للدنيا فحسب، حىت تبذيل كل وقتك هلا؟       فيا عجباً هل أنِت خم    

تبلغني اصغر عصفور من حيث القدرة على تدارك لوازم احلياة الدنيا رغم انك أرقى من مجيع                
ِلم ال تفهمني من هذا أن وظيفتِك االصلية ليس االماك باحليـاة الـدنيا              . احليوانات فطرةً 

مع هذا فان   . منا السعي والدأب حلياة خالدة كاالنسان احلقيقي      واالهتمام ا كاحليوانات، وا   
اغلب ما تذكرينه من املشاغل الدنيوية، هي مشاغل ما ال يعنيك من االمـور، وهـي الـيت            
.. تتدخلني فيها بفضول، فتهدرين وقتك الثمني جداً فيما ال قيمة له وال ضرورة وال فائدة منه  

وكأنك تكسبني ذا شيئاً من     . و نوع احللقات حول زحل    أ!! كتعلّم عدد الدجاج يف امريكا    
فتدعني الضروري واألهم واأللزم من االمور كأنـك سـتعمرين آالف           !! الفَلك واالحصاء 

  .السنني؟



ان الذي يصرفين ويفترين عن الصالة والعبادة ليس مثل هذه االمور التافهة،            : فان قلت 
  :فامسعي مين هذا املثلاذن . وامنا هي امور ضرورية ملطالب العيش

ان كانت االجرة اليومية لشخٍص مائة قرش وقال له أحدهم تعال واحفر لعشر دقـائق               
هذا املكان فانك ستجد حجراً كرمياً كالزمرد قيمته مائة لرية، كم يكون عذراً تافهاً بل جنوناً 

  !..ألن اجريت اليومية ستنقص.. ال أعمل.. ال: إن رفض ذلك بقوله
ك، فان تركت الصالة املفروضة، فان مجيع مثار سعيك وعملك يف هـذا             وكذلك حال 

بينما لو صرفت وقـت     . البستان ستنحصر يف نفقٍة دنيوية تافهة دون ان جتىن فائدا وبركتها          
راحتك بني فترات العمل يف اداء الصالة، اليت هي وسيلةٌ لراحة الروح، ولتـنفس القلـب،                

وزاد آخرتك مع نفقتك الدنيوية املباركة، ما جتدينه مـن          يضاف عندئٍذ اىل نفقتك االخروية      
  :منبع عظيم لكرتَين معنويني دائمني ومها

 كل ما هيأته بنية خالصة، من    «تسبيحات»حظك ونصيبك من    84ستأخذ  : الكرت األول 
  .ازهار ومثار ونباتات يف بستانك

نـاً أم انسـاناً   سواء أكان حيوا - ان كل من يأكل من حماصيل بستانك: الكرت الثاين
 لك، فيما اذا نظرت اىل نفسك كأنك وكيلٌ «صدقٍة جارية»يكون حبكم  - شارياً أو سارقاً

اي تتصرف باسم الـرزاق احلقيقـي       . وموظف لتوزيع مال اهللا سبحانه وتعاىل على خملوقاته       
  .وضمن مرضاته

اقد مـن   وكم هو ف  . واآلن تأمل يف الذي ترك الصالة، كم هو خاسر خسراناً عظيماً؟          
وكيف انه سيبقى حمروماً ومفلساً من ذينك الكرتين الدائمني اللذين ميدان . تلك الثروة اهلائلة؟ 

حىت اذا بلغ ارذل عمره، فانه سوف .. االنسان بقوة معنوية للعمل ويشوقانه للسعي والنشاط؟
احل من هذه   ِلم أتعب نفسي؟ ألجل من أعمل؟ فانين ر       ! وما علي؟ : ميلّ ويضجر خماطباً نفسه   

  .فيلقي نفسه يف احضان الكسل!.. الدنيا غداً
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  .املؤلف - .هذا املقام درس ألحد العاملني يف بستان  
 



سأسعى سعياً حثيثاً يف العمل احلالل جبانب عباديت املتزايـدة          : بينما الرجل االول يقول   
  .كيما أرسل اىل قربي ضياءاً أكثر وادخر آلخريت ذخرية أزيد

ت بعد، ولـيس    أما الغد فلم يأ   . ان االمس قد فاتكِ   !. اعلمي ايتها النفس  : واخلالصة
وأقل القليل ان تلقي    . لديك عهد أنك ستملكينه، هلذا فاحسيب عمرك احلقيقي هو هذا اليوم          

ساعة منه يف صندوق االدخار االُخروي، وهو املسجد أو السجادة لتضمين املستقبل احلقيقي             
  .اخلالد

 فان مل - لك ولغريك - واعلمي كذلك أن كل يوم جديد هو باب ينفتح لعامل جديد
تؤدي فيه الصالة فان عامل ذلك اليوم يرحل اىل عامل الغيب مظلماً شاكياً حمزوناً، وسيشـهد                

  ..عليك
وان لكٍل منا عامله اخلاص من ذلك العامل، وان نوعيته تتبع عملنا وقلبنا، مثلُه يف ذلـك              

لصـورة  مثلُ املرآة، تظهر فيها الصورة تبعاً للوا ونوعيتها، فان كانت مسودة فسـتظهر ا              
وان كانت صقيلة فستظهر الصورة واضحة، وإال فستظهر مشوهة تضخم أتفه شئ            .. مسودة
كذلك أنت، فبقلبك وبعقلك وبعملك ميكنك ان تغريي صور عاملِك، وباختيارك           .. واصغره

  .وطوع ارادتك ميكنك ان جتعلي ذلك العامل يشهد لك أو عليك
الق ذلك العامل ذي اجلالل، فسيتنور      وهكذا ان اديت الصالة وتوجهت بصالتك اىل خ       

ذلك العامل املتوجه اليك حاالً، وكأنك قد فتحت بنية الصالة مفتاح النور فاضاءه مصـباح               
وعندها تتحول وتتبدل مجيع االضطرابات واالحـزان الـيت         .. صالتك، وبدد الظلمات فيه   

رة الربانية، فينساب نور من حولك يف الدنيا فتراها نظاماً حكيماً، وكتابة ذات معىن بقلم القد       
اىل قلبك، فيتنور عامل يومك ذاك، وسيشهد بنورانيته لك         ) اهللا نور السموات واالرض   (انوار  
  ..عند اهللا

اذ كما حتمـل نـواةُ      . أين صاليت من حقيقة تلك الصالة؟     : حذار ان تقول  ! فيا أخي 
 كذلك صالة العوام. المجالالتمريف طياا صفات النخلة الباسقة، الفرق فقط يف التفاصيل وا

فيها حظٌ من ذلك النور وسر من اسرار تلك احلقيقة، كما هي  - من هم امثايل وامثالك -
أما تنورها فهي بـدرجات     . يف صالة ويل من أولياء اهللا الصاحلني ولو مل يتعلق بذلك شعوره           



م أن الصالة فيها مراتب     ورغ. متفاوتة، كتفاوت املراتب الكثرية اليت بني نواة التمر اىل النخلة         
  .اكثر فان مجيع تلك املراتب فيها أساس من تلك احلقيقة النورانية

  .وعلى آله وصحبه امجعني85)  الصالة عماد الدين ( :اللّهم صل وسلم على من قال 
  

  املقام  الثاين
  من الكلمة احلادية والعشرين

  ]يتضمن مخسة مراهم خلمسة جروح قلبية[
  رحيمبسم اهللا الرمحن ال

) واَعـوذُ بـك ربِّ اَن يحــضرون       _ وقل ربِّ اعوذُ بك من همزات الشياطني       (
  )98 - 97: املؤمنون(

إا أشبه  . ليت شعري هل تعلم مباذا تشبه وسوستك؟      ! ايها االخ املبتلى بداء الوسوسة    
اها تـزول   باملصيبة؛ تبدأ صغرية مث تكرب شيئاً فشيئاً على مدى اهتمامك ا، وبقدر امهالك اي             

واذا مـا خفـت منـها داسـتك     . وتفىن، فهي تعظم اذا استعظمتها وتصغر اذا استصغرتها     
وان مل تعرف حقيقتها اسـتمرت      . ودوختك بالعلل، وان مل تخف هانت وخنست وتوارت       

فمـا دام األمـر     . واستقرت، بينما اذا عرفت حقيقتها وسبرت  غورها تالشت واضمحلت         
 - عسى ان يكون بياـا . لك مخسة وجوه، من وجوهها اليت حتدث كثرياًهكذا فسأشرح 

ذلك ألن اجلهل جملبةٌ للوساوس، بينما العلـم علـى   . شفاء لصدورنا حنن كلينا - بعون اهللا
  . فلو جهلتها أقبلت ودنت  واذا ما عرفتها ولّت وادبرت. نقيضه دافع لشرها

 oاجلرح األول - الوجه االول:  
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واقول عزاه يف اجلامع الصغري للبيهقي عن ابن  . رواه البيهقي يف الشعب بسند ضعيف : قال يف املقاصد  

يسأله ) ص(جاء رجل اىل النيب : عن بالل بن حيىي قالواورده الغزايل يف االحياء، ورواه ابو نعيم .. عمر
). باختصار عن كشف اخلفاء. (وهو مرسل ورجاله ثقات. الصالة عمود الدين: عن الصالة فقال

 .املترجم



يلقى اوالً بشبهته يف القلب، مث يراقب صداها يف االعماق، فاذا انكرهـا             ان الشيطان   
القلب انقلب من الشبهة  اىل الشتم والسب، فيصور أمام اخليال ما يشبه الشتم مـن قبـيح                  
اخلواطر السيئة واهلواجس املنافية لآلداب، مما جيعل ذلك القلب املسكني يئن حتت وطأة اليأس              

فيظن املوسوس ان قلبه آمث، وانه قد اقترف السيئات حيال !.. مصيبتاهوا!. واحسرتاه: ويصرخ
ربه الكرمي، ويشعر باضطراب وانفعال وقلق، فينفلت من عقال السكينة والطمأنينة، وحياول            

  .االنغماس يف اغوار الغفلة
  :أما ضماد هذا اجلرح فهو

 ذهنك ليس شتماً وال     ألن ما مر أمام مرآة    ! ال ختف وال تضطرب   ! ايها املبتلى املسكني  
سباً، وامنا هو جمـرد صوٍر وخــياالٍت متــر مــروراً أمــام مرآة ذهـنك وحيث 
: ان ختيل الكفر ليس كفراً، فان ختيل الشتم ايضاً ليس شتماً، اذ من املعلوم يف البديهية املنطقية       

كمغري الالئقة مل تكن فضالً عن هذا فان تلك الكلمات . ان التخيل ليس حبكم بينما الشتم ح
ولعلها آتية من ملّة شـيطانية      . قد صدرت من ذات قلبك، حيث أن قلبك يتحسر منها ويتأمل          

لذا فان ضرر الوسوسة امنا هو يف توهم الضرر، اي ان ضرره على القلـب               . قريبة من القلب  
، مث ينسب كأنه حقيقة - ال اساس له - ألن املرء يتوهم ختيالً. هو ما نتومهه حنن من اضرارها

اليه من اعمال الشيطان ما هو برئ منه، فيظن ان مهزات الشيطان هي من خواطر قلبه هـو،               
  . وهذا هو ما يريده الشيطان منه بالذات. ويتصور اضرارها فيقع فيها

 oالوجه الثاين:  
عندما تنطلق املعاين من القلب تنفذ يف اخليال جمردةً من الصور، وتكتسـي االشـكال               

واخليال هو الذي ينسج دائماً وألسباب معينة،  نوعاً من الصور، ويعرض ما             . كوالصور هنا 
يهتم به من الصور على الطريق، فأميا معىن يرد فاخليال إما يلبسه ذلك النسيج أو يعلقه عليه أو 
يلطخه به، أو يستره به فإن كانت املعاين مرتّهة ونقية، والصور واالنسجة ملوثة دنيئـة فـال    

ال إكساء، وامنا جمرد مس فقط، فمن هنا يلتبس على املوسوس أمر التماس فيظنه تلبساً إلباس و
لقد تردى قليب يف املهاوي، وستجعلين هـذه الـدناءة          ! يا ويلتاه »: وتلبيساً، فيقول يف نفسه   



 فيستغل الشيطان هذا الوتر احلسـاس منـه         «واخلساسة النفسية من املطرودين من رمحة اهللا      
  .يعاًاستغالالً فظ

  :ومرهم هذا اجلرح العميق هو
كما ال يؤثر يف صالتك وال يفسدها ما يف جوفك من جناسة، بل يكفي هلـا طهـارة                  

  :مثال ذلك. حسية وبدنية، كذلك ال تضر جماورة الصور امللوثة باملعاين املرتّهة واملقدسة
 أو من تدافع    قد تكون متدبراً يف آية من آيات اهللا، واذا بأمر مهيج من مرٍض يفاجئك،             

األخبثني، يلح على خيالك بشدة، فالشك أن خيالك سينساق اىل حيث الدواء، أو قضـاء               
فتمر املعاين الواردة يف تدبرك من بني الصور اخليالية         . احلاجة ناسجاً ما يقتضيه من صور دنيئة      

ركيـز  امنا اخلطورة فقط هـي يف ت      . دعها متر، فليس مثة ضرر وال لوثة وال خطورة        . السافلة
  .الفكر فيها، وتوهم الضرر منها

 oالوجه الثالث :  
هناك بعض عالقات خفية تسود بني االشياء، ورمبا توجد خيوط من الصلة حىت بني ما               
ال نتوقعه من االشياء، هذه اخليوط إما اا قائمة بذاا، اي اا حقيقية، أو أا من نتاجـات                  

 وهذا هو السر يف توارد  - ل به من عملحسب ما ينشغ - خيالك الذي صنع هذه اخليوط
التناقض الذي يكـون سـبباً      »خياالت سيئة احياناً عند النظر يف ما خيص اموراً مقدسة، اذ            

 كما هو معلوم يف علم      «لالبتعاد يف اخلارج يكون مدعاة للقرب والتجاور يف الصور واخليال         
ويطلق علـى هـذه     .  إالّ اخليال  أي ان ما جيمع بني صوريت الشيئني املتناقضني ليس        . البيان

  :مثال ذلك. تداعى االفكار: اخلواطر الناجتة ذه الوسيلة
بينما انت تناجي ربك يف الصالة خبشوع وتضرع وحضور قلـب مسـتقبالً الكعبـة          

فاذا كنت يا   . املعظمة، اذا بتداعي االفكار هذا يسوقك اىل امور مشينة خمجلة ال تعنيك بشئ            
فكار، فاياك اياك ان تقلق أو جتزع، بل عد اىل حالتك الفطرية حاملـا              اخي مبتلى بتداعي اال   

بل مـر   .. مث تبدأ بالتحري عن السبب    .. لقد قصرت كثرياً  : وال تشغل بالك قائالً   . تنتبه هلا 
عليها مر الكرام لئال تقوى تلك العالقات الواهية العابرة بتركيزك عليها، اذ كلما اظهـرت               

مامك ا انقلب ذلك التخطر اىل عادة تتأصل تدرجيياً حىت تتحول           األسى واالسف وزاد اهت   



ال ختش ابداً، انه ليس مبرض قليب، ألن هذه اهلواجس النفسـية            .. ولكن ال . اىل مرض خيايل  
والتخطر اخليايل هي يف اغلب احلاالت تتكون رغماً عن ارادة االنسان وهي غالباً ما تكـون                

  . والشيطان يتغلغل عميقاً مع هذه الوساوس.لدى مرهفي احلس واألمزجة احلادة
  :أما عالج هذا الداء فهو

اعلم انه ال مسؤولية يف تداعي االفكار، ألا ال ارادية غالباً، اذ ال اختالط وال متـاس                 
. فيها، وامنا هي جمرد جماورة وال شئ بعد ذلك، لذا فال تسري طبيعة االفكار بعضها بـبعض                

اذ كما ان جماورة مالئكة االهلام للشيطان حول القلب ال بأس           . ومن مث فال يضر بعضها بعضاً     
فيها، وجماورة االبرار للفجار وقرابتهم ووجودهم يف مسكن واحد ال ضرر فيه، كـذلك اذا               
تداخلت خواطر سيئة غري مقصودة بني أفكار طـاهرة نزيهـة ال تضـر يف شــئ إالّ اذا                

وقد . ثرياً، متومهاً ضررها بك   كانــت مقصــودة، أو أن تشــغل ـا نفـسك ك       
يكون القلب احيـاناً مرهقاً فينشــغــل الفــكر بــشئ ما ـــ كيفما اتفق           
  . ـــ  دون جدوى، فينتهز الشيطان هذه الفرصة ويقدم االخيلة اخلبيثة وينثرها هنا وهناك

 oالوجه الرابع:  
األكمل االمت مـن    هو نوع من الوسوسة الناشئة من التشدد املفرط لدى التحري عن            

ازداد األمر سـوءاً   - فكلما زاد املرء يف التشدد هذا ـــ باسم التقوى والورع. االعمال
وتعقيداً، حىت ليوشك أن يقع يف احلرام يف الوقت الذي يبتغي الوجـه األوىل واألكمـل يف                 

مـاً   حيث يسأل نفسه دائ    «سنة» بسبب من حتريه عن      «واجباً»وقد يترك   . االعمال الصاحلة 
 حىت يطول «ترى هل صح عملي؟»: عن مدى صحة عمله وقبوله، فتراه يعيده ويكرره، قائالً

  .به األمر فييأس، ويستغل الشيطان وضعه هذا فريميه بسهامه وجيرحه من االعماق
  :وهلذا اجلرح دواءان اثنان

ـ            : الدواء االول  ان »: وناعلم ان أمثال هذه الوساوس ال تليق االّ باملعتزلة الـذين يقول
افعال املكلفني من حيث اجلزاء االخروي حسنة أو قبيحة يف ذات نفسها، مث يـأيت الشـرع                 

 اي ان احلسن والقبح أمران ذاتيان موجودان يف طبيعة االشياء. فيقرر ان هذا حسن وهذا قبيح
ولذلك فان . «أما االوامر والنواهي فهي تابعة لذلك وألقرارها - حسب اجلزاء االخروي -



ترى هل مت عملي على     »: عة هذا املذهب تؤدي باالنسان اىل أن يستفسر دائماً عن اعماله          طبي
اما اصحاب احلق وهم أهل السنة واجلماعة       .. «الوجه االكمل املُرضي كما هو يف ذاته أم ال؟        

 «ان اهللا سبحانه وتعاىل يأمر بشئ فيكون حسناً وينهى عن شئ فيكـون قبيحـاً              »: فيقولون
اي أن احلسن والقبح يتقرران من وجهة نظر املكلّف،         . ي يتحقق احلُسن والقبح   فباألمر والنه 

  :ويتعلقان حبسب خواتيمهما يف اآلخرة دون النظر اليها يف الدنيا، مثال ذلك
لو توضأت أو صليت، وكان هناك شئ ما خفي عليك يفسد صالتك أو وضوءك، ومل               

: وعند املعتزلة. وحسنان يف آن واحد   فصالتك ووضوءك يف هذه احلالة صحيحان       . تطلع عليه 
  .اما قبيحان وفاسدان حقيقةً ولكنهما مقبوالن منك جلهلك، اذ اجلهل عذر

وهكذا ايها األخ املبتلى، فأخذاً مبذهب أهل السنة واجلماعة يكون عملك صحيحاً ال             
ان تغتر واياك ان توسوس يف صحة عملك، ولكن اياك . غبار عليه، نظراً ملوافقته ظاهر الشرع 

  .به ايضاً، النك ال تعلم علم اليقني، أهو مقبول عند اهللا أم ال؟
اعلم ان االسالم دين اهللا احلق، دين يسر ال حرج فيـه، وان املـذاهب               : الدواء الثاين 

فان ادرك املرء تقصريه تالفاه باالستغفار الذي هو أثقل ميزاناً مـن            . األربعة كلها على احلق   
لذا فان يرى مثل هذا املوسوس نفسه مقصراً يف         . به باالعمال الصاحلة  الغرور الناشئ من اعجا   

فما دام األمر هكذا، فـاطرح      . عمله ويستغفر ربه خري له ألف مرة من أن يغتر اعجاباً بعمله           
ان هذا احلال حرج، وان االطالع على حقيقة االحوال         : الوساوس واصرخ يف وجه الشيطان    

     صعب جداً، بل ينايف الي الـدين  » و   «ال حرج يف الـدين    »سر يف الدين، وخيالف قاعدة      أمر
حيـث  . والبد أن عملي هذا يوافق مذهباً من املذاهب االسالمية احلقة، وهذا يكفيين           . «يسر

يكون وسيلة ألن ألقي بنفسي بني يدي خالقي وموالي ساجداً متضرعاً أطلـب املغفـرة،               
  .واعترف بتقصريي يف العمل، وهو السميع ايب

 oالوجه اخلامس  :  
  :وهو الوساوس اليت تتقمص اشكال الشبهات يف قضايا االميان

فكثرياً ما يلتبس على املوسوس احملتار خلجات اخليال، فيظن اا من بنات عقلـه، اي               
يتوهم ان الشبهات اليت تنتاب خياله كأا مقبولة لدى عقله، اي أا من شبهات عقله، فيظن                



وقد يظن املوسوس احياناً اخرى ان الشبهة اليت يتومهها امنا هـي            .. خلللان اعتقاده قد مسه ا    
وقد يظن تارة اخرى ان ما يتصوره  من رؤى الشبهات كأن عقله قـد               .. شك يضر باميانه  

ورمبا حيسب ان كل تفكري يف قضايا الكفر كفراً، اي أنه حيسـب ان كـل حتـٍر                  .. صدقه
. يه حمايدة ملعرفة اسباب الضاللة انه خالف االميان       ومتحيص، وكل متابعة فكرية وحماكمة عقل     

لقد ضاع قليب وفسد ! وياله»: فأمام هذه التلقينات الشيطانية املاكرة يرتعش ويرجتف، ويقول     
ومبا أنه ال يستطيع ان يصلح تلك االحوال بارادته اجلزئية وهي غري ارادية             . «اعتقادي واختل 

  .قاتلعلى األغلب، يتردى اىل هاوية اليأس ال
  : أما عالج هذا اجلرح فهو

ان توهم الكفر ليس كفراً كما ان ختيل الكفر ليس كفراً وان تصور الضـاللة لـيس                 
.. ضاللة مثلما أن التفكري يف الضاللة ليس ضاللة، ذلك ألن التخيل والتوهم والتصور والتفكر       

ذ التخيـل والتـوهم     ا. كل اولئك متباين ومتغاير كلياً عن التصديق العقلي واالذعان القليب         
والتصور والتفكر امور حرة طليقة اىل حٍد ما، لذلك فهي ال حتفل باجلزء االختياري املنبثـق                

بينما التصديق واالذعـان ليسـا      . من ارادة االنسان، وال ترضخ كثرياً حتت التبعات الدينية        
يس بتصديق  كذلك، فهما خاضعان مليزان، وألن كالً من التخيل والتوهم والتصور والتفكر ل           

وبلغت حالة من  - دون مربر - لكن اذا تكررت هذه احلالة. وإذعان فال يعد شبهةً وال تردداً
االستقرار يف النفس فقد يتمخض عنها لون من الشبهات احلقيقية، مث قد يرتلـق املوسـوس،           

 يلتـزم   بالتزامه الطرف املخالف باسم احملاكمات العقلية احليادية أو باسم االنصاف، اىل حالة           
املخالف دون اختيار منه، وعندها يتنصل من االلتزامات الواجبة عليه جتاه احلق، فيهلـك؛ اذ               
تتقرر يف ذهنه حالة اشبه ما يكون باملفوض واملخول من قبل الطرف املخالف اي اخلصم أو                

  .الشيطان
  :ولعل أهم نوع من هذه الوسوسة اخلطرية هو

 أي أنه يتوهم بذهنـه      «االمكان الذهين » و   «لذايتاالمكان ا »ان املوسوس يلتبس عليه     
 تـنص   «علم املنطق »ويشك بعقله ما يراه ممكناً يف ذاته، علماً بأن هنالك قاعدة كالمية يف              



ان االمكان الذايت ال ينايف اليقني العلمي، ومن مث فال تعارض وال تضاد بينـه وبـني                 »: على
  :وق هذا املثال ولتوضيح ذلك نس«الضرورات الذهنية وبديهياا

من املمكن ان يغور البحر االسود اآلن، فهذا شئ حمتمل الوقوع باالمكان الـذايت، االّ               
فهـذا  . اننا حنكم يقيناً بوجود البحر املذكور يف موقعه احلايل، وال نشك يف ذلـك قطعـاً               
  .بداًاالحتمال االمكاين واالمكان الذايت ال يولدان شبهة وال شكاً، بل ال خيالن بيقيننا أ

من املمكن االّ تغيب الشمس اليوم، ومن املمكن االّ تشرق غـدا، االّ أن              : ومثال آخر 
. هذا االمكان واالحتمال ال خيل بيقيننا بأي حال من االحوال، وال يطرأ اصغر شبهة عليـه               
وهكذا على غرار هذين املثالني فاالوهام اليت ترد من االمكان الذايت على غروب احلياة الدنيا               

وهلذا . روق اآلخرة اليت هي من حقائق الغيب االميانية ال تولد خلالً يف يقيننا االمياين قطعاً              وش
ال عربة لالحتمال غـري الناشـئ عـن         »: فالقاعدة املشهورة يف اصول الدين واصول الفقه      

  .«الدليل
  n   ذه الوساوس املزعجـة للـنفس       »:   واذا قلت رى ما احلكمة من ابتالء املؤمننيت

  .«ؤملة للقلب؟امل
اننا اذا ما حنّينا االفراط والغلبة جانباً فان الوسوسة تكون حـافزة للتـيقظ،              : اجلواب

وألجل هذا كلـه    .. وداعية للتحري، ووسيلة للجدية، وطاردة لعدم املباالة، ودافعة للتهاون        
جعل العليم احلكيم الوسوسة نوعاً من سوط تشويق واعطاه بيد الشيطان كـي حيـث بـه                 

واذا ما افرط يف األذى، فررنـا اىل        . سان يف دار االمتحان وميدان السباق اىل تلك اِحلكَم        االن
  .اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: العليم احلكيم وحده مستصرخني

  
  
  
  

  الكلمة الثانية والعشرون
  ]هذه الكلمة عبارة عن مقامني[



  املقام  االول
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

ـَضِرب اهللا  (   )25: ابراهيم) (االَمثَالَ ِللْناِس لَعلَهم يتذَكَّرونَوي
ـَضِربها ِللناِس لَعلَهم يتفَكَّرونَ (   )21:احلشر) (وِتلْك االَمثَالُ ن

. استحم شخصان ذات يوم يف حوض كبري، فغشيهما ما ال طاقة هلما به ففقدا وعيهما              
ما اىل عاٍمل غري عالَمهما، اىل عامل عجيب، وعجيـب  وما ان أفاقا حىت وجدا أما قد جئ         

فهو من فرط انتظامه الدقيق كأنه مملكة منسقة االطراف، ومن روعة مجاله مبثابة     . فيه كل شئ  
وبدأا ينظران بلهفٍة فيما حوهلما وقد      . مدينٍة عامرة، ومن شدة تناسق اركانه حبكم قصر بديع        

مهما من عامل عظيم حقاً، اذ لو نظر اىل جانٍب منه لشوهدت            امتألا حرية واعجاباً مبا رأيا أما     
مملكةٌ منتظمة، واذا ما نظر اليه من جانب آخر لتراءت مدينةٌ كاملة اجلوانب، بينما اذا نظـر                 

وطفقا يتجوالن معـاً يف     .. اليه من جانب آخر فاذا هو بقصر عظيم شاهق يضم عالَماً مهيباً           
 نظرمها على خملوقات يتكلمون بكالم معني ال يفقهانـه، االّ           أرجاء هذا العامل العجيب فوقع    

  . أما أدركا من إشارام وتلوحيام أم يؤدون أعماالً عظيمة وينهضون بواجبات جليلة
 :قال أحدمها لآلخر

 الشك ان هلذا العامل العجيب مدبراً يدبر شؤونه، وهلذه اململكـة البديعـة مالكـاً     -
دينة الرائعة سيداً يتوىل أمورها، وهلذا القصر املنيف صانعاً بديعاً قد أبدعـه،             يرعاها، وهلذه امل  

فأرى لزاماً علينا أن نسعى ملعرفته، ِاذ يبـدو أنه هـو الذي قــد أتـى بنا اىل هاهنـا،                 
فلو مل نعرفه فمن ذا غريه يسعفنا ويغيثنا ويقضي حوائجنا وحنـن يف هـذا             . وليس أحد غريه  
؟ فهل ترى بصيص أمٍل نرجوه من هؤالء العاجزين الضعفاء وحنـن ال نفقـه               العامل الغريب 

مث ان الذي جعل هذا العامل العظيم على صورة مملكـة           . لسام وال هم يصغون اىل كالمنا؟     
منسقة وعلى هيئة مدينة رائعة وعلى شكل قصر بديع، وجعله كرتاً خلوارق األشياء، ومجلـه               

    سن، ورصرة حكيمة     بأفضل زينة وأروع حأقول أن صانعاً له    .. ع نواحيه كلها مبعجزات معب
. اىل هاهنا، الشك أن له شأناً يف هـذا  - ومبن حولنا - كل هذه العظمة واهليبة وقد أتى بنا

  .فوجب قبل كل شئ أن نعرفه معرفة جيدة وأن نعلم منه ما يريد منا وماذا يطلب؟



 :قال له صاحبه
  ! ال أصدق أن واحداً احداً يدير هذا العامل الغريبفانا.  دع عنك هذا الكالم -

 :فأجابه
فنحن لو أمهلنا معرفته فال نكسب شيئاً قط، ! هالّ أعرتين مسعك! ـ مهالً يا صاحيب -

بينما اذا سعينا اىل معرفته فليس يف سـعينا هـذا           . وِان كان يف امهالنا ضرر فضرره جد بليغ       
فال يليـق بنـا اذن ان نبقـى         .  بل منافع جليلة وعظيمة    من ورائه خسارة،  " مشقة وال نلقى  

  .معِرضني هكذا عن معرفته
 :ولكن صاحبه الغافل قال

فأنا أجد راحيت ونشويت يف عدم صرف الفكر اىل .  أنا لست معك يف كالمك هذا -
فال أرى داعياً ان أجهـد      . مثل هذه األمور، ويف عدم معرفة ما تدعيه عن هذا الصانع البديع           

بل أرى هذه األفعال مجيعها ليست االّ مصادفات وأموراً متداخلة          . سي فيما ال يسعه عقلي    نف
  ..متشابكة جتري وتعمل بنفسها؟ فما يل وهذه األمور؟

 :فرد عليه العاقل
أمل تهدم مدنٌ عامرةٌ .  أخشى أن يلقي بنا عنادك هذا وباآلخرين اىل مصائب وباليا -

  اِل فاسق؟من جـراء سفاهة شقيِّ وأفع
 :ومرة اخرى ِانربى له الغافل قائالً

 لنحسم املوضوع ائياً فإما أن تثبت يل اثباتاً قاطعاً ال يقبل الشك بأن هلذه اململكة  -
  .الضخمة مالكاً واحداً وصانعاً واحداً احداً، أو تدعين وشأين

 :أجابه صديقه
هلذيان مما يسوقنا واململكـة   ما دمت يا صاحيب تصر على عنادك اىل حد اجلنون وا -

فسأضع بني يديك أثين عشر برهاناً أثبت ا أن هلذا العامل الرائع روعـةَ              ! بكاملها اىل الدمار  
القصر، وهلذه اململكة املنتظمة ِانتظام املدينة، صانعاً بديعاً واحداً احداً هو الذي يدبر األمـور           

فذلك الصانع الـذي ال نـراه   . ٍص يف أمرفال ترى من فطوٍر يف شئ، وال ترى من نق         . كلَّها



يبصرنا ويبصر كلّ شئ، ويسمع كالم كل شئ، فكلُّ أفعاله معجزات وآيـات وخـوارق               
  .وما هذه املخلوقات اليت ال نفهم ألسنتهم ِاالّ مأمورون وموظفون يف مملكته. وروائع
 oالربهان االول  

ال ترى ان يداً خفية تعمل من       أ. تعال معي يا صاحيب لنتأمل ما حولنا من أشياء وأمور         
حيمـل  86وراء األمور مجيعها؟ أو ال ترى ان ما ال قوة له أصالً وال يقوى على محل نفسـه                   

آالف األرطال من احلمل الثقيل؟ أو ال تشاهد أن ما ال ِادراك له وال شعور يقوم بأعماٍل يف                  
بد ان مـوىل عليمـاً،      فهذه األشياء اذن ال تعمل مستقلة بنفسها، بل ال        87… غاية احلكمة؟ 

اذ لو كانت مستقلةً بذاا، وأمرها بيدها، للـزم أن          . وصانعاً قديراً يديرها من وراء احلجب     
  !وما هذه اال سفسطة ال معىن هلا. يكون كلُّ شئ هنا صاحب معجزة خارقة

  oالربهان الثاين  
ن والساحات، ففـي    تعال معي يا صاحيب لنمِعن النظر يف هذه االشياء اليت تزين امليادي           

كمـا تـدلنا    . كأا سكّته وختمـه   . كل زينة منها أمور ختربنا عن ذلك املالك وتدلنا عليه         
طغـراء السـلـطـان وختـمـه على وجـوده، وتنبـئنا ســكّته الـيت علــى            

فان شئت فانظر اىل هذا اجلسـم الصغري جداً الذي ال          . مســكوكاته عن عظمته وهيبته   
قد صنع منه املوىل اطواالً من نسيج ملـون بـالوان زاهيـة             88ف له وزناً،    يكاد االنسان يعر  

ومزركش بزخارف باهرة، ويخرج منه ما هو ألذّ من احللويات واملعجنات املعسلة، فلو لبس              
  .آالف من أمثالنا تلك املنسوجات وأكل من تلك املأكوالت ملا نفدت
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 .املؤلف - .اشارة اىل البذور والنوى اليت حتمل اشجاراً ضخمة  

87
يفة وتعانق االشجار االخرى، لضعفها عن محل اليت متد أيديها اللط - مثالً - اشارة اىل سيقان العنب  

 .ــ املؤلف.عناقيدها الغنية
88
اشارة اىل البذور املتنوعة، فبذور البطيخ واخلوخ وغريها تنسج اوراقاً امجل من اجود قماش، وتقدم لنا   

 .ــ املؤلف.مثاراً طيبة هي ألذ من احللوى تأيت ا من خزينة الرمحة االهلية



راب واملاء والفحم والنحـاس والفضـة       مث أنظر، انه يأخذ بيده الغيبية هذا احلديد والت        
  89. والذهب ويصنع منها مجيعاً قطعة حلم

هذه األشياء واالفعال امنا ختص مبن زمام هذه اململكة بيده، ومـن ال             .. فيا أيها الغافل  
  .يعزب عنه شئ، وكل شئ منقاد إلرادته

 oالربهان الثالث  
نع كلّ منها كأنه نسخةٌ مصـغرةٌ  فقد ص90. تعال لننظر اىل مصنوعاته العجيبة املتحركة   

فهل ميكن ان يدرج أحد هذا القصر       . من هذا القصر العظيم، اذ يوجد فيه ما يف القصر كله          
                  مراً يف ماكنٍة دقيقة غري صانعه البديع؟ أو هل ميكن أن ترى عبثاً أو مصادفة يف عالٍَم ضمصغ

  داخل ماكنة صغرية؟
هي مبثابة آية تدل على ذلك الصانع البديع، بـل          أي أن كل ما تشاهده من مكائن امنا         

  :كل ماكنة دليلٌ عليه، واعالن يفصح عن عظمته، ويقول بلسان احلال
  .«حنن من ِابداع من أبدع هذا العالَم بسهولة مطلقة كما أوجدنا بسهولة مطلقة»
  oالربهان الرابع  

انظر، فها قد تبدلت األمور يف      ! تعال اُِرك شيئاً اكثر اثارة لالعجاب     ! أيها األخ العنيد  
هذه اململكة، وتغيرت مجيع االشياء، وها حنن أوالء نرى باعيننا هذا التبدل والتغري، فال ثبات               

  .لشئ مما نراه بل الكل يتغريويتجدد
أنظر اىل هذه األجسام اجلامدة املشاهدة اليت ال نرى فيها شعوراً، كأن كالً منها قـد                

 واآلخرون حمكومون حتت سيطرته، وكأن كالً منها يسيطر علـى           اختذ صورةَ حاكٍم مطلق   
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 .ـــ املؤلف. جسم احليوان من العناصر، واىل اجياد الكائن احلي من النطفةاشارة اىل خلق  

90
اشارة اىل احليوانات واالنسان، ألن احليوان فهرس مصغر هلذا العامل، واملاهية االنسانية مثال مصغر   

 .ــ املؤلف.للكائنات، فما من شيء يف العامل االّ ومنوذجه يف االنسان



كأا تأمر فيهرع اليها من بعيد ما حتتاجـه         91. انظر اىل هذه املاكنة اليت بقربنا     . األشياء كلها 
كأنه يسخِّر باشـارٍة    92من لوازم لزينتها وعملها، وانظر اىل ذلك اجلسم الذي ال شعور له،             

وقس األمور األخرى   .. يف شؤونه اخلاصة وجيعله طوع اشارته     خفية منه أضخم جسٍم وأكربه      
  .على هذين املثالني

فان مل تفوض امر إدارة اململكة اىل ذلك املالك الذي ال نراه، فعليك اذن أن حتيـل اىل               
كل مصنوٍع ما للبديع من إتقان وكماالت، حىت لو كان حجراً أو تراباً أو حيواناً أو ِانساناً                 

  .من املخلوقاتأو أي خملوق 
فاذا ما استبعد عقلُك ان بديعاً واحداًً احداً هو املالك هلذه اململكة وهو الذي يديرها،                

كل منها ِند   ! فما عليك االّ قبول ماليني املاليني من الصانعني املبدعني، بل بعدد املوجودات           
قتضي عدم التدخل، فلو مع أن النظام املتقن البديع ي  ! لآلخر ومثيله وبديلُه ومتدخل يف شؤونه     

كان هناك تدخل مهما كان طفيفاً ومن أي شئ كان، ويف أي أمر من امور هذه اململكـة                  
اهلائلة، لظهر أثره واضحاً، اذ ختتلط األمور وتتشابك ِان كان هناك سيدان يف قرية أو حمافظان     

  ! منسقة بديعة؟فكيف حبكاٍم ال يعدون وال حيصون يف مملكة. يف مدينة أو سلطانان يف مملكة
  oالربهان اخلامس  

تعال لندقق يف نقوش هذا القصر العظـيم، ولـنمعن النظـر يف             ! أيها الصديق املرتاب  
تزيينات هذه املدينة العامرة، ولنشاهد النظام البديع هلذه اململكة الواسعة، ولنتأمـل الصـنعة              

بةَ قلِم املالك البديع الـذي ال       فها حنن نرى انه إن مل تكن هذه النقوش كتا         . املتقنة هلذا العامل  
حد ملعجزاته وإبداعه، واُسندت كتابتها ونقشها اىل األسباب اليت ال شعور هلا، واىل املصادفة              
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 املثمرة ألا حتمل مئات املصانع واملعامل الدقيقة يف اعضائها الرقيقة فتنسج االوراق اشارة اىل النباتات  

ومنها أشجار الصنوبر الشاخمة اليت نصبت . اللطيفة واالزهار الزاهية وتنضج الثمار اليانعة وتقدمها الينا
 .ــ املؤلف.معاملها على الصخور الصماء يف اجلبال

92
يرات وبيوض احلشرات، فتضع البعوضة مثالً بيوضها على أوراق شجرة، فاذا اشارة اىل احلبوب والبذ  

فكأن تلك الشجرة غري املثمرة . الورقة تكون هلا كرحم األم واملهد اللطيف، ومتتلئ بغذاء لذيذ كالعسل
 .املؤلف - .تثمر كائنات حية



العمياء، واىل الطبيعة الصماء، للزم اذن ان يكون يف كل من أحجار هذه اململكة وعشـبها                
لكـتــب يف حــرف     مصور معِجز وكاتب بـديع يستـطيع أن يكتـب ألـوف ا        

ألنـك  !! واحـد، وميكنه أن يدِرج مـاليـني االعمـال املتقـنة البديعة يف نقٍش واحد          
يضم نقوش مجيع القصر، وينطوي على مجيع 93ترى أن هذا النقش الذي أمامك يف هذه اللبنة       
 أي ان اجياد هذه النقوش الرائعـة معجـزةٌ        . قوانني املدينة وانظمتها، ويتضمن خطط أعماهلا     

عظيمةٌ كاجياد اململكة نفسها، فكل صنعة بديعة ليست إالّ لوحةُ اعالٍن تفصح عن أوصـاف        
  .ذلك الصانع البديع، وكل نقش مجيل هو ختم واضح من أختامه الدالة عليه

فكما انه ال ميكن حلرٍف االّ أن يدل على كاتبه، وال ميكن لنقٍش االّ أن ينبئ عن نقاشه، 
دل حرف كُتب فيه كتاب عظيم على كاتبه، ونقش نقشـت ألـوف    فكيف ميكن اذن االّ ي    

  النقوش على نقّاشه؟ أال تكون داللته أظهر وأوضح من داللته على نفسه؟
 oالربهان السادس  

ها .. املفروشة امامنا 94تعال يا صديقي لنذهب اىل نزهة نتجول يف هذه الفالة الواسعة            
ىت نتمكن من مشاهدة مجيع األطراف بسهولة، ولنحمل هو ذا جبلٌ أشم، تعال لنصعد عليه ح

فهذه اململكة فيها من األمور العجيبة      . معنا نظارات مكبرة تقرب لنا ما هو بعيد عن أنظارنا         
أنظر اىل تلك اجلبال والسهول املنبسطة واملـدن        . واحلوادث الغريبة ما ال خيطر على بال أحد       
يعها دفعة واحدة، بل ان ماليني املاليني من األفعال         العامرة، انه أمر عجيب حقاً إذ يتبدل مج       

املتشابكة تتبدل تبدالً بكل نظام وبكل تناسق، فكأن ماليني االطوال من منسوجات ملونـة              
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فما كتبه قلم . س شجرا وبرناجمهااشارة اىل االنسان الذي هو مثرة اخللقة، واىل الثمرة اليت حتمل فهر  

القُدرة يف كتاب العامل الكبري قد كتبه جممالً يف ماهية االنسان، وما كتبه قلم القَدر يف الشجرة قد درجه 
 .ــ املؤلف.يف مثرا الصغرية

94
حيث تخلق مئات األلوف من املخلوقات خلقاً . اشارة اىل سطح االرض يف مومسي الربيع والصيف  

متداخالً متشابكاً، وتكتب على صحيفة األرض دون خطأ وال قصور، وتبدل بانتظام، فتفرش الوف 
فكأن كل شجرة خادم مطعم، وكل بستان مطبخ العداد . ضيافات الرمحن، مث ترفع وتجدد

 .ــ املؤلف.املاكوالت



فاين تلك األزاهري اليت    . حقاً ان هذه التحوالت عجيبة جداً     .. رائعة تنسج امامنا يف آن واحد     
غابت عنا، وحلّت حملها أنواع خمالفة هلا صـورةً، مماثلـة   لقد .. ابتسمت لنا واليت اَِنسنا ا؟   

وكأن هذه السهول املنبسطة وهذه اجلبال املنصوبة صحائف كتاب يكتب يف كل منها      . ماهية
فهل .. كتب خمتلفة يف غاية االتقان دون سهو أو خطأ مث تمسح تلك الكتب ويكتب غريها              

       ل هذه األحوال وحتول هذه األوضاع الذي يتم بكل نظـام وميـزان          ترى يا صديقي ان تبد
  أليس ذلك حماالً من أشد احملاالت؟. حيدث من تلقاء نفسه؟

فال ميكن إحالة هذه االشياء اليت أمامنا وهي يف غاية االتقان والصنعة اىل نفسها قـط،                
بل هي أدلة واضحة على صانعها البديع أوضح من داللتها على نفسها،            . فذلك حمال يف حمال   

اذ تبين أن صانعها البديع ال يعجزه شئ، وال يؤوده شئ، فكتابةُ ألف كتاب أمر يسري لديـه                  
مث تأمل يا أخي يف األرجاء كافة ترى ان الصانع االعظم قـد وضـع               . ككتابة حرف واحد  

وأسبغ على كل شئ ِنعمه وكرمه بلطفه وفضـله         . حبكمٍة تامة كلّ شئ يف موضعه الالئق به       
فتح أبواب نعمه وآالئه العميمة أمام كل شئ، يسعف رغبات كـل شـئ              وكما ي . العميم

  .ويرسل اليه ما يطمئنه
ويف الوقت نفسه ينصب موائد فاخرة عامرة بالسخاء والعطاء بل ينعم على خملوقـات              
هذه اململكة كافة من حيوان ونبات ِنعماً ال حد هلا، بل يرسل اىل كل فرد بامسه ورمسه نعمته                

فهل هناك حمال أعظم من أن تظن ان يف هذه األمور شيئاً من . ه دون خطأ أو نسياناليت تالئم
املصادفة مهما كان ضئيالً؟ أو فيه شيئاً من العبث وعدم اجلدوى؟ أو أن احداً غري  الصـانع                  

فهل تقدر .. البديع قد تدخل يف أمور اململكة؟ أو أن يتصور أن ال يدين له كل شئ يف ملكه؟
  ..أن جتد مربراً ألنكار ما تراه؟يا صديقي 
 oالربهان السابع  

لندع اجلزئيات يا صاحيب، ولنتأمل يف هذا العامل العجيب، ولنشاهد أوضـاع اجزائـه     
ففي هذا العامل البديع من النظام الشامل واالنتظام الكامل         .. املتقابلة بعضها مع البعض اآلخر    

ملكة كلها، ويتحرك منسجماً مع ذلـك       كأن كل شئ فاعل خمتار حي يشرف على نظام امل         
  .حىت ترى األشياء املتباعدة جداً يسعى الواحد منها حنو اآلخر للتعاون والتآزر. النظام العام



فهي قافلة حتمل صـحون ارزاق      . مقبلةً علينا 95ان قافلة مهيبة تنطلق من الغيب       ! أنظر
ململكة فهي تنري اجلميع وتنضـج      املعلق يف قبة ا   96مث أنظر اىل ذلك املصباح الوضئ       .. االحياء

اال تلتفت معي اىل هذه احليوانات      . واملعروضة أمامه بيٍد غيبية   97املأكوالت املعلقة خبيط دقيق     
النحيفة الضعيفة العاجزة كيف يسيل اىل أفواهها غذاٌء لطيف خالص يتدفق مـن مضـخات    

  !متدلية فوق رؤوسها، وحسبها ان تلصق أفواهها ا98
انه ما من شئ يف هذا العامل االّ وكأنه يتطلع اىل اآلخر فيغيثه، أو يرى               : خنلص من هذا  

فيكمل الواحد عمل اآلخر ويكون ظهريه وسنده، ويتوجـه         .. اآلخر فيشد من ازره ويعاونه    
وقس على ذلك فهذه الظواهر مجيعها تـدلنا داللـة   .. اجلميع جنباً اىل جنب يف طريق احلياة     

ا من شئ يف هذا القصر العجيب االّ وهو مسخر ملالكه القـدير             قاطعة وبيقني جازم إىل انه م     
ولصانعه البديع ويعمل بامسه ويف سبيله، بل كل شئ مبثابة جندي مطيـع متأهـب لتلقـي                 

فكل شئ يؤدي ما كلّف به من واجب بقوة مالكه وحوله، فيتحرك بأمره، وينتظم              . األوامر
فان كنت تستطيع يا أخي ابـداء       . محتهحبكمته، ويتعاون بكرمه وفضله، ويغيث اآلخرين بر      
  .شئ من االعتراض والشك أمام هذا الربهان فهاته

 oالربهان الثامن  
تعال يا صاحيب املتعاقل ويا مثيل نفسي األمارة بالسوء اليت تعد نفسها رشيدة وتحسن              

أراك يا صاحيب ترغب عن معرفة صاحب هذا القصر البديع، مع أن كل شئ              .. الظن بنفسها 
فكيف جترأ على تكـذيب هـذه   . يدل عليه، وكل شئ يشري اليه، وكل شئ يشهد بوجوده  

اذن عليك أن تنكر وجود القصر نفسه، بل عليك أن تعلن انه ال قصر وال               . الشهادات كلها؟ 

                                                           
95
  املؤلف - .وهي قافلة النباتات احلاملة ألرزاق األحياء كافة  
 

96
 .ــ املؤلف.ة اىل الشمساشار  

97
 املؤلف - .اشارة اىل اغصان الشجرة الدقيقة احلاملة لألمثار اللذيذة  

98
 املؤلف - .اشارة اىل ثدي االمهات  



أو عليـك ان    .!.. بل تنكر نفسك وتعدها معدومةً ال وجود هلا       . مملكة وال شئ يف الوجود    
  :يلّ جيداً، فها أنا أضع بني يديك هذا املنظرتعود اىل رشدك وتصغي ا

اليت تعم هذه اململكة واليت توجد يف كل أرجاء هـذا           99تأمل يف هذه العناصر واملعادن      
فَمن كان مالكاً لتلك    . ومعلوم انه ما من شئ ينتج يف هذه اململكة االّ من تلك املواد            . القصر

اذ من كان مالكاً للمزرعـة فهـو        . ج فيها املواد والعناصر فهو اذن مالك لكل ما يصنع وينت        
  .مالك احملاصيل، ومن كان مالكاً للبحر فهو مالك ملا فيه

اا تصنع من   . مث أنظر يا صاحيب اىل هذه املنسوجات واالقمشة امللونة املزدانة باألزهار          
ل االشتراك، فالذي هيأ تلك املادة وغَزهلا البد أنه واحد، ألن تلك الصنعة ال تقب           . مادة واحدة 

ان اجناس هذه املنسوجات موجودة يف كل       : مث التفت اىل هذا   . فاملنسوجات املتقنة ختصه هو   
جزء من أجزاء هذا العامل العجيب وقد انتشرت انتشاراً واسع النطاق حىت اا تنسـج معـاً                 

رك أي أنه فعلُ فاعٍل واحد، فاجلميع يتح      . وبتداخل يف آن واحد وبنمط واحد يف كل مكان        
واالّ فمحال أن يكون هناك انسجام تام وتوافق واضح يف العمل ويف آن واحـد               . بأمٍر واحد 

وبنمط واحد وبنوعية واحدة وهيأة واحدة يف مجيع االحناء، لذا فان كل ما هو متقن الصـنع               
يدل داللة واضحة على ذلك الفاعل الذي ال نراه، بل كأنه يعلن عنه صراحةً، بل كأن كـل        

 بالزهور، وكل ماكنة بديعة، وكل مأكول لذيذ، امنا هو عالمة الصانع املعجـز              نسيج مغرز 
من كنت انا مصنوعه، فموضعي الذي      »: وخامته وآيته وطغراؤه فكل منه يقول بلسان احلال       

من قام بنسجي ونقشي فالطَول الـذي أنـا فيـه هـو             »: وكل نقش يقول  . «أنا فيه ملكُه  
. «من يصنعين وينضجين فالِقدر الذي أطبخ فيه ملكُـه        »: ولوكل لقمة لذيذة تق   . «منسوجه

اي من  . من قام بصنعي فكل ما يف العامل من امثايل مصنوعه وهو مالكه           »: وكل ماكنة تقول  
وذلك مبثـل مـن اراد أن      . «كان مالكاً للمملكة والقصر كله فهو الذي ميكـنه ان ميلّكنا         
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اشارة اىل عناصر اهلواء واملاء اليت تؤدي وظائف مهمة شىت، ومتد كل حمتاج باذن ا وتنتشر يف كل   

ــ .ياة، وهي االصل يف خيوط نقش املصنوعات االهليةمكان بأمرا فتهيء لوازم احلياة لذوي احل
 .املؤلف



ضع شعار الدولة عليها البد أن يكون مالكاً ملصـانعها          يدعي متلّك أزرار البزة العسكرية وو     
كلها حىت يكون مالكاً حقيقياً، واال فليس له إالّ االدعاء الكاذب، بل يعاقب علـى عملـه                 

  .ويؤاخذ على كالمه
كما ان عناصر هذه اململكة مواد منتشرةٌ يف مجيع ارجائها فمالكُها اذن واحد        : اخلالصة

، كذلك املصنوعات املنتشرة يف أرجاء اململكة ألا متشاةٌ تظِهـر           ميلك ما يف اململكة كلها    
  .عالمة واحدة وناموساً واحداً، فجميعها اذن تدل على ذلك الواحد املهيمن على كل شئ

ان عالمة الوحدة ظاهرة يف هذا العامل، وآية التوحيد واضحة بينة، ذلـك             ! فيا صديقي 
فهو موجود يف العامل كله، وقسم آخر رغم تعدد اشكاله ألن قسماً من األشياء رغم انه واحد 

فانه يظِهر وحدةً نوعيةً مع أقرانه لتشاه وانتشاره يف األرجاء، وحيث أن الوحدة تدل على               
زد . الواحد كما هو معلوم لذا يلزم أن يكون صانع هذه االشياء ومالــكهـا واحداً أحداً             

ـا هـدايــا مثـينـة من وراء ستار الغيب، فتتدىل على هـذا فانـك ترى اا تقدم إلين
  .حتمل ما هو امثن من املاس والزمرد من اآلالء واالحسان100منه خيوط وحبال 

اذن فقدر بنفسك مدى بالهة من ال يعرف الذي يدير هذه االمور العجيبة ويقدم هذه               
جهله به يرغمه على التفوه     إذ إن   ! اهلدايا البديعة؟ قدر مدى تعاسة من ال يؤدي شكره عليها         

ان تلك الآللئ املرصـعات تصـنع نفسـها    : مثالً ــ - مبا هو من قبيل اهلذيان، فيقول
واحلال اننا نرى   ! أي يلزمه جهلُه ان مينح معىن السلطان لكل حبٍل من تلك احلبال           !. بنفسها

أي أن كل مـا يف هـذا        . ان يداً غيبية هي اليت متتد اىل تلك احلبال فتصنعها وتقلدها اهلدايا           
 يا صاحيب - فان مل تعرفه. القصر يدل على صانعه املبدع داللة أوضح من داللته على نفسه

حق املعرفة فستهوي ِاذن يف درك أحط من احليوانات، ألنك تضطر اىل انكار مجيع هـذه   -
  .االشياء
 oالربهان التاسع  
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احلبل اشارة اىل الشجرة املثمرة، واخليوط الرفيعة اشارة اىل أغصاا، أما اهلدايا واملرصعات، فهي   

 .املؤلف - .اشارة اىل أنواع األزهار وأضراب الثمار



 مالك هذا القصر وال ترغب يف       أيها الصديق الذي يطلق أحكامه جزافاً، انك ال تعرف        
معرفته، فتستبعد ان يكون له مالك وتنساق اىل إنكار احواله لعجز عقلك عن أن يسـتوعب             
هذه املعجزات الباهرة والروائع البديعة، مع ان االستبعاد احلقيقي، واملشـكالت العويصـة             

ضي بك اىل انكـار     والصعوبات اجلمة يف منطق العقل امنا هو يف عدم معرفة املالك والذي يف            
بينما اذا عرفناه يكون قبول ما      . وجود هذه املواد املبذولة لك، بامثاا الزهيدة ووفرا العظيمة        

يف هذا القصر، وما يف هذا العامل سهالً ومستساغاً ومعقوالً جداً، كأنه شئ واحد، اذ لـو مل                  
 مما هو متـوفر ومبـذول       نعرفه ولواله، لكان كل شئ عندئٍذ صعباً وعسرياً بل ال ترى شيئاً           

فلـو مل   . املتدلية من هذه اخليوط   101فان شئت فانظر فحسب اىل علب الـمربيات        . امامك
تكن من انتاج مطبخ تلك القدرة املعجزة، ملا كان باستطاعتك احلصول عليها ولـو بامثـان                

  .باهظة
تـه، ألن   نعم ان االستبعاد واملشكالت والصعوبة واهلالك واحملال امنا هو يف عدم معرف           

يكون صعباً ومشكالً كالشــجرة نفـسها فيما اذا ربط كـل مثـرة    - مثالً - اجياد مثرة
مبراكز متعددة وقوانني خمتلفة، بينما يكون األمر سهالً مستساغاً اذا ما كان اجيـاد الثمـرة                

مثلُه يف هـذا    . بقانون واحد ومن مركز واحد فيكون اجياد آالف االمثار كاجياد مثرة واحدة           
كمثل جتهيز اجليش بالعتاد، فان كان من مصدر واحد وبقانون واحد ومن معمـل واحـد،              

بينما اذا جهز كلُّ جندي بقانون خاص ومن مصدر خـاص           . فاألمر سهلٌ ومستساغ عقالً   
ومن معمل خيصه، فاألمر صعب ومشكل جداً، بل سيحتاج ذلك اجلندي حينئٍذ اىل مصـانع     

  .كثرية بعدد أفراد جيش كاملعتاد ومراكز جتهيزات وقوانني 
فعلى غرار هذين املثالني، فان اجياد هذه االشياء يف هذا القصر العظيم واملدينة الرائعـة،      
ويف هذه اململكة الراقية والعامل املهيب اذا ما اُسند اىل واحٍد أحد فان األمر سهل ومستساغ                
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وغريها من معلبات القدرة االهلية، وكل ذلك معلبات املربيات، اشارة اىل البطيخ والشمام والرمان   

  .املؤلف - .هدايا الرمحة االهلية
 



ن مل يسند األمر اليه يكون اجياد       حيث يكون ما نراه من وفرة االشياء وكثرا واضحاً، بينما ا          
  .اي شئ  كان عسرياً جداً، بل ال ميكن اجياده اصالً حىت لو اعطيت الدنيا كلها مثناً له

 oالربهان العاشر  
فها حنن هنا منذ مخسة عشـر       .. أيها الصديق ويا من يتقرب شيئاً فشيئاً اىل االنصاف        

ومل نعرف مليكها فالعقاب حيق علينـا، اذ  فان مل نعرف انظمة هذه البالد وقوانينها 102يوماً،  
االّّ اننـا ال    . فلقد أمهلونا طوال هذه األيام، ومل يتعرضوا لنا بشئ        . ال جمال لنا بعد لالعتذار    

شك لسنا طلقاء سائبني، فنحن يف مملكة رائعة بديعة فيها مـن الدقّـة والرقـة والعـربة يف        
وتستطيع أن تفهم   . د أن جزاءه شديد ايضاً    املصنوعات املتقنة ما ينم عن عظمة مليكها، فالب       

  : عظمة املالك وقدرته من هذا
انه ينظم هذا العامل الضخم بسهولة تنظيم قصر منيف، ويدير أمور هذا العامل العجيب              
بيسر ادارة بيٍت صغري، وميأل هذه املدينة العامرة بانتظام كامل دون نقص وخيلّيها من سكاا               

ويعد االطعمة 103وينصب املوائد الفخمة املتنوعة   . ملء صحن وافراغه  حبكمة تامة مبثل سهولة     
اللذيذة بكمال كرمه بيد غيبية ويفرشها من أقصى العامل اىل أقصاه مث يرفعها بسهولة وضـع                

فان كنت فطناً فستفهم ان هذه العظمة واهليبة البد أا تنـطوي على            . سفرة الطعام ورفعها  
  .د لهكـرم ال حـد له وسخاء ال حدو

مث أنظر كما ان هذه االشياء شاهدةُ صدٍق على عظمة املالك القدير وعلـى هيمنتـه،     
وعلى انه سلطان واحد أحد، كذلك القوافل املتعاقبة والتحوالت املترادفة دليل علـى دوام               

فاألشياء واالسـباب   . ذلك السلطان وبقائه، ألن األشياء الزائلة امنا تزول معها أسبابها أيضاً          
ن معاً، بينما اليت تعقبها تأيت جديدة وهلا آثار كسابقتها، فهي اذن ليست من فعل تلك                تزوال
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 .املؤلف - .اشارة اىل سن التكليف البالغ مخس عشرة سنة  

اشارة اىل وجه األرض يف الربيع والصيف حيث خترج أطعمة لذيذة متنوعة من مطبخ الرمحة االهلية   103
 - .ة وجتدد باستمرار، فكل بستان مطبخ، وكل شجرة خادم املطبخوتنصب موائد النعم املتنوعة املختلف

  .املؤلف
 



بعد زوال حباب النهر  - فكما ان بقاَء اللمعان والتألّق! األسباب، بل ممن ال يطرأ عليه الزوال
ـ   - اجلاري ن يف اليت تعقبها من احلباب، يفهمنا ان هذا التألق ليس من احلباب الزائلة بـل م

مصدر نور دائم، كذلك تبدل األفعال بالسرعة املذهلة، وتلون اليت تعقبها وانصباغها بصفاا             
واالشـياء  . يدلنا على أن تلك األفعال امنا هي جتليات من هو دائم ال يزول وقائم ال حيـول                

  .مجيعاً نقوشه ومراياه وصنعته ليس االّ
 oالربهان احلادي عشر  

دعنـا  . ني لك برهاناً ميلك من القوة ما للرباهني العشرة السابقة         تعال أيها الصديق ألب   
أتعلم ملـاذا نـذهب     . لنذهب اىل جزيرة بعيدة عنا    104نتأهب لسفرة حبرية، سنركب سفينة      

أال ترى أنظار اجلميع حمدقة     . ان فيها مفاتيح ألغاز هذا العالَم ومغاليق اسراره وأعاجيبه        . اليها؟
وها قد وصلنا اليهـا     .. فها حنن نبدأ بالرحلة   .. ويتلقون منها االوامر  ا، ينتظرون منها بالغاًً     

حنن اآلن امام حشد عظيم من الناس وقد أجتمـع اشـراف           .. ووطئت أقدامنا أرض اجلزيرة   
ـُهم هنا   هالّ نتقرب اليه   .. أمعن النظر يا صديقي اىل رئيس االجتماع املهيب       .. اململكة مجيع
ويتحدث بكـالم   105 هو ذا متقلّد أومسةً راقية تزيد على األلف          فها.. قليالً فنعرفه عن كثب   

وحيث اين كنت قد تعلمت شيئاً مما يقـول خالل مخسـة           . ملؤه الطيب والثقة واالطمئنان   
انه يتحدث عن سلطان هذه اململكة ذى املعجزات        .. عشر يوماً السابقة فسوف أعلّمك إياه     

ظهر خوارق عجيبة ومعجزات باهرة حبيـث ال        أنظر انه ي  . انه هو الذي أرسله اليكم    : ويقول
ِاصِغ جيداً اىل حديثه وكالمـه،      . يدع شبهة يف انه مرسلٌ خصيصاً من لدن السلطان العظيم         
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فاذا خلعنا ما . السفينة اشارة اىل التأريخ، واجلزيرة اشارة اىل خري القرون وهو قرن السعادة النبوية  

مان، وركبنا ألبستنا احلضارةُ الدنية من مالبس على ساحل هذا العصر املظلم، والقينا أنفسنا يف حبر الز
سفينة كُتب التاريخ والسرية الشريفة ووصلنا اىل ساحل جزيرة عصر السعادة والنور، وبلغنا اجلزيرة 

وهو يزاول مهمة النبوة املقدسة، عند ذلك نعلم ان ذلك النيب ) ص(العربية، وحظينا بالرسول الكرمي 
طح األرض مجيعاً، وأضاء وجهي الزمان امنا هو برهان باهر للتوحيد ودليل ساطع عليه حبيث نور س) ص(

 .ــ املؤلف.املاضي واملستقبل وحما ظلمات الكفر والضاللة
105
 .املؤلف - .وهي ثابتة عند أوىل العلم والتحقيق) ص(اشارة اىل املعجزات اليت أظهرها الرسول الكرمي   



فجميع املخلوقات آذانٌ صاغية له، بل اململكة برمتها تصغى اليه، حيث اجلميع يسـعون اىل               
تظن ان االنسان وحده يصـغي اليـه        أو  . مساع كالمه الطيب ويتلهفون لرؤية حمياه الزاهر      

فحسب؟ بل احليوانات ايضاً، بل حىت اجلبال واجلمادات تصغى ألوامره وتز من خشـيتها              
انظر اىل االشجار كيف تنقاد اىل أوامره وتذهب اىل ما اشار اليه من مواضـع،         . وشوقها اليه 

انظـر  . من ذلك املاء الزاللانه يفجر املاء اينما يريد، بل حىت من بني أصابعه، فريتوي الناس             
.  انه ينشق اىل شقني اثنني مبجرد اشـارة منـه  106اىل ذلك املصباح املتديل من سقف اململكة      

فكأن هذه اململكة ومبا فيها تعرفه جيداً وتعلم يقيناً انه موظف مرسل مبهمة من لدن السلطان، 
فما من راشد عاقل ممن     . املطيعفتراهم ينقادون له انقياد اجلندي      . ومبلّغ امني ألوامره اجلليلة   

حوله االّ ويقول انه رسول كرمي، ويصدقونه ويذعنون لكالمه، ليس هذا فحسب بل يصدقه              
.. نعم: واجلميع يقولون بلسان احلال وخبضوع    . 107ما يف اململكة من اجلبال واملصباح العظيم        

  ...نعم ان كل ما ينطق به صدق وعدل وصواب
ل ترى انه ميكن ان يكون هناك أدىن احتمـال لكـذٍب أو             ه! فيا ايها الصديق الغافل   

وهـو الـذي    . خداع يف كالم هذا الكرمي؟ حاش هللا أن يكون من ذلك شئ من كالمه ابداً              
اكرمه السلطان بألٍف من االنواط والشارات، وهي عالمات تصديقه له، ومجيـع اشـراف              

 أوصاف السلطان املعِجز وعـن  اململكة يصدقونه، وكالمه كله ثقة واطمئنان، فهو يبحث يف    
فان كنت جتد يف نفسك شيئاً من احتمال الكذب، فيلزم عليك أن تكذّب كل . أوامره البليغة

اجلماعات املصدقة به، بل تنكر وجود القصر واملصابيح وتنكر وجود كل شـئ وتكـذّب               
  .حقيقتهم، واالّ فهات ما عندك ان كان لديك شئ، فالدالئل تتحدى
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  :فقد قال موالنا جامي.  اشارة اىل القمر، ومعجزة شق القمر» )  

األمي الذي مل يكتب يف حياته شيئاً غري ما كتبه باصبعه حرف ألف على صحيفة السماء فشق ان ذلك 
 .املؤلف - .«...به القمر شقني

107
اشارة اىل الشمس اليت رجعت عن املغيب بعودة االرض من املشرق ، فشوهدت من جديد، وبناء   

 كادت ان تفوته، وذلك بسبب نوم على هذه املعجزة ادى االمام علي رضى اهللا عنه صالة العصر اليت
 .املؤلف. على فخذه) ص(الرسول 



 o الثاين عشر  الربهان  
فسأبني لك اآلن برهاناً أعظم من مجيع       . أيها األخ لعلك استرشدت مبا قلنا شيئاً فشيئاً       

  .الرباهني السابقة
انظر اىل هذه األوامر السلطانية النازلة من األفق األعلى، اجلميع يوقروا وينظرون اليها             

نـب تلـك األوامـر      باجالل واعجاب، وقد وقف ذلك الشخص الكرمي الل باالومسة جبا         
انظر  اىل اسلوب األوامر انه يشـع        . ويفسر للحشود اتمعة معاين تلك األوامر     108النورانية  

إذ يبحث يف مسائل جادة م اجلميـع        . ويسطع حىت يسوق اجلميع اىل االعجاب والتعظيم      
اله وأوامره  انه يفصل تفصيالً كامالً شؤون السلطان وافع      . حبيث ال يدع احداً االّ ويصغي اليه      

فكما ان على تلك األوامر السلطانية طغراء السلطان نفسه فعلى كل سـطر مـن               . وأوصافه
سطورها ايضاً شارته بل اذا أمعنت النظر فعلى كل مجلة بل كل حرف فيها خامته اخلـاص                 

  .فضالً عن معانيها ومراميها وأوامرها ونواهيها
ك السلطان العظيم كداللة الضوء على      ان تلك األوامر السلطانية تدل على ذل      : اخلالصة

  .النهار
III 
 

أظنك قد عدت اىل صوابك وأفَقْت من نوم الغفلة، فانّ ما ذكرنـاه             : فيا أيها الصديق  
  .فان بدا لك شئٌ فاذكره. لك وبسطناه من براهني لكاٍف وواٍف

  :فما كان من ذلك املعاند االّ أن قال
دقت، بل آمنت امياناً واضحاً أبلج كالشمس       احلمد للّه، لقد آمنت وص    »: ال أقول إالّ  

وكالنهار، ورضيت بان هلذه اململكة رباً ذا كمال، وهلذا العالَم موىل ذا جالل، وهلذا القصر               
ليـرض اهللا عنك يا صديقي احلمـيم فقد أنقذتين من أسار العناد والتعصب            . صانعاً ذا مجال  

 أكتمك يا أخـي، فان ما سقــته مـن          املمقوت الذي بلغ يب حد اجلنون والبالهة، وال       
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 .املؤلف - .اشارة اىل القرآن الكرمي والعالمة املوضوعة عليه اشارة اىل اعجازه  



براهـني، كلُّ واحـد منها كـان بـرهـانـاً كافياً ليوصلين اىل هذه النتيجة، االّ انـين              
كنت أصغي اليك ألن كل برهان منها قد فتح آفاقاً أرحب ونوافذ أسطع اىل معرفة اهللا واىل                 

  .«حمبته اخلالصة
III 

  .  احلقيقة العظمى للتوحيد واالميان باللّهوهكذا متت احلكاية اليت كانت تشري اىل
مقابل ما جاء  - وسنبني يف املقام الثاين بفضل الرمحن وفيض القرآن الكرمي ونور االميان

من اثىن عشر برهاناً يف احلكاية التمثيلية إثنيت عشرة ملعة من ملعات مشس التوحيد احلقيقي بعد                
  . ان منهد هلا مبقدمة

  .اهلدايةنسأل اهللا التوفيق و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  املقام  الثاين
  من الكلمة الثانية والعشرين

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

) له مقاليـد السـمواِت  واالرض      _اهللا خاِلق كُِل شيٍء وهو على كُلِّ شيٍء وكيلٌ          (
  )63ــ 62: الزمر(

  )83:يس() فَسبحان الذى بيدِه ملَكُوت كلِّ شيٍء وِاليه ترجعونَ(
  )21: احلجر) (وِانْ ِمن شيٍء االّ عندنا خزاِئنه وما ننزِّلُه إالّ ِبقَدٍر معلُوٍم(
  )56:هود) (ما ِمن دابٍة االّ هو آِخذٌ بناِصيِتها ِانّ ربى على ِصراٍط مستقيم(
  

  املقدمة 
االميـان  »ب اركان االميان وهو      قط «قطرة من حبر التوحيد   »لقد بينا امجاالً يف رسالة      

واثبتنا ان كل موجود من املوجودات يدل علـى وجوب وجود اهللا سبحانه ويشهد             . «باللّه
نقطة من نور معرفة اهللا جل      »وذكرنا كذلك يف رسالة     . على وحدانيته خبمسة ومخسني لساناً    

ان منها بقـوة     أربعة براهني كلية على وجوب وجوده سبحانه ووحدانيته، كل بره          «جالله
كما ذكرنا مئات من الرباهني القاطعة اليت تبين وجـوب وجـوده سـبحانه              . ألف برهان 

ووحدانيته فيما يقرب من اثنيت عشرة رسالة باللغة العربية، لذا نكتفي مبا سبق وال ندخل يف                
 ملعـة   «اثنيت عشرة » إلظهار   «الكلمة الثانية والعشرين  »تفاصيل دقيقة، االّ أننا نسعى يف هذه        

  . تلك اليت ذكرتها امجاالً يف رسائل النور«االميان باللّه»من مشس 
u اللمعة االوىل  

  :التوحيد توحيدان، لنوضح ذلك مبثال
اذا وردت اىل سوٍق او اىل مدينة بضائع خمتلفة وأموال متنوعة لشخص عظيم، فهـذه               

  :األموال تعرف ملكيتها بشكلني اثنني



 ان مثل هذه األمـوال      »: وهو  ) أي لدى العامة من الناس    (شكل إمجايل عامي    : االول
 ولكن ضمن نظرة الشخص العامي هذه ميكن أن         «الطائلة ليس مبقدور أحدٍِ غريه ان ميتلكها      

  .حيدث اغتصاب، فيدعي الكثريون امتالك ِقطَعها
أن تقرأ الكتابة املوجودة على كل رزمة من رزم البضاعة، وتعـرف الطغـراُء              : الثاين

أي كلّ شئ يف هذه احلالـة       . ملوجودة على كل طَول، ويعلم اخلتم املوجود على كل معلم         ا
  .يدل ضمناً على ذلك املالك

  :فكما ان البضاعة يعرف مالكُها بشكلني، كذلك التوحيد فانه على نوعني
أنّ اهللا واحد ال شريك له وال مثيـل، وهـذا           »وهو  : التوحيد الظاهري العامي  : االول

  .«ن كلّه ملكهالكو
وهو االميان بيقني أقرب ما يكون اىل الشـهود، بوحدانيتـه           : التوحيد احلقيقي : الثاين

سبحانه، وبصدور كلّ شئ من يد قدرته، وبأنه ال شريك له يف ألوهيته، وال معـني لـه يف                   
رؤيته آية  ربوبيته، وال ند له يف ملكه، إمياناً يهب لصاحبه االطمئنان الدائم وسكينة القلب، ل             

فينفتح شباك نافذٌ من كل شـئ اىل نـوره   . قدرته وختم ربوبيته ونقش قلمه، على كل شئ    
  .سبحانه

  . شعاعاٍت تبين ذلك التوحيد احلقيقي اخلالص السامي«الكلمة»وسنذكر يف هذه 
  :تنبيه ضمن اللمعة االوىل

  ! ايها الغافل الغارق يف عبادة األسباب
 ستائر امام تصرف القدرة اإلهلية، ألن العـزة والعظمـة           إعلم أن االسباب ليست االّ    

تقتضيان احلجاب، اما الفاعل احلقيقي فهو القدرة الصمدانية، ألن التوحيد واجلالل يتطلبـان             
  .هذا، ويقتضيان االستقالل

وأعلم أن مأموري السلطان األزيل وموظفيه ليسوا هم املنفّذين احلقيقيني ألمور سلطنة            
هم دالّون على تلك العظمة والسلطان، والداعون اليها، ومشاهدوها املعجبون،          الربوبية، بل   

فما وجدوا االّ إلظهار عزة القدرة الربانية وهيبتها وعظمتها، وذلك لئال تظهر مباشرةُ يـد                
القدرة يف امور جزئية خسيسة ال يـدرك نظـر اكثـر الغـافلني حسـنها وال يعــرف                  



 حـــق ويعتـــرض بغــيـــر       حكمــتهــا فيشـــتكي بغـــري    
وهم ليسوا كموظفي السلطان البشري الذي مل يعينـهم ومل يشـركهم يف             . عــلــم

  . سلطنته االّ نتيجة عجزه وحاجته
فاالسباب اذن امنا وضعت لتبقى عزةُ القدرة مصونةً من جهة نظر العقل الظـاهري؛ اذ    

 الشبيهة بالوجه املطلي امللون «لكاملُ»احدامها جهة  - كوجهي املرآة - ان لكل شئ جهتني
 الشـبيهة   «امللكوت»للمرآة الذي يكون موضع األلوان واحلاالت املختلفة، واالخرى جهة          

هناك حاالت منافية ظـاهراً   - أي جهة املُلك - ففي الوجه الظاهر. بالوجه الصقيل للمرآة
عاً لتلك احلاالت ووسائلَ    لعزة القدرة الصمدانية وكماِلها، فوضعت األسباب كي تكون مرج        

أما جهةُ امللكوت واحلقيقة فكلُّ شٍئ فيها شفاف ومجيلٌ ومالئم ملباشرِة يِد القدرة هلـا               . هلا
بذاا، وليس منافياً لعزا، لذا فاالسباب ظاهرية حبتة، وليس هلا التأثري احلقيقي يف امللكوتية او              

  . يف حقيقة األمر
  :ظاهرية وهيوهناك حكمة اخرى لألسباب ال

أي . عدم توجيه الشكاوي اجلائرة واالعتراضات الباطلة اىل العادل املطلق جلّ وعـال           
وضعت األسباب لتكونَ هدفاً لتلك االعتراضات وتلك الشكاوي، ألن التقصري صادر منـها             

  . ناشئ من افتقار قابليتها
  :ولقد روي لبيان هذا السر مثالٌ لطيف وحماورة معنوية هي

  :رائيل عليه السالم قال لرب العزةان عز
  . «ان عبادك سوف يشتكون مين ويسخطون علي عند أدائي لوظيفة قبض األرواح»

  :فقال اهللا سبحانه وتعاىل له بلسان احلكمة
ساضع بينك وبني عبادي ستائر املصائب واألمراض لتتوجـه شـكاواهم اىل تلـك              »
  .«األسباب

ئر يرجع اليها ما يتوهم من مساوئ يف األجـل،          كما أن األمراض ستا   ! وهكذا، تأمل 
يعود اىل وظيفة عزرائيل عليه  -  وهو احلقيقة - وكما أن اجلمال املوجود يف قبض األرواح

السالم، فان عزرائيل عليه السالم هو اآلخر ستار، فهو ستار ألداء تلك الوظيفة وحجـاب               



راً اا غري ذات رمحة وال تليق بكمال القدرة للقدرة اإلهلية، اذ أصبح مرِجعاً حلاالت تبدو ظاه
  .الربانية

نعم، ان العزة والعظمة تستدعيان وضع األسباب الظاهرية امام نظـر العقـل، االّ ان               
  . التوحيد واجلالل يردان أيدي االسباب عن التأثري احلقيقي

u اللمعة الثانية  
ض، وأنعم النظـر يف الوجـه      تأمل يف بستان هذه الكائنات، وانظر اىل جنان هذه االر         

تر أن للصانع اجلليل جل جالله ختماً خاصاً مبن هـو           . اجلميل هلذه السماء املتأللئة بالنجوم    
صانع كل شئ على كل مصنوع من مصنوعاته، وعالمة خاصة مبن هو خالق كل شئ على                

ـ               وٍر مـن   كل خملوق من خملوقاته، وآية ال تقلَّد خاصة بسلطان األزل واألبد على كل منش
  .كتابات قلم قدرته على صحائف الليل والنهار وصفحات الصيف والربيع

سنذكر من تلك االختام والعالمات بضعاً منها منوذجاً ليس االّ، انظر مما ال حيصى من               
  :«احلياة»عالماته اىل هذه العالمة اليت وضعها على 

فمن ماء النطفـة  . «اًانه خيلق من شئ واحد كلَّ شئ، وخيلق من كلِّ شئ شيئاً واحد   »
بل من ماء الشرب، خيلق ما ال يعد من أجهزة احليوان واعضائه، فهذا العمل الشك انه خاص       

  .بقدير مطلق القدرة
اىل جسم خاص بنظام كامل  - سواء احليوانية أو النباتية - مث ان حتويل األطعمة املتنوعة

د املتعددة ال شك أنه عمل قدير       دقيق، ونسج  جلد خاص للكائن وأجهزة معينة من تلك املوا          
  .على كل شئ وعليم مطلق العلم

نعم، ان خالق املوت واحلياة يدير احلياة يف هذه الدنيا، إدارة حكيمة بقـانون أمـري                
  .معِجز، حبيث ال ميكن أن يطبق ذلك القانون وينفّذه االّ من يصرف مجيع الكون يف قبضته

قد بصرية قلبك فستفهم أنّ جعـل الشـئ         وهكذا إن مل تنطفىء جذوة عقلك ومل تف       
الواحِد كل شئ بسهولة مطلقة وانتظام كامل، وجعل كلَّ شٍئ شيئاً واحداً مبيـزاٍن دقيـق                

  .وانتظام رائع ومبهارة وابداع، ليس االّ عالمة واضحة وآية بينة خلالق كل شئ وصانعه



زِن درهــٍم من ينســج من و: أن أحداً ميلـك أعماالً خارقة - مثالً - فلو رأيت
القطن مائة طَوٍل من الصوف اخلالص وأطواالً من احلـــرير  وانــواعاً من األقمشـة،         
ورأيت أنه يخرِج عالوة على ذلك، من  ذلك القطن حلويات لذيذة وأطعمة متنوعة كثرية،               
مث رأيت أنه يأخذ يف قبضته احلديد واحلجر والعسل والدهن واملاء والتـراب فيصـنع منـها     

ذهب اخلالص، فستحكم حتماً أنه ميلك مهارة معِجزة ختصه وقدرة مهيمنة على التصـرف              ال
يف املوجودات، حبيث أن مجيع عناصر األرض مسخرة بأمره، ومجيع ما يتولد من التراب منفّذ               

 هلو أعجب مـن     «احلياة»فان تعجب من هذا فان جتلي القدرة اإلهلية وحكمتها يف           . حلكمه
  .فاليك عالمة واحدة من عالمات عديدة موضوعة على احلياة.. ف مرةهذا املثال بأل
u اللمعة الثالثة  

 املتجولة يف خضم هذه الكائنات السيالة، وبني هذه املوجودات          «ذوي احلياة »أنظر اىل   
أنظر اىل ختم واحٍد    . السيارة، تر ان على كل كائن حي، أختاماً كثرية، وضعها احلي القيوم           

  :منها
كأنه مثال مصغر للكون، ومثرة لشجرة  - وليكن هذا االنسان - ذلك الكائن احليان 

               ملعظم مناذج أنواع العوامل، وكأن ذلك الكائن احلي اِخللقة، ونواةٌ هلذا العالَم، حيث أنه جامع
قطرةٌ حملوبة من الكون كلّه، مستخلصةٌ مبوازين علمية حساسة، لذا يلزم خللِق هذا الكـائن               

فـان مل يكـن     . ، وتربيته ورعايته ان يكون الكون قاطبة يف قبضة اخلالق وحتت تصرفه           احلي
عقلك غارقاً يف األوهام، فستفهم ان جعلَ النحلة اليت متثل كلمةً  من كلمات القدرة الربانية                

وكتابة أغلب مسائل كتاب الكون يف كيان االنسان        .. مبثابة فهرس مصغر لكثري من األشياء     
وادراج منهاج شجرة التني الضخمة يف بذيراا الـيت         .. ل صحيفةً من قدرته سبحانه    الذي ميثّ 

وإراءة آثار األمساء احلسىن احمليطة املتجلية على صفحات هـذا          .. متثل نقطةً يف كتاب القدرة    
ودرج ما تضـمه    .. الكون العظيم يف قلب االنسان الذي ميثل حرفاً واحداً من ذلك الكتاب           

كل ذلك دون شك،    ..  مفصل حياة االنسان يف ذاكرته املتناهية يف الصغر        مكتبة ضخمة من  
  .ختم خيص مبن هو خالق كل شئ ورب العاملني



 نوره باهراً «ذوي احلياة»على  - من بني أختاٍم ربانية كثرية - فلئن أظهر ختم واحد
 وتشاهد « احلياةذوي»حىت استقرأ آياته قراءة واضحة، فكيف اذا استطعت ان تنظر اىل مجيع  

  ؟«سبحان من اختفى بشدة ظهوره»: تلك األختام معاً، و ان تراها دفعةً واحدة، أما تقول
u  اللمعة الرابعة  

أنظر اىل هذه املوجودات امللونة الزاهية املبثوثة على وجه االرض، واىل هذه املصنوعات             
ن على كل موجود منها طغراء ال       ا: تر.. املتنوعة الساحبة يف حبر السماوات، تأمل فيها جيداً       

ذوي » آياته وشـاراته، وعلـى   «احلياة»فكما تشاهد على    ). جلّ وعال (تقلد للمنور األزيل    
، اي «اإلحيـاء »تشاهد آيات وشارات ايضاً على  - وقد رأينا بعضاً منها -  أختامه«احلياة

  .عميقة لألفهامسننظر اىل حقيقتها مبثال، اذ املثال يقرب املعاين ال. منح احلياة
انه يشاهد على كل من السيارات الساحبة يف الفضاء، وقطرات املاء، وقطع الزجـاج              

طغراٌء لصورة الشمس وختم النعكاسها، وأثـرٌ نـوراين         ... الصغرية، وبلورات الثلج الرباقة   
خاص ا، فان مل تقبل ان تلك الشميسات املشرقة على األشياء غري احملدودة، هي انعكاسات               
نور الشمس وجتليها، فستضطر ان تقبل بوجود مشس باألصالة يف كل قطرة، ويف كل قطعـة                
زجاٍج معرضة للضوء، ويف كل ذرة شفافة تقابل الضوء، مما يلزم ترديك يف منتهى البالهـة                

  !ومنتهى اجلنون
 «اإلحياء»وهكذا، فللّه سبحانه وهو نور السموات واالرض جتليات نورانية، من حيث            

 احلياة، فهو آية جلية وطغراء واضحة يضعها سبحانه على كل ذي حياة، حبيث لـو                وافاضة
. افترض اجتماع مجيع األسباب واصبح كلُّ سبب فاعالً خمتارا فلن تستطيع منح حياٍة ملوجود             

ذلك ألن كل ذي حياة     . أي اا تعجز عجزاً مطلقاً عن أن تقلّد شيئاً اخلتم الرباين يف اإلحياء            
اتـه معجزةٌ من معجزات القدرة اإلهلية، اذ هو على صـورة نقطـة مركزيـة               هـو حبد ذ  

فلـو .  لتجليات االمساء احلسىن، اليت كل منها مبثابة شعاع من نوره ســبحانه           «كالبؤرة»
مل يسند ما يــشاهد علـى الكائن احلي من صنعٍة بديعة يف الصورة، وحكمٍة بالغـة يف                

دية، اىل األحد الصمد جلّ جاللُه، للزم قبول قدرٍة فاطرة مطلـقة النظام وجتلٍّ باهر لسر األح 
غري متـناهية مـستـترة يف كل ذي حياة، ووجود علٍم حميط واســع فيـه، مـع ارادة            



مطــلقة قـادرة عـلى ادارة الـكون، بل جيب قبول وجود بقية الصفات اليت ختـص              
! ائن احلــي ذبـابـة أو زهـرة    اخلالق سبــحانه يف ذلك الكائن، حىت لو كان الـك        

أي قبـول  ! أي اعـطـاء صـفـات األلوهـــيـة اىل كل ذرة من ذرات اي كائن          
افتراضـات حمالة من أمثــال هذه االفـتـراضـات اليت تـوجب السقـــــوط          

ذلك ألنه سبحانه وتعاىل قد     ! الــى أدنــى بالهات الضـاللة ومحــاقـات اخلرافة     
وضعاً معيناً، كـأن   - ال سيما اذا كانت من امثال البذرة والنواة - أعطى لذرات كل شئ

وتتخذ موقفاً معيناً وفـق   - رغم أا جزء منه - تلك الذرة تنظر اىل ذلك الكائن احلي كله
نظامه، بل تتخذ هيئة خاصة مبا يفيد دوام ذلك النوع، وانتشاره ونصب رايته يف كل مكان،                

فتزود البذرة مثالً مبا يشبه جنيحـات   -  ذلك الكائن يف االرضوكأا تتطلع اىل مجيع أنواع
ويتخذ ذلك الكائن احلي موقفاً يتعلق جبميع موجـودات األرض   - ألجل الطريان واالنتشار

فان مل تكن تلك الذرة مأمورة من لـدن         . اليت حيتاجها ألدامة حياته وتربيته ورزقه ومعامالته      
ها من ذلك القدير املطلق، لزم ان يعطى هلا بصر تبصر بـه             قدير مطلق القدرة، وقُِطعت نسبت    

  !!. مجيع األشياء، وشعور حييط بكل شئ
كما انه لو مل تسند صور الشميسات املشرقة وانعكاسـات األلـوان            :  حاصل الكالم 

املختلفة يف القطرات وقطع الزجاج اىل ضوء الشمس، ينبغي عندئٍذ قبول مشوس ال حتصـى               
مما يقتضي التسليم خبرافة حمالة، كذلك لو مل يسند خلق كل شئ اىل             . س واحدة بدالً من مش  

القدير املطلق، للزم قبول آهلة غري متناهية بل بعدد ذرات الكون بدالً من اهللا الواحد األحـد                 
  .أي قبول حمال بدرجة مائة حمال، أي ينبغي السقوط اىل هذيان اجلنون. سبحانه

كل ذرة ثالثة شبابيك نافذة مفتحة اىل نور وحدانيـة اهللا           ان هناك يف    : خنلص من هذا  
  :جلّ جالله واىل وجوب وجوده سبحانه وتعاىل

  :النافذة االوىل« 
ان كل ذرة كاجلندي، الذي له عالقة مع كل دائرة من الدوائر العسكرية أي مع رهطه                

وله حسب تلك   وسريته وفوجه ولوائه وفرقته وجيشه، وله حسب تلك العالقة وظيفة هناك،            
فالذرة اجلامدة الصغرية جداً، اليت هي يف بؤبـؤ         . الوظيفة حركة خاصة ضمن نطاق نظامها     



عينك هلا عالقة معينة ووظيفة خاصة، يف عينك ورأسك وجسـمك، ويف القـوى املولـدة                
واجلاذبة والدافعة واملصورة ويف األوردة والشرايني واألعصاب، بل هلا عالقة حىت مع نـوع              

  .االنسان
على ان الذرة  - لذوي البصائر - فوجود هذه العالقات والوظائف للذرة، يدلّ بداهة

  .انما هي أثر من صنِع القدير املطلق، وهي مأمورة موظّفة حتت تصرفه سبحانه وتعاىل
  :   النافذة الثانية« 

ان كل ذرة من ذرات اهلواء تستطيع ان تزور أية زهرة أو مثرة كانت، وتـتمكن مـن    
خول والعمل فيها، فلو مل تكن الذرة مأمورة مسخرة من لدن القدير املطلق البصري بكـل                الد

شئ، للزم ان تكون تلك الذرة التائهة عاملةً جبميع أجهزة األمثار واألزهار وبكيفيات بنائهـا،               
ومدركةً صنعتها الدقيقة املتباينة وحميطة بنسج وتفصيل ما قد عليها من صور وأشكال، ومتقنةً 

  !!صناعة نسيجها اتقاناً تاماً
وقـس  .. وهكذا تشع هذه الذرة شعاعاً من شعاعات نور التوحيد كالشمس واضحة          

الضوء على اهلواء، واملاء على التراب حيث أن منشأ االشياء من هذه املواد االربعة وقس ما يف    
زوت واآل) االوكسـجني واهليـدروجني   (العلوم احلاضرة من مولد املاء ومولد احلموضـة         

  .والكاربون على تلك العناصر املذكورة
  :النافذة الثالثة« 

ميكن ان تكون كتلة من التراب املركب من ذرات دقيقة منشأً ومصدراً لنمو أي نبات               
من النباتات املزهرة واملثمرة املوجودة يف األرض كافة، فيما لو وضعت فيها بذيراتها الدقيقة،              

واملركبة من كربون وآزوت واوكسجني وهيدروجني،  - نطفكال - تلك البذيرات املتشاة
فهي متماثلة ماهيةً، رغم اا خمتلفة نوعيةً، حيث أودع فيها بقلم القَدر، برنامج أصلها الذي               

فاذا ما وضعنا بالتعاقب تلك البذور يف سندانة، فستنمو كل بذرة بال ريب             . هو معنوي حبت  
فلو مل تكن كـل ذرة مـن        . اهلا اخلاصة وتراكيبها املعينة   بشكل يربز أجهزتها اخلارقة وأشك    

ذرات التراب مأمورة وموظفة ومتأهبة للعمل حتت أمرة عليم بأوضاع كل شـئ وأحوالـه،      
وقديٍر على إعطاء كل شئ وجوداً يليق به ويدميه، اي لو مل يكن كل شئ مسخراً أمام قدرته                  



، مصانع ومكائن ومطابع معنوية، بعدد      سبحانه، للزم ان تكون يف كل ذرة من ذرات التراب         
أو جيب  !.. النباتات، كي تصبح منشأً لتلك النباتات ذات األجهزة املتباينة واألشكال املختلفة          

إسناد علم حييط جبميع املوجودات اىل كل ذرة، وقدرة تقدر على القيام بعمل مجيع األجهزة               
  !!واألشكال فيها، كي تكون مصدراً جلميعها

 ما انقطع االنتساب اىل اهللا سبحانه وتعاىل، ينبغي قبول وجود آهلـة بعـدد               أي انه اذا  
بينما األمر يكون مستساغاً    . وهذه خرافة مستحيلة يف ألـف حمال وحمـال      !! ذرات التراب 

عقالً وسهالً ومقبوالً عندما تصبح كل ذرة مأمورة، اذ كما ان جندياً إعتيادياً لدى سـلطان               
أن يقوم بتهجري مدينة عامرة من أهلها،  - لطان واستناداً اىل قوتهباسم الس - عظيم يستطيع

أو يصل بني حبرين واسعني، أو يأسر قائداً عظيماً، كذلك تستطيع بعوضة صغرية أن تطـرح                
منروداً عظيماً على األرض، وتستطيع منلة بسيطة ان تدمر صرح فرعون، وتستطيع بذرة تـني      

لضخمة على ظهرها، كل ذلك بأمر سلطان األزل واألبد         صغرية جداً ان حتمل شجرة التني ا      
  . وبفضل ذلك االنتساب

وكما رأينا هذه النوافذ الثالث املفتحة على نور التوحيد يف كـل ذرة ففيهـا ايضـاً                 
  .شاهدان صادقان آخران على وجود الصانع سبحانه وتعاىل وعلى وحدانيته

اً ومتنوعة جداً، مـع عجزهـا       هو محل الذرة على كاهلها وظائف عظيمة جد       : أوهلما
  .املطلق

هو توافق حركاا بانتظام تام وتناسقها مع النظام العام، حىت تبدو وكأن فيها             : واآلخر
  .شعوراً عاماً كلياً مع اا مجاد

أي أن كل ذرة تشهد بلسان عجزها على وجود القدير املطلق، وتشـهد باظهارهـا               
  . وحدانية اخلالق سبحانه وتعاىلاالنسجام التام مع نظام الكون العام على

وكما ان يف كل ذرة شاهدين على ان اهللا  واجب الوجود وواحد، كـذلك يف كـل              
  .«أحد صمد» له آيتان على أنه «حي»

  :ففي كل حي هناك آيتان! نعم
  .آيةُ األحدية: احدامها



  .آيةُ الصمدية: واألخرى
دة يف أغلب الكائنات، يظهرهـا       يظهر جتليات األمساء احلسىن، املشاه     «حي»ألن كل   

تبين جتلي اسم اهللا األعظم، احلـي   - كالبؤرة - دفعةً واحدة يف مرآته، وكأنه نقطةٌ مركزية
  .القيوم، أي أنه حيمل آية األحدية باظهاره نوعاً من ظل أحدية الذات حتت ستار اسم احمليي

ة مثرة لشجرة اخلليقـة، فـان       وملا كان الكائن احلي مبثابة مثال مصغر للكائنات، ومبثاب        
إحضار حاجـاته املـتراميـة يف الكـائنـات اىل دائــرة حياته الصغرية جداً، بسهولة           
كاملة، وبدفعة واحدة، يربز للعيان آية الصمدية ويبينها، أي ان هذا الوضع يبـين ان هلـذا                 

 عن كل شئ، ونظرةً منه اليه حبيث أن توجهاً منه اليه يغنيه -  ِنعم الرب - الكائن احلي رباً
  . تكفيه عن مجيع األشياء، ولن حيلّ مجيع األشياء حمل توجٍه واحٍد منه سبحانه

  .«نعم يكفي لكل شئ شئ عن كل شئ، وال يكفي عنه كل شئ ولو لشئ واحد»
كما انه ليس حمتاجاً اىل شئ أيـاً   - جلّ شأنه - وكذا يبين ذلك الوضع أن ربه ذاك

فاليك مثاالً من آيٍة    .. ائنه ال ينقص منها شئ أيضاً، وال يصعب على قدرته شئ          كان، فان خز  
  .تظهر ظل الصمدية

  ..«اهللا الصمد. قل هو اهللا أحد»: أي، ان كل ذي حياة يرتل بلسان احلياة
هذا وان هناك عدة نوافذ مهمة اخرى عدا ما ذكرناه قد اُختصرت هنا فيما فُصلت يف                

  .أماكن أخرى
ت كل ذرة من ذرات هذا الكون تفتح ثالث نوافذ، وكُوتني، واحلياة نفسـها              فما دام 

تفتح بابني دفعة واحدة  اىل وحدانية اهللا سبحانه، فالبد انك تستطيع اآلن قياس مـدى مـا               
.. من أنوار معرفـة اهللا ذي اجلـالل   - من الذرات اىل الشمس - تنشره طبقات املوجودات

قي املعنوي يف معرفة اهللا سبحانه ومراتب االطمئنان والسكينة         فافهم من هذا سعة درجات الر     
  .القلبية، وقس عليها

u اللمعة اخلامسة  
وتلزم أقالم عديدة   . من املعلوم أنه يكفي الخراج كتاٍب ما، قلم واحد ِان كان خمطوطاً           

ب يف ولو كُتب معظم ما يف الكتـا     . بعدد حروفه إن كان مطبوعاً، أي حروفاً معدنية عديدة        



فيلزم عندئـٍذ ان   - ككتابة سورة يس مصغرة يف لفظ يس - بعض حروفه خبط دقيق جداً
  .تكون مجيع احلروف املعدنية مصغرة جداً لطبع ذلك احلرف الواحد

فكما ان األمر هكذا يف الكتاب املستنسخ أو املطبوع كذلك كتاب الكون هـذا، اذا               
لواحد األحد، فقد سلكت اذن طريقـاً سـهلة         قلت انه كتابة قلِم قدرة الصمد، ومكتوب ا       

بدرجة الوجوب، ومعقــولةً بــدرجـة الضــرورة، ولكــن اذا ما أســندته         
اىل الطبيعة واىل األسباب، فقد سلكت طريقاً صعبة بدرجـة االمتنـاع، وذات اشـكاالت              

 جـزء   عويصة بدرجة احملال، وذات خرافات الشك فيها، اذ يلزم ان تنشئ الطبيعةُ يف كـل              
تراب، ويف كل قطرة ماء، ويف كل كتلة هواء ماليني املاليني من مطابع معدنية، وما ال حيد                 
من مصانع معنوية، كي يظهر كلُّ جزٍء من تلك األجزاء وينشىء ما ال يعد وال حيصى مـن                  

أو تضطر اىل قبول وجود علٍم حميط بكل شٍئ، وقوٍة مقتدرة على            .. النباتات املزهرة واملثمرة  
ل شئ يف كل منها، كي يكون مصدراً حقيقياً هلذه املصنوعات؛ ألن كل جزٍء من أجـزاء                 ك

واحلال ان تركيب كـل نبـاٍت   . التراب واملاء واهلواء  ميكن ان يكون منشأ ألغلب النباتات        
منتظم، وموزون، ومتمايز، وخمتلف نوعاً، فكلٌ منه اذاً حباجة اىل معمل معنوي خـاص بـه                

فالطبيعة اذن اذا خرجت عـن كوـا وحـدةَ قيـاٍس            . ختصه هو فقط  وحده واىل مطبعة    
  !!.للموجودات اىل مصدٍر لوجودها، فما عليها االّ احضار مكائن مجيع األشياء يف كل شئ

حـىت اخلرافيـون    !. وهكذا فان أساس فكرة عبادة الطبيعة هذه خرافة بئست اخلرافة         
ن يعدون انفسهم عقالء كيـف متسـكوا        فتأمل يف أهل الضاللة الذي    . أنفسهم خيجلون منها  
  !!.مث اعترب.. بفكرة غري معقولة باملرة

  : اخلالصة
ان كل حرف يف أي كتاب كان، يظهر نفسه مبقدار حرف، ويدل على وجوده بصورة 

ان »: معينة، االّ انه يعرف كاتبه بعشر كلمات، ويدل علىه جبوانب عديدة، فيقـول مـثالً              
  .«..أمحر، وانه كذا وكذاكاتيب خطه مجيل، وان قلمه 

) مادته( ومثل ذلك كل حرف من كتاب العامل الكبري هذا، يدل على ذاته بقدر جرمه               
ويظِهر نفسه مبقدار صورته، االّ انه يعرف امساء البارىء املصور سبحانه مبقدار قصيدة، ويظهر    



ينبغي أال يزلّ اىل انكار     تلك األمساء احلسىن ويشري اليها بعدد أنواعه شاهداً على مسماه، لذا            
  .اخلالق ذي اجلالل حىت ذلك السوفسطائي األمحق الذي ينكر نفسه وينكر الكون



  
  اللمعة السادسة

 من خملوقاته وعلى جبهة كـل       «فرد»ان اخلالق ذا اجلالل كما وضع على جبني كل          
فانه سبحانه  ،  )وقد رأيت قسماً منها يف اللمعات السابقة      ( من مصنوعاته، آية أحديته      «جزء»

 «كـلّ » كثرياً من آية األحدية بشكل ساطع المع، وعلى كـل            «نوع»قد وضع على كل     
واذا تأملنا  . عديداً من أختام الواحدية، بل وضع على جمموع العامل أنواعاً من طغراء الوحدة            

ختماً واحداً، من تلك االختام والعالمات العديدة املوضوعة على صحيفة سـطح األرض يف              
  :لربيع تبني لنا ما يأيتموسم ا

ان البارئ املصور سبحانه وتعاىل قد حشر ونشر اكثر من ثالمثائة ألف نوٍع من النباتات 
واحليوانات على وجه األرض يف فصل الربيع والصيف بتمييز وتشخيص بـالغني، وبانتظـام              

سـاطعة  فأظهر لنا ايـة واسـعة    - رغم اختالط األنواع اختالطاً كامالً - وتفريق كاملني
أي ان  اجياد ثالمثائة ألف منوذج من مناذج احلشر بانتظـام            . للتوحيد، واضحة وضوح الربيع   

كامل عند إحياء األرض امليتة يف موسم الربيع، وكتابةَ األفراد املتداخلة لثالمثائة ألف نـوع               
خمتلف على صحيفة األرض كتابةً دون خطأ وال سهو وال نقـص، ويف منتـهى التـوازن                 

ام، ويف منتهى االكتمال، الشك أنه آية خاصة مبن هو قدير على كـل شـئ بيـده                واالنتظ
  .ملكوت كل شئ، وبيده مقاليد كل شئ، وهو احلكيم العليم

  .هذه اآلية من الوضوح حبيث يدركها كل من له ذرة من شعور
  :ولقد بين القرآن الكرمي هذه اآلية الساطعة يف قوله تعاىل

)   محا انّ ذلك لَمحيي املوتى وهو            فانظُر اىل آثاِر روم دعب حِيي األرضي ِت اهللا كيف
  )50:الروم) (على كل شيٍء قدير

نعم، ان قدرة الفاطر احلكيم اليت أظهرت ثالمثائة ألف نوع من مناذج احلشر يف إحيـاء       
يصح إذ هل . سهالً ويسرياً - لديها - األرض خالل بضعة أيام، البد ان يكون حشر االنسان

ملن له خوارق حبيث يزيل جبالً عظيماً باشارة منــه، أيستطــيع ان    - مثالً - أن يقال
ـِلَه  . يزيـل هـذه الصخـرة العظـيمة التـي سدت طـريقنا مـن هذا الوادي؟          ومثـ



كـذلــك ال جيـرأ ذو عقـل أن يـقول بصـيغة االسـتبعاد للقــدير احلكــيم             
 واألرض يف ستة أيام، والذي ميألمها ويفرغهما حينـاً          والكرمي الرحيم الذي خلق السماوات    

كيف يستطيع أن يزيل طبقة التراب هذه اليت علينا واليت سدت طريقنا املفروشة             »: بعد حني 
  .«اىل مستضافه اخلالد؟

فتأمل ! فهذا مثالُ آيٍة واحدة للتوحيد تظهر على سطح األرض يف فصل الربيع والصيف            
ية جبالء على تصريف األمور يف الربيع اهلائل على سطح االرض           اذن كيف يظهر ختم الواحد    

وهو يف منتهى احلكمة والبصر، ذلك ألن هذه االجراءات املشاهدة، هي يف انتظام مطلـق،               
وخلقة تامة، وصنعة كاملة بديعة، مع اا جتري يف سعة مطلقة، ومع هذه السعة فهي تتم يف                 

أال يوضح هذا أنه ختم جلّي حبيث .  سخاء مطلقسرعة مطلقة، ومع هذه السرعة فهي ترد يف
  .ال ميكن ان ميتلكه االّ من ميلك علماً غري متناٍه وقدرة غري حمدودة

نعم، اننا نشاهد على سطح األرض كافة، ان هناك خلقاً وتصرفاً وفعاليةً جتري يف سعة               
خاٌء مطلق يف تكثري    مطلقة، ومع السعة تنجز يف سرعة مطلقة، ومع السرعة والسعة يشاهد س           

األفراد، ومع السخاء والسعة والسرعة تتضح سهولةٌ مطلقة يف األمر مع انتظاٍم مطلق وابداع              
ويشاهد كذلك آثار مثينـة     . يف الصنعة وامتياز تام، رغم االختالط الشديد واالمتزاج الكامل        

 يف نطاق واسـع     جداً، ومصنوعات نفيسة جداً رغم الوفرة غري احملدودة، مع انسجام كامل          
فاجياد كل هذا يف آن     . جداً، ودقة الصنعة وبدائعها وروعتها وهي يف منتهى السهولة واليسر         

واحد، ويف كل مكان، وبالطراز نفسه، ويف كل فرد، مع اظهار الصنعة اخلارقـة والفعاليـة                
ـ                  ل املعجزة، الشك مطلقاً انه برهان ساطع وختم خيص من ال حيده مكان، مثلما أنـه يف ك

فخلق . مكان، حاضر وناظر رقيب حسيب، ومن ال خيفى عليه شئ مثلما انه ال يعجزه شئ              
  .الذرات والنجوم سواء امام قدرته

تلك العناقيد  - بغلظ اصبعني - لقد أحصيت ذات يوم عناقيد ساق حنيفة لعنب متسلق
.  عنقوداً فكانت مائة ومخسة ومخسني   . اليت هي معجزات الرحيم ذي اجلمال يف بستان كرمه        

لو كانـت   : فتأملت وقلت . واحصيت حبات عنقود واحد منها فكانت مائة وعشرين حبة        
هذه الساق اهلزيلة خزانة ماء معسل، وكانت تعطي ماًء باستمرار ملا كانت تكفي أمام لفـح                



واحلال أا قد ال تنـال االّ       . احلرارة ما ترضعه ملئاِت احلبات اململوءة من شراب سكر الرمحة         
سبحان مـن   »فـ  . رطوبة ضئيلة جداً، فيلزم ان يكون القائم ذا العمل قادراً على كل شئ            

  .«تحير يف صنعه العقول
u اللمعة السابعة  

كما انك تتمكن من رؤية اختام األحد الصمد سبحانه، املختومة ا صحيفة األرض،             
 على كتاب الكون الكبري تر      وذلك بنظرة إمعان قليلة، فارفع رأسك وافتح عينيك، وألق نظرةً         

أنه يقرأ على الكون كله، ختم الوحدة بوضوح تام، بقدر عظمته وسعته ذلـك ألن هـذه                 
املوجودات كأجزاء معمل منتظم، وأركان قصر معظم، وأحناء مدينة عامرة، كُّل جزٍء ظهري             

اً تسعى يـداً    واالجزاء مجيع . لآلخر، كل جزء ميد يد العون لآلخر، وجيد يف اسعاف حاجاته          
بيد بانتظام تام يف خدمة ذوي احلياة، متكاتفة متساندة متوجهة اىل غاية معينة يف طاعة مدبر                

  .حكيٍم واحٍد
 اجلاري الظاهر ابتداًء من جري الشمس والقمر، وتعاقـب          «التعاون»نعم، ان دستور    

ائعـة، واىل سـعي   اىل إمداد النباتات للحيوانات اجل.. الليل والنهار وترادف الشتاء والصيف   
احليوانات ملساعدة االنسان الضعيف املكرم، بل اىل وصول املواد الغذائية على جناح السرعة             

بل اىل ِخدمة ذرات الطعام حلاجة حجريات       . الغاثة األطفال النحاف، وامداد الفواكه اللطيفة     
صريته كلّياً اا   تري ملن مل يفقد ب     «التعاون»كل هذه احلركات اجلارية وفق دستور       ... اجلسم

  .جتري بقوِة مربٍّ واحد كرمي مطلق الكرم،  وبأمر مدبر واحد حكيم مطلق احلكمة
فهذا التساند، وهذا التعاون، وهذا التجاوب، وهذا التعانق، وهذا التسـخري، وهـذا             
االنتظام، اجلاري يف هذا الكون، يشهد شهادة قاطعة، أن مدبراً واحداً هو الـذي يـديره،                

زد عليه، فان احلكمة العامة الظاهرة بداهة يف خلـق          .  احداً يسوق اجلميع يف الكون     ومربياً
االشياء البديعة وما تتضمنه من عناية تامة وما يف هذه العناية من رمحة واسعة وما على هـذه                  

كل ذلك خـتم    ... الرمحة من ارزاق منثورة تفي حباجة كل ذي حياة وتعيشه وفق حاجاته           
من الظهور والوضوح ما يفهمه كل من مل تنطفىء جذوة عقله، ويراه كل             عظيم للتوحيد له    
  .من مل يعم بصره؟



 اليت يتراءى منها القصد والشعور واالرادة قد أسـبغت علـى        «احلكمة»نعم، ان حلّة    
 اليت تشف عن «العناية»وخلعت على حلة احلكمة هذه حلّةُ . الكون كله وجلّلت كل جوانبه

 «الرمحة»زيني والتحسني واالحسان، وعلى هذه احللة القشيبة للعناية ألقيت حلّةُ           اللّطف والت 
. اليت يتألق منها بريق التودد والتعرف واالنعام واالكرام وهي تغمر الكـون كلـه وتضـمه               

، ومدت موائدها اليت تعـرض      «االرزاقُ العامة »وصفَّت على هذه احللّة املنورة للرمحة العامة        
  .حسان واالكرام والرأفة الكاملة وحسن التربية ولطف الربوبيةالترحم واال

نعم، ان هذه املوجودات؛ ابتداًء من الذرات اىل الشموس، سواًء أكانت أفراداً أم أنواعاً              
وسواًء أكانت صغرية أم كبرية، قد اُلبست ثوباً رائعاً جداً، نسج هذا الثـوب مـن قمـاش         

وأكسـيت حبلّـِة   .. النتائج والغايات والفوائد واملصـاحل    املزين بنقوش الثمرات و    «احلكمة»
 املطرزة بأزاهري اللطف واالحسان قدت وفصلت حسب قامة كل شئ ومقاس كل             «العناية»

 الساطعة بربيق التـودد والتكـرم       «الرمحة»وعلى حلّة العناية هذه قُلّدت شارات       .. موجود
على تلك الشارات املرصعة املنورة نصبت      و... والتحنن، واملتأللئة بلمعات االنعام واالفضال    

 العام على امتداد سطح األرض مبا يكفي مجيع طوائف ذوي احلياة ومبا يفـي               «الرزق»مائدةُ  
  .سد مجيع حاجام

وهكذا، فهذا العمل يشري اشارة واضحة وضوح الشمس، اىل حكيم مطلق احلكمـة،             
 .رزقوكرمي مطلق الكرم، ورحيم مطلق الرمحة، ورزاق مطلق ال

   أحقاً ان كل شئ حباجة اىل الرزق؟ -
نعم، كما اننا نرى ان كل فرد حباجة اىل رزق يدمي حياته، كذلك مجيع موجـودات                

الكلّي منها واجلزئي، أو الكلّ واجلزء، هلا يف كياا، ويف بقائها،  - وال سيما األحياء - العامل
مادةً ومعىن، ومـع اـا مفتقـرةٌ    ويف حياا وادامتها، مطاليب كثرية، وضروريات عديدة،       

وحمتاجة اىل اشياء كثرية مما ال ميكن أن تصل يدها اىل أدناها، بل ال تكفي قوةُ ذلك الشـئ                   
وقدرته للحصول على أصغر مطاليبه، نشاهد ان مجيع تلك املطاليب واالرزاق املادية واملعنوية             

الوقت املناسب تسليماً موافقاً حلياته     تسلَّم اىل يديه من حيث ال حيتسب وبانتظام كامل ويف           
  .متسماً باحلكمة الكاملة



أال يدل هذا االفتقار، وهذه احلاجة يف املخلوقات وهذا النمط من اإلمـداد واإلعانـة               
  .الغيبية، على رب حكيٍم ذي جالل ومدبر رحيم ذي مجال؟

u اللمعة الثامنة  
 احلقل هو حتت تصـرف مالـك   مثلما ان زراعة بذوٍر يف حقٍل ما، تدل على ان ذلك        

البذرة، وان تلك البذرة هي كـذلك حتــت تصــرفه، فان كلية العنـاصر يف مزرعة             
االرض ويف كل جزء منها مع اا واحدة وبسيطة، وانتشار املخلوقات من نباتات وحيوانات              

مع  - وهي متثل مثرات الرمحة اإلهلية ومعجزات قدرته وكلمات حكمته - يف معظم االماكن
ان هذه الكلية واالنتشار يدالن داللة جلية على  .. اا متماثلة ومتشاة ومتوطنة يف كل طرف

اما حتت تصرف رب واحد أحد، حىت كأن كلّ زهرة، وكل مثرة، وكل حيوان، آية ذلكم                
  :يقول بلسان حاله - أي منها - الرب الكرمي وختمه وطغراؤه، فاينما حيل

فهذه األرض مصنوعته، ومن كنت ختمه فهذا املكان مكتوبه، ومـن           من كنت آيته،    »
هه فهذا املوطن منسوجعالمت كنت..»  

                 فه مجيـعمسك يف قبضة تصـرن يفالربوبية اذن على أدىن خملوق، امنا هي من شأن م
نباتـات  العناصر، ورعايةُ أدىن حيوان امنا هي من شأن من ال يعجزه تربية مجيع احليوانات وال              

  !.واملخلوقات ضمن قبضة ربوبيته
  !هذه احلقيقة واضحة ملن مل يعم بصره

من كان مالكاً جلميع »: نعم، ان كل فرد يقول بلسان مماثلته ومشاته مع  سائر األفراد
وان كل نوع يقول بلسان انتشـاره مـع سـائر           . «نوعي ميكنه ان يكون مالكي، واالّ فال      

 بلسان ارتباطها بسائر السيارات بشمس واحدة وتساندها مـع          األنواع، وكذا االرض تقول   
  .«من كان مالكاً للكون كله ميكنه ان يكون مالكي، وإالّ فال»: السموات

 فسترد عليه تلك التفاحة بلسان احلال «أنِت مصنوعيت أنا»: فلو قيل لتفاحٍة ذات شعور  
 :قائلة



على سطح األرض من تفاح، بل لو استطعت ان تكون قادراً على تركيب ما ..  صه -
لو اصبحت متصرفاً فيما على األرض من نباتات مثمرة من جنسنا، بل متصـرفاً يف هـدايا                 

  .«!!فادِع آنذاك الربوبية علَّي. الرمحن اليت جيود ا من خزينة الرمحة
  .«..!فتلطم تلك التفاحة ذا اجلواب فم ذلك األمحق لطمة قوية

u اللمعة التاسعة  
، «الكل والكلّي »، وعلى   «اجلزء واجلزئي »أشرنا اىل آيات وأختام موضوعة على       لقد  
، ونشري هنا اىل    «اإلحياء» وعلى   «ذوي احلياة » وعلى   «احلياة»، وعلى   «العامل الكلّي »وعلى  

  .«األنواع»آية واحدٍة مما ال حيصى من اآليات يف 
لل، حىت تتساوى مـع     ان تكاليف أمثار عديدة لشجرة مثمرة تتسهل، ومصاريفها تتذ        

تكاليف ومصاريف مثرة واحدة تربت بايدي الكثرة، ذلك ألن الشجرة الواحدة املثمرة تدار             
من مركز واحد، وبتربية واحدة، وبقانون واحد، أي ان الكثرة وتعدد املراكز يسـتدعيان ان     

.  بقدر ما حتتاجه شـجرة كاملـة       - كميةً   -تكون لكل مثرة مصاريف وتكاليف وأجهزة       
مثله يف هذا مثل عمل عتاد جلندي، وتوفري جتهيزاته العسكرية، اذ           . والفرق يف النوعية ليس إالّ    

حيتاج معامل بقدر املعامل اليت حيتاجها اجليش بأكمله، فالعمل إذن اذا انتقل من يد الوحـدة                
ـ     . اىل يد الكثرة فان التكاليف تزداد من حيث الكمية بعدد األفراد           ن وهكذا فان ما يشاهد م

  .أثر اليسر والسهولة الظاهرة يف النوع امنا هو ناشىء من السهولة الفائقة يف الوحدة والتوحيد
  :اخلالصة

كما ان التشابه والتوافق يف األعضاء االساس ألنواع جنٍس واحد وافراد نوٍع واحـد،              
يثبتان ان تلك األنواع واألفراد امنا هي خملوقات خالق واحد، كـذلك السـهولة املطلقـة                
املشهودة، وانعدام التكاليف، تستلزمان بدرجة الوجوب ان يكون اجلميع آثار صانع واحد،            
ألن وحدة القلم ووحدة السكة واخلتم تقتضيان هذا، واالّ لساقت الصعوبة اليت هي يف درجة               

  .ذلك اجلنس اىل االنعدام، وذلك النوع اىل العدم. االمتناع
 احلق سبحانه وتعاىل فان مجيع األشياء حكْمها        انه اذا اُسند اخللق اىل    :  حنصل من هذا  

يف سهولة اخللق كخلق شئ واحد، وان اُسند اىل االسباب فان كل شئ يكون حكمـه يف                 



وملا كان األمر هكذا، فالوفرة الفائقة املشـاهدة يف         . اخللق صعباً كصعوبة خلق مجيع األشياء     
فان مل تكن هذه الفواكـه      . ة الوحدة العامل، واخلصب الظاهر امام العني يظهران كالشمس آي       

الوفرية اليت نتناوهلا ملكاً لواحٍد أحد، ملا أمكننا ان نأكل رمانةً واحدة ولو أعطينا ما يف الدنيا                 
  .كلها مثناً لصنعها

u اللمعة العاشرة  
كما ان احلياة اليت تظهر جتلي اجلمال الرباين هي برهان األحدية، بل هي نوع من جتلي                

  .املوت الذي يظهر جتلي اجلالل اإلهلي هو اآلخر برهان الواحديةالوحدة، ف
ان الفقاعات والزبد واحلباب املواجهة للشمس، واليت تنساب متألقة على سطح           : فمثالً

ٍر عظيم، واملواد الشفافة املتلمعة على سطح األرض، شواهد على وجود تلـك الشـمس،               
 فدوام جتلي الشمس ببهاء مع غروب تلـك         .وذلك باراءا صورة الشمس وعكسها لضوئها     

القطرات وزوال ملعان املواد، واستمرار ذلك التجلي دون نقص على القطرات واملواد الشفافة             
املقبلة جمدداً، هلي شهادة قاطعة على ان تلك الشميسات املثالية، وتلك األضواء املنعكسـة،              

دل متجددةً، امنا هي جتليات مشٍس باقية،       وتلك األنوار املشاهدة اليت تنطفئ وتضئ وتتغري وتتب       
فتلك القطرات اللماعة اذن بظهورها ومبجيئها تدل علـى         . دائمٍة، عالية، واحدٍة ال زوال هلا     

  .وجود الشمس وعلى دوامها ووحدا
  :جند أن) وهللا املثل األعلى(وعلى غرار هذا املثال 

وجوب وجود اخلالق سبحانه    هذه املوجودات السيالة اذ تشهد بوجودها وحياا على         
وتعاىل، وعلى أحديته فاا تشهد بزواهلا وموا  أيضاً على وجود اخلالق سبحانه وعلى أزليته               

  .وسرمديته وأحديته
نعم، ان جتدد املصنوعات اجلميلة وتبدل املخلوقات اللطيفة، ضمن الغروب والشـروق    

ل العصور والدهور، كما اا تشهد      وباختالف الليل والنهار، وبتحول الشتاء والصيف، وتبد      
على وجود ذي مجال سرمدي رفيع الدرجات دائم التجلي، وعلى بقائه سبحانه ووحدتـه،              

يبين تفاهة تلك االسباب وعجزها،  - باسباا الظاهرة - فان موت تلك املصنوعات وزواهلا
ان هـذه اِخللقـة    - طعـاً اثباتاً قا - فيثُبت لنا هذا الوضع.. وكوا ستاراً وحجاباً ليس إالّ



والصنعة، وهذه النقوش والتجليات امنا هي مصنوعات وخملوقات متجددةٌ للخالق جل جالله            
الذي مجيع أمسائه حسىن مقدسة، بل هي نقوشه املتحولة، ومراياه املتحركة وآياته املتعاقبـة،              

  .وأختامه املتبدلة حبكمة
لّمنا آياته التكوينية الدالة علـى وجـوده        ان كتاب الكون الكبري هذا اذ تع      : اخلالصة

سبحانه وعلى وحدانيته، يشهد كذلك على مجيع صفات الكمال واجلمال واجلالل للـذات             
ذلـك  . ويثبت أيضاً كمال ذاته اجلليلة املربأة من كل نقص، واملرتّهة عن كل قصور            . اجلليلة

ره، كما هو  بـديهي،      ألن ظهور الكمال يف أثٍر ما، يدل على كمال الفعل الذي هو مصد            
وكمال الفعل هذا يدلّ على كمال األسم، وكمال األسم يدل على كمال الصفات، وكمال              

 ذات  -الصفات يدل على كمال الشأن الذايت، وكمال الشأن الذايت يدل على كمال الذات              
  .  حدساً وضرورة وبداهة-الشؤون 

امل رائع، تدل على ما وراءها من       ان النقوش املتقنة والتزيينات البديعة لقصر ك      : فمثالً
وان كمال تلك األفعال واتقاا ينطق بتكامل األمساء        .. كمال األفعال التامة لبناء ماهر خبري     
وتكامل األمساء والعناوين يفصح عن تكامل صـفاتٍِ ال         .. لرتب وعناوين ذلك البناء الفاعل    

اع الصنعة يشـهدان علـى      حتصى لذلك الصانع من جهة صنعته وتكامل تلك الصفات وابد         
وتكامل تلـك الشـؤون     . تكامل قابليات ذلك الصانع وإستعداداته الذاتية املسماة بالشؤون       

  .والقابليات الذاتية تدل على تكامل ماهية ذات الصانع
وهكذا األمر يف الصنعة املبدعة املربأة من النقص والفطور يف اآلثار املشهودة يف العامل،              

هل ترى ِمـن  : (املنتظمة يف الكون، اليت لفتت اليها األنظار اآلية الكرميةويف هذه املوجودات  
، فهي تدل باملشاهدة على كمال األفعال ملؤثٍر ذي قدرة مطلقة، وكمـال             )3:امللك)(فُطُور

األفعال ذاك يدل بالبداهة على كمال أمساء الفاعل ذي اجلالل، وذلك الكمال يدل ويشـهد               
 مسمى ذي مجال لتلك األمساء، وكمال الصـفات ذاك يـدل            بالضرورة على كماِل صفاتِ   

ويشهد يقيناً على كمال موصوف ذي كمال، وكمال الشؤون ذاك يدل حبق الـيقني علـى       
كمال ذاٍت مقدسة ذات شؤون، داللةً واضحة حبيث ان ما يف الكون من أنواع الكمـاالت                



بالنسبة آليات كماله ورموز جالله  - لىوهللا املثل األع - املشاهدة ليس االّ ظالً ضعيفاً منطفئاً
  .واشارات مجاله سبحانه وتعاىل

u اللمعة احلادية عشرة  الساطعة كالشموس  
 بان اعظم آية يف كتاب الكون الكبري، واعظـم          «الكلمة التاسعة عشرة  »لقد عرف يف    

ـ                امل، اسٍم يف ذلك القرآن الكبري، وبذرة شجرة الكون، وأنور مثارها، ومشس قصر هـذا الع
والبدر املنور لعامل االسالم، والدال على سلطان ربوبية اهللا، والكشاف احلكيم للغز الكائنات،             
هو سيدنا حممد األمني عليه أفضل الصالة والسالم، الذي ضم األنبياء مجيعاً حتـت جنـاح                
ماً الرسالة، ومحى العامل االسالمي حتت جناح االسالم، فحلّق ما يف طبقات احلقيقة متقـد             

موكب مجيع األنبياء واملرسلني، ومجيع األولياء والصديقني، ومجيع األصفياء واحملققني مبينـاً            
الوحدانية واضحة جلية بكل ما أويت من قوة، فاحتاً طريقاً سوياً اىل عرش األحدية، داالً على                

 هلما اجلرأة ليسدا أو     فأنى لوهٍم أو شبهٍة أن يكون     .. طريق االميان باللّه، مثبتاً الوحدانية احلقة     
  حيجبا ذلك الطريق السوي؟

 ذلـك  «املكتوب التاسع عشـر » و «الكلمة التاسعة عشرة»وملا كنا قد بينا إمجاالً يف    
الذي هو املاء الباعث للحياة ـ بأربع عشرة رشحة، وتسع عشرة اشارة،   – الربهان القاطع

نا، وخنتمها بالصالة والسالم علـى      ، لذا نكتفي ذه االشارة ه     )ص(مع بيان أنواع معجزاته   
ذلك الربهان القاطع للوحدانية، صالةً وسالماً تشريان اىل تلك األسس اليت تزكّيه وتشـهد              

  :على صدقه
اللّهم صلّ على من دلّ على وجوب وجودك ووحدانيتك، وشـِهد علـى جاللـك               

سيد األنبياء واملرسلني،   .. الشاهد الصادق املصدق والربهان الناطق احملقق     .. ومجالك وكمالك 
وإمام األولياء والصديقني احلاوي سر اتفـاقهم       .. احلاملُ سر امجاعهم وتصديقهم ومعجزام    

وحتقيقهم وكرامام، ذو املعجزات الباهرة واخلوارق الظاهرة والدالئل القاطعة احملققة املصدقة           
يفته، والسجايا السامية يف شـريعته      ذو اخلصال الغالية يف ذاته، واألخالق العالية يف وظ        .. له

سـيار  .. املكملة املرتّهة عن اخلالف، مهبط الوحي الرباين بامجاع املِرتل واملرتَل واملرتّل عليه           
امنـوذج كمـال الكائنـات      .. مشاهد األرواح ومصاحب املالئكة   .. عامل الغيب وامللكوت  



 برهان احلقيقة، متثال الرمحة،     أنور مثرات شجرة اخللقة، سراج احلق     .. شخصاً ونوعاً وجنساً  
مثال احملبة، كشاف طلسم الكائنات، دالّل سلطنة الربوبية، املرِمز بعلوية شخصيته املعنوية اىل             

ذو الشريعة اليت هي بوسعة دساتريها وقوـا        .. أنه نصب عني فاطر العامل يف خلق الكائنات       
  .تشري اىل أا نظام ناظم الكون ووضع خالق الكائنات

م، ان ناظم الكائنات ذا النظام األمت األكمل هو ناظم هذا الـدين ـذا النظـام                 نع
األحسن األمجل، سيدنا حنن معاشر بين آدم ومهدينا اىل االميان حنن معاشر املؤمنني، حممد بن               
عبد اهللا بن عبد املطلب عليه افـضل الصلوات وامتّ التسليمات ما دامت األرض والسماوات              

اهد الصادق املصدق يشهد على رؤوس االشهاد منادياً، ومعلماً ألجيال البشـر            فان ذلك الش  
خلف األعصار واألقطار، نداًء علوياً جبميع قوته وبغاية جديته وبنهاية وثوقه وبقوة اطمئنانـه      

  :وبكمال إميانه
  .«أشهد ان ال إله إالّ اهللا وحده ال شريك له»
u اللمعة الثانية عشرة الساطعة كالشموس  

ان هذه اللمعة الثانية عشرة من هذه الكلمة الثانية والعشرين هلي حبر احلقائق ويا له من                
حبر عظيم حبيث ان الكلمات االثنتني والعشرين السابقة ال تكون االّ جمرد اثنـتني وعشـرين                

وهي منبع األنوار ويا له من منبع عظيم حبيث ان تلك الكلمات االثنتني والعشرين              . قطرة منه 
  . ت سوى اثنتني وعشرين ملعة من تلك الشمسليس

 السابقة ما هي االّ ملعة واحدة «االثنتني والعشرين»نعم ان كل كلمة من تلك الكلمات 
وما هي االّ قطرة واحدة من ر آية جتري يف          . لنجِم آيٍة واحدة تسطع يف مساء القرآن الكرمي       

دوق جواهر آيٍة واحدة من كتـاب اهللا        حبر الفرقان الكرمي، وما هي االّ لؤلؤة واحدة من صن         
الذي هو الكرت األعظم، لذا ما كانت الرشحة الرابعة عشرة من الكلمة التاسعة عشرة االّ نبذة      

من العـرش   .. من تعريف ذلك الكالم اإلهلي العظيم، كالم اهللا الذي نزل من االسم األعظم            
قة، ومسو مطلـق، يـربط األزل       من التجلّي األعظم للربوبية العظمى، يف سعة مطل       .. االعظم

 «ال إله إالّ هـو    »: باألبد، والفرش بالعرش، والذي يقول بكل قوته ويردد بكل قطعية آياته          
  .مشهداً عليه الكون قاطبة



  .«ال إله االّ هو»حقاً ان العامل كله ينطق معاً 
فاذا نظرت اىل ذلك القرآن الكرمي ببصرية قلب سليم، ترى ان جهاته الست سـاطعة               
نيرة، وشفافة رائقة،  حبيث ال ميكن لظلمٍة وال لضاللة وال لشبهة وال حليلة أياً كانت ان ترى               

الربهان : شارة االعجاز، حتته  : هلا شقاً وفرجة للدخول يف رحابه املقدس قط، حيث ان عليه          
ديق تص: سعادة الدارين، ميينه  : الوحي الرباين احملض، أمامه   : «نقطة استناده »والدليل، خلفه   

هداية رمحانيـة خالصـة     : داخله. تثبيت تسليم الوجدان باستشهاده   : العقل باستنطاقه، مشاله  
األصفياء واحملققون واألولياء والصديقون    : مثاره. أنوار إميانية خالصة باملشاهدة   : بالبداهة، فوقه 

  .املتحلّون بكماالت االنسانية بعني اليقني
صغياً فانك ستسمع من أعمـق األعمـاق        فاذا ألصقت أذنك اىل صدر لسان الغيب م       

ال »: صدى مساوياً يف غاية األيناس واالمتاع، ويف منتهى اجلدية والسمو اهز بالربهان، يردد            
 ويكررها بقطعية جازمة ويفيض عليك من العلم اليقني بدرجة عني الـيقني مبـا               «ِاله االّ هو  

  .يقوله من حق اليقني
، والفرقان احلكيم الذي كل منهما نور بـاهر،         )ص(مي  ان الرسول الكر  : زبدة الكالم 

  .أظهرا حقيقة واحدة؛ هي حقيقة التوحيد
لسان عامل الشهادة، أشار اىل تلك احلقيقة بأصابع االسالم والرسالة وبينـها            : فأحدمها

  .جبالء، بكل ما أويت من قوة من خالل ألف من معجزاته وبتصديق مجيع األنبياء واألصفياء
هو مبثابة لسان عامل الغيب أظهر احلقيقة نفسها وأشار اليها بأصـابع احلـق              : واآلخر

واهلداية، وعرضها بكل جد واصالة، من خالل أربعني وجهاً من وجوه االعجاز، وتصـديق              
أال تكون تلك احلقيقة أر من الشمس وأسطع منها،         .. من قبل مجيع اآليات التكوينية للكون     

  !!. ؟وأوضح من النهار وأظهر منه
كيف تـتمكن ان تضـارع هـذه    109 أيها االنسان احلقري املتمرد السادر يف الضاللة

الشموس مبا يف رأسك من بصيص خافت هزيل؟ وكيف ميكنك االستغناء عن تلك الشموس،        
                                                           

109
  .املؤلف - .هذا اخلطاب موجه للذي حاول رفع القرآن وازالته  
 



وتسعى اىل اطفائها بنفخ األفواه؟ تباً لعقلك اجلاحد، كيف جتحد ما قاله لسان الغيب ولسان               
  . رب العاملني ومالك الكون وتنكر ما دعا اليه من دعوةالشهادة من كالم باسم

أيها الشقي األعجز من الذباب واألحقر منه، من أنت حىت تورط نفسك يف تكـذيب               
  مالك الكون ذي اجلالل واالكرام؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اخلامتة
الكلمة الثانية  »ان كنت قد فهمت هذه      ! أيها الصديق يا ذا العقل املنور والقلب املتيقظ       

 من بدايتها، فخذ بيدك االثنيت عشرة ملعة دفعة واحدة، واظفر ا سراجاً للحقيقة،              «العشرينو
بقوة آالٍف من املصابيح، واعتصم باآليات القرآنية املمتدة من العرش األعظم، وامتِط بـراق              

  :التوفيق واعرج يف مساوات احلقائق واصعد اىل عرش معرفة اهللا سبحانه وقل
  الّ أنت وحدك ال شريك لكأشهد ان ال إله إ

  :وأعلن يف املسجد الكبري للعامل على رؤوس موجودات الكون الوحدانية قائالً
ال إله إالّ اهللا وحده ال شريك له، له امللك، وله احلمد، حييي ومييت، وهـو حـي ال                   

  ميوت، بيده اخلري، وهو على كل شيء قدير
  )متنا ِانك اَنت الْعليم الْحكيمسبحانك الَ ِعلْم لَنا ِاالّ ما علَّ(



ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا او اخطأنا ربنا وال حتِمل علينا إصراً كما حملته على الـذين   (
من قَبلنا ربنا وال تحملنا ما ال طاقةَ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارمحنا انت موالنا فانصـرنا                   

  )على القوم الكافرين
  ) ا ال تزغْ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ِمن لَدنك رمحةً إنك انت الوهابربن(
  )ربنا انك جامع الناس ليوٍم ال ريب فيه ان اهللا ال يخلف امليعاد(

اللّهم صل على من أرسلته رمحةً للعاملني وعلى آله وصحبه امجعني وارمحنا وارحم أمته              
  آمنيبرمحتك يا أرحم الرامحني 

  )وآخر دعواهم ان احلمد هللا رب العاملني(
              

  الكلمة الثالثة والعشرون
  وهي مبحثان

ِحيممِن الرحِم اهللا الرِبس  
إالّ الـذين آمنـوا     _ ثُم رددناه أسفَلَ ساِفلني   _ لَقَد خلَقْنا اإلنسانَ يف أحسِن تقْوميٍ      (

  )6ــ 4: التني) (هم أجر غري ممنوٍنوعِملُوا الصاِلحاِت فَلَ
  املبحث  األول

  نبني مخس حماسن من بني آالف حماسن االميان  وذلك يف مخِس نقاط
 oالنقطة االوىل:  

إن االنسانَ يسمو بنور االميان اىل اعلى عليني فيكتسب بذلك قيمةً جتعلُه الئقاً باجلنة،              
لني فيكون يف وضٍع يؤهلُه لنار جهـنم، ذلـك ألنّ           بينما يتردى بظلمِة الكفر إىل اسفل ساف      

االميانَ يربطُ االنسانَ بصانعِه اجلليل، ويربطه بوثاق شديد ونسبٍة اليه، فاالميـانُ امنـا هـو                
إنتساب؛ لذا يكتسب االنسانُ باالميان قيمة سامية من حيث جتلِّي الصنعِة اإلهلية فيه، وظهوِر              

أما الكفر فيقطع تلـك النسـبةَ وذلـك         .  صفحِة وجوده  آيات نقوِش األمساء الربانية على    
االنتساب، وتغشى ظلمته الصنعةَ الربانية وتطِمس على معاملها، فَتنقُص قيمةَ االنساِن حيـث             



تنحصر يف مادته فحسب؛ وقيمةُ املادة ال يعتد ا فهي يف حكم املعدوم، لكوا فانية، زائلة،                
  .وحياتها حياةٌ حيوانيةٌ مؤقتة

  : وها حنن أوالء نبين هذا السر مبثال توضيحي
أن قيمةَ املادة ختتلف عن قيمة الصنعة ومدى االجادة فيما يصنعه االنسانُ، فنرى أحياناً              
القيمتني متساويتني، وقد تكون املادةُ اكثر قيمةً من الصنعة نفِسها، وقد حيدث ان حتتوي مادة        

 جداً، وحيدث أن حتوز صنعةٌ نادرة نفيسة جداً قيمةَ ماليني      حديد على قيمة فنيٍة ومجالية عاليةٍ     
فاذا عرضت مثل هذه التحفة النـادرة يف سـوق          . اللريات رغم كوا من مادة بسيطة جداً      

الصناعني واحلرفيني الـمجيدين وعرفوا صانعها الباهر املاهر الشهري فاا حتوز سعر مليـون             
مثالً - ها اىل سوق احلدادينلرية، أما إذا اُخذت التحفةُ نفس -   ،فقد ال يتقدم لشرائها أحـد
  .ورمبا ال ينفق أحد يف شرائها شيئاً

وهكذا االنسانُ، فهو الصنعة اخلارقة للخالق الصانع سبحانه، وهو أرقى معجزٍة مـن             
معجزات قدرته وألطفُها، حيث خلقه الباري مظهراً جلميع جتليات أمسائه احلسـىن، وجعلـه       

  . جلميع نقوشه البديعة جلّت عظمته، وصريه مثاالً مصغراً ومنوذجاً للكائنات بأسرهامداراً
مجيع ما على االنسان مـن   - ذلك النور - فإذا استقر نور االميان يف هذا االنسان لبين

نقوش حكيمة، بل يستقرئها اآلخرين؛ فيقرأها املؤمن بتفكر، ويشعر ا يف نفسـه شـعوراً               
ها أنا ذا مصـنوع الصـانع       »:  اآلخرين يطالعوا ويتملّونها، أي كأنه يقول      كامالً، وجيعل 
ومبا شاها من املعـاين الواسـعة       . «انظروا كيف تتجلى يفّ رمحته، وكرمه     . اجلليل وخملوقُه 

  . تتجلّى الصنعة الربانية يف االنسان
 باظهار مجيـع  يقوم - الذي هو عبارة عن االنتساب اىل الصانع سبحانه - اذن االميان

آثار الصنعة الكامنة يف االنسان، فتتعني بذلك قيمةُ االنسان على مدى بروز تلـك الصـنعة                
اىل مرتبـة   - الذي ال أمهية له - فيتحول هذا االنسان. الربانية، وملعان تلك املرآة الصمدانية

ضيافة الربانية  أمسى املخلوقات قاطبة، حيث يصبح أهالً للخطاب اإلهلي، وينال شرفاً يؤهله لل           
  .يف اجلنة



يف االنسان، فعندئٍذ  - الذي هو عبارةٌ عن قطع االنتساب اىل اهللا - أما إذا تسلّل الكفر
تسقط مجيع معاين نقوش االمساء احلسىن اإلهلية احلكيمة يف الظالم ومتحى ائيـاً، ويتعـذر               

ملتوجهة فيه اىل الصانع اجلليل،     مطالعتها وقراءا؛ ذلك النه ال ميكن ان تفهم اجلهات املعنوية ا          
بنسيان الصانع سبحانه، بل تنقلب على عقبيها، وتندرس اكثر آيات الصنعة النفيسة احلكيمة             
واغلب النقوش املعنوية العالية، أما ما يتبقى منــها مـمــا يتــــراءى للعــني               
ـ          قط فـــسوف يعزى اىل االسبــاب التـافهــة، اىل الطبـيـعة، واملصادفة، فتس

ائياً وتزول، حـيث تتحول كل جــوهرٍة مــن تـلك اجلـــواهر املتأللئـة اىل             
وكما قلنا ان غاية    . زجاجٍة سوداء مظلمة، وتقتصر أمهيتها آنذاك على املادة احليوانية وحدها         

املادة ومثرا هي قضاء حياة قصرية جزئية يعيشها صاحبها وهو أعجز املخلوقات وأحوجهـا              
وهكذا يهدم الكفر املاهية االنسانية وحييلها من       .. مث يتفسخ يف النهاية ويزول    وأشقاها، ومن   

  .جوهرة نفيسة اىل فحمة خسيسة
 oالنقطة الثانية:  

كما ان االميان نور يضئُ االنسانَ وينوِّره ويظهر بارزاً مجيع املكاتيب الصمدانية املكتوبة 
اً، وينقذ القرون اخلالية واآلتية من الظلمـات        عليه ويستقِرئُها، كذلك فهو ينري الكائنات أيض      

  . الدامسة
  :وسنوضح هذا السر مبثال؛ استناداً اىل أحد اسرار هذه اآلية الكرمية

  )257: البقرة)(اهللا  ويلُّ الذين آمنوا يخرجهم ِمن الظُلماِت اىل النور(
ب على قمتيهما جسر    لقد رأيت يف واقعٍة خيالية أن هناك طودين شاخمني متقابلني، نص          

وأنا واقف على ذلك اجلسر، والدنيا خيـيم  عليهـا          . عظيم مدهش، وحتته واٍد عميق سحيق     
فنظرت اىل ميـيين فوجـدت مقـربةً    . ظالم كثيف من كل جانب، فال يكاد يرى منها شئ   

ضخمة حتت جنح ظلمات ال اية هلا، اي هكذا ختيلت، مث نظرت اىل طريف األيسر فكـأين                 
 أمواج ظلماٍت عاتية تتدافع فيها الدواهي املذهلة والفواجع العظيمة وكأا تتأهـب             وجدت

لالنقضاض، ونظرت اىل أسفل اجلسر فتراءت لعيين هوةٌ عميقةٌ ال قرار هلا، وقـد كنـت ال                 
. أملك سوى مصباٍح يدوي خافِت النور أمام كل هذا اهلدير العـظـيم من الظــلمات             



ـ   ي وضـع رهيب، اذ رأيت اُسوداً وضواري ووحوشاً وأشباحاً يف          فاستـخدمته، فبـدا ل
كل مكان حىت يف ايات وأطراف اجلسر، فتمنيت أن مل أكن أملك هذا املصـباح الـذي                 
              املصباح شهـــدت نـور هتكشف يل كلَّ هذه املخلوقات املخيفة؛ إذ إنين أينما وج

إن هذا املصباح »:  نفسي وتأوهت قائالً  املخــاطر املدهـشة نفـسها، فتحسرت يف ذات     
  وكأن بتحطُّمه قد          . «مصيبةٌ وبالٌء علي ،فاستشاط غيظي فالقيت املصباح اىل األرض وحتطَّم

أصبت زراً ملصباح كهربائي هائل، فإذا به ينور الكائـناِت مجـيعاً فانـقـشــعت تلك            
. مكاٍن وكلُّ جــهٍة بـذلك النـور     الظــلمات، وانكشفت وزالت ائياً، وامتأل كلُّ       

فوجدت أن ذلك اجلسر املعلّق الرهيب مـا هـو إالّ      . وبدت حقيقةُ كلّ شئ ناصعةً واضحة     
وتبـيــنت أن تلـــك املقـبـــرةَ       . شارع يـمر من سـهٍل مـنـبــسط      

 كرمية  اهلــائــلةَ التــي رأيتها على جهة اليمني ليست االّ جمالس ذكٍر وليٍل وندوة           
         ضٍر مجيلـة تشـعلطيفة وِخدمة جليلة، وعبادة سامية حتت إمرة رجاٍل نورانيني يف جنائن خ

أما تلك األودية السحيقةُ والدواهي املدهشـةُ       . جةً ونوراً وتبعث يف القلب سعادةً وسروراً      
سـر  واحلوادثُ الغامضةُ اليت رأيتها عن يساري، فلم تكن االّ جباالً مشـجرةً  خضـراء ت               

نعم، هكذا رأيتها خبيايل، أمـا      .. الناظرين، ووراَءها مضيف عظيم ومروج رائعةٌ ومترتَّه رائع       
تلك املخلوقات املخيفة والوحوش الضارية اليت شاهدتها فلم تكن االّ حيوانات أليفة أنيسـة؛            

  :كاجلمل والثور والضأن واملاعز، وعندها تلوت اآليةَ الكرمية
  ) الذين آمنوا يخِرجهم ِمن الظُلُماِت اىل النوِراهللا ِويلُّ  (

  .احلمدهللا على نور االميان:  وبدأت أردد
  .ثَم أفقت من تلك الواقعِة

.. بدايةُ احلياِة ومنتهاها، أي مها عاملُ األرض وعاملُ الربزخ        : وهكذا، فذاكما اجلبالن مها   
مين هو املاضي من الزمن، والطرف األيسر هـو         والطرف اال .. وذلك اجلسر هو طريق احلياة    

أما املصباح اليدوي فهو أنانيةُ االنسان املعتدةُ بنفسها واملتباهيةُ مبا لديها مـن             . املستقبلُ منه   
أما تلك الغيالنُ والوحوش الكاسرة فهي حوادثُ .. علم، واليت ال تصغي اىل الوحي السماوي      

  .العامل العجيبة وموجوداته



نسانُ الذي يعتمد على أنانيته وغروره ويقع يف ِشراِك ظلماِت الغفلِة ويبتلى بأغالل             فاال
 - الضاللة القاتلة، فإنه يشبه حاليت اُألوىل يف تلك الواقعة اخليالية، حيث يرى الزمن املاضي

بنور ذلك املصباح الناقص الذي هو معرفةُ ناقصةُ منحرفة للضاللة كمقربٍة عظيمة يف ظلمات              
لعدم، ويصوِّر الزمن من املستقبِل موحشاً تعبثُ فيه الدواهي واخلطوب حميالً إياه اىل الصدفِة              ا

اليت كل منها موظفةٌ مسخرةٌ من لدن رب  - كما يصوِّر مجيع احلوادث واملوجودات. العمياء
  :فيحق عليه حكم اآلية الكرمية. كأا وحوش كاسرةٌٌ وفواتك ضارية - رحيم حكيم
  ) 257: البقرة) (والذين كَفَروا أولياؤهم الطّاغوت يخرجونهم من النوِر اىل الظُلُمات(

 اما إذا أغاثت االنسانَ اهلدايةُ اإلهليةُ، ووجد االميانُ اىل قلبه سبيالً، وانكسرت فرعونيةُ             
 الواقعِة اخلياليـة،    النفِس وحتطّمت، وأصغى اىل كتاب اهللا، فيكونُ أشبه حباليت الثانيِة يف تلك           

اهللا نـور السـمواِت     :  فتصطبغُ الكائنات بالنهار ومتتلىُء بالنور اإلهلي، وينطق العاملُ برمته          
  )35:النور(واألرض

 فليس الزمن الغابر اذ ذاك مقربةً عظمى كما يتوهم، بل كل عصٍر من عصوره كمـا                
ادة نيب مرسِل، أو طائفٍة مـن األوليـاء         تشهده بصريةُ القلب، زاخر بوظائف عبوديٍة حتت قي       

الصاحلني، يدير تلك الوظيفة السامية وينشرها ويرسِّخ اركانها يف الرعية على أمتِّ وجٍه وأكمل         
ومن بعد انتهاء هذه اجلماعات الغفرية من ذوي األرواح الصافية من اداء وظائفهـا              . صورة

 خمترقةً حجاب   «اهللا اكرب »:  اىل املقامات العالية مرددةً    احلياتية وواجباا الفطرية حتلّق مرتقيةً    
أن هناك وراَء  - مبنظار نور االميان - وعندما يلتفت اىل يساره يتراءى له من بعيد. املستقبل

 قصور سعادة اجلنان، قد مدت - وهي بضخامة اجلبال الشواهق -انقالباٍت برزخيٍة واُخروية   
الرمحن م فيتيقن بأَن كلَّ حادثٍة من حوادث الكـون . داً ال أولَ هلا وال آخرفيها مضايف - 

امنا هي مسخرات موظفات مأمورات، فـريى أن   - كاألعاصري والزالزل والطاعون وامثاهلا
عواصف الربيع واملطر وأمثالَها من احلوادث اليت تبدو حزينةً مسجةً، ما هي يف احلقيقة واملعىن               

 اللطيفة، حىت إنه يرى املوت مقدمةً حلياٍة أبديٍة، ويرى القرب بـاب سـعادٍة               اال مدار اِحلكَمِ  
  .وقس على هذا املنوال سائَر اجلهاِت بتطبيق احلقيقِة على املثال.. خالدة
 oالنقطة الثالثة:  



فاالنسانُ الذي يظفر باالميان احلقيقي يسـتطيع أن        . كما أن االميانَ نور وهو قوةٌ ايضاً      
لكائناِت ويتخلص من ضيق احلوادِث، مستنداً اىل قوِة اميانه فَيبحر متفرجـاً علـى              يتحدى ا 

توكَّلت على اهللا،   : سفينة احلياة يف خضم أمواج األحداث العاتية بكمال األمان والسالم قائالً          
 مطمـئن   ويسلّم أعباءه الثقيلةَ أمانةً اىل يِد القُدرِة للقدير املطلق، ويقطع بذلك سبيلَ  الدنيا             

البال يف سهولٍة وراحٍة حىت يصل اىل الربزخ ويستريح، ومن مث يستطيع ان يرتفع طـائراً اىل                 
  . اجلنة للدخول اىل السعادة األبدية

أما ِاذا ترك االنسانُ التوكل فال يستطيع التحليق والطريانَ اىل اجلنة فحسب بل ستجذبه              
  . تلك األثقالُ اىل أسفلَ سافلني

ن يقتضي التوحيد، والتوحيد يقود اىل التسليم، والتسليم يحقـق التوكـلَ،            فاالميان اذ 
وال تظنن أن التوكل هو رفض األسباب وردهـا         . والتوكلُ يسهل الطريق اىل سعادة الدارين     

كلياً، وإمنا هو عبارةٌ عن العلِم بأن األسباب هي حجب بيِد القدرة اإلهلية، ينبغـي رعايتـها      
فطلـب املسـبباِت اذن     . ، أما التشبثُ ا أو األخذ ا فهو نوع من الدعاء الفعلي           ومداراا

وترقّب النتائج ال يكون االّ ِمن احلقِّ سبحانه وتعاىل، واَنّ املنةَ واحلمد والثناَء ال ترجع االّ ِاليه                 
  .وحده

ل اعباٍء ثقيلٍة حملت على     ان مثلَ املتوكِل على اهللا وغري املتوكل كَمثَِل رجلَني قاما حبم          
رأسهما وعاتقهما، فقطعا التذاكر وصعدا سفينةً عظيمةً، فوضع احدهما ما على كاِهله حاملا             

 :دخل السفينة وجلس عليه يرقُبه أما اآلخر فلم يفعل مثلَه حلماقته وغروره، فقيل له
 : فقال. «ضع عنك محلك الثقيل لترتاح من عنائك؟»  -
 لست فاعالً ذاك خمافة الضياع، فانا على قوٍة ال أعبأُ حبملي، وسأحتفظ كال، اين»  -

 :فقيل له ثانية. «مبا أملُكه فوق رأسي وعلى ظهري
ولكن أيها األخ إنّ هذه السفينةَ السلطانية األمينةَ اليت تأوينا وجتري بنا هي أقوى »  -

أمتعتنا اكثر ِمن أنفسنا، فرمبا يغمـى       وبامكاا احلفاظُ علينا وعلى     . وأصلب عوداً منا مجيعاً   
عليك فتهوي بنفِسك وأمتعتك يف البحر، فضالً عن انك تفقُد قوتك رويداً رويداً، فكاهلُك              
اهلزيل هذا وهامتك اخلرقاء هذه لن يسعهما بعد محلُ هذه األعباء اليت تتزايد رهقاً، واذا رآك                



ـُّك       مصاباً بمٍس من اجلنون وفاقداً للوعي، فيطـردك         ربان السفينة على هذه احلالة فيسظنـ
ان هذا خائن يتهم    : ويقِذف بك خارجاً، أو يأمر بإلقاء القبِض عليك ويوِدعك السجن قائالً          

 - سفينتنا ويستهزئ بنا، وستصبح أضحوكةً للناس، ألنك باظهارك التكبر الذي يخفي ضعفاً
 الذي حيمل عجزاً، وبتصنعك الذي يبطن رياًء وذلة، قـد  وبغروِرك - كما يراه أهلُ البصائر

أال تـرى ان الكـل بـاتوا يضـحكون منـك        . جعلت من نفسك اُضـحوكةً ومهزلـةً      
وبعد ما مسع كلَّ هذا الكالم عاد ذلك املسكني اىل صوابه فوضع ِحملَـه              ..! ويستصغرونك

 : على أرِض السفينة وجلس عليه وقال
 اهللا عنك كل الرضا فلقد أنقذتين من التعـب واهلـوان ومـن    لريض...  احلمد للّه -

  .السجن والسخرية
ارجع اىل صوابك وعد اىل رشدك كهذا الرجـل         ! فيا أيها االنسان البعيد عن التوكل     

وتوكّل على اهللا لتتخلص من احلاجة والتسول من الكائنات، ولتنجو من اإلرتعاد واهللع أمام               
سك من الرياء واالستهزاء ومن الشقاء االبدي ومن أغالل مضـايقات           احلادثات، ولتنقذَ نف  

  .الدنيا
 oالنقطة الرابعة:  

: إن االميانَ جيعل االنسانَ انساناً حقاً، بل جيعله سلطاناً؛ لذا كانت وظيفتـه األسـاس              
  .ة العجزبينما الكفر جيعل االنسانَ حيواناً مفترساً يف غاي. «االميانُ باهللا تعاىل والدعاء اليه»

: وسنورد هنا دليالً واضحاً وبرهاناً قاطعاً من بني آالف الدالئل على هذه املسألة، وهو             
  . التفاوت والفروق بني جمئ احليوان واالنسان اىل دار الدنيا

نعم، ان التفاوت بني جمئ احليوان واالنسان اىل هذه الدنيا يـدل علـى أن اكتمـالَ                 
نسانية احلقة إمنا هو باالميان وحده، وذلك ألن احليوانَ حينما يأيت           االنسانيِة وارتقاءها اىل اال   

. اىل الدنيا يأيت اليها كأنه قد إكتملَ يف عاٍمل آخٍر، فريسلُ اليها متكامالً حسـب إسـتعداده                
فيتعلم يف ظرف ساعتني أو يومني أو شهرين مجيع شرائط حياته وعالقاته بالكائنات األخرى              

القـدرةَ احلياتيـة    - مثالً - حصلُ لديه ملَكةٌ؛ فيتعلّم العصفور أو النحلةُوقوانني حياته، فت
وحيصلُ يف عشرين يوماً على ما ال       . والسلوك العملي عن طريق اإلهلاِم الرباين وهدايِته سبحانه       



اذن الوظيفةُ االساس للحيوان ليست التكمل واإلكمتـال  . يتعلمه االنسانُ االّ يف عشرين سنة 
وامنا وظيفته  . م، وال الترقي بكسب العلم واملعرفة، وال االستعانة والدعاء باظهار العجز          بالتعلّ
  .العمل حسب استعداده، اي العبودية الفعلية: األصلية

               ها وهو حمتاجِقدم اىل الدنيا يقِدمأما االنسانُ فعلى العكس من ذلك متاماً، فهو عندما ي
هلٌ بقوانني احلياة كافة جهالً مطبقاً،  حىت إنه قـد ال            اىل تعلّم كل شئ وادراكه؛ اذ هو جا       

بل قد يبقى حمتاجاً اىل التعلم والـتفهم مـدى          . يستوعب شرائطَ حياته خالل عشرين سنة     
فضالً عن أنه يبعث اىل احلياة وهو يف غاية الضعف والعجز حىت إنه ال يـتمكن مـن              . عمره

 يكاد مييز النفَع من الضر اال بعد مخس عشرة سنة،           القيام منتصباً االّ بعد سنتني من عمره، وال       
وال ميكنه أن حيقّق لنفسه منافع حياته ومصاحلها وال دفـع الضـرر عنـها إالّ بالتعــاون                 

  .واالخنـراط فـي احليـاة االجتماعية البشرية
 أي الترقـي عـن      «بالتعلم»يتضح من هذا ان وظيفة االنسان الفطرية امنا هي التكمل           

برمحِة »: أي أن يدرك يف نفسه ويستفسر     . «بالدعاء»ب العلم واملعرفة، والعبودية     طريق كس 
ومبكْرمِة من وسخاِئه اُربى هذه التربيـة املفعمـةَ         ! من وشفقته اُدارى ذه الرعاية احلكيمة؟     

ن فـريى أ  . «!بالشفقة والرمحة؟ وبألطاِف من بوجوِده اُغذّى ذه الصورة الرازقة الرقيقـة؟          
وظيفته حقاً هو الدعاُء والتضرع والتوسلُ والرجاُء بلسان الفقر والعجز اىل قاضي احلاجـات              

وهذا يعين ان وظيفته    . ليقضي له طلباته وحاجاته اليت ال تصل يده اىل واحدٍة من األلِف منها            
  . اىل مقام العبودية السامي«العجز والفقر»األساس هي التحليق واالرتفاع جبناحي 

 فلقد جئ ذا االنسان اىل هذا العامل ألجل أن يتكامل باملعرفة والدعاء؛ ألن كـل                اذن
فأساس كلِّ العلوم احلقيقية . شئ فيه موجه اىل العلم ومتعلق باملعرفة حسب املاهية واالستعداد         

 االميانُ بـاهللا  » كما ان اُس هذا االساس هو        «معرفة اهللا تعاىل  »ومعدا ونورها وروحها هو     
  .«جل وعال

وحيث ان االنسان متعرض ملا ال حيصى من أنواع الباليا واملصائب ومهامجة االعداء ملا              
وله مطالب كثريةٌ وحاجات عديدة مع أنه يف فقٍر مدقع ال اية له؛ لذا . حيمل من عجٍز مطلٍق

فكما يلجـأ   . ها بعد االميان، وهو أساس العبادة وخمّ      «الدعاَء»تكون وظيفته الفطريةُ األساس     



الطفلُ العاجز عن حتقيق مرامه أو تنفيذ رغبته مبا ال تصل اليه يده، اىل البكـاء والعويـل أو                   
يطلب مأمولَه، أي يدعو  بلسان عجزه إما قوالً أو فعالً فيوفَّق اىل مقصـوده ذاك، كـذلك                  

 ضعيٍف لطيـٍف،    االنسانُ الذي هو ألطف أنواع األحياء وأعجزها وأفقرها وهو مبرتلة صيبٍّ          
فالبد له من أن يأوى اىل كنِف الرمحن الرحيم واالنطراح بني يديه إما باكياً معرباً عن ضعفه                 

         هنفَّذ رغبته وتى حاجتلبوعندئٍذ يكون قـد    .  وعجزه، أو داعياً بفقره واحتياجـه، حتـى ت
أنا ». وٍر كالطفل األمحق  واالّ فاذا قال بغر   .  أدى شكر تلك اإلغاثات والتلبيات والتسخريات     

 وهي اليت تفوق ألوف     «أمتكن أن اُسخر مجيع هذه األشياء واستحوذَ عليها بافكاري وتدبريي         
فليس ذلك االّ كفرانٌ بنعم اهللا تعاىل، ومعصيةٌ كـبرية تنـايف الفطـرة              ! املرات قوته وطاقَته  

  .االنسانية وتناقضها، وسبب جلعل نفسه مستحقّاً لعذاٍب أليٍم
o النقطة اخلامسة :  

 ويتخذه وسيلةً قاطعةً ووساطةً بني املؤمن وربه، وكما         «الدعاء»كما أن االميانَ يقتضي     
اَن الفطرةَ االنسانية تتلهف اليه بشدٍة وشوق، فان اهللا سبحانه وتعاىل ايضاً يدعو االنسانَ اىل               

  : األمر نفسه بقوله
  )77: الفرقان) (مقُلْ ما يعبؤا بكُم ربي لَوال دعاؤكُ(

  )60: غافر) (اُدعوين أستِجب لكُم: (وبقوله تعاىل
إننا كثرياً ما ندعو اهللا فال يستجاب لنا رغم ان اآلية عامةٌ تصرح بأنّ              »: ولعلك تقول 
كل دعاٍء مستجاب».  

  : اجلواب
ه وتنفيـذَ  فكلُّ دعاٍء مستجاب، االّ أن قبولَ    . ان  إستجابةَ الدعاء شئ، وقبولَه شئ آخر       

  . املطلوب نفسه منوطٌ حبكمة اهللا سبحانه
  :يستصرخ طفلٌ عليل الطبيب قائالً: فمثالً
  . «أيها الطبيب انظر ايلّ واكشف عين»

  :فيقول الطفل. «أمرك يا صغريي»: فيقول الطبيب



فالطبيب حينذاك إما انه يعطيه الدواء نفسه، أو يعطيه دواًء أكثر           . «اعطين هذا الدواء  »
  .وذلك حسبما تقتضيه احلكمةُ واملصلحةُ. نفعاً وأفضل له، أو مينع عنه العالج ائياً

فألنه حكيم مطلق ورقيب حسـيب يف       ) وله املثل االعلى  (وكذلك احلق تبارك وتعاىل     
كل آن، فهو سبحانه يستجيب دعاَء العبد، وباستجابته يزيل وحشته القامتةَ وغربته الرهيبـة،          

وهو سبحانه إما أنه يقبل مطلب العبد ويستجيب لدعائـه          . ها أمالً واُنساً وإطمئناناً   مبدالً إيا 
               ه، وذلك حسب اقتضاء احلكمة الربانية، ال حسبنفسه مباشرة، أو مينحه أفضل منه، أو يرد

  .أهواء العبد املتحكمة وأمانيه الفاسدة
أمـا املقاصـد    . ائدها أخرويةٌ وكذا، فالدعاء هو ضرب من العبودية، ومثار العبادة وفو        

  .  ذلك النوع من الدعاء والعبادة، وليست غاياا«أوقات»الدنيوية فهي 
فليست . صالةُ االستسقاء نوع من العبادة، وانقطاع املطر هو وقت تلك العبادة          : فمثالً

 النية وحـدها  فلو اُديت تلك العبادةُ ألجل هذه  . تلك العبادةُ وذلك الدعاء ألجل نزوِل املطر      
  .. اذن لكانت غري حرية بالقبول، حيث مل تكن خالصةً لوجه اهللا تعاىل

وكذا وقت غروِب الشمس هو اعالنٌ عن صالة املغرب، ووقت كسـوف الشـمس              
أي أن اهللا سبحانه يدعو عبـاده اىل        . وخسوف القمر هو وقت صالِة الكسوف  واخلسوف       

 النهار واخنساف آية الليل اللتني تومئان وتعلنان عظمتـه          نوٍع من العبادة ملناسبة انكساف آية     
  .. واالّ فليست هذه العبادة إلجنالء الشمس والقمر الذي هو معلوم عند الفلكي. سبحانه

فكما ان األمر يف هذا هكذا فكذلك وقت احنباس املطر هو وقت صالِة االستسـقاء،               
ضرة هو وقت بعض االدعية اخلاصة، حيث يدرك        وافت الباليا وتسلطُ الشرور واألشياء امل     

واذا مل يدفع اهللا    . االنسانُ حينئٍذ عجزه وفقره فيلوذ بالدعاء والتضرع اىل باب القدير املطلق          
إن الدعاَء مل يستجب، بل     : سبحانه تلك الباليا واملصائب والشرور مع الدعاء امللح، فال يقالُ         

وإذا ما رفع سبحانه بفضله وكرمه تلك الباليا وكشف         . إن وقت الدعاء مل ينقِض بعد     : يقال
  . وذا فالدعاء سر من أسرار العبودية. الغمة فقد انتهى وقت الدعاء اذن وانقضى



والعبودية البد أن تكون خالصةً لوجه اهللا، بأن يأوي االنسانُ اىل ربه بالدعاء مظهـراً               
و االعتراِض عليها، وتسليم األمر والتدبري كلّه       عجزه، مع عدم التدخل يف اجراءات ربوبيته، أ       

  .اليه وحده، مع االعتماد على حكمته من دون إاٍم لرمحته وال القنوِط منها
لقد ثبت باآليات البينات أن املوجودات يف وضِع تسبيح هللا تعاىل؛ كلٌ بتسـبيٍح              ! نعم

العبادية اليت ال تعـد  خاٍص، يف عبادة خاصة، يف سجود خاص، فتتمخض عن هذه األوضاع       
  .وال  حتصى سبلُ الدعاء املؤدية إىل كنف ربٍّ عظيم

اما عن طريق لسان االستعداد والقابلية؛ كدعاء مجيع النباتات واحليوانات قاطبة، حيث            
يبتغي كلُّ واحٍد منهما من الفياض املطلق صورةً معينةً له فيها معاٍن ألمسائه احلسىن، أو عـن                 

ة الفطرية كأدعية مجيع أنواع االحياء للحصول على حاجاا الضـرورية          طريق لسان احلاج  
التــي هــي خــارجة عن قدرــا، فيطــلب كـلُّ حٍي من اجلواد املطلـق؛       

  . بلســان حــاجته الفطرية عناصر اســتمــرار وجوده اليت هي مبثابة رزقها
 تضرعاً كامالً اىل مـواله      أو عن طريق لسان االضطرار، كدعاء املضطر الذي يتضرع        

  . املغيب، بل ال يتوجه االّ اىل ربه الرحيم الذي يلّيب حاجته ويقبل التجاَءه
  . فهذه االنواع الثالثة من الدعاء مقبولةٌ إن مل يطرأ عليها ما جيعلها غري مقبولة

  :النوع الرابع من الدعاء، هو دعاؤنا املعروف، فهو أيضاً نوعان
  . ي وحايلدعاٌء فعل: احدمها
  .دعاء قليب وقويل: وثانيهما
األخذُ باألسباب هو دعاء فعلي، علماً أن اجتماع األسباب ليس املراد منه اجياد             : فمثالً
حىت . وامنا هو إلختاذ وضٍع مالئٍم ومرٍض هللا سبحانه ِلطَلَب املسبب منه بلسان احلال            . املسبب

ونظراً لكون هذا النوع من الدعاء الفعلـي        . رمحِة اإلهلية إن احلراثةَ مبرتلِة طَرِق باِب خزينِة ال      
  . املطلق واىل عنوانه فهو مقبولٌ ال يرد يف أكثر األحيان«اجلواد»موجه حنو اسم 

أي طلب احلصوِل على املطالـب غـري   . فهو الدعاُء باللسان والقلب: أما القسم الثاين  
فأهم جهٍة هلذا الدعاء وألطف غاياته وألذُّ       .  اليد القابلة للتحقيق واحلاجات اليت ال تصلُ اليها      



مثراته هو أن الداعي يدرك ان هناك من يسمع خواطر قلبه، وتصل يده اىل كل شئ، ومن هو                  
  .القادر على تلبية مجيع رغباته وآماِله، ومن يرحم عجزه ويواسي فقره

مفتاح خزينِة رمحة واسعة ومصدر     عن  " اياك ان تتخلّى  ! فيا أيها االنسان العاجز الفقري    
فتشبث به لترتقي اىل اعلى عليي االنسانية، واجعل دعاَء الكائنات          . قوة متينة، أال وهو الدعاءُ    

ومن نفسك عبداً كلياً ووكيالً عاماً بقولك إياك نستعني وكن أحسن تقوٍمي  . جزءاً من دعائك  
  .هلذا الكون
  
  
  

  املبحث الثاين
  ) مخِس نكات تدورحول سعادة االنسان وشقاوتهوهو عبارة عن(

ان االنسانَ نظراً لكونه خملوقاً يف أحسِن تقوٍمي وموهوباً بأمتّ استعداٍد جامع، فانه يتمكن              
من أن يدخل يف ميدان االمتحان هذا الذي اُبتلي به ضمن مقامـاٍت ومراتـب ودرجـاٍت                 

 فيسـمو أو    «أعلى عليني »ياض   اىل ر  «أسفل سافلني »ودركات مصفوفة ابتداًء من سجني      
يتردى، ويرقى أو يهوي ضمن درجاٍت من الثرى اىل العرش األعلى، من الذرة اىل ارة، اذ                

وهكذا اُرسـل هـذا     . قد فُِسح االُ أمامه للسلوك يف جندين ال اية هلما للصعود واهلبوط           
  . االنسانُ معجزةَ قدرٍة، ونتيجةَ خلقٍة، وأعجوبةَ صنعٍة

مخـِس  »ني هنا اسرار هذا الترقي والعروج الرائع، أو التدني والسقوط املرعب يف             وسنب
  .«نكات
 mالنكتة األوىل  

فلقد انتشرت  . ان االنسانَ حمتاج اىل اكثر انواع الكائنات وهو ذو عالقة صميمية معها           
لـب  حاجاته يف كل طرف من العامل، وامتدت رغباته وآمالُه اىل حيث األبد، فمثلـما يط             

أقحـوانةً، يطلب أيضاً ربيعاً زاهياً فسيحاً، ومثلما يرغب يف مرٍج مبهج يرغب أيضاً يف اجلنة          
األبدية، ومثلما يتلهف لرؤية حمبوٍب له يشتاق ايضاً ويتوق اىل رؤية اجلميل ذي اجلـالل يف                



اج أيضـاً اىل  اجلنة، ومثلما أنه حمتاج اىل فتح باب غرفة لرؤية صديق محيم قابٍع فيها، فهو حمت     
كما هـو حمتاج   . زيارة عاِمل الربزخ الذي يقبع فيه تسـع وتسعون باملائة من أحبابه وأقرانه           

            الكـون األوسـع ويفتـح باب اىل اللواذ بباب القدير املطـلـق الـذي سيغـلق باب
اآلخـرة الزاخـرة واحملــشـورة بالعجـائب، والذي سريفع الدنيا ليضــع مكانهـا           

  .رةَ انقاذاً هلذا االنسان املسكِني من أِمل الفراق األبدياآلخ
لذا فال معبود هلذا االنسان وهذا وضعه، االّ من بيده مقاليد األمور كلها، ومن عنـده                

وهو الرقيب على كل شئ، وحاضر يف كل مكان، ومرتّه من كل مكـان،              . خزائن كل شئ  
متـعـاٍل عن النقـص، وهو القادر ذو اجلـالل،        ومربأٌ من العجز، ومقدس من القصور، و      

ذلك ألنه ال يسـتطيع     . وهو الرحيم ذو اجلمال، وهـو احلكيـــم ذو الكــمــال       
أحد تلبـية حاجات انــساٍن بآمــاٍل ومطــامــح غــري حمــدودة االّ من          

ـُـدرة ال اية هلا وعلم حميط شامل ال حدود له إذ ال يستحق العبادة ا   .الّ هوله ق
اذا آمنت باهللا وحده وأصبحت عبداً له وحده، فُزت مبوقٍع مرمـوٍق            ! فيا أيها االنسان  
أما اذا استنكفت من العبودية وجتاهلتها فسوف تكون عبداً ذليالً أمام           . فوق مجيع املخلوقات  

كـل،  املخلوقات العاجزة، واذا ما تباهيت بقدرتك وأنانيتك، وختلّيت عـن الـدعاء والتو            
وتكربت وِزغت عن طريق احلق والصواب، فستكون أضعف من النملة والنحلة مـن جهـة          

وستكون أثقلَ من اجلبل وأضر من الطاعون . اخلري واالجياد، بل أضعف من الذبابة والعنكبوت
  .من جهة الشر والتخريب
  :ِانّ فيك جهتني! نعم، ايها االنسانُ

  .ري واالجيابية والفعلجهةُ االجياد والوجوِد واخل: االوىل
  .جهةُ التخريب والعدم والشر والسلبية واالنفعال: واالخرى

 فانك أقلُّ شأناً من النحلة والعصفور وأضعف        «جهة االجياد »فعلى اعتبار اجلهة االوىل     
 فباستطاعتك ان تتجاوز    «جهة التخريب »أما على اعتبار اجلهة الثانية      . من الذبابة والعنكبوت  

بال والسموات، وبوسِعك ان حتمل على عاتقك ما أشفقن منه فتكسب دائـرةً             األرض واجل 
أوسع وجماالً أفسح؛ ألنك عندما تقوم باخلري واالجياد فانك تعمل على سعِة طاقتك وبقـدر               



جهدك ومبدى قوتك، أما اذا قمت باإلساءِة والتخريب، فإن اساءتك  تتجاوز وتستشـري،              
  .وان ختريبك يعم وينتشر

الكفر إساءةٌ وختريب وتكذيب، ولكن هذه السيئةَ الواحدة تفضي اىل حتقري مجيع : مثالًف
. الكائنات وازدرائها واستهجاا، وتتضمن أيضاً تزييف مجيع االمساء اإلهلية احلسىن وإنكارها          
، وتتمخض كذلك عن إهانة االنسانية وترذيلها؛ ذلك ألن هلذه املوجودات مقاماً عالياً رفيعاً            
ووظيفةً ذات مغزى، حيث اا مكاتيب ربانية، ومرايا سـبحانية، وموظفـات مـأمورات              

فالكفر فضـالً عن إسقاطِه تلك املوجودات من مرتبة التوظيـف ومرتلـة            . ـهية"إلـــ
التسخري ومهمة العبودية، فانه كذلك يرديها اىل درك العبث واملصادفة وال يرى هلـا قيمـةً                

 من زواٍل وفراق يبدالن ويفسخان بتخريبهما وأضـرارمها املوجـودات اىل            ووزناً مبا يعتريها  
وهو يف الوقت نفسه ينكر     . مواد فــانيـة تافهة عـقيــمة ال أمهية هلا وال جدوى منها         

األمساء اإلهلية ويتجاهلها، تلك االمساء اليت تتـراءى نقـــوشها وجتــليــــاتها            
 اليت  «االنسانية»: لكائــنات، حىت إن ما يطلق عليه     وجـماالتها يف مــرايا مجيــع ا    

هي قصيدة حكيمةٌٍ منظومةٌ تعلن اعالناً لطيفاً مجيع جتليات األمساء اإلهلية القدسـية، وهـي               
 يقذفُها الكفر   «االنسانية»هذه  . معجزةُ قدرٍة باهرة جامعٍة كالنواة ألجهزة شجرٍة دائمٍة باقية        

 ا على االرض واجلبال والسماوات مبا أخذت على عاتقها من           من صورا احلية اليت تفوقت    
األمانة الكربي وفُضلت على املالئكة وترجحت عليها حىت أصبحت صاحبةَ مرتبِة خالفـة             

يقذفها من هذه القمة السامية العالية اىل دركات هي أذلُّ وأدىن من أي خملوٍق ذليل  - األرض
  .ا اىل دركة أتفِه الصور القبيحة الزائلة سريعاًفاٍن عاجٍز ضعيف فقري، بل يرديه

ان النفس األمارة بإمكاا اقتراف جنايٍة ال اية هلا يف جهـة الشـر              : وخالصة القول 
والتخريب، أما يف اخلري واالجياد فان طاقتها حمدودة وجزئية؛ اذ االنسان يستطيع هدم بيٍت يف               

أما إذا ختلى االنسانُ عن االنانية، وطلب       . مائة يوم يوم واحد االّ أنه ال يستطيع أن يشيده يف          
       اليه، وابتعد عن الشر والتخريب، وترك اتبـاع االمر عاخلري والوجود من التوفيق اإلهلي وأرج

فسيكون مظهراً لآليـة    . فاكتمل عبداً هللا تعاىل تائباً مستغفراً، ذاكراً له سبحانه        . هوى النفس 



فتنقلب القابلية العظمى عنده للشر اىل      ) 70: الفرقان) (ئاِتهم حسنات   يبدلُ اهللا سي  : (الكرمية
  . فيحلق عالياً اىل أعلى عليني«أحسن تقومي»ويكتسب قيمة . قابلية عظمى للخري

انظر اىل فضل احلق تبارك وتعاىل وكرِمه، ففـي الوقـت الـذي      ! أيها االنسان الغافل  
ئٍة ويكتب احلسنةَ حسنةً واحدة او ال يكتبها حيث أن تقتضي العدالةُ أن يكتب السيئةَ مائة سي 

خريها ومصلحتها يعودان على االنسان فهو جلّت قدرته يكتب السيئة سيئةً واحدةً واحلسنةَ             
  .يزا بعشر أمثاهلا أو بسبعني أو بسبعمائة أو بسبعة آالف أمثاهلا

 العدالـة، وأمـا      فأفهم من هذه النكتة ان الدخول يف جهنم هو جزاء عمل وهو عني            
  .دخول اجلنة فهو فضل إهلي حمض ومكرمةٌ خالصة، ومرمحة حبتة

 mالنكتة الثانية  
  :يف االنسان وجهان

  .جهة االنانية املقصورة على احلياة الدنيا: االول
  .جهةُ العبودية املمتدة اىل احلياة األبدية: واآلخر

      مسكني ه من االرادة اجلزئية جزٌء ضيئل      إذ رأمسال . فهو على اعتبار الوجه االول خملوق
كالشعرة، وله من االقتدار كسب ضعيف، وله من احلياة شعلةٌ ال تلبث أن تنطفئ، وله مـن                 

ومع هذا فاالنسان فرد لطيف     . العمر فترةٌ عابرة خاطفة، وله من الوجود جسم يبلى بسرعة         
  .ملتراصة يف طبقات الكائناترقيق ضعيف من بني األفراد غري احملدودة واألنواع غري املعدودة ا

أما على اعتبار الوجه الثاين وخاصة من حيث العجز والضعف املتوجهني اىل العبودية،             
فهو يتمتع بفسحة واسعة، وأمهية عظيمة جداً؛ ألن الفاطر احلكيم قد أودع يف ماهيته املعنوية               

آةً واسعة جامعـة جـداً      عجزاً عظيماً ال اية له، وفقراً جسيماً ال حد له، وذلك ليكون مر            
 الذي  «للغين الكرمي » الذي ال اية لقدرته ورمحته و        «للقدير الرحيم »للتجليات غري احملدودة    
  .ال منتهى لغناه وكرمه

 «القُـدرة »نعم، ان االنسان يشبه البذرة، فلقد وهبت للبذرة اجهزةٌ معنوية من لـدن            
 لتتمكن من العمل داخل التربة، ومن  «درالقَ»واُدرجت فيها خطةٌ دقيقة ومهمة جداً من لدن         

النمو والترعرِع واالنتقاِل من ذلك العامل املظلم الضيق اىل عامل اهلواء الطليق والدنيا الفسيحة،              



وأخرياً التوسل والتضرع خلالقها بلسان االستعداد والقابليات لكي تصري شجرةً، والوصوِل اىل 
رةُ جبلب املواد املضرة ا، وصرِف أجهزا املعنوية اليت         فاذا قامت هذه البذ   . الكمال الالئق ا  

وهبت هلا اىل تلك املواد اليت ال تعنيها بشئ وذلك لسوء مزاجها وفساد ذوقها، فالشـك ان                 
أما . العاقبةَ تكون وخيمةً جداً؛ اذ ال تلبث أن تتعفن دون فائدة، وتبلى يف ذلك املكان الضيق               

التكـويين  ) 95:االنعـام )(فالق احلب والنـوى   (ة لتتمثل أمر      اذا اخضعت أجهزتها املعنوي   
واحسنت استعمالَها، فاا ستنبثق من عاملها الضيق لتكتملَ شجرةً مثمرةً باسـقة، ولتأخـذ              

  .حقيقتها اجلزئية، وروحها املعنوية الصغرية صورتها احلقيقية الكلية الكبرية
د اُودعت يف ماهيته اجهزةٌ مهمةٌ من لـدن         فق. فكما ان البذرة هكذا فاالنسانُ كذلك     

فاذا أخطأ هذا االنسانُ التقدير     . القدرة اإلهلية، ومنح برامج دقيقة ومثينة من لدن القَدر اإلهلي         
واالختيار، وصرف اجهزته املعنوية حتت ثرى احلياة الدنيا ويف عامل االرض الضيق احملدود، اىل        

فسخ كتلك البذرة املتعفنة، ألجل لذٍة جزئيٍة ضمن عمٍر قصٍري      هوى النفس، فسوف يتعفّن ويت    
ويف مكاٍن حمصور ويف وضع متأزم مؤمل، وستتحمل روحه املسكينة تبعات املسؤولية املعنوية             

  .فريحلُ من الدنيا خائباً خاسراً
 حتـت   أما اذا ربى االنسانُ بذرةَ استعداده وسقاها مباِء األسالم، وغذّاها بضياِء االميان           
فالبد أا  . تراب العبودية موجهاً أجهزتها املعنوية حنو غاياا احلقيقية بامتثال األوامر القرآنية          

ستنشق عن أوراٍق وبراعم واغصاٍن متتد فروعها وتتفتح أزاهريها يف عامل الربزخ وتولّـد يف               
ذرةً قيمةً حاويـة علـى      فيصبح االنسان ب  . عامل اآلخرة ويف اجلنة ِنعماً وكماالٍت ال حد هلا        

أجهزة جامعة حلقيقة دائمة ولشجرة باقية، ويغدو آلةً نفيسة ذات رونق ومجال، ومثرةً مباركة              
  .منورة لشجرة الكون

نعم ان السمو والرقي احلقيقي امنا هو بتوجيه القلب، والسِر، والروح، والعقل، وحـىت              
األبدية الباقية، وأشتغال كلٍّ منها مبا خيصها       اخليال وسائر القوى املمنوحة لالنسان، اىل احلياة        

أما ما يتومهه أهلُ الضاللة من االنغماس يف تفاهـات احليـاة            . ويناسبها من وظائف العبودية   
والتلذِّذ مبلذاا اهلابطة واإلنكباب على جزئيات لذاا الفانية دون االلتفات اىل مجال الكليات             

القلب والعقل وسائر اللطائف االنسانية حتت إمرِة الـنفس         ولذائذها الباقية اخلالدة مسخرين     



األمارة بالسوء وتسيريها مجيعاً خلدمتها، فان هذا ال يعين رقياً قط، بل هو سـقوطٌ وهبـوط         
  . واحنطاط

  :ولقد رأيت هذه احلقيقة يف واقعة خيالية سأوضحها ذا املثال
 ضخمة، كانت تقام أمـام      دخلت يف مدينة عظيمة، وجدت فيها قصوراً فخمة ودوراً        

القصور والدور حفالت ومهرجانات وأفراح جتلب االنظار كأا مسارح ومالٍه، فلها جاذبية            
. مث امعنت النظر فاذا صاحب قصر واقف أمام الباب وهو يداعب كلبـه ويالعبـه              . ورجة

           اب . األطفالوالنساء يرقصن مع الشباب الغرباء، وكانت الفتيات اليافعات ينظّمن العابوبو
فأدركت ان هذا القصر خاٍل من أهله وأنه قد         . القصر قد اختذ طور املشرف يقود هذا احلشد       

فهؤالء السارحون من ذويه السادرون يف غيهم قد سقطت         . عطلّت فيه الوظائف والواجبات   
أخالقُهم وماتت ضمائرهم وفرغت عقولُهم وقلوبهم فأصبحوا كالبهـــائم يهــيمون           

. مث مشــيت قــلــيالً فـفاجأين قصر آخـر   . ى وجوههم ويلعبون أمام القصر    علـ
ومعه بواب شهم وقور هادئ، وليس امام القصر ما يثري االنتبـاه،      . رأيت كلباً نائماً امام بابه    

واستفـــسرت عـن   ! فتعجبت من هذا اهلدوء والســكـيــنــة واستغـربت     
ه عامراً بأهله، فهنـاك الوظـائف املتباينـة         الســـبــب، فــدخلت القصر فوجدت   

والواجبات املهمة الدقيقة ينجزها أهلُ القصر، كلٌّ يف طابقه املخصص له يف جو من البـهاء                
ففي الطـابق األول هنـاك      . واهلناء والصفاء حبيث يبعث يف الفؤاد الفرحة والبهجة والسعادة        

 أعلى هناك البنات واالوالد يتعلمـون       رجالٌ يقومون بإدارة القصر وتدبري شؤونه، ويف طابقٍ       
ويف الطابق الثالث السيدات يقمن بأعمال اخلياطة والتطريز ونسج الزخـارف           . ويتدارسون

امللونة والنقوش اجلميلة على انواع املالبس، أما الطابق األخري فهناك صاحب القصر يتصـل              
 العزيزة املرضية ألهل القصر، كلٌّ ميـارس        هاتفياً بامللِك لتأمني الراحِة والسالمِة واحلياة احلرة      

ونظراً لكوين  . اعماله حسب اختصاصه وينجز وظائفه الالئقة مبكانته املالئمة بكماله ومرتلته         
مث . حمجوباً عنهم فلم مينعين أحد من التجول يف احناء القصر؛ لذا استطلعت األمور حبرية تامة              

ا منقسمةٌ اىل هذين النوعني من القصور والبنايات، غادرت القصر وجتولت يف املدينة فرأيت ا
ان النوع االول من القصور اخلاليِة من أهلها واملبهرِج »: فسألت عن سبب ذلك ايضاً فقيل يل



أما النوع الثاين من    . خارجها واملزينِة سطوحها وافنيتها ما هي االّ مأوى ائمة الكفر والضاللة          
مث رأيت أن قصـراً     . «منني من ذوي الغرية والشهامة والنخوة     القصور فهي مساكن أكابر املؤ    

فتعجبت، وعندما أمعنت النظر أبصرت     ) سعيد(يف زاوية من زوايا املدينة مكتوب عليه اسم         
  .كأن صوريت قد تراءت يل، فصرخت من دهشيت واسترجعت عقلي وافقت من خيايل

  :واريد أن أفسر بتوفيق اهللا هذه الواقعة اخليالية
تلك املدينة هي احلياة االجتماعية البشرية ومدنية احلضارة االنسانية، وكل قصر مـن             ف

تلك القصور عبارة عن انسان، أما أهلُ القصر فهم جوارح االنسان كالعني واالذن، ولطائفُه              
وكلُّ لطيفٍة من تلـك     . كالقلب والسر والروح، ونوازعه كاهلوى والقوة الشهوانية والغضبية       

عدةٌ ألداِء وظيفِة عبوديٍة معينة وهلا لذائذُها وآالمها، أما النفس واهلـوى والقـوة              اللطائف م 
فإخضاع تلك اللطائف السامية    . الشهوانية والغضبية فهي حبكم البواب ومبثابة الكلب احلارس       

اذن ألوامر النفس واهلوى وطمس وظائفها االصلية ال شك يعترب سقوطاً واحنطاطاً وليس ترقياً     
  .وقس أنت سائر اجلهات عليها.. وداًوصع
 mالنكتة الثالثة    

ان االنسان من جهة الفعل والعمل وعلى اساس السعي املادي حيوانٌ ضعيف وخملـوق            
عاجز، دائرة تصرفاته ومتلكه يف هذه اجلهة حمدودةٌ وضيقةٌ، فهي على مد يده القصرية، حىت               

النسان قد تسربت اليها من ضـعف االنسـان         ان احليوانات األليفة اليت أعطي زمامها بيد ا       
فاذا ما قيس مثالً الغنم والبقر األهلي بالغنم والبقـر الوحشـي   . وعجِزه وكَسله حصة كبرية   
هائلٌ وبونٌ شاسع لظَهر فرق .  

االّ ان االنسان من جهة االنفعال والقبول والدعاء والسؤال ضيف عزيز كـرمي يف دار               
افه املوىل الكرمي ضيافةً كرميةً حىت فتح له خزائن رمحته الواسعة وسخر            ضيافة الدنيا، قد استض   

له خدمه ومصنوعاته البديعة غري احملدودة، وهيأ لترتهه واستجمامه ومنافعه دائـرةً عظيمـة              
  .واسعة جداً، نصف قطرها مد البصر بل مد انبساط اخليال

احلياة الدنيا غاية آماله، وكان جهده وكده       فإذا استند االنسان اىل أنانيته وغروره واختذ        
فسوف يغـرق يف دائـرة ضـيقة        . ألجل احلصول على لذاٍت عاجلٍة يف سعيه وراء معيشته        



ويذهب سعيه ادراج الرياح، وستشهد عليه يوم احلشر مجيع االجهزة واجلوارح واللطائف اليت 
ك انه ضيف عزيز، وحتـرك ضـمن    أما إذا أدر. اُودعت فيه شاكيةً ضده، ساخطةً ثائرة عليه   

دائرة مرضاة من نزل عليه ضيفاً وهو الكرمي ذو اجلالل،  وصرف رأمسال عمره ضمن الدائرة                
املشروعة فسوف يكون نشاطه وعمله ضمن دائرة فسيحة رحبة جداً متتد اىل احلياة األبديـة               

ويستروح، وبإمكاِنِه الصـعود    اخلالدة، وسيعيش ساملاً آمناً مطمئناً، ويتنفس تنفس الصعداء         
  .وستشهد له يف اآلخرة ما منحه اهللا من االجهزة واجلوارح واللطائف. والرقي اىل أعلى عليني

نعم، ان االجهزة اليت زرعت يف االنسان ليست هلذه احلياة الدنيا التافهة، وامنا اُنعم عليه              
 إذا قارنا بني االنسان واحليوان نـرى ان         ذلك ألننا . ا حلياٍة باقية دائمة، هلا شأا وأي شأن       

االنسان أغىن من احليوان بكثري من حيث األجهزة واآلالت، مبائة مرة، ولكنه من حيث لذِّته               
      ا ويتذوقها آثـار ّمنه مبائة درجة، ألن االنسان جيد يف كل لذٍة يلتذ عه باحلياة الدنيا أفقرومتت

آالم املاضي، وغصص الزمن اخلايل، وخماوف املسـتقبل،        فهناك  . آالف من اآلالِم واملنغصات   
كلُّ ذلك يفسد عليـه مزاجـه       . وأوهام الزمان اآليت، وهناك اآلالم الناجتة من زوال اللذات        

بينمـا احليـوانُ لـيس      . وأذواقَه ويكدِّر عليه صفوه ونشوته، حيث تترك كلُّ لذٍة أثراً لألمل          
يتذوق االشياء صافيةً دون تكدٍِّر وتعكر، فال تعذّبه آالم املاضي     كذلك، فهو يتلذّذُ دون أٍمل، و     

  .وال ترهبه خماوف املستقبل، فيعيش مرتاحاً ويغفو هانئاً شاكراً خالقَه،حامداً له
 إذا حصر فكره يف احلياة الدنيا وحـدها         «أحسن تقومي »اذن فاالنسان الذي خلق يف      
ائة درجة من حيوان كالعصفور وان كان أمسى وأمت مـن           فسيهبط ويتضع ويصبح أقل شأناً مب     
ولقد وضحت هذه احلقيقة مبثٍَل أوردته يف موضع آخر         . احليوان من حيث رأمساله مبائة درجة     

  :وسأعيده هنا باملناسبة
ان رجالً منح خادمه عشر لرياٍت ذهبية وأمره أن يفصل لنفسه بدلةً من أجود أنـواع                

دمه اآلخر ألف لرية ذهبية االّ انه أرفق باملبلغ قائمة صغرية فيها ما يطلبه              وأعطى خلا . األقمشة
اشترى اخلادم األول بدلـةً     . وبعثهما اىل السوق  . منه، ووضع املبلغَ والقائمةَ يف جيب اخلادم      

أما اخلادم الثاين فقد قلّـد اخلـادم األول   . أنيقة كاملة من أفخر األقمشة البديعة بعشر لريات   
حذوه، ومن محاقته وسخافة عقله مل يراجع القائمة املوجودة لديه، فدفع لصاحب حمٍل             وحذا  



وطلب منه بدلةً رجاليةً كاملة، ولكن البائع غري املُنصف اختار له بدلةً . كلَّ ما عنده ألف لرية 
ـ              ه من أردأ األنواع، وعندما قفل هذا اخلادم الشقي راجعاً اىل سيده، ووقف بني يديـه، عنف

  .سيده أشد التعنيف وأنبه أقسى التأنيب وعذَّبه عذاباً أليماً
فالذي ميلك أدىن شعوٍر وأقلَّ فطنٍة يدرك مباشرةً بأن اخلادم الثاين الذي منح ألف لرية               

  .مل يرسل اىل السوق لشراء بدلة، وامنا لألتجار يف جتارة مهمة جداً
 املعنوية واللطائف االنسانية اليت إذا مـا        فكذلك االنسان الذي وهب له هذه االجهزةُ      

: فمثالً. قيست كلُّ واحدٍة منها مبا يف احليوان لظهرت اا أكثر انبساطاً واكثر مدى مبائة مرة              
أين عني االنسان اليت متيز مجيع مراتب احلسن واجلمال؟ وأين حاسته الذوقية اليت متيـز بـني             

ة؟ وأين عقلُه الذي ينفـذ اىل قـرارة احلقـائق واىل أدق             خمتلف املطعومات بلذائذها اخلاص   
تفاصيلها؟ وأين قلبه املشتاق املتلهف اىل مجيع انواع الكمال؟ أين كل هذه األجهزة وأمثاهلا              

فيمـا عـدا    !! مما يف اآلالت احليوانية البسيطة اليت قد ال تنكشف االّ حلد مرتبتني اوثـالث             
 يف حيوان معني، والذي يؤدي عمله بشكل قد يفضل ما           االعمال اخلاصة املناطة جبهاز خاص    

  . عند االنسان الذي ليس من مهمته مثل هذه االعمال والوظائف
ان حواس االنسان ومشاعره    : والسر يف وفْرِة األجهزة اليت منحت لالنسان وِغناها هو        

والعقل، فقد تباين كـثرياً  قد اكتسبت قوةً ومناًء وانكشافاً وانبساطاً اكثر؛ ملا ميلك من الفكر         
لذا تنوعـت أحاسيسـه وتعـددت       . مدى استقطاب حواسه،نظراً لتباين وكثرة احتياجاته     

وألنه ميلك فطرةً جامعةً فقد أصبح حموراً آلماٍل ورغباٍت عدة ومداراً للتوجـه اىل              .. مشاعره
وبسبب فطرته .. عتونظراً لكثرة وظائفه الفطرية فقد انفرجت اجهزته وتوس  ..  مقاصد شتى 

البديعة املهيأة لشىت انواع العبادة فقد منح استعداداً جامعاً لبذور الكمال؛ لـذا ال ميكـن ان            
تمنح له هذه األجهزة الوفرية اىل هذه الدرجة الكثيفة لتحصيل هذه احلياة الدنيويـة املؤقتـة                

 بوظائفـه املتطلعـة اىل      الفانية فحسب، بل البد أن الغايةَ القصوى هلذا االنسان هي أن يفي           
مقاصد ال اية هلا، وأن يعلن عجزه وفقره جبنب اهللا تعاىل بعبوديته، وان يرى بنظره الواسـع    
تسبيحات املوجودات، فيشهد على ذلك ويطّلع على مامتده الرمحة اإلهلية مـن إنعـام وآالء               



وعات فيتفكر فيها ويتأمل    فيشكر اهللا عليها، وأن يعاين معجزات القدرة الربانية يف هذه املصن          
  .وينظر اليها نظر العربة واالعجاب

استمع اىل هـذه    ! «أحسِن تقومي »فيا عابد الدنيا وعاشق احلياة الفانية الغافلَ عن سر          
سـعيد  »تلك الواقعة التمثيلية اليت رآهـا       . الواقعة اخليالية اليت تتمثل فيها حقيقةُ حياِة الدنيا       

  : وهي«د اجلديدسعي» فحولته اىل «القدمي
رأيت نفسي كأين أسافر يف طريٍق طويل، أي اُرسل اىل مكاٍن بعيد، وكان سيدي قـد      
خصص يل مقدار ستني لرية ذهبية مينحين منها كلَّ يوٍم شيئاً، حىت دخلت اىل فندٍق فيه ملهى                 

ـ  - وهي عشر لريات - فطفقت أبذّر ما أملك هر يف يف ليلٍة واحدة على مائدة القمار والس
فاصبحت وأنا صفر اليدين مل أجتّر بشئ، ومل آخـذ شـيئاً ممـا              . سبيل الشهرة واالعجاب  

سأحتاج اليه يف املكان الذي أقصده، فلم أوفّر لنفسي سوى اآلالم واخلطايا اليت ترسبت من               
لذات غري مشروعة، وسوى اجلروح والغصات واآلهات اليت ترشحت من تلك السـفاهات             

 :فقال. ينما أنا يف هذه احلالة الكئيبة احلزينة البائسة اذ متثّل أمامي رجلٌوب.. والسفاالت
أنفقَت مجيع رأمسالك سدى، وصرت مستحقاً للعقاب، وستذهب اىل البلد الذي »  -

. فان كنت فطناً وذا بصرية فبـاب التوبـة مفتـوح مل يغلـق بعـد               . تريده خاوي اليدين  
 ما حتــصـل علــيه، مما بقي لـك مـن          فبإمكــانــك ان تدخر نصـــف   

 فاستشـرت   «..الـلــريات اخلمس عشرة لتشتري بعضاً مما حتتاج اليه يف ذلك املكـان           
 :نفسي فاذا هي غري راضية بذلك، فقال الرجل

 :فقال. ولكن وجدت نفسي غري راضية ذا ايضاً. «فادخر اذن ثُلُثَه»  -
-  «هعخر ربنفسي ال . «فاد افرأيت ع العادةَ اليت اُبتلَيتدفأدار الرجـلُ  . تريد أن ت

فرأيت نفسي  . مث رأيت كأن األمور قد تغيرت     . رأسه وأدبر يف حدٍة وغيٍظ ومضى يف طريقه       
يف قطار ينطلق منحدراً بسرعة فائقة يف داخل نفق حتت االرض، فاضطربت مـن دهشـيت،                

ومن الغريب أنه كانت تبدو على      .  وال مشاالً  ولكن ال مناص يل حيث ال ميكنين الذهاب مييناً        
حنوهـا   - كاالغبيـاء  - طرفَي القطار أزهار مجيلة جذابة ومثار لذيذة متنوعة فمددت يدي

              فيها انغرزت ا كانت بعيدةَ املنال، األشواكا، االّ اأزهارها واحصل على مثرا اُحاول قطف



ا والقطار كان ماضياً بسرعة فائقة فآذيت نفسـي         يف يدي مبجرد مالمستها فأدمتها وجرحته     
    لك الكميةَ      »: فقال أحد موظفي القطار   . من دون فائدة تعود علي اعطين مخسة قروش ألنتقي

املناسبة اليت تريدها من تلك األزهار واألمثار، فانك ختسر جبروحك هذه اضعاف اضعاِف ما              
اً على صنيعك هذا، حيث أنك تقطفها من        حتصل عليه خبمسة قروش فضالً عن ان هناك عقاب        

 فاشتد علي الكرب يف تلك احلالة فنظرت اتطلّع من النافذة اىل االمام ألتعرف ايةَ «.غري إذن
النفق، فرأيت أن هناك نوافذَ كثريةً وثغوراً عدة قد أحلّت حملَّ اية النفق وأن مسافري القطار 

لثغور واحلفر، ورأيت أن ثغراً يقابلين أنا بالذات اُقيم على يقذَفون خارجاً من القطار اىل تلك ا
طرفيه حجر اشبه ما يكونُ بشواهِد القرب، فنظرت اليها بكل دقة وامعان فرأيت أنه قد كُتب                

وآنذاك مسعـت   !! يا وياله :  فصرخت من فرقي وحرييت    «سعيد»عليهما حبروٍف كبرية اسم     
 :صح يف باب امللهى وهو يقولصوت ذلك الرجل الذي أطال علي الن

 : فقلت«هل استرجعت عقلك يا بين وأفقت من سكرتك؟»  -
  .«نعم ولكن بعد فوات االوان،  بعد أن خارت قواي ومل يبق يل حولٌ وال قوة»  -
 :فقال
 : فقلت«تب وتوكّل»  -
  .«قد فعلت»  -

  .مث أفقت وقد أختفى سعيد القدمي ورأيت نفسي سعيداً جديداً
وسأفسر قسماً منها وعليك تفسـري      . ونرجو من اهللا أن جيعل هذه الواقعة اخليالية خرياً        

  :الباقي وهو
ان ذلك السفر هو السفر الذي مير من عالَم األرواح، ومن أطوار عامل الرحم، ومـن                
  .الشباب، ومن الشيخوخة، ومن القرب، ومن الربزخ، اىل احلشر واىل الصراط واىل أبد اآلباد

وحينما رأيـت تلـك     . وتلك اللريات الذهبية البالغة ستني هي العمر البالغ ستني عاماً         
الواقعة اخليالية كنت يف اخلامسة واألربعني من العمر حسب ظين، ومل يكن يل سند وال حجةٌ                
من أن أعيش اىل الستني من العمر، إالّ أنه أرشدين أحد تالميذ القرآن املخلصـني أن اُنفـق                  

  .يف سبيل اآلخرة - وهو مخسة عشر عاماً - بقي من العمر الغالبنصف ما 



  .وذلك الفندق هو مدينةُ استانبول بالنسبة ايلّ
.. وذلك النفق هو احليـاة الـدنيا  .. وذلك القطار هو الزمن، وكلُّ عاٍم مبرتلة عربة منه        

ث أن األملَ الناشئ    وتلك األزهار والثمار الشائكة هي اللذات غري املشروعة واللهو احملظور حي          
. من تصور زواهلا يدمي القلب ويجرح النفس فيقاسي االنسان من توقّع فراِقها مرارةَ العذاب             

:  هو «اعطين مخسة قروش اعطك من أحسن ما حتتاجه       »: وان معىن ما قاله اخلادم يف القطار      
ـ              من الـدائرة   ان اللذات واألذواق اليت حيصل عليها االنسانُ عن طريق السعي احلـالل ض

وميكنك ان تفسر   .. املشروعة كافيةٌ لسعادته وهنائه وراحته فال يدع جماالً للدخول يف احلرام          
  .ما بقي

m     النكتة الرابعة  
ان االنسان يف هذا الكون أشبه ما يكون بالطفل الضعيف احملبوب حيمل يف ضعِفه قوةً               

 وقدرِة ذلك العجـز سـخِّرت لـه         كبريةً ويف عجزه قدرةً عظيمة؛ ألنه بقوة ذلك الضعفِ        
فإذا ما أدرك االنســانُ ضعفَه ودعــا ربـه        . هــذه املوجــودات وانقــادت  

           ى الشـــكره، واده فاستــنجد واســتغاث ربقوالً وحاالً وطـوراً، وأدرك عجز
والثناَء على ذلك التسخري، فسيوفّق اىل  مطلوبه وستخضع له مقــاصده وتتحــقــق             

ربه وتأيت اليه طائعةً منقادةً مع أنه يعجز عن أن ينال بقدرته الذاتية اجلزئية احملدودة بل وال                 مآ
االّ انه حييل خطأً أحياناً ما ناله بدعاء لسان احلـال اىل قدرتـه           . يتسنى له عشر معشار ذلك    

فع عنه األسد   ان القوة الكامنة يف ضعف فرخ الدجاج جتعل أمه تد         : وعلى سبيل املثال  . الذاتية
وان القوة الكامنة يف ضعف شبل األسد تسخِّر أمه املفترسة الضارية لنفسه،            . مبا متلك من قوة   

وانه جلدير باملالحظة؛   . حبيث يبقى األسد يتضور من اجلوع بينما يشبع هو مع ِصغره وضعفه           
  .ة يف ذلك الضعفجتلي الرمح: القوةُ اهلائلةُ يف الضعف، بل حري باملشاهدة واالعجاب

وكما ان الطفل احملبوب الرقيق حيصل بضعفه على شفقة اآلخرين، وببكائه على مطالبه، 
. فيخضع له األقوياُء والسالطني فينال ما ال ميكنه أن ينال واحداً من األلف منه بقوته الضئيلة               

 إنه يذلّل بسـبابته     فضعفُه وعجزه اذن مها اللذان حيركان ويثريان الشفقة واحلماية حبقه حىت          
فلو أنكر ذلك الطفلُ تلك الشفقةَ واتهم تلـك         .  الصغرية الكبار وينقاد اليه امللوك واألمراءُ     



فالشك ! «أنا الذي سخرت كل هؤالء األقوياء بقويت واراديت       »: احلمايةَ وقال حبماقة وغرور   
 رمحةَ خالقه وأم حكمته     وكذلك االنسانُ اذا أنكر   . انه يستحق أن يقابلَ باللطمة والصفعة     
فالشك ) 78: القصص) (إنما اُوتيته على ِعلٍم عندي    .(وقال مثل ما قال قارون جاحداً النعمة      

فهذه املرتلة والسلطنة اليت يتمتع ا االنسانُ اذن وهذه الترقيـات           . انه يعرض نفسه للعذاب   
اِله وهيمنِة غلبِته وال هو جبالب هلا،    البشرية واآلفاق احلضارية ليست ناشئة من تفّوقه وقوِة جد        

بل منحت لالنسان لضعفه ومدت له يد املعاونة لعجزه، واُحسنت اليه لفقره، واُكـرم ـا                
وأن سبب تلك السلطنِة ليس مبا ميلك من قوٍة وال مبا يقِدر عليه من علٍم بل هـو                  . إلحتياجه

نعم ان  . كمتها اليت سخرت له األشياَء وسلَّمتها اليه      الشفقةُ الربانيةُ ورأفتها والرمحةُ اإلهلية وح     
                ه احلريـرسته هي اليت ألبأمام عقرب بال عيون وحية بال ارجل ليست قدرت االنسان املغلوب
من دودة صغرية واطعمته العسلَ من حشرة سامة، وامنا ذلك مثرةُ ضعفه الناجتة من التسـخري                

  .الرباين واإلكرام الرمحاين
ما دامت احلقيقة هكذا فدع عنك الغرور واألنانية، وأعلن أمام عتبة           !  أيها االنسان  فيا

باب األلوهية عجزك وضعفَك، اعلنهما بلسان اإلستمداد، وأفِصح عن فقرك وحاجتك بلسان 
  : التضرع والدعاء، وأظِهر بانك عبد هللا خالص قائالً

  . يف مدارج العال فارتفع وارتِق«حسبنا اهللا وِنعم الوكيلُ»
أنا لست بشئ وما أمهييت حىت يسخر يل هذا الكون من لدن احلكيم العليم              »: وال تقل 

  .«عن قصد وعناية وحىت يطلب مين الشكر الكلي
ذلك وان كنت حبسب نفِسك وصورِتك الظاهرية يف حكم املعدم، إالّ انك حبسـب              

وانك اللسانُ الناطق   . لكائنات العظيمة وظيفتك ومرتلتك مشاهد فَِطن، ومتفرج ذكي على ا       
وانك القارئ الداهي واملطالع النبيه لكتاب العامل .. البليغ ينطق باسم هذه املوجودات احلكيمة 

وانك حبكم االستاذ اخلبري واملعمار     .. وانك املشرف املتفكر يف هذه املخلوقات املسبحة      .. هذا
  .الكرمي هلذه املصنوعات العابدة الساجدة

انك من جهة جسِمك النبايت ونفِسك احليوانية جزٌء صغري وجزئـي           ! م ايها االنسان  نع
حقري وخملوق فقري وحيوانٌ ضعيف ختوض يف األمواج اهلادرة هلـذه املوجـودات املتزامحـة               



إالّ أنك من حيث انسانيتك املتكاملة بالتربية االسالمية املنورة بنور االميان املتضمن            . املدهشة
وانك عاملٌ واسـع يف     .. وانك كلي يف جزئيتك   .. احملبة اإلهلية سلطانٌ يف هذه العبدية     لضياء  
ولك املقام السامي مع حقارتك فانت املشرف ذو البصرية النرية على هذه الـدائرة              .. صغرك

ان ريب الرحيم قد جعلَ يل الدنيا مأوى ومسـكناً،          »: الفسيحة املنظورة، حىت ميكنك القول    
 الشمس والقمر سراجاً ونوراً، وجعل يل الربيع باقةَ ورٍد زاهية، وجعلَ يل الصيف              وجعل يل 

مائدةَ نعمٍة، وجعل يل احليوانَ خادماً ذليالً، وأخرياً جعل يل النبات زينةً واثاثاً وجة لداري               
  .«ومسكين

  :  وخالصة القول
سافلني واذا أصغيت اىل    انك اذا ألقيت السمع اىل النفس والشيطان فستسقط اىل أسفل           

 يف هذا الكون«أحسن تقومي»احلق والقرآن فسترتقي اىل أعلى عليني وكنت .  
m   النكتة اخلامسة:  

ان االنسان اُرسل اىل الدنيا ضيفاً وموظفاً ووهبت له مواهب واستعدادات مهمة جداً،             
وليكد ويسـعى لتلـك     ولكي يقوم االنسانُ باعماله     . وعلى هذا اسندت اليه وظائف جليلة     

  . الغايات والوظائف العظيمة فقد رغِّب ورهب إلجناز عمله
سنجمل هنا الوظائف االنسانية وأساسات العبودية اليت أوضحناها يف موضـع آخـر،             

  : فنقول«أحسن تقومي»وذلك لفهم وادراك سر 
  :ان االنسان بعد جميئه اىل هذا العامل له عبوديةٌ من ناحيتني

  .عبوديةٌ وتفكر بصورة غيابية: الوىلالناحية ا
  .عبوديةٌ ومناجاةٌ بصورة خماطبة حاضرة: الناحية الثانية

  : الناحية االوىل هي
تصديقُه بالطاعة لسلطان الربوبية الظاهر يف الكون والنظر اىل كماله سبحانه وحماسـنه             

  .باعجاب وتعظيم
سىن القدسية وإعالا ونشـرها     مث استنباط العربة والدروس من بدائع نقوش امسائه احل        

  .واشاعتها



مبيـزان   - كلُّ واحٍد منها خزينة معنوية خفية - مث وزنُ جواهر االمساء الربانية ودررها
  .اإلدراك والتبصر وتقييمها بانوار التقدير والعظمة والرمحة النابعة من القلب

ودات اليت هي   مث التفكر بإعجاب عند مطالعة أوراق األرض والسماء وصحائف املوج         
  .مبثابة كتابات قلم القدرة

مث النظر باستحسان بالغ اىل زينة املوجودات والصنائع اجلميلة اللطيفـة الـيت فيهـا               
والتحبب ملعرفة الفاطر ذي اجلمال والتلهف اىل الصعود اىل مقام حضوٍر عنـد الصـانع ذى    

  .الكمال ونيل التفاته الرباين
  : الناحية الثانية هي

  احلضور واخلطاب الذي ينفذ من األثر اىل املؤثر، فريى أن صانعاً جلـيالً يريـد               مقام
  .فيقابله هو باالميان واملعرفة. تعريف نفسه اليه مبعجزات صنعته

مث يرى أن رباً رحيماً يريد أن حيبب نفسه اليه باألمثار احللوة اللذيذة لرمحته، فيقابله هو                
  .الصة والتعبد اخلالص لوجههجبعل نفسه حمبوباً عنده باحملبة اخل

أن منعماً كرمياً يغرقه يف لذائذ ِنعِمه املادية واملعنوية، فيقابله هو بفعله وحالـه              : مث يرى 
  .بالشكر واحلمد والثناء عليه - ان استطاع - وقوله بكل حواسه وأجهزته

كمالَه ويربز  أن جليالً مجيالً يظهر يف مرآة هذه املوجودات كربياَءه وعظمته و          : مث يرى 
سبحان .. اهللا اكرب »بترديد  : جاللَه ومجالَه فيها حبيث جيلب اليها األنظار فيقابل هو ذلك كله          

  . ويسجد سجود من ال ميل بكل حرية واعجاب ومبحبة ذائبة يف الفناء«..اهللا
ان غنياً مطلقاً يعرض خزائنه وثروته اهلائلة اليت ال تنضب يف سـخاء مطلـق،       : مث يرى 

  .ابله هو بالسؤال والطلب بكمال االفتقار  يف تعظيم وثناءفيق
ان ذلك الفاطر اجلليل قد جعل األرض معرضاً عجيباً لعرض مجيع الصـنائع             : مث يرى 

 مقـدراً  «بارك اهللا» مستحسناً هلا، وبقوله «ما شاء اهللا »الغريبة النادرة فيقابل هو ذلك بقوله       
  . تعظيماً خلالقها«اهللا اكرب» وبقوله  معجباً ا،«سبحان اهللا»هلا، وبقوله 



أن واحداً خيتم على املوجودات كلها ختم التوحيد وسـكّته الـيت ال تقلـد               : مث يرى 
وطغراَءه اخلاصة به، وينقش عليها آيات التوحيد، وينصب رايةَ التوحيد يف آفاق العامل معلناً               

  .ان والشهادة والعبوديةربوبيته، فيقابله هو بالتصديق واالميان والتوحيد واالذع
أحسـن  »فاالنسان مبثل هذه العبادة والتفكر يصبح انساناً حقاً ويظهر نفسه أنـه يف              

  . فيصري بيمن االميان وبركته الئقاً لألمانة الكربى وخليفة أميناً على األرض«تقومي
 لسوء   والذي ينحدر أسفلَ سافلني    «أحسن تقومي »فيا أيها االنسان الغافلُ املخلوق يف       

الكلمة »امسعين جيداً وانظر اىل اللوحتني املكتوبتني يف املقام الثاين من           . اختياره ونزقه وطيشه  
 حىت ترى أنت ايضاً كيف كنت أرى الدنيا مثلَك حلوةً خضرة عندما كنت              «السابعة عشرة 

ولكن ملا أفقت من سكر الشباب وصحوت منه بصـبِح املشـيب     . يف غفلة الشباب وسكره   
وان . يت أن وجه الدنيا غري املتوجه اىل اآلخرة والذي كنت اعده مجيالً رأيته وجهاً قبيحاً              رأ

  .وجه الدنيا املتوجه اىل اآلخرة حسن مجيل
  : فاللوحة األوىل

فقد رأيتها من دون أن اسكر فيها شبيهة بدنيا اهـل الضـاللة             . تصور دنيا أهل الغفلة   
  .الذين اَطبقت عليهم حجب الغفلة

  :اللوحة الثانية
  . تشري اىل حقيقة أهل اهلداية وذوى القلوب املطمئنة

فلم ابدل شيئاً من تلكما اللوحتني بل تركتهما كما كانتا من قبل، ومهـا وان كانتـا                 
  .تشبهان الشعر االّ اما ليسا بشعر

  )حكيمسبحانك الَ ِعلْم لَنا ِاالّ ما علَّمتنا ِانك اَنت الْعليم الْ(
  _ ويسر يل امري_ رب اشرح يل صدري (

  )يفقهوا قويل_ واحلل عقدةً من لساين
اللّهم صلِّ على الذات احملمدية اللطيفة األحدية مشِس مساء األسرار، ومظهِر األنـوار،             

  . ومركز مدار اجلالل، وقطِب فلِك اجلمال



يت، واَذِهب حزين وحرصـي،     اللّهم بسره لديك، وبسريه إليِك، آِمن خويف، واَِقل عثر        
وكُن يل، وخذين إليك مين، وارزقين الفناَء عين، وال جتعلين مفتوناً بنفسي حمجوبـاً حبسـي،             

  .واكشف يل عن كل سر مكتوم
  .ياحي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم

  . وارمحين وارحم رفقائي وارحم اهلَ االميان والقرآن
  . ويا أكرم األكرمنيآمني آمني يا أرحم الرامحني

 )وآخر دعواهم ان احلمد هللا رب العاملني (



 -رسائل النـور  –من خالل رسائله    " النورسي"أعرف صديقاً عزيزاً كان قد عقد مع        
صداقة متينة، واختذه صاحباً ومشرياً، فإذا حزبه أَمر من أمور دنيـاه أو آخرتـه، هـِرع إىل                  

ما تقول يـا صـديقي يف هـذا         : ا، وهو يهمس يف نفسه    يقَلِّب نظره يف صفحا   " الرسائل"
؟ ويظلُّ جيري بني األسطر والصفحات حـىت        ..؟ أَِمن حلٍّ له عندك    ..اإلشكال، وكيف تراه  

  .يلتقي اجلواب، ويقع على احلَلِّ فيأنس ويطمئن
 

  الكلمة الرابعة والعشرون
 واستمسك بالغصن   الحظ بامعان الغصن الرابع   . هذه الكلمة عبارة عن مخسة اغصان     [

  ]اخلامس واصعد لتقطف مثاره
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  )8:طه)(اهللا ال إله االهو له االمساء احلسىن(
  . نشري اىل مخسة اغصان حلقيقة واحدة من احلقائق الكربى اجلليلة هلذه اآلية الكرمية

  الغصن األول 
باينة ضمن طبقات رعايـاه،     ان للسلطان عناوين خمتلفة يف دوائر حكومته، واوصافاً مت        

له اسم احلاكم العادل يف دوائر العـدل،        : فمثالً. وامساًء وعالماٍت متنوعة يف مراتب سلطنته     
وعنوان السلطان يف الدوائر املدنية، بينما له اسم القائد العام يف الدوائر العسـكرية وعنـوان             

فله يف كل دائرة من دوائـر       .. ينوهكذا له سائر االمساء والعناو    .. اخلليفة يف الدوائر الشرعية   
دولته مقام وكرسي مبثابة عرش معنوي له؛ وعليه ميكن ان يكون ذلك السلطان الفرد مالكـاً        
أللف اسم واسم يف دوائر تلك السلطنة ويف مراتب طبقات احلكومة؛ اي ميكن ان يكون له                

وجـود  الف عرش وعرش من العروش املتداخل بعضها يف بعض حىت كأن ذلك احلـاكم م              
ويعلم ما جيري فيها بشخصـيته املعنويـة، وهاتفـه    .. وحاضر يف كل دائرة من دوائر دولته    

ويراقب ويدير  .. ويشاهد ويشهد يف كل طبقة من الطبقات بقانونه ونظامه ومبمثليه         . اخلاص
فلكل دائرة مركز خيصـها     .. من وراء احلجاب كلَّ مرتبة من املراتب حبكمته وبعلمه وبقوته         

  .قع خاص ا، أحكامه خمتلفة، طبقاته متغايرةومو



وهكذا فإن رب العاملني وهو سلطان األزل واالبد له ضمن مراتب ربوبيتـه شـؤون               
ولـه ضمـــن دوائـــر      .. وعناوين خمتلفة، لكن يتناظر بعضـها مــع بعــض         

ه وله ضمن اجراءات  .. الوهـيـتــه عالمات وامساء متغايرة، لكن يشاهد بعضها يف بعضٍ        
وله ضمن تصـرفات قدرتـه      .. العظيمة جتليات وجلوات متباينة، لكن يشابه بعضها بعضاً       

وله ضمن جتليات صفاته مظاهر مقدسة متفاوتة،       .. عناوين متنوعة، لكن يشعر بعضها ببعض     
وله ضمن جتليات افعاله تصرفات متباينة، لكن تكمـل الواحـدة           .. لكن يظهر بعضها بعضاً   

  . صنعته ومصنوعاته ربوبية مهيبة متغايرة لكن تلحظ احداها االخرىوله ضمن .. االخرى
ومع هذا يتجلى عنوان من عناوين اسٍم من االمساء احلسىن، يف كل عاٍمل مـن عـوامل                 

ويكون ذلك االسم حاكماً مهيمناً يف تلك الدائرة، وبقية         . الكون ويف كل طائفة من طوائفه     
  .االمساء تابعة له هناك، بل مندرجة فيه

مث ان ذلك االسم له جتٍل خاص وربوبية خاصة يف كل طبقات املخلوقـات، صـغرية                
مبعىن أن ذلك االسم وان كان . كانت أو كبرية، قليلة كانت او كثرية، خاصة كانت أو عامة         

                 حميطاً بكل شئ وعاماً، االّ انه متوجه بقصٍد وبأمهية بالغة اىل شٍئ ما، حىت كأن ذلك االسم
  .ذات اىل ذلك الشئ، وكأنه خاص بذلك الشئمتوجه فقط وبال

زد على ذلك فان اخلالق اجلليل قريب اىل كل شئ مع ان له سبعني الف حجاب مـن                  
من الـحجب املوجودة يف مراتـب   - مثالً - وميكنك ان تقيس ذلك. الـحجب النورانية

لقة باملخلوقية يف اسـم  تلك املرتبة اجلزئية املتع - اسم اخلالق، ابتداًء من جتلي اسم اخلالق لك
مبعـىن انـك   . وانتهاء اىل املرتبة الكربى خلالق العاملني مجيعاً، ذلك العنوان االعظم - اخلالق

تستطيع ان تبلغ اية جتليات اسم اخلالق وتدخل اليها من باب املخلوقية، بشـرط ان تـدع               
  . الكائنات وراءك، وعندئٍذ تتقرب اىل دائرة الصفات

يف احلجب، والتناظر يف الشؤون، والتعاكس يف االمساء، والتـداخل يف           ولوجود املنافذ   
التمثّالت، والتمازج يف العناوين، والتشابه يف الظهور، والتساند يف التصرفات، والتعاضـد يف       
الربوبيات، لزم البتة ملن عرفه سبحانه يف واحد مما مر من االمساء والعناوين والربوبية االّ ينكر                



وإالّ يتضرر إن ظل حمجوباً عن      . والعناوين والشؤون، بل يفهم بداهة انه هو هو       سائر االمساء   
  .جتليات االمساء االخرى ومل ينتقل من جتلي اسٍم اىل آخر

اذا رأى أثر اسِم اخلالق القدير، ومل ير اثر اسم العليم، يسقط يف ضاللة الطبيعة،               : فمثالً
وان .  هو هو، ويشاهد جتليه يف كـل شـئ         لذا عليه ان جيول بنظره فيما حوله ويرى أن اهللا         

ال إله االّ اهللا    : وان يردد لسانه دائماً   . وينصت اليه ) قل هو اهللا احد   : (تسمع اذنه من كل شئ    
اهللا ال  (وهكذا يشري القرآن الكرمي ذه اآلية الكرمية        ). آل ِالَه ِاالّ هو برابر ميزند عالَم      (ويعلن  

  . اىل احلقائق اليت ذكرناها)  احلسىنإله االّ هو له االمساء
فان كنت تريد ان تشاهد تلك احلقائق الرفيعة عن قرب، فاذهب اىل حبٍر هـائج، واىل                

يـا  .. يـا جليـل  : ما تقوالن؟ ستسمع حتماً اما يناديان     : ارٍض مهتزة بالزالزل، وأسأهلما   
  …يا جبار.. يا عزيز.. جليل

نات، اليت تعيش يف البحر أو على االرض، واليت         مث اذهب اىل الفراخ والصغار من احليوا      
يـا  .. يا مجيل .. يا مجيل   : ما تقولني؟ البد أا تترمن    : ترىب يف منتهى الشفقة والرمحة، وأسأهلا     

   110.يا رحيم.. رحيم

                                                           
110
فورد اىل ذهين . ولعبت، نامتحىت انين الحظت القطط وتأملت فيها، فرأيت أا بعدما اكلت   

ِلم يطلق على هذه احليوانات الشبيهة باملفترسة، حيوانات مباركة طيبة؟ مث يف الليل اضطجعت : سؤال
ألنام واذا بقطة من تلك القطط جاءت واستندت اىل خمديت وقربت فمها اىل اذين، وذكرت اهللا ذكراً 

كأا ردت ما ورد من االعتراض واالهانة باسم  و«يا رحيم..يا رحيم .. يارحيم »: صرحياً باسم
ترى هل  ان هذا الذكر خاص ذه القطة فقط أم بطائفة القطط عامة؟  وان : فورد اىل عقلي. طائفتها

 - استماع ذكرها، هل هو خاص يب ومنحصر ملعترض بغري حق مثلي أم ان كل انسان يستطيع االستماع

الصباح بدأت انصت اىل القطط االخرى، كانت تكرر الذكر نفسه لو أعار مسعه اليها؟ ويف  - اىل حد
يا : اذ يف بداية هريرها ال يتميز هذا الذكر مث ميكن متييز. بدرجات متفاوتة وان مل يكن صرحياً مثل األوىل

فتذكراهللا ذكراً حزيناً فصيحاً . يا رحيم نفسه: يف اهلرير، مث يتحول هريرها كله اىل.. يا رحيم.. رحيم 
  .يا رحيم: دون اخراج  للحروف حيث تسد فمها وتذكراهللا  ذكراً لطيفاً بــ 



واعر مسعـك اىل االرض     ! يا جـليـل ذو اجلمال   : مث انصت اىل السماء كيف تنادي     
وتصــنت للحــيوانات   . لـجــالليــا مجــيـل ذو ا   : كــيــف تردد 
يا حـنان يا رمحـن    : واسأل الربيع، فستسمع منـه   . يا رمحن يا رزاق   : كيـف تقــول 

وامثالـها .. يا رحـيم يا كرمي يا لطيف يا عطوف يا مصور يا منور يـا حمـسن يا مزين               
  .من االمساء الكثرية

المساء احلسىن، فهي مكتوبةٌ على     واسأل انساناً هو حقاً انسان وشاهد كيف يقرأ مجيع ا         
  .جبهته، حىت اذا انعمت النظر ستقرؤها انت بنفسك

فامتزاج اصغر نغمة واوطئها    . وكأن الكون كله موسيقى متناغمة االحلان لذكر عظيم       
  ..وقس على ذلك.. مع اعظم نغمة واعالها ينتج حلناً لطيفاً مهيباً

اء احلسىن االّ ان تنوع االمساء احلسـىن        غري ان االنسان مهما كان مظهراً جلميع  االمس        
كما هو احلال يف تنوع الكائنات واختالف عبادة  - اىل حٍد ما - اصبح سبباً لتنوع االنسان

املالئكة، بل قد نشأت من هذا التنوع شرائع االنبياء املختلفة وطرائـق االوليـاء املتفاوتـة                
  .ومشارب االصفياء املتنوعة

مـع االمسـاء    ) القدير(يدنا عيسى عليه السالم هو جتلي اسم        ان الغالب يف س   : فمثالً
واملستحوذ على اهل التفكر هو اسـم       ) الودود(االخرى، واملهيمن على أهل العشق هو اسم        

  ). احلكيم(

                                                                                                                                                                             

نسمع الذكر : مث قالوا. ذكرت احلادثة نفسها اىل الذين أتوا لزياريت، وهم بدورهم بدأوا يالحظون األمر
ذات يارحيم؟ وِلم تذكر القطط هذا االسم بال: ما وجه ختصيص هذا االسم : اىل حٍد ما، مث ورد بقليب

ان القط حيوان رقيق لطيف كالطفل الصغري، : فورد. بلهجة لسان االنسان وال تذكره بلسان احليوانات
خيتلط مع االنسان يف  كل زاوية من مسكنه، حىت كأنه صديقه فهو حمتاج اذن اىل مزيد من الشفقة 

ومعلناً يف عامله اخلاص  - خبالف الكلب - فعندما يالطف ويستأنس به حيمد ا تاركاً االسباب . والرمحة
 ينبه عبدة «يارحيم»رمحة خالقه الرحيم، فيوقظ بذلك الذكر االنسان السادر يف نوم الغفلة وبنداء 

 .املؤلف – ممن يِرد املدد والعون وممن يتوقع الرمحة؟: االسباب قائالًً 



فلو أن رجالً كان عاملاً وضابطاً وكاتب عدٍل ومفتشاً يف دوائر الدولة يف الوقت نفسه،               
قةً وارتباطاً ووظيفةً وعمالً، وله ايضـاً اجـرة ومرتـب           يف كل دائرة من تلك الدوائر عال      

ومسؤولية فيها، وله كذلك مراتب رقي، فضالً عن وجود احلساد واالعداء الذين حياولون ان              
فكما ان هذا الرجل وهذا شأنه، يظهر امام السلطان بعناوين كثرية خمتلفة جداً، .. يعيقوا عمله

ن املتنوعة، ويسأله العون واملدد بألسنة كثرية، ويراجعه        ويرى السلطان من خالل تلك العناوي     
كذلك االنسان الذي   . بعناوين كثرية ويستعيذ به يف صور شىت كثرية، خالصاً من شر اعدائه           

حظي بتجليات امساء كثرية، وانيطت به وظائف كثرية، وابتلي باعداء كثريين، يذكر كـثرياً              
ا أن مدار فخر االنسانية، وهـو االنسـان الكامـل           من امساء اهللا يف مناجاته واستعاذته، كم      

 يدعو اهللا ويستعيذ به من النار بألف اسم واسـم يف دعائـه املسـمى                (ص)احلقيقي، حممد 
  .باجلوشن الكبري

قـل  (ومن هذا السر جند القرآن يأمر باالستعاذة بثالثة عناوين، وذلك يف سورة الناس              
  ...)شر الوسواس اخلناسمن _ إله الناس_ ملك الناس_ اعوذ برب الناس
  .االستعانة بثالثة امساء من امسائه احلسىن) بسم اهللا الرمحن الرحيم(ويبني يف 

  الغصن الثاين
  من الكلمة الرابعة والعشرينالغصن الثاين

 
 
 يبني سرين يتضمنان مفاتيح أسرار كثرية

:السر األول  
م مع أم وكشفياخيتلف األولياء كثرياً يف مشهودا م يتفقون يف أصول اإلميان،ِلم  إذ  

حياناً كشوفهم اليت هي يف درجة الشهود خماِلفةً للواقع وجمانبة للحق؟أتظهر   
 النظر احلقيقةَ متناقضةً يف أفكارهم رغم       وأرباب أصحاب الفكر    - ويبين   -وملاذا يرى   

حدة بألوان شىت؟اثبات أحقيتها بالربهان القاطع لدى كل واحد منهم؟ ِفلم تتلون احلقيقة الوا  
:السر الثاين  



ملاذا ترك األنبياء السابقون عليهم السالم قسماً من أركان اإلميان، كاحلشر اجلسماين،            
 -حىت ذهب   . ، ومل يفصلوه تفصيالً كامالً كما هو يف القرآن الكرمي         اإلمجالعلى شيء من    

ا تقدم قسم مـن األوليـاء        املة؟ مث ملاذ   األركان تلك   إنكارقسم من أممهم إىل      -فيما بعد   
 قسماً من أركان    أنالعارفني احلقيقيني يف التوحيد فحسب، حىت بلغوا درجة حق اليقني، مع            

اإلميان يبدو جممالً يف مشارم أو يتراءى نادراً، بل ألجل هذا مل يول متبعوهم فيما بعد تلك                 
. االهتمام الالزم، بل قد زاغ بعضهم وضلاألركان  

احلقيقي ينال بانكشاف أركان اإلميان كلها، فلماذا تقدم أهل احلقيقة          فما دام الكمال    
وهـو    الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم      أنعلما  . يف بعضها بينما ختلّفوا يف بعضها اآلخر      

 املرسلني الذي حظى باملراتب العظمى لألمساء احلسىن كلها، وكذا القرآن احلكيم الذي             إمام
 وبأسلوبماوية، قد فصال أركان اإلميان كلها تفصيالً واضحاً جلياً           مجيع الكتب الس   إمامهو  

 جاد ومقصود؟ 
.ألن الكمال احلقيقي األمت هو هكذا يف احلقيقة! نعم: اجلواب  

:وحكمة هذه األسرار هي على النحو اآليت  
 اإلنسان على الرغم من ان له استعداداً لبلوغ الكماالت كلها ونيل أنوار األمسـاء               إن

،ىن مجيعها فانه يتحرى احلقيقة من خالل ألوف احلجب والربازخاحلس اقتداره جزئـي،   إذ 
.واختياره جزئي، واستعداداته خمتلفة ورغباته متفاوتة  
وألجل هذا تتوسط احلجب والربازخ لدى انكشاف احلقيقة، ويف شهود احلق، فبعضهم          

ابلية بعضهم ال تكون منشـأ      وحيث إن القابليات متفاوتة، فق    . ال يستطيع املرور من الربزخ    
.النكشاف بعض أركان اإلميان  
مث إن ألوان جتليات األمساء تتنوع، حسب نيل املظاهر، وتصبح متغايرة، فال يسـتطيع              

 يكون مداراً لتجليه جتلياً كامالً، فضالً عن ان جتلي          أنبعض من حظي مبظهر اسم من األمساء        
فيقصـر بعـض    .  واجلزئيـة والظليـة واألصـلية     األمساء تتخذ صوراً خمتلفة باعتبار الكلية       

 حسـب   -وقد يغلب اسم من األمساء      . االستعدادات عن اجتياز اجلزئية واخلروج من الظل      
. فينفذُ حكمَه وحده، ويكون مهيمناً يف ذلك االستعداد-االستعداد   



 إشاراتإليها ببضع  وهكذا، فهذا السر الغامض العميق وهذه احلكمة الواسعة، سنشري
.ضمن متثيل واسع متازجه احلقيقة إىل حد  

ذات صفاء " رشحة"ذات حياة عاشقة للقمر، و" قطرة"ذات نقوش، و " زهرة"فلنفرض 
متوجهة حنو الشمس، حبيث إن لكٍل منها شعوراً، ولكٍل منها كماالً، وشـوقاً حنـو ذلـك                 
.الكمال  

 إىل سلوك النفس والعقل     إشاراافهذه األشياء الثالثة تشري إىل حقائق كثرية، فضالً عن          
: 111والروح، وهي أمثلة لثالث طبقات ألهل احلقيقة  
:أوالها  

:ثانيتها.فهذه األشياء تشري إىل هؤالء.. أهل الفكر وأهل الوالية وأهل النبوة  
)أي عن طريق احلواس.. (السالكون إىل احلقيقة سعياً لبلوغ كماهلم بأجهزة جسمانية  

..دة بتزكية النفس وأعمال العقلواملاضون إىل احلقيقة بااه  
.فهذه األشياء أمثلة هلؤالء.. والسائرون إىل احلقيقة بتصفية القلب واإلميان والتسليم  

:ثالثتها  
الذين حصروا السلوك إىل احلقيقة باستدالهلم، ومل يدعوا األنانية والغرور، وأوغلـوا يف         

.اآلثار  
.رفةوالذين يتحرون احلقيقة بالعلم واحلكمة واملع  

.والذين يصلون إىل احلقيقة سريعاً باإلميان والقرآن والفقر والعبودية  
فاألشياء الثالثة متثيالت تشري إىل حكمة االختالف يف الطوائف الـثالث املتفاوتـة يف              

. االستعدادات  
 نبينها أنفالسر الدقيق واحلكمة الواسعة اليت يتضمنها رقي هذه الطبقات الثالث، حناول 

."رشحة"و " قطرة"و " زهرة" وحتت عناوين ضمن متثيل  

                                                           
الطبقات الثالث التي في  إلى متوجهة الثالثة الواردة في التمثيل فاألمثلة. وفي كل طبقة أيضاً ثالث طوائف  111

  . المؤلف- . ال الطبقات الثالث وحدها. الطبقات التسع التي فيها إلى كل طبقة، بل



أنواع ثالثة خمتلفة من التجلـي واالنعكـاس    -  خالقها وبأمره بإذن - للشمس: فمثالً
.واإلفاضة  

.على األزهار: أحدها  
.على القمر والكواكب السيارة: واآلخر  
.على املواد اللماعة كالزجاج واملاء: وآخر  

:النعكاس على أوجه ثالثة واواإلفاضةمن هذا التجلي :  فاألول  
.األزهارجتل كلي وانعكاس عمومي، وهو أفاضتها على مجيع : األول  

.جتٍل خاٍص، وهو انعكاس خاص حسب كل نوع: الثاين  
. حسب شخصية كل زهرةإفاضةجتل جزئي، وهو : الثالث  

:ثانيتها  
)حلواسأي عن طريق ا.. (السالكون إىل احلقيقة سعياً لبلوغ كماهلم بأجهزة جسمانية  

..واملاضون إىل احلقيقة بااهدة بتزكية النفس وأعمال العقل  
.فهذه األشياء أمثلة هلؤالء.. والسائرون إىل احلقيقة بتصفية القلب واإلميان والتسليم  

:ثالثتها  
الذين حصروا السلوك إىل احلقيقة باستدالهلم، ومل يدعوا األنانية والغرور، وأوغلـوا يف         

.اآلثار  
.تحرون احلقيقة بالعلم واحلكمة واملعرفةوالذين ي  

.والذين يصلون إىل احلقيقة سريعاً باإلميان والقرآن والفقر والعبودية  
فاألشياء الثالثة متثيالت تشري إىل حكمة االختالف يف الطوائف الـثالث املتفاوتـة يف              

. االستعدادات  
 نبينها أنت الثالث، حناول فالسر الدقيق واحلكمة الواسعة اليت يتضمنها رقي هذه الطبقا

."رشحة"و " قطرة"و " زهرة"ضمن متثيل وحتت عناوين   
أنواع ثالثة خمتلفة من التجلـي واالنعكـاس    -  خالقها وبأمره بإذن - للشمس: فمثالً

.واإلفاضة  



.على األزهار: أحدها  
.على القمر والكواكب السيارة: واآلخر  
.على املواد اللماعة كالزجاج واملاء: وآخر  

: واالنعكاس على أوجه ثالثةواإلفاضةمن هذا التجلي :  فاألول  
.األزهارفاضتها على مجيع إجتل كلي وانعكاس عمومي، وهو : األول  

.جتٍل خاٍص، وهو انعكاس خاص حسب كل نوع: الثاين  
. حسب شخصية كل زهرةإفاضةجتل جزئي، وهو : الثالث  

ع منح تلك الشمس اآلثار اليت شاهدها ضمن        وأمثاهلا من اآلثار اجلليلة املهيبة، ال يستطي      
.ذلك القيد الضيق والربزخ احملدود  

الشمس تلـك اآلثـار      - اليت فرضناها ذات شعور      -وحىت لو منحت األشياء الثالثة      
 متنحها بوجٍه عقلي وإميـاين حبـت،        أن ميكنها   فإاالعجيبة اليت تشاهدها حتت ذلك القيد،       

.ة هي املطلقة ذاا تلك املقيدأنوبتسليم تام من   
اليت فرضناها شبيهة باإلنسان العاقل، اسنادها هـذه        " الزهرة والقطرة والرشحة  "فتلك  
بـل قـد تتصـادم      .. سناد عقلي ال شهودي   إمشوسها   إىل   - أي اآلثار العظيمة     - األحكام

لثالثـة  وهكذا فعلينا حنـن ا    . حكامها اإلميانية مع مشهوداا الكونية، فتصدق بصعوبة بالغة       أ
الدخول إىل هذا التمثيل املمتزج باحلقيقة، والذي يضيق ا وال يسعها، وتشـاهد يف بعـض      

. احلقيقةأعضاءجوانبه   
."الرشحة"و " القطرة"و " الزهرة" حنن الثالثة أنفسناسنفرض  ال يكفي ما افترضناه  إذ  

 مثلما تسـتفيض مـن       تلك الثالثة  أن ندرك   أنأي  . من شعور فيها، فنلحق ا عقولَنا أيضاً      
.مشسها املادية، فنحن كذلك نستفيض من مشسنا املعنوية  
 الصديق الذي ال ينسى الدنيا ويوغل يف املاديات وقـد غلظـت نفسـه     أيها فأنت

ألن استعدادك شبيه ا،. "الزهرة"كن ! وتكاثفت  تلك الزهرة تأخذ لونا قد حتلل من إن إذ  
.لك اللون، وتتلون به يف صورة زاهيةضياء الشمس ومتزج مثال الشمس من ذ  



 هذا الفيلسوف الذي درس يف املدارس احلديثة، واملعتقد باألسباب، والذي يشـبهه             أما
العاشقة للقمر، الذي مينحها ظل الضياء املستفاد من الشمس         " القطرة"، فليكن   "سعيد القدمي "

 أن القمر، وال تستطيع     إالّالنور   ال ترى بذلك     "القطرة"ولكن  ... فيعطي عينها نوراً فتتألأل به    
.ترى به الشمس، بل ميكنها رؤية الشمس بإمياا  
مث إن هذا الفقري الذي يعتقد أن كل شيء منه تعاىل مباشرة، ويعد األسباب حجابـا،                

، فهي رشحة فقرية يف ذاا، ال شيء هلا كي تستند"الرشحة"ليكن هو  إليه وتعتمد عليـه   
فلها صفاء . إليها  أخرى كي تتوجهأشياءي تشاهد به، وال تعرف كالزهرة وليس هلا لون ك

.خالص خيبئ مثال الشمس يف بؤبؤ عينها  
، لنرى ماذا بنا؟    أنفسنا ننظر إىل    أنواآلن، ما دمنا قد حللنا مواضع هذه الثالثة، علينا          

 وماذا نعمل؟
. ربينـا وجيملنـا   حسانه، فينورنـا وي   إفها حنن ننظر، وإذا بالكرمي يسبغ علينا ِنعمه و        

، ويسأل القرب ممن يستحق العبادة واحملبة، ويطلب رؤيته، لذا فكـل  اإلحسانواإلنسان عبد   
.منا يسلك حسب استعداده جباذبة تلك احملبة  

وهـا قـد    ..  زهرة وأنت متضي يف سلوكك، ولكن امض       أنت "الزهرة"فيا من يشبه    
بينما . األزهار مبثابة كل    أصبحتأنك  مضيت، وقد ترقيت تدرجيياً حىت بلغت مرتبةً كلية، ك        

الزهرة مرآة كثيفة، فألوان الضياء السبعة تنكسر وتتحلل فيها، فتخفـي صـورة الشـمس               
املنعكسة فلن توفّق إىل رؤية وجه حمبوبك الشمس، ألن األلوان املقيدة، واخلصائص، تشتت              

 لن تنجو مـن      يف هذه احلالة   فأنت. ضوء الشمس وتسدل احلجاب دونه، فيحجب ما وراءه       
:ولكن النجاة بشرط واحد هو. الفراقات الناشئة من توسط الصور والربازخ  

 ترفع رأسك السارح يف حمبة نفسك، وتكف نظرك املستمتع مبحاسن نفسك واملغتر             أن
 - مث حتول وجهك املنكب إىل التراب     . ا، وحتدقه يف وجه الشمس اليت هي يف كبد السماء         

س يف عالها، ذلك ألنك مرآة لتلك الشمس، ووظيفتـك مرآتيـة            الشم إىل   -يسأل الرزق   
أما رزقك فسيأتيك من باب خزينة الرمحة، التراب، سـواء أعلمـت أم مل              .  لتجليها وإظهار

.تعلم  



 الزهرة مرآة صغرية للشمس، فان هذه الشمس الضخمة أيضاً هي مـرآة             أننعم، كما   
فأدرك يا قلب اإلنسان مـن      . "النور"  كقطرة يف حبر السماء تعكس ملعة متجلية من اسم اهللا         

!هذا ما اعظم الشمس اليت أنت مرآا  
 هذا الشرط جتد كمالك، ولكن لن ترى الشمس بذاا ويف نفس األمـر        أجنزتفبعدما  

ألوان صفاتك تعطيها لوناً، ومنظارك الكثيف يلبسـها   إذ  بل ال تدرك تلك احلقيقة جمردة،
. حتت قيدصورة، وقابليتك املقيدة حيددها  

انك مبنظار قطرة فكِرك وسـلّم  "! القطرة" الفيلسوف احلكيم الداخل يف  أيها واآلن
القمر يف ذاته كثيف مظلم،     ! انظر. ودخلت القمر . الفلسفة رقيت وصعدت حىت بلغت القمر     

فانك تقـدر أن    . فقد ذهب سعيك هباًء وعلمك بال جدوى وال نفع        . ال ضياء له وال حياة    
: اخلبيثة ذه الشروط، وهياألرواحت اليأس ووحشة الغربة وازعاجات تنجو من ظلما  

 الليل هذا هي أنوار أن تركت ليل الطبيعة وتوجهت إىل مشس احلقيقة، اعتقدت يقينا إن
فان وفيت ذا الشرط جتد كمالك، فتجد الشمس املهيبة بديل قمر           . ظالل ضياء مشس النهار   

 تراها وراء ستائر    وإمناقك اآلخر لن ترى الشمس صافية،       ولكنك أيضاً مثل صدي   . فقري معتم 
آنسها عقلُك وألفَتها فلسفَتك، تراها خلف ما نسجها علمك وحكمتك من  حجب، تراها              

. قابليتكإياهاعطَتها أيف صبغة   
فقري، عدمي اللون، يتبخر بسرعة حبـرارة       " الرشحة"وهذا صديقكم الثالث الشبيه بـ      

يته وميتطي البخار فيصعد إىل اجلو، يلتهب ما فيه من مادة كثيفـة بنـار               نانأالشمس، يدع   
.العشق، ينقلب بالضياء نوراً، ميسك بشعاع صادر من جتليات ذلك الضياء ويقترب منه  

 شئت مـن    أينماما دمت تؤدي وظيفة املرآة للشمس مباشرة، فكن         ! فيا مثال الرشحة  
ية تطل منها إىل عني الشمس بعني اليقني، فال تعاين   املراتب، فيمكنك ان جتد نافذة نظارة صاف      

 املهيبة بال أوصافهاإليها   تسندأنتستطيع  إذ  إليها،  اآلثار العجيبة للشمسإسنادصعوبة يف 
  اآلثار املذهلة لسلطنتها الذاتيـة إسناد ميسك يدك ويكفّك شيء قطعاً عن   أنتردد، فال ميكن    

قيد القابليات وال صغر املرايا، وال يسـوقك إىل خـالف           فال حيريك ضيق الربازخ وال      . إليها
إليها مباشرة، ولذلك فقد أدركت أن ما  احلقيقة شيء من ذلك ألنك صاف وخالص تنظر



منا نوع من جتلياا وضرب من انعكاسـاا        إيشاهد يف املظاهر ويرى يف املرايا ليس مشساً، و        
 تظهر  أنعناوين هلا فحسب، ولكن ال ميكنها        هي دالئل و   إمناوان تلك االنعكاسات    . املتلونة

.آثار هيبتها مجيعاً  
ففي هذا التمثيل املمتزج باحلقيقة يسلَك إىل الكمال بطرق ثالثة خمتلفة متنوعة، فهـم              

 ام يتفقون يف النتيجة، ويف      إالّيتباينون يف مزايا تلك الكماالت ويف تفاصيل مرتبة الشهود،          
.  باحلقيقة للحق، ويف التصديقاإلذعان  

منا يرى ظالهلا يف مرآة القمر، ال       إصالً، و أ إنساناً ليلياً مل يشاهد الشمس       أنهذا فكما   
منا يقلد  إميكنه ان ميكّن يف عقله ويستوعب هيبة الضياء اخلاص بالشمس وجاذبتها العظيمة و            

و " القـدير  "كذلك من مل يبلغ بالوراثة النبوية املرتبة العظمى ألمسي        . من رآها ويستسلم هلم   
 إـا :  والقيامة الكربى ويقبلها تقليداً، قـائالً    األعظموأمثاهلا من األمساء يرى احلشر      " احمليي"

 واملراتب العظمى االسم األعظمألن حقيقة احلشر والقيامة مظاهر لتجلي . ليست مسألة عقلية
بينما من نفذ فكره إىل . فمن مل يرق نظره إىل تلك املرتبة يضطر إىل التقليد    . لقسم من األمساء  

هناك يرى احلشر والقيامة سهلة كسهولة تعاقب الليل والنهار والشتاء والصيف، فريضى ـا              
.مطمئن القلب  
وهكذا فمن هذا السر يذكر القرآنُ الكرمي احلشر والقيامة يف اعظم مرتبة ويف اكمـل               

االسم لذي حظي بأنوار  صلى اهللا عليه وسلم  ااألعظمإليهما الرسول  تفصيل وهكذا يرشد
.األعظم  

 تفصيل بل   وأوسعأما األنبياء السابقون عليهم السالم فلم يبينوا احلشر يف أعظم درجة            
 ابتدائيـة   أحوال حيث كانت أممهم على      اإلرشاد، وذلك مبقتضى حكمة     اإلمجالبشيء من   

.بسيطة  
رتبته العظمـى أو     اإلميان يف م   أركانومن هذا السر أيضاً مل ير قسم من األولياء بعض           

. يبينوه هكذاأنعجزوا عن   
. ومن هذا السر أيضاً تتفاوت كثرياً درجات العارفني يف معرفة اهللا  

. كثرية أمثال هذهأسراروهكذا تنكشف من هذه احلقيقة   



احلقيقة واسعة جداً وعميقـة   إذ واآلن نكتفي بالتمثيل، ألنه يشعر إىل حٍد ما باحلقيقة،
  . ومبا ال طاقة لنا بهأسرار هو  فوق حدنا من جداً،وال نتدخل مبا
  الغصن الثالث

نظراً لشئ من الغموض الذي يكتنف فهم قسٍم من االحاديث الشريفة اليت تبحـث يف               
 فقد ضعفها عدد من أهل العلم       «فضائل االعمال وثواا  » ويف   «عالمات الساعة واحداثها  »

 وتطرف آخرون من ضعاف االميان      «وضوعاتامل»املعتدين بعقوهلم، ووضعوا بعضها يف عداد       
  .املغرورين بعقوهلم فذهبوا اىل انكارها

 اصالً مـن االصـول      «اثين عشر »وحنن هنا ال نريد أن نناقشهم تفصيالً، بل ننبه اىل           
  .والقواعد العامة اليت ميكن االستهداء ا يف فهم هذه االحاديث الشريفة موضوعة البحث

 oاالصل االول  
 «الكلمـة العشـرين   »لة اليت بيناها يف اجلواب عن السؤال الوارد يف ايـة            وهو املسأ 

  :وجمملها
ان الدين امتحان واختبار، مييز االرواح العالية من االرواح السافلة، لـذا يبحـث يف               
احلوادث اليت سيشهدها الناس يف املستقبل بصيغة ليست جمهولة ومبهمة اىل حـد استعصـاء         

بـل يعرضـها عرضـاً    . ح البداهة اليت ال مناص من تصديقها  فهمها، وليست واضحة وضو   
  .منفتحاًً على العقول، ال يعجزها، وال يسلب منها القدرة على االختيار

فلو ظهرت عالمة من عالمات الساعة بوضوح كوضوح البديهيات، واضطر الناس اىل            
 آخـر   التصديق، لتساوى عندئذ استعداد فطري كالفحم يف خساسته مع استعداد فطـري           

  .كاألملاس يف نفاسته، ولضاع سر التكليف وضاعت نتيجة االمتحان سدى
 والسفياين  112فألجل هذا ظهرت اختالفات كثرية يف مسائل عديدة، كمسائل املهدي           

  . وصدرت احكام متضاربة لكثرة االختالف يف الروايات113

                                                           
112
واحاديث املهدي عند الترمذي، وايب داود، وابن ماجه، واحلاكم، والطرباين، وايب يعلى املوصلى،   

واالحاديث الواردة يف املهدي اليت أمكن : قال الشوكاين يف التوضيح. واسندوها اىل مجاعة من الصحابة



 oاالصل الثاين :  
كمـا يف   - ها اىل برهان قطعيللمسائل االسالمية طبقات ومراتب، فبينما حتتاج احدا

  .تكتفي االخرى بغلبة الظن، واخرى اىل جمرد التسليم والقبول وعدم الرفض - مسائل العقائد
هلذا ال يطلب برهانٌ قطعي واذعان يقيين يف كل مسألة من مسائل الفروع أو االحداث               

  .الزمانية اليت هي ليست من اسس االميان، بل يكتفى بالتسليم وعدم الرفض
 oاالصل الثالث  

لقد أسلم كثري من علماء بين اسرائيل والنصارى يف عهد الصحابة الكرام، رضـى اهللا               
عنهم، ومحلوا معهم اىل االسالم معلومام السابقة، فأُخذ ومهاً غري قليٍل من تلك املعلومات               

  .السابقة املخالفة لواقع احلال كأا من العلوم االسالمية
 oاالصل الرابع  

                                                                                                                                                                             

الوقوف عليها منها مخسون حديثاً فيها الصحيح واحلسن والضعيف املنجرب، وهي متواترة بالشك وال 
شبهة، بل يصدق وصف التواتر على ما هو دوا على مجيع االصطالحات احملررة يف االصول، وأما اآلثار 

. ة ايضاً، هلا حكم الرفع، اذ ال جمال لالجتهاد يف مثل ذلك أهـعن الصحابة املصرحة باملهدي فهي كثري
 ).485/6(وانظر التحفة  للمباركفوري  ) 114 - 113االذاعة حملمد صديق حسن خان (

113
  : نذكر منها«بالسفياين» وردت احاديث كثرية حبق دجال املسلمني املوصوف   
رج رجل يقال له السفياين يف عمق دمشق خي): ص(عن ايب هـريرة رضي ا عنه قـال قال رسول اهللا»

وعامة من يتبعه من كلب، فيقتل حىت يبقر بطون النـساء ويقتل الصبيان فتجمع هلم قيس فيقتلها حىت ال 
مينع ذنب تلعة، وخيرج رجل من اهل بييت يف احلرة فيـبلغ السفياين، فيبعث اليه جنداً من جنده فيهزمهم 

معه حىت اذا صار ببيداء مـن االرض خسف م فال ينجو منهم اال املخرب فيسري منهم اليه السفياين مبن 
هذا حـديث صحيح االسـناد على شرط :  وقـال520/4 اخرجه احلاكم يف املستدرك «عنهم

ماء بني الكوفة والشام : يفتح ـــ كلب: يبقر. (الشيــخـيـن ومل خيـرجـاه، ووافقه الـذهيب
  .« منه موضعال خيلو: ـــ ال مينع ذنب تلعة

وانظر البداية والنهاية البن كثري وتذكرة . 75/2 واالسفرايين 388/2واورده السيوطي يف الآللئ 
 .املترجم - .القرطيب



اُدرج شئ من اقوال الرواة، أو املعاين اليت استنبطوها ضمن منت احلديث، فاُخذت             لقد  
وملا كان االنسان ال يسلم من خطأ، ظهر شئ من تلك االقوال واالسـتنباطات              . على عالّا 

  .خمالفاً للواقع، مما سبب ضعف احلديث
 o االصل اخلامس  

 من احملدثني على أا احاديث، بنـاء        اُعترب بعض املعاين امللهمة لالولياء واهل الكشف      
ومن املعلوم ان إهلام االولياء قد يكـون خاطئـاً          . ملهمني: ، اي 114على أن يف األمة حمدثني      

  .لبعض العوارض، فيمكن أن يظهر ما خيالف احلقيقة يف امثال هذا النوع من الروايات
 o االصل السادس  

كاية جمرى االمثال، واالمثال ال ينظر يشتهر بعض احلكايات بني الناس، فتجري تلك احل
اىل معناها احلقيقي، وامنا ينظر اىل اهلدف الذي يساق اليه املَثَل، هلذا كان يف بعض االحاديث                
ذكر بعض ما تعارف عليه الناس من قصص وحكايات كناية ومتثيالً على سـبيل التوجيـه                

  .واالرشاد
 مثل هذه املسائل فهو يعود اىل اعراف فان كان هناك نقص وقصور يف املعىن احلقيقي يف   

  .الناس وعادام ويرجع اىل ما تسامعوه وتعارفوا عليه من حكايات
 oاالصل السابع    

هناك كثري من التشبيهات والتمثيالت البالغية تؤخذ كحقائق مادية، إما مبرور الزمن او             
سبان تلك التشبيهات حقـائق     بانتقاهلا من يد العلم اىل يد اجلهل، فيقع الناس يف اخلطأ من ح            

  .مادية
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لقد كان فيمن كان قبلكم من االمم ناس »): ص(قال رسول اهللا:  عن ايب هريرة رضي ا عنه قال  

 رواه البخاري يف فضائل اصحاب « احد فانه عمرحمدثون من غري ان يكونوا انبياء، فان يكن من اميت
باب ما ذكر عن بين  - باب مناقب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه مسنداً ومعلقاً، ويف األنبياء - )ص(النيب 
 يف فضائل الصحابة باب فضائل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه من 2398ورواه مسلم . اسرائيل

 .رجماملت - .حديث عائشة رضي اهللا عنها



ان املَلَكني املسميني بالثور واحلوت، واملتمثلني على صورتيهما يف عامل املثـال،            : فمثالً
ومها من مالئكة اهللا املشرفة على احليوانات الربية والبحرية، قد حتوال اىل ثور ضخم وحوت               

  .ض على احلديثجمسم يف ظن الناس وتصورهم اخلاطىء، مما ادى اىل االعترا
هذا صوت حجٍر يهوي يف جهنم      : ، فقال (ص)سمع صوت يف جملس الرسول      : ومثالًَ

 فالذي يسمع ذا احلديث ومل تتـبني لـه       115منذ سبعني خريفاً فاآلن حني انتهى اىل قعرها         
احلقيقة ينكره، فيزيغ، ولكن اذا علم ما هو ثابت قطعاً، انه بعد فترة وجيزة جـاء أحـدهم                  

 ان املنافق الفالين املشهور قد مات قبل هنيهة، عندئذ يتـيقن ان الرسـول               (ص)نيب  فاخرب ال 
 قد صور ببالغته النبوية الفائقة ذلك املنافق الذي دخل السبعني من عمـره كحجـٍر                (ص)

يتدحرج اىل قعر جهنم، حيث ان حياته كلها سقوط اىل الكفر وتردٍّ اىل اسفل سافلني، وقد                
  .الصوت يف حلظة موت ذلك املنافق وجعله عالمة عليهأمسع اهللا سبحانه ذلك 

 o االصل الثامن  
خيفي احلكيم العليم يف دار االمتحان وميدان االبتالء هذا، اموراً مهمة جداً بني ثنايـا               

  .وترتبط ذا االخفاء حكم كثرية ومصاحل شىت. كثرة من االمور
يف يوم ) ساعة االجابة(مضان، و يف شهر ر) ليلة القدر(قد أخفى سبحانه وتعاىل : فمثالً
يف عمـر   ) قيام الساعة (يف العمر، و  ) األجل(بني جماميع البشر، و   ) أولياءه الصاحلني (اجلمعة، و 
  .وهكذا.. الدنيا
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كنا مع »:  روى مسلم يف كتاب الزهد، وصـفة اجلنة، واالميـان، عن ايب هريرة رضي اهللا عنه قال  

: قال. اهللا ورسوله اعلم: تدرون ما هذا؟ قلنا) ص(فقال النيب ) اي سقطة(اذ مسع وجبة ) ص(رسول اهللا 
 زاد «حتـى انتهـى اىل قعرهاهذا حجر رمي به يف النار منذ سبعني خـريفاً فهو يهـوي يف النار اآلن 

  ). 2844 رقم 3185 - 2185/4(«فسمعتم وجـبتها »يف رواية 
قدم من سفر، فلما كان قرب املدينة هاجت ) ص(وروى ايضاً عن جابر رضي اهللا عنه ان رسول اهللا 

 بعثت هذه الريح ملوت منافق، فلما: قال) ص(ريح شديدة تكاد ان تدفن الراكب، فزعم ان رسول اهللا 
ورواه امحد بغري هذا ). 2782 رقم 2145/4. («قدم املدينة فاذا منافق عظيم من املنافقني قد مات

 .ــ املترجم).346، 3/341(اللفظ 



فلو كان أجلُ االنسان معيناً ومعلوماً وقته، لقضى هذا االنسان املسكني نصف عمـره              
.  يساق خطوة خطوة حنو حبل املشـنقة       يف غفلة تامة، ونصفه اآلخر مرعوباً مدهوشاً كمن       

بينما تقتضي احملافظة على التوزان املطلوب بني الدنيا واآلخرة ومصلحة بقاء االنسان معلقـاً              
قلبه بني الرجاء واخلوف، أن تكون يف كل دقيقة متر باالنسان امكان حـدوث املـوت او                 

جل على ألف سنة مـن      وعلى هذا يرجح عشرون سنة من عمر جمهول اال        .. استمرار احلياة 
  .عمر معلوم االجل

وهكذا فقيام الساعة، هو أجلُ هذه الدنيا، اليت هي كانسان كبري، فلو كان وقته معيناً               
ومعلناً ملضت القرون االوىل والوسطى سادرة يف نوم الغفلة، بينما تظل القرون االخـرية يف               

 - الدنيا - كرب وبلده االعظمرعب ودهشة؛ ذلك الن االنسان وطيد العالقة حبياة مسكنه اال
  .حبكم حياته االجتماعية واالنسانية مثلما يرتبط مبسكنه وبلده حبكم حياته اليومية والشخصية

ال يناقضه مرور ألف    ) اقتربت الساعة (نفهم من هذا أن القرب املذكور يف اآلية الكرمية        
السنني اىل عمر الدنيا االّ     وما نسبة ألف سنة أو ألفني من        . سنة ونيف، اذ الساعة اجل الدنيا     

  .كنسبة يوٍم أو يومني أو دقيقة ودقيقتني اىل سين العمر
وكذلك ينبغي أال يغيب عن بالنا أن يوم القيامة ليس أجل االنسانية فحسب حىت يقاس               
قربه وبعده مبقياس عمرها، بل هو أجل الكائنات والسماوات واالرض ذات االعمار املهولة             

  .س واحلساباليت تند عن القيا
وألجل هذا فقد أخفى احلكيم العليم موعد قيام الساعة يف علمه بني املغيبات اخلمسة،              
وكان من حكمة االخفاء هذا أن خيشى الناس يف مجيع العصور قيام الساعة، حىت الصـحابة                
الكرام رضوان اهللا عليهم كانوا أشد خشية من قيامها يف زمنهم من غريهم، مع أم كـانوا                 

عيشون يف خري القرون، وهو قرن السعادة واجنالء احلقائق، بل قال بعضهم ان أشراط الساعة               ي
فالذين جيهلون حكمة االخفاء وحقيقته يف الوقت احلاضـر يقولـون           . وعالماا قد حتققت  

كيف ظن الصحابة الكرام رضوان اهللا عليهم قرب وقوع حقيقة مهمة وخطرية ستأيت             : ظلماً
ة سنة، ظنوها قريبة يف عصرهم، علماً بأم كانوا أقدر املسلمني وأفضلهم            بعد ألف وأربعمائ  



يف ادراك معاين اآلخرة، وأحد املؤمنني بصرية وأرهفهم حساً بارهاصات ما سيأيت به الزمن؟              
  !لكأن فكرهم قد حاد عن احلقيقة الف سنة

لنـاس تفكـراً   كانوا اكثر ا - رضى اهللا عنهم أمجعني - ألن الصحابة الكرام: اجلواب
باآلخرة، وأرسخهم يقيناً بفناء الدنيا، وأوسعهم فقهاً حبكمة اخفاء اهللا سبحانه لوقت القيامة،             
وذلك بفضل نور الصحبة النبوية وفيضها عليهم، لذا كانوا منتظرين أجل الدنيا، متهيئني ملوا     

  .كمن ينتظر أجله الشخصى، فسعوا آلخرم سعياً حثيثاً
نابع من هذه احلكمة حكمة االخفاء      ) فانتظروا الساعة (... (ص)رسول  مث ان تكرار ال   

واالام وفيه ارشاد نبوي بليغ، وليس تعييناً ملوعد الساعة بالوحي، حىت يظـن بعـده عـن                
  .احلقيقة، اذ احلكمة شئ خيتلف عن العلة

اموهكذا فاالحاديث الشريفة اليت هي من هذا القبيل نابعة من حكمة االخفاء واال.  
وبناء على هذه احلكمة نفسها، فقد انتظر الناس منذ زمن مديد، بل منذ زمن التـابعني      
ظهور املهدي والدجال السفياين، على أمل اللحاق م، حىت قال قسم من االولياء الصاحلني              

  !بفوات وقتهم
. فاحلكمة يف عدم تعيني اوقات ظهورهم هي احلكمة نفسها يف عدم تعيني يوم القيامـة          

  :تتلخص مبا يأيتو
 املهدي الذي يكون أساساً للقوة املعنويـة،  «معىن»ان كل وقت وكل عصر حباجة اىل    

وكذلك جيب ان يكون    . فيلزم ان يكون لكل عصر نصيب من هذا املعىن        . وخالصاً من اليأس  
الناس يف كل عصر متيقظني وحذرين من شخصيات شريرة تكون على رأس النفاق وتقـود               

  .من الشر، وذلك لئال يرختي عنانُ النفس بالتسيب وعدم املباالةتياراً عظيماً 
فلو كانت اوقات ظهور املهدي والدجال وامثاهلما من االشخاص معينـةً لضـاعت             

  .مصلحة االرشاد والتوجيه
  :اما سر االختالف يف الروايات الواردة يف حقهما فهو

طام واجتهادام الشخصـية    ان الذين فسروا تلك االحاديث الشريفة قد ادجموا استنبا        
كتفسريهم ان وقائع املهدي واحداث الدجال تقع حول الشـام والبصـرة         . مع منت احلديث  



والكوفة حسب تصورهم؛ اذ كانت تلك املدن تقع حول مركز اخلالفة يومئـذ يف املدينـة                
  .املنورة والشام

ية املعنوية الولئـك    أو أم فسروا تلك االحاديث بأن اآلثار العظيمة اليت متثّل الشخص          
االشخاص أو تقوم ا مجاعاتهم، تصوروها ناشئةً من شخصيتهم الذاتية الفردية، مما ادى اىل              
 - ان يفهم ان هؤالء االشخاص سيظهرون ظهوراً خارقاً للعادة، فيعرفهم مجيع الناس، واحلال

ترب االنسان ال يسلب منه ان الدنيا ميدان اختبار وامتحان، وان اهللا تعاىل عندما خي - كما قلنا
ال  - اي الـدجال واملهـدي   - االختيار بل يفتح الباب امام عقله؛ لذا فهؤالء االشـخاص 

يعرفون من قبل كثري من الناس عند ظهورهم، بل ال يعرف ذلك الدجال الرهيب نفسه انـه                 
  .ماقدجال بادئ االمر، وامنا يعرفهم من ينظر اليهم بنور االميان النافذ اىل االع

  أن يوماً من ايامه كسنة       (ص)والدجال الذي هو من عالمات الساعة قال عنه الرسول          
وان الدنيا تسمع صـوته، ويسـيح       . 116ويوماً كشهر ويوماً كجمعة وسائر أيامه كأيامكم        

  .االرض يف اربعني يوماً
 ان حاش للّه، بـل  . هذه الرواية ضرب من احملاالت، وانكروها     : فالذين مل ينصفوا قالوا   

  :هي اآليت - والعلم عند اهللا - حقيقتها
الذي هو اكثـف   - ان يف احلديث الشريف اشارة اىل ظهور شخص من جهة الشمال

يقود تياراً عظيماً يتمخض من املادية اجلاحدة، ويدعو اىل االحلاد وانكار  - منطقة لعامل الكفر
وتتضـمن هـذه    . ل العامل فمعىن احلديث فيه اشارة اىل ظهور هذا الشخص من مشا         . اخلالق

  :االشارة رمزاً حكيماً وهو
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: ما لبثه يف االرض؟ قال: قلنا يا رسول اهللا: (رواية مسلم: االحاديث يف هذا الباب كثرية نذكر منها  

صحيح مسلم بشرح . («م كجمعة، وسائر ايامه كايامكماربعون يوماً، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويو
، والترمذي كلهم من حديث )4322، 4321(واخرجه بسياق قريب ابو داود ) 66/18النووى 

 .املترجم - .النواس بن مسعان رضي اهللا عنه



 ان الدائرة القريبة للقطب الشمايل تكون السنة فيها يوماً وليلة، حيث أن ستة أشـهر               
فهذه ). يوم كسنة (اي يوم الدجال هذا سنة واحدة كما ورد         . منها ليل والستة االخرى ار    

فهو انه كلما تقدمنا من     ) يوم كشهر (اد بـ   أما املر . اشارة اىل  ظهوره قريباً من تلك الدائرة       
الشمال حنو مناطقنا يكون النهار احياناً شهراً كامالً حيث ال تغـرب الشـمس شـهراً يف                 

وهذه . وهذه اشارة ايضاً اىل جتاوز الدجال اىل عامل احلضارة بعد ظهوره يف الشمال            . الصيف
قتربنـا نـزوالً مـن الشـمال اىل         وهكذا كلما ا  .. االشارة آتية من اسناد اليوم اىل الدجال      

اجلنـوب نرى الـشمــس ال تغرب اســبوعاً، اىل ان يكـون الفـرق يف الشـروق             
وقد كنت يف مكان كهذا عندما كنت اسرياً        . والغروب ثالث ساعات، اي كأيامنا االعتيادية     

يف روسيا، فكانت الشمس ال تغرب اسبوعاً يف مكان قريب منا، حىت كان الناس خيرجـون                
  .شاهدة املنظر الغريب للغروبمل

اما بلوغ صوت الدجال اىل احناء العامل، وانه يطوف االرض يف اربعني يومـاً، فقـد                
فالذين انكروا  . حلّتهما اجهزة الراديو واملخابرة ووسائل النقل احلاضرة من قطارات وطائرات         

  .وم من االمور العاديةهاتني احلالتني من امللحدين باالمس وعدومها من احملاالت يروما الي
أما يأجوج ومأجوج والسد اللذان مها من عالمات الساعة، فقد كتبت عنهما بشئ من              

  :التفصيل يف رسالة اخرى، احيل اليها، اما هنا فأقول
انه مثلما دمرت قبيلتا املاجنور واملغول باالمس اتمعات البشرية وكانوا السبب يف بناء             

شري اىل انه مع قرب قيام الساعة ستسقط احلضارة اجلديدة ايضاً           سد الصني، فهناك روايات ت    
  .وتنهار حتت ضربات اقدام افكارهم االرهابية والفوضوية املرعبة

  :وهنا يتساءل عدد من املالحدة
  اين هذه الطائفة من البشر، واليت قامت وستقوم مبثل هذه االفعال؟

عينة يف موسم معني، مث ختتفي تبعاً       كما ان اجلراد آفة زراعية تكتسح منطقة م       : اجلواب
فإن خواص تلك االجناس اليت ابادت تلك املنطقة خمبوءة يف حنايا بعض افراد             . لتبدل املوسم 

يف موسم معني، وبكثرة ساحقة، اي  - بأمر إهلي - حمدودين منها، فتظهر تلك اآلفة نفسها
  .عنيان حقيقة اجناسها ترتوي وال تضمحل، لتظهر من جديد يف موسم م



فكما ان االمر هكذا يف اجلراد، فان االقوام الذين اشاعوا الفساد يف العامل يف وقت ما،                
سيظهرون عند موعد حمدد هلم إلهالك البشرية بأمر إهلي ومبشيئته سبحانه، فيدمرون احلضارة             

  .وال يعلم الغيب اال اهللا. البشرية مرة اخرى، ولكن اثارم وحتريكهم سيكون بنمط آخر
 o االصل التاسع  

ان حصيلة قسم من املسائل االميانية متوجهة اىل امور تتعلق ذا العامل الضيق املقيـد،               
  .والقسم اآلخر منها يرنو اىل العامل االخروى الواسع الطليق

وحيث ان قسماً من االحاديث النبوية الواردة يف فضائل االعمال قد عبر عنها الرسول              
ناسب الترغيب والترهيب، فقد ظن من ال ينعم النظر ان تلك            باسلوب بالغى ي   (ص)الكرمي  

كال، اا مجيعاً لعني احلق وحمض احلقيقة وليست فيها مبالغة !. االحاديث الشريفة حتمل مبالغة
  .قط

  : ان الذي خيرش اذهان املتعسفني ويثريها هو احلديث اآليت: مثال
)         رعة ماء    لو كانت الدنيا تعِدل عند اهللا جناح بعوضٍة ما شمنها ج او . 117) رب الكافر
  : وحقيقته هي. كما قال

 تعبر عن العامل الباقي، فالنور املنبثق من عامل البقاء، ولـو مبقـدار              «عند اهللا »ان كلمة   
اي ان  . جناح بعوضة هو أوسع وأعم، النه ابدي، من نور موقت ولو كـان ميـأل االرض               

 عامل الكبري، وامنا املوازنة هي بني دنيا كل فرداحلديث ال يعقد موازنة بني جناح البعوض وال
وبني النور الدائم املشع، ولو مبقدار جناح بعوضة من الفـيض   - حمصورة يف عمره القصري -

  .اإلهلي واحسانه العميم
  :مث ان الدنيا هلا وجهان، بل ثالثة اوجه
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  حديث«لو كانت الدنيا تعدل عند اهللا جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء»:  اصل احلديث   

) 306/4(واحلاكم ) 253/3( وابو نعيم يف حلية األولياء «حتفة») 2422(اخرجه الترمذي : صحيح
والعقيلي يف الضعفاء وعزاه يف اجلامع الصغري للضياء يف املختارة، كلهم ) 249/1(وابن عدي يف الكامل 

وجه هذا حديث صحيح غريب من هذا ال: من حديث سهل بن سعد رضي اهللا عنه، وقال الترمذي
 .ــ املترجم.وصححه احلاكم



  .وجه كاملرآة تعكس جتليات االمساء احلسىن: االول
  . اىل اآلخرة، اي ان الدنيا مزرعة اآلخرةوجه ينظر : والثاين

فهو الوجه الذي ينظر اىل العدم والفناء، فهذا الوجه االخري هو الدنيا غـري              : اما الثالث 
  .املرضية عند اهللا، وهي املعروفة بدنيا اهل الضاللة

اذن فالدنيا املذكورة يف احلديث الشريف ليست بالدنيا العظيمة اليت هي كمرايا لالمساء             
حلسىن ورسائل صمدانية، وال هي بالدنيـا اليت هـي مزرعـة لآلخـرة، وامنا هي الـدنيا      ا

اليت هي نقيض اآلخرة ومنشأ مجيع اخلطايا والذنوب ومنبع كل الباليا واملصائب، هي دنيـا               
فاين .عبدة الدنيا اليت ال تعِدل ذرة واحدة من عامل اآلخرة السرمدي املمنوح لعباد اهللا املؤمنني              

  ! احلقيقة الصادقة الصائبة من فهم اهل االحلاد الظاملني ملا ظنوه مبالغة؟هذه
هو ما ذهب امللحدون ومتادوا فيه بتعسفهم حني ظنوا أن مـا ورد مـن               : ومثال آخر 

االحاديث الشريفة حول ثواب االعمال وفضائل بعض السور يف القرآن الكرمي مبالغة غـري              
  !معقولة، بل حىت قالوا اا حمالة

، وسـورة  118 هلا ثــواب الـقــرآن   «الفاحتة»ان سـورة  - مثالً - قد وردف
، وسـورة   120 ربـع القرآن    «الزلـزال»، وسورة   119 تعدل ثلث الـقرآن     «االخـالص»
  .122 هلا ثواب عشرة امثال القرآن «يس» وسورة 121 ربع القرآن «الكافرون»
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اخرجه البخاري . «احلمدهللا رب العاملني هي السبع املثاين الذي أوتيته والقرآن العظيم»: حديث  

 . من حديث ايب سعيد املعلى139/2 والنسائي 145/1 وابو داود 322/6
119
ملوطأ وامحد يف  ومالك يف ا325/6اخرجه البخاري .  «قل هو اهللا احد تعدل ثلث القرآن»: حديث  

 . والنسائي من حديث ايب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه1461املسند وابو داود 
120
هل تزوجت يا فالن؟ : قال لرجل من اصحابه) ص(ان رسول اهللا: عن أنس بن مالك رضي ا عنه  

: قال. نثلث القرآ: قال. بلى: ؟ قال«قل هو اهللا»أليس معك : ال واهللا، وال عندي ما اتزوج به، قال: قال
قل يا ايها »أليس معك : قال. ربع القرآن: قال. بلى: ؟ قال«اذا جاء نصر اهللا والفتح»أليس معك 
ربع : بلى قال:  قال«اذا زلزلت االرض»قال أليس معك . ربع القرآن: قال. بلى: ؟ قال«الكافرون
 وامحد هذا حديث حسن،:  وقال«حتفة») 3058(اخرجه الترمذي .. تزوج تزوج: قال. القرآن



اذ ! ة هـذه الروايـات    فالذين ال ينعمون النظر وليس هلم انصاف وتروٍّ يدعون استحال         
 هذه الفضيلة وهي سورة من القرآن الكرمي وهناك سور          «يس»كيف تكون لسورة    : يقولون

  !اخرى فاضلة؟
  :ان حقيقة هذه الروايات هي

ان لكل حرف من حروف القرآن الكرمي ثواباً، وهو حسنة واحدة، ولكن بفضـل اهللا               
، واحياناً سـبعني، واخـرى   وكرمه يتضاعف ثواب هذه احلروف ويثمر حيناً عشر حسنات   

كما يف حـروف سـورة      (الفاً ومخسمائة   : ورابعة) كما يف حروف آية الكرسي    (سبعمائة  
كقراءة اآليات يف االوقات الفاضلة وليلة النصف       (عشرة آالف حسنة    : وخامسة) االخالص
تضاعف فت) كما يف قراءة اآليات يف ليلة القدر(ثالثني الفاً من احلسنات : وسادسة) من شعبان

وميكن فهم تضاعف الثواب اىل ثالثني الفاً مـن         . هذه احلسنات كما تتكاثر بذور اخلشخاش     
  )3:القدر) (خري من الف شهر(اآلية الكرمية 

                                                                                                                                                                             

البن ) 62 - 61/9( وعزاه احلافظ يف الفتح ) 380/11(واخلطيب يف تاريخ بغداد ) 147 - 146/3(
وهو حديث ضعيف لضعف سلمة، وان حسنه الترمذي : ايب شيبة وابو الشيخ مع زيادة يف احلديث وقال

 .ــ املترجم.وباقي رجال االسناد ثقات: أ هــ قلت
121
  .«احد تعدل ثلث القرآن، وقل يا ايها الكافرون تعدل ربع القرآنقل هو اهللا »: حديث ابن عمر  

ورواه البزار . مطوالً)  جممع البحرين66(ويف االوسط ) 13494(اخرجه الطرباين يف الكبري : حسن
ويف اسناد الطرباين ليث بن محاد ضعفه : وقال) 90/2(واورده اهليثمي يف امع )  زوائد البزار512(

فيهما ليث بن ايب سليم وحاله : وتعقبه حمقق الطرباين بقوله. أهــ. اد البزار حسنالدار قطين واسن
وانظر . وصححه) 4281(واحلديث يف صحيح اجلامع الصغري وزيادته برقم . أهــ. معروف

 .املترجم -  .588الصحيحة برقم 
122
 ومن قرأ يس ان لكل شئ قلبا وقلب القرآن يس،»): ص(قال رسول اهللا : عن انس بن مالك قال  

هذا حديث حسن : وقال)  حتفة3048(اخرجه الترمذي . «كتب اهللا له بقراءا قراءة القرآن عشر مرات
غريب، ال نعرفة اال من حديث محيد بن عبد الرمحن، وبالبصرة ال  يعرفون من حديث قتادة اال من هذا 

والدارمي )  حتفة3049(واخرجه الترمذي ايضاً برقم . أهـ. الوجه، وهارون ابو حممد جمهول
)456/2.( 



وهكذا فال ميكن مقايسة وال موازنة القرآن الكرمي مع وجود هذا التضاعف العـددي              
  .بعض السورالتصاعدي للثواب املذكور، وامنا ميكن ذلك مع اصل الثواب ل

  :ولنوضح ذلك مبثال
لنفرض ان مزرعة زرعت فيها الف حبة من الذرة، فلو انبتت بعض حباا سبع سنابل               

  .يف كل سنبلة مائة حبة، فان حبة واحدة من الذرة تعدل عندئذ ثلثي ما يف املزرعة) عرانيس(
 منـها  يف كل سنبلة) عرانيس(ان حبة اخرى انبتت عشر سنابل  - مثالً - ولو فرضنا

وهكذا قس يف   .. مائة حبة، فان حبة واحدة عند ذلك تساوي ضعف احلبوب املزروعة أصالً           
  .ضوء هذا املثال

فاآلن نتصور القرآن الكرمي مزرعة مساوية نورانية مقدسة، كل حرف فيه مـع ثوابـه               
بق فاذا ما طبقت هذا على املثال السا - بغض النظر عن سنابلها - االصلي مبثابة حبة واحدة

ميكنك معرفة فضائل السور اليت وردت حبقها االحاديث الشريفة، مبقارنتها بأصل حـروف             
  . القرآن

ان حروف القرآن الكرمي ثالمثائة الف وستمائة وعشرون حرفاً، وحـروف  : مثال ذلك 
سورة االخالص مع البسملة تسع وستني حرفاً، فثالثة اضعاف تسع وستون تساوي مـائتني              

ن حسنات كــل حـرف من حروف سورة االخالص تقارب ألفاً          اي ا . وسبعة حروف 
 واخذت  «يس»ومخـسمـائـة حسنة وكذلك اذا حـسبـــت حــروف سورة        

النسبة بينها وبني جمموع حروف القـرآن، واخذنا التضـاعف اىل عشـرة امثاهلـا بنظـر               
  .االعتــبار، جنـد ان لكـل حـرف فيها ما يقـارب من مخسـمائة حسنة

 على هذا املنوال بقية ما ورد يف فضائل السور يف االحاديث فستدرك مدى              فاذا قست 
  .كوا حقيقة صائبة لطيفة، ومدى بعدها عن كل ما يومئ اىل املبالغة واالسراف يف الكالم

 oاالصل العاشر  
قد يظهر افراد من الناس هلم خوارق يف االعمال واالفعال كما حيدث يف اكثر طوائف               

 كان الفرد الفذ هذا قد سبق اآلخرين وبزهم يف اخلري والصـالح فسـيكون       فان. املخلوقات
فكل من هـؤالء    . مبعث فخر لبين جنسه ومدار اعتزازهم، واالّ فهو نذير شؤم وبالء عليهم           



االفذاذ ينبث كشخصية معنوية يف كل مكان يف اتمع، وحياول اآلخرون تقليده يف افعالـه               
فالقضية اذن مـن    . لغ واحد منهم مبلغه يف هذا الفعل أو ذاك        وجيدون لبلوغ شأوه، ورمبا يب    

 إلمكان وجود ذلك الفرد اخلارق يف كل مكان وجوداً خمفياً           «ممكنة»حيث املنطق هي قضية     
ومطلقاً، اي أنه اصبح شخصاً كلياً بعمله هذا، أي من املمكن ان يولّد هذا النوع من العمل                 

  .نتيجة كهذه
مـن صـلى    :  اىل احاديث نبوية شريفة وردت ذه املعـاين        فانظر يف ضوء هذا املثال    
 أي ثواب ركعتني يف اوقات معينة يقابل حجة، هذه حقيقـة         123ركعتني كذا فله أجر حجة      

فيجوز اذن ان حتمل كل ركعتني من الصالة بالكلية هذا املعىن، ولكن الوقوع الفعلـي               . ثابتة
حيث أن للقبول شرائطه املعينة، لذا تنتفي مـن        هلذا النوع من الروايات ليس دائماً وال كلياً،         

امثال هذه الروايات صفة الكلية والدميومة؛ فهي اما بالفعل موقتة مطلقة؛ او هي قضية ممكنة،               
الغيبة : والكلية يف امثال هذه االحاديث هي من حيث االمكان االعتباري، كما هو يف            . كلية

الكلمة الطيبة صدقة كعتـق     : وكما هو يف  . اتالًكالقتل، اي يكون الفرد بالغيبة مساً زعافاً ق       
  .رقبة

  :واحلكمة يف ايراد هذه االحاديث ذه الصيغة هي
ابراز امكانية وقوع هذه الصفة املعنوية الكاملة يف كل مكان ويف صورا املطلقة، ألنه              

  .أبلغ يف الترغيب والترهيب واكثر حضاً للنفوس على اخلري وأشد جتنيباً هلا من الشر
مث ان شؤون العامل االبدي ال توزن مبقاييس عاملنا احلاضر، اذ ان اضخم ما عندنا ميكن                
ان يكون اصغر شئ هناك وال يوازيه، فثواب االعمال نظراً لكونه يتطلع اىل ذلـك العـامل                 
  .االبدي فان نظرتنا الدنيوية الضيقة تغدو قاصرة دونه، فنعجز عن ان نستوعبه بعقولنا احملدودة
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من صلى الغداة يف مجاعة مث جلس يذكر ا ) : (ص(قال رسول اهللا : عن ايب امامة رضي ا عنه قال  

اخرجه الطرباين يف الكبري ). حىت تطلع الشمس، مث قام فركع ركعتني انقلب بأجر حجة وعمرة
اسناده جيد ومثله : لترغيب والترهيبوقال احلافظ املنذرى يف ا) 885(ويف مسند الشاميني ) 7740(

وانظر االحاديث الواردة يف ذلك يف صحيح الترغيب والترهيب برقم ) 104/10(كالم اهليثمي يف امع 
 .املترجم - ).470 و 469 و 468



  :هي. هناك رواية تلفت انظار من ال يدققون النظر وال ينصفون يف احكامهم: فمثالً
  :من قرأ هذا اعطي له مثل ثواب موسى، وهارون، أي

احلمد للّّه رب السموات ورب االرضني رب العاملني وله الكربياء يف السموات واالرض       
  .وهو العزيز احلكيم

 وله العظمة يف السموات واالرض      احلمد هللا رب السموات ورب االرضني رب العاملني       
  .وهو العزيز احلكيم، وله امللك رب السموات وهو العزيز احلكيم

  :فحقيقة هذه االحاديث وامثاهلا اليت تثري االذهان هي
اننا ال ندرك مدى الثواب الذي يناله نبيان عظيمان مها موسى وهارون عليهما السالم              

 وضمن حدود نظرنا القاصر الدنيوي، لذا فحقيقة     اال حسب تصورنا ووفق اطار فكرنا الضيق      
الثواب الذي يناله عبد عاجز مطلق العجز بقراءته ذلك الورد، من رب رحيم واسع الرمحة،                
يف حياة خالدة ابدية، ميكن ان يكون مماثالً لذلك الثواب الذي تصورناه بعقولنـا القاصـرة                

  .ناللنبيني العظيمني، وذلك حسب دائرة علمنا وأفق تفكري
مثلنا يف هذا كمثل بدوي مل ير السلطان وال يدرك عظمته واته، ويف نظره احملـدود                

 - حىت لقد كان حوالينا. وفكره الضيق ان السلطان شخص كشيخ القرية او اكرب منه بقليل
ان السلـطان جيلـس قـرب املوقـد    : قرويون ســذج يقـولون - يف شرقي االناضول

عـىن ان اقــصى ما يتصــوره البدوي لعظمة السلطان        مب.. ويشرف على طبيخه بنفسه   
اذا أجنزت يل هـذا العمـل      : فلو قيل ألحد هؤالء   .. ال يرقى اىل مستوى آمر فوج يف اجليش       

فهذا القول حقيقة وصواب، حيـث ان   - اي مبكانة آمر الفوج - فسأكافئك برتبة السلطان
  .قدار عظمة آمر الفوج ليس االعظمة السلطان يف ذهن السامع ويف فكره احملدود هي مب

وهكذا فنحن ال نكاد نفهم حىت مبثل هذا البدوي احلقائق الواردة يف ثواب االعمـال               
املتوجهة اىل اآلخرة، بعقولنا الضيقة وبافكارنا القاصرة وبنظرنا الدنيوي الكليل؛ اذ ان ما يف              

له موسى وهارون عليهما    احلديث الشريف ليس هو عقد ملوازنة بني الثواب احلقيقي الذي ينا          
السالم، والذي هو جمهول لدينا، وبني الثواب الذي يناله العبد الذاكر للـورد؛ ألن قاعـدة                

اي ان  . التشبيه هي قياس اهول على املعلوم، أي ادراك حكم اهول من حكـم املعلـوم              



لعبـد الـذاكر     لدينا حسب تصورنا، والثواب احلقيقـي ل       «املعلوم»املوازنة هي بني ثواما     
  . عندنا«اهول»

مث ان صورة الشمس املنعكسة من سطح البحر ومن قطرة ماء هي الصـورة نفسـها،                
والفرق يف النوعية فقط، فكالمها يعكسان صورة الشمس وضوءها، لذا فأن روح كل مـن               
موسى وهارون عليهما السالم اليت هي مرآة صافية كالبحر تنعكس عليها من ماهية الثواب ما   

فكالمها ثواب واحد من حيث املاهيـة       . ينعكس على روح العبد الذاكر اليت هي كقطرة ماء        
  .والكمية اال ان النوعية ختتلف، اذ تتبع القابلية

مث ان ترديد ذكر وتسبيح معني، أو تالوة آية واحدة قد تفتح مـن ابـواب الرمحـة                  
ح فيها آية واحدة من الفوائد      والسعادة ما ال تفتحه عبادة ستني سنة، اي ان هناك حاالت متن           

  .ما للقرآن الكرمي كله
 بتالوته آية واحدة قد تكون      (ص)مث ان الفيوضات الربانية املتجلية على الرسول الكرمي       

فاذا قيل ان   .  موضع جتلي االسم االعظم    (ص)مساوية لفيض إهلي كامل على نيب آخر؛ اذ هو        
ظم بفضل وراثة النبوة ونال ثوابـاً ـا         العبد الذاكر قد تعرض اىل نفحة من ظل االسم االع         

  .مبقدار قابليته، بقدر الفيض اإلهلي على نيب آخر، فليس يف قوله خالف للحقيقة قط
مث ان الثواب واألجر من عامل النور اخلالد الذي ميكن ان ينحصر عـامل منـه يف ذرة                  

جاج واحدة، مبثل احنصار صـورة الســمـوات بنجـومـها يف قطـعـة صغرية من ز          
وهكذا فقراءة آية واحدة أو ذكر معني بنيٍة خالصة ميكن ان تولد شـفافية يف               . ورؤيتها فيها 

  .تستطيع ان تستوعب ثواباً نورانياً كالسموات الواسعة - كالزجاج - الروح
ايها الناظر اىل كل شئ بعني النقد والتجريح ومن دون تدقيق، ويا ذا االميـان               : النتيجة

أدم النظر يف هذه االصـول العشـرة،        ! أنصف قليالً ! لوء بالفلسفة املادية  الواهي والفكر املم  
واياك ان متد اصبع اعتراضك اىل االحاديث الشريفة وبدورها اىل ما خيل مبرتبة عصمة النبوة               

  .  حبجة ما تراه يف روايٍة من خالف قطعي للواقع ومنافاة للحقيقة(ص)للرسول الكرمي 



دين تطبيقها جتعلك تتخلى عن االنكار وتكفّك عن الرفض         فهذه االصول العشرة، وميا   
وليس  - اي اىل االصول - ان كان هناك تقصري حقيقي، فهذا راجع الينا: مث ختاطبك. اوالً

  !وان مل يكن مثة تقصري حقيقي فهو يعود اىل سوء فهمك انت. اىل احلديث الشريف قطعاً
ض، عليه ان يفند االصول العشـرة       ان من يسترسل يف االنكار والرف     : وحاصل الكالم 

  .املذكورة واالّ ال يستطيع االنكار
فان كنت منصفاً حقاً فتأمل جيداً يف هذه االصول العشرة، ومن بعـدها ال تنـهض                

رمبا هناك تفسري له، أو تأويـل، أو        : إلنكار حديث نبوي يراه عقلك خمالفاً للحقيقة، بل قل        
  !تعبري، ودع االعتراض

 oعشر االصل احلادي   
كما ان يف القرآن الكرمي آيات متشاات حتتاج اىل تأويل أو تطلب التسليم املطلـق،               

وميكنـك  . كذلك يف احلديث الشريف مشكالت حتتاج احياناً اىل تفسري وتعـبري دقـيقني            
  .االكتفاء باالمثلة املذكورة

             ن حوله مـن    نعم، ان اليقظ يستطيع ان يعرب عن رؤيا النائم، بينما النائم الذي يسمع م
  .اليقظني قد يطبق كالمهم بشكٍل ما يف منامه فيعبر عنه مبا يالئمه يف النوم

ان الذي يقول اهللا تعاىل يف      ! فيا ايها املنوم بالغفلة والفلسفة املادية، ويا عدمي االنصاف        
تنام عينـاي وال ينـام       والذي يقول عن نفسه     ) 17:النجم) (ما زاغ البصر وما طغى    (حقه  
 هو اليقظان احلقيقي، فال تنكر ما يراه هو، بل عبر عنه وِجد تعبرياً له يف رؤيـاك،   124قليب

والتمس له تفسرياً، اذ لو لسعت بعوضة شخصاً نائماً، فان آثار ذلك تظهر عليه وكأنه قـد                 
نعم كنت يف حـرب داميـة       : جرح يف احلرب، واذا ما استفسر عنه بعد صحوه، فسيقول         

                                                           
124
واخرجه ايضاً ابن حبان . واسناده حسن من اجل ابن عجالن) 438، 151/2( اخرجه امحد   
اهد يرتقي ا اىل درجة الصحة، منها ما اخرجه البخاري والنسائي من لكن للحديث شو). 2124(

حديث عائشة رضي اهللا عنها، وشاهد آخر اخرجه البخاري من حديث أنس رضي اهللا عنه، وآخر من 
حديث حسن : وقال) 5121(والترمذي ) 274/10(حديث ابن عباس رضي اهللا  عنهما اخرجه امحد 

 .ــ املترجم).107/1(والطبقات البن سعد ) 242/8(صحيح غريب، وانظر امع 



. بينما اليقظون الذين حوله يأخذون اضطرابه هذا مأخذ االسـتهزاء         ! واملدافع مصوبة حنوي  
  .فنظر الغفلة املنومة وفكر الفلسفة املادية ال ميكن ان يكونا قطعاً حمكاًً للحقائق النبوية

 oاالصل الثاين عشر  
ان نظر النبوة والتوحيد واالميان يرى احلقائق يف نور االلوهية واآلخرة ووحدة الكـون              

أما العلم التجرييب والفلسفة احلديثة فانه يرى االمور من زاويـة االسـباب     . توجه اليها ألنه م 
فرب غاية  . فاملسافة اذن بني زاوييت النظر بعيدة جداً      . املادية الكثرية والطبيعة ألنه متوجه اليها     

عظيمة جليلة لدى اهل الفلسفة تافهة وصغرية ال تكاد ترى بني مقاصد علماء اصول الـدين                
وهلذا فقد تقدم اهل العلم التجرييب كـثرياً يف معرفـة خـواص املوجـودات           . علم الكالم و

وتفاصيلها واوصافها الدقيقة يف حني ختلفوا كثرياً حىت عن ابسط املؤمنني وأقلـهم علمـاً يف           
  .جمال العلم احلقيقي وهو العلوم اإلهلية السامية واملعارف االخروية

نون ان علماء االسالم متأخرون عن علماء الطبيعـة         فالذين ال يدركون هذا السر، يظ     
والفالسفة، واحلال ان من احندرت عقوهلم اىل عيوم واصبحوا ال يفكرون اال مبـا يـرون،                
وغرقوا يف الكثرة من املخلوقات، أنى هلم اجلرأة ليلحقوا بورثة االنبياء عليهم السالم الـذين               

  .لرفيعة العاليةبلغوا املقاصد اإلهلية السامية وغاياا ا
مث ان الرؤية ان كانت من زاويتني خمتلفتني، فالشك من ظهور حقيقتني متباينتني، وقد              

وحتماً ال تتعارض حقيقة علمية قاطعة مع حقائق النصوص القرآنيـة           . تكون كلتامها حقيقة  
املقدسة، اذ اليد القصرية للعلم التجرييب قاصرة عن بلوغ اهداب طرٍف من حقائق القـرآن               

  :وسنورد مثاالً واحداً فقط على هذا. الرفيعة املرتهة
  :حقيقة الكرة االرضية يف نظر أهل العلم هي

اا احدى السيارات ذات احلجم املتوسط، تدور حول الشمس، وهي جرم صغري قياساً         
  . للكواكب والنجوم اليت ال تعد وال حتصى

الكلمة »قيقتها هي كما وضحتها     اما اذا نظرنا اىل الكرة االرضية بنظر اهل القرآن، فح         
  :«اخلامسة عشرة



ان االنسان الذي هو ألطف مثرة العامل، ومعجزة جامعة من معجزات القادر احلكـيم،              
هذا االنسان يعيش على هذه     .. وأبدع املخلوقات واعزها وألطفها، مع انه أعجزها وأضعفها       

         هلذا االنسان، فهي مع صغرها وحقار ا قياسـاً اىل السـموات      االرض، فاالرض اذن مهد
  : عظيمة وجليلة من حيث املعىن واملغزى واالبداع؛ حىت اصبحت باملنظور القرآين

وموضـع  .. ومعرض مجيع املصنوعات املعجزة   .. قلب الكون ومركزه من حيث املعىن     
 وحمشر االفعال الربانيـة .. جتلي االمساء احلسىن  كلها، حىت لكاا البؤرة اجلامعة لتلك االنوار      

وسوق واسع إلبراز اخلالقية اإلهلية املطلقة، وال سيما اجيادها الكثرة اهلائلـة         .. املطلقة ومرآا 
ومنوذج مصغر ملصنوعات عامل اآلخـرة      .. من النباتات واحليوانات الدقيقة بكل جود وكرم      

وموضع عـرض   .. ومصنع يعمل بسرعة قصوى النتاج منسوجات خالدة      .. الواسع الفسيح 
ومزرعة ضيقة مؤقتة الستنبات بذيرات تربى      .. ظر السرمدية املتبدلة بسرعة فائقة    لنماذج املنا 

  .بسرعة للبساتني اخلالدة الرائعة
هلذا كله جيعل القرآن الكرمي االرض صنواً للسموات، من حيث عظمتها معىن وامهيتها             

القـرآن  فيذكرها  . وكأا مثرة صغرية لشجرة ضخمة، وكأا قلب صغري جلسد ضخم         .صنعةً
  :الكرمي مقرونة بالسموات، فهي يف كفة والسموات كلها يف كفة، فتكرر اآلية الكرمية

  )رب السموات واالرض (
  :وهكذا فقس سائر املسائل على هذا املنوال، وافهم

. ان احلقائق امليتة املنكفئة للفلسفة، ال ميكنها ان تتصادم مع حقائق القرآن احلية واملنورة             
  . اال ان االختالف هو يف زاوية النظر، فتظهر احلقائق مـتباينةفكلتامها حقيقة،

  
  الغصن الرابع

)                والنجـوم والقمر ن يف األرض والشمسن يف السموات ومأن اهللا يسجد له م رأمل ت
واجلبالُ والشجر والدواب وكثري من الناس وكثري حق عليه العذاب، ومن يِهِن اهللا فما لَه ِمن                

  )18:احلج) ( ِان اهللا يفعلُ ما يشاءمكِرم
  :سنبني جوهرة واحدة فقط من اخلزينة العظمى الواسعة هلذه االية الكرمية، وذلك



ان القرآن احلكيم يصرح بان كل شئ من العرش اىل الفرش، ومن املَلَك اىل السـمك،             
بـده،  كل منـها يسـجد هللا، ويع      .. ومن ارات اىل احلشرات، ومن السيارات اىل الذرات       

االّ أن عباداا خمتلفة متباينة متنوعة، كلٌ حسب قابلياا، ومـدى نيلـها             . وحيمده ويقدسه 
  .لتجليات األمساء احلسىن

  :نبني هنا تنوع عبادات املخلوقات وتباينها مبثال
أن ملكاً عظيماً وسلطاناً ذا شأن، يستخدم أربعة أنواع مـن           ) وهللا املثل االعلى  (فمثالً  
  .ناء قصر أو مدينةالعمال يف ب

بل ينالون ذوقاً يف منتـهى   . هم عبيده، هذا النوع ال مرتب هلم وال اُجرة        : النوع االول 
اللطف، وحيصلون على غاية الشوق يف كل ما يعملونه ويؤدونه بأمر سيدهم، بل يـزدادون               
 متعة وشوقاً من أي كالم يف مدح سيدهم ووصفه، فحسبهم الشرف العظيم الذي ينالونـه              

فضالً عن تلذذهم لذة معنوية اثناء اشرافهم على العمل باسـم ذلـك             . بانتسام اىل سيدهم  
  .املالك، ويف سبيله ونظره اليهم، فال داعي اىل مرتٍب وال اىل رتبة وال اىل أجرة

هم خدام بسطاء، ال يعرفون ملاذا يعملون، بل ذلك املالك العظيم هـو             : القسم الثاين 
قهم اىل العمل بفكره وعلمه، ويعطيهم اجرة جزئية تناسبهم وهؤالء          الذي يستخدمهم ويسو  

اخلدام ال يعرفون نوع الغايات الكلية واملصاحل العظيمة اليت تترتب على عملهم، حىت حـدا               
  .ببعض الناس ان يتوهم ان عمل هؤالء ال غاية له االّ اجرة جزئية ختصهم بالذات

ا ذلك املالك العظيم، ويستخدمها يف أعمال بناء هو احليوانات اليت ميلكه  : القسم الثالث 
فهذه احليوانات تتمتع بلذة يف اثناء قيامها بعمل يوافق         . القصر واملدينة، وال يعطيها االّ علفها     

استعداداا، اذ القابلية أو االستعداد ان دخلت طور الفعل والعمل بعدما كانت يف طور القوة               
، وما اللذة املوجودة يف الفعاليات كلها اال نابعة من هذا          الكامنة، تنبسط وتتنفس، فتورث لذةً    

  .السر
  .فاُجرة هذا القسم من اخلدام ومرتبهم هو العلف مع لذة معنويٍة، فهم يكتفون ما



فضالً عن  . وهم عمال يعرفون ماذا يعملون، وملاذا يعملون وملن يعملون        : القسم الرابع 
ما الذي يقصده املالك العظيم وِلم يـدفع اجلميـع اىل           معرفتهم ِلم يعمل العمال اآلخرون، و     

  العمل؟
فهذا النوع من العمال، هلم رئاسة على العمال اآلخرين، واالشراف علـيهم، وهلـم              

  .مرتبام حسب درجام ورتبهم
وعلى غرار هذا املثال، فان مالك السماوات واالرضني ذا اجلالل، وباين الدنيا واآلخرة             

 رب العاملني، يستخدم املالئكة واحليوانات واجلمادات والنباتات واالنسـان          ذا اجلمال، وهو  
يف قصر هذا الكون ضمن دائرة األسباب، ويسوقهم اىل العبادة، ال حلاجٍة، فهو اخلالق، بـل                

  .. ألجل إظهار العزة والعظمة وشؤون الربوبية وأمثاهلا من اِحلكَم
  . أمناط خمتلفة من العبادةوهكذا فقد كلف هذه األنواع االربعة باربعة

الذين ميثلون العبيد يف املثال، هم املالئكة، فهم ال مراتب هلم يف الرقـي              : القسم األول 
بااهدة، اذ لكل منهم مقام ثابت ورتبة معينة، االّ ان هلم ذوقاً خاصاً يف عملهم نفسه، وهم                 

  .يف عبادم نفسها - حسب درجام - يستقبلون الفيوض الربانية
مبعىن ان اجرة خدمام مندرجة يف عني أعماهلم؛ اذ كما يتلذذ االنسان من املاء واهلواء               
والضياء والغذاء، كذلك املالئكة، يتلذذون ويتغذّون ويتنعمون بانوار الذكر والتسبيح واحلمد           

الطيبة والعبادة واملعرفة واحملبة، الم خملوقون من نور، فيكفيهم النور غذاًء، بل حىت الروائح              
  . القريبة من النور، هي األخرى نوع من غذائهم حيث يسرون ا

  . ان األرواح الطيبة حتب الروائح الطيبة! نعم
مث ان للمالئكة سعادة عظمى اىل درجة ال يدركها عقل البشر وال يستطيع ان يعرفهـا                

اليت يؤدوـا يف    االّ املَلَك نفسه، وذلك فيما يعملون من عمل بأمر معبودهم، ويف األعمال             
سبيله، واخلدمات اليت يقومون ا بامسه، واالشراف الذي يزاولونه بنظره، والشرف الـذي             
يغنمونه بانتسام اليه،  والتفسح والترته الذي ينالونه مبطالعة ملكه وملكوته، والتنعم الـذي              

  .حيصلون عليه مبشاهدة جتليات مجاله وجالله



والقسم العامـل مـن     . ن يزاولون عبادام يف أعماهلم    فقسم من املالئكة عباد، وآخرو    
فمنهم من يؤدي مهمـة رعايـة    - ان جاز التعبري - املالئكة األرضيني شبيه بنوع االنسان

مبعـىن ان   .. احليوان وهم الرعاة، ونوع آخر هلم االشراف على نبات األرض وهم الفالحون           
ي يشرف على مجيـع طوائـف       سطح األرض مزرعة عامة يشرف عليها ملك موكل ا، أ         

.  احليوانات اليت تدب على األرض بأمر اخلالق اجلليل، وباذنه، ويف سبيله، وحبولـه وقوتـه              
  .وهناك ملك موكل أصغر، للقيام برعاية خاصة لكل نوع  من أنواع احليوانات

وحيث ان سطح األرض مزرعة، تزرع فيها أنواع النباتات كلها، فهنـاك اذن ملـك               
راف على تلك النباتات كلها، باسم اهللا سبحانه، وبقوته، وهناك ملـك أوطـأ              موكّل لالش 

فهنـاك مالئكـة مشـرفون،    .. مرتبة، يشرف على كل طائفة من طوائف النباتات، وهكذا  
وسيدنا ميكائيل عليه السالم الذي هو من محلة عرش الرزاقية؛ هو املشرف األعظـم علـى                

  .هؤالء املالئكة
م مبثابة الرعاة والفالحني خيتلفون عن االنسان، ألن اشرافهم على          وان املالئكة الذين ه   

األمور هو عمل خالص يف سبيل اهللا، وبامسه، وبقوته وبأمره، بل ان  اشرافهم هو مشـاهدة                 
ومطالعة جتليات القدرة والرمحـة     .. جتليات الربوبية يف النوع الذي اُوكل هلم االشراف عليه        

وال سيما  . وأداء ما يشبه التنظيم يف أفعاله االختيارية      ..  اإلهلية اليه  والقيام بإهلام األوامر  .. فيه
ومتثيل تسبيحاا املعنوية واعالن حتياا املعنوية اىل       .. االشراف على النباتات يف مزرعة األرض     

عالوة على حسن استعمال االجهزة املمنوحة هلا وتوجيههـا         .. فاطرها اجلليل بلسان املالئكة   
  .عينة والقيام بنوع من التنظيم فيهااىل غايات م

وتعد هذه اخلدمات اليت يؤديها املالئكة نوعاً من كسٍب باجلزء االختياري، بل هي نوع 
من العبادة والعبودية، إذ ليس هلم تصرف حقيقي، ألن كل شئ حيمل سكةً خاصة وختمـاً                

  .قطعاًمعيناً خلالق كل شئ ال ميكن لغريه تعاىل أن حيشر نفسه يف االجياد 
أي ان هذا النوع من عمل املالئكة هو عبادام؛ اذ ليس هي عادات كمـا هـي يف                  

  .االنسان
  . من العمال يف قصر الكون، هو احليوانات: القسم الثاين



وحيث ان احليوانات هلا نفس مشتهية، واختيار جزئي، فالتكون أعماهلا خالصة لوجه            
عملها ، لذا مينح مالـك امللـك ذو اجلـالل    بل تستخرج النفس حظها، وشهوتها من      . اهللا

  واالكرام ، تلك احليوانات أجرة  ومرتباً ضمن أعماهلا ، تطمئن نفوسها وتشبعها 
، يستخدم الفاطر اجلليل ذلك احليوان      125البلبل املعروف بعاشق الورود واألزهار    : فمثال

  :الصغري ويستعلمه يف مخس غايات
باعالن شـدة العالقـة جتـاه     - م القبائل احليوانيةباس - انه مأمور ومكلّف : اوالها

  .طوائف النباتات
انه موظف باعالن الفرح والسرور، والترحيب باهلدايا املرسلة من قبل الـرزاق            : ثانيتها

احملتاجني  - ضيوف الرمحن - الكرمي، حيث انه خطيب رباين يسأل بتغريده أرزاق احليوانات
  .اىل الرزق
ستقبال على رؤوس النباتات مجيعاً، تعبرياً عن ارسال النباتـات          اظهار حسن اال  : ثالثتها

  .امداداً لبين جنسه من الطري واحليوان
بيان شدة حاجة احليوانات اىل النباتات اليت تبلغ حد العشق جتاه الوجوه املليحة : رابعتها

  .للنباتات واعالا على رؤوس االشهاد
رمحة مالك امللك ذي اجلـالل واالكـرام يف         تقدمي ألطف تسبيٍح اىل ديوان      : خامستها

  .ألطف شوق ووجد، ويف ألطف وجه، وهو الورد
  . وهكذا هناك معان أخرى شبيهة ذه الغايات اخلمس

فهذه املعاين وهذه الغايات هي الغاية من عمل البلبل الذي يقوم به ألجل احلق سبحانه               
من نغماته احلزينة، مثلما يفهمهـا ايضـاً        فالبلبل يغرد بلغته وحنن نفهم هذه املعاين        . وتعاىل

وان عدم فهم البلبل ملعىن نغماته معرفة كاملة ليس حائالً امام فهمنـا             . املالئكة والروحانيات 
  . مشهور«رب مستمع أوعى من متكلم»: حنن لذلك، وال يقدح فيه، واملثل

                                                           
125
 ملا كان البلبل يغرد تغريداً شاعرياً فان حبثنا هذا قد انساب فيه شئ من روح الشاعرية، االّ انه ليس   

 .املؤلف - .خبيال بل حقيقة



ا، فهو يف األقل    مث ان عدم معرفة البلبل هلذه الغايات بالتفصيل ال يدل على عدم وجوده            
  .فجهلُها ال يضر مبعرفتك. كالساعة اليت تعرفك أوقاتك وهي ال تعلم شيئاً مما تعمل

اما مرتب ذلك البلبل ومكافأته اجلزئية فهي الذوق الذي حيصل عليه من مشاهدة تبسم              
  .األزهار اجلميلة، والتلذذ الذي حيصل عليه من حماورا

الرقيقة ليست شكاوى نابعة من تأملات حيوانية، بل هي         أي ان نغماته احلزينة وأصواته      
  .شكر ومحد وثناء جتاه العطايا الرمحانية

وقس على البلبل؛ بالبل النحل والعنكبوت والنمل واهلوام واحليوانات الصغرية، فلكـل           
منها غايات كثرية يف أعماهلا،ُ ادرج فيها ذوق خاص، ولذة خمصوصة، كمرتب وكمكافئـة              

فكما ان لعامل بسيط يف سـفينة    . ختدم غايات جليلة لصنعة ربانية بذلك الذوق      جزئية، فهي   
  .السلطان مرتبه اجلزئي، كذلك هلذه احليوانات اليت ختدم اخلدمات السبحانية مرتبها اجلزئي

  :تتمة لبحث البلبل
ال حتسنب ان هذه الوظيفة الربانية يف االعالن والداللة والتغين زجـات التسـبيحات              

بل ان لكل نوع من أكثر انواع املخلوقات صنفاً شبيهاً بالعندليب، له فرد             . اص بالعندليب خ
لطيف أو أفراد ميثلون ألطف مشاعر ذلك النوع ويـتغىن بـألطف التسـبيحات بـألطف                
السجعات، وال سيما أنواع اهلوام واحلشرات، فبالبلها كثرية، وعنادهلا متنوعة جداً، تمتـع             

 صاغية اليهم بدءاً من أصغر حيوان اىل أكربه، وتنثر على رؤوسهم تسبيحاا   مجيع من له آذان   
  .بأمجل نغماا

وقسم من هذه البالبل ليلي، يكونون األنيس احملبوب والقاص املؤنس يف ذلك الليـل              
الساكن واملوجودات الصامتة، للحيوانات الصغرية اليت خلدت اىل اهلدوء، حىت كأن كالً من             

 قطب يف حلقة ذكر خفي وسط ذلك الس الذي انسحب كل فـرد فيـه اىل                 تلك البالبل 
  . اهلدوء والسكون ينصت اىل نوع من ذكر اهللا وتسبيحه، بقلبه املطمئن اىل الفاطر اجلليل

وقسم آخر من هذه البالبل اري، يعلنون يف وضح النهار رمحة الرمحن الرحيم علـى               
تغنون ا، وال سيما يف موسم الصـيف والربيـع،          منابر االشجار وعلى رؤوس االشهاد، وي     



وينثرون بتغريدام الرقيقة وشدِوهم اللطيف وتسبيحام املسجعة الوجد والشوق، لدى كل           
  .سامع هلم، حىت يشرع السامع بذكر فاطره اجلليل بلسانه اخلاص، وبنغماته اخلاصة

هو رئيس حلقة ذكر خاص     مبعىن ان لكل نوع من أنواع املوجودات بلبله اخلاص به، ف          
  .بل حىت لنجوم السماء بلبلها اخلاص ا، يشدو بأنواره ويترمن باضوائه. م

أفضل هذه البالبل طراً وأشرفها وأنورها وارها واعظمها وأكرمها، واعالها          .. ولكن
ثري صوتاً واجالها نعتاً وامتّها ذكراً واعمها شكراً وأكملها ماهية واحسنها صورة، هو الذي ي             

الوجد واجلذب والشوق يف األرض والسماوات العلى، يف بستان هـذا الكـون العظـيم،               
وهو العندليب العظيم لنوع البشر،     .. بسجعاته اللطيفة وتضرعاته اللذيذة، وتسبيحاته العلوية     

يف بستان الكائنات، بلبل القرآن لبين آدم، حممد األمني، عليه وعلى ألـه وامثالـه، أفضـل                 
  .مجل التسليماتالصلوات وا

ان احليوانات اخلادمة يف قصر الكون متتثل األوامر التكوينية امتثـاالً           :  خالصة ما سبق  
فتسـبيحاا؛ هـي قيامهـا      . تاماً، وتظهر ما يف فطرا من غايات بأمجل صورا باسم اهللا          

 هداياها  وعباداا؛ هي . بوظائف حياا بأبدع طراز بقوة اهللا سبحانه، وببذل اجلهد يف العمل          
  .وحتياا اليت تقدمها اىل الفاطر اجلليل واهب احلياة

هؤالء العمال ال مرتب هلـم وال       .. هم النباتات واجلمادات  : القسم الثالث من العمال   
وحاصلة مبحض ارادته سبحانه وبامسه     . مكافأة، ألن ال اختيار هلم، فاعماهلم خالصة لوجه اهللا        

نه يستشعر من أحوال النباتات ان هلا نوعاً مـن التــلذذ يف             االّ ا . ويف سبيله، وحبوله وقوته   
االّ اا  . ادائها وظــائف التــلــقــيح والــتــوليـد وامنــاء الثــمار     

وألجل عدم . ال تتأمل قط، خبالف احليوانات اليت هلا آالم ممزوجة باللذائذ، حيث ان هلا اختياراً
ادات تكون اثارمها أتقن وأكمل من أعمال احليوانات تدخل االختيار يف أعمال النباتات واجلم

اليت تتنور بالوحي واالهلام، يكون االتقان يف االعمـال   - مثالً - ويف النحل. اليت هلا اختيار
  .أكمل من حيوان آخر يعتمد على جزئه االختياري

وكل طائفة من طوائف النباتات يف مزرعة األرض تسأل من فاطرها احلكيم وتـدعوه              
  : ان احلال واالستعداد، قائلةبلس



يا ربنا آتنا من لدنك قوة، كي ننصب راية طائفتنا يف أرجاء األرض كافـة، لـنعلن                 
ووفقنا يا ربنا لعبادتك يف كل ركن من أركـان مسـجد األرض             .. بلساننا عظمة ربوبيتك  

وهب لنا قدرة لنسيح يف كل ناحية من نواحي معرض األرض لنشهر فيهـا نقـوش                .. هذا
  . ئك احلسىن وبدائع صنعك وعجائبهاأمسا

والفاطر احلكيم يستجيب لدعاء النباتات املعنوي هذا، فيهب لبـذور طائفـة منـها              
جنيحات من شعريات دقيقة لتتمكن ا من الطريان اىل كل مكان، فتجعل الناظر اليها يقـرأ                

 الصفراء، ويهـب    أمساء اهللا احلسىن كما يف أغلب النباتات الشوكية وقسم من بذور األزهار           
سبحانه آلخر نسيجاً طرياً طيباً حيتاجه االنسان ويرتاح اليه، حىت جيعل االنسان خادماً لـه،               

ويهب لطائفة اخرى ما ال يهضم من شبيه العظام مكسواً مبا يشـبه             .. فيزرعه يف كل ناحية   
تتعلـق  ويهب لبعٍض شويكات دقيقة     .. اللحم تستسيغه احليوانات، فتنشرها يف اقطار األرض      

  .وذا ينتقل من مكان اىل آخر فينشر راية طائفته هناك. باألشياء بأدىن متاس
وهكذا تنشر النباتات بدائع صنع اهللا سبحانه وتعاىل فيهب لقسم آخر علبـاً مملـوءة               

  ..بالبذور تقذف ا اىل مسافة أمتار حني نضوجها
ذكر الفاطر اجلليـل ويف     وقس على هذا املنوال كيف تستنطق النباتات ألسنة كثرية يف           

فلقد خلق الفاطر احلكيم والقدير العليم، كل شئ، يف أحسن صورة، ويف اكمـل              . تقديسه
انتظام، وجهزه بأفضل جهاز، ووجهه اىل أحسن وجهة، ووظفه بأحسن وظيفة، فيقوم الشئ             

  .بأفضل التسبيحات وامجلها، ويؤدي العبادات على أفضل الوجوه
انساناً حقاً، فال تقحم الطبيعة واملصادفة والعبثية والضـاللة يف          فان كنت أيها االنسان     

  .هذه األمور اجلميلة، وال تشوه مجاهلا بعملك القبيح، فتكون قبيحاً
هو االنسان، فاالنسان الذي هو نوع من أنواع اخلدم العاملني يف هـذا             : القسم الرابع 

، وشبيه باحليوان من جهة اخرى،      القصر، قصر الكون، هذا االنسان شبيه باملالئكة من جهة        
اذ يشبه املالئكة يف العبادة الكلية ومشول االشراف واحاطة املعرفة وكونه داعياً اىل الربوبيـة               

خبـالف   - اجلليلة، بل االنسان هو اكثر جامعية من املالئكة، ألنه حيمل نفساً شريرة شهوية



ووجه شـبه االنسـان   . اً أو تدنياً مريعاًوأمامه جندان، له ان خيتار، اما رقياً عظيم - املالئكة
  :باحليوان هو انه يبحث يف أعماله عن حٍظ لنفسه، وحصٍة لذاته، لذا فاالنسان له مرتبان

  جزئي حيواين معجل: األول
  كلي مالئكي مؤجل: والثاين

ولقد ذكرنا يف الكلمات الثالث والعشرين السابقة قسماً من مكافأة ومرتب االنسـان             
 اذ  «احلادية عشرة والثالثة والعشـرين    »ومدارج رقيه وتدنيه، وال سيما يف الكلمة        ووظائفه،  

فيهما تفصيل بيان، لذا خنتصر هذا البحث وخنتم بابه سائلني العلي القدير ان يفـتح علينـا                 
أبواب رمحته ويوفقنا اىل امتام هذه الكلمة، راجني منه سبحانه وتعاىل ان يعفو عـن سـيئاتنا     

  .ياناويغفر لنا خطا
  الغصن اخلامس

  :هلذا الغصن مخس مثرات
 oالثمرة االوىل:  

  !يا نفسي احملبة لنفسها، ويا رفيقي العاشق للدنيا
ان احملبة سبب وجود هذه الكائنات، والرابطة ألجزائها، واا نور األكـوان،            ! اعلمي
  .وحياا

الذي هـو   - بهوملا كان االنسان أمجع مثرة من مثرات هذا الكون، فقد اُدرجت يف قل
  .حمبة قادرة على االستحواذ على الكائنات كلها - نواة تلك الثمرة

  . لذا ال يليق مبثل هذه احملبة غري املتناهية االّ صاحب كماٍل غري متناٍه
  !ويا صاحيب! فيا نفسي

لقد أودع اهللا سبحانه جهازين يف فطرة االنسان، ليكونا وسيلتني للخوف وللمحبـة،             
علماً ان اخلوف من اخللق بليـة       . خلوف إما سيتوجهان اىل اخللق أو اىل اخلالق       وتلك احملبة وا  

أليمة، واحملبة املتوجهة حنوه أيضاً مصيبة منغصة؛ اذ إنك ايها االنسان ختاف من ال يرمحك، أو              
  .فاخلوف اذاً يف هذه احلالة بالء أليم. ال يسمع استرحامك



 كشبابك ومالك - فك، فريحل عنك دون توديعاما احملبة؛ فان ما حتبه، إما انه ال يعر
أال ترى ان تسعة وتسعني يف املائة من العشاق اازيني يشـكون عـن   ! أو حيقّرك حملبتك -

معشوقيهم، ذلك ألن عشق حمبوبات دنيوية شبيهة باالصنام حلد العبادة بباطن القلب الـذي              
.  ترد كل ما هو ليس فطري وأهلٌ له        هو مرآة الصمد ثقيل يف نظر اولئك احملبوبني، إذ الفطرة         

  ).واحلب الشهواين خارج عن حبثنا(
ان ما حتبه من أشياء إما اا ال تعرفك أو حيقّرك أو ال يرافقك، بـل يفارقـك                  : مبعىن
  .وانفك راغم

فما دام األمر هكذا؛ فاصرف هذه احملبة واخلوف اىل من جيعل خوفك تـذلالً لذيـذاً،       
  .وحمبتك سعادة بال ذلة

ان اخلوف من اخلالق اجلليل يعين وجدان سبيل اىل رأفته ورمحته تعاىل لاللتجـاء              ! نعم
اذ مـن    . فاخلوف ذا االعتبار هو سوط تشويٍق يدفع االنسان اىل حضن رمحته تعـاىل            . اليه

. فذلك اخلوف لذيذ جداً لذلك الطفـل      . املعلوم ان الوالدة ختوف طفلها لتضمه اىل صدرها       
علماً ان شفقة الوالدات كلهن ما هي االّ        . فع الطفل اىل صدر احلنان والعطف     ألنه جيذب ويد  

فلئن كان للخوف مـن     . مبعىن ان يف اخلوف من اهللا لذة عظيمة       . ملعة من ملعات الرمحة اإلهلية    
  .اهللا لذة اىل هذا احلد، فكيف مبحبة اهللا سبحانه، أال يفهم كم من اللذائذ غري املتناهية فيها

ي خياف من اهللا ينجو من اخلوف من اآلخرين، ذلك اخلوف امللئ بالقساوة             مث ان  الذ   
  .والباليا

مث ان احملبة اليت يوليها االنسان اىل املخلوقات ان كانت يف سبيل اهللا ال تكون مشـوبة                 
  .بأمل الفراق

نعم، ان االنسان حيب نفسه أوالً، مث حيب أقاربه، مث أمته، مث االحياء من املخلوقات، مث                
لكائنات، مث الدنيا، فهو ذو عالقة مع كل دائرة من هذه الدوائر، وميكن ان يتلذذ بلذائـذها              ا

بينما ال يقر قرار لشئ يف هذا العامل الصاخب الذي ميوج بـاهلرج واملـرج،               . ويتأمل بآالمها 
  .وتعصف فيه العواصف املدمرة، لذا ترى قلب االنسان املسكني جيرح دائماً



ث ا هي اليت جترحه بالذهاب عنه، بل قد تقطع يده، لذا ال ينجـو               فاالشياء اليت يتشب  
  .االنسان من قلق دائم، ورمبا يلقي نفسه يف أحضان الغفلة والسكر

ان كنت تعقلني، فامجعي اذن مجيع أنواع تلك احملبة وسلّميها اىل صـاحبها             ! فيا نفسي 
  .احلقيقي واجني من هذه الباليا

 املتناهية امنا هي خمصوصة لصاحب كمال ومجال ال ايـة           فهذه األنواع من احملبة غري    
ومىت ما سلمتيها اىل صاحبها احلقيقي ميكنك ان حتيب األشياء مجيعها بامسه دون قلـق               . هلما

  .ومن حيث اا مراياه
مبعىن انه ينبغي االّ تصريف هذه احملبة مباشرة اىل الكائنات، وإالّ تنقلب احملبةُ اىل نقمـٍة                

  . ان كانت نعمة لذيذةأليمة بعد
  :ظل أمر آخر وهو أهم مما ذكر

انك يا نفسي تولني وجه حمبتك اىل نفسك بالذات، فتجعلني نفسك، حمبوبة نفسها بل              
معبودة هلا، وتضحني بكل شئ يف سبيلها وكأنك متنحينها نوعاً من الربوبية، مع ان سـبب                

ة أو فضيلة أو أي سبب مشابه ـذه         احملبة إما كمال، والكمال حمبوب لذاته، أو منفعة أو لذ         
  .االسباب املؤدية اىل احملبة
  !واآلن يا نفسي

ان ماهيتك االصلية هي عجينة مركبـة       :  اثباتاً قاطعاً  «الكلمات»لقد أثبتنا يف عدد من      
فانك حسب الضدية تؤدين وظيفة املـرآة، فبـالنقص         . من القصور والنقص والفقر والعجز    

وجود يف ماهيتك أصالً، تظهرين كمال الفاطر اجلليـل ومجالـه           والقصور والفقر والعجز امل   
  .وقدرته ورمحته، مثلما يبين الظالم الدامس سطوع النور

  !فيا أيتها النفس
عليك االّ حتيب نفسك بل األوىل لك معاداا، أو التأمل حلاهلا، واالشفاق عليها، بعد أن               

  .تصبح نفساً مطمئنة
منشأ اللذة واملنفعة، وانِت مفتونة بأذواق اللذة واملنفعة،        فان كنت حتبني نفسك لكوا      

فال تفضلي لذة نفسانية بقدر ذرة على لذة ال اية هلا ومنافع ال حد هلا، فال تكوين كالرياعة                  



ألن . اليت تغرق مجيع األشياء ومجيع أحبتها يف وحشة الظالم مكتفية هي بلُميعة يف نفسـها              
ا تنتفعني من وراء منفعتهم وما تسعدين بسعادم ومجيع منـافع           لذتك النفسانية ومنفعتك وم   

  .الكائنات ونفعها كلها امنا هي من لطف حمبوب أزيل سبحانه
بلذة  - بسعادتك وبسعادة اولئك - فعليك اذاً ان حتيب ذلك احملبوب األزيل حىت تلتذي

  .ال منتهى هلا من حمبة الكمال املطلق
 لنفسك واملغروزة فيك، ما هي االّ  حمبة ذاتية متوجهـة            ويف احلقيقة ان حمبتك الشديدة    

اىل ذات اهللا اجلليلة سبحانه، االّ انِك أسأت استعمال تلك احملبة فوجهتيها اىل ذاتك، فمزقي يا 
فان مجيع أ نواع حمبتك املتفرقة على الكائنات        . «هو» واظهري   «أنا»نفسي اذن ما فيك من      

ائه احلسىن وصفاته اجلليلة، بيد أنِك أسأت استعماهلا فستنالني         امنا هي حمبة ممنوحة لك جتاه امس      
  .ألن جزاء حمبٍة غري مشروعة ويف غري حملها، مصيبة ال رمحة فيها. جزاء ما قدمت يداك

مسكناً جامعاً جلميع رغباتك املاديـة،   - بامسه الرمحن الرحيم - وان حمبوباً أزلياً اعد
، وهيأ بسائر امسائه احلسىن آالءه العميمة إلشباع رغبات روحك وهو اجلنة املزينة باحلور العني

بل له سبحانه يف كل اسم من أمسائه احلسىن خـزائن           . وقلبك وسرك وعقلك وبقية لطائفك    
فالشك ان ذرة من حمبة ذلك احملبوب األزيل تكفـي           . معنوية ال تنفد من االحسان واالكرام     

كون الكائنات برمتها بديالً عن جتٍل جزئـي مـن          بديالً عن الكائنات كلها وال ميكن ان ت       
  .جتليات حمبته سبحانه

فاستمعي يا نفسي واتبعي هذا العهد األزيل الذي انطقه ذلك احملبوب األزيل، حبيبـه              
  : الكرمي بقوله تعاىل

  ).31: آل عمران) (قل ان كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا(
 oالثمرة الثانية:  

ف العبودية وتكاليفها ليست مقدمة لثواب الحق، بل هي نتيجة لنعمة ان وظائ: يا نفس
  .سابقة

نعم؛ حنن قد أخذنا أجرتنا من قبل، وأصبحنا حبسب تلك االجرة املقدمة لنا مكلفـني               
  :باخلدمة والعبودية؛ ذلك



الوجود وهو اخلري احملض  - ايتها النفس - الن اخلالق ذا اجلالل واالكرام الذي ألبسك
 معدة تتذوقني وتتلذذين جبميع ما فرشه أمامك على مائدة النعمـة      «الرزاق»ك بامسه   قد أعطا 

مث انه وهب لك حياة حساسة، فهي كاملعدة تطلب رزقا هلا، فوضـع امـام               . من مأكوالت 
مث وهب لـك  . حواسك من عني وأذن وهي كاأليدي مائدة نعمة واسعة سعة سطح االرض           

ية كثرية، ففتح امام معدة االنسانية آفاق امللك وامللكـوت          انسانية تطلب بدورها أرزاقاً معنو    
  .مبقدار ما يصل اليه العقل

 والذي يطلب نعماً ال «االنسانية الكربى»ومبا وهب لك من االسالم واالميان الذي هو        
اية هلا، ويتغذى على مثار الرمحة اليت ال تنفد، فتح لك مائدة النعمة والسعادة واللذة الشاملة                

مث أعطاك احملبة اليت هـي      . اء احلسىن، والصفات الربانية املقدسة، ضمن دائرة املمكنات       لالمس
  .نور من أنوار االميان، فأحسن اليك مبائدة نعمة وسعادة ولذة ال تنتهي أبداً

حبسب جسمك الصغري احملـدود   - باحسانه سبحانه وتعاىل - مبعىن انك قد اصبحت
جزء اىل كلّي، واىل كلّ نوراين، اذ قد رفعك من اجلزئية اىل            املقيد الذليل العاجز الضعيف من      

، مث اىل «االنسانية» ، مث اىل الكلية احلقيقية، مبا وهب لك «احلياة»نوع من الكلية، مبا أعطاك 
 ومنها رفعك اىل النور احمليط الشامل مبا أنعم         «االميان»الكلية النورانية السامية مبا أحسن اليك       

  .«ة واحملبةاملعرف»عليك من 
  !فيا نفس

لقد قبضت مقدماً كل هذه االجور واالمثان؛ مث كلّفت بالعبودية وهي خدمة لذيـذة              
وطاعـة طيبة بـل مريـحة خفيفة؛  أفبعد هذا تتكاسلني عن أداء هذه اخلدمـة العظيمـة       

حـىت اذا ما قمت باخلدمـة بشـكل        . ِلم ال يقبل دعـائي   : املـشرفة؟ وتـقولني بدالل  
  طالبني باجرة عظيمة اخرى، وكأنك مل تكتفي باالجرة السابقة؟مهلـهل ت

نعم؛ انه ليس من حقك الدالل أبداً، وامنا من واجبك التضرع والدعاء، فاهللا سـبحانه               
وتعاىل مينحك اجلنة والسعادة االبدية مبحض فضله وكرمه، لذا فالتجئى اىل رمحته، واعتمدي             

  :عليها، ورددى هذا النداء العلوي الرباين
  )58:يونس) (قل بفـضل اهللا وبرمحته فبذلك فليفرحوا هو خري مما جيمعون (



  كيف ميكنين أن أقابل تلك النعم الكلية اليت ال حتد بشكري احملدود اجلزئي؟: واذا قلت
  .بالنية الكلية، وباالعتقاد اجلازم الذي ال حد له: فاجلواب
زهيدة متواضعة بقيمة مخسة فلـوس،      ان رجال يدخل اىل ديوان السلطان دية        : فمثالً

ويشاهد هناك هدايا مرصوصة تقدر أمثاا باملاليني أرسلت اىل السلطان مـن قبـل ذوات                
االّ انه يستدرك ويقول    ! ماذ اعمل؟ ان هدييت زهيدة وال شئ      : فعندها يناجي نفسه  . مرموقني
 :فجأة 

 هلا، ويا سيدي العظيم،  يا سيدي؛ انين اقدم لك مجيع هذه اهلدايا بامسي، فانك اهل -
  .لو كان باستطاعيت ان اقدم لك أمثال أمثال هذه اهلدايا الثمينة ملا ترددت

وهكذا فالسلطان الذي ال حاجة له اىل أحد والذي يقبل هدايا رعاياه رمزاً يشـري اىل                
مدى اخالصهم وتعظيمهم له، يقبل تلك اهلدية املتواضعة جداً من ذلك الرجل املسكني كأا              
أعظم هدية، وذلك بسبب تلك النية اخلالصة منه، والرغبة الصادقة، واليقني اجلازم اجلميـل              

  .السامي
  :ينوى ا) التحيات للّه: (وهكذا، فالعبد العاجز عندما يقول يف الصالة

فلو  - اليت هي حياا - انين ارفع اليك يا إهلي بامسي هدايا العبودية جلميع املخلوقات
اقدم التحيات اليك يا ريب بعددهم ملا احجمت وال ترددت، فانك  أهـلٌ              كنت استطيع ان    
  .لذاك، بل اكثر

  .فهذه النية الصادقة واالعتقاد اجلازم، هي الشكر الكلي الواسع
فالبطيخ مثالً يقول مبـا   . ولنأخذ مثالً من النباتات حيث النوى والبذور فيها مبثابة نياا         

يا خالقي انين على شوق ورغبة أن اعلن نقوش امسائك          : هينوى من آالف النوى اليت يف جوف      
  .احلسىن يف ارجاء االرض كلها

وحيث أن اهللا سبحانه وتعاىل يعلم ما حيـدث وكيف حيدث، فانه يقبل النية الصادقة              
ومن هنا تعلم كيف ان نية املؤمن خري مـن عملـه،      . كأا عـبادة فعلية، اي كأا حدثت     

  : ح باعداد غري ائية يف مثلوتفهم كذلك حكمة التسبي



 126) سبحانك وحبمدك عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومـداد كلماتـك           (
  .ونسبحك جبميع تسبيحات أنبيائك وأوليائك ومالئكتك

فكما ان الضابط املسؤول عن اجلنود يقدم اعماهلم واجنازام اىل السـلطان بامسـه،              
ت، وقائد للنباتات واحليوانات، ومؤهـل      كذلك هذا االنسان الذي هو ضابط على املخلوقا       

ليكون خليفة على موجودات االرض، ويعد نفسه مسـؤوالً ووكيالً عما حيدث فـي عامله             
اياك نعبد واياك نستعني فيقدم اىل املعبود ذي اجلـالل مجيـع    : يقول بلسان اجلميع  .. اخلاص

  :لم بامسه وذلك عند قولهوجيعل املوجودات قاطبة كذلك تتك.. عبادات اخللق واستعانام
  .سبحانك جبميع تسبيحات مجيع خملوقاتك، وبألسنة مجيع مصنوعاتك

  : باسم مجيع االشياء على االرض(ص)مث انه يصلى على النيب
اذ ان كل شئ يف الوجود لـه        .. اللّهم صلّ على حممد بعدد ذرات الكائنات ومركباا       

  .عالقة مع النور احملمدي عليه الصالة والسالم
  .وهكذا افهم حكمة االعداد غري النهائية يف التسبيحات والصلوات

 oالثمرة الثالثة:  
ان كنت حقاً تريدين ان تنايل عمالً أخروياً خالداً يف عمر قصري؟ وان كنت              ! فيا نفس 

حقاً تريدين ان تري فائدة يف كل دقيقة من دقائق عمرك كالعمر الطويل؟ وان كنت حقـاً                 
فاتبعي  السنة النبويـة     . عادة اىل عبادة وتبديل غفلتك اىل طمأنينة وسكينة       تريدين أن حتويل ال   

الن تطبيق السنة والشرع يف معاملٍة ما ، يورث الطمأنينة والسكينة، ويصبح            : ذلك.. الشريفة
  .نوعاً من العبادة، مبا يثمر  من مثرات اخروية كثرية

فان  - االجياب والقبول - مر الشرعياذا ابتعت شيئاً، ففي اللحظة اليت تطبق اال: فمثالً
مجيع هذا البيع والشراء يأخذ حكم العبادة حيث تذكرك باحلكم الشرعي، مما يعطي تصوراً              
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وهذا هو الذي   . روحياً، وهذا التصور يذكرك بالشارع اجلليل سبحانه، اي يعطي توجهاً إهلياً          
  .يسكب السكينة والطمأنينة يف القلب

وفق السنة الشريفة جيعل العمل الفاين القصري مداراً للحياة االبدية،          اي ان اجناز االعمال     
  :لذا فانصيت جيداً اىل قوله تعاىل. ذات مثار خالدة

) فآمنوا باللّّه ورسوله النيب االمي الذي يؤمن باهللا وكلماته  واتبعوه لعلكـم تـدون              (
 لكل اسم من جتليـات      واسعي ان تكوين مظهراً جامعاً شامالً لفيض جتلٍ       ) 158:االعراف(

  . االمساء احلسىن املنتشرة يف احكام السنة الشريفة والشرع
 oالثمرة الرابعة  :  

ال تقلدي  أهل الدنيا، وال سيما أهل السفاهة وأهـل الكفـر خاصـة،               ! ايتها النفس 
 منخدعةً بزينتهم الظاهرية الصورية، ولذائذهم اخلادعة غري املشروعة، النك بالتقليد ال تكونني 
مثلهم قطعاً، بل تتردىن كثرياً جداً، بل لن تكوين حىت حيواناً ايضاً، ألن العقـل الـذي يف                  
رأسك يصبح آلة مشؤومة مزعجة ترتل مبطارقها على رأسك، اذ ان كان مثة قصر فخم  فيه                 
مصباح كهربائي عظيم تشعبت منه قوة الكهرباء اىل مصابيح أصغر فأصغر موزعة يف منازل              

فلو أطفأ أحدهم املصباح الكهربائي الكبري، فسـيعم        .  كلها باملصباح الرئيس   صغرية مرتبطة 
الظالم املنازل األخرى كلها وتستوىل الوحشة فيها، ولكن ألن هناك مصابيح يف قصور أخرى     
غري مربوطة باملصباح الكبري يف القصر الفخم، فان صاحب القصر هذا إن أطفـأ املصـباح                

ح صغرية تعمل على االضاءة يف القصور األخـرى، وميكنـه ان            الكهربائي الكبري فان مصابي   
  .يؤدي ا عمله، فال يستطيع اللصوص ب شئ منه

  !فيا نفسي
 يف قلب ذلـك     (ص)القصر األول، هو املسلم، واملصباح الكبري، هو؛ سيدنا الرسول          

بل . أي نيب آخرفال يؤمن بعد ب - والعياذ باهللا - املسلم، فإن نسيه وأخرج االميان به من قلبه
ال يبقى موضع للكماالت يف روحه، بل ينسى ربه اجلليل ويكون ما اُدرج يف ماهيتـه مـن                  
منازل ولطائف طعمة للظالم، وحيدث يف قلبه دماراً رهيباً وتستويل عليه الوحشة، ترى مـا               



مار الذي يغين عن هذا الدمار الرهيب، وما النفع الذي يكسبه حىت يستطيع ان يعمر ذلك الد               
  ! والوحشة؟

 من قلوم،   (ص)أما االجانب فام يشبهون القصر الثاين، حبيث لو أخرجوا نور حممد            
اذ ميكن ان يبقى لديهم شـئ مـن   ! أو يظنون أا تظل - بالنسبة هلم - تظل لديهم أنوار

  .والذي هو حمور كمال اخالقيام - عليهما السالم  - العقيدة باهللا واالميان مبوسى وعيسى
  !فيا نفسي االمارة بالسوء

! انا ال أريد أن اكون اجنبياً بل حيواناً، فلقد كررنا عليك القول يا نفسـي              : اذا قلت 
اجلـامع آلالم املاضـي    - فهذا العقـل . إنك لن تكوين حىت كاحليوان، النك متلكني عقالً

لـوف  يرتل ضرباٍت موجعة وصفعات مؤملة برأسك وعينك، فيذيقك ا - وخماوف املستقبل
لـذا ان أردت ان     . اآلالم يف ثنايا لذة واحدة، بينما احليوان يستمتع بلذة غري مشوبة باآلالم           

: تكوين حيواناً فتخلّي عن عقلك أوالً وارميه بعيداً، وتعرضي لصفعة التأديب يف اآلية الكرمية             
  )179: االعراف) (كاالنعام بل هم أضل(

 oالثمرة اخلامسة:  
ان االنسان مثرة شجرة اخللقة، فهو كالثمرة أبعد شئ عن          : وللقد كررنا الق  ! يا نفس 

البذرة، وامجع خلصائص الكل، وله نظر عام اىل اجلميع، ويضم جهة وحدة الكل، فهو خملوق               
واىل الفنـاء، واىل الـدنيا،    - من املخلوقات - حيمل نواة القلب، ووجهه متوجه اىل الكثرة
نقطة اتصال بني املبدأ واملنتهى، تصرف وجه االنسان        ولكن العبادة اليت هي حبل الوصال، أو        

  .من الفناء اىل البقاء، ومن اخللق اىل احلق، ومن الكثرة اىل الوحدانية، ومن املنتهى اىل املبدأ
لو أن مثرة قيمة ذات ادراك أوشكت على ان تكون البذور، تباهت جبماهلا ونظرت اىل               

 أيديهم أو غفلت فسقطت ، فال شـك اـا    أسفل منها من ذوي األرواح وألقت نفسها يف       
تتفتت وتتالشى يف ايديهم، وتضيع كأية مثرة اعتيادية، ولكن تلك الثمرة املدركة ان وجدت              
نقطة استنادها ومتكنت من التفكري يف اا ستكون وساطة لبقاء الشجرة واظهـار حقيقتـها               

ذرة الواحدة لتلـك الثمـرة      ودوامها، عما ختبئ يف نفسها من جهة الوحدة للشجرة، فان الب          
  ..الواحدة تنال حقيقة كلية دائمة ضمن عمر باق دائم



فاالنسان الذي تاه يف كثرة املخلوقات وغرق يف الكائنات، وأخذ حب الدنيا بلبه حىت              
غره تبسم الفانيات وسقط يف أحضاا، الشك ان هذا االنسان خيسر خسراناً مبيناً، اذ يقع يف        

  .دم، أي يعدم نفسه معىنالضالل والفناء والع
ولكن اذا ما رفع هذا االنسان رأسه واستمع بقلب شهيد لدروس االميان مـن لسـان                
القرآن، وتوجه اىل الوحدانية فانه يستطيع ان يصعد مبعراج العبـادة اىل عـرش الكمـاالت        

  .والفضائل فيغدو انساناً باقياً
البراهيمية فقويل على غرار سيدنا     ملا كانت احلقيقة هي هذه، وانت من امللة ا        ! يا نفسي 

  :وتوجهي اىل احملبوب الباقي وابكي مثلي، قائلة) ال أحب االفلني: (ابراهيم
األبيات الفارسية مل تدرج هنا، حيث أدرجت يف املقام الثاين من الكلمـة السـابعة               (
  ).عشرة



  
  الكلمة اخلامسة والعشرون

  
  رسالة املعجزات القرآنية

  
  .ري عن برهاٍن  ويف اليد قرآن وهو معجزة خالدةارى من الفضول التح

  اتراين أتضايق من إلزام اجلاحدين،  ويف اليد قرآن وهو برهان احلقيقة؟
  
  
  :تنبيه

لقد عزمنا يف بداية هذه الكلمة على ان نكتب مخس شعل، ولكن يف اواخـر الشـعلة     
اع يف الكتابـة  ــ اضطررنا اىل األسـر 127قبل وضع احلروف اجلديدة بشهرين  - االوىل

عشرين او ثالثني صـحيفة يف   - يف بعض األيام - لطبعها باحلروف القدمية، حىت كنا نكتب
غضون ساعتني او ثالث ساعات، لذا اكتفينا بثالث شعٍل فكتبناها جمملةً خمتصرة، وتركنـا              

  .اآلن شعلتني
مـين مـن    فآمل من اخواين الكرام ان ينظروا بعني األنصاف واملساحمة اىل ما كـان              

  .تقصريات ونقائص واشكاالت واخطاء
  
  
  

                                                           
127
هذه اجلملة هي زيادة املؤلف نفسه خبطه يف نسخة خمطوطة لدي، وهي حتدد زمن تأليف هذه   

وحظر استعمال احلروف العربية يف ) اجلديدة(الرسالة، اذ كان قرار استعمال احلروف الالتينية 
 .املترجم -  .1928/11/23



  
  

 إمـا أـا     «املعجزات القرآنيـة  »ان كل آية من اكثر اآليات الواردة يف هذه الرسالة           
اصبحت موضع انتقاد امللحدين، أو أصاا اعتراض اهل العلوم احلديثة، أَو مستها شـبهات              

  .شياطني اجلن واالنس واوهامهم
 تلك اآليات وبينت حقائقها ونكاـا       « اخلامسة والعشرون  الكلمة»ولقد تناولت هذه    

الدقيقة على أفضل وجه، حبيث ان ما ظنه اهلُ االحلاد والعلوم من نقاط ضعف ومدار نقص،                
  .أثبتته الرسالة بقواعدها العلمية أنه ملعات اعجاز ومنابع كمال بالغة القرآن

ذكر الشبهة نفسها وذلك لـئال      اما الشبهات فقد اُجيبت عنها اجوبة قاطعة من دون          
). واجلبال اوتاداً ..)  (والشــمــس جتــري (كما يف اآلية الكرمية       . تتكدر األذهان 

  .إالّ ما ذكرناه من شبهام يف املقام األول من الكلمة العشرين حول عدد من اآليات
لسرعة إالّ  وإن كُتبت باختصار شديد ويف غاية ا«املعجزات القرآنية»مث ان هذه الرسالة 

أا قد بينت جانب البالغة وعلوم العربية بياناً شافياً باسلوب علمي رصني وعميـق يـثري                
  .اعجاب العلماء

وعلى الرغم من ان كل حبث من حبوثها ال يستوعبه كل مهتم وال يستفيد منـه حـق              
  .الفائدة، فإن لكٍل حظه  املهم يف تلك الرياض الوارفة

وضاع مضطربة وكتبت على عجل، ومع ما فيها من قصور يف           والرسالة وإن أُلّفت يف ا    
  .االفادة والتعبري، إالّ اا قد بينت حقائق كثري من املسائل املهمة من وجهة نظر العلم

  
  سعيد النورسي

  
  
  
  



  
  رسالة املعجزات القرآنية

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

قرآِن ال يأتونَ مبثلِه ولو كـانَ       قل لئن اجتمعِت االنس واجلن على أن يأتوا مبثِل هذا ال          (
  ) 88:االسراء) (بعــضهم لبعـٍض ظهرياً

لقد اشرنا اىل حنو أربعني وجهاً من وجوه إعجاٍز ال تحد للقرآن احلكيم الذي هو منبع                
، وذلك يف رسائلي العربية، ويف رسائل النور        (ص)املعجزات واملعجزة الكربى للرسول الكرمي    

 ويف الكلمات االربع    «اشارات االعجاز يف مظان االجياز    »وسوم بـ   العربية، ويف تفسريي امل   
  .والعشرين السابقة

ويف هذه الرسالة  نشري اىل مخسٍة من تلك الوجوه ونبينها بشٍئ من التفصيل، ونـدرج                
  .فيها سائر الوجوه جمملةً

  .ويف املقدمة نشري اىل تعريف القرآن الكرمي وماهيته
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املقدمة
  «عن ثالثة اجزاءعبارة »



  :اجلزء األول* 
  القرآن ما هو؟ وما تعريفه؟

  :لقد وضح يف الكلمة التاسعة عشرة واثبت يف رسائل اخرى ان القرآن
والترمجانُ االبدي أللسنتها املتنوعة التاليـة  .. هو الترمجةُ االزلية لكتاب الكائنات الكبري   

وكذا هو كشاف ملخفيات الكنوز     .. هادةومفسر كتاب عالَم الغيب والش    .. لاليات التكوينية 
وكذا هو مفتـاح حلقـائق      .. املعنوية لالمساء اإلهلية املستترة يف صحائف السماوات واألرض       

وكذا .. وكذا هو لسان عالَم الغيب يف عامل الشهادة       .. الشؤون املضمرة يف سطور احلادثات    
دية الرمحانية الواردة من عامل الغيب      هو خزينةٌ للمخاطبات األزلية السبحانية وااللتفاتات األب      

وكذا هو مشس عامل االسالم املعنـوي وأساسـه         .. املستور وراء حجاب عامل الشهادة هذا     
وكذا هو القولُ الشارح والتفسـري      .. وكذا هو خريطةٌ مقدسةٌ للعوامل االخروية     .. وهندسته

وكذا هـو   .. وامسائه وشؤونه الواضح والربهانُ القاطع والترمجان الساطع لذات اهللا وصفاته         
وكذا هـو   .. وكاملاء والضياء لالنسانية الكربى اليت هي االسالم      .. املريب هلذا العامل االنساين   

وكذا .. وهو املرشد املهدي اىل ما يسوق األنسانية اىل السعادة        .. احلكمة احلقيقية لنوع البشر   
وكما انـه كتـاب دعـاٍء       كما انه كتاب شريعٍة، كذلك هو كتاب حكمٍة،         : هو لالنسان 

وهو .. وعبوديٍة، كذلك هو كتاب أمٍر ودعوٍة، وكما أنه كتاب ذكٍر كذلك هو كتاب فكرٍ             
الكتاب الوحيد املقدس اجلامع لكل الكتب اليت حتقق مجيع حاجات االنسان املعنوية، حىت انه              

 من اهل املسـالك     قد ابرز ملشرب كلِّ واحٍد من اهل املشارب املختلفة، وملسلك كلِّ واحدٍ           
املتباينة من االولياء والصديقني ومن العرفاء واحملققني رسالةً الئقةً ملذاق ذلك املشرب وتنويره،          

فهذا الكتاب السماوي اشبه ما يكون مبكتبٍة مقدسٍة مشحونٍة . وملساِق ذلك املسلك وتصويره 
  .بالكتب
ان :  واثبـت فيهـا    «انية عشرة الكلمة الث »لقد وضح يف  : اجلزء الثاين وتتمة التعريف   * 

القرآن قد نزل من العرش االعظم، من االسم االعظم، من اعظم مرتبة من مراتب كل اسـم                 
من األمساء احلسىن؛ فهو كالم اللّّه بوصفه رب العاملني، وهو امر اهللا بوصفه إله املوجـودات،                

بوبية املطلقة، وهو   وهو خطابه بوصفه خالق السموات واالرض، وهو مكاملةٌ سامية بصفة الر          



خطاب ازيل باسم السلطنة اإلهلية الشاملة العظمى، وهو سجل االلتفات والتكرمي الرمحـاين             
 - النابع من رمحته الواسعة احمليطة بكل شئ، وهو جمموعة رسائل ربانية تبني عظمة االلوهية

ـ  - اذ يف بدايات بعضها رموز وشفرات ازلٌ مـن  وهو الكتاب املقدس الذي ينثر احلكمة، ن
ومن هذا السر اُطلق على القـرآن       . حميط االسم االعظم ينظر اىل ما احاط به العرش االعظم         

وتأيت بعد القـرآن الكـرمي      . «كالم اهللا »:الكرمي ويطلق عليه دوماً ما يستحقه من اسم وهو        
نفد، أما سائر الكلمات اإلهلية اليت ال ت      . الكتب املقدسة لسائر االنبياء عليهم السالم وصحفهم      

فمنها ما هو مكاملة يف صورة إهلاٍم نابع باعتبار خاص، وبعنوان جزئي، وبتجٍل خاص إلسـم                
فإهلامات املَلَـك والبشـر     . خصوصي، وبربوبية خاصة، وسلطان خاص، ورمحة خصوصية      

  .واحليوانات خمتلفة جداً من حيث الكلية واخلصوصية
ن امجاالً؛ كتب مجيع االنبيـاء      ان القرآن الكرمي، كتاب مساوي يتضم     : اجلزء الثالث * 

املختلفة عصورهم، ورسائل مجيع االولياء املختلفة مشارم، وآثار مجيع االصفياء املختلفـة            
جهاته الست مشرقة ساطعة نقية من ظلمات االوهـام، طـاهرةٌ مـن شـائبة               .. مسالكهم

السعادة : دفُه وغايته ه.. الوحي السماوي والكالم األزيل باليقني    : الشبهات؛ اذ نقطةُ استناده   
: أسـفله .. انوار االميان بالضرورة: أعاله.. هداية خالصة بالبداهة  : حمتواه.. االبدية باملشاهدة 

تسخري العقل  : يساره.. تسليم القلب والوجدان بالتجربة   : ميينه.. الدليل والربهان بعلم اليقني   
قبـول املَلَـك    : مقامه.. حبق اليقني رمحة الرمحن ودار اجلنان     : مثرته.. واالذعان بعني اليقني  

  .واالنس واجلان باحلدس الصادق
ان كل صفٍة من الصفات املذكورة يف تعريف القرآن الكرمي باجزائه الثالثة، قد اثبتت              
اثباتاً قاطعاً يف مواضع اخرى أو ستثبت، فدعوانا ليست جمرد إدعاء من دون دليل، بل كـل                 

  .منها مربهنة بالربهان القاطع
  
  لشعلة األوىلا
  «هذه الشعلة هلا ثالث اشعات»

  الشعاع االول



  بالغة القرآن  معجزة
هذه البالغة املعجزة نبعت من جزالة نظم القرآن وحسن متانته، ومن بداعـة أسـاليبه     
وغرابتها وجودا، ومن براعة بيانه وتفوقه وصفوته، ومن قوة معانيه وصدقها، ومن فصاحة             

  .ألفاظه وسالستها
لبالغة اخلارقة حتدى القرآن الكرمي، منذ ألف وثالث مئة من السنني، أذكى بلغاء             ذه ا 

بين آدم وأبرع خطبائهم وأعظم علمائهم، فما عارضوه، وما حاروا ببنت شفة، مـع شـدة               
حتديه اياهم، بل خضعت رقام بذل، ونكسوا رؤوسهم وان، مع أن من بلغائهم من يناطح               

  .السحاب بغروره
  :وجه االعجاز يف بالغته بصورتنينشري اىل 

  :الصورة االوىل
ان أكثر سكان جزيرة العرب كانوا يف ذلك الوقت أميني، لذا كانوا حيفظون مفاخرهم              
ووقائعهم التارخيية وأمثاهلم وحكمهم وحماسن أخالقهم يف شعرهم، وبليغ كالمهم املتناقـل            

زى يستقر يف االذهان ويتناقله اخللـف       فكان الكالم احلكيم ذو املغ    . شفاهاً، بدالً من الكتابة   
فهذه احلاجة الفطرية فيهم دفعتهم اىل أن يكون أرغب متاع يف أسواقهم وأكثره             . عن السلف 
. الفصاحة والبالغة، حىت كان بليغ القبيلة رمزاً دها وبطالً من أبطال فخرهـا            : رواجاً هو 

انوا يف الصدارة والقمة يف ميـدان       فهؤالء القوم الذين ساسوا العامل بفطنتهم بعد اسالمهم ك        
فكانت البالغة رائجة وحاجتهم اليها شديدة حـىت يعـدوا مـدار            . البالغة بني أمم العامل   

اعتزازهم، بل حىت كانت رحى احلرب تدور بني قبيلتني أو حيل الوئام بينهما مبجرد كـالم                
وهـا علـى جـدار    يصدرعن بليغهم بل كتبوا سبع قصائد مباء الذهب ألبلغ شعرائهم وعلق        

  .اليت هي رمز فخرهم) املعلقات السبعة(الكعبة، فكانت 
ففي مثل هذا الوقت الذي بلغت فيه البالغة قمة جمدها، ومرغوب فيها اىل هذا احلـد،            

مبثل ما كـانت معــجزة ســيدنا مــوسى وعيسى عليهمـا   - نزل القرآن الكرمي
نـزل يف هـذا الوقـت     - لسحر والطبالسالم من جنس ما كان رائجاً يف زماما، وهو ا

متحدياً ببالغته بالغة عصره وكل العصور التالية، ودعا بلغاء العرب اىل معارضته، واالتيـان              



وان كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا         :(ولو بأقصر سورة من مثله، فتحداهم بقوله تعاىل       
) مل تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار     فان  (واشتد عليهم بالتحدي    ) 23: البقرة) (بسورة من مثله  

فكان هذا يكسر غرورهم، ويستخف     . ستساقون اىل جهنم وبئس املصري    : أي) 24:البقرة( 
إمـا أن   : بعقوهلم ويسفّه أحالمهم، ويقضي عليهم يف الدنيا باالعدام كما هو يف اآلخرة، أي            

  !الكفرتأتوا مبثله أو أن ارواحكم واموالكم يف خطر، ما دمتم مصرين على 
وهكذا فلو كانت املعارضة ممكنة فهل ميكن اختيار طريق احلرب والدمار، وهي أشـد              

وبني أيديهم طريق سهلة هينة، تلك هي معارضته ببضعة  أسطر متاثلـه،       . خطراً وأكثر مشقة  
  إلبطال دعواه وحتديه؟

أن هل ميكن الولئك القوم االذكياء الذين أداروا  العامل بسياسـتهم وفطنتـهم              ! أجل
  يتركوا أسهل طريق وأسلمها، وخيتاروا الطريق الصعبة اليت تلقي ارواحهم وأمواهلم اىل اهلالك؟
اذ لو كان باستطاعة بلغائهم أن يعارضوا القرآن ببضعة حروف، لتخلى القـرآن عـن    
. دعواه، ولنجوا من الدمار املادي واملعنوي، واحلال أم اختاروا طريق احلرب املريعة الطويلة            

ىن أن املعارضة باحلروف حمالة وال ميكنهم ذلك حبال من االحوال، لذا عمدوا اىل املقارعة               مبع
  .بالسيوف

  :مث أن هناك دافعني يف غاية القوة ملعارضة القرآن واتيان مثيله ومها
  .حرص االعداء على معارضته: االول
  .شغف االصدقاء على تقليده: الثاين

 الشديدين ماليني الكتب بالعربية، مـن دون أن         ولقد ألفت حتت تأثري هذين الدافعني     
 - سواٌء أكان عاملاً أو جاهالً - يكون كتاب واحد منها شبيهاً بالقرآن قط، اذ كل من يراها

. القرآن ال يشبه هذه الكتب، والميكن أن يعارض واحد منها القرآن قطعـاً            : ال بد أن يقول   
ا باطل حمال باتفاق االعداء واالصدقاء، وإما       وهلذا فاما أن القرآن أدىن بالغة من الكل، وهذ        

  . أن القرآن فوقها مجيعاً، وامسى واعلى
n  كيف نعلم أن أحداً مل حياول املعارضة؟ أمل يعتمد أحد على نــفسه   : فان قلت

  وموهبته ليربز يف ميدان التحدي؟ أومل ينفع تعاوم ومؤازرة بعضهم بعضاً؟



، لكانت احملاولة قائمة ال حمالة، الن هنـاك قضـية           لو كانت املعارضة ممكنة   : اجلواب
فلو كانت املعارضة قد وقعت فعالً، لكان الكثريون        . الشرف والعزة وهالك االرواح واالموال    

فلو وجد من يؤيد املعارضـة      . ينحازون  اليها، الن املعارضني للحق والعنيدين كثريون دائماً        
م طفيف، وجيعلوا يف املآثر، فكيـف بصـراع         الشتهر به، اذ كانوا ينظمون القصائد خلصا      

  عجيب كهذا يبقى مستوراً يف التاريخ؟
ولقد نقلت واشتهرت أشنع االشاعات وأقبحها طعناً باالسالم، ومل تنقل سوى بضـع             

ومسيلمة هذا، وإن كان صاحب بالغـة ال        . كلمات تقوهلا مسيلمة الكذاب ملعارضة القرآن     
ما قورنت مع بالغة القرآن اليت تفوق كل حسن ومجال عـدت           يستهان به إالّ أن بالغته عند     

  .ونقل كالمه هكذا يف صفحات التاريخ. هذياناً
وهكذا فاالعجاز يف بالغة القرآن يقني كيقني حاصل ضرب االثنني يف اثنني يسـاوي              

  .وهلذا يكون االمر هكذا. أربعاً
  : الصورة الثانية

  :مس نقاطسنبني حكمة االعجاز يف بالغة القرآن خب
  : النقطة االوىل

) اشارات االعجاز يف مظان االجيـاز     (ان يف نظم القرآن جزالة خارقة، وقد بين كتاب          
من أوله اىل آخره هذه اجلزالة واملتانة يف النظم، اذ كما أن عقارب الساعة العـادة للثـواين                  

 مجلة من مجل    والدقائق والساعات يكمل كل منها نظام اآلخر، كذلك النظم يف هيئات كل           
القرآن، والنظام الذي يف كلماته، واالنتظام الذي يف مناسبة اجلمل كل جتاه اآلخر، وقد بين               

فمن شاء فلرياجعه ليتمكن من أن يشاهد هـذه         . كل ذلك بوضوح تام يف التفسري املذكور      
 املتعانقـة   اجلزالة اخلارقة يف أمجل صورها، إالّ اننا نورد هنا مثالني فقط لبيان نظم الكلمات             

  ).واليت ال يصلح مكاا غريها بتناسق وتكامل(لكل مجلة 
 mاملثال االول:  

ـّك       :  (قوله تعاىل  ـْتهـم نـفحـةٌ مـن عــذاِب ربـ سـورة  ) (ولـئـن مس
  )46:االنبياء



هذه اجلملة مسوقة إلظهار هول العذاب، ولكن باظهار التأثري الشديد ألقله، وهلذا فان             
  :يت تفيد التقليل تنظر اىل هذا التقليل ومتده بالقوة كي يظهر اهلولمجيع هيئات اجلملة ال

  .هو للتشكيك، والشك يوحي القلة) لئن(فلفظ 
  .هو اصابة قليلة، يفيد القلة أيضاً) مس(ولفظ 
مادته رائحة قليلة، فيفيد القلة، كما أن صيغته تدل علـى واحـدة، أي    ) نفحة(ولفظ  

  ..فيفيد القلة - مصدر املرة - لصريفواحدة صغرية، كما يف التعبري ا
  .هي لتقليلها، مبعىن أا شئ صغري اىل حد ال يعلم، فينكر) نفحةٌ(وتنوين التنكري يف 

  .هو للتبعيض، مبعىن جزء، فيفيد القلة) من(ولفظ 
  .هو نوع خفيف من اجلزاء بالنسبة اىل النكال والعقاب، فيشري اىل القلة) عذاب(ولفظ 
القهار، اجلبار، املنتقم، فيفيد القلة أيضاً وذلك باحساسه الشفقة : الً منبد) ربك(ولفظ 
  .والرمحة

  :وهكذا تفيد اجلملة أنه
اذا كان العذاب شديداً ومؤثراً مع هذه القلة، فكيف يكون هول العقاب اإلهلي؟ فتأمل              

صد جبهتـه   يف اجلملة لترى كيف تتجاوب اهليئات الصغرية، فيعني كلٌ اآلخر، فكلٌ ميد املق            
  .اخلاصة

  .هذا املثال الذي سقناه يلحظ اللفظ واملقصد
 mاملثال الثاين:  

  )3: البقرة) (ومما رزقناهم ينفقون: (قوله تعاىل
  :فهيئات هذه اجلملة تشري اىل مخسة شروط لقبول الصدقة

أن ال يبسط املتصدق يده : أي) مما( التبعيضية يف لفظ «من»املستفاد من  : الشرط االول 
  . البسط فيحتاج اىل الصدقةكل

أن ال يأخذ من زيد ويتصـدق علـى         : أي) رزقناهم(املستفاد من لفظ    : الشرط الثاين 
  .تصدقوا مما هو رزق لكم: عمرو، بل جيب أن يكون من ماله، مبعىن



ال منَّـة   : أن ال مين فيستكثر، أي    : أي) رزقنا(يف  ) نا(املستفاد من لفظ    : الشرط الثالث 
  .ق، فأنا أرزقكم، وتنفقون من مايل على عبديلكم يف التصد

أن ينفق على من يضعه يف حاجاته الضرورية        : أي) ينفقون(املستفاد من   : الشرط الرابع 
  .ونفقته، وإالّ فال تكون الصدقة مقبولة على من يصرفها يف السفاهة

املال : ييكون التصدق باسم اهللا، أ    : أي. أيضاً) رزقناهم(املستفاد من   : الشرط اخلامس 
  .مايل، فعليكم أن تنفقوه بامسي

ومع هذه الشروط هناك تعميم يف التصدق، اذ كما أن الصدقة تكون باملال، تكـون               
الـيت يف   ) ما(بالعلم ايضاً، وبالقول والفعل والنصيحة كذلك، وتشري اىل هذه االقسام كلمة            

  .ة تفيد العموموتشري اليها يف هذه اجلملة بالذات، الا مطلق. بعموميتها) مما(
اىل عقل االنسان مخسة شروط  - اليت تفيد الصدقة - وهكذا جتُود هذه اجلملة الوجيزة

  .للصدقة مع بيان ميداا الواسع، وتشعرها يئاا
  .وهكذا، فلهيئات اجلمل القرآنية نظم كثرية أمثال هذه

وكـذا  . خـر وكذا للكلمات القرآنية أيضاً ميدان نظم واسع مثل ذلك، كل جتاه اآل           
  .للكالم القرآين وجلمله دوائر نظم كتلك

 mًقوله تعاىل:     فمثال:  
  ).ومل يكن له كفواً أحد_ مل يلد ومل يولد_ اهللا الصمد_ قل هو اهللا أحد(

ثالث منها مثبتة وثالث منها منفية، تثبت سـت         : هذه اآليات اجلليلة فيها ست مجل     
فكل مجلة منها تكون دلـيالً للجمـل        . الشركمراتب من التوحيد كما ترد ستة أنواع من         

لكل مجلة معنيني، تكون باعتبار أحدمها نتيجة، وباعتبار        : الن. االخرى كما تكون نتيجة هلا    
  .اآلخر دليالً

سور منتظمـة   . أي أن سورة االخالص تشتمل على ثالثني سورة من سور االخالص          
  :مركبة من دالئل يثبت بعضها بعضاً، على النحو اآليت

النه أحد، النه صمد، النه مل يلد، النه مل يولد،النه مل يكن لـه كفـواً                ): قل هو اهللا  (
  .أحد



النه مل يولد، النه مل يلد، النه صمد، النه أحد، النه           ): ومل يكن له كفواً أحد    : (وكذا
  .هو اهللا

كفواً فهو أحد، فهو صمد، فاذاً مل يلد، فاذاً مل يولد، فاذاً مل يكن له               ) هو اهللا : (وكذا
  .أحد

  .وهكذا فقس على هذا املنوال
 mًقوله تعاىل:  ومثال:  
  )1،2:البقرة) (ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني_ امل(

فباعتبار أحدمها يكون دليالً للجمـل االخـرى،        : فلكٍل من هذه اجلمل االربع معنيان     
 خطـاً مـن     فيحصل من هذا نقش نظمي اعجازي من ستة عشر        . وباعتبار اآلخر نتيجة هلا   
  .خطوط املناسبة والعالقة

حىت كأن لكل آية من أكثر اآليات القرآنيـة         ) اشارات االعجاز (وقد بني ذلك كتاب     
عيناً ناظرة اىل أكثر اآليات، ووجهاً متوجهاً اليها، فتمد اىل كل منها خطوطاً معنويـة مـن                 

  .«لكلمة الثالثة عشرةا»كما بين ذلك يف . املناسبات واالرتباطات، ناسجة نقشاً اعجازياً
 اذ من اول الكتاب اىل اخره شرح جلزالـة          «اشارات االعجاز »وخري شاهد على هذا     

  .النظم هذه
  :النقطة الثانية

  :البالغة اخلارقة يف معناه، اذا شئت ان تتذوق بالغة املعىن يف اآلية الكرمية
  )1: احلديد) (سبح هللا ما يف السموات واألرض وهو العزيز احلكيم(

فتصور نفسك قبل جمئ نـور      . «الكلمة الثالثة عشرة  » فانظر اىل هذا املثال املوضح يف       
القرآن، يف ذلك العصر اجلاهلي، ويف صحراء البداوة واجلهل، فبينما جتد كل شٍئ قد اُسدل               
عليه ستار الغفلة وغشيه ظالم اجلهل ولُف بغالف اجلمود والطبيعة، إذا بك تشاهد بصـدى               

سبح هللا ما يف السموات واالرض او تسبح له السموات السـبع واالرض ومـن               :(اىلقوله تع 
و ..) سبح(قد دبت احلياةُ يف تلك املوجودات اهلامدة أو امليتة بصدى           ) 44: االسراء) (فيهن
وان وجه السماء املظلمة اليت تسـتعر       . يف اذهان السامعني فتنهض مسبحةً ذاكرة اهللا      ) تسبح(



دة واالرض اليت تدب فيها خملوقات عاجزة، تتحول يف نظر السامعني بصـدى             فيها جنوم جام  
. وبنوره اىل فٍم ذاكر للّه، كلُّ جنٍم يشع نور احلقيقة ويبث حكمة حكيمـة بالغـة               ) تسبح(

ويتحول وجه االرض بذلك الصدى السماوي ونوره اىل رأس عظيم، والرب والبحر لسـانني              
ع النباتات واحليوانات كلمات ذاكرة مسبحة حىت لكـأن         يلهجان بالتسبيح والتقديس ومجي   

  .األرض كلها تنبض باحلياة
 mًومثال:  

  : وهو قوله تعاىل«الكلمة اخلامسة عشرة»انظر اىل هذا املثال الذي اثبت يف 
يامعشر اجلن واالنِس إن استطَعتم أنْ تنفذوا ِمن أقطاِر السموات واالرِض فانفـذوا ال      (

يرسلُ عليكُما شواظٌ من ناٍر وحناس فـال        _ فبأي آالء ربكما تكذبان   _  بسلطانٍ تنفذونَ إالّ 
ـ 33: الرمحن) (فبأي آالء ربكما تكّذبان   _ تنتصران ولقد زينا السـماَء الـدنيا      )  (36 ـ

  )5:امللك) (مبصابيح وجعلناها رجوماً للشياطني
النس واجلان، ايهـا املغـرورون   ايها ا»: استمع هلذه اآليات وتدبر ما تقول؟ اا تقول      

املتمردون، املتوحلون بعجزهم وضعفهم، ايها املعاندون اجلـاحمون املتمرغـون يف فقـرهم             
! انكم إن مل تطيعوا أوامري، فهيا اخرجوا من حدود ملكي وسلطاين إن استطعتم            ! وضعفهم

يف قبضته،  النجوم واالقمار والشموس    : فكيف تتجرأون اذاً على عصيان أوامر سلطان عظيم       
فأنتم بطغيانكم هذا إمنا تبارزون حاكماً عظيماً جليالً له         .. تأمتر بأوامره،كأا جنود متأهبون   

.. جنود مطيعون مهيبون يستطيعون ان يرمجوا بقذائف كاجلبال، حىت شياطينكم لو حتملـت            
ن ان  وانتم بكفرانكم هذا إمنا تتمردون يف مملكة مالك عظيم جليل، له جنود عظام يستطيعو             

بقذائف ملتهبة وشظايا مـن   - ولو كانوا يف ضخامة االرض واجلبال - يقصفوا اعداًء كفرة
.. فكيف مبخلوقات ضعيفة امثالكم؟   !. هليب كامثال األرض واجلبال، فيمزقونكم ويشتتونكم     
ان ميطر علـيكم قـذائف    - باذن اهللا - وانتم ختالفون قانوناً صارماً يرتبط به من له القدرة

  .ت امثال النجومورامجا
قس يف ضوء هذا املثال قوة معاين ســائر اآليات ورصـــانة بــالغـــتها        

  .وســمو إفاداا



  :النقطة الثالثة
نعم، ان اساليب القرآن الكرمي غريبة وبديعة كما هي عجيبة          . البداعة اخلارقة يف اسلوبه   

فظ  وما يزال حيـافظ علـى        فلقد حا . ومقنعة، مل يقلّد أحداً قط وال يستطيع احد ان يقلده         
  .طراوة أساليبه وشبابيته وغرابته مثلما نزل اول مرة

 mًفمثال:  
  :ان احلروف املقطّعة املذكورة يف بدايات عدٍة من السور تشبه الشفرات؛ امثال

اشـارات  (وقد كتبنا حنو سٍت من ملعات اعجازها يف         . عسق. حم. يس. طه. الر. امل
  :نذكر منها) االعجاز

وف املذكورة يف بدايات السور تنصف كلَّ ازواج طبائع احلروف اهلجائية من            ان احلر 
اليت  - اما االوتار. وغريها من اقسامها الكثرية128.. املهموسة واهورة والشديدة والرخوة 

فمن الثقيل النصف القليل كالقلقلة، ومن اخلفيـف النصـف الكـثري     - ال تقبل التنصيف
  .كالذالقة

نصيف واألخذ ذا الطريق اخلفي الذي ال يدركه العقل من بـني هـذه   فسلوكه يف الت 
الطرق املتداخلة املترددة بني مائيت احتمال، مث سوق الكالم يف ذلك السياق ويف ذلك امليدان               

  !الواسع املشتبهة األعالم ليس باالمر الذي يأيت مصادفة قط، وال هو من شأن البشر
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نصفها ) ستشحثك خصفه(وهي ما يضعف االعتماد على خمرجه، وجيمعها ) املهموسة(فذكر من   

ومن ) لن يقطع أمر(نصفها جيمعه ) اهورة(ومن البواقي . وهي احلاء واهلاء والصاد والسني والكاف
محس (عشرة جيمعها ) الرخوة(اقي ومن البو. اربعة جيمعها) اجدت طبقك(الثمانية اموعة يف ) الشديدة(

. نصفها) املنفتحة(ومن البواقي . ومن املطبقة اليت هي الصاد والضاد والطاء والظاء نصفها) على نصره
ومن . نصفها االقل لقلتها) قد طبج(وهي حروف تضطرب عند خروجها وجيمعها ) القلقلة(ومن 
: هي اليت يتصعد الصوت ا يف احلنك االعلى وهي سبعةو) املستعلية(الياء ألا أقل ثقالً، ومن ) اللينتني(

... نصفها) املنخفضة(القاف والصاد والطاء واخلاء والغني والضاد والظاء نصفها االقل، ومن البواقي 
 .املترجم - ).تفسري البيضاوي(



ائل السور واليت هي شفرات ورموز إهلية تبني مخساً أو          فهذه احلروف املقطعة اليت يف او     
ستاً من اسرار ملعات اعجاز اخرى، بل ان علماء علم اسرار احلروف واحملققني من االولياء قد    
استخرجوا من هذه املقطعات اسراراً كثرية جداً، ووجدوا من احلقائق اجلليلة ما يثبت لديهم              

 اما حنن فلن نفتح ذلك الباب ألننا لسنا اهالً ألسرارهم،           .ان املقطعات معجزة باهرة حبد ذاا     
وامنـا  .زد عـلى ذلك ال نستــطــيــع ان نثبتها إثباتاً يكون مشهوداً لدى اجلميع           

من مخس او سـت ملعـات اعجـاز ختـص           ) اشارات االعجاز (نكتفي باالحالة اىل ما يف      
  .املقطعات

تبار السورة، واملقصـد، واآليـات،      واآلن نشري عدة اشارات اىل اساليب القرآن، باع       
  :والكالم، والكلمة

 mًفمثال  :  
اىل آخرها، اذا اُنعم النظر فيها فاا تصـف وتثبـت           ..) عم يتساءلون  («النبأ»سورة  

احوال اآلخرة واحلشر واجلنة وجهنم باسلوب بديع يطمِئن القلب ويقنعه، حيث تبني أن مـا   
  .ربانيٍة متوجهة اىل كلٍٍّ من تلك االحوال االخرويةيف هذه الدنيا من افعال إهلية وآثار 

  :وملا كان ايضاح اسلوب السورة كلها يطول علينا، فسنشري اىل نقطة او نقطتني منه
لقد جعلنا األرض لكم مهداً قـد بسـط         : تقول السورة يف مستهلها اثباتاً ليوم القيامة      

وخلقنـاكم  .. اخلزائن ملساكنكم وحياتكم  واجلبال أعمدة واوتاداً مليئة ب    .. بسطاً مجيالً زاهياً  
وجعلنا الليل ساتراً لكم لتخلـدوا اىل       .. ازواجاً تتحابون فيما بينكم ويأنس بعضكم ببعض      

وانزلنـا مـن    .. والشمس مصباحاً مضيئاً ومدفئاً لكـم     .. والنهار ميداناً ملعيشتكم  .. الراحة
نشئُ بسهولة من ماء بسيط أشياء      ون.. السحب لكم ماًء باعثاً على احلياة جيري جمرى العيون        

وان . ينتظـركم  - وهو يوم القيامة - فاذاً يوم الفصل.. شىت من مزهر ومثمر حيمل ارزاقكم
  .إتيانه ليس بعسري علينا

 وبعد ذلك يشري اشارة خفية اىل اثبات ما حيدث يف يوم القيامة مـن سـري اجلبـال                  
  :وكأنه يقول. أهلها الرياض اجلميلةوتناثرها، وتشقق السموات ويؤ جهنم، ومنح اجلنة 

  .ان الذي يفعل هذه األفعال يف اجلبال واألرض مبرآى منكم سيفعل مثلها يف اآلخرة



أي ان ما يف بداية السورة من جبال تشري اىل احوال اجلبال يوم القيامة، وان احلـدائق                 
  .اليت يف صدر السورة تشري اىل رياض اجلنة يف اآلخرة

  . على هذا لتشاهد علو االسلوب ومدى لطافتهفقس سائر النقاط 
 mًومثال:  
قل اللّهم مالك امللِك تؤيت امللك من تشاُء وترتع امللك ممن تشاُء وتعز من تشاُء وتذّل                (

توجلُ الّّيلَ يف النهار وتـوجل النـهار يف الّيـل           _ من تشاء بيدك اخلري انك على كل شٍئ قدير        
: آل عمـران  ) ( امليِت وخترج امليت من احلي وترزق من تشاُء بغِري ِحسابٍ          وتخرج احلي ِمن  

  ) 27ــ26
ما يف بين االنسان من شؤون إهلية، وما يف تعاقـب           : هذه اآلية تبني باسلوب عاٍل رفيع     

الليل والنهار من جتليات إهلية، وما يف فصول السنة من تصرفات ربانية، وما يف احلياة واملمات        
هذا االسلوب عاٍل وبديع اىل .. ر والنشر الدنيوي على وجه االرض من اجراءات ربانية     واحلش

وحيث أن هذا االسلوب العايل ساطع ميكن رؤيته بأدىن نظر فال . حد يسخر عقول اهل النظر
  .نفتح اآلن هذا الكرت

 mًومثال  :  
وألقت مـا فيهـا     _ تواذا االرض مد  _  واَِذنت لربها وحقّت  _ اذا السماُء انشقّت  (
  )5ــ1: سورة االنشقاق) (وأذنت لرا وحقت_ وختلّت

تبني هذه االيات مدى انقياد السموات واالرض وامتثاهلما أوامر اهللا سبحانه، تبينـها             
باسلوب عاٍل رفيع؛ اذ كما ان قائداً عظيماً يؤسس دائرتني عسكريتني ألجنـاز متطلبـات               

اد، وشعب التجنيد والسوق اىل اجلهاد، وانه حاملا ينتهي وقت          اجلهاد؛ كشعب املناورة واجله   
. اجلهاد واملناورة يتوجه اىل تينك الدائرتني ليستعملهما يف شؤون اخرى، فقد انتهت مهمتهما            

  :فكأن كالً من الدائرتني تقول بلسان موظفيها وخدامها أو بلساا لو أُنطقت
نا ونطهر املكان من بقايـا اعمالنـا القدميـة          يا قائدى أمهلنا قليالً كي ئَ اوضاع      »

فها قد ألقيناها خارجـاً،     »:  وبعد ذلك تقول   «!مث شرف وتفضل علينا   .. ونطرحها خارجاً 
  .«فما تفعله حق ومجيل وخري. فنحن طوع امرك، فافعل ما تشاء فنحن منقادون ألمرك



دما تنقضي املـدة،    فكذلك السموات واالرض دائرتان فتحتا للتكليف واالمتحان، فعن       
يا ربنا استخدمنا فيما : ختلّي السموات واألرض باذن اهللا ما يعود إىل دائرة التكليف، ويقوالن          

  .تريد، فاالمتثال حق واجب علينا، وكل ما تفعله هو حق
  .فانظر اىل مسو هذا االسلوب اخلارق يف هذه اجلمل وأنعم النظر فيه

 mًومثال    :  
يامساُء أقلعي، وغيض املاُء وقـضي األمـر واسـتوت علـى           يا أرض ابلعي ماءِك و    (

  )44: هود) (اجلودي، وقيلَ بعداً للقوم الظاملني
لالشارة اىل قطرة من حبر بالغة هذه اآلية الكرمية نبني اسلوباً منها يف مرآة التمثيـل،                

  : وذلك
اوقفوا اطالق النار   : ان قائداً عظيماً يف حرب عاملية شاملة يأمر جيشه بعد إحراز النصر           

ففي اللحظة نفسها ينقطع اطالق النار ويقف اهلجوم،        . كفوا عن اهلجوم  : ويأمر جيشه اآلخر  
لقد انتهى كل شئ واستولينا على األعداء وقد نصبت راياتنا على قمـة             : ويتوجه اليهم قائالً  

  .قالعهم ونال اولئك الظاملون الفاسدون جزاءهم وولوا اىل اسفل سافلني
، فان السلطان الذي ال ند له وال مثيل، قد أمر السموات واالرض باهالك قوم               كذلك

ايتها االرض ابلعي ماَءك، وانِت ايتها السماء اسكين        : وبعد أن امتثال األمر توجه اليهما     . نوح
فانسحب املاء فوراً من دون تريث واستوت سفينة املـأمور          . واهدأي فقد انتهت مهمتكما   

  .ولقي الظاملون جزاءهم.  على قمة جبلاإلهلي كخيمة ضربت
فانظر اىل علو هذا االسلوب، اذ االرض والسماء كجنديني مطيعني مستعدين للطاعـة             

ذا االسلوب اىل ان الكائنات تغضب من عصيان االنسـان   - اآلية - فتشري. وتلقي االوامر
سـموات واألرض  ان الذي متتثـل ال   »: وذه االشارة تقول  . وتغتاظ منه السموات واالرض   

فأنت تـرى ان    .  مما يفيد زجراً شديداً رادعاً لألنسان      «بأمره ال يعصى وال ينبغي ان يعصى      
اآلية قد مجعت ببيان موجز معجز مجيل جممٍل يف بضع مجل حادثة الطوفان اليت هـي عامـةٌ              

  . وشاملة مع مجيع نتائجها وحقائقها
  .فقس قطرات هذا البحر االخرى على هذه القطرة



فمـثالً اىل   :مـن نوافـذ الكلمـات     ) القـرآن (االن انظر اىل االسلوب الذي يريه     و
) والقمر قدرناه منازلَ حىت عاد كالعرجوِن القدمي      :( يف اآلية الكرمية   «كالعرجون القدمي »كلمة
  : كيف تعرض اسلوباً يف غاية اللطف، وذلك) 39:يس(

هالالً فيه يشبه عرجوناً قدمياً ابيض      حينما يكون القمر    . ان للقمر مرتالً هو دائرة الثريا     
شـجرة  129فتضع اآلية ذا التشبيه امام عني خيال السامع، كأن وراء ستار  اخلضراء              . اللون

شق احد اغصاا النورانية املدببة البيضاء ذلك الستار ومد رأسه اىل اخلارج، والثريا كأـا               
وال جرم فـان    . شجرة اخللقة املستورة  وسائر النجوم كالثمرات النورانية ل    . عنقود معلق فيه  

عرض اهلالل ذا التشبيه الولئك الذين مصدر عيشهم ومعظم قوم من النخيل هو اسلوب              
  .فإن كنت صاحب ذوق تدرك ذلك. يف غاية احلُسن واللطافة ويف منتهى التناسق والعلو

 mًومثال :  
تفـتح نافـذة    ) 38:يس) (والشمس جتري ملستقر هلا   ( يف اآلية الكرمية     «جتري»كلمة  
  :وذلك - كما اثبت يف ختام الكلمة التاسعة عشرة - السلوب عاٍل
 الذي يعىن دوران الشمس، يفهم عظمة الصـانع اجلليـل بتـذكريه             «جتري»ان لفظ   

تصرفات القدرة اإلهلية املنتظمة يف دوران الصيف والشتاء وتعاقب الليل والنـهار، ويلفـت              
انية اليت كتبها قلم القدرة اإلهلية يف صحائف الفصول، فـيعلّم           االنظار اىل املكتوبات الصمد   
  .حكمة اخلالق ذي اجلالل
اي مصـباحاً، يفـتح بتعـبري       ) 16: نوح) (وجعل الشمس سراجاً  (وان قوله تعاىل    

  : نافذةً ملثل هذا االسلوب وهو«سراجاً»
صر، وان ما فيـه   ان هذا العامل كأنه ق    : انه يفهم عظمة الصانع واحسان اخلالق بتذكريه      

من لوازم واطعمة وزينة قد اُعدت لألنسان وذوي احلياة، وان الشمس أيضـاً مـا هـي إالّ     
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اقلت صفة غلبت االمساء ويف احلديث ما اظلت اخلضراء وال ) سوادها(السماء خلضرا : اخلضراء  

  .املترجم - ).لسان العرب(الغرباء أصدق هلجة من أيب ذر 
 



فيبني ذا دليالً للتوحيد، إذ الشمس اليت يتومهها املشركون اعظـم معبـود             . مصباح مسخر 
  .لديهم وأملعها ما هي إالّ مصباح مسخر وخملوق جامد

 اخلالق يف عظمة ربوبيته، ويفهم احسانه يف سعة رمحته،           يذكّر رمحة  «سراجاً»فاذاً بتعبري 
وكأنـه  . بكرمه يف عظمة سلطانه، ويفّهم الوحدانية ذا اإلشعار - بذلك االفهام - ويشعر
  .ان مصباحاً مسخراً وسراجاً جامداً ال يستحق العبادة بأي حال من األحوال: يقول

ت منتظمة مثرية لالعجاب يف دوران       يذكّر بتصرفا  «جتري»مث ان جريان الشمس بتعبري      
. الصيف والشتاء والليل  والنهار، ويفهم بذلك التذكري عظمة قدرة الصانع املتفرد يف ربوبيته             
مبعىن أنه يصرف ذهن االنسان من الشمس والقمر اىل صحائف الليـل والنـهار والصـيف                

  .كتوبةوالشتاء، وجيلب نظره اىل ما يف تلك الصحائف من سطور احلادثات امل
ان القرآن ال يبحث يف الشمس لذات الشمس بل ملن نورها وجعلها سراجاً، وال              ! أجل

يبحث يف ماهيتها اليت ال حيتاجها االنسان، بل يف وظيفتها، اذ هي تـؤدي وظيفـة نـابض                  
النتظام الصنعة الربانية، ومركز لنظام اخللقة الربانية، ومكّوك إلنسـجام الصـنعة            ) زنربك(

  . األشياء اليت ينسجها املصور االزيل خبيوط الليل والنهارالربانية، يف
وميكنك ان تقيس على هذا سائر الكلمات القرآنية فهي وإن كانت تبدو كأا كلمات              

  .مألوفة بسيطة، إالّ أا تؤدي مهمة مفاتيح لكنوز املعاين اللطيفة
كان األعـرايب   - كما يف الوجوه السابقة يف األغلب - وهكذا فلعلو اسلوب القرآن

فاصدع (يعشق كالماً واحداً منه احياناً، فيسجد قبل ان يؤمن، كما مسع احدهم اآلية الكرمية       
ال بل اسجد لبالغـة هـذا       : أأسلمت؟ قال : فخر ساجداً، فلما سئل   ) 94احلجر  ) (مبا تؤمر 
  ! الكالم

  :النقطة الرابعة
ليغ خارق من حيث اسلوبه وبيان   نعم، إن القرآن  كما هو ب      . الفصاحة اخلارقة يف لفظه   

والدليل القاطع على فصاحته هو عـدم ايراثـه         . معناه، فهو فصيح يف غاية السالسة يف لفظه       
  . كما ان شهادة علماء فن البيان واملعاين برهان باهر على حكمة فصاحته. السأم وامللل



مث أنه ال   .. حالوةبل يزيد لذةً و   . لو كرر الوف املرات فال يورث سأماً وال ملالً        ! نعم
وال تسأم منه أذن املصاب بداء عضال الـذي         .. يثقل على ذهن صيب بسيط فيستطيع حفظه      

وكأنه الشراب العذب يف فم احملتضر الذي يتقلـب يف          .. يتأذى من ادىن كالم، بل يتلذذ به      
  .السكرات، وهو لذيذ يف اذنه ودماغه لذة ماء زمزم يف فمه

  : من القرآن هوواحلكمة يف عدم امللل والسأم
ان القرآن قوت وغذاء للقلوب، وقوة وغناء للعقول، وماء وضـياء لـالرواح، ودواء              

مثاله اخلبز الذي نأكله يومياً دون ان منلّ، بينما لو تناولنا اطيب            . وشفاء للنفوس، لذا ال يملّ    
ة خارقـة   فإذاً ألن القرآن حق وحقيقة وصدق وهدى وذو فصاح        . فاكهة يومياً لشعرنا بامللل   

فال يورث امللل والسآمة ، وامنا حيافظ على شبابيته دائماً كما حيافظ على طراوته وحالوتـه،             
حىت ان أحد رؤساء قريش وبلغائها عندما ذهب اىل الرسول الكرمي ليسمع القرآن، قال بعد               

 مـا   واهللا: مث قال لقومـه   . وما يقوله بشر  .. واهللا ان له حلالوة وان عليه لطالوة        »: مساعه له 
  .«وال بأشعار اجلن، واهللا ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا.. فيكم رجل اعلم بالشعر مين

وهكـذا  . فلم يبق امامهم إالّ ان يقولوا انه ساحر، ليغرروا به أتباعهم ويصدوهم عنه            
  .يبقى حىت أعىت اعداء القرآن مبهوتاً أمام فصاحته

رمي ويف كالمه ويف مجله يطول كـثرياً،        ان ايضاح اسباب الفصاحة يف آيات القرآن الك       
فتفادياً من اإلطالة نقصر الكالم على اظهار ملعة اعجاز تتلمع من اوضاع احلروف اهلجائيـة               

مث اَنزلَ عليكم ِمن بعـِد      :  (قوله تعاىل : وكيفياا يف آية واحدة فقط، على سبيل املثال وهي        
قد أمهّـتهم أنفسهم يظنونَ باهللا غري احلِق ظـن         الغم اَمنةً نعاساً يغشى طائفةً منكم وطائفةٌ        

اجلاهليِة يقولون هل لنا من األِمر من شٍئ، قُل ان األمر كلَّّه هللا يخفون يف أنفسـهم مـا ال                    
                  دون لك يقولون لو كان لنا من األمر شيٌء ما قُـتلنا ههنا قل لو كنتم يف بيـوتكم لـربزبي

ــ  ــلُ اىل م ــيهم القت ــب عل ــذين كُت ــدوركم ال ــا يف ص ــي اهللا م ـضاجعهم وليبتل
ـّص مـــــا يف قـــلوبـكـــم واهللا علـــيم بـــذات  ولـــيمــحــ

  )154: آل عمران).(الصــــدور



لقد مجعت هذه اآلية مجيع حروف اهلجاء واجناس احلروف الثقيلة، ومـع ذلـك مل               
ة نبعت مـن    يفقدها هذا اجلمع سالستها بل زادها اًء اىل مجاهلا ومزج نغمة من الـفصاح            

  .اوتار متناسبة متنوعـة
أن األلف والياء ألما أخف حـروف       : فأنعم النظر يف هذه اللمعة ذات االعجاز وهي       

.. اهلجاء، وتنقلب إحداهما باالخرى كأما اختان، تكرر كلٌ منهما احدى وعشرين مـرة            
ذُكر كلٌ منـهما    ألما اختان، وميكن ان حتل احدامها حمل األخرى فقد          130وان امليم والنون    
وان الصاد والسني والشني متآخية حسب املخرج والصفة والصوت فذُكر      .. ثالثاً وثالثني مرةً  

وان العني والغني متآخيتان فذكر العني ست مـرات خلفتـها           .. كل واحد منها ثالث مرات    
خيـة  وان الطاء والظاء والذال والزاي، متآ.. بينما الغني لثقلها ذُكرت ثالث مرات أي نصفه      

وان الالم وااللف متحدتان    .. حسب املخرج والصفة والصوت، فذكر كل واحد منها مرتني        
فذُكرت الالم اثنتني واربعني مـرة،      ) ال(، وان حصة االلف نصف يف صورة        )ال(يف صورة   

وان اهلمزة واهلاء متآخيتـان حسـب       ..  احدى وعشرين مرة     - نصفها   -وذُكرت االلف   
واهلاء اربع عشرة مرة لكوـا أخـف منـها          131 عشرة مرة    املخرج فذكرت اهلمزة ثالث   

وان القاف والفاء والكاف متآخية، فذُكرت القاف عشر مرات لزيادة نقطة فيهـا،     .. بدرجة
وان الباء ذُكرت تسع مرات، والتاء ذُكرت اثنتـا         .. وذكرت الفاء تسع مرات والكاف تسع     

ولكن الراء مئتان والـالم ثالثـون        . وان الراء اخت الالم   .. عشرة مرة، ألن درجتها ثالثة    
 أي ان الراء فوق الالم بست درجات فأخنفضت عنها بست           «اجبدية اجلمل »حسب حساب   

وألن اخلاء  .. وايضاً الراء تتكرر كثرياً يف التلفظ، فيثقل، فذُكرت ست مرات فقط          . درجات
وألن الواو أخف من    .. واحلاء والثاء والضاد ثقيلة وبينها مناسبات ذكر كل منها مرة واحدة          

 ذُكرت سبع عشرة مرة فوق اهلمزة الثقيلة بـاربع          «الياء وااللف » واثقل من    «اهلاء واهلمزة »
  .درجات وحتت االلف اخلفيفة باربع درجات ايضاً

                                                           
130
 .ـ المؤلف.  والتنوين أيضاً نون 

131
وهي فوق اختها وهي االلف الساكنة بثالث . اهلمزة امللفوظة وغري امللفوظة هي مخس وعشرون  

 .املؤلف - .درجات، ألن احلركة ثالثة



وهكذا فان هذه احلروف ذا الوضع املنتظم اخلارق، مع تلـك املناسـبات اخلفيـة،               
نسجام اللطيف تثبت بيقني جازم كحاصل ضرب اثنني   واالنتظام اجلميل، والنظام الدقيق، واال    

أما املصادفة فمحـال ان     . أنه ليس من شأن البشر وال ميكنه أن يفعله        : يف اثنني يساوي اربعاً   
  .تلعب به

هذا فإن ما يف اوضاع هذه احلروف من االنتظام العجيب والنظام الغريب مثلما هـو               
  .ون له ِحكم كثرية اخرىمدار للفصاحة والسالسة اللفظية، ميكن ان تك

فما دام يف احلروف هذا االنتظام، فال شك انه قد روعي يف كلماا ومجلها ومعانيهـا                
مـا شـاء اهللا، واذا      : إنتظام ذو أسرار، وانسجام ذو أنوار، لو رأته العني لقالت من اعجاا           

  .بارك اهللا: ادركه العقل لقال من حريته
  :النقطة اخلامسة
 التفوق واملتانة واهليبة، اذ كما ان يف نظم القرآن جزالـة، ويف لفظـه        أي: براعة البيان 

  .فصاحة، ويف معناه بالغة، ويف اسلوبه إبداعاً، ففي بيانه ايضاً براعة فائقة
: ان بيان القرآن هلو يف أعلى مرتبة من مراتب طبقات اخلطاب واقسـام الكـالم              ! نعم

  .واالرشاد، واالفهام واالفحامكالترغيب والترهيب، واملدح والذم، واالثبات 
، إذ بيان القرآن يف     «االنسان» سورة   «الترغيب والتشويق » فمن بني اآلف امثلة مقام      

  132. هذه السورة سلس ينساب كالسلسبيل، ولذيذ كثمار اجلنة، ومجيل كحلل احلور العني
 مقــدمة ســـورة     «الترهيـب والتهديـد   » ومن بني األمـثلة اليت الحتد ملقام       

 اذ بيان القرآن يف هذه السورة يؤثر تأثري غليان الرصاص يف صـماخ الضـالني،                «اشيةالغ»
وهليب النار يف عقوهلم، وكالزقوم يف حلوقهم، وكلفح جهـنم يف وجـوههم، وكالضـريع      

  .الشائك يف بطوم
فكيـف يكـون ديـد      ) تكاد متيز من الغيظ   (نعم، إن كانت مأمورةُ العذاب جهنم       

  اب؟وترهيب آمرها بالعذ
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  .املؤلف - .سهاهذا االسلوب قد لبس حلل معاين السورة نف)   
 



ـ «املدح»  ومن بني اآلف امثلة مقام       ؛ اذ «احلمد للّـه » السور اخلمس املستــهلة ب
مزين كالنجوم، مهيب كالسموات واالرض، 133بيان القرآن يف هذه السور ساطع كالشمس، 

حمبوب مأنوس كاملالئكة، لطيف رؤوف كالرمحة على الصغار يف الدنيا، ومجيل يج كاجلنة             
  .اللطيفة يف اآلخرة

  :  اآلية الكرمية«الذم والزجر» ومن بني آالف امثلة مقام 
  )12:احلجرات). (أحيب احدكُم انْ يأكل حلم اخيِه ميتاً فكرهتموه (

تنهى هذه اآلية الكرمية عن الغيبة بست مراتب وتزجر عنها بشدة وعنف، وحيـث ان               
  :خطاب اآلية موجه اىل املغتابني، فيكون املعىن كااليت

ملوجودة يف البداية، لالستفهام االنكاري حيث يسري حكمه ويسيل كاملاء          ان اهلمزة ا  
  .اىل مجيع كلمات اآلية، فكل كلمة منها تتضمن حكماً
  :ففي الكلمة االوىل ختاطب اآلية الكرمية باهلمزة

  ليعي هذا االمر القبيح؟ - وهو حمل السؤال واجلواب - أليس لكم عقل
  :ب اآلية باهلمزة ختاط«احيب»: ويف الكلمة الثانية
حىت أصبح حيب اكره االشياء واشـدها   - وهو حمل احلب والبغض - هل فسد قلبكم

  . تنفرياً
  : ختاطب باهلمزة«احدكم»: ويف الكلمة الثالثة

وما بـال   - اليت تستمد حيويتها من حيوية اجلماعة - ماذا جرى حلياتكم االجتماعية
  . حياتكم ويعكر صفوكممدنيتكم وحضارتكم حىت اصبحت ترضى مبا يسمم

  : ختاطب باهلمزة«ان يأكل حلم»: ويف الكلمة الرابعة
  .ماذا اصابت انسانيتكم؟ حىت اصبحتم تفترسون صديقكم احلميم

  : ختاطب باهلمزة«اخيه»: ويف الكلمة اخلامسة
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اليس بكم رأفة ببين جنسكم، أليس لكم صلة رحم تربطكم معهم، حـىت اصـبحتم               
ن عدة جهات، وتنهشون شخصه املعنوي املظلوم شـاً قاسـياً ،            تفتكون مبن هو اخوكم م    

  .اميلك عقالً من يعض عضواً من جسمه؟ اوليس هو مبجنون؟
  : ختاطب باهلمزة«ميتاً»: ويف الكملة السادسة

 - اين وجدانكم؟ أفسدت فطرتكم حىت اصبحتم جتترحون ابغض االشياء وافسـدها 
  . جدير بكل احترام وتوقرييف الوقت الذي هو - وهو أكل حلم اخيكم

ان الغيبـة   - ومبا ذكرناه من دالئل خمتلفة يف كلماـا  - يفهم من هذه اآلية الكرمية
  .مذمومة عقالً وقلباً وانسانية ووجداناً وفطرة وملةً

فتدبر هذه اآلية الكرمية، وانظر كيف اا تزجر عن جرمية الغيبة باعجاز بالغ وباجيـاز               
  .شديد يف ست مراتب

  : اآلية الكرمية«االثبات»ن بني آالف امثلة مقام وم
فانظر اىل آثاِر رمحِت اهللا كيف حيىي األرض بعد موِتها انّ ذلك حمليي املوتى وهو على              (

  ا تثبت احلشر وتزيل استبعاده ببياٍن شاٍف وواف ال بيـان           ) 50:الروم) (كلِّ شيء قديرفا
عة من الكلمة العاشرة ويف اللمعة اخلامسة من الكلمة         وذلك كما اثبتنا يف احلقيقة التاس     . فوقه

كلما حلّ موسم الربيع، فكأن األرض تبعث من جديد بانبعاث ثالمثائة           : الثانية والعشرين بأنه  
الف نوع من انواع احلشر والنشور، يف انتظام متقن ومتييز تام علماً اا يف منتهى االخـتالط                 

ان الـذي   : البعث ظاهراً لكل مشاهد، وكأنه يقول له      والتشابك، حىت يكون ذلك اإلحياء و     
مث أن كتابة هذه االلوف املؤلفة من       . أحيا األرض هكذا لن يصعب عليه اقامة احلشر والنشور        

انواع االحياء على صحيفة األرض بقلم القدرة دون خطأ وال نقص هلي ختم واضح للواحد               
ثبت القيامة واحلشر ايضاً مبينـةً ان احلشـر         األحد،فكما أثبتت هذه اآلية الكرمية التوحيد، ت      

  .والنشور سهل على تلك القدرة وقطعي ثابت كقطعية ثبوت غروب الشمس وشروقها
 أي من زاوية الكيفية فان سـوراً  «كيف»مث ان اآلية الكرمية اذ تبني هذه احلقيقة بلفظ     

 احلشر والقيامة ببيان    فاا تثبت :  مثالً «ق»سورة  : اخرى كثرية قد فصلت تلك الكيفية منها      
فتأمـل يف   - رفيع مجيل باهر يفيد انه ال ريب يف جمئ احلشر كما ال ريب يف جمئ الربيـع 



جواب القرآن الكفار املنكرين وتعجبهم من احياء العظام وحتوهلا اىل خلق جديد، اذ يقـول               
  :هلم

ـ             ( واألرض _ روجأفلم ينظروا اىل السماِء فوقَهم كيف بنيناها وزيناها وماهلـا مـن ف
_ تبصرةً وذكرى لكلّ عبٍد منيب_ مددناها وألقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كلٍّ زوٍج يج  

والنخلَ باسقاٍت هلـا طلـع      _ ونزلنا من السماء ماًء مباركاً فانبتنا بِه جناٍت وحب احلصيد         
  )11ــ6: ق) (رزقاً للعباِد واحيينا به بلدةً ميتاً كذلك اخلروج_ نـضيد 

فهذا البيان يسيل كاملاء الرقراق، ويسطع كالنجوم الزاهرة، وهو يطعم القلب ويغذّيـه             
  .فيكون غذاء ويكون لذة يف الوقت نفسه. بغذاء حلو طيب كالرطب
  : هذا املثال«االثبات»ومن ألطف امثلة مقام 

 هذا القَسم يشري اىل   ) . 3ــ1: يس  ) (إنك ملن املرسلني  _ والقرآِن احلكيم   _ يس(
حجية الرسالة وبرهاا بيقني جازم وحق واضح حىت بلغت يف احلقانية والصدق مرتبة التعظيم         

  .واإلجالل، فيقْسم به
انك رسول ألن يف يدك قرآناً حكيماً، والقرآن نفسه         : يقول القرآن الكرمي ذه االشارة    

  .حق وكالم احلق ألن فيه احلكمة احلقة وعليه ختم االعجاز
قال من حيىي :( ذات االعجاز واالجياز هذه اآلية الكرمية   «االثبات»لة مقام   ونذكر من امث  
وهي رميم 79 - 78: يس) (قلْ حيييها الذي أنشأها أولَ مرٍة وهو بكلّ خلٍق عليم_ العظام 

(  
ففي املثال الثالث من احلقيقة التاسعة للكلمة العاشرة تصوير لطيف هلذه املسألة، علـى              

  :النحو اآليت
فاذا . جيشاً ضخماً يف يوم واحد - أمام انظارنا - صاً عظيماً يستطيع ان يشكّلان شخ
ان هذا الشخص ميكنه ان جيمع جنود طابوره املتفـرقني لالسـتراحة ببـوق              : قال احدهم 

تـدرك عندئـٍذ    !! ال اصدق : وانت ايها االنسان إن قلت    . عسكري فينتظم له الطابور حاالً    
  . مدى بعد انكارك  عن العقل



ان الذي يبعث أجساد االحياء قاطبة من غري شـئ          ): وهللا املثل االعلى  (األمر كذلك   و
كأا أفراد جيش ضخم بكمال االنتظام ومبيزان احلكمة، وجيمـع ذرات تلـك االجسـاد               

 يف كل قرن، بل يف كل ربيع، على وجه االرض كافة،            «كن فيكون »ولطائفها وحيفظها بأمر    
ان القدير العليم الذي يفعل هذا هل       . ا من انواع ذوي احلياة    ويوِجد مئات االلوف من امثاهل    

ميكن أن يستبعد منه مجع الذرات االساسية واالجزاء االصلية املتعارفة حتت نظام اجلسد كأا              
افراد جيش منظم، بصيحة من صور اسرافيل؟ إن استبعاد هذا من ذلكم القدير العليم ال حمالة                

  !جنون
ن البيانات القرآنية مؤثرة ورفيعة ومؤنــسة ورقيقةحىت أـا   فا«االرشاد» ويف مقام   

  :فلنأخذ هذا املثال من بني اآلف امثلته. متأل الروح شوقاً والعقل هلفة والعني دمعاً
مث قستُ قلوبكُم من بعِد ذلك فهي كاحلجارِة أو أشد قسوةً وانَّ من احلجـارة لَمـا            (

     وانّ منها لَم ارر منه االمنه املاُء وانّ منها ملا يهبطُ من خشيةِ اهللا وما             يتفج قّـق فيخرجا يش
املقام »فكما اوضحنا واثبتنا يف مبحث اآلية الثالثة من         ) 74: البقرة) (اهللا بغافٍل عما تعملون   
ماذا اصابكم يا بين اسرائيل     :  فان اآلية هذه ختاطب بين اسرائيل قائلة       «االول للكلمة العشرين  

ن جبميع معجزات موسى عليه السالم، فعيونكم شاخصة جافة ال تدمع، وقلوبكم حىت ال تبالو
قاسية غليظة ال حرارة فيها وال شوق، بينما احلجارة الصلدة القاسية قد ذرفت الدموع مـن                

  !وهي معجزة واحدة من معجزاته - عليه السالم - اثنيت عشرة عيناً بضربة من عصا موسى
 اىل تلك الكلمة حيث وضح هذا املعىن االرشادى ايضاحاً          نكتفي ذا القدر هنا وحنيل    

  .كافياً
  . تأمل يف هذين املثالني فحسب من بني اآلف امثلته«االفحام وااللزام»ويف مقام 
m   املثال االول:  
وان كنتم يف ريٍب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورٍة من مثله وادعوا شهداَءكُم من دون              (

  )23:البقرة) (قنياهللا إن كنتم صاد
اشـارات  »سنشري هنا اشارة جمملة فحسب، اذ قد اوضحناه واثبتناه واشرنا اليـه يف              

  : وهو«االعجاز



يا معشر االنس واجلن إن كانت لـديكم شـبهة يف أن            : ان القرآن املعجز البيان يقول    
أتوا بقرآٍن  ف. فهيا، فها هو ميدان التحدي    . القرآن ليس كالم اهللا، وتتومهون انه من كالم بشر        

مثل هذا يصدر عن شخص أمي ال يعرف القراءة وال الكتابة، مثل حممد الذي تصفونه انـتم                 
  ..«األمني»بـ 

  .. فان مل تفعلوا هذا فأتوا به من غري أمي، وليكن بليغاً أو عاملاً
فان مل تفعلوا هذا فأتوا به من مجاعة من البلغاء وليس من شخص واحد، بل امجعـوا                 

م وخطبائكم واآلثار اجليدة للسابقني منهم ومدد الالحقني ومهـم شـهدائكم            مجيع بلغائك 
  .. وشركائكم من دون اهللا، وابذلوا كل ما لديكم حىت تأتوا مبثل هذا القرآن

فان مل تفعلوا هذا فاتوا بكتاٍب يف مثل بالغة القرآن ونظمه،بصرف النظر عن حقائقـه           
  .العظيمة ومعجزاته املعنوية
) بعشـر سـوٍر مثلـه مفتريـات       (حتداهم بأقل من هذا اذ يقول فاتوا        بل القرآن قد    

  .أي ليس ضرورياً صدق املعىن فلتكن اكاذيب مفتريات) 13:هود(
  ..وان مل تفعلوا، فليكن عشر سور منه وليس ضرورياً كل القرآن

وان مل تفعلوا هذا، فأتوا بسورة واحدة من مثله فحسب، وان كنتم ترون هذا ايضـاً                
  ..يكم، فلتكن سورة قصريةصعباً عل

واخرياً ما دمتم عاجزين ال تستطيعون ان تفعلوا ولن تفعلوا مع انكم يف أمس احلاجـة                
اىل االتيان مبثيله، ألن شرفكم وعزتكم ودينكم وعصبيتكم واموالكم وارواحكم ودنيـاكم            

طر وتسامون  واخراكم امنا تصان باتيان مثله، واالّ ففي الدنيا يتعرض شرفكم ودينكم اىل اخل            
الذل واهلوان وتهدر أموالكم، ويف اآلخرة تصريون حطباً للنار مـع اصـنامكم وحمكـومني               

  )24: البقرة) (فاتقوا النار اليت وقودها الناس واحلجارة(بالسجن االبدي 
فما دمتم قد عرفتم عجزكم بثماين مراتب، فالبد ان تعرفوا ان القرآن معجز بثمـاين               

  .به أو تسكتوا ائياً وتكون جهنم مثواكم وبئس املصريمراتب فإما ان تؤمنوا 
ليس بعد بيان »حقاً انه :  قل«االفحام»وبعد ما عرفت بيان القرآن هذا والزامه يف مقام 

  .«القرآن بيان



m   املثال الثاين:  
أم يقولون شاعر نتربص بـه ريـب    _ فذكّر فما انت بنعمِت ربك بكاهٍن وال جمنون       (
_ أم تأمرهم احالمهم ذا أم هم قوم طاغون       _  تربصوا فاين معكم من املتربصني       قُل_ املنون

ام خلقوا مـن غـري     _ فليأتوا حبديٍث مثله ان كانوا صادقني     _ أم يقولون تقَوله بل ال يؤمنون     
أم عندهم خزائن ربك أم _ أم خلقوا السموات واالرض بل الُ يوقنون   _ شيء أم هم اخلالقون   

أم لـه البنـات     _ أم هلم سلّم يستمعون فيه فليأِت مستمعهم بسلطاٍن مبني        _ نهم املصيطرو 
أم _ أم عندهم الغيب فهم يكتبـون     _ أم تسئلهم اجراً فهم من مغرم مثقلون      _ ولكم البنونَ 

) أم هلم إله غري اهللا سبحان اهللا عما يشركون        _ يريدون كيداً فالذين كفروا هم الـمكيدون     
  )43 - 29: الطور(

من بني اآلف احلقائق اليت تتضمنها هذه اآليات اجلليلة سنبني حقيقة واحدة فقط مثاالً              
  :كاآليت. لإللزام وإفحام اخلصم

ان هذه االيات الكرمية تلزم مجيع اقسام اهل الضاللة وتسكتهم، وتسد مجيع منابـت              
 االنكـاري   أم، خبمس عشرة طبقة مـن االسـتفهام       .. أم  : الشبهات وتزيلها، وذلك بلفظ   

التعجيب، فال تدع ثغرة شيطانية يرتوي فيها اهل الضاللة إالّ وتسـدها، وال تـدع سـتاراً                 
فكل فقرة من فقراا تبطل     . يتسترون حتته إالّ ومتزقه، وال تدع كذباً من اكاذيبهم إالّ وتفنده          

بالسكوت خالصة مفهوم كفٍر حتمله طائفة من الطوائف الكافرة؛ إما بتعبري قصري وجيز، أو              
عنه واحالته اىل بداهة العقل لظهور بطالنه، أو باشارة جمملة إذ قد رد  ذلك املفهوم الكفري                 

  :فمثالً. واُفحم يف موضع آخر بالتفصيل
أما الفقرة اخلامسة   ) وما علّمناه الشعر وما ينبغي له     (الفقرة االُوىل تشري اىل اآلية الكرمية       

قس بنفسـك سـائر     ). لو كانَ فيهما آهلةٌ إالّ اهللا لفسدتا      (ة  عشرة فهي ترمز اىل اآلية الكرمي     
  :الفقرات يف ضوء هذه الفقرة، وذلك

بلّغ االحكام اآلهلية، فانك لست بكاهٍن، الن كالم الكاهن ملفّـق           : ففي املقدمة تقول  
وذكّر بتلك االحكام   .. خمتلط ال يعدو الظن والوهم، بينما كالمك هو احلق بعينه وهو اليقني           

  .لست جمنوناً قط، فقد شهد اعداؤك كذلك على كمال عقلكف



شاعر، كالكفار العوام   : أيقولون لك ! أم يقولون شاعر نتربص بِه ريب املنون فيا عجباً        
انتظروا وأنا معكم من : قل هلم! أوهم ينتظرون هالكك وموتك! الذين ال حيتكمون اىل العقل    

  . مرتّهة عن خياالت الشعر ومستغنية عن تزييناتهفان حقائقك العظيمة الباهرة .املنتظرين
أم أم يستنكفون عن اتباعك كالفالسفة املعتدين بعقـوهلم         : أم تأمرهم أحالُمهم ذا   

مع أن العقل نفسه يأمر باتباعك، فما من قول تقولـه           . كفانا عقلنا : الفارغة؟؛ الذين يقولون  
  .إالّ وهو معقول، ولكن ال يبلغه العقل مبفرده

أم هم قوم طاغون أم ان سبب انكارهم هو عدم رضوخهم للحق كالطغاة الظلمة؟ مع           
  .أن عقىب اجلبارين  العتاة من فراعنة ومناريد معلومة ال ختفى على أحد

أم أم يتهمونك بأن القرآن كالم من عنـدك، كمـا           . أم يقولون تقوله بل ال يؤمنون     
 وال وجدان؟ مع أم هم الذين يدعونك اىل اآلن          يقول املنافقون الكاذبون الذين ال ضمري هلم      

وإالّ فليجـدوا يف آثـار       . فاذاً ال ينـوون االيـمان   .  لصدق كالمك  «حمـمد األمني »بـ  
  .البشر مثيالً للقرآن

 أم خلقوا من غري شئ  أم أم يعدون أنفسهم سائبني، خلقوا سدى بـال غايـة وال                  
! تقدون الكونَ كله عبثاً كما يعتقد به الفالسفة العبثيون        ويع. وظيفة وال خالق هلم وال موىل؟       

أفعميت ابصارهم؟ افال يرون الكون كله من اقصاه اىل اقصاه مزيناً باِحلكَم ومثمراً بالغايات،              
  .واملوجودات كلها من الذرات اىل ارات مناطة بوظائف جليلة ومسخرة ألوامر آهلية

ن االشياء تتشكل بنفسها وتربى بنفسها وختلق لوازمها         أم هم اخلالقون أم أم يظنون أ      
حىت غدوا يستنكفون من االميان والعبودية هللا، فاذاً هم         ! بنفسها كما يقول املاديون املتفرعنون    

فلقـد  . ان خالق شٍئ واحد يلزم ان يكون خالقاً لكل شئ         : واحلال. يظنون أنفسهم خالقني  
 احلماقة واجلهل حىت ظنوا أن من هو عـاجز امـام            دفعهم اذن غرورهم وعتوهم اىل منتهى     

فما داموا قد ختلّوا اىل هذا احلد عـن  ! قادر مطلق - كالذباب وامليكروب - أضعف خملوق
فـال ـتم   .. العقل وجتردوا من االنسانية، فهم اذاً اضلّ من األنعام بل أدىن من اجلمـادات            

وال تلِق هلم باالً وال تلتفت      . واد الفاسدة إلنكارهم، بل ضعهم يف عداد احليوانات املضرة وامل       
  . اليهم أصالً



 أم خلقوا السموات واالرض بل ال يوقنون أم جيحدون وجود اهللا تعـاىل كاملعطلـة               
فعليهم اذاً ان ينكـروا خلـق السـموات         ! احلمقى املنكرين للخالق؟ فال يستمعون للقرآن     

  :واالرض، أو يقولوا
عقل كلياً وليدخلوا يف هذيان اجلنـون، ألن بـراهني          حنن اخلالقون؛ ولينسلخوا من ال    

التوحيد واضحة تقرأ يف أرجاء الكون بعدد جنوم الســماء وبعـدد ازاهري االرض، كلها             
فـاذاً ال يرغبـــون يف      . تدل عـلــى وجــوده تعــاىل وتفــصــح عنه     

ا الذي تنـدرج    الرضــوخ اىل احلق واليقني، واالّ فكيف ظنوا ان كتاب الكون العظيم هذ           
يف كل حرف منه الوف الكتب أنه دون كاتب، مع أم يعلمون جيداً أن حرفاً واحـداً ال                  

  يكون دون كاتب؟
 أم عندهم خزائن ربك أم أم ينفون االرادة اآلهلية كـبعض الفالسـفة الضـالني او                

ر اِحلكَـم   فعليهم اذاً ان ينكروا مجيـع آثـا       ! ينكرون اصل النبوة كالربامهة، فال يؤمنون بك      
والغايات اجلليلة واالنتظامات البديعة والفوائد املثمرة واثار الرمحة الواسعة والعنايـة الفائقـة             
الظاهرة على املوجودات كافة، والدالة على االرادة اآلهلية واختيارها، وعليهم ان ينكروا مجيع             

 تفيض باالحسان علـى  أن  اخلزينة اليت : معجزات االنبياء عليهم السالم، أو عليهم أن يقولوا       
وليسِفروا عن حقيقتهم بأم ال يستحقون اخلطاب، وال هم         . اخللق امجعني هي عندنا وبايدينا    

  . فلله حيوانات ضالة كثرية. اذاً فال حتزن على انكارهم. أهلٌ له
 أم هم املصيطرون أم أم تومهوا أنفسهم رقباء على اعمال اهللا تعـاىل؟ أفَرييـدون ان               

فال تباِل وال تكترث م إذ ال       ! سبحانه مسؤوالً، كاملعتزلة الذين نصبوا العقل حاكماً      جيعلوه  
  .طائل وراء انكار هؤالء املغرورين وامثاهلم

 أم هلم سلم يستمعونَ فيه فليأِت مستمعهم بسلطاٍن مبني أم أم يظنون أنفسهم قـد               
ـ      ذين اتبعـوا الشـياطني واجلـان،    وجدوا طريقاً آخر اىل عامل الغيب كما يدعيه الكهان ال

وكمشعوذي حتضري االرواح؟ أم يظنون أن لديهم سلماً اىل السموات اليت صـكت ابواـا               
فانكار هؤالء الفجرة الكـذابني     ! بوجوه الشياطني، حىت ال يصدقوا مبا تتلقاه من خرب السماء         

  .وامثاهلم، هو يف حكم العدم



سندون الشرك اىل األحد الصمد باسـم العقـول          أم له البنات ولكم البنون أم أم ي       
العشرة وارباب االنواع كما يعتقد به فالسفة مشركون، أو بنوٍع من االلوهية املنسـوبة اىل               
النجوم واملالئكة كالصابئة، أو باسناد الولد اليه تعاىل كامللحدين والضالني، أو ينسبون اليـه              

انيته وصمدانيته وهو املستغين املتعـال؟ أم       الولد املنايف لوجوب وجود األحد الصمد، ولوحد      
؟ أفَهم يظنـون    )طبيعتهم(يسندون األنوثة اىل املالئكة املنافية لعبوديتهم وعصمتهم وجنسهم         

؟ ان االنسان الفاين الذي يطلب الوريـث        !أم ذا يوجدون شفعاء ألنفسهم، فال يتبعونك      
         اهليام ا، وهو العاجز الفقري اىل بقاء نوعه، واملؤهل        املعني، واملطبوع على حب الدنيا اىل حد

للتناسل والتكاثر والتجزؤ اجلسماين، ذلك التناسل الذي هو رابطة البقـاء وآصـرة احليـاة               
فاسناد التناسل هذا اىل من وجوده واجب وهو الـدائم البـاقي، األزيل             .. للمخلوقات كافة 

جتزئة املاهية، املتعايل عن ان ميـس قدرتـه         األبدي، الذايت، املرتّه عن اجلسمانية، املقدس عن        
واسناد االوالد اليه والسيما الضعفاء العاجزين      .. العجز، وهو الواحد األحد اجلليل ذو اجلالل      

أي البنات الاليت مل يرتضها غرور هؤالء، امنا هو اية السفسطة ومنتـهى اجلنـون وغايـة                 
واظهار بطالم فال تنصت اليهم وال تلق هلـم         اهلذيان، حىت انه ال حاجة اىل تفنيد افتراءام         

  . باالً اذ ال تسمع سفسطة كل مثٍل وال هذيان كل جمنون
 أم تسأهلم أجراً فهم من مغرٍم مثقلون أم أم يرون تكاليف العبودية اليت تطلبها منهم               

سة فيهربـون   ثقيالً عليهم؟ كما يراها الطغاة الباغون احلريصون على الدنيا املعتادون على اخل           
أال يعلمون انك ال تريد منهم أجراً وال من أحٍد إالّ منه سبحانه؟ أيعـز               ! من تلك التكاليف  

عليهم التصدق من مال اهللا الذي اعطاه اياهم ليزداد املال بركة وليحصن من حسد الفقراء،               
تصدق ا على   ومن الدعاء بالسوء على مالكه؟ فالزكاة مبقدار العشر أو واحد من اربعني، وال            

فقرائهم أتعد أمراً ثقيالً حىت يهربوا من االسالم؟ ام ال يستحقون حـىت اجلـواب علـى                 
  .تكذيبهم، فهو واضح جداً وتافه جداً بل يستحقون التأديب ال االجابة

 أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم أم ال يروق هلم ما تتلقاه من اخبار الغيب، فيدعون                
أعندهم كتاب من الغيـب  ! وذيني وكالعقالنيني الذين حيسبون ظنوم يقيناً معرفة الغيب كالب  



؟ ان ذلك العالَم ال يرتاح حجابـه االّ         !وهو مفتوح هلم يكتبون منه حىت يردوا كتابك الغييب        
  .للرسل املوحى اليهم، وال طاقة ألحد بالولوج فيه بنفسه قط
املتكربين الذين جتاوزوا طـورهم     وال يستخفنك عن دعوتك تكذيب هؤالء املغرورين        

  .فعن قريب ستحطم حقائقُك احالمهم وتكون أثراً بعد عني. وتعدوا حدودهم
 أم يريدون كيداً فالذين كفروا هم املكيدون أم أم يريدون أن يكونوا كاملنافقني الذين 

ـ   - دىفسدت فطرم وتفسخ وجدام، وكالزنادقة املكّارين الذين يصدون الناس عن اهل
باملكيدة واخلـديعـة فيصرفوهم عن سواء السبيل، حىت اطلقوا عليـك   - الذي حرموا منه

اسم الكاهن أو انون أو الساحر، مع أم هم أنفسـهم ال يصـدقون دعـواهم فكيـف                  
باآلخرين؟ فال تم ؤالء الكذابني اخلداعني وال تعتربهم يف زمرة األناسي، بـل امـِض يف                

، ال يفترك شئ عنها، فاولئك ال يكيدونك بل يكيدون أنفسهم، ويضـروا             الدعوة اىل اهللا  
  .وما جناحهم يف الفساد والكيد إالّ أمر مؤقت زائل بل هو استدراج ومكر إهلي. بأنفسهم

 أم هلم إله غري اهللا سبحان اهللا عما يشركون أم أم يعارضونك ويستغنون عنك الم               
ون اليه كاوس الذين تومهوا إهلني اثنني باسم خالق اخلري وخـالق  يتومهون اهلاً غري اهللا يستند   

أو كعباد االسباب واالصنام الذين مينحون نوعاً من االلوهية لالسـباب ويتصـوروا             ! الشر
موئل استناد؟ اذاً فقد عميت ابصارهم أفال يرون هذا االنتظام االكمل الظاهر كالنهار يف هذا               

  !..النسجام االمجل فيهالكون  العظيم وال هذا ا
اذا ما حلّ خمتاران يف قريـة،       ) لو كان فيهما آهلة إالّ اهللا لفسدتا      (فبمقتضى قوله تعاىل    

واحلـال ان   . وواليان يف والية وسلطانان يف بلد، فاالنتظام خيتل حتماً واالنسجام يفسد ائياً           
 فليس للشرك موضع ولـو      .االنتظام الدقيق واضح بدءاً من جناح البعوضة اىل قناديل السماء         

فما دام هؤالء ميرقون من نطاق العقل وجيافون احلكمة واملنطق ويقومون . مبقدار جناح بعوض
  .باعمال منافية كلياً للشعور والبداهة، فال يصرفك تكذيبهم لك عن التذكري واالرشاد
حدة منـها   وهكذا فهذه االيات اليت هي سلسلة احلقائق، قد بينا بياناً جممالً جوهرةً وا            

فلو كانت يل قـدرة     . «االلزام واالفحام »فقط من مئات جواهرها، تلك اجلوهرة اليت ختص         
  !ان هذه اآليات معجزة حبد ذاا: ألبني عدة جواهر اخرى منها لكنت تقول ايضاً



 فهو خارق وذو لطافة وسالسة، حىت ان ابسـط          «االفهام والتعليم »أما بيان القرآن يف     
  .اعظم حقيقة واعمقها بيسر وسهولة - بتلك البيانات - شخص عامي يفهم

ان القرآن املبني يرشد اىل كثري من احلقائق الغامضة ويعلّم الناس اياها باسـلوب              ! نعم
سهل وواضح وببيان شاٍف يراعي نظر العوام، من دون ايذاء لشعور العامة وال إرهاق لفكر               

ياً فانه يستعمل تعابري خاصـــة بـه،        العوام وال ازعاج له، فكما اذا ما حاور انسان صب         
الترتالت اإلهلية اىل   »كــذلــك االســــاليب القرآنية والتــي تســمى بـ       

 خطاب يرتل اىل مستوى مدارك املخاطبني، حىت يفهم أشد العوام أمية، مـن              «عقول البشر 
م؛ وذلـك   احلقائق الغامضة واالسرار الربانية ما يعجز حكماٌء متبحرون عن بلوغها بفكـره           

  .بالتشبيهات والتمثيالت بصور متشاات
  :اآلية الكرمية: فمثالً
تبني الربوبية اإلهلية وكيفية تدبريها لشؤون العامل يف صورة ) الرمحن على العرِش استوى   (

  . متثيل وتشبيه ملرتبة الربوبية بالسلطان الذي يعتلي عرشه ويدير أمر السلطنة
 العاملني نزل من املرتبة العظمى لربوبيته اجلليلة، مهيمناً         ملا كان القرآن كالماً لرب    ! نعم

على مجيع املراتب االخرى، مرشداً البالغني اىل تلك املراتب، خمترقاً سبعني ألـف حجـاب،             
ملتفتاً اليها ومنوراً هلا، وقد نشر نوره على االف الطبقات من املخاطبني املتباينني يف الفهـم                

وعلى الرغم من نشـره     . صور وقرون متفاوتة يف االستعدادات    واالدراك، ونثر فيضه طوال ع    
ملعانيه بسهولة تامة يف مجيع االحناء واالزمان، احتفظ حبيويته ونداوته ونضارته ومل يفقد شيئاً              
منها، بل ظل يف منتهى الطراوة واجلدة واللطافة سهالً ممتنعاً، اذ مثلما يلقى دروسه علـى أي   

يلقيه على املختلفني يف الفهم واملتباينني يف الذكاء لكثري جداً من           عامي كان يف غاية السهولة      
  . الطبقات املتفاوتة ويرشدهم اىل الصواب ويورثهم القناعة واالطمئنان

  .ففي هذا الكتاب املبني اينما وجهت نظرك ميكنك ان تشاهد ملعة اعجاز
  : حاصل الكالم

ى متأل الكهف الذي هـو مبثابـة اُذن          عندما تتل  «احلمد هللا »: كما ان لفظة قرآنية مثل    
اجلبل، فاا متأل يف الوقت نفسه ما تشبه االُذين الصغرية جداً لبعوض فتستقر اللفظة نفسـها                



اذ مثلما تشبع عقوالً جبارة، تعلّم عقـوالً        . كذلك األمر يف معاين القرآن الكرمي     . فيهما معاً 
ك ألن القرآن يدعو مجيع طبقات اجلن       صغرية وبسيطة جداً، وتطمئنها بالكلمات نفسها، ذل      

واالنس اىل االميان ويعلّم مجيعهم علوم االميان ويثبتها هلم مجيعاً، لذا يستمع اىل درس  القرآن                
  .وارشاده اغىب االغبياء من عامة الناس مع اخص اخلواص جنباً اىل جنب متكاتفني معاً

تلف طبقات األفكار والعقـول  أي أن القرآن الكرمي مائدة مساوية جتد فيها اآلف من خم          
حىت ان كثرياً من أبـواب      . والقلوب واالرواح غذاءهم، كل حسب ما يشتهيه ويلبي رغباته        

  .القرآن ظلت مغلقة لتفتح يف املستقبل من الزمان
  .فإن شئت مثاالً على هذا املقام، فالقرآن كله من بدايته اىل ايته أمثلة هلذا املقام

ن واملستمعني إلرشاده من اتهدين والصديقني وحكماء االسالم        نعم، أن تالمذة القرآ   
والعلماء احملققني وعلماء اصول الفقه واملتكلمني واالولياء العـارفني واالقطـاب العاشـقني             

حنن نتلقى االرشاد على أفضـل      »كلهم يقولون باالتفاق    .. والعلماء املدققني وعامة املسلمني   
  .«وجه من القرآن
  : واخلالصة

كما هو احلال  - مقام االفهام والتعليم -  ملعة اعجاز القرآن تتلمع يف هذا املقام ايضاًأن
  .يف سائر املقامات
  الشعاع الثاين

  جامعية القرآن اخلارقة
  هلذا الشعاع مخس ملعات

  :اللمعة االوىل
هذه اجلامعية واضـحة جليـة يف اآليـات املـذكورة يف            . اجلامعية اخلارقة يف لفظه   

  .«الكلمة» السابقة ويف هذه «الكلمات»
أن لكِل كالم بل لكل كلمة بل لكل : ان االلفاظ القرآنية قد وضعت وضعاً حبيث   ! نعم

حرف بل حىت لسكون احياناً وجوهاً كثرية جداً، متنح كل خماطب حظّه ونصيبه من ابواب               



ولكـٍل  134خمتلفة، كما يشري اىل ذلك احلديث الشريف، فلكل آية ظهر وبطن وحد ومطّلع،   
  135. شجون وغصون وفنون

  : فمثالً* 
  )7: النبأ) (واجلبالَ اوتاداً(

  :فحصة عامي من هذا الكالم أنه
يرى اجلبال كاالوتاد املغروزة يف االرض كما هو ظاهر أمام عينه، فيتأمل ما فيها مـن                

  .ِنعم وفوائد، ويشكر خالقه
  :وحصة شاعر من هذا الكالم أنه
 وقبة السماء عبارة عن خيمة عظيمة خضراء ضـربت          يتخيل أن االرض سهل منبسط،    

عليه، وزينت اخليمة مبصابيح، وان اجلبال تتراءى وهي متأل دائرة االفق، متس قممها اذيـال               
  .فتغمره احلرية واالعجاب ويقدس الصانع اجلليل. السماء، وكأا اوتاد تلك اخليمة العظيمة

  :أما البدوي البليغ فحصته من  هذا الكالم أنه
يتصور سطح االرض كصحراء واسعة، وكأن سالسل اجلبال سلسلة ممتدة خليم كثرية            
بانواع شىت ملخلوقات متنوعة، حىت أن طبقة التراب عبارة عن غطاء اُلقي على تلك االوتـاد                
.. املرتفعة فرفعتها برؤوسها احلادة، جاعلةً منها مساكن خمتلفة ألنواع شىت من املخلوقـات            

للفاطر اجلليل سجدة حرية واعجاب جبعله تلك املخلوقات العظيمة كأا هكذا يفهم  فيسجد 
  .خيام ضربت على االرض

                                                           
134
رواه امحد والترمذي عن اُيب رضى اهللا عنه وامحد عن حذيفة، وهو ) انزل القرآن على سبعة أحرف(   

لكل حرف منها ظهر وبطن ولكل : ويف رواية اخرى عنده.. عند الطرباين من حديث ابن مسعود بزيادة
  )1/209باختصار عن كشف اخلفاء (د ولكل حد مطّلع حرف ح

 .املترجم - )لسان العرب(لكل حد مصعد يصعد اليه من معرفة علمه : ولكل حد مطّلَع، اي
135
ذو شعب :  اي فنون واغراض، وقيل اي يدخل بعضه يف بعض، أي«احلديث ذو شجون»ويف املثل   

لسان العرب (الضم شعبة من غصن من غصون الشجرة واصل الشجنة بالكسر و.. وامتساك بعضه ببعض
 .املترجم - )باختصار



  :أما اجلغرايف االديب فحصته من هذا الكالم أن
وان اجلبال أوتاد   .كرة االرض عبارة عن سفينة متخر عباب حبر احمليط اهلوائي أو االثريي           

ا يفكر اجلغرايف ويقول أمام عظمة القدير ذي        هكذ.. دقّت على تلك السفينة للتثبيت واملوازنة     
الكمال الذي جعل الكرة االرضية الضخمة سفينة منتظمة وأركَبنا فيها، لتجري بنا يف آفاق              

  ).سبحانك ما اعظم شأنك: (العامل
  :أما املتخصص يف امور اتمع وامللم مبتطلبات احلضارة احلديثة فحصته من هذا الكالم

بارة عن مسكن، وان عماد حياة هذا املسكن هو حياة ذوي احلياة،             أنه يفهم االرض ع   
وان عماد هذه الثالثة    . وان عماد تلك احلياة هو املاء واهلواء والتراب، اليت هي شرائط احلياة           

 - اذ ترسب الغازات املضـرة  - هو اجلبال، ألن اجلبال خمازن املاء، مشاطة اهلواء ومصفاته
وخزينة لسائر ما تقتضـيه حيـاة    -  من استيالء البحر والتوحلاذ حتميه - وحامية التراب

هكذا يفهم فيحمد ويقدس ذلكم الصانع ذا اجلالل واالكرام الذي جعـل هـذه              .. االنسان
  .اجلبال العمالقة اوتاداً وخمازن معايشنا على االرض اليت هي مسكن حياتنا

  :وحصة فيلسوف طبيعي من هذا الكالم
ات واالنقالبات والزالزل اليت حتصـل يف بـاطن االرض جتـد            أنه يدرك أن االمتزاج   

استقرارها وسكوا بظهور اجلبال، فتكون اجلبال سبباً هلدوء االرض واستقرارها حول حمورها  
ومدارها وعدم عدوهلا عن مدارها السنوي وكأن االرض تتنفس مبنافذ اجلبال فيخف غضبها             

  .احلكمة هللا: يف االميان قائالًهكذا يفهم ويطمئن ويلج .. وتسكن حدا
  )30: االنبياء) (ان السموات واالرض كانتا رتقاً ففتقنامها: (ومثالً* 

  : يف هذه اآلية تفيد ملن مل يتلوث بالفلسفة«رتقاً»ان كلمة 
واالرض جدباء ال حياة فيها، فالذي فتح ابواب        . السماء كانت صافية ال سحاب فيها     

اخلضرة هو الذي خلق مجيع ذوي احلياة من ذلك املاء، وكأنـه  السماء باملطر وفرش االرض ب 
حصل نوع من املزاوجة والتلقيح بينهما، وما هذا إالّ من شأن القدير ذي اجلالل الذي يكون                
وجه االرض لديه كبستان صغري والسحب اليت حتجب وجـه السـماء معصـرات لـذلك        

  .يفهم هكذا فيسجد امام عظمة قدرته تعاىل.. البستان



  : للعامل الكوين«رتقاً»تفيد تلك الكلمة و
انه يف بدء اخلليقة، كانت االرض والسماء كتلتني ال شكل هلما وعجينتني طـريتني ال               
نفع هلما، فبينما مها مادة ال خملوقات هلما وال من يدب عليهما، بسطهما الفاطر احلكيم بسطاً 

هكذا يفهم ويأخذه   ..  من املخلوقات  مجيالً، ومنحهما صوراً نافعة وزينة فاخرة وكثرة كاثرة       
  .العجب أمام سعة حكمته تعاىل

  :وتفيد هذه الكلمة للفالسفة املعاصرين
ان كرتنا االرضية وسائر السيارات اليت تشكل املنظومة الشمسية كانـت يف البدايـة              
ـّق            ممــتـزجة مـع الشــمــس بشــكل عجينة مل تفـرش بعـــد، ففتـ

عجينة ومكّن فيها السيارات كالً يف موضعه، فالشمس هناك واالرض          القادر القـيوم تلك ال   
وفرش االرض بالتراب وانزل عليها املطر من السماء، ونثر عليها الضياء مـن             . وهكذا.. هنا

آمنت باهللا الواحد   :هكذا يفهم ويرفع رأسه من محأة الطبيعة قائالً       .. الشمس واسكنها االنسان  
  .األحد
تفيد معىن الالم   ) ملستقر(فالالم يف   ): 38: يس) (ي ملستقر هلا  والشمس جتر : (ومثالً* 

  ).اىل(ومعىن ) يف(نفسها ومعىن 
  :ويفهم اآلية يف ضوئها؛ أي) اىل(يفهمها العوام مبعىن ) الالم(فهذه 

ان الشمس اليت متنحكم الضوء واحلرارة، جتري اىل مستقٍر هلا وستبلغه يوماً، وعنـدها              
ر ذا ما ربط اهللا سبحانه وتعاىل من نعٍم عظيمة بالشمس، فيحمد            فيتذك. لـن تفيدكم شيئاً  
  .سبحان اهللا واحلمد للّه: ربه ويقدسه قائالً

اىل العاِلم ايضاً، ولكن ليس مبعىن ان الشـمس         ) اىل(مبعىن  ) الالم(واآلية نفسها تظهر    
 الربيـع   مصدر الضوء وحده، وامنا كمكوك حتيك املنسوجات الربانية اليت تنسج يف معمـل            

. واا مداد ودواةٌ من نور ملكتوبات الصمد اليت تكتب على صحيفة الليل والنهار            . والصيف
فيتصورها هكذا ويتأمل يف نظام العامل البديع الذي يشري اليه جريان الشـمس الظـاهري،               

  .ما شاء اهللا كان، تبارك اهللا: فيهوي ساجداً أمام حكمة الصانع احلكيم قائالً



ان الشـمس تـنظم حركـة       : أي) يف(يفهمها مبعىن   ) الالم(ة للفلكي، فان    أما بالنسب 
فأمام هذا الصانع اجلليل الذي خلق      .  الساعة حبركة حمورية حول نفسها     «كزنربك»منظومتها  

العظمة والقدرة هللا وحده، ويـدع  : مثل هذه الساعة العظمى يأخذه العجب واالنبهار فيقول       
  .لقرآنالفلسفة داخالً يف ميدان حكمة ا

أن الصـانع   :  أي «الظرفيـة » ومبعىن   «العلة»هذه يفهمها العاِلم املدقق مبعىن      ) الالم(و
فقد ربط السيارات بالشمس    . احلكيم جعل االسباب الظاهرية ستاراً ألفعاله وحجاباً لشؤونه       

.  وبه يجري السيارات املختلفة حبركات خمتلفة ولكن منتظمة        «اجلاذبية»بقانونه املسمى بـ    
ان : أي أن معىن ملستقر هـو . ري الشمس حول مركزها سبباً ظاهرياً لتوليد تلك اجلاذبية    وجي

الشمس جتري يف مستقر هلا إلستقرار منظومتها، ألن احلركة تولد احلرارة واحلرارة تولد القوة              
  . والقوة تولد اجلاذبية الظاهرية، وذلك قانون رباين وسنة إهلية

فهم مثل هذه احلكمة من حرف واحد من القرآن احلكيم          وهكذا، فهذا احلكيم املدقق ي    
  .احلمد هللا، ان احلكمة احلقة هلي يف القرآن فال اعترب الفلسفة بعد شيئاً يذكر: ويقول

ان الشمس : واالستقرار يرد هذا املعىن اىل من ميلك فكراً وقلباً شاعرياً) الالم(ومن هذه   
  هي مثراا السائحة، فالشمس تنتفض دون الثمراتشجرة نورانية، والسيارات اليت حوهلا امنا

  .لئال تتساقط الثمرات، وبعكسه تتبعثر الثمرات - خبالف االشجار االخرى -
وميكن ان يتخيل ايضاً أن الشمس كسيد يف حلقة ذكر، يذكر اهللا يف مركز تلك احللقة                

  .ذكر عاشقٍِ وهلان، حىت يدفع اآلخرين اىل اجلذبة واالنتشاء
   يف رسالة اخرى يف هذا املعىنوقد قلت

نعم، ان الشمس مثمرة، تنتفض لئال تتساقط الثمرات الطيبة ولو سكنت وسـكتت،             
  ! النفقد االجنذاب، فيصرخ العشاق املنسقون يف الفضاء الواسع هلعاً من السقوط والضياع

 تعني  فيها سكوت، وفيها اطالق؛ اذ مل     ) 5: البقرة) ( واولئك هم املفلحون  : (ومثالً* 
  .فاآلية ختتصر الكالم ليتسع املعىن. مب يفلحون؟ ليجد كل واحد مبتغاه يف هذا السكوت

اذ إن قصد قسم من املخاطبني هو النجاة من النار، وقسم آخر ال يفكـر إالّ باجلنـة،                  
وقسم يأمل السعادة االبدية، وقسم يرجو الرضى اإلهلي فحسب، وقسم غاية امله رؤيـة اهللا               



فيترك القرآنُ الكالم على إطالقه ليعم، وحيذف ليفيد معاين كثرية، ويوجز           .. اوهكذ. سبحانه
  .ليجد كلُ واحٍد حظَه منها

أيهـا  : وكأن اآلية بسكوا تقـول    . هنا ال يعني ِبم سيفلحون    ) املفلحون(وهكذا فـ   
الحـك يف   ف: أيها العابد الصاحل  . ان لك جناة من النار    : أيها املتقي ! لكم البشرى : املسلمون
.. ستحظى برؤيتـه تعـاىل    : أيها العاشق جلمال اهللا   . ستنال رضاه : أيها العارف باللّه  . اجلنة
  .وهكذا

ولقد أوردنا من القرآن الكرمي من جهة جامعية اللفظ يف الكالم والكلمـة واحلـروف     
  .والسكوت مثاالً واحداً فحسب من بني اآلف االمثلة؛ فقس اآلية والقصة على ما اسلفناه

  )19:حممد) (فاعلم انه ال إله إالّ اهللا واستغفر لذنبك(ً :ومثال* 
هذه اآلية هلا من الوجوه الكثرية واملراتب العديدة حىت رأت مجيع طبقات االوليـاء يف               

فأخذ كلٌ منهم غذاًء معنوياً الئقـاً       . شىت وسائل سلوكهم ومراتبهم حاجتهم اىل هذه اآلية       
اسم جامع جلميع االمساء احلسىن، ففيه انواع مـن  ) اهللا(اجلاللة مبرتبته اليت هو فيها، ألن لفظ    

.. ال رزاق إالّ هو، ال خالق إالّ هو، ال رمحن إالّ هو           : التوحيد بقدر عدد االمساء نفسها، أي     
  .وهكذا
قصة موسى عليه السالم من القصص القرآنية، فيها من العرب والدروس بقـدر            : ومثالً* 

  وتسلية له، وديد     (ص)م من الفوائد؛ اذ فيها تطمني للرسول      ما يف عصا موسى عليه السال     
. فلها اذاً وجوه كثرية جداً    . للكفار، وتقبيح للمنافقني، وتوبيخ لليهود وما شاها من املقاصد        

فمع اا تفيد مجيع املقاصد يف كل موضع إالّ أن مقصداً منها هـو             . لذا كررت يف سور عدة    
  اصد االخرى تابعة لهاملقصود بالذات، وتبقى املق

كيف نفهم ان القرآن قد أراد مجيع تلك املعاين اليت جاءت يف االمثلة السابقة، : اذا قلت
  ويشري اليها؟
ما دام القرآن الكرمي خطاباً أزلياً، خياطب به اهللا سبحانه وتعـاىل خمتلـف              : فاجلواب

رج معاين عدة لـتالئم     طبقات البشرية املصطفة خلف العصور ويرشدهم مجيعاً، فالبد أنه يد         
  .خمتلف االفهام، وسيضع إمارات على ارادته هذه



 ذكرنا هذه املعاين املوجودة هنا وأمثاهلـا  مـن           «اشارات االعجاز »نعم، ففي كتاب    
املعاين املتعددة لكلمات القرآن، واثبتناها وفق قواعد علم الصرف والنحو وحسب دسـاتري             

  .بالغةعلم البيان وفن املعاين وقوانني فن ال
واىل جانب هذا فان مجيع الوجوه واملعاين اليت هي صحيحة حسب علـوم العربيـة،               
وصائبة وفق اصول الدين، ومقبولة يف فن املعاين، والئقة يف علم البيان ومستحسنة يف علـم                
البالغة، هي من معاين القرآن الكرمي، بامجاع اتهدين واملفسرين وعلمـاء اصـول الـدين             

وقد وضع القرآن الكرمي امارات على كل       . شهادة اختالف وجهات نظرهم   واصول الفقه وب  
اما السياق  : من تلك املعاين حسب درجاا وهي؛ إما لفظية أو معنوية، واالمارة املعنوية هي            

  .نفسه او سباق الكالم أو أمارة من آيات اُخر  تشري اىل ذلك املعىن
وقـد الّفهـا علمـاء    136 مثانني جملداً ان مئات االلوف من التفاسري اليت قد بلغ بعضها 

  .حمققون، برهان قاطع باهر على جامعية وخارقية لفظ القرآن
وعلى كل حال فلو اوضحنا يف هذه الكلمة كل امارة تدل على كل معىن من املعـاين                 

اشـارات  (بقانوا وبقاعدا لطالت بنا الكلمة، لذا خنتصر الكالم هنا وحنيـل اىل كتـاب               
  ).ن االجيازاالعجاز يف مظا
  :اللمعة الثانية

نعم، ان القرآن الكرمي قد افاض من خزينة معانيـه اجلليلـة     . اجلامعية اخلارقة يف معانيه   
مصادر مجيع اتهدين، ومذاق مجيع العارفني، ومشارب مجيع الواصلني ومسـالك مجيـع             

 ومرشدهم يف رقيهم    الكاملني، ومذاهب مجيع احملققني فضالً عن انه صار دليلَهم يف كل وقتٍ           
كل حني ناشراً على طرقهم انواره الساطعة من خزينته اليت ال تنضب، كما هو مصدق ومتفق 

  .عليه بينهم
  :اللمعة الثالثة

                                                           
136
يف مائة وعشرين جملداً، صنفه يف اثنيت عشرة سنة، ) تفسري االدنوي(االستفتاء يف علم القرآن : حىت أن  

 .املترجم - )441/1كشف الظنون ( هـ 388حممد بن علي بن امحد املقرئ النحوي املتويف سنة 



نعم، ان القرآن الكرمي مثلما اجرى من حبر علومـه؛ علـوم            . اجلامعية اخلارقة يف علمه   
وعة الغزيرة، وعلوم الطريقِة املختلفة غري احملدودة،       الشريعة املتعددة الوفرية، وعلوم احلقيقة املتن     

             فانه اجرى كذلك من ذلك البحر بسخاء وانتظام؛ احلكمة احلقيقية لدائرة املمكنات، والعلوم
  .احلقيقية لدائرة الوجوب واملعارف الغامضة لدائرة اآلخرة

 «الكلمـات »بـين   لذا ن ! ولو اردنا ايراد مثال هلذه اللمعة فالبد من كتابة جملد كامل          
  .اخلمسة والعشرين السابقة فحسب

نعم ان احلقائق الصادقة للكلمات اخلمس والعشرين كلها إن هي إالّ مخس وعشـرون              
  . فهو راجع اىل فهمي القاصر«الكلمات»فان وجد قصور يف تلك . قطرة من حبر علم القرآن

  :اللمعة الرابعة
 قد مجع املباحث الكلية ملا خيص االنسـان         نعم، ان القرآن  . اجلامعية اخلارقة يف مباحثه   

ووظيفته، والكون وخالقه واالرض والسموات والدنيا واالخرة واملاضي واملسـتقبل واالزل           
واالبد فضالً عن ضمه مباحث مهمة اساسية ابتداًء من خلق االنسان من النطفة اىل دخولـه                

ن خلق العامل يف ستة ايـام اىل        القرب، ومن آداب االكل والنوم اىل مباحث القضاء والقدر، وم         
وظائف هبوب الريح اليت يشري اليها القَسم يف واملرسالتوالذاريات ومن مداخلته سـبحانه يف              

) 29:التكوير  ) (وما تشاؤن إالّ أن يشاء اهللا     (قلب االنسان وارادته باشارات اآليات الكرمية       
، ومـن   )67:الزمر) (وياتٌ بيمينه والسموات مط (اىل  ) 24:االنفال) (حيولُ  بني املرء وقلبهِ    (
اذا (اىل احلقيقة العجيبة اليت تعبر عنها اآلية        ) 34:يس) (وجعلنا فيها جنات من خنيٍل واعناب     (

) مث استوى اىل السماء وهـي دخـان       (، ومن حالة السماء     )الزلزلة) (زلزلت االرض زلزاهلا  
الفضاء الذي الحيد، ومـن     اىل انشقاق السماء وانكدار النجوم وانتشارها يف        ) 11: فصلت(

انفتاح الدنيا لالمتحان اىل انتهاء االختبار، ومن القرب الذي هو أول مرتل من منازل اآلخـرة                
والربزخ واحلشر والصراط اىل اجلنة والسعادة االبدية، ومن  وقائع الزمان املاضي الغابر مـن               

 فرعون وحوادث جليلة ألغلب خلق آدم عليه السالم وصراع إبنيِه اىل الطوفان، اىل هالك قوم
وجوه (اىل  ) 172: االعراف) (ألست بربكم (االنبياء عليهم السالم، ومن احلادثة االزلية يف        

  .اليت تفيد االبدية) 22،23:القيامة) (اىل را ناظرة_ يومئذ ناضرة



جلليلة فجميع هذه املباحث االساسية واملهمة تبني يف القرآن بياناً واضحاً يليق بذات اهللا ا
سبحانه الذي يدير الكون كله كأنه قصر ويفتح الدنيا واآلخرة كغرفتني يفتح احدامها ويسد              
االخرى بسهولة ، ويتصرف يف االرض تصرفه يف بستان صغري، ويف السماء كأـا سـقف                
مزين باملصابيح ، ويطّلع على املاضي واملستقبل كصحيفتني حاضرتني امام شهوده كالليـل             

اهد االزل واالبد كاليوم وامس، يشاهدمها كالزمان احلاضر الذي اتصل فيه طرفا            والنهار ويش 
تكلم يف بناءين بنامها ويف إدارما وجيعل لالعمال        فكما ان معمارياً ي   . سلسلة الشؤون اإلهلية    

املتعلقة ما صحيفة عمل وفهرس نظـام؛ فالقــرآن الكــرمي كــذلك كالم مـبني     
يلــيـق مبن خلق هذا الــكـون ويديره وكتب صحيفة اعمـــاله وفــهارس          

مـن  فال يشاهد فيه اثر . واظــهــرهــا - إن جاز التعــبيــر - برامــجه
تصـنع وتكلّف باي جهة كانت كما ال أمارة قطعاً لشائبة تقليد أي كالٍم عن أحد وفرض                

فهو بكل جديتـه، وبكـل      . نفسه يف موضع غري موضــعه وامثــاهلا من اخلــدع       
صـفائه، وبكــل خلوصــــه صــــاٍف بــــراق ســـاطـــع          

 انا  »: لقرآن كذلك يقول  انا منبعث من الشمس فا    : زاهــر، اذ مثلما يقول ضوء الشمس     
  .«كالم رب العاملني وبيانه

نعم ان الذي مجل هذه الدنيا وزينها بصنائعه الثمينة ومألها باطايب نعمه الشهية ونشر              
يف وجه االرض بدائع خملوقاته ونعمه القيمة بكل إبداع واحسان وتنسيق وتنظـيم ذلكـم               

 يكون صاحب هذا البيان، بيان القرآن الكرمي        الصانع اجلليل واملنعم احملسن، من غريه يليق أن       
الذي مأل الدنيا بالتقدير والتعظيم واالستحسان واالعجاب واحلمد والشكر حىت جعل االرض 
رباط ذكر وليل،ومسجداً يرفع فيه اسم اهللا ومعرضاً لبدائع الصنعة اإلهلية؟ ومن يكون غريه              

ن صاحبه؟ فهل يليق للضياء الذي مأل الدنيا صاحب هذا الكالم؟ ومن ميكنه ان يدعى ان يكو  
نوراً ان يعود لغري الشمس؟ وبيان القرآن الذي كشف لغز العامل ونوره، نور من يكون غـري                 

  نور من خلق السموات واالرض؟ فمن جيرؤ ان يقلّده ويأيت بنظِري له؟
ع هذا االنسـان    حقاً، ان الصانع الذي زين بابداع صنعته هذه الدنيا، حمال االّ يتكلم م            

املبهور بصنعِه وابداعه، فما دام انه يفعل ويعلم فالبد انه يتكلم، وما دام انه يتكلّم فال يليـق                  



فمالك امللك الذي يهتم بتنظيم زهرة صغرية كيف ال يبايل بكالم حـول             . بكالمه إالّ القرآن  
  .ته اىل غريه؟ملكه اىل جذبة ذكر وليل؟ أميكن أن يرتّل من قدر هذا الكالم بنسب

  :اللمعة اخلامسة
  اجلامعية اخلارقة يف اسلوبه واجيازه

  «يف هذه اللمعة مخسة اضواء»
  : الضوء االول

ان ألسلوب القرآن جامعية عجيبة، حىت ان سورة واحدة تتضمن حبر القرآن العظـيم              
 - وان اكثر االيات. الذي ضم الكون بني جواحنه، وان آية واحدة تضم خزينة تلك السورة

فمن هذا االجيـاز  . كقرآن صغري -  كل منها - كسورة صغرية، واكثر السور - كل منها
ألن كل انسان علـى الـرغم مـن         . املعجز ينشأ لطف عظيم لالرشاد وتسهيل واسع مجيل       

حاجتـه اىل تــالوة القــرآن كل وقــت، فانه قــد ال يتاح له تالوتـه، امـا               
فلكي ال يحرم أحد من القرآن فان كل سـورة يف           . لغباوته وقصور فهمه أو ألسباب اخرى     

حكم قرآن صغري، بل كل آية طويلة يف مقام سورة قصرية، حىت أن اهل الكشف متفقون ان                 
  . أما الربهان على هذا فهو امجاع أهل التحقيق العلماء.القرآن يف الفاحتة والفاحتة يف البسملة

  :الضوء الثاين
الا واشاراا ألنـواع الكـالم واملعـارف احلقيقيـة          ان االيات القرآنية جامعة بدال    

واحلاجات البشرية كاألمر والنهي، والوعد والوعيد، الترغيب والترهيب، الزجر واالرشـاد،           
القصص واالمثال، االحكام واملعارف اإلهلية، العلوم الكونية، وقـوانني وشـرائط احليـاة              

حىت يصدق عليه . حلياة املعنوية واحلياة االخرويةالشخصية واحلياة االجتماعية واحلياة القلبية وا    
 مبعىن ان االيات القرآنية فيهـا مـن         «خذ ما شئت ملا شئت    »: املَثَل السائر بني اهل احلقيقة    

  .اجلامعية ما ميكن ان يكون دواء لكل داء وغذاء لكل حاجة
ل الذين  نعم هكذا ينبغي ان يكون، ألن الرائد الكامل املطلق جلميع طبقات اهل الكما            

  .البد أن يكون مالكاً هلذه اخلاصية - ذلك القرآن العظيم - يقطعون املراتب دوماً اىل الرقي
  :الضوء الثالث



فقد يذكر القرآن مبدأ سلسلة طويلة ومنتهاها ذكراً لطيفاً يـري  . االجياز املعجز للقرآن 
حة واشارة ورمـزاً    السلسلة بكاملها، وقد يدرج يف كلمة واحدة براهني كثرية لدعوى؛ صرا          

  .وامياًء
  :فمثالً
  )22:الروم) (ومن آياتِه خلق السموات واالرض واختالف ألسنِتكُم وألوانكم(

وهي سلسلة آيات التوحيد    . هذه اآلية الكرمية تذكر مبدأ سلسلة خلق الكون ومنتهاها        
  :ودالئله، مث تبني السلسلة الثانية، جاعلة القارئ يقرأ السلسلة االوىل وذلك

ان أوىل صحائف العامل الشاهدة على الصانع احلكيم هي خلق السموات واالرض، مث             
تزيني السموات بالنجـوم واعمــار االرض بـــذوي احلياة، مث تبدل املواسم بتسخري           

وهكـذا  .. الشمس والقمر،مث سلسلة الشؤون الربانية يف اختالف الليل والنهار وتعاقبـهما          
ملالمح واالصوات وامتيازها وتشخصاا اليت هي اكثر مواضـع         تدرجيياً حىت تبلغ خصوصية ا    

  .انتشار الكثرة
فاذا ما وجد انتظام بديع حكيم حمري لاللباب، وتبني عملُ قلٍم صناع حكيم يف اكثـر                
املواضع بعداً عن االنتظام وازيدها تعرضاً للمصادفة ظاهراً، تلك هي مالمح وجوه االنسـان              

  .حائف األخرى الظاهر نظامها تفهم بنفسها وتدل على مصورها البديعوالوانه، فالبد أن الص
مث انه ملا كان اثر االبداع واحلكمة يشاهد يف أصل خلق السموات واالرض اليت جعلها               
الصانع احلكيم احلجر االساس للكون، فالبد أن نقش احلكمة واثر االبداع ظـاهر جـداً يف              

  .سائر اجزاء الكون
جيازاً لطيفاً معجزاً يف اظهار اخلفي واضـمار الظـاهر فـأوجزت            فهذه اآلية حوت ا   

ولـه املثـل    (اىل  ..) فسبحان اهللا حني متسون   (حقاً ان سلسلة الرباهني املبتدئة من       . وأمجلت
ومـن  »واليت تتكرر فيها سـت مـرات        ) االعلى يف السموات واالرض وهو العزيز احلكيم      

 سلسلة نور، سلسلة اعجـاز، سلسـلة اجيـاز           امنا هي سلسلة جواهر،    «ومن آياته ... آياته
اعجازي؛ يتمىن القلب ان اُبين اجلواهر الكامنة يف هذه الكنوز، ولكن ما حـيليت فاملقـام ال                 

  .يتحمله، فال افتح ذلك الباب، واعلق االمر اىل وقت آخر مبشيئة اهللا



  :ومثالً
) ارسـلون ف(فبني كلمـة    ) 45،46: يوسف) (يوسف ايها الصديق  _ فارسلون(...
اىل يوسف ألستعرب منه الرؤيا، فأرسلوه، فذهب       : يكمن معىن العبارة التالية   ) يوسف(وكلمة  

مبعىن انه أوجز عدة مجٍل يف مجلة واحدة من دون ان خيلّ بوضوح اآليـة           .. اىل السجن، وقال  
  .وال أشكل يف فهمها

  :ومثالً
  )80: يس) (الذي جعل لكم من الشجر االخـضر ناراً(

مـن حيـىي    : ( رد القرآن على االنسان العاصي الذي يتحدى اخلالق بقوله         ففي معرض 
) قل حيييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم         (يقول  ) 78: يس) (العظام وهي رميم  

قادر علـى أن حيـىي      ) الذي جعل لكم من الشجر االخـضر ناراً      (ويقول أيضاً   ) 79يس  (
  .العظام وهي رميم

إذ إنه يبدأ من سلسـلة      . اىل دعوى االحياء من عدة جهات ويثبتها      فهذا الكالم يتوجه    
االحسانات اليت احسن اهللا ا اىل االنسان فيذكّره ا ويثري شعوره، إالّ انه خيتصرالكالم ألنه               

أن الذي منحكم من الشجر الثمر      : أي. فصله يف آيات اخرى، ويوجزه حميالً اياه على العقل        
لرزق واحلبوب ، ومن التراب احلبوب والنباتات، قد جعـل لكـم            والنار، ومن االعشاب ا   

االرض مهداً، فيها مجيع ارزاقكم، والعامل قصراً فيه مجيع لوازم حيـاتكم، فهـل ميكـن ان                 
يترككم سدى فتفروا منه، وختتفوا عنه يف العدم؟ فال ميكن أن تكونوا سدى فتدخلوا القـرب                

  . دون احيائكم؟وتناموا براحة دون سؤال عما كسبتم و
  )الشجر االخـضر(فيقول رمزاً بكلمة : مث يشري اىل دليل واحد لتلك الدعوى

فإن من حيىي اشجاراً الحد هلا يف الربيع بعد أن          ! انظر اىل االشجار  ! ايها املنكر للحشر  
وجيعلها خمضرة ، بل يظهر يف كل شجرة ثالثـة          .. ماتت يف الشتاء واصبحت شبيهة بالعظام     

ان هذا القدير ال تتحدى قدرته باالنكار وال      .. من احلشر؛ يف االوراق واالزهار واالمثار     مناذج  
  .يستبعد منه احلشر

  :مث يشري اىل دليل آخر ويقول



ان الذي اخرج لكم النار، تلك املادة اخلفيفة النورانية، من الشجر الكثيـف الثقيـل               
ـ        نار، وشعوٍر كالـــنور لعظــام      املظلم، كيف تستبعدون منه منح حياٍة لطيـفة كال

  .كاحلطب
  :مث يأيت بدليل آخر صراحة ويقول

ان الذي خيلق النار من الشجر املشهور لدى البدويني حبك غصنني معاً، وجيمـع بـني                
صفتني متضادتني الرطوبة  واحلــرارة وجيعل احــدامها منــشأ لالخــرى، يدلنا          

ـ       ـلية والتابعة امنا تتـــحرك     على أن كل شـــئ حىت العــنــاصــر األص
فمثل هذا اخلالق العظيم    . والشئ منها يتحرك بذاته أو سدى     . بقــوته وتــتمـثل بأمره  

 - ال ميكن أن يستبعد منه احياء االنسان من التراب ـــ وقد خلقه من التراب ويعود اليه
  .فال يتحدى بالعصيان

 موسى عليه السالم املشهورة     شجرة) الشجر االخــضر (مث بعد ذلك يذكّر بكلمة        
هـي  ) عليه الصالة والسالم  (فيومئ اىل اتفاق االنبياء امياًء لطيفاً، بأن هذه الدعوى االمحدية           

  . مما يزيد اجياز هذه الكلمة لطافةً وحسناً آخر. بعينها دعوى موسى عليه السالم
  :الضوء الرابع

هد بوضوح ان القرآن قد بين يف       ان اجياز القرآن جامع ومعجز، فلو انعم النظر فيه لشو         
مثاٍل جزئي ويف حادثة خاصة، دساتري كلية واسعة وقوانني عامة طويلة، وكأنه يبني يف غرفة               

  .ماٍء حبراً واسعاً
  .سنشري اىل مثالني اثنني من آالف امثلته

m   املثال االول:  
  :وهي : «عشرينالكلمة ال»هو االيات الثالث اليت فصلنا شرحها يف املقام االول من 
تعليم مجيع العلوم والفنـون     : انه بتعليم آدم عليه السالم االمساء كلها تفيد اآلية الكرمية         

  .امللهمة لبين آدم



ان اكثـر   : وحبادثة سجود املالئكة آلدم عليه السالم وعدم سجود الشيطان تبني اآلية          
 ان املخلوقات املضرة ـ  املوجودات ـ من السمك اىل املَلَك  ـ مسخرةٌ لبين االنسان، كما  

  .من الثعبان اىل الشيطان ـ ال تنقاد اليه بل تعاديه
ان فكرة عبادة البقـر قـد       : وحبادثة ذبح قوم موسى عليه السالم البقرة تعبر اآلية عن         

ذُحبت بسكني موسى عليه السالم، تلك الفكرة اليت كانت رائجة يف مصر حىت ان هلا اثـراً                 
  .مباشراً يف حادثة العجل

ان الطبقـة   : وبنبعان املاء من احلجر وتشقق الصخور وسيالن املاء منها تـبني اآليـة            
  .الصخرية اليت حتت التراب خزائن أوعية املاء تزود التراب مبا يبعث فيه احلياة

m   املثال الثاين:  
ان قصة موسى عليه السالم قد تكررت كثرياً يف القرآن الكرمي؛ اذ إن يف كـل مجلـة                  

  .  كل جزء منها إظهاراً لطرٍف من دستور كلي، ويعبر عن ذلك الدستورمنها، ويف
إبِن يل  : يأمر فرعون وزيره  )  36: غافر) (يا هامان ابِن يل صرحاً    (اآلية الكرمية   : منها

برجاً عالياً ألطِّلع على احوال السموات وانظر هل هناك إله يتصرف فيها كما يدعيه موسى               
ا تبني اآلية الكرمية حبادثة جزئية دستوراً عجيباً وعرفاً غريباً كـان       عليه السالم؟ فبكلمة صرح   

جارياً يف ساللة فراعنة مصر الذين ادعوا الربوبية جلحودهم باخلالق واميام بالطبيعة، وخلّدوا             
امساءهم جبربوم وعتوهم، فشيدوا االهرام املشهورة كأا جبال وسط صحراء ال جبال فيها،             

  ا، وحفظوا جنائزهم بالتحنيط واضعني اياها يف تلك املقابر الشاخمة، العتقـادهم            ليشتهروا
  .بتناسخ االرواح والسحر

واخلطاب موجه اىل فرعـون     ) 92: يونس) (فاليوم ننجيك ببدنك  (قوله تعاىل   : ومنها
ما كان للفراعنة من دستور حليام مذكٍّر بـاملوت         : الذي غرق، ويف الوقت نفسه تبني اآلية      

لٍئ بالعرب، وهو نقل اجساد موتاهم بالتحنيط من املاضي اىل االجيال املقبلة لعرضها امامهم              م
ان : وفق اعتقادهم بتناسخ االرواح، كما تفيد اآلية الكرمية باسلوب معجز اشارة غيبيـة اىل             

اجلسد الذي اكتشف يف العصر األخري هو نفسه جسد فرعون الذي غرق، فكما اُلقي به اىل                



يف املوضع الذي غرق فيه، فسيلقى به كذلك من حبر الزمان فوق  امواج العصور اىل                الساحل  
  .ساحل هذا العصر

فانه حبادثة ذبح ) 49: البقرة) (يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم  (قوله تعاىل   : ومنها
ـ               ا بىن اسرائيل واستحياء نسائهم وبنام يف عهد فرعون يبني اإلبادة اجلماعية اليت يتعرض هل
اليهود يف اكثر البلدان ويف كل عصر، والدور املهم الذي تؤديه نساؤهم وبنـام يف حيـاة                 

  .السفاهة للبشرية وحتلل اخالقها
  )96: البقرة) (ولتجدنهم أحرص الناِس على حياة: (ومنها
وترى كثرياً منهم يسارعون يف االمث والعدوان واكلهم السحت لبـئس مـا كـانوا               (
   )62: ئدةاملا) (يعملون
  )64: املائدة) (ويسعون يف االرض فساداً واهللا ال حيب املفسدين (
  )4:االسراء) (وقـضينا اىل بين اسرائيل يف الكتاب لتفسدنّ يف االرض مرتني (
  )60: البقرة) (والتعثوا يف االرض مفسدين(

يتضـمنان هـذين    - احلـرص والفسـاد   - هذان احلكمان القاضيان يف حق اليهود
تورين العامني املهمني، اللذين يديرمها اولئك القوم يف حياة اتمع االنساين باملكر واحليل         الدس

ام هم الذين زلزلوا احلياة االجتماعية االنسانية واوقدوا احلرب بـني           : واخلديعة؛ فاآلية تبني  
البنوك وكانوا السبب يف تأسيس     . الفقراء واالغنياء بتحريض العاملني على اصحاب رأس املال       

جبعلهم الربا أضعافاً مضاعفة، ومجعوا امواالً طائلة بكل وسيلة دنيئة باملكر واحليـل، هـؤالء        
القوم هم انفسهم ايضاً اخنرطوا يف كل انواع املنظمات الفاسدة ومدوا أيديهم اىل كل نـوع                

احلرمان من انواع الثورات، أخذاً لثأرهم من الشعوب الغالبة ومن احلكومات اليت ذاقوا منها              
  .وسامتهم انواع العذاب

  :ومنها
  )95ــ94: البقرة) (ولن يتمنوه ابداً_ فتمنوا املوت إن كنتم صادقني(



فاآلية تبني بعنوان حادثة جزئية وقعت يف جملس صغري يف احلضرة النبوية الكرمية من أن               
 يتخلّـوا   اليهود الذين هم أحرص الناس على حياة وأخوفهم من املوت، لن يتمنوا املوت ولن             

  .عن احلرص على احلياة حىت قيام الساعة
  : ومنها
  )61:البقرة) (وضربت عليهم الذلة واملسكنة (

تبني اآلية الكرمية ذا العنوان مقدرات اليهود يف املستقبل بصورة عامـة، وحيـث أن               
احلرص والفساد قد تغلغل يف سجاياهم ومتكن من طبعهم فالقرآن الكرمي يغلـظ علـيهم يف                

  .م ويصفعهم صفعات زجر عنيفة للتأديبالكال
ففي ضوء هذه االمثلة، قس بنفسك قصة موسى عليه السالم وحوادث وقعـت لـبين               

  .اسرائيل وقصصهم
وبعد، فان وراء كلمات القرآن البسيطة ومباحثه اجلزئية هناك كثري من امثال ما يف هذا               

  . تكفيه االشارةالضوء الرابع من ملعات اعجاز كلمعة اجياز اعجازي، والعارف
  :الضوء اخلامس

اذا ! نعم. هو اجلامعية اخلارقة ملقاصد القرآن ومسائله ومعانيه واساليبه ولطائفه وحماسنه         
انعم النظر يف سور القرآن الكرمي وآياته، والسيما فواتح السور، ومبادئ اآليات ومقاطعهـا              

  :تبين
ع اقسام فضائل الكـالم، ومجيـع       ان القرآن املعجز البيان قد مجع انواع البالغة، ومجي        

اصناف االساليب العالية ومجيع افراد حماسن االخالق، ومجيع خالصات العلـوم الكونيـة،             
ومجيع فهارس املعارف اإلهلية، ومجيع الدساتري النافعة للحياة البشرية الشخصية واالجتماعية،           

مجعه هذا اليظهر عليـه أي  وعلى الرغم من .. ومجيع القوانني النورانية السامية حلكمة الكون   
  .اثر كان من آثار اخللط وعدم االستقامة يف التركيب أو املعىن

حقاً، ان مجع مجيع هذه االجناس املختلفة الكثرية يف موضع واحد من دون أن ينشأ منه                
  .اختالل نظاٍم أو اختالط وتشوش، امنا هو  شأن نظام اعجاز قهار ليس إالّ



ببيانـات نافـذة،    - اليت هي مصدر اجلهل املركب - دياتوحقاً ان متزيق ستار العا
واستخراج خوارق العادات املتسترة حتت ذلك الستار واظهارها جبالء، وحتطـيم طـاغوت             

بسيوف الرباهني االملاسية، وتشتيت حجب نوم الغفلـة   -  اليت هي منبع الضاللة - الطبيعة
غلق واملعمى العجيب للعامل الـذي      الكثيفة بصيحات مدوية كالرعد، وحل طلسم الكون امل       

ما هو إالّ من صنع هذا القرآن املعجز البيـان،          ... أعجز الفلسفة البشرية واحلكمة االنسانية    
  .البصري باحلقيقة ، املطّلع على الغيب، املانح للهداية، املظهر للحق

شبه فكراً  نعم، إذا اُنعم النظر يف آيات القرآن الكرمي بعني االنصاف لشوهدت أا ال ت             
تدرجيياً متسلسالً يتابع مقصداً أو مقصدين كما هو احلال يف سائر الكتب بل اا تلْقى إلقاًء،                
وهلا طور دفعي وآين، وان عليها عالمة أن كل طائفة منها ترد معاً امنا تـرد مسـتقلة وروداً                   

  .وجيزاً منجماً ومن مكان قصي ضمن خمابرة يف غاية االمهية واجلدية
 رب العاملني يستطيع ان جيري هذا الكالم الوثيق الصلة بالكون وخبـالق              نعم، م ن غري

الكون وذه الصورة اجلادة؟ ومن غريه تعاىل يتجاوز حده مبا ال حد له من التجاوز فيـتكلم                 
  حسب هواه باسم اخلالق ذي اجلالل وباسم الكون كالماً صحيحاً كهذا؟

هذا الكالم اجلاد احلق السامي     .. الم رب العاملني  نعم، انه واضح جلي يف القرآن أنه ك       
فلو فرضنا حماالً ان هناك من هو       . احلقيقي اخلالص، ليس عليه اية امارة كانت تومئ بالتقليد        

مثل مسيلمة الكذاب الذي جتاوز حده بغري حدود فقلّد كالم خالقه ذي العـزة واجلـربوت          
الكون، فالبد أن ستظهر االف من أمـارات        وتكلّم من بنات فكره ناصباً نفسه متكلماً عن         

ألن من يتلـبس طوراً امسـى واعلـى        . التقليد والتصنع واالف من عالمات الغش والتكلف      
  .بكثري من حالته الدنيئة ال شك أن كل حالة من حاالته تدل على التقليد والتصنع

  :فانظر اىل هذه احلقيقة اليت يعلنها هذا القَسم وانعم النظر فيها
  _ والنجم اذا هوى(

  _ ما ضل صاحبكم وما غوى
  _ وما ينطق عن اهلوى
  ).4ــ1: النجم) (ان هو إالّ وحي يوحى



  
  الشعاع الثالث

اعجاز القرآن الكرمي الناشئ من إخباره عن الغيوب  ودميومة شبابه، وصالحه لكـل              
  .وهلذا  الشعاع ثالث جلوات.  طبقة من الناس 

  :اجللوة االوىل
  .هلذه اجللوة ثالث قبسات. لغيوب إخباره عن ا
  :القبس االول

  إخباره الغييب عن املاضي
ان القرآن احلكيم، بلسان امي امني باالتفاق يذكر اخباراً من لدن آدم عليه السالم اىل               
خري القرون، مع ذكره أهم احوال االنبياء عليهم السالم واحداثهم املهمة، يذكرها ذكـراً يف     

د، وبتصديق من الكتب السابقة كالتوراة واالجنيل فيوافق ما اتفقـت           منتهى القوة وغاية اجل   
  .عليه تلك الكتب السابقة ويصحح حقيقة الواقعة ويفِصل يف تلك املباحث اليت اختلفت فيها

مبعىن أن نظر القرآن الكرمي ذلك النظر املطّلع على الغيب يرى احوال املاضي أفضل من               
 حبيث يزكيها ويصدقها يف املسائل املتفق عليها، ويصححها         تلك الكتب ومبا هو فوقها مجيعاً     

علماً ان إخبار القرآن الذي خيـص احـوال املاضـي           . ويفِصل يف املباحث اليت اختلف فيها     
ووقائعه ليس امراً عقلياً حىت يخرب عنه بالعقل، بل هو أمر نقلي متوقف على السماع، والنقل                

العداء واالصدقاء متفقون معاً على أن القرآن امنا نـزل          خاص بأهل القراءة والكتابة، مع ان ا      
وحينما خيرب  . على شخص امي ال يعرف القراءة والكتابة، معروف باالمانة موصوف باُألمية          

عن تلك االحوال املاضية خيرب عنها وكأنه يشاهدها كلها، اذ يتناول روح حادثـة طويلـة                
مبعـىن ان اخلالصـات والفـذلكات       . ملقصدهوعقدا احلياتية، فيخرب عنها، وجيعلها مقدمة       

ان الذي أظهرها يرى مجيع املاضي جبميع احوالـه، إذ          : املذكورة يف القرآن الكرمي تدل على     
كما ان شخصاً متخصصاً يف فن أو صنعة اذا اتى خبالصة من ذلك الفن، أو بنموذج من تلك                 

لوقائع املذكورة يف القرآن    كذلك اخلالصات وروح ا   . الصنعة، فاا تدل على مهارته وملكته     
  :الكرمي تبني



ان جاز  (ان الذي يقوهلا امنا يقوهلا وقد أحاط ا ويراها مث خيرب عنها مبهارة فوق العادة                
  ).التعبري

  :القبس الثاين
  إخباره الغييب عن املستقبل
  :هلذا القسم انواع كثرية

  .خاص بقسم من اهل الكشف والوالية: القسم االول
 mًمثال:  
غُلبت _ امل  (حمي الدين بن عريب وجد كثرياً من اإلخبار عن الغيب يف سورة الروم              ان  
  )2، 1:الروم) (الروم

قد شاهد يف املقطّعات اليت يف بـدايات        ) امحد الفاروقي السرهندي  (وان االمام الرباين    
  .السور كثرياً من اشارات املعامالت الغيبية

يم من اوله اىل آخره نوع من االخبـار عـن           وبالنسبة اىل علماء الباطن فالقرآن احلك     
  . الغيب

وهلذا القسم  . أما حنن فسنشري اىل قسم منها، اىل الذي خيص العموم ويرجع اىل اجلميع            
  .ايضاً طبقات كثرية، فسنقصركالمنا على طبقة واحدة

  )60: الروم) (فاصرب إنّ وعد اهللا حق(137) : ص(فالقرآن الكرمي يقول للرسول الكرمي 
: الفتح) (خلن املسجد احلرام إن شاء اهللا آمنني حملّقني رؤسكُم ومقصرين ال ختافون           لتد(
27(  

  ) 28:الفتح..) (هو الذي ارسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظْهره على الدين كله(
  )3،4: الروم) (يف بـضع سنني للّه االمر_ وهم ِمن بعِد غَلَبهم سيغِلبون(
  )5،6: القلم) (بأيكم املفتون_ فستبِصر ويبصرون(

                                                           
137
ات تنبئ عن الغيب،  وضحتها تفاسري كثرية ، ومل توضح هنا ألن  العزم على طبع الكتاب هذه اآلي  

 .املؤلف - .دفع املؤلف اىل خطأ االستعجال، لذا  ظلت تلك الكنوز القيمة مقفلة) عربية(حبروف قدمية 



) قل تربصوا فاين معكـم مـن املتربصـني        _ ام يقولون شاعر نتربص به ريب املنون      (
  )31 - 30: الطور(

  )67: املائدة) (واهللا يعِصمك من الناس(
  )24:البقرة..)  (فان مل تفعلوا ولن تفعلوا(
  )95:البقرة) (ولن يتمنوه ابداً(

  )53: فصلت(فاق ويف انفسِهم حىت يتبين هلم انه احلقسنريهم اياتنا يف اال
قل لئن اجتمعِت االنس واجلن على ان ياتوا مبثل هذا القرآِن ال يأتون مبثله ولو كـان                 (

  )88:االسراء) (بعـضهم لبعضٍٍ ظهرياً
 ياتى اهللا بقوٍم حيبهم وحيبونه أذلٍة على املؤمنني اعزٍة على الكافرين جياهدون يف سـبيل              (

  )54:املائدة ) (اهللا وال خيافون لومة الئم
  )93: النمل) (وقل احلمد للّه سرييكم اياته فتعرفوا(
  )29:امللك) (قل هو الرمحن امنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو يف ضالل مبني(
وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف االرض كما اسـتخلف             (
) ن قبلهم وليمكنن هلم دينهم الذي ارتـضى هلم وليبدلنهم من بعد خـوفهم أمنـا              الذين م 

  )55: النور(
  .وامثال هذه اآليات كثرية جداً تتضمن اخباراً عن الغيب وقد حتققت كما أخربت

فاإلخبار عن الغيب دون تردد وبكمال اجلد واالطمئنان ومبا يشعر بقوة الوثوق، على             
العتراضات املعترضني وانتقادام، ورمبا يفقد دعواه خلطأ طفيف، يدل         لسان من هو معرض     

  .انه يتلقى الدرس من استاذه االزيل مث يقوله للناس: داللة قاطعة
  :القبس الثالث

  .إخباره الغيب عن احلقائق اإلهلية واحلقائق الكونية واالمور االخروية
وبياناته الكونية اليت فتحت طلسـم      ان بيانات القرآن اليت ختص احلقائق اإلهلية،        ! نعم

الكون وكشفت عن معمى خلق العامل هلي اعظم البيانات الغيبية، ألنه ليس من شأن العقـل                
قط، وال ميكنه أن يسلك سلوكاً مستقيماً بني ماالحيد من طرق الضاللة، فيجد تلك احلقائق               



 اىل اصغر تلك احلقائق وكما هو معلوم فان اعظم دهاة حكمـاء البــشر مل يصلوا  . الغيبية
مث ان عقول البشر ستقول بال شك امام تلك احلقائق اإلهليـة واحلقـائق              . وابسطها بعقوهلم 

صدقت، وستقبل تلك احلقائق بعد اسـتماعها اىل بيـان      : الكونية اليت اظهرها القرآن الكرمي    
  .هالقرآن بصفاء القلب وتزكية النفس، وبعد رقي الروح واكتمال العقل، وستبارك

 قد أوضحت وأثبتت نبذة من هذا القسم فال داعي          «الكلمة احلادية عشرة  »وحيث ان   
  .للتكرار

أما اخبار القرآن الغييب عن اآلخرة والربزخ، فان عقل البشر وإن مل يـدرك احـوال                
  .اآلخرة والربزخ مبفرده وال يراها وحده، إالّ ان القرآن يبينها ويثبتها اثباتاً يبلغ درجة الشهود

 لتلمس مدى صواب االخبار الغييب عن اآلخرة الذي أخرب به           «الكلمة العاشرة »اجع  فر
  .فقد اثبتته تلك الرسالة ووضحته ايما ايضاح. القرآن الكرمي

  :اجللوة الثانية
  شبابية القرآن وفتوته 

  . ان القرآن الكرمي قد حافظ على شبابيته وفتوته حىت كأنه يرتل يف كل عصر نضراً فتياً
 ان القرآن الكرمي ألنه خطاب ازيل خياطب مجيع طبقات البشر يف مجيع العصـور               !نعم

. فلقد ظهر شاباً وهو كذلك كما كان      . خطاباً مباشراً يلزم ان تكون له شبابية دائمة كهذه        
حىت انه ينظر اىل كل عصر من العصور املختلفة يف االفكار واملتباينة يف الطبائع نظـراً كأنـه    

  .ووفق مقتضياته  ملقناً دروسه ملفتاً اليها االنظارخاص بذلك العصر 
إالّ ان احكام القرآن وقوانينـه  . ان آثار البشر وقوانينه تشيب ورم مثله، وتتغري وتبدل       

  .هلا من الثبات والرسوخ حبيث تظهر متانتها اكثر كلما مرت العصور
لقرآن اكثر من أي عصـر    نعم، ان هذا العصر الذي اغتر بنفسه وأصم اذنيه عن مساع ا           

 »مضى، واهل الكتاب منهم خاصة، أحوج ما يكونون اىل ارشاد القرآن الذي خياطبهم بـ               
 حىت كأن ذلك اخلطاب موجه اىل هذا العصر بالذات إذ إن «يا اهل الكتاب.. يا اهل الكتاب

  !اهل الثقافة احلديثة ايضاً:  يتضمن معىن«اهل الكتاب»لفظ



يدوي يف اجواء اآلفاق وميأل االرض والسبع الطباق بكل شدة وقوة    فالقرآن يطلق نداءه    
  :وبكل نضارة وشباب فيقول

  ) 64آل عمران ..) (يا أهل الكتاب تعالَوا اىل كلمة سواء بيننا وبينكم (
ان االفراد واجلماعات مع ام قد عجزوا عن معارضة القـرآن إالّ أن املدنيـة               : فمثالً

فكار بين البشر ورمبا اجلن ايضاً قد اختذت طوراً خمالفاً له واخذت            احلاضرة اليت هي حصيلة ا    
قل لئن  (فألجل اثبات اعجاز القرآن بدعوى اآلية الكرمية        . تعارض اعجازه باساليبها الساحرة   

هلذا املعارض اجلديد الرهيب نضع االسس والدساتري اليت اتت ـا           ..) اجتمعت االنس واجلن  
  .القرآن الكرمياملدنية احلاضرة امام اسس 
نضع املوازنات اليت عقدت واملوازين اليت نصـبت يف الكلمـات           : ففي الدرجة االوىل  

السابقة، ابتداءاً من الكلمة االوىل اىل اخلامسة والعشرين، وكذا اآليات الكرمية املتصدرة لتلك             
ني ال يقبل   الكلمات واليت تبني حقيقتها، تثبت إعجاز القرآن وظهوره على املدنية احلاضرة بيق           

  .الشك قطعاً
نورد امجاالً قسماً من دساتري املدنية والقرآن اليت وضحته واثبتتـه           : ويف الدرجة الثانية  

  ).الكلمة الثانية عشرة(
 وهي  «القوة»ان ركيزة احلياة االجتماعية البشرية هي       : فاملدنية احلاضرة تؤمن بفلسفتها   

وتلتـزم بالعنصـرية    . توراً للحيـاة   دس «الصراع»وتتخذ  .  يف كل شئ   «املنفعة»تستهدف  
 إلشباع رغبات االهواء وميول     «هلو عابث »وغايتها هي   . والقومية السلبية رابطةً للجماعات   

 هـو   «القـوة »ومن املعلوم ان شأن     . النفس اليت من شأا تزييد مجوح النفس واثارة اهلوى        
. ميع وتلبية رغبـام    اذ هي ال تفي حباجات اجل      «التزاحم» هو   «املنفعة»وشأن  . «التجاوز»

 حيث تكـرب بـابتالع      «التجاوز» هو   «العنصرية» وشأن   «التصادم» هو   «الصراع»وشأن  
  .غريها

 - فهذه الدساتري واالسس اليت تستند اليها هذه املدنية احلاضرة هي اليت جعلتها عاجزة
 البقية اىل عن ان متنح سوى عشرين باملائة من البشر سعادة ظاهرية بينما ألقت - مع حماسنها

  .شقاء وتعاسة وقلق



 نقطة استناد يف احلياة االجتماعيـة بـدالً مـن           «احلق»أما حكمة القرآن فهي تقبل      
وتتخذ .. «املنفعة» هو الغاية واهلدف، بدالً من       «رضى اهللا ونيل الفضائل   »وجتعل  .. «القوة»

 «الـدين »رابطـة   وتلتزم  .. «الصراع» اساساً يف احلياة، بدالً من دستور        «التعاون»دستور  
وجتعـل   .. «العنصرية والقومية السـلبية »والصنف والوطن لربط فئات اجلماعات، بدالً من  

احلد من جتاوز النفس االمارة ودفع الروح اىل معايل االمور وتطمني مشاعرها السامية             »غاياا  
  .«لسوق االنسان حنو الكمال واملثل العليا جلعل االنسان انساناً حقاً

 «التعاون»وشأن  .. «التساند» هو   «الفضيلة»وشأن  .. «االتفاق» هو   «احلق»ان شأن   
إجلام الـنفس   »وشأن  .. «االخوة والتكاتف » هو   «الدين»وشأن  .. « اغاثة كل لآلخر   »هو

  . «سعادة الدارين» هو «وكبح مجاحها واطالق الروح وحثها حنو الكمال
 ما أخذت من حماسن من االديان       وهكذا غُلبت املدنية احلاضرة أمام القرآن احلكيم مع       

  .السابقة وال سيما من القرآن الكرمي
اربعة مسائل فحسب من بـني االف   - على سبيل املثال - سنبني: ويف الدرجة الثالثة

  :املسائل
  :املسألة االوىل* 

الرم . ان دساتري القرآن الكرمي وقوانينه ألا آتية من االزل فهي باقية وماضية اىل االبد             
بداً وال يصيبها املوت، كما رم القوانني املدنية ومتوت، بل هي شابة وقوية دائماً يف كـل                 ا

  .زمان
ان املدنية بكل مجعياا اخلريية، وانظمتها الصارمة ونظمها اجلبارة، ومؤسساا          : فمثالً

وهي يف التربوية االخالقية مل تستطع ان تعارض مسألتني من القرآن الكرمي بل اارت امامهما      
  : قوله تعاىل 
  )275: البقرة) (واحلّ اهللا البيع وحرم الربا(..و) 43: البقرة) (وآتوا الزكاة(

  :سنبني هذا الظهور القرآين املعجز وهذه الغالبية مبقدمة



ان اس اساس مجيع االضطرابات والثورات يف اتمع االنساين امنا هو كلمة واحـدة،              
اشـارات  (كما اُثبـت ذلـك يف       . يلة كلمة واحدة ايضاً   كما أن منبع مجيع االخالق الرذ     

  ).االعجاز
  ).ان شبعت، فال علي ان ميوت غريي من اجلوع: (الكلمة االوىل
  ).اكتسب انت، آلكل انا، واتعب انت ألستريح أنا: (الكلمة الثانية

ئم بـني   نعم، انه ال ميكن العيش بسالم ووئام يف جمتمع إالّ باحملافظة على التوزان القـا              
اخلواص والعوام، اي بني االغنياء والفقراء، واساس هذا التوزان هو رمحة اخلواص وشـفقتهم              

  .على العوام، واطاعة العوام واحترامهم للخواص
فاآلن، ان الكلمة االوىل قد ساقت اخلواص اىل الظلم والفساد، ودفعت الكلمة الثانيـة              

شرية الراحة واالمان لعصور خلت كما هو يف        فسلبت الب . العوام اىل احلقد واحلسد والصراع    
هذا العصر، حيث ظهرت حوادث اوربا اجلسام بالصراع القائم بني العاملني واصحاب رأس             

  .املال كما ال خيفى على أحد
فاملدنية بكل مجعياا اخلريية ومؤسساا االخالقية وبكل وسائل نظامهـا وانضـباطها            

لطبقتني من البشر كما عجزت عن ان تضمد جرحي الصارم عجزت عن ان تصلح بني تينك ا
  .احلياة البشرية الغائرين

. أما القرآن الكرمي فانه يقلع الكلمة االوىل من جذورها، ويداويها بوجـوب الزكـاة             
  .ويقلع الكلمة الثانية من اساسها ويداويها حبرمة الربا

وتـأمر  . خول ممنـوع  الـد : نعم، ان اآليات القرآنية تقف على باب العامل قائلة للربا         
وحتذّر تالميذ القرآن املؤمنني من     . اوصدوا ابواب الربا لتنسد امامكم ابواب احلروب      : البشرية

  .الدخول فيها
  :االساس الثاين* 

ان املدنية احلاضرة ال تقبل تعدد الزوجات، وحتسب ذلك احلكم القرآين خمالفاً للحكمة             
  .ومنافياً ملصلحة البشر



ة من الزواج قاصرة على قضاء الشهوة للزم ان يكـون االمـر             نعم، لو كانت احلكم   
  : معكوساً، بينماهو ثابت حىت بشهادة مجيع احليوانات وبتصديق النباتات املتزاوجة

أما اللذة احلاصلة من    . ان احلكمة من الزواج والغاية منه امنا هي التكاثر واجناب النسل          
ـرمحــة اإلهلــية لــتأدية   قـضاء الشــهوة فهــي اجرة جزئية متنــحها ال      

فما دام الزواج للتكاثر واجناب النسل ولبقاء النوع حكمةً وحقيقـةً، فـال     . تلــك املهمة 
شك ان املرأة اليت ال ميكن أن تلد إالّ مرة واحدة يف السنة وال تكون خصبة االّ نصف ايـام                    

 القـدرة علـى   الشهر وتدخل سن اليأس يف اخلمسني من عمرها ال تكفي الرجل الذي لـه           
لذا تضطر املدنية اىل فتح اماكن العهر       . االخصاب يف اغلب االوقات حىت وهو ابن مائة سنة        

  .والفحش
  :االساس الثالث* 

للذَكَِر مثـلُ حـظ     (ان املدنية اليت ال تتحاكم اىل املنطق العقلي، تنتقد اآلية الكرمية              
  ).اي نصف ما يأخذه الذكر(اث اليت متنح النساء الثلث من املري) 11:النساء) (االنثيني

ومن البديهي ان اغلب االحكام يف احلياة االجتماعية امنا تسن حسب االكثريـة مـن               
الناس، فغالبية النساء جيدن ازواجاً يعيلون وحيمون، بينما الكثري من الرجال مضطرون اىل             

  .اعالة زوجام وحتمل نفقان
فان زوجهـا  ) اي نصف ما اخذه الزوج من ابيه      (فاذا ما اخذت االنثى الثلث من ابيها      

بينما اذا اخذ الرجل حظني من ابيه فانه سينفق قسطاً منه علـى زوجتـه،               . سيسد حاجتها 
* 138. وهكذا تقتضي العدالة القرآنيـة   . وبذلك حتصل املساواة، ويكون الرجل مساوياً ألخته      

  :االساس الرابع
                                                           

138
صبحت حاشية هذه فقرة من الالئحة املرفوعة اىل حمكمة التمييز، ألقيت أمام احملكمة، فاسكتتها وا  

  !وانا اقول حملكمة وزارة العدل املوقرة»: هلذا املقام
ان ادانة من يفسر اقدس دستور اهلي وهو احلق بعينه، وحيتكم اليه ثالث مائة ومخسون مليوناً من املسلمني 

هذا املفسر استند يف تفسريه . يف كل عصر يف حيام االجتماعية، خالل الف وثالث مائة ومخسني عاماً
ىل  ما اتفق عليه وصدق به ثالث مائة ومخسون الف مفسر، واقتدى بالعقائد اليت دان ا اجدادنا ا



الصنام مينع كذلك اختاذ الصور اليت هي شبيهة     ان القرآن الكرمي مثلما مينع بشدة عبادة ا       
أما املدنية احلاضرة فاا تعد الصورمن مزاياها وفضائلها وحتـاول ان           . بنوع من اختاذ االصنام   

إما ظلم متحجر، أو رياء     : واحلال ان الصور اياً كانت، ظلية أو غريها، فهي        . تعارض القرآن 
  .دفع االنسان اىل الظلم والرياء واهلوىمتجسد، أو هوى متجسم، حيث يج االهواء وت

مث ان القرآن يأمر النساء ان حيتجنب حبجاب احلياء، رمحـةً ـن وصـيانة حلرمتـهن              
وكرامتهن ولكيال ان تلك املعادن الثمينة معادن الشفقة والرأفة وتلك املصـادر اللطيفـة               

ات الرذيلة ومتعة تافهـة ال      للحنان والرمحة حتت اقدام الذل واملهانة، ولكي ال يكن آلة هلوس          
أما املدنية فاا قد اخرجت النساء من اوكارهن وبيون ومزقت حجان وأدت            139. قيمة هلا 

علماً ان احلياة العائلية امنا تدوم باحملبة واالحترام املتبادل بني الـزوج            . بالبشرية ان جين جنوا   
الصة واالحترام اجلاد ويسممان احلياة     بينما التكشف والتربج يزيالن تلك احملبة اخل      . والزوجة

العائلية؛ وال سيما الولع بالصور فانه يفسد االخالق ويهدمها كلياً، ويؤدي اىل احنطاط الروح            
  : وترديها، وميكن فهم هذا باآليت

كما ان النظر بدافع اهلوى وبشهوة اىل جنازة امرأة حسناء تنتظر الرمحة وترجوها يهدم              
 - لك النظر بشهوة اىل صور نساء ميتات أو اىل صور نساء حيـات االخالق وحيطها، كذ

  .يزعزع مشاعر االنسان ويعبث ا، ويهدمها - وهي يف حكم جنائز مصغرة هلن
وهكذا مبثل هذه املسائل االربع فان كل مسألة من آالف املسائل القرآنية تضمن سعادة              

  .البشر يف الدنيا كما حتقق سعادته االبدية يف االخرة
  .فَلك  أن تقيس سائر املسائل على املسائل املذكورة

                                                                                                                                                                             

ان إدانة هذا املفسر قرار ظامل البد ان ترفضه : اقول.. السابقون يف الف وثالث مائة ومخسني سنة
 - .«قه وتنقضهالعدالة، ان كانت هناك عدالة على وجه االرض، والبد ان ترد ذلك احلكم الصادر حب

 .املؤلف
139
ان احلجاب امر فطري جداً للنساء  بينما رفع احلجاب : ان اللمعة الرابعة والعشرين تثبت بقطعية تامة  

 .ــ  املؤلف..ينايف فطرن



وايضاً، فكما ان املدنية احلاضرة ختسر وتغلب امام دساتري القرآن املتعلقة حبياة االنسان             
ازاء اعجاز القرآن املعنوي، كذلك فـان   - من زاوية احلقيقة - االجتماعية، فيظهر افالسها
عند املوازنة بينها وبني حكمة القرآن مبـوازين   - وهي املدنية - فلسفة اوربا وحكمة البشر

الكلمات اخلمس والعشرين السابقة، ظهرت عاجزة وحكمة القرآن معجـزة، وان شـئت             
 لتلمس عجز حكمة الفلسفة وافالسها واعجاز       «الكلمة الثانية عشرة والثالثة عشرة    »فراجع  

  .حكمة القرآن وغناها
 امام اعجاز حكمة القرآن العلمـي والعملـي،         وايضاً، فكما ان املدنية احلاضرة غُلبت     

والنسبة بينهما  . كذلك آداب املدنية وبالغتها فهي مغلوبة امام األدب القرآنـي وبالغتــه         
اشبه ما يكـون بــبــكاء يتيم فَقَد أبــويه  بكاًء ملــؤه احلزن الــقــاتـم 

ألمد غنـاًء ملـؤه الشـوق       واليأس املرير، اىل انشاد عاشق عفيف حزيٍن على فراق قصري ا          
أو نسبة صراخ سكري يتخبط يف وضع سافل، اىل قصائد محاسية حتض على بـذل               .. واألمل

االدب والبالغة من حيث تأثري االسـلوب،       : ألن. الغوايل من االنفس واالموال وبلوغ النصر     
  :واحلزن نفسه قسمان. إما يورثان احلزن وإما الفرح

حبة، أي من عدم وجود األحبة واالخالء، وهو حـزن          إما انه حزن منبعث من فقد األ      
مظلم كئيب تورثه املدنية امللوثة بالضاللة واملشوبة بالغفلة واملعتقدة بالطبيعة، وإما انه ناشىء             
من فراق األحبة، مبعىن ان األحبة موجودون، ولكن فراقهم يبعث على حزن ينم عن لوعـة                

  . ن اهلادي املنريفهذا احلزن هو الذي يورثه القرآ. االشتياق
  :أما الفرح والسرور فهو ايضاً قسمان

يدفع النفس اىل شهواا، هذا هو شـأن آداب املدنيـة مـن ادب مسـرحي                : االول
  .وسينمائي وروائي
فهو فرح لطيف برئ نزيه، يكبح مجاح النفس ويلجمهـا وحيـث الـروح              : أما الثاين 

لي، على مقرهم االبدي، على احبتهم      والقلب والعقل والسر على املعايل وعلى موطنهم االص       
وهذا الفرح هو الذي مينحه القرآن املعجز البيان الذي حيض البشر ويشوقه للجنة             . االخرويني

  .والسعادة االبدية وعلى رؤية مجال اهللا تعاىل



ان املعىن العظـيم    : ولقد توهم بعض قاصري الفهم وممن اليكلفون انفسهم دقة النظر         
قل لئن اجتمعت االنس واجلن على أن يأتوا مبثـل          (ليت تفيدها اآلية الكرمية     واحلقيقة الكربى ا  

ظنوها صورة حمالة ومبالغـة     ) هذا القرآن ال يأتون مبثله ولو كان بـعـضهم لبعـض ظهرياً         
. بل اا بالغة هي عني احلقيقة، وصورة ممكنة وواقعة وليست حمالة قـط            ! حاش للّه ! بالغية

  :هو أنهفأحد وجوه تلك الصورة 
لو اجتمع امجل ما يقوله االنس واجلن الذي مل يترشح من القرآن وال هو من متاعه، فال            

  .لذا مل يظهر مثيله. مياثل القرآن قط ولن مياثله
ان املدنية وحكمة الفلسفة  واآلداب االجنبية اليت هي نتائج افكار اجلن            : والوجه اآلخر 

 يف دركات العجز امام احكام القرآن وحكمته        واالنس وحىت الشياطني وحصيلة اعماهلم، هي     
  .كما قد بينا امثلة منها. وبالغته

  :اجللوة الثالثة
  خطابه كل طبقة من طبقات الناس

ان القرآن احلكيم خياطب كل طبقة من طبقات البشر يف كل عصر من العصور، وكأنه               
و مجيع بين آدم بطوائفهم     اذ ملا كان القرآن يدع    . متوجه توجهاً خاصاً اىل تلك الطبقة بالذات      

كافة اىل االميان الذي هو امسى العلوم وادقها، واىل معرفة اهللا اليت هي اوسع العلوم وأنورها،                
واىل االحكام االسالمية اليت هي اهم املعارف واكثرها تنوعاً، فمن األلزم اذاً ان يكون الدرس               

واحلـال أن الـدرس     . كٍل منها الذي يلقيه على تلك الطوائف من الناس، درساً يوائم فهم           
واحد، وليس خمتلفاً، فالبد اذاً من وجود طبقات من الفهم يف الدرس نفسه، فكل طائفة من                

  .حسب درجااــ تأخذ حظها من الدرس من مشهد من مشاهد القرآن - الناس
ولقد وافينا بأمثلة كثرية هلذه احلقيقة، ميكن مراجعتها، اما هنا فنكتفـي باالشـارة اىل               

  .بضع اجزاٍء منها، واىل حظ طبقة أو طبقتني منها من الفهم فحسب
  :فمثالً

  )ومل يكن له كفواً أحد_ مل يلد ومل يولد: (قوله تعاىل
  :فان حظ فهم طبقة العوام اليت تشكل االكثرية املطلقة هو



  «ان اهللا مرتّه عن الوالد والولد وعن الزوجة واألقران»
  : هووحظ طبقة اخرى متوسطة من الفهم

 ألن نفي احملال «نفي الوهية عيسى عليه السالم واملالئكة، وكل ما هو من شأنه التولد           »
ال فائدة منه يف الظاهر؛ لذا فالبد ان يكون املراد اذاً ما هو الزم احلكم كما هـو مقـرر يف                     

عن فاملراد من نفي الولد والوالدية اللذين هلما خصائص اجلسمانية هو نفي االلوهية             . البالغة
  .كل من له ولد ووالد وكفو، وبيان عدم لياقتهم لاللوهية

  .أن سورة االخالص ميكن أن تفيد كل انسان يف كل وقت: فمن هذا السر تبني
  :وحظ فهم طبقة اكثر تقدماً هو

ان اهللا مرتّه عن كل رابطة تتعلق باملوجودات تشم منها رائحة التوليد والتولد، وهـو               
 وجمانس، وامنـا عالقتـــه باملــوجـــودات هـي          مقدس عن كل شريك ومعني    

وهو مرتّه  .  بارادته االزلية وباختياره   «كن فيكون »فهو خيلق املوجودات بأمر     . اخلــالقيـة
  .عن كل رابطة تنايف الكمال، كاالجياب واالضطرار والصدور بغري اختيار

  :وحظ فهم طبقة أعلى من هذه هو
ري له وال كفو، والشبيه، والمثيل والمثال يف ايـة          ان اهللا ازيل، ابدي، اول وآخر، النظ      

الذي ) وهللا املثل االعلى  ) (املَثَل(وامنا هناك   . جهة كانت، ال يف ذاته واليف صفاته وال يف افعاله         
  .يفيد التشبيه يف افعاله وشؤونه فحسب

فلك أن تقيس على هذه الطبقات اصحاب احلظوظ املختلفة يف االدراك من امثال طبقة              
  ...رفني وطبقة العاشقني وطبقة الصديقني وغريهمالعا

  : املثال الثاين
  )40:االحزاب) (ما كان حممد أبا احٍد من رجالكم(قوله تعاىل 

  :فحظ فهم الطبقة االوىل من هذه اآلية هو
يا بين، قد طلّق زوجته العزيزة بعدما     :   ومتبناه وخماطبه بـ      (ص)ان زيداً خادم الرسول   

) النازلة ذه املناسـبة   ( بأمر اهللا تعاىل، فاآلية      (ص) هلا، فتزوجها الرسول   احس انه ليس كفواً   



 اذا خاطبكم خماطبة االب إلبنه، فانه خياطبكم من حيث الرسالة، اذ هو             (ص)ان النيب   : تقول
  .ليس اباً ألحٍد منكم باعتباره الشخصي حىت ال تليق به زوجاته

  :وحظ فهم الطبقة الثانية هو
ظيم ينظر اىل رعاياه نظر األب الرحيم، فان كان سلطاناً روحانياً يف الظاهر ان االمري الع

والباطن فان رمحته ستفوق رمحة االب وشفقته اضعافاً مضاعفة، حىت تنظر اليه افراد الرعيـة               
وحيث إن النظرة اىل االب ال ميكن ان تنقلـب اىل           . نظرهم لالب وكأم اوالده احلقيقيون    

نظر اىل البنت اليتحول بسهولة اىل النظر اىل الزوجة، فال يوافق يف فكـر              النظر اىل الزوج وال   
ان : لذا فالقرآن خياطبهم قائالً   .  ببنات املؤمنني استناداً اىل هذا السر      (ص)العامة تزوج الرسول  

 ينظر اليكم نظر الرمحة والشفقة من زاوية الرمحة اإلهلية ويعاملكم معاملة االب             (ص)الرسول
ث النبوة، ولكنه ليس اباً لكم من حيث الشخصية االنسانية حـىت ال يالئـم               احلنون من حي  

  .تزوجه من بناتكم وحيرم عليه
  :القسم الثالث يفهم اآلية هكذا

 (ص)ينبغي عليكم أالّ ترتكبوا السيئات والذنوب اعتماداً على رأفة الرسـول الكـرمي        
سادام ومرشديهم فيتكاسـلون    اذ إن هناك الكثريين يعتمدون على       . عليكم وانتسابكم اليه  

  :عن العبادة والعمل، بل يقولون احياناً
  ).كما هو احلال لدى بعض الشيعة («قد اُديت صالتنا»

  : النكتة الرابعة
  : ان قسماً آخر يفهم اشارة غيبية من اآلية وهي

 فـال  - قبل ذلـك  -   ال يبلغون مبلغ الرجال، وامنا يتوفاهم اهللا(ص)ان أبناء الرسول
 يشري  «رجال»إالّ أن لفظ    . يدوم نسله من حيث كوم رجاالً حلكمة يراها سبحانه وتعاىل         

  .اىل أنه سيدوم نسله من النساء دون الرجال
كاحلسن ) رضى اهللا عنها  (فللّه احلمد واملنة فان النسل الطيب املبارك من فاطمة الزهراء           

لسلتني نورانيتني، يدميان ذلـك النسـل     ومها البدران املنوران لس   ) رضي اهللا عنهما  (واحلسني  
  .  لشمس النبوة) املادي واملعنوي(املبارك 



  .اللّهم صلِّ عليه وعلى آله 
  .«متت الشعلة االوىل بأشعتها الثالثة»
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الشعلة الثانية
  «هذه الشعلة هلا ثالثة انوار»

  النور االول
لفائقة والتساند املتني والتناسـب     ان القرآن الكرمي قد مجع السالسة الرائقة والسالمة ا        

الرصني والتعاون القوي بني اجلمل وهيئاا، والتجاوب الرفيع بني اآليات ومقاصدها، بشهادة            
علم البيان وعلم املعاين وشهادة الوف من ائمة هذه العلوم كالزخمشري والسـكاكي وعبـد             

لك التجاوب والتعـاون    القاهر اجلرجاين، مع ان هناك ما يقارب تسعة اسباب مهمة ختل بذ           
والتساند والسالسة والسالمة، فلم تؤثر تلك االسباب يف االفساد واالخـالل بـل مـدت               
وعضدت سالسته وسالمته وتسانده إالّ ما اجرته بشئ من حكمها يف اخراج رؤوسها مـن               
وراء ستار النظام والسالسة، وذلك لتدلّ على معان جليلة من سالسة نظم القرآن، مبثل مـا                

رج الرباعم بعض الربوزات والندب يف جذع الشجرة املنسقة، فهذه الـربوزات ليسـت              خت
  .إلخالل تناسق الشجرة وتناسبها وامنا إلعطاء مثرات يتم ا مجال الشجرة وكمال زينتها



اذ إن ذلك القرآن املبني نزل يف ثالث وعشرين سنة جنماً جنماً ملواقع احلاجات نـزوالً                
  . أنه يظهر من التالؤم الكامل كأنه نزل دفعة واحدةمتفرقاً متقطعاً، مع

وايضاً ان ذلك القرآن املبني نزل يف ثالث وعشرين سنة السباب نزول خمتلفة متباينـة،         
  .مع أنه يظهر من التساند التام كأنه نزل لسبب واحد

التام وايضاً ان ذلك القرآن جاء جواباً ألسئلة مكررة متفاوتة، مع انه يظهر من االمتزاج     
  .واالحتاد الكامل كأنه جواب عن سؤال واحد

وأيضاً ان ذلك القرآن جاء بياناً ألحكام حوادث متعددة متغايرة، مع أنه يـبني مـن                
  .االنتظام الكامل كأنه بيان حلادثة واحدة

               وايضاً ان ذلك القرآن نزل متضمناً لترتالت كالمية إهلية يف اساليب تناسـب افهـام
، ومن حاالت من التلـقي متخــالــفة متــنوعة، مع أنه يـبني           خماطبني ال حيصرون  

من السالسة اللطيفة والتماثل اجلميل، كأن احلالة واحدة والفهم واحد، حىت جتري السالسة             
  .كاملاء السلسبيل

وايضاً ان ذلك القرآن جاء مكلماً متوجهاً اىل اصناف متعددة متباعدة من املخـاطبني،       
 البيان وجزالة النظام ووضوح االفهام كأن املخاطبني صنف واحـد           مع أنه يظهر من سهولة    

  .حبيث يظن كل صنف انه املخاطب وحده باالصالة
وأيضاً ان ذلك القرآن نزل هادياً وموصالً اىل غايات ارشادية متدرجة متفاوتة، مع انه              

  .احديبني من االستقامة الكاملة واملوازنة الدقيقة واالنتظام اجلميل كأن املقصد و
فهذه االسباب مع اا اسباب للتشويش واختالل املعىن واملبىن إالّ اا اسـتخدمت يف              

  .اظهار اعجاز بيان القرآن وسالسته وتناسبه
من كان ذا قلٍب غري سقيم، وعقل مستقيم، ووجدان غري مريض، وذوق سليم،             ! نعم

فمن كانت له   . فصاحة فريدة يرى يف بيان القرآن سالسة مجيلة وتناسقاً لطيفاً ونغمة لذيذة و          
عني سليمة يف بصريته، فال ريب أنه يرى يف القرآن عيناً ترى كل الكائنات ظـاهراً وباطنـاً    
بوضوح تام كأا صحيفة واحدة، يقلّبها كيف يشاء، فيعرف معانيها على ما يشـاء مـن                

  .اسلوب



لذا نكتفي  . جملداتفلو اردنا توضيح حقيقة هذا النور االول بأمثلة، الحتجنا اىل بضعة            
 «اشارات االعجـاز  »و140" الرسائل العربية »بااليضاحات اليت ختص هذه احلقيقة يف كل من         

ابينه كلـه  . بل القرآن الكرمي بكامله مثال هلذه احلقيقة  . والكلمات اخلمس والعشرين السابقة   
  .دفعة واحدة
  
  
  
  
  
  
  

  النور الثاين
 البـديع للقـرآن يف اخلالصـات        يبحث هذا النور عن مزية االعجاز يف االسـلوب        

  :واالمساء احلسىن اليت تنتهي ا اآليات الكرمية) الفذلكات(
  تنبيه

سترد آيات كثرية يف هذا النور الثاين، وهي ليست خاصة به وحده بل تكون امثلة ايضاً  
ولو اردنا ان نويف هذه االمثلة حقها من االيضاح لطـال بنـا             . ملا ذكر من املسائل واالشعة    

حث، بيد اين اراين مضطراً يف الوقت احلاضر اىل االختصار واالمجال، لذا فقد أشرنا اشارة               الب
يف غاية االختصار واالمجال اىل اآليات اليت اوردناها مثاالً لبيان هذا السر العظيم سر االعجاز               

  .مؤجلني تفصيالا اىل وقت آخر
ـ          ات والفـذلكات يف خامتـة   فالقرآن الكرمي يذكر يف اكثر االحيان قسماً من اخلالص

إما اا تتضمن االمساء احلسىن أو معناها، واما اا حتيل قضاياها إىل : فتلك اخلالصات. اآليات
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أو تتضمن قاعدة كلية من مقاصد القرآن فتؤيد ـا          .. العقل وحتثه على التفكر والتدبر فيها     
  .اآلية وتؤكدها

لعالية، وبعض رشاشات من ماء     ففي تلك الفذلكات بعض اشارات من حكمة القرآن ا        
  .احلياة للهداية اإلهلية، وبعض شرارات من بوراق إعجاز القرآن

 فقط من تلك االشارات الكثرية جداً، كمـا         «عشر اشارات »وحنن اآلن نذكر امجاالً     
نشري اىل مثال واحد فقط من كثري من امثلتها، واىل معىن امجايل حلقيقة واحدة فقط من بـني            

  .رية لكل مثالاحلقائق الكث
هذا وان اكثر هذه االشارات العشر جتتمع يف اكثر اآليات معاً مكونة نقشاً اعجازيـاً               

فنبني من كـل آيـة      . وان اكثر اآليات اليت نأيت ا مثاالً هي امثلة ألكثر االشارات          . حقيقياً
  .سابقة «كلمات»اشارة واحدة مشريين اشارة خفيفة اىل معاين تلك اآليات اليت ذكرناها يف 

  uمزية اجلزالة االوىل:  
يبسط افعال الصانع اجلليل ويفرش آثاره أمـام   - ببياناته املعجزة - ان القرآن الكرمي

النظر، مث يستخرج من تلك االفعال واآلثار، االمساء اإلهلية، أو يثبت مقصداً مـن مقاصـد                
  .القرآن االساسية كاحلشر والتوحيد

  :فمن امثلة املعىن االول
هو الذي خلق لكُم ما يف االرض مجيعاً مث استوى اىل السماء فسويهن سبع              (عاىل  قوله ت 

  )29: البقرة) (مسواٍت وهو بكل شيء عليم
  :ومن امثلة املعىن الثاين

وخلقناكم ازواجاً اىل قوله تعـاىل      _ واجلبال اوتاداً _ أمل جنعل االرض مهاداً   ( قوله تعاىل 
  )النبأ) (إن يوم الفصل كان ميقاتاً
يعرض القرآن اآلثار اإلهلية العظيمة اليت تدل بغاياا ونظمها على علم          : ففي اآلية االوىل  

  . «العليم»اهللا وقدرته،يذكرها مقدمة لنتيجة مهمة وقصد جليل مث يستخرج اسم اهللا 
يذكر افعال اهللا الكربى وآثاره العظمى، ويستنتج منها احلشر الذي هو          : ويف اآلية الثانية  

  .صل، كما وضح يف النقطة الثالثة من الشعاع االول من الشعلة االوىليوم الف



 uالنكتة البالغية الثانية:  
ان القرآن الكرمي ينشر منسوجات الصنعة اإلهلية ويعرضها على انظار البشر مث يلفّهـا              

  .ويطويها يف اخلالصة ضمن األمساء اإلهلية، أو حييلها اىل العقل
  :فمن أمثلة االول

يرزقكم من السماء واالرض، أمن ميلك السمع واالبصار، ومن خيرج احلي من            قل من   (
فـذلكم اهللا   _ امليت وخيرج امليت من احلي، ومن يدبر األمر فسيقولون اهللا، فقل أفال تتقون            

  )32، 31: يونس) (ربكم احلق
من الذي هيأ السماء واالرض وجعلهما خمازن ومستودعاٍت لـرزقكم،          »: فيقول اوالً 

أنزل من هناك املطر وخيرج من هنا احلبوب ؟ ومن غري اهللا يستطيع ان جيعل السماء واالرض               ف
  .«العظيمتني يف حكم خازنني مطيعني حلكمه؟ فالشكر واحلمد اذاً له وحده

أمن هو مالك امساعكم وابصاركم اليت هـي امثـن مـا يف             »: ويقول يف الفقرة الثانية   
تعتموها؟ فالذي منحكم هذه احلواس اللطيفة مـن عـني          اعضائكم؟ من أي مصنع أو حمل اب      

وهو الذي خلقكم ورباكم، ومنحها لكم،فالرب اذاً امنا هـو وحـده            ! ومسع امنا هو ربكم   
  .«املستحق للعبادة وال يستحقها غريه

أمن حيىي مئات االالف من الطوائف امليتة كما حيىي االرض؟          »: ويقول يف الفقرة الثالثة   
بحانه وخالق الكون يقدر ان يفعل هذا األمر؟ فال ريب انه هو الذي يفعـل               فمن غري احلق س   

فما دام هو احلق فلن تضيع عنده احلقوق، وسيبعثكم اىل حمكمة           . وهو الذي حيىي االرض امليتة    
  .«كربى وسيحييكم كما حيىي االرض
العظـيم   من غري اهللا يستطيع ان يدبر شؤون هذا الكـون            »: ويقول يف  الفقرة الرابعة    

ويدير أمره ادارةً منسقة منظمة بسهولة إدارة قصر أو مدينة؟ فما دام ليس هناك غري اهللا، فال                 
وال  - بكل أجرامِه بيسر وسهولة - نقص اذاً يف القدرة القادرة على ادارة هذا الكون العظيم

ور الكون  واليدع من يدبر ام   . حاجة هلا اىل شريك وال اىل معني فهي مطلقة ال حيدها حدود           
  .«.اهللا: فانتم اذاً مضطرون ألن تقولوا. العظيم ادارة خملوقات صغرية اىل غريه



.  احلـق : وتقول الثالثة . رب: اهللا، وتقول الثانية  : فترى ان الفقرة االوىل والرابعة تقول     
  ).فذلكم اهللا ربكم احلق(فافهم مدى االعجاز يف موقع مجلة 

 سبحانه وعظيم منسوجاته مث يذكر اليد املدبرة        وهكذا يذكر القرآن عظيم تصرفات اهللا     
أنه يري منبع تلـك     : ، أي )فذلكم اهللا ربكم احلق   : (لتلك اآلثار اجلليلة واملنسوجات العظيمة    

  .اهللا، الرب، احلق: التصرفات العظيمة ومصدرها بذكر االمساء اإلهلية
  :ومن امثلة الثاين

لنهار والفُلك اليت جتري يف البحر مبـا  ان يف خلق السموات واالرض واختالف الّيل وا  (
ينفع الناس وما انزل اهللا من السماء من ماٍء فأحيا به االرض بعد موا وبثَّ فيها من كل دابة                   

  )164: البقرة) (وتصريف الرياح والسحاب املسخر بني السماء واالرض اليات لقوم يعقلون
الرض من جتلي سلطنة االلوهيـة      يذكر القرآن يف هذه اآليات ما يف خلق السموات وا         

ويذكر جتلي  .. الذي يظهر جتلي كمال قدرته سبحانه وعظمة ربوبيته، ويشهد على وحدانيته          
الربوبية يف اختالف الليل والنهار، وجتلي الرمحة بتسخري السفينة وجرياا يف البحر اليت هـي               

انزال املاء الباعث على احلياة     من الوسائل العظمى للحياة االجتماعية، وجتلي عظمة القدرة يف          
من السماء اىل االرض امليتة واحيائها مع طوائفها اليت تزيد على مئات اآلالف، وجعلـها يف                

كما يذكر جتلي الرمحة والقدرة يف خلق ما ال حيد مـن            .. صورة معرض للعجائب والغرائب   
ن توظيف الريـاح    كما يذكر جتلي الرمحة واحلكمة م     .. احليوانات املختلفة من تراب بسيط    

بوظائف جليلة كتلقيح النباتات وتنفسها، وجعلها صاحلة يف ترديد انفاس األحياء بتحريكها            
كما يذكر جتلي الربوبية يف تسخري السحب ومجعها وتفريقها وهي معلقـة بـني              .. وادارا

ـ             ر يف  السماء واالرض كأا جنود منصاعون لالوامر يتفرقون للراحة مث جيمعون لتلقي االوام
  .عرض عظيم

وهكذا بعد سرد منسوجات الصنعة اإلهلية يسوق العقل اىل اكتناه حقائقهـا تفصـيالً            
  .آخذاً بزمام العقل اىل التدبر موقظاً اياه اىل التفكر) الياٍت لقوم يعقلون: (فيقول
 uة اجلزالة الثالثةمزي:  



لك يوجزها وجيملـها    ان القرآن الكرمي قد يذكر افعال اهللا سبحانه بالتفصيل مث بعد ذ           
. خبالصة، فهو بتفصيلها يورث القناعة واالطمئنان وباجيازها وامجاهلا يسهل حفظها وتقييدها          

  :فمثالً
وكذلك يجتبيك ربك ويعلّمك من تأويل االحاديث ويتم نعمته عليـك وعلـى آل              (

حكيم ويك من قبلُ ابراهيم واسحق ان ربك عليم6:يوسف()   يعقوب كما امتها على أب(  
: يشري ذه اآلية اىل النعم اليت انعمها اهللا على سيدنا يوسف وعلى آبائه من قبل، فيقول               
ان اهللا تعاىل هو الذي اصطفاكم من بىن آدم ملقام النبوة وجعل سلسلة مجيع االنبياء مرتبطـة                 
بسلسلتكم وسودها على سائر سالسل بين البشر، كما جعل اسرتكم موضع تعليم وهداية،             
تلقّن العلوم اإلهلية واحلكمة الربانية، فجمع فيكم سلطنة الـدنيا الســـعــيـــدة            
وســعادة اآلخـــرة اخلــالــدة، وجعـــلك بالعلـــم واحلـــكمة          

فبعد أن يذكر تلك الـنعم ويعـددها        .. عــزيــزاً ملصر ونبياً عظيماً ومرشداً حكيماً     
أي ) ان ربك عليم حكيم   : (علم واحلكمة، يقول  وكيف ان اهللا قد جعله هو واباءه ممتازين بال        

  .«العليم احلكيم»اقتضت ربوبيته وحكمته ان جيعلك واباءك حتظون بنور اسم 
  .وهكذا أمجل تلك النعم املفصلة ذه اخلالصة

قل اللّهم مالك امللك تؤيت امللك من تشاء اىل قوله تعاىل وترزق من             (قوله تعاىل   : ومثالً
  )27:ل عمرانآ) (تشاء بغري حساب

  :تعرض هذه اآلية أفعال اهللا سبحانه يف اتمع االنساين وتفيد
ان »:أي. بأن العزة والذلة والفقر والغىن مربوطة مباشرة مبشـيئة اهللا وارادتـه تعـاىل             

  .«التصرف يف اكثر طبقات الكثرة تشتتاً امنا هو مبشيئة اهللا وتقديره فال دخل للمصادفة قط
ان اعظم شئ يف احلياة االنسانية هو رزقـه،         : ذا احلكم، تقول  فبعد ان اعطت اآلية ه    

فتثبت ببضع مقدمات ان الرزق امنا يرسل مباشرة من خزينة الرزاق احلقيقي؛ إذ إن رزقكـم                
منوط حبياة االرض، وحياة االرض منوطة بالربيع، والربيع امنا هو بيد من يسـخر الشـمس                

 تفاحة إلنسان رزقاً حقيقياً، امنا هو من فعل من ميأل           اذاً فان منح  . والقمر ويكور الليل والنهار   
  .االرض بانواع الثمرات، وهو الرزاق احلقيقي



وترزق من تشـاء    : (وبعد ذلك جيمل القرآن ويثبت تلك االفعال املفصلة ذه اخلالصة         
  ).بغري حساب
 uالنكتة البالغية الرابعة :  

تيب معني مث يبني به ان يف املخلوقـات         ان القرآن قد يذكر املخلوقات اإلهلية مرتبة بتر       
نظاماً وميزاناً، يريان مثرة املخلوقات وكأنه يضفي نوعاً مـن الشـفافية والسـطوع علـى                
املخلوقات اليت تظهر منها االمساء اإلهلية املتجلية فيها، فكأن تلك املخلوقات املذكورة ألفاظ،             

  .نواها أو لبااوهذه االمساء معانيها، أو اا مثرات وهذه االمساء 
مث _ مث جعلناه نطفةً يف قراٍر مكـني      _ ولقد خلقنا االنسان من ساللٍة من طني        : (فمثالً

خلقنا النطفةَ علَقةً فخلقنا العلقة مـضغةً فخلقنا الـمـضغة عظاماً فكسونا العظام حلماً مث             
ذكر القرآن خلـق    ي) 14ــ12:املؤمنون). (انشأناه خلقاً آخر فتبارك اهللا احسن اخلالقني      

فتبارك اهللا  (االنسان واطواره العجيبة الغريبة البديعة املنتظمة املوزونة ذكراً مرتباً يبين كاملرآة            
، حىت كأن كل طـور يبـني نفسه ويـوحي بنفسه هـذه اآليـة،  بـل              )احسن اخلالقني 

، حـتـى قـالـها قبل جميئها احـد كتاب الوحي حينما كان يـكـتب هـذه اآليـة            
أأوحي ايلّ ايضاً؟ واحلال أن كمال نظام الكالم األول وشفافيته          : فذهب به الظن اىل أن يقول     

  . الرائقة وانسجامه التام يظهر نفسه قبل جمئ هذه الكلمة
  :وكذا قوله تعاىل

ان ربكم اهللا الذي خلق السموات واالرض يف ستة اياٍم مث استوى على العرش يغشي               (
يثاً والشمس والقمر والنجوم مسخراٍت بأمره أال له اخللق واالمر تبـارك            الّيل النهار يطلبه حث   
  )54: االعراف) (اهللا رب العاملني

يبني القرآن يف هذه اآلية عظمة القدرة اإلهلية وسلطنة الربوبية بوجه يدلّ على قدير ذي               
الليـل  جالل استوى على عرش ربوبيته ويسطّر آيات ربوبيته على صحائف الكون وحيـول             

والشمس والقمر والنجوم متهيئة لتلقي االوامر      . والنهار كأما شريطان يعقب احدمها االخر     
.. تبارك اهللا رب العـاملني    : لذا فكل روح ما ان تسمع هذه اآلية إالّ وتقول         . كجنود مطيعني 



 سبق من   جتري جمرى اخلالصة ملا   )  تبارك اهللا رب العاملني   (أي أن مجلة    . ماشاء اهللا .. بارك اهللا 
  .اجلمل وهي حبكم نواا ومثرا وماء حياا

 uمزية اجلزالة اخلامسة:  
ان القرآن قد يذكر اجلزئيات املادية املعرضة للتغري واليت تكون مناط خمتلف الكيفيـات             
واالحوال، مث ألجل حتويلها اىل حقائق ثابتة يقيدها ويجِملها باالمساء اإلهلية اليت هي نورانيـة        

  .أو يأيت خبالصة تسوق العقل اىل التفكر واالعتبار. وثابتةوكلية 
  :ومن امثلة املعىن االول

وعلّم ادم االمساَء كلّها مث عرضهم على املالئكِة فقال أنبئوين بامساء هؤالء إن كنـتم               (
 - 31:البقـرة ) (حكيمقالوا سبحانك الَ ِعلْم لَنا ِاالّ ما علَّمتنا ِانك اَنت الْعليم الْ_ صادقني
32(  

ان سبب تفضيل آدم يف اخلالفة على املالئكـة         : هذه اآلية تذكر اوالً حادثة جزئية هي      
 ومن بعد ذلك تذكر حادثة مغلوبية املالئكة امام سيدنا آدم يف قضية العلـم، مث                «العلم»هو  

 العليم احلكيم   تعقب ذلك بامجال هاتني احلادثتني بذكر امسني كليني من االمساء احلسىن انت           
انت العليم يارب فعلّمت آدم فغلبنا وانت احلكيم فتمنحنا كل مـا      : مبعىن ان املالئكة يقولون   

  .هو مالئم إلستعدادنا، وتفضله علينا باستعداداته
  : ومن امثلة املعىن الثاين

 سـائغاً   وإنّ لكم يف األنعام لعربةً نسقيكُم مما يف بطونه من بني فرٍث ودٍم لَبنا خالصاً              (
ومن مثرات النخيل واالعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً ان يف ذلك  اليـة               _ للشاربني

_ واوحى ربك اىل النحل ان اختذي من اجلبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون            _ لقوٍم يعقلون 
لوانه فيـه   مث كلي من كل الثمرات فاسلكي سبلَ ربِك ذُلُالً خيرج من بطوا شراب خمتلف ا              

  )69ــ66:النحل) (شفاٌء للناس ان يف ذلك الية لقوٍم يتفكرون
تعرض هذه اآليات الكرمية ان اهللا تعاىل جعل الشاة، واملعزى، والبقر، واالبل وامثاهلـا              
من املخلوقات ينابيع خالصة زكية لذيذة تدفق احلليب، وجعل سبحانه العنب والتمر وأمثاهلما 

اليت هي معجزة مـن   - كما جعل من امثال النحل.. اناً لطيفة لذيذةأطباقاً من النعمة وجف



ويف خامتة املطاف .. العسل الذي فيه شفاء للناس اىل جانب لذته وحالوته - معجزات القدرة
ان يف ذلـك اليـةً لقـوم        (حتث اآليات على التفكر واالعتبار وقياس غريها عليها بـــ           

  ).يتفكرون
 uالنكتة البالغية السادسة:  

ان القرآن الكرمي قد ينشر احكام الربوبية على الكثرة الواسعة املنتشرة مث يضع عليهـا               
. مظاهر الوحدة وجيمعها يف نقطة توحدها كجهة وحدة بينها، أو ميكّنها يف قاعـدة كليـة               

) وسع كرسيه السموات واالرض وال يؤده حفظهما وهو العلي العظـيم          (قوله تعاىل   : فمثالً
  )255: البقرة(

تأيت بعشر مجل متثل عشر طبقات من التوحيد يف اشكال          ) أي آيةُ الكرسي  (فهذه اآلية   
وبعد ذلك تقطع قطعاً كلياً بقوة صـارمة عـرق الـشـرك ومداخــلة           . خمتلفة، وتثبتها 

  ).من ذا الذي يشفع عنده إالّ باذنه(غيـر اللّـه بـ 
نيها من حيث احلقائق اإلهلية هي يف    فهذه اآلية ألا قد جتلّى فيها االسم االعظم فان معا         

الدرجة العظمى واملقام االمسى، اذ تبني تصرفات الربوبية يف الدرجة العظمى، وبعد ذكر تدبري          
االلوهية املوجه للسموات واالرض كافة توجهاً يف اعلى مقام واعظم درجة تذكر احلفيظيـة              

ت العظمى يف رابطة وحدة احتـاٍد،       الشاملة املطلقة بكل معانيها مث تلخص منابع تلك التجليا        
  ). وهو العلي العظيم: (وجهة وحدة بقوله تعاىل

  :ومثالً
اهللا الذي خلق السموات واالرض وانزل من السماء ماًء فأخرج به من الثمرات رزقاً              (

وسخر لكم الشـمس    _ لكم وسخر لكم الفُلك لتجري يف البحر بأمره وسخر لكم األار          
وآتاكم من كل ما سألتموه وان تعدوا نعمـة اهللا ال        _  لكم الّيل والنهار   والقمر دائبني وسخر  

  )34ــ32:ابراهيم) (حتصوها
كيف أن اهللا تعاىل قد خلق هذا الكون لالنسان يف حكـم قصـر،              : تبني هذه اآليات  

وارسل ماء احلياة من السماء اىل االرض، فجعل السماء واالرض مسخرتني كأما خادمـان              
يصال الرزق اىل الناس كافة، كما سخر له السفينة ليمنح الفرصة لكل أحـد،              عامالن على ا  



ليستفيد من مثار االرض كافة، ليضمن له العيش فيتبادل االفراد فيما بينـهم مثـار سـعيهم                 
أي جعل لكل من البحر والشجر والريح أوضاعاً خاصة حبيـث تكـون الـريح               . واعماهلم

كما انه سبحانه جعل االنسان     . حراء الواسعة حتتها  كالسوط والسفينة كالفرس والبحر كالص    
يرتبط مع كل ما يف احناء املعمورة بالسفينة وبوسائط نقل فطرية يف االار والروافد وسير له                
الشمس والقمر وجعلهما مالحني مأمورين إلدارة دوالب الكائنات الكبري واحضار الفصول           

 سخر الليل والنهار جاعالً الليل لباساً وغطاًء ليخلد كما. املختلفة واعداد ما فيها من نعم إهلية
  .االنسان اىل الراحة والنهار معاشاً ليتجر فيه

وآتاكم من كل ما سألتموه وان تعدوا       (وبعد تعداد هذه النعم اإلهلية تأيت اآلية خبالصة         
ا مملـوءة   لبيان مدى سعة دائرة انعام اهللا تعاىل على االنسان وكيف ا          ) نعمة اهللا ال حتصوها   
ان كل ما سأله االنسان حباجته الفطرية وبلسان استعداده قد منحه اهللا تعاىل       : بانواع النعم أي  

  .فتلك النعم ال تدخل يف احلصر وال تنفد وال تنقضي بالتعداد. اياه
نعم، ان كانت السموات واالرض مائدة من موائد نعمه العظيمة وكانـت الشـمس              

 من تلك النعم اليت احتوا تلك املائدة، فال شك أن النعم املتوجهة والقمر والليل والنهار بعضاً
  .اىل االنسان ال تعد والحتصى

 uسر البالغة السابعة:  
قد تبني اآلية غايات املسبب ومثراته لتعزل السبب الظاهري وتسلب منه قدرة اخللـق              

ادة الغايـات احلكيمـة     وليعلَم ان السبب ما هو االّ ستار ظاهري؛ ذلـك ألن ار           . واالجياد
والثمرات اجلليلة يلزم ان يكون من شأن من هو عليم مطلق العلم وحكيم مطلق احلكمـة،                

ان االسباب وإن بدت : فاآلية تفيد بذكر الثمرات والغايات. بينما سببها جامد من غري شعور  
  .مر بوناً شاسعاً جداًيف الظاهر والوجود متصلة مع املسببات إالّ ان بينهما يف احلقيقة وواقع األ

ان املسافة بني السبب واجياد املسبب مسافة شاسعة حبيث ال طاقة ألعظم االسباب      ! نعم
ان تنال اجياد أدىن مسبب، ففي هذا البعد بني السبب واملسبب تشرق االمساء اإلهلية كالنجوم               

 يشاهد اتصـال أذيـال      فمطالع تلك االمساء هي يف تلك املسافة املعنوية، اذ كما         . الساطعة
السماء باجلبال احمليطة باالفق وتبدو مقرونة ا، بينما هناك مسافة عظيمة جداً بني دائرة االفق              



والسماء، كذلك فان ما بني االسباب واملسببات مسافة معنوية عظيمة جداً ال ترى االّ مبنظار               
  :فمثالً. االميان ونور القرآن

فانبتنا فيهـا   _ مث شققنا االرض شقّاً   _ أنا صببنا املاء صباً   _ فلينظر االنسانُ اىل طعامهِ    (
). متاعاً لكم وألنعامكم_ وفاكهة وأباً_ وحدائق غُلباً _ وزيتوناً وخنالً _ وعنباً وقـضباً _ حباً
  )32 – 24:عبس(

هذه اآليات الكرمية تذكر معجزات القدرة اإلهلية ذكراً مرتباً حكيماً تربط االسـباب             
فتثبت يف تلك الغاية    )  متاعاً لكم وألنعامكم  (ات، مث يف خامتة املطاف تبين الغاية بلفظ         باملسبب

. أن متصرفاً مستتراً وراء مجيع تلك االسباب واملسببات املتسلسلة يرى تلك الغايات ويراعيها            
  .وتؤكد أن تلك االسباب ما هي إالّ حجاب دونه

 مجيع االسباب من القدرة على االجيـاد        تسلب)  متاعاً لكم وألنعامكم  (نعم ان عبارة    
  :اذ تقول معىن. واخللق

ان املاء الذي يرتل من السماء لتهيئة االرزاق لكم وألنعامكم ال يرتل بنفسه، ألنه ليس               
  .له قابلية الرمحة واحلنان عليكم وعلى انعامكم كي يرأف حبالكم؛ فاذاً يرسل إرساالً

عيد كل البعد من أن يرأف حبالكم فيهـئ لكـم           وان التراب الذي الشعور له، ألنه ب      
  .الرزق، فال ينشق اذاً بنفسه، بل هناك من يشقّه ويفتح ابوابه، ويناولكم الِنعم منه

وكذا االشجار والنباتات، فهي بعيدة كل البعد عن يئة الثمرات واحلبوب رأفة بكـم              
ار الغيب ميدها حكيم رحـيم      وتفكراً برزقكم، فما هي إالّ حبالٌ وشرائط ممتدة من وراء ست          

  .علّق تلك النعم ا وارسلها اىل ذوي احلياة
وهكذا فمن هذه البيانات تظهر مطالع امساء حسىن كثرية كالرحيم والرزاق واملـنعم             

  .والكرمي
  :ومثالً
أمل تر أن اهللا يزجى سحاباً مث يؤلّف بينه مث جيعله ركاماً فترى الودق خيرج من خالله                 (
ن السماء من جباٍل فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا                 ويرتّل م 

واهللا خلَـق   _ يقلب اهللا الّيل والنهار ان يف ذلك لعربةً الويل االبصار         _ برقه يذهب باالبصار  



كلَّ دابة من ماٍء فمنهم من ميشي على بطنه ومنهم من ميشي على رجلني ومنهم من ميشـي                  
  )45 ــ43:النور).(لق اهللا ما يشاء ان اهللا على كل شيء قديرعلى أربع خي

فهذه اآلية الكرمية حينما تبني التصرفات العجيبة يف انزال املطر وتشكل السحاب الـيت           
متثل ستار خزينة الرمحة اإلهلية واهم معجزة من معجزات الربوبية، تبينها كأن اجزاء السحاب              

ـ  كاجلـنـــود املنـتـشـريــن    - ماءكانت منتشرة وخمتفية يف جو الســــ
فــتــجـتـمع بـــأمــر اهللا وتـتألف تلك االجـــزاء  - لـلراحــة

الصغيــرة مشكلة السحاب كما جتتمع اجلنود بصوت بوق عسكري، فريسل املاء الباعث            
على احلياة اىل ذوي احلياة كافة، من تلك القطع من السحاب اليت هي يف جسـامة اجلبـال                  

فيشاهد يف ذلك   .. وهي يف بياض الثلج والبرد ويف رطوبتها      . يف القيامة وعلى صورا   السيارة  
االرسال ارادة وقصداً ألنه يأيت حسب احلاجة، أي ترسل املطر ارساالً، وال ميكن ان جتتمـع                
تلك االجزاء الضخمة من السحاب وكأا جبال بنفسها يف الوقت الذي نرى اجلـو براقـاً                

  .كّره، بل يرسلها من يعرف ذوي احلياة ويعلم حباهلمصحواً ال شئ يع
ففي هذه املسافة املعنوية تظهر مطالع االمساء احلسىن كالقدير والعليم واملتصرف واملدبر            

  .واملريب واملغيث واحمليي
 uمزية اجلزالة الثامنة:  

             االذهـان   ان القرآن الكرمي قد يذكر من افعال اهللا الدنيوية العجيبة والبديعة كي يعـد 
أو أنه يصـور االفعـال اإلهليـة        . للتصديق وحيضر القلوب لالميان بافعاله املعجزة يف اآلخرة       

العجيبة اليت ستحدث يف املستقبل واآلخرة بشكل جيعلنا نقنع ونطمئن اليه مبا نشاهده مـن                
  :فمثالً. نظائرها العديدة

).. يس(اىل آخر سورة    ..)  يم مبني أو مل ير االنسانُ أنا خلقناه ِمن نطفٍة فاذا هو خص          (
هنا يف قضية احلشر، يثبت القرآن الكرمي ويسوق الرباهني عليها، بسبع أو مثاين صور خمتلفـة                

  .متنوعة
انكم ترون نشأتكم من النطفة اىل :  انه يقدم النشأة االوىل اوالً، ويعرضها لالنظار قائالً       

 خلق االنسان، فكيـف تنكـرون اذن النشـأة          العلقة ومن العلقة اىل املضغة ومن املضغة اىل       



الذي جعل لكم من الشجر األخضـر       (االخرى اليت هي مثل هذا بل أهون منه؟ مث يشري بـ            
اىل تلك اآلالء وذلك االحسان واالنعام الذي انعمه احلق سبحانه على االنسان، فالذي             ) ناراً

مث . دخلوا القرب وتناموا دون قيـام ينعم عليكم مثل هذه النعم، لن يترككم سدى وال عبثاً، لت    
انكم ترون احياء واخضرار االشجار امليتة، فكيف تستبعدون اكتساب العظام :  انه يقول رمزاً

الشبيهة باحلطب للحياة وال تقيسون عليها؟ مث هل ميكن ان يعجز مـن خلـق السـماوات                 
رض؟ واالرض عن إحياء االنسان واماتـتــه وهو ثــمــرة الســــموات واأل         

! وهل ميــكن من يــديــر أمر الشجرة ويرعاها ان يهمل مثرا ويتركها لآلخرين؟           
 اليت عجنت مجيع اجزائها باحلكمة، ويهمل مثرا      «شجرة اخللقة »فهل تظنون أن يترك للعبث      

ونتيجتها؟ وهكذا فان الذي سيحييكم يف احلشر من بيده مقاليد السموات واالرض، وختضع             
..  تسخرياً كـامالً   «كن فيكون »خضوع اجلنود املطيعني ألمره فيسخرهم بأمر       له الكائنات   

ومن عنده خلق الربيع يسيـر وهـيـن كخلق زهـرة واحـدة، واجياد مجيع احليـوانات            
من حييي  : (فال ولن يسأل للتعجيز صاحب هذه القدرة      . سهل على قدرته كاجياد ذبابة واحدة     

  ؟ )العظام
يبني انه سبحانه بيده مقاليد كل      )ان الذي بيده ملكوت كل شيء       فسبح(مث انه بعبارة    

شئ، وعنده مفاتيح كل شئ، يقلب الليل والنهار، والشتاء والصيف بكل سهولة ويسر كأا              
فمـا دام األمـر     . صفحات كتاب، والدنيا واآلخرة مها عنده كمرتلني يغلق هذا ويفتح ذاك          

أي انه حيييكم من القرب، ويسوقكم اىل       )   ترجعون واليه: (هكذا فان نتيجة مجيع الدالئل هي     
  .احلشر، ويويف حسابكم عند ديوانه املقدس

وهكذا ترى ان هذه اآليات قد هيأت االذهان، واحضرت القلوب لقبول قضية احلشر،             
  .مبا أظهرت من نظائرها بافعال يف الدنيا

ىل نظائرهـا   هذا وقد يذكر القرآن ايضاً افعاالً اخرويـة بشـكل حيسـس ويشـري ا              
  :فمثالً. الدنيوية،ليمنع االنكار واالستبعاد
واذا اجلبالُ  _ واذا النجوم انكدرت    _ اذا الشمس كُوِّرت    (_ بسم اهللا الرمحن الرحيم   

ريتس _  عطلت واذا العشار _  ـِشرتح واذا الوحوش _  رتجواذا البحارُ س _  واذا النفوس



ُجتوز _  ئلتب_ واذا املوؤدة س   ذنٍب  قُتلَت شـرت    _ أين فـحواذا السـماء   _ واذا الص
كُشطت _  رتعس واذا اجلحيم _  واذا اجلنةُ ازلفت _    ما احـــضرت نفس اىل ...) علمت

  .آخر السورة
واذا البحـار   _ واذا الكواكب انتثرت  _ اذا السماُء انفطرت  (_ بسم اهللا الرمحن الرحيم   

فُجرت _عثرتب رت_ واذا القبورواخ متما قد نفس اىل آخر السورة...) علمت.  
واذا االرض  _ واذنت لربها وحـقّت    _ اذا السماُء انشقّت  (_ بسم اهللا الرمحن الرحيم   

  .اىل آخر السورة...) واذنت لربها وحـقّت_ والقت ما فيها وختلّت_ مدت
ت الربانية اهلائلة باسلوب جيعل     فترى ان هذه السور تذكر االنقالبات العظيمة والتصرفا       
ولكن االنسان ما أن يرى نظائرها . القلب أسري دهشة هائلة يضيق العقل دوا ويبقى يف حرية

وملا كان تفسري السور الثالث هذه يطول، . يف اخلريف والربيع إالّ ويقبلها بكل  سهولة ويسر       
  :لذا سنأخذ كلمة واحدة منوذجاً، فمثالً

ستنشر يف احلشر مجيع اعمال الفرد مكتوبة       »: تفيد هذه اآلية  )  واذا الصحف نشرت  (
وحيث ان هذه املسألة عجيبة بذاا فال يرى العقل اليها سبيالً، إالّ أن السورة          . «على صحيفة 

كما تشري اىل احلشر الربيعي وكما ان للنقاط االخرى نظائرها وأمثلتها كذلك نظـري نشـر                
ر ولكل عشب ولكل شجر، أعمال وله أفعـال، ولـه           الصحف ومثاهلا واضح جلي فلكل مث     

وله عبودية وتسبيحات بالشكل الذي تظهر به االمساء اإلهلية احلسىن، فجميع هـذه             . وظائف
وستظهر مجيعها يف ربيع آخر ومكان    . االعمال مندرجة مع تاريخ حياته يف بذوره ونواه كلها        

صوله بالصورة والشكل الظاهر، فانه     أي انه كما يذكر بفصاحة بالغة أعمال أمهاته وأ        . آخر
  .ينشر كذلك صحائف أعماله بنشر االغصان وتفتح االوراق واالمثار

نعم إن الذي يفعل هذا أمام أعيننا بكل حكمة وحفظ وتدبري وتربية ولطف هو الذي               
  ).واذا الصحف نشرت(يقول 

.  فاستنبط وان كانت لديك قوة استنباط    . وهكذا قس النقاط االخرى على هذا املنوال      
 الذي  «كورت»فان لفظ   . ايضاً)  اذا الشمس كورت  (والجل مساعدتك ومعاونتك سنذكر     



لُفّت ومجعت، فهو مثال رائع ساطع فوق أنه يومئ اىل نظـريه            : يرد يف هذا الكالم هو مبعىن     
  :ومثيله يف الدنيا
هرة الشمس  ان اهللا سبحانه وتعاىل قد رفع ستائر العدم واالثري والسماء، عن جو           : اوال

وسـيلف تلـك    . اليت تضئ الدنيا كاملصباح، فأخرجها من خزينة رمحته واظهرها اىل الدنيا          
  .اجلوهرة بأغلفتها عندما تنتهي هذه الدنيا وتنسد أبواا

ان الشمس موظفة ومأمورة بنشر غالالت الضوء يف االسحار ولفّها يف االماسي            : ثانياً
الرض، وهي جتمع متاعها مقللة من تعاملها، أو يكـون          وهكذا يتناوب الليل والنهار هامة ا     

نقاباً الخذها وعطائها ذلك، أي كما ان هذه املوظفة جتمع متاعهـا   - اىل حٍد ما - القمر
وتطوي دفاتر اعماهلا ذه االسباب فالبد من أن يأيت يوم تعفى من مهامها، وتفصـل مـن                 

 ولعلّ توسع ما يشاهده الفلكيون على       .وظيفتها، حىت ان مل يكن هناك سبب لالعفاء والعزل        
 تسترجع الشمس. وجهها من البقعتني الصغريتني اآلن اللتني تتوسعان وتتضخمان رويداً رويداً

وبأمر رباين ما لفّته ونشرته على رأس االرض باذن إهلي من الضوء، فتلـف   - ذا التوسع -
رض، فهيا اىل جهنم لتحرقي الذين      اىل هنا انتهت مهمتك مع اال     : فيقول رب العزة  . به نفسها 

ذا تقرأ  . عبدوك وأهانوا موظفة مسخرة مثلك وحقروها متهمني إياها باخليانة وعدم الوفاء          
  .على وجهها املبقع)  اذا الشمس كورت(الشمس األمر الرباين 

 uنكتة البالغة التاسعة:  
 أن حيول تلك اجلزئيـات      ان القرآن الكرمي قد يذكر بعضاً من املقاصد اجلزئية،مث ألجل         

اىل قاعدة كلية وجييلَ االذهان فيها يثبت ذلك املقصد اجلزئي ويقرره ويؤكده باالمساء احلسىن              
  .اليت هي قاعدة كلية

  :فمثالً
قد مسع اهللا قولَ اليت تجادلك يف زوجها وتشتكي اىل اهللا واهللا يسمع حتاوركما ان اهللا         (
  )1: اادلة) (مسيع بصري
 «احلق»ان اهللا مسيع مطلق السمع يسمع كل شئ، حىت إنه ليسمع بامسه             : ل القرآن يقو

املرأة اليت حظيت بألطف جتٍل من جتليات الرمحة اإلهلية وهي اليت  - حادثة جزئية، حادثة ملرأة



هذه الدعوى املقدمة من امرأة وهي حمقة يف دعواهـا   - متثل اعظم كرت حلقيقة الرأفة واحلنان
 وينظر  «الرحيم» وشكواها اىل اهللا منه يسمعها باهتمام بالغ كأي أمرعظيم باسم            على زوجها 

  . «احلق»اليها بكل جد ويراها باسم 
فألجل جعل هذا املقصد اجلزئي كلياً تفيد اآلية بأن الذي يسـمع ادىن حادثـة مـن                 

. مكناتاملخلوقات ويراها، يلزم ان يكون ذلك الذي يسمع كل شئ ويراه، وهو املرتّه عن امل              
والذي يكون رباً للكون البد أن يرى ما يف الكون امجع من مظامل ويسمع شكوى املظلومني،   

  .فالذي ال يرى مصائبهم وال يسمع استغاثام الميكن ان يكون رباً هلم
كما جعلت املقصد اجلزئي    . تبني حقيقتني عظيمتني  )  ان اهللا مسيع بصري   (لذا فان مجلة    

  .أمراً كلياً
  :ومثل ثان

سبحانَ الذي اسرى بعبدِه ليالً من املسجِد احلرام اىل املسجد االقصا الـذي باركنـا               (
  )1:االسراء). (حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصري
وذلك بعد ذكره إسـراء     ) انه هو السميع البصري   (ان القرآن الكرمي خيتم هذه اآلية بـ        

 -  من املسجد احلرام اىل املسـجد االقصـى  أي -   من مبدأ املعراج(ص)الرسول احلبيب
  .ومنتهاه الذي تشري إليه سورة النجم

 فـاذا كـان     (ص) إما أن يرجع اىل اهللا تعاىل، أو اىل الرسول الكرمي          «إنه»فالضمري يف   
أنّ هذه السـياحة    : ، فان قوانني البالغة ومناسبة سياق الكالم تفيدان       (ص)راجعاً اىل الرسول  
سري العمومي والعروج الكلي ما قد سِمع  وشاهد كلَّ ما القـى بصـره               اجلزئية، فيها من ال   

ومسعه من اآليات الربانية، وبدائع الصنعة اإلهلية اثناء ارتقائه يف املراتب الكلية لالمساء اإلهليـة            
مما يـدل علـى أن هـذه        . احلسىن البالغة اىل سدرة املنتهى، حىت كان قاب قوسني أو أدىن          

  141. ية هي يف حكم مفتاٍح لسياحٍة كليٍة جامعة لعجائب الصنعة اإلهليةالسياحة اجلزئ

                                                           
141
واما على تقدير كون الضمري »: ما يأيت) 14ص/15ج (ي جاء يف تفسري روح املعاين للعالمة اآللوس  

أي السميع لكالمنا البصري لذاتنا، وقال : للنيب صلى اللّه عليه وسلم، كما نقله ابو البقاء عن بعضهم وقال



  :واذا كان الضمري راجعاً اىل اهللا سبحانه وتعاىل، فاملعىن يكون عندئٍذ هكذا
إنه سبحانه وتعاىل دعا عبده اىل حضوره واملثول بني يديه لينيط به مهمـةً ويكلّفـه                 

وبعد اجراء  . ملسجد األقصى الذي هو جممع االنبياء     بوظيفة؛ فاسرى به من املسجد احلرام اىل ا       
اللقاء معهم واظهاره بأنه الوارث املطلق ألصول أديان مجيع األنبياء، سيره يف جولٍة ضـمن               

  .ملكه وسياحٍة ضمن ملكوته، حىت أبلغه سدرة املنتهى فكان قاب قوسني أو أدىن
جزئياً وأن الذي عرج به عبد،      وهكذا فان تلك السياحة أو السري، وإن كانت معراجاً          

إالّ ان هذا العبد حيمل  امانة عظيمة تتعلق جبميع الكائنات، ومعه نور مبني يـنري الكائنـات                
فضالً عن أن لديه مفتاحاً يستطيع ان يفتح بـه بـاب            . ويبدل من مالحمها ويصبغها بصبغته    

  .السعادة األبدية والنعيم املقيم
كـي  ) إنه هو السميع البصري   ( وتعاىل نفسه بــ     فألجل كل هذا يصف اهللا سبحانه     

يظِهر ان يف تلك األمانة ويف ذلك النور ويف ذلك املفتاح، من اِحلكم السامية ما يشمل عموم                 
  .الكائنات، ويعم مجيع املخلوقات، وحييط بالكون امجع

  :ومثل آخر
 مثىن وثلثَ ورباع    احلمد للّه فاطِر السموات واالرض جاعِل امللئكِة رسالً اويل اجنحةٍ         (

  )1:فاطر) (يزيد يف اخللِق ما يشاُء ان اهللا على كل شٍئ قدير
ان فاطر السـموات واالرض ذا اجلـالل قـد زيـن            »: ففي هذه السورة يقول تعاىل    

السموات واالرض وبين آثار كماله على ما ال يعد من املشاهدين وجعلهم يرفعون اليه ما ال                
وانه تعاىل زين االرض والسماء مبا ال حيد من النعم واآلالء فتحمد            . ءاية له من احلمد والثنا    

. «الرمحن»السموات واالرض بلسان نعمها وبلسان املنعمني عليهم مجيعاً وتثىن على فاطرها            
ان اهللا سبحانه الذي منح االنسان واحليوانات والطيور من سـكان االرض            : وبعد ذلك يقول  

                                                                                                                                                                             

ان عبدي الذي شرفته ذا التشريف هو املستأهل له فانه السميع : انه ال يبعد، واملعىن عليه: اجلليب
ي، العامل ما، البصري الذي ينظر بنظر العربة يف خملوقايت فيعترب، أو البصري باآليات اليت ألوامري ونواه
 .ــ املترجم.4/224وانظر ايضاً تفسري امساعيل القنوي على البيضاوي ج. «أريناه اياها



ن الطريان والسياحة بني مدن االرض وممالكها، والذي مـنح          اجهزة واجنحة يتمكنون ا م    
كي تسيح وتطري بني ممالكهـا العلويـة    - وهم املالئكة - سكان النجوم وقصور السموات

فالذي اعطى الذبابة اجلناح لتطري من      . وابراجها السماوية البد ان يكون قادراً على كل شئ        
اخرى، هو الذي جعل املالئكة اويل اجنحـة        مثرة اىل اخرى، والعصفور ليطري من شجرة اىل         

  .لتطري من الزهرة اىل املشتري ومن املشتري اىل زحل
تشري اىل أن املالئكة ليسوا منحصـرين جبزئيـة وال    )  مثىن وثلث ورباع  (مث ان عبارة      

يقيدهم مكان معني، كما هو احلال يف سكان االرض بل ميكن ان يكونوا يف آن واحـد يف                  
  .أو اكثراربع جنوم 

فهذه احلادثة اجلزئية، أي جتهيز املالئكة باالجنحة تشري اىل عظمة القدرة اإلهلية املطلقة             
  )ان اهللا على كل شيء قدير(العامة وتؤكدها خبالصة 

 uنكتة البالغة العاشرة :  
قد تذكر اآلية ما اقترفه االنسان من سيئات، فتزجره زجراً عنيفاً، مث ختتمها ببعض من               

  . احلسىن اليت تشري اىل الرمحة اإلهلية لئال يلقيه الزجر العنيف يف اليأس والقنوطاالمساء
  :فمثالً
سبحانه وتعـاىل   _ قل لو كان معه آهلة كما يقولون إذاً البتغوا اىل ذي العرش سبيالً             (

تسبح له السموات السبع واالرض ومن فيهن وإن مـن شـيء إالّ             _ عما يقولون علواً كبرياً   
  ) 44 - 42:االسراء) (ده ولكن ال تفقهون تسبيحهم انه كان حليماً غفوراًيسبح حبم

قل هلم لو كان يف ملك اهللا شريك كما تقولون المتدت ايديهم اىل             »: تقول هذه اآلية  
عرش ربوبيته ولظهرت عالئم املداخلة باختالل النظام، ولكن مجيع املخلوقات من السموات            

    ح بلسان ما يظهـر          السبع الطباق اىل األحياء اها، صغريها وكبريها، تسبهرية، جزئيها وكلي
عليها من جتليات االمساء احلسىن ونقوشها، وتقدس مسمى تلك االمساء ذا اجلالل واالكرام،             

  .«وترتّهه عن الشريك والنظري 
نعم، ان السماء تقدسه وتشهد على وحدته بكلمااالنرية من مشوس، وجنوم، وحبكمتها            

وان جو اهلواء يسبحه ويقدسه ويشهد على وحدانيته بصوت السحاب وكلمات           .. اوانتظامه



واالرض تسبح خالقها اجلليل وتوحده بكلماا احلية من حيوانات         .. الرعد والربق والقطرات  
وكذا تسبحه وتشهد على وحدانيته كل شجرة من اشجارها بكلمات .. ونباتات وموجودات

وكل خملوق صغري ومـصــنوع جــزئـــي مـــع        . .اوراقها وازاهريها ومثراا  
صــغره وجزئيــته يســبح باشــارات ما حيـمــله مــن نقوش وكيفيات         
وما يظهره من أمساء حسىن كثرية وتقدس مسمى تلك االمساء ذا اجلـالل وتشـهد علـى                 

ويشـهد  وهكذا فالكون برمته معاً وبلسان واحد، يسبح خالقه اجلليل متفقاً           . وحدانيته تعاىل 
االّ االنسان الذي هـو     . على وحدانيته، مؤدياً بكمال الطاعة ما انيط به من وظائف العبودية          

خالصــة الكـون ونتيجته وخليفته املكرم ومثرته الــيانــعة، يقــوم خبالف مجيع     
فكــم هــو قبــيــح صنـــيعه     . ما يف الكون وبضده، فيكفر باهللا ويشرك به       

ـ    ـســتـحق عقـاباً عـلى مـا قــدمت يـــداه؟       هـذا؟ وكــم ياترى ي
ولكن لئال يقع االنسان يف هاوية اليأس والقنوط تبني له اآلية حكمةَ عدم هدم القهار اجلليل                

انه كان حليماً   (الكونَ على رأسه مبا جيترحه من سيئات شنيعة كهذه اجلناية العظمى، وتقول             
  .ذه اخلامتةمبينة حكمة االمهال وفتح باب األمل ) غفوراً

فافهم من هذه االشارات العشر االعجازية، ان يف اخلالصات والفذلكات اليت يف ختام             
اآليات ملعات اعجازية كثرية فضالً عما تترشح منها من رشحات اهلداية الغزيرة، حىت بلـغ               

: قالوابدهاة البلغاء أم مل يتمالكوا انفسهم من احلرية واالعجاب امام هذه االساليب البديعة ف   
  : ما هذا كالم البشر، وآمنوا حبق اليقني بقوله تعاىل

  ).ان هو االّ وحي يوحى(
تتضمن مزايا اخـرى   - اىل جانب مجيع االشارات املذكورة - هذا وان بعض اآليات

عديدة مل نتطرق اليها يف حبثنا، فيشاهد من امجاع تلك املزايا نقش اعجازي بديع يراه حـىت                 
  .العميان

  الثالنور الث
وهو أن القرآن الكرمي ال ميكن ان يقاس بأي كالم آخر، اذ إن منابع علو طبقة الكالم                 

  :وقوته وحسنه ومجاله أربعة



وليس املقام وحـده    . املقام: الرابع. املقصد: الثالث. املخاطب: الثاين. املتكلم: األول
 قال؟ وِلم قال؟ وفـيم      من قال؟ وملن  : فالبد من ان تنظر يف الكالم اىل      . كما ضل فيه االدباء   

  .قال؟ فال تقف عند الكالم وحده وتنظر اليه
وملا كان الكالم يستمد قوته ومجاله من هذه املنابع االربعة فبانعام النظر يف منابع القرآن             

  .تدرك درجة بالغته وحسنها ومسوها وعلوها
 يتضمن ارادة املتكلم نعم ان الكالم يستمد القوة من املتكلم، فاذا كان الكالم أمراً وياً       

وقدرته حسب درجته وعند ذاك يكون الكالم مؤثراً نافذاً يسري سريان الكهرباء مـن دون               
  .وتتضاعف قوة الكالم وعلوه حسب تلك النسبة. اعاقة أو مقاومة
فقال هلا ولالرض ائتيا طوعاً     (و) 44:هود) (ياارض ابلعي ماءِك ويامساُء أقلعي    : (فمثالً
  )11:فصلت). ( أتينا طائعنيأو كرهاً قالتا

مث انظر اىل   . فانظر اىل قوة وعلو هذه االوامر احلقيقية النافذة اليت تتضمن القوة واالرادة           
اسكين يا ارض وانشقي يامساء وقـومي       : كالم انسان وأمره اجلمادات الشبيه ذيان احملموم      

  !ايتها القيامة
ن السابقني؟ مث اين االوامر الناشئة من       فهل ميكن مقايسة هذا الكالم مع األمرين النافذي       
واين االوامر الصادرة ممن هو متصف      .. فضول االنسان والنابعة من رغباته واملتولدة من أمانيه       

  .باآلمرية احلقة يأمر وهو مهيمن على عمله
تقدم، واين هذا األمر اذا     : اين امر أمري عظيم مطاع نافذ الكالم يأمر جنوده بـ           ! نعم

دي بسيط ال يباىل به؟ فهذان األمران وان كانا صورة واحدة إالّ أن بينهما معىن               صدر من جن  
  .بوناً شاسعاً،كما بني القائد العام واجلندي

واذ قلنا للمالئكـة  (و)82:يس) (امنا امره اذا اراد شيئاً ان يقول له كن فيكون     : (ومثالً
مث انظر اىل كـالم     . هاتني اآليتني انظر اىل قوة وعلو االمرين يف       ) 34:البقرة) (اسجدوا الدم 

  .أال تكون النسبة بينهما كضوء الرياع أمام نور الشمس الساطعة؟. البشر من قبيل األمر



اين تصوير عامل ميارس عمله، وبيان صانع وهو يصنع، وكـالم محسـن يف آن           ! نعم
 لكذا، افعل   انظروا فقد فعلت كذا   : احسانه، كلٌ يصور أفاعيله، ويطابق فعله قوله، أي يقول        

  :وهكذا يبني فعلَه للعني واالذن معاً، فمثالً ... هذا لذاك، وهذا يكون كذا وذاك كذا
واالرض _ أفلم ينظروا اىل السماِء فوقَهم كيف بنيناها وزيناها ومالَها مـن فـروج             (

_ تبصرةً وذكرى لكل عبٍد منيب_ مددناها وألقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج يج  
والنخلَ باسقاٍت هلـا طلـع      _ ونزلنا من السماء ماًء مباركاً فانبتنا به جناٍت وحب احلصيد         

  ).11ــ6:ق) (رزقاً للعباد وأحيينا به بلدةً ميتاً كذلك اخلروج_ نـضيد
 اين هذا التصوير الذي يتألأل كالنجم يف برج هذه السورة يف مساء القرآن؛ كأنه مثـار                

اً من الدالئل ضمن هذه االفعال مع انتظام البالغة واثبت احلشر الذي وقد ذكر كثري - .اجلنة
ليلزم بـه الــذين ينكرون احلـــشر فـــي        )  كذلك اخلروج (هو نتيجتها بتعبري    

فــأيــن هذا وايــن كالم النــاس عــلى وجـه   - مستــهل الــسورة
ه إالّ كنسبة صورة الزهرة اىل      الفــضول عن افعال ال متسهم إالّ قليالً؟ فال تكون نسبته الي          

  .الزهرة احلقيقية اليت تنبض باحلياة
على وجه  ) كذلك اخلروج (اىل  )  أفلم ينظروا (ان بيان معىن هذه اآليات من قوله تعاىل         

  : أفضل يتطلب منا وقتاً طويالً فنكتفي باالشارة اليه ومنضي اىل شأننا
حلشر، إلنكارهم اياه يف مسـتهل      ان القرآن يبسط مقدمات لريغم الكفار على قبول ا        

أوال ترون  .. افال تنظرون اىل السماء فوقكم كيف بنيناها، بناًء مهيباً منتظماً         : فيقول. السورة
؟ أوال ترون كيـف بسـطنا       ..كيف زيناها بالنجوم وبالشمس والقمر دون نقص او فطور        

البحار واستيالئها؟ أوال ترون االرض وفرشناها لكم باحلكمة، وثبتنا فيها اجلبال لتقيها من مد    
انا خلقنا فيها ازواجاً مجيلة متنوعة من كل جنس من اخلضراوات والنباتات، وزينا ا ارجاء               
االرض كافة؟ أوال ترون كيف ارسلُ ماًء مباركاً من السماء فاُنبت به البسـاتني والـزرع                

 يرون انين احيـي االرض امليتـة،        والثمرات اللذيذة من متر وحنوه واجعله رزقاً لعبادي؟ أوال        
فكما اُخرج بقدريت هذه النباتات من هذه االرض        . وآيت الوفاً من احلشر الدنيوي    . بذلك املاء 

فأين ما  . امليتة، كذلك خروجكم يوم احلشر؛ اذ متوت االرض يف القيامة وتبعثون انتم أحياء            



شرنا إال اىل واحدة من األلف منها اظهرته اآلية يف اثبات احلشر من جزالة البيان ـ اليت ما ا 
  .ـ واين الكلمات اليت يسردها الناس لدعوى من الدعاوى؟

* * *  
لقد انتهجنا من اول هذه الرسالة اىل هنا ج احملايد املوضوعي يف حتقيق قضية االعجاز،               

مس وقد ابقينا كثرياً من حقوق القرآن مطوية خمفية مستورة، فكنا نعقد موازنة نرتل تلك الش              
  .مرتلة الشموع، وذلك كله لكي نخضع خصماً عاتياً لقبول اعجاز القرآن

فنشري ببعض . واآلن وقد وفَّى التحقيق العلمي مهمته، واُثبت اعجاز القرآن اثباتاً ساطعاً    
القول باسم احلقيقة ال باسم التحقيق العلمي، اىل مقام القرآن، ذلك املقام  العظيم الـذي ال                 

  . ميزانتسعه موازنة وال
ان نسبة سائر الكالم اىل آيات القرآن، كنسبة صور النجوم املتناهية يف الصغر اليت              ! نعم

  .تتراءى يف املرايا، اىل النجوم نفسها
اين كلمات القرآن اليت كل منها تصور احلقائق الثابتة وتبينها، واين املعاين الـيت              ! نعم

  مشاعره؟يرمسها البشر بكلماته على مرايا صغرية لفكره و
كلمات القرآن الذي يفيض بانوار اهلدايـة       .. اين الكلمات احلية حياة املالئكة االطهار     

واين كلمات البشر الالذعة اخلادعة بـدقائقها السـاحرة   .. وهو كالم خالق الشمس والقمر   
  .بنفثاا اليت تثري اهواء النفس

لروحانيني املنورين؟ اا   كم هي النسبة بني احلشرات السامة واملالئكة االطهار وا        ! نعم
وقد اثبتت هذه احلقيقـة مـع       . هي النسبة نفسها بني كلمات البشر وكلمات القرآن الكرمي        

فدعوانا هذه ليست ادعاء . الكلمة اخلامسة والعشرين مجيع الكلمات االربع والعشرين السابقة
  .وامنا هي نتيجة لربهان سبقها

دف درر اهلداية ومنبـع حقائق االميان، ومعدن       اين الفاظ القرآن اليت كل منها ص      ! نعم
أسس االسالم، واليت تترتل من عرش الرمحن وتتوجه من فوق الكـون ومـن خارجـه اىل                 
االنسان، فاين هذا اخلطاب االزيل املتضمن للعلم والقدرة واالرادة، من الفاظ االنسان الواهية             

  املليئة باألهواء؟



ة نشرت اغصاا يف مجيع ارجاء العامل االسالمي،        ان القرآن ميثل شجرة طوىب طيب     ! نعم
فاورقت مجيع معنوياته وشعائره وكماالته ودساتريه واحكامه، وابرزت اوليـاءه واصـفياءه            
                ا من ماء حياة تلك الشـجرة، وامثـرت مجيـعكزهور نضرة مجيلة تستمد حسنها ونداو

وى مثارها دستور عمل ومنهج     الكماالت واحلقائق الكونية واإلهلية حىت غدت كل نواة من ن         
نعم اين هذه احلقائق املتسلسلة اليت يطالعنا ا القرآن مبثابة شجرة مثمرة وارفة الظالل              .. حياة

  اين الثرى من الثريا؟. واين منها كالم البشر املعهود
ان القرآن احلكيم ينشر مجيع حقائقه يف سوق الكون ويعرضها على املأل امجعني منـذ               

 وثالث مائة سنة وان كل فرد وكل امة وكل بلد قد اخذ من جواهره ومـن                 اكثر من الف  
على الرغم من هذا فلم ختل تلك األلفة، وال تلك الوفرة، وال مرور             .. حقائقه، وما زال يأخذ   

الزمان، وال التحوالت اهلائلة، حبقائقه القيمة وال باسلوبه اجلميل، ومل تشيبه ومل تتمكن مـن               
  . أو تسقط من  قيمته أو تطفئ سنا مجاله وحسنهان تفِقده طراوته 

  .ان هذه احلالة وحدها اعجاز أي اعجاز
واآلن اذا ما قام أحد ونظم قسماً من احلقائق اليت اتى ا القـرآن حسـب اهوائـه                  
وتصرفاته الصبيانية، مث اراد أن يوازن بني كالمه وكالم القرآن بغية االعتراض على بعض آياته    

فال شك ان كالمه هذا حيمل من السخف واحلماقة ما          .  كالماً شبيهاً بالقرآن   لقد قلت : وقال
  :يشبه هذا املثال

ان بناًء شيد قصراً فخماً، احجاره من جواهر خمتلفة، ووضع تلك االحجار يف اوضاع              
وزينها بزينة ونقوش موزونة تتعلق جبميع نقوش القصر الرفيعة، مث دخل ذلك القصر من يقصر              

وبدأ يبدل نقـوش االحجـار      . لك النقوش البديعة، وجيهل قيمة جواهره وزينته      فهمه عن ت  
مث مجله مبا يعجب الصـبيان      .واوضاعها، وجيعلها يف نظام حسب اهوائه حىت غدا بيتاً اعتيادياً         

انظروا ان يل من املهارة يف فن البناء ما يفوق مهارة باين ذلـك              : من خرز تافه، مث بدأ يقول     
ال شك ان كالمه    ! فانظروا اىل جواهري الثمينة   ! يل ثروة اكثر من بناء القصر     القصر الفخم، و  

  . هذا هذيان بل هذيان جمنون ليس إال
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الشعلة الثالثة
  هذه الشعلة هلا ثالثة اضواء

  الضياء االول 
 وجه عظيم من وجوه اعجاز القرآن املعجز البيان،         «الكلمة الثالثة عشرة  »لقد وضح يف    

  .اُخذ هنا وادرج مع سائر اخوته من وجوه االعجازف
اذا شئت ان تشاهد وتتذوق كيف تنشر كلُ آية من القرآن الكـرمي نـور اعجازهـا             
وهدايتها  وتبدد ظلمات الكفر كالنجم الثاقب؛ تصور نفسك يف ذلك العصر اجلـاهلي ويف               

ار الغفلة وغشـيه ظـالم      فبينا جتد كل شئ قد اسدل عليه ست       . صحراء تلك البداوة واجلهل   
اجلهل ولف بغالف اجلمود والطبيعة، اذا بك تشاهد وقد دبت احلياة يف تلـك املوجـودات       

يسبح هللا ما   (اهلامدة أو امليتة يف اذهان السامعني فتنهض مسبحةً ذاكرةً اهللا بصدى قوله تعاىل              
وما شاها من اآليات    ) 1:اجلمعة) (يف السموات وما يف االرض امللك القدوس العزيز احلكيم        

  .اجلليلة



مث ان وجه السماء املظلمة اليت تستعر فيها جنوم جامدة، تتحول يف نظـر السـامعني،                
اىل فٍم ذاكٍر للّه، كل جنـم يرسـل         )  تسبح له السموات السبع واالرض    (بصدى قوله تعاىل    

  .شعاع احلقيقة ويبث حكمة حكيمة بليغة
وقات الضعيفة العاجزة تتحـول بـذلك الصـدى         وكذا وجه االرض اليت تضم املخل     

الســماوي اىل رأس عظــيم، والــرب والبحــر لســانني يلــهجان بالتسـبــيــــح 
والتــقديــس ومجيع النباتات واحليوانات كلمات ذاكرة مسبحــة؛ حـىت لكـأن           

  .األرض كلها تنبض باحلياة
. تلك اآلية الكرمية  وهكذا بانتقالك الشعوري اىل ذلك العصر تتذوق دقائق االعجاز يف           

  .وخبالف ذلك تحرم من تذوق تلك الدقائق اللطيفة يف اآلية الكرمية
انك اذا نظرت اىل اآليات الكرمية من خالل وضعك احلاضر الذي استنار بنـور              ! نعم

القرآن منذ ذلك العصر حىت غدا متعارفاً، واضاءته سائر العلوم االسالمية، حـىت وضـحت               
ي اذا نـظـــرت اىل اآليــات مــن خــــالل  أ. بشـمــس الــقــــرآن 

ســتــار اُأللفة، فانك بال شك ال ترى رؤية حقيقية مدى اجلمال املعجز يف كل آيـة،        
ومن بعد ذلك ال تتذوق وجـه اعجـاز         . وكيف اا تبدد الظلمات الدامسة بنورها الوهاج      

  .القرآن من بني وجوهه الكثرية
رآن الكثرية، فاستمع اىل هذا املثال وتأمل       واذا اردت مشاهدة اعظم درجة ألعجاز الق      

  : فيه
لنفرض شجرة عجيبة يف منتهى العلو والغرابة ويف غاية االنتشار والسعة؛ قـد اُسـدل               

  .عليها غطاء الغيب، فاستترت طي طبقات الغيب
فمن املعلوم أن هناك توازناً  وتناسباً وعالقاِت ارتباط بني اغصان الشـجرة ومثراـا               

فكل جزء من اجزائهـا   - كما هو موجود بني اعضاء جسم االنسان - زاهريهاواوراقها وا
  .يأخذ شكالً معيناً وصورة معينة حسب ماهية تلك الشجرة

شاهد - فاذا قام احدد قط وال تشاهورسـم علـى    - من قبل تلك الشجرة اليت مل ت
 متثل العالقات   شاشٍة صورة لكل عضو من اعضاء تلك الشجرة، وحد له، بأن وضع خطوطاً            



 البعيدين عن بعضهما مبا الحيد - بني اغصاا ومثراا واوراقها، ومأل ما بني مبدئها ومنتهاها
فال يبقى ادىن شـك يف  ..  بصوٍر وخطوط متثل اشكال اعضائها متاماً وتربز صورها كاملة -

 علماً، ومن بعد أن ذلك الرسام يشاهد تلك الشجرة الغيبية بنظره املطلع على الغيب وحييط به
  .ذلك يصورها

ايضاً، فان بياناته املعجزة اليت ختص حقيقة املوجـودات   - كهذا املثال - فالقرآن املبني
تلك احلقيقة اليت تعود اىل شجرة اخللق املمتدة من بدء الدنيا اىل اية اآلخرة واملنتشرة مـن                 (

علـى   - البيانات الفرقانيةتلك  - قد حافظت) الفرش اىل العرش ومن الذرات اىل الشموس
املوازنة والتناسب واعطت لكل عضو من االعضاء ولكل مثرة من الثمرات صورة تليق ـا               

اىل االنبـهار واإلنشـداه    - لدى اجراء حتقيقام واحباثهم - حبيث خلُص العلماء احملققون
ى اخللق امنا هـو     ان الذي حيل طلسم الكون ويكشف معم      . بارك اللّّه .. ما شاء اللّّه  : قائلني

  !أنت وحدك ايها القرآن احلكيم
االمساء اإلهلية وصفاا اجلليلة والشؤون الربانية وافعاهلـا   - وهللا املثل االعلى - فلنمثل

احلكيمة كأا شجرة طوىب من نور متتــد دائــرة عظــمتـها من االزل اىل االبد،             
وميتد مدى اجراءاا من حـدود      . يط به وتسع حدود كربيائها الفضاء املطلق غري احملدود وحت       

وهـو الـذي    ) (24:االنفـال ) (وحيول بني املرء وقلبه   ) (95:االنعام) (فالق احلب والنوى  (
) خلق السموات واالرض يف ستة أيام     (اىل  ) 6:آل عمران ) (يصوركم يف االرحام كيف يشاء    

) الشـمس والقمـر   وسخر  (واىل  ) 67:الزمر) (والسموات مطويات بيمينه  (واىل  ) 7:هود( 
  )5:الزمر(

فنرى ان القرآن الكرمي يبني تلك احلقيقة النورانية جبميع فروعها واغصـاا وجبميـع              
غاياا ومثراا بياناً يف منتهى التوافق واالنسجام حبيث ال تعيق حقيقةٌ حقيقةً اخرى وال يفسد               

ه الصورة املتجانسة   وعلى هذ . حكم حقيقٍة حكْماً ُألخرى، وال تستوحش حقيقة من غريها        
املتناسقة بين القرآن الكرمي حقائق االمساء اإلهلية والصفات اجلليلة والشؤون الربانية واالفعال            
احلكيمة بياناً معجزاً حبيث جعل مجيع أهل الكشف واحلقيقة ومجيع اويل املعرفـة واحلكمـة               

:  املعجز واالعجاب يغمرهم   الذين جيولون يف عامل امللكوت، يصدقونه قائلني امام مجال بيانه         



وما اكثر انسجامه وتوافقه وتطابقه مع احلقيقة ومـا امجلـه           ! ما اصوب هذا  ! سبحان اهللا »
  .«وأليقه

فلو اخذنا مثالً اركانَ االميان الستة اليت تتوجه اىل مجيع دائرة املوجـودات املختلفـة               
ظميني، يصورها القرآن الكرمي    ودائرة الوجوب االهلي واليت تعد غصناً من تلكما الشجرتني الع         

جبميع فروعها واغصاا ومثراا وازاهريها مراعياً يف تصويره انسجاماً بـديعاً بـني مثراـا               
وازاهريها معرفاً طرز التناسب يف منتهى التوازن واالتساق حبيث جيعل عقل االنسان عـاجزاً              

  .عن ادراك ابعاده ومبهوتاً أمام حسن مجاله
لذي هو فرع من غصن االميان، أبدع القرآن الكرمي واتى بالرائع املعجب مث ان االسالم ا

يف تصوير ادق فروع اركانه اخلمسة وحافظ على مجال التناسب وكمال التوازن فيما بينها،              
وار دليل  . بل حافظ على ابسط اداا ومنتهى غاياا واعمق ِحكَمها واصغر فوائدها ومثراا           

  :على ذلك هو
ام الشريعة العظمى النابعة من نصوص ذلك القرآن اجلامع ومـن اشـاراته             كمال انتظ 

فكمال انتظام هذه الشريعة الـغـــراء ومجـــال توازـا الدقيـــق            .. ورموزه
وحــسن تناسب احكامها ورصانتها، كل منها شاِهد عدٍل ال جيرح وبرهان قاطع باهر ال              

  :؛ مبعىنيدنو منه الريب ابداً على أحقية القرآن الكرمي
ان البيانات القرآنية ال ميكن ان تستند اىل علم جزئي لبشر، وال سيما إنسان امي، بل                 

  .. البد ان تستند اىل علم واسع حميط بكل شئ والبصري جبميع االشياء معاً
فهو كالم ذات اهللا اجلليل البصري باالزل واالبد معاً والشاهد على مجيع احلقائق يف آن               

  .آمنا.. واحد
    

  الضياء الثاين
ان فلسفة البشر اليت حتاول ان تتصدى حلكمة القرآن الكرمي وتسعى ملعارضـتها، قـد               

 يف «الكلمة الثانية عشرة»كما اوضحنا ذلك يف .. سقطت وهوت امام حكمة القرآن السامية 
  .اسلوب حكاية متثيلية، واثبتناه اثباتاً قاطعاً يف كلمات اخرى



إالّ اننا سنعقد هنا موازنة جزئية بسيطة بينهما من جانـب           لذا حنيل اىل تلك الرسائل،      
  :آخر وهو جانب نظرما اىل الدنيا؛ كاآليت

ثابتة دائمة، فتذكر ماهية املوجودات     : ان فلسفة البشر وحكمته تنظر اىل الدنيا على اا        
عها وخواصها ذكراً مفصالً مسهباً، بينما لو ذكرت وظائف تلك املوجودات الدالة على صان            

أي اا تفصل يف ذكر نقوش كتاب الكون وحروفـه، يف           . فاا تذكرها ذكراً جممالً مقتضباً    
  .حني ال تعري معناه ومغزاه اهتماماً كبـرياً

عابرة سيالة، خداعة سيارة، متقلبة ال      : أما القرآن الكرمي فانه ينظر اىل الدنيا، على أا        
جودات وماهياا املادية الظاهرة ذكراً جممالً مقتضباً،       قرار هلا وال ثبات، لذا يذكر خواص املو       

بينما يفصل تفصيالً كامالً لدى بيانه وظائفها اليت تنم عن عبوديتها اليت اناطها ا الصـانع                
اجلليل، ولدى بيانه مدى انقياد املوجودات لالوامر التكوينية اإلهلية، وكيف وبأي وجه مـن              

  .حلسىنوجوهها تدل على أمساء صانعها ا
اىل (ففي حبثنا هذا، سنلقي نظرة عجلى على الفرق بني نظرة الفلسفة ونظرة القـرآن               

من حيث هذا االمجال والتفصيل؛ لنرى اين يقف احلق االبلج واحلقيقـة            ) الدنيا واملوجودات 
  .الساطعة

ان ساعتنا اليدوية اليت يبدو عليها االستقرار والثبات تنطوي على تغـريات وتبـدالت              
ازات عديدة، سواًء يف حركات التروس الدائمة أو يف اهتـزازات الـدواليب واآلالت              واهتز
فكما ان الساعة هكذا، فالدنيا كذلك، كأا ساعة عظيمة أبدعتها القدرة اإلهليـة،             . الدقيقة

فعلى الرغم من اا تبدو ثابتة مستقرة، فهي تتقلب وتتدحرج يف تغير واضطراب دائمـني،               
 كعقـرب   «الليل والنـهار  » يف الدنيا، اصبح     «الزمان»والفناء؛ اذ ملا حل     ضمن تيار الزوال    

 كأـا  «السـنة »وصارت .. الثواين ذي الرأس املزدوج لتلك الساعة العظمى، تتبدل بسرعة 
وهكـذا ألقـى    ..  كأنه عقرب الساعات هلا    «العصر»وغدا  .. عقرب الدقائق لتلك الساعة   

ل والفناء، مستبقياً احلاضر وحده للوجود مسلّماً املاضي  الدنيا على ظهر امواج الزوا   «الزمانُ»
  .واملستقبل اىل العدم



فهي كالساعة ايضاً متغرية وغري  - عالوة على هذه الصورة اليت مينحها الزمان - فالدنيا
يف تبدل سريع ويف تغير دائـم، ويف   - كمكان - «اجلو»؛ اذ إن «املكان»ثابتة، من حيث 

 قد حيدث يف اليوم الواحد مراٍت عدة امـتالء الغيـوم باالمطـار مث               حتول مستمر، حىت انه   
أي كأن اجلو بسرعة تغيره وحتوله ميثل عقرب الثواين لتلك الساعة     . انقشاعها عن صحو باسم   

  .العظمى
 كمكان يف تبدل مستمر، مـن       «وجهها» اليت هي ركيزة دار الدنيا، فان        «االرض»و

: يه من نبات وحيوان، لذا فهو كعقرب الدقائق تبني لناحيث املوت واحلياة، ومن حيث ما عل 
  .ان هذه اجلهة من الدنيا عابرة سائرة زائلة

 مـن تغـريات   «باطنها»وكما ان االرض من حيث وجهها يف تبدل وتغري، فان ما يف    
وزالزل وانقالبات تنتهي اىل بروز اجلبال وخسف االرض، جعلها كعقرب الساعات الـيت             

  .ان هذه اجلهة من الدنيا ايضاً متضي اىل زوال: ما إالّ أا تبني لناتسري ببطء نوعاً 
سواًء  - كمكان -  اليت هي سقف دار الدنيا، فان التغريات احلاصلة فيها«السماء»أما 

حبركات االجرام السماوية، أو بظهور املذنبات وحدوث الكسوف واخلسـوف، وسـقوط            
ان السماء ليست ثابتة وال مستقرة، بل تسري حنو         : النجوم والشهب وامثاهلا من التغريات تبني     

فتغرياا كعقرب الساعة العادة لالسابيع، الدالة على مضـيها حنـو اخلـراب             . اهلرم والدمار 
  .والزوال رغم سريها البطئ
قد شيدت علـى هـذه    - )أي باعتبار نفسها(من حيث اا دنيا  - وهكذا، فالدنيا

ن دها يف كل وقت وتزلزهلا كل حني، إالّ ان هـذه الـدنيا              االركان السبعة، هذه االركا   
املتزلزلة املتغرية املتبدلة باستمرار عندما تتوجه اىل صانعها اجلليـل، فـان تلـك الـتغريات                
واحلركات تغدو حركات قلم القدرة اإلهلية لدى كتابتها رسائل صـمدانية علـى صـفحة           

تعكس انوار جتليات االمساء اإلهلية احلسـىن،    الوجود وتصبح تبدالت االحوال مرايا متجددة         
  .وتبني شؤوا احلكيمة وتصفها بأوصاف متنوعة خمتلفة الئقة ا

وهكذا فالدنيا من حيث اا دنيا، متوجهة حنو الفناء والزوال، وساعية سعياً حثيثاً حنو              
. يف حقيقة امرها  فهي عابرة راحلة كاملاء اجلاري      . املوت واخلراب، ومتزلزلة متبدلة باستمرار    



 املادي تعكّر صـفوه     «الطبيعة»إالّ أن الغفلة عن اهللا اظهرت ذلك املاء جامداً ثابتاً، ومبفهوم            
  .وتلوث نقاؤه، حىت غدت الدنيا ستاراً كثيفاً حيجب اآلخرة

فالفلسفة السقيمة؛ بتدقيقاا الفلسفية وحترياا، ومبفهوم الطبيعة املـادي، ومبغريـات           
كثّفت تلك الدنيا وزادـا صـالبة وجتمـداً،         .. فيهة الفاتنة، وهوساا وعربدا   املدنية الس 

وعمقت الغفلة يف االنسان، وضاعفت من لوثاا وشوائبها حىت أنسته الصانع اجلليل واآلخرة             
  .البهيجة

من حيث اا  - وتلك حقيقتهاــ هزاً عنفياً - أما القرآن الكرمي، فانه يهز هذه الدنيا
اذا (و ..) القارعة مـا القارعـة  : (حىت جيعلها كالعهن املنفوش، وذلك يف قوله تعاىل - دنيا

  . وامثاهلا من اآليات اجلليلة..) وكتاب مسطور_ والطور(و..) وقعت الواقعة
مث انه مينح الدنيا شفافية وصفاًء رائقاً مزيالً عنها الشوائب واالكدار، وذلك ببياناـا              

) 185:االعـراف ..) (أو مل ينظروا يف ملكوت السـموات واالرض       : (الرائعة يف قوله تعاىل   
أومل ير الذين كفروا ان السـموات       ) (6:ق..) (أفلم ينظروا اىل السماء فوقهم كيف بنيناها      (

  .وامثاهلا من اآليات احلكيمة) 30:االنبياء...) (واالرض كانتا رتقاً
 بعباراته النورانية الالمعة يف قولـه       مث انه يذيب تلك الدنيا اجلامدة بنظر الغفلة عن اهللا         

وامثاهلا من اآليات   ... وما احلياة الدنيا إالّ لعب وهلو     ...)  اهللا نور السموات واالرض   : (تعاىل
  .العظيمة

مث انه يزيل توهم االبدية واخللود يف الدنيا بعباراته اليت تنم عن زوال الدنيا وموـا يف                 
ونفخ ...) (اذا السماء انشقت  ..) (اذا الشمس كورت  ..) (.اذا السماء انفطرت  : (قوله تعاىل 

وأمثاهلا من  ) 68:الزمر..) (يف الصور فصعق من يف السموات ومن يف االرض إالّ من شاء اهللا            
  .اآليات الكرمية

 املادي، ويشتتها بنداءاته املدوية كالصاعقة يف   «الطبيعة»مث انه يبدد الغفلة املولّدة ملفهوم       
يعلم ماَ يلج يف االرض وما خيرج منها وما يرتل من السماء وما يعرج فيها وهو                : (قوله تعاىل 

وقل احلمد للّه سرييكم آياته فتعرفوا      (،  )4:احلديد) (معكم اينما كنتم واهللا مبا تعملون بصري      
  .وامثاهلا من اآليات النرية).. 93:النمل) (وما ربك ِبغافل عما تعملون



ميضي على  )اي اآليات الكونية  (مي جبميع آياته املتوجهة للكون      وهكذا فان القرآن الكر   
ويصرف نظر االنسـان    . هذا االساس، فيكشف عن حقيقة الدنيا كما هي، ويبينها لالنظار         

ليتوجه اىل الوجه الصبوح اجلميل  - بتلك اآليات - ببيانه إىل مدى دمامة وجه الدنيا القبيح
فيوجه نظر االنسان اىل هذا الوجـه،       . اىل الصانع اجلليل  للدنيا اجلميلة، ذلك الوجه املتوجه      

ملقناً اياه احلكمة الصائبة والفلسفة احلقّة مبا يعلّمه من معاين كتاب الكون الكبري مع التفاتـه                
اىل حروفه ونقوشه، من دون ان يبدد جهوده فيما ال يعنيه من امور نقوش احلروف الزائلـة                 

  .قة للقبح، حيث أنسته النظر اىل املعىن واملغزىكما تفعله الفلسفة الثملة العاش
  الضياء الثالث

لقد اشرنا يف الضياء الثاين اىل ازام  حكمة البشر وسقوطها امام حكمة القرآن، كما               
ويف هذا الضياء سنبني درجة حكمة تالميذ القرآن، وهم         . اشرنا فيه اىل اعجاز حكمة القرآن     
امام حكمة القرآن   142ون واملنورون من حكماء االشراقيني      العلماء االصفياء واالولياء الصاحل   

  .مشريين من هذا اجلانب اىل اعجاز القرآن اشارة خمتصرة
ان اصدق دليل على مسو القرآن احلكيم وعلوه، واوضح برهان على كونه صدقاً وعدالً              

  :واقوى عالمة وحجة على اعجازه هو
نه التوحيد جبميع اقسامه مع مجيع مراتب       ان القرآن الكرمي قد حافظ على التوازن يف بيا        

مث انه قد حافظ علـى املوازنـة        .. تلك االقسام ومجيع لوزامه، ومل خيل باتزان أٍي كان منها         
ومجع االحكام اليت تقتضيها االمساء اإلهلية احلسىن       .. املوجودة بني احلقائق اإلهلية السامية كلها     

مث انه قد مجع مبوازنة كاملـة       ..  تلك االحكام  مجيعها مع احلفاظ على التناسب والتناسق بني      
  .شؤون الربوبية وااللوهية

 خاصيةٌ ال توجد قطعاً يف أي أثر كان من آثار البشر،            «احملافظة واملوازنة واجلمع  »فهذه  
وال يف نتاج افكار اعاظم املفكرين كافة، وال توجد قط يف آثار االولياء الصاحلني النافذين اىل                

                                                           
142
فلسفة فالسفة صوفيون  إالّ أن من ارائهم ما ال يتفق مع االسالم، مذهبهم مزيج من ال: االشراقيون  

 .املترجم - .االفالطونية اجلديدة واالسالم



ال يف كتب االشراقيني املوغلني يف بواطن االمور، وال يف معارف الروحانيني            عامل امللكوت، و  
املاضني اىل عامل الغيب؛ بل كل قسم من اولئك قد تشبث بغصن أو غصنني فحسـب مـن                  
اغصان الشجرة  العظمى للحقيقة، فانشغل كلياً مع مثرة ذلك الغصن وورقه، دون أن يلتفت               

وكأن هناك نوعاً من تقسيم االعمال      . به أو لعدم التفاته اليه    اىل غريه من االغصان؛ إما جلهله       
  .فيما بينهم
اذ تلزم نظراً كلياً كنظر القرآن . ان احلقيقة املطلقة ال حتيط ا أنظار حمدودة مقيدة! نعم

ال يرى متاماً بعقله  - ولو يتلقى الدرس منه - فكل ما سوى القرآن الكرمي. الكرمي ليحيط ا
دود إالّ طرفاً أو طرفني من احلقيقة الكاملة فينهمك بذلك اجلانب ويعكف عليـه،              اجلزئي احمل 

ولقـد  . وينحصر فيه، فيخلّ باملوازنة اليت بني احلقائق ويزيل تناسقها إما باالفراط أو بالتفريط  
أما هنا فسنورد   . بينا هذه احلقيقة بتمثيل عجيب يف الغصن الثاين من الكلمة الرابعة والعشرين           

  : آخر يشري اىل املسألة نفسها، هومثاالً
وقد . لنفرض ان كرتاً عظيماً يضم ما ال حيــد من اجلـواهر الثمينة يف قعر حبر واسع

ولكـن ألن   . غاص غواصون مهرة يف اعماق ذلك البحر حبثاً عن جواهر ذلك الكرت الثمني            
ولقد لقيت  ..  بايديهم عيوم معصوبة فال يتمكنون من معرفة انواع تلك اجلواهر الثمينة إالّ          

ان الكرت عبارة عن قضبان من      : يد بعضهم أملاساً طويالً نسبياً، فيقضي ذلك الغواص وحيكم        
وعندما يسمع من اصدقائه اوصافاً جلواهر غريها حيسب أن تلك اجلواهر اليت يذكروا             . املاس

. ــوشــهما هي إالّ توابع ما وجده من قضبان االملاس وما هي إالّ فصـوصه ونــق             
.. ولنفرض أن آخــرين لقوا شيئاً كروياً من الياقوت، واخرين وجـدوا كهربـاً مربعـاً              

دون  - فكل واحد من هؤالء الذين رأوا تلك اجلواهر واالحجار الكرمية بايـديهم ..وهكذا
ويزعم ان  . يعتقد أن ما وجده من جوهر نفيس هو األصل يف ذلك الكرت ومعظمه - عيوم

  .اصدقائه زوائده وتفرعاته، وليس اصالً للكرتما يسمعه من 
وهكذا ختتل موازنة احلقائق، ويضمحل التناسق ايضاً، ويتبدل لون كثري من احلقائق اذ             

حىت قد ينجر بعضهم    . يضطر من يريد أن يرى اللون احلقيقي للحقيقة اىل تأويالت وتكلفات          
اقيني، وكتب املتصوفة الذين اعتمدوا فمن يتأمل يف كتب حكماء االشر . اىل االنكار والتعطيل  



على مشهودام وكشفيام دون ان يزنوها مبوازين السنة املطهرة يصدق حكمنا هـذا دون              
  .تردد

اذاً فعلى الرغم من أم يسترشدون بالقرآن، ويؤلفون يف جنس حقائق القـرآن إالّ أن               
  .النقص يالزم آثارهم، ألا ليست قرآناً

ي هو حبر احلقائق، آياته اجلليلة غواصة كذلك يف البحر تكشف عن            فالقرآن الكرمي الذ  
الكرت، إالّ أن عيوا مفتحة بصرية حتيط بالكرت كله، وتبصر كل ما فيه، لذا يصف القـرآن                 
الكرمي باياته اجلليلة ذلك الكرت العظيم وصفاً متوازناً يالئمه وينسجم معـه فيظهـر حسـنه            

  :فمثالً. احلقيقي ومجاله االخاذ
واالرض (ان القرآن الكرمي يرى عظمة الربوبية اجلليلة ويصفها مبا تفيده اآليات الكرمية             

يوم نطوي السماء كطي    ) (67:الزمر) (مجيعاً قبـضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه      
ويف الوقت نفسه يرى مشول رمحته تعاىل ويدل عليهـا مبـا   ) 104:االنبياء) (السجل للكتب 
هو الـذي   _ ان اهللا ال خيفى عليه شيء يف االرض وال يف السماء          (اآليات الكرمية   تفصح عنه   

ما من دابة إالّ هو آخذ بناصـيتها        )6ــ5: ال عمران ) (يصوركم يف االرحام كيف يشاء    
  ). 60: العنكبوت) (وكأين من دابة ال حتمل رزقها اهللا يرزقها واياكم) (56:هود(

خلـق  (هلية ويدل عليها مبا تعبر عنها اآلية الكرميـة          مث انه مثلما يرى سعة اخلالقية اإل      
فانه يرى مشول تصـرفه تعـاىل يف        ) 1: االنعام) (السموات واالرض وجعل الظلمات والنور    

) خلقكم ومـا تعملـون    (الكون واحاطة ربوبيته بكل شئ وتدل عليها مبا تبينه اآلية الكرمية            
  )96: الصافات(

) حيىي االرض بعد موا   ( اليت تدل عليها اآلية الكرمية       مث انه مثلما يرى احلقيقة العظمى     
واوحى ربـك اىل    (فانه يرى حقيقة الكرم الواسع اليت تعرب عنها اآلية الكرمية           ) 50: الروم(

ويدل عليها، ويرى يف الوقت نفسه حقيقة احلاكمية املهيمنة ويـدل           ) 68:النحل..) (النحل
ـ  ومثلما يرى احلقيقة   ) 54: االعراف) (بأمرهوالشمس والقمر والنجوم مسخرات     (عليها بـ

أومل يروا اىل الطري فوقهم صافات ويقـبـضن ما        (الرحيمة املدبرة اليت تفيدها اآلية الكرمية       
يرى احلقيقة العظمى اليت تفيدها اآلية      ) 19:امللك) (ميسكهن إالّ الرمحن انه بكل شيء بصري      



يف الوقـت   ) 255:البقـرة ..) (حفظهماوسع كرسيه السموات واالرض وال يؤده       (الكرمية  
كاحلقيقة ) 4:احلديد) (وهو معكم اين ما كنتم    (الذي يرى حقيقة الرقابة اإلهلية يف تعبري اآلية         

) هو االول واالخر والظاهر والباطن وهو بكل شـيء علـيم          (احمليطة اليت تفصح عنها اآلية      
ولقد خلقنا االنسان ونعلم مـا      (  ويرى أقربيته سبحانه اليت يعرب عنها قوله تعاىل       ) 3:احلديد(

مع ما تشري اليه مـن حقيقـة        ) 16: ق) (توسوس به نفسه وحنن اقرب اليه من حبل الوريد        
) تعرج املالئكة والروح اليه يف يوم كان مقداره مخسـني الـف سـنة             (سامية اآلية الكرمية    

ن اهللا يـأمر بالعـدل      ا(كاحلقيقة اجلامعة اليت تدل عليها وتفيدها اآلية الكرمية         ) 4:املعارج(
وامثاهلا من  )   90: النحل) (واالحسان وايتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي        

  .اآليات الكرمية اليت تضم الدساتري الدنيوية واالخروية والعلمية والعملية
 فالقرآن يرى مجيع الدساتري اليت حتقق سعادة الدارين ويبينها مع بيانه كل ركن مـن               

كان االميان الستة بالتفصيل، وكل ركن من اركان االسالم اخلمسة بقصٍد وجد حمافظاً على ار
املوازنة فيما بينها مجيعاً مدمياً تناسبها، فينشأ من منبع اجلمال واحلسن البديع احلاصـل مـن                

  .تناسب جمموع تلك احلقائق وتوازا اعجاز معنوي رائع للقرآن
اء الكالم، وإن تتلمذوا على القرآن الكرمي وألّفوا الـوف          أن علم : فمن هذا السر يتبني   

إالّ ام لترجيحهم العقل على النقل كاملعتزلة، عجزوا  - بعضها عشرات الدات - الكتب
عن ان يوضحوا ما تفيده عشر آيات من القرآن الكرمي وتثبته اثباتاً قاطعاً مبا يورث القناعـة                 

وناً يف سفوح جبال بعيدة ليأتوا منها باملاء اىل اقصى العامل           واالطمئنان، ذلك ألم حيفرون عي    
بوساطة انابيب، أي بسلسلة االسباب، مث يقطعون تلك السلسلة هناك، فيثبتون وجود واجب             

أما اآليات الكرمية فكل واحـدة      !! الوجود واملعرفة اإلهلية اليت هي كاملاء الباعث على احلياة        
ن تـفـــجر املــــاء ايـــنما       منها كــعصا موســـى تستـــطيع ا      

ضــربت، وتــفــتــح من كل شـــئ نافذةً تــدل على الصانع اجلليـل           
 «قطـرة »وقد أثبتت هذه احلقيقة بوضوح يف سائر الكلمات ويف الرسالة العربيـة             . وتعرفه

  .املترشحة من حبر القرآن



 يف بـواطن االمـور      ومن هذا السر ايضاً جند ان مجيع ائمة الفرق الضالة الذين توغلوا           
واعتمدوا على مشهودام من دون اتباع السنة النبوية، فرجعوا من اثناء الطريق، وترأسـوا              

هؤالء قد زلّوا اىل مثل هذه البدع والضاللة وساقوا البشـرية   .. مجاعة وشكلوا هلم فرقةً ضالة    
  .ئق وموازنتهااىل مثل هذه السبل الضالة الم مل يستيطعوا ان حيافظوا على تناسق احلقا

  .إن عجز مجيع هؤالء يبني اعجازاً لآليات القرآنية
  

   اخلامتة 
لقد مضت ملعتان اعجازيتان من ملعات اعجاز القرآن، يف الرشحة الرابعة عشرة مـن              
الكلمة التاسعة عشرة ومها حكمة التكرار يف القرآن، وحكمة امجالـه يف مضـمار العلـوم                

 منهما منبع من منابع االعجاز خبالف ما يظن بعـض           الكونية، وتبني بوضوح هناك ان كالً     
الناس اما سبب نقص وقصور كما قد وضحت جبالء ملعةٌ من اعجاز القرآن اليت تتألأل على                
وجه معجزات االنبياء عليهم السالم، وذلك يف املقام الثاين من الكلمة العشرين، وذكـرت              

فنكتفي ـا، ولكـن     . رسائلي العربية  ويف   «الكلمات»كذلك امثال هذه اللمعات يف سائر       
  :ان معجزة قرآنية اخرى هي: نقول

كما ان معجزات االنبياء مبجموعها أظهرت نقشاً من نقوش اعجاز القرآن، فان القرآن             
 مجيعها ايضاً   (ص)كذلك جبميع معجزاته معجزة للرسول عليه الصالة والسالم، وان معجزاته         

. نسبة القرآن اىل اهللا سبحانه وتعاىل، أي أنه كالم اللّّـه          اذ اا تشري اىل     . هي معجزة قرآنية  
وبظهور هذه النسبة تكون كل كلمة من كلمات القرآن معجزة، ألن الكلمة الواحدة آنذاك              

وميكن ان تكون ذات عالقة مع      .. ميكن أن تتضمن مبعناها شجرة من احلقائق فهي مبثابة النواة         
وميكن أن تنظر وتتوجه حبروفها وهيئتـها       .. كز القلب مجيع اعضاء احلقيقة العظمى، مبثابة مر     

  .وكيفيتها وموقعها اىل ماال حيد من االمور وذلك الستنادها اىل علم حميط وارادة غري متناهية
ام استخرجوا من حرف من القرآن اسراراً كثرية        : ومن هنا يدعى علماء علم احلروف     

  .نتسع صفحة كاملة، ويثبتون دعواهم ألهل ذلك الف



واآلن تذكّر ما مضى يف هذه الرسالة من أوهلا اىل هنا وانظر مبنظار جمموع ما فيها من                 
الشعل واالشعة واللمعات واالنوار واالضواء اىل نتيجة الدعوى املذكورة يف اول الرسـالة،             

  :جتدها تعلنها اعالناً باعلى صوا وتقرأها، تلك هي
توا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله ولو كان         قل لئن اجتمعت االنس واجلن على أن يأ        (

  ).بعـضهم لبعٍض ظهيـراً
  )سبحانك ال علم لنا إالّ ما علمتنا انك انت العليم احلكيم(
  )ربنا ال تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا(
  )يفقهوا قويل_ واحلل عقدة من لساين_ ويسر يل امرى_ رب اشرح يل صدري(

انبل، واظهر وأطهر، وأحسن وأبر، واكرم واعـز،       اللّهم صلّ وسلّم أفـضل وامجل و     
واعظم واشرف، واعلى وأزكى، وابرك وألطف صلواتك، وأوىف واكثر وأزيد، وأرقى وارفع            
وأدوم سالمك، صالةً وسالماً، ورمحةً ورضواناً، وعفواً وغفراناً متتد وتزيد بوابل سـحائب             

 جودك ومننك، أزلية بأزليتك     مواهب جودك وكرمك، وتنمو وتزكو بنفائس شرائِف لطائف       
ال تزول، ابدية بابديتك ال حتول، على عبدك وحبيبك ورسولك حممد خري خلقك، النـور                
الباهر الالمع، والربهان الظاهر القاطع، والبحر الزاخر، والنور الغـامر، واجلمـال الزاهـر،              

ى آله واصحابه   واجلالل القاهر، والكمال الفاخر، صالتك اليت صلّيت بعظمة ذاتك عليه وعل          
كذلك، صالةً تغفر ا ذنوبنا، وتشرح اصدورنا، وتطهر ا قلوبنا وتروح ـا ارواحنـا               
وتقدس ا اسرارنا، وترتّه ا خواطرنا وافكارنا، وتصفّي ا كدورات ما يف اسرارنا وتشفي              

  .ا امراضنا، وتفتح ا اقفال قلوبنا
  ) ب لنا من لدنك رمحة انك انت الوهابربنا ال تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وه(
  )وآخر دعويهم أن احلمد للّه رب العاملني(

 آمني  ... آمني .. آمني 



 
  الذيل االول 

 اُحلقت ذيالً بالكلمـة     «رسالة اآلية الكربى  »املرتبة السابعة عشرة من الشعاع السابع       
  «املعجزات القرآنية»اخلامسة والعشرين  

ه تعب وال شبع والذي علم ان غاية احلياة يف هذه الدنيا، بـل               ان السائح الذي ال ينال    
  :حياة احلياة امنا هو االميان، حاور هذا السائح قلبه قائالً

ان الكالم الذي نبحث فيه هو أشهر كالم يف هذا الوجود واصدقه وأحكمـه، وقـد                
فلنراجع اذاً هذا   .. حتدى يف كل عصر من ال ينقاد اليه، ذلك القرآن الكرمي ذو البيان املعجز             

ولكن لنقف حلظة قبل دخولنا هذا العامل اجلميل لنبحث ... الكتاب الكرمي، ولنفهم ماذا يقول  
  .وهكذا باشر بالتدقيق والبحث.. فيما جيعلنا نستيقن أنه كتاب خالقنا حنن

 اليت هي ملعات    «رسائل النور »وحيث ان هذا السائح من املعاصرين فقد نظر أوالً اىل           
  : املعنوي للقرآن الكرمي، فرأىاالعجاز

ان هذه الرسائل البالغة مائة وثالثني رسالة هي بذاا تفسري قيم لآليات الفرقانية، اذ إا  
  .تكشف عن نكاا الدقيقة وأنوارها الزاهية

ورغم ان رسائل النور نشرت احلقائق القرآنية جبهاد متواصل اىل اآلفاق كافة، يف هـذا    
حد، مل يستطع أحد أن يعارضها أو ينقدها، مما يثبت ان القرآن الكرمي الذي              العصر العنيد املل  

هو رائدها ومنبعها، ومرجعها، ومشسها، امنا هو مساوي من كالم اهللا رب العـاملني، ولـيس                
 ومها حجة   «املكتوب التاسع عشر  » وختام   «الكلمة اخلامسة والعشرين  »بكالم بشر، حىت ان     

 لبيان إعجاز القرآن، فتثبتـه بـأربعني        «رسائل النور »تقيمها  واحدة من بني مئات احلجج،      
ناهيك عن ام مل ينقـدوها ومل   - وجهاً إثباتاً حير كل من نظر اليها، فقدرها واعجب ا

هذا وقد احال السائح اثبات وجه االعجاز للقرآن . بل اثنوا عليها كثرياً - يعترضوا عليها قط
، إالّ انه انعم النظر يف بضع نقاط تبني         «رسائل النور »ه حقاً اىل    الكرمي، وانه كالم اهللا سبحان    

  :باشارة خمتصرة
  :عظمة القرآن الكرمي



مثلما ان القرآن الكرمي بكل معجزاته وحقائقه الدالة على أحقيته هـو            : النقطة االوىل 
ئـل  معجزة حملمد عليه الصالة والسالم، فان حممداً عليه الصالة والسالم بكل معجزاته ودال            

نبوته وكماالته العلمية معجزة أيضاً للقرآن الكرمي وحجة قاطعة على ان القرآن الكرمي كالم              
  .اهللا رب العاملني

ان القرآن الكرمي قد بدل احلياة االجتماعية تبديالً هائالً نـور اآلفـاق             : النقطة الثانية 
لبشر ويف قلـوم، أو يف      ومألها بالسعادة واحلقائق، وأحدث انقالباً عظيماً سواء يف نفوس ا         

أرواحهم ويف عقوهلم، أو يف حيام الشخصية واالجتماعية والسياسية، وأدام هذا االنقـالب         
وأداره، حبيث إن آياته البالغة ستة آالف وستمائة وستاً وستني آية تتلى منذ أربعة عشر قرنـاً    

ترام، فرييب النـاس    يف كل آن بألسنة أكثر من مائة مليون شخص يف األقل بكل إجالل واح             
ويزكي نفوسهم، ويصفي قلوم، ومينح األرواح إنكشافاً ورقياً، والعقول إستقامة ونـوراً،            

فهـو  . فال شك أنه ال نظري ملثل هذا الكتاب وال شبيه له وال مثيـل             . واحلياة حياةً وسعادةً  
  .خارق، وهو معجز
منذ ذلك العصـر اىل   - بالغةأيما  - ان القرآن الكرمي قد أظهر بالغة: النقطة الثالثة

 املشهورة وهي قصائد أبلغ الشـعراء،       «املعلقات السبع »زماننا هذا، حىت انه حطّ من قيمة        
 أنزلت قصيدة أبيها من على      «لبيد»كتبت بالذهب وعلقت على جدران الكعبة، حىت ان ابنة          

  .    «أما وقد جاءت اآليات فليس ملثلك هنا مقام»: جدار الكعبة قائلة 
. خر سـاجداً  ) 94: احلجر) (فاصدع مبا تؤمر  : (وكذا عندما مسع أعرايب اآلية الكرمية     

 :فقيل له
 : أأسلمـت؟ قال -
  . ال، بل سجدت لبالغة هذه اآلية -

وكذا، فان آالفاً من أئمة البالغة وفحول األدب، أمثـال عبـد القـاهر اجلرجـاين،                
  :التفاقوالسكاكي، والزخمشري، قد أقروا باالمجاع وا

  .«ان بالغة القرآن فوق طاقة البشر وال ميكن أن يدرك»



يتحدى كـل مغـرور    - كان وما زال كذلك - وكذا، فان القرآن الكرمي منذ نزوله
.. ومتعنت من األدباء والبلغاء، وينال من عتوهم وتعاليهم، حتداهم بأن يأتوا بسورة من مثله             

  ..خرةأو ان يرضوا باهلالك والذل يف الدنيا واآل
وبينما يعلن القرآن حتديه هذا، اذا ببلغاء ذلك العصر العنيدين قد تركوا السبيل القصرية              
وهي املضاهاة واملعارضة واالتيان بسورة من مثله،سالكني السبيل الطويلة، سبيل احلرب اليت            

سـري يف   انه ال ميكن امل   : تأيت بالويل والدمار على األرواح واالموال، مما يثبت اختيارهم هذا         
  .تلك السبيل القصرية

وكذا، ففي متناول األيدي ماليني الكتب العربية اليت كتبها أولياء القرآن بشغف اقتباس           
اسلوبه وتقليده أو كتبها أعداؤه ألجل معارضته ونقده، فكل ما كتب، ويكتب، مع التقـدم               

ال ميكـن ان   - ومنذ ذلك الوقت اىل اآلن - والرقي يف االسلوب الناشئ من تالحق األفكار
يضاهي أو يداىن أيّ منها أسلوب القرآن، حىت لو استمع رجل عامي ملا يتلى مـن القـرآن                  

فاما أن  . ان هذا القرآن ال يشبه أياً من هذه الكتب، وال يف مرتبتها           : الكرمي الضطر اىل القول   
ال كافر، وال   ولن يستطيع انسان كائناً من كان، و      . بالغته حتت اجلميع، أو أا فوق اجلميع      

حىت قد تال أحدهم    . اا أسفل اجلميع، فالبد اذاً ان مرتبة بالغته فوق اجلميع         : أمحق ان يقول  
  : اآلية الكرمية
 :مث قال)   1:احلديد) ( سبح للِّّه ما يف السموات واالرض(
  .«اين ال أرى الوجه املعجز الذي ترونه يف بالغة هذه اآلية الكرمية»  -

 :فقيل له
  .«اىل ذلك العصر واستمع اليها هناك - كهذا السائح - عد خبيالك»ـ  -

  :وبينما هو يتخيل نفسه هناك فيما قبل نزول القرآن الكرمي، اذا به يرى
ان موجودات العامل ملقاة يف فضاء خاٍل شاسع دون حدود، يف دنيا فانية زائلة، وهـي     

 دون حياة وشعور، وعاطلة دون      يف حالة يائسة مضطربة تتخبط يف ظلمة قامتة، وهي جامدة         
  :وظيفة ومهام، ولكن حاملا أنصت اىل هذه اآلية الكرمية وتدبرها اذا به يرى



ان هذه اآلية قد كشفت حجاباً مسدالً عن وجه الكون وعن وجه العامل كله حىت بان                
اب ذلك الوجه مشرقاً ساطعاً، فألقى هذا الكالم األزيل واألمر السرمدي درساً على مجيع أرب             

  :املشاعر املصطفني حسب العصور كلها مظهراً هلم
وال سـيما السـموات    - ان هذا الكون هو حبكم مسجد كبري، وان مجيع املخلوقات

وقد تسنم الكل وظائفهم بكـل  . منهمكة يف ذكر وليل وتسبيح ينبض باحليوية - واالرض
  .شوق ونشوة وهـم ينجزوا بكل سعادة وإمتـنان

 سريان مفعول هذه اآلية الكرمية يف الكون، فتذوق مـدى مسـو             هكذا شاهد السائح  
بالغتها، وقاس عليها سائر اآليات الكرمية، فأدرك السر يف هيمنة بالغة القرآن الفريدة لنصف              
االرض ومخس البشرية، وعلم حكمة واحدة من آالف احلكم لديـمومة جـالل سـلطان              

  . عشر قرناً من الزمان دون إنقطاعالقرآن الكرمي بكل توقري وتعظيم على مدى أربعة
ان القرآن الكرمي قد أظهر عذوبة وحالوة ذات اصالة وحقيقة حبيث ان            : النقطة الرابعة 

ال يورث املالل عند من مل يفسد  - املسبب للسآمة حىت من أطيب األشياء - التكرار الكثري
 أمر مسلّم به عند اجلميع      قلبه ويبلد ذوقه، بل يزيد تكرار تالوته من عذوبته وحالوته، وهذا          

  .منذ ذلك العصر، حىت غدا مضرب األمثال
وكذا فقد اظهر القرآن الكرمي من الطراوة، والفتوة والنضارة واجلدة حبيث حيتفظ ـا              
وكأنه قد نزل اآلن، رغم مرور أربعة عشر قرناً من الزمان عليه، ورغم تيسر احلصول عليـه                 

وكل طائفة علمية مع ام جيدونه يف       . ضراً وكأنه خياطبه  فكل عصر قد تلقاه شاباً ن     . للجميع
متناول ايديهم وينهلون منه كل حني، ويقتفون أثر اسلوب بيانه، يرونه حمافظاً دائمـاً علـى    

  .اجلدة نفسها يف اسلوبه والفتوة عينها يف طُرز بيانه
ـ    : النقطة اخلامسة  ر حنـو  ان القرآن الكرمي قد بسط  أحد جناحيه حنو املاضـي واآلخ

املستقبل، فاحلقيقة اليت اتفق عليها األنبياء السابقون هي جذر القرآن وأحد جناحيـه، فهـو               
  .يصدقهم ويؤيدهم، وهم بدورهم يؤيدونه ويصدقونه بلسان حال التوافق

وكذلك فان األولياء الصاحلني، والعلماء االصفياء هم مثار استمدت احلياة من شـجرة             
يوي يدل على ان شجرم املباركة  هي ذات حيـاة وعطـاء،             القرآن الكرمي، فتكاملهم احل   



وذات فيض دائم وذات حقيقة واصالة، فالذين انضـووا حتـت محايـة جناحـه الثـاين،                 
وعـاشــوا فــي ظــاللــه من أصحاب مجيــع طـرق الـوالية احلــقة،          

مع احلقائق،  واربــاب مجيع العلوم االسالمية احلقة يشهدون ان القرآن هو عني احلق، وجم           
  .وال مثيل له يف جامعيته ومشوليته، فهو معجزة باهرة

  .ان اجلهات الست للقرآن الكرمي منورة مضيئة، مما يبني صدقه وعدله: النقطة السادسة
 وهدفه - نعم، فمن حتته أعمدة احلجج والرباهني، وعليه تتألق سكة االعجاز وبني يديه

حقائق الوحي السماوي، وعـن   - ي نقطة استنادهأ - هدايا سعادة الدارين، ومن خلفه -
ميينه تصديق ما الحيد من أدلة العقول املستقيمة، وعن يساره االطمئنان اجلـاد واالجنـذاب               

  .اخلالص واالستسالم التام للقلوب السليمة والضمائر الطاهرة
ان القرآن الكرمي حصن مساوي حصني يف األرض  - تلك اجلهات الست - واذ تثبت

 تؤكد انـه  «مقامات»قوى على خرقه خارق وال ينفذ من جداره نافذ، فهناك أيضاً ستة     ال ي 
الصدق بذاته واحلق بعينه، وانه ليس بكالم بشر قط، وانه ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من                  

تأييد مصرف هذا الكون ومدبره له، الذي اختذ إظهار اجلميـل           : وأول تلك املقامات  . خلفه
 والصدق وحمق اخلداعني وازالة املفترين، سنة جارية لفعاليته سبحانه، فأيد سبحانه            ومحاية الرب 

وصدق هذا القرآن مبا منحه من مقام إحترام وتعظيم وأواله من مرتبة توفيق وفالح هو أكثر                
  .قبوالً وأعلى مرتبة وأعظم هيمنة يف العامل

 حنو  (ص)ات املباركة للرسول الكرمي   ومن مث فان االعتقاد الراسخ والتوقري الالئق من الذ        
القرآن الكرمي يفوق اجلميع وهو منبع االسالم وترمجان القرآن، وكونه بني اليقظـة والنـوم               
حينما يترتل عليه الوحي فيترتل عليه دون ارادته، وعدم بلوغ سائر كالمه شأوه، بل عـدم                

بياناً غيبياً ملا مضـى مـن    - ذا القرآن - مشاته له اىل حد رغم أنه أفصح الناس، وبيانه
وعـدم  . احلوادث الكونية الواقعة وملا سيأيت منها مع أميته، من دون تردد وبكل  إطمئنـان              

ظهور أية حيلة أو خطأ أو ما شاها من األوضاع منه مهما صغرت رغم انه بني أنظار أشد                  
 وتصديقه بكل   (ص)بلغ العظيم فاميان هذا الترمجان الكرمي وامل    .. الناس إنعاماً للنظر يف تصرفاته    



قوته لكل حكم من أحكام القرآن الكرمي، وعدم زعزعة أي شئ له مهما عظم يؤيد ويؤكد                
  .أن القرآن مساوي وكله صدق  وعدل وكالم مبارك للرب الرحيم

وكذا فان ارتباط مخس البشرية، بل الشطر األعظم منهم بذلك القرآن الكرمي املشاهد             
ب وتدين، واستماعهم اليه جبد وشوق وهلفة، وتوافد اجلـن واملالئكـة   أمامهم، إرتباط اجنذا  

والروحانيني اليه والتفافهم حوله عند تالوته التفاف الفراشة العاشقة للنور بشهادة امـارات             
ووقائع وكشفيات صادقة كثرية، كل ذلك تصديق بان هذا القرآن هو حمل رضـى الكـون                

  .هواعجابه، وان له فيه امسى مقام وأعال
وكذا فان أخذ كل طبقة من طبقات البشر ابتداًء من الغيب الشديد الغباء والعامي، اىل               
الذكي احلاد الذكاء والعامل نصيبها كاملة من الدروس اليت يلقيها القرآن الكرمي، وفهمهم منه              
أعمق احلقائق، واستنباط مجيع الطوائف من علماء مئات العلوم والفنون االسالمية، وخباصـة             

تهدي الشريعة السمحة وحمققي اصول الدين وعباقرة علم الكالم وامثاهلم، واسـتخراجهم            جم
االجوبة الشافية ملا حيتاجونه من املسائل اليت ختص علومهم من القرآن الكرمي، امنا هو تصديق               

  .بأن القرآن الكرمي هو منبع احلق ومعدن احلقيقة
 املقدمة يف األدب وال سيما الذين مل        وكذا فان عدم معارضة أدباء العرب الذين هم يف        

 - يدخلوا يف االسالم مع رغبتهم امللحة يف املعارضة، وعجزهم عجزاً تاماً أمام وجه واحد،
من بني وجوه االعجاز السبعة الكربى للقرآن، وعجزهم عن االتيـان   - وهو الوجه البالغي

دم معارضته ممن أتـى     بسورة واحدة فقط من سور القرآن الكرمي، وصدودهم عن ذلك، وع          
مع رغبتـهم يف   - من مشاهري البلغاء وعباقرة العلماء حلد اآلن الي وجه من وجوه االعجاز

وسكوم بعجز واحجامهم عن ذلك، هلو حجة قاطعة علـى ان   - ذيوع صيتهم باملعارضة
  .القرآن الكرمي معجزة فوق طاقة البشر

  .«من قاله؟ وملن قاله؟ وِلم قاله؟»: ننعم ان قيمة الكالم وعلوه وبالغته تتوضح يف بيا
وبناء على هذا فان القرآن الكرمي مل يأت ولن يأيت مثله ولن يدانيه شئ قط؛ ذلك ألن                 
القرآن الكرمي امنا هو خطاب من رب العوامل مجيعاً وكالم من خالقها، وهو مكاملة ال ميكـن                 

  . بالتصنعوليس فيه امارة تومئ - باي جانب كان من اجلوانب - تقليدها



 مث ان املخاطب هو مبعوث باسم البشرية قاطبة، بل باسم املخلوقات مجيعاً، وهو أكرم              
من أصبــح خمــاطــباً وأرفعهــم ذكراً، وهــو الـــذي ترشــــح          
االسالم العظيم من قوة إميانه وسعته، حىت عرج به اىل قاب قوسني أو أدىن فـرتل مكلـالً                  

  .باملخاطبة الصمدانية
ن القرآن الكرمي املعجز البيان قد بين سبيل سعادة الدارين، ووضح غايات خلـق               مث ا 

الكون، وما فيه من املقاصد الربانية موضحاً ما حيمله ذلك املخاطب الكرمي من االميان السامي  
الواسع الذي يضم احلقائق االسالمية كلها عارضاً كل ناحية من نواحي هذا الكون اهلائـل               

كمن يقلب خارطة أو ساعة أمامه، معلِّماً االنسانَ صانعه اخلالق سبحانه من خالل ومقلباً إياه 
فال ريب والبد انه ال ميكن االتيان مبثل هذا القرآن أبداً، وال ميكـن              . أطوار الكون وتقلباته  

  .مطلقاً ان تنال درجة إعجازه
سري للقرآن الكرمي يف وكذا فان اآلالف من العلماء األفذاذ الذين قام كل منهم بكتابة تف

جملدات بلغ قسم منها ثالثني أو أربعني جملداً بل سبعني جملداً، وبيام بأسانيدهم ودالئلهم ملا               
يف القرآن الكرمي مما الحيد من املزايا السامية والنكات البليغة واخلواص الدقيقـة واالسـرار               

اعها املختلفة، وإظهار كل هؤالء لتلك      اللطيفة واملعاين الرفيعة واالخبارات الغيبية الكثرية بأنو      
املزايا واثبام هلا دليل قاطع أن القرآن الكرمي معجزة إهلية خارقة وخباصة اثبات كل كتـاب                
من كتب رسائل النور البالغة مائة وثالثني كتاباً ملزية من مزايا القرآن الكرمي ولنكتة من نكاته                

املقام الثاين من »، و «املعجزات القرآنية» والسيما رسالة البديعة إثباتاً قاطعاً بالرباهني الدامغة،
 الذي يستخرج كثرياً من خوارق احلضارة من القرآن الكرمي أمثال القطـار             «الكلمة العشرين 

 الذي يبني اشارات آيـات اىل       «باالشارات القرآنية » املسمى   «الشعاع االول »و  . والطائرة
 اليت تبني   «بالرموزات الثمانية »لصغرية الثمانية املسماة    رسائل النور واىل الكهرباء، والرسائل ا     

مدى االنتظام الدقيق يف حروف القرآن الكرمي، وكم هي ذات أسرار ومعان غزيرة، والرسالة              
الصغرية اليت تبني خواتيم سورة الفتح وتثبت إعجازها خبمسة وجوه من حيث االخبار الغييب،              

جزء من أجزاء رسائل النور حلقيقة من حقائق القـرآن        فان إظهار كل    .. وأمثاهلا من الرسائل  



الكرمي، ولنور من أنواره كل ذلك تصديق وتأكيد بان القرآن الكرمي ليس له مثيـل، وانـه                 
  .معجزة وخارقة، وانه لسان الغيب يف عامل الشهادة هذا، وانه كالم عالّم الغيوب

ليها يف ست نقـاط، ويف      وهكذا، ألجل مزايا وخواص القرآن الكرمي هذه اليت أشري ا         
ست جهات، ويف ستة مقامات، دامت حاكميته النورانية اجلليلة وسلطانه املقدس املعظـم،             
بكمال الوقار واالحترام مضيئة وجوه العصور ومنورة وجه األرض أيضاً، طوال ألف وثالمثائة             

 مـن   وألجل تلك اخلواص أيضاً نال القرآن الكرمي ميزات قدسية حيث ان لكل حرف            . سنة
حروفه عشرة أثوبة وعشر حسنات يف األقل، وعشر مثار خالدة، بل ان كـل حـرف مـن          
حروف قسم من اآليات والسور يثمر مائة أو ألفاً أو أكثر، من مثار اآلخرة، ويتصاعد نـور                 

وامثاهلـا مـن املزايـا      .. كل حرف وثوابه وقيمته يف األوقات املباركة من عشرة اىل املئات          
 :سائح العامل، فخاطب قلبه قائالًالقدسية قد فهمها 

حقاً إن هذا القرآن الكرمي املعجز يف كل ناحية من نواحيه قد شهد بامجاع سوره »  -
وباتفاق آياته، وبتوافق أسراره وأنواره، وبتطابق مثاره وآثاره، شهادةً ثابتة بالـدالئل علـى              

 وعلى أمسائه احلسـىن،  وجود واجب الوجود، وعلى وحدانيته سبحانه، وعلى صفاته اجلليلة،    
  .حىت ترشحت الشهادات غري احملدودة جلميع أهل االميان من تلك الشهادة

وهكذا، فقد ذكرت يف املرتبة السابعة عشرة من املقام األول اشارة قصرية ملـا تلقـاه                
  :السائح هذا، من درس التوحيد واالميان من القرآن الكرمي

  
: احد االحد الذي دلَّ على وجوب وجوده يف وحدتهِ        ال إله إال اللّّّه الواجب الوجود الو      

القرآن املعجز البيان، املقبولُ املرغوب ألجناس املَلَِك واإلنس واجلاِن، املقروء كل آياته يف كل              
دقيقة بكمال االحترام، بألسنة مئات املاليني من نوع االنسان، الدائم سلطنته القدسيةُ علـى              

ى وجوِه االعصار والزمان، واجلاري حاكميته املعنوية النورانيـة     أقطار األرض واالكوان، وعل   
وكـذا شـِهد    .. على نصف األرض وخمس البشر يف أربعة عشر عصراً بكمال االحتشام          

وبرهن بامجاع سوِرِه القدسية السماوية، وباتفاق آياته النورانية اإلهلية وبتوافق أسراره وأنواره            
  . باملشاهدة والعيانوبتطابق حقائقه ومثراته وآثاره



  
  

  الذيل الثاين
   «رسالة الثمرة»املسألة العاشرة من الشعاع احلادي عشر »

  زهرة امريداغ
  ]رد شاف ومقنع على اعتراضات ترد حول التكرار يف القرآن الكرمي[

  !اخواين االعزاء األوفياء
ا اكتنفهـا   كنت اعاين من حالة مضطربة بائسة حينما تناولت هذه املسألة بالكتابة، لذ           

ولكين ادركت ان تلك العبـارات      . شئ من الغموض لكوا بقيت كما جاءت عفو اخلاطر        
فيا اسفى اذ مل استطع ان اويف حق هذا االعجاز من األداء            . املشوشة تنطوي على اعجاز رائع    

من حيث تعلقها بـالقرآن   - فعبارات الرسالة مهما كانت خافتة االنوار إالّ اا تعد. والتعبري
 تضم آللئ نفيسة سامية، فالرجاء ان تصرفوا النظر عن «صدفَة» و «عبادة فكرية» - الكرمي

فان وجدمتوها جـديرة حقـاً فاجعلوهـا        . قشرا وتنعمـوا النظر مبا فيها من آللئ ساطعة       
  . لرسالة الثمرة،  وإالّ فاقبلوها رسالة جوابية عن انيكم«املسألة العاشرة»

بتها يف غاية االمجال واالقتضاب، ملا كنت اكابد مـن سـوء            ولقد اضطررت اىل كتا   
التغذية وأوجاع االمراض، حىت انين ادرجت يف مجلة واحدة منها حقائق وحججاً غزيـرة،              

يف يومني من إيام شهر رمضان املبارك فارجو املعذرة عما بدر مـين   - بفضل اهللا - وامتمتها
  !اخويت االوفياء الصادقني143. من تقصري
يف الشهر املبارك رمضان، تدبرت يف معاين  - املعجز البيان -  كنت اتلو القرآنحينما

 - «الشـعاع األول »اليت وردت اشاراتها اىل رسائل النـور يف   - اآليات الثالث والثالثني
                                                           

 سجن «مثرة» احلقت بـ «أمريداغ» لطيفة وضاءة هلذا الشهر الكرمي وملدينة «زهرية»هذه املسألة   143
فهي تزيل باذن اللهه ما ينفثه أهٍل الضاللة من مسوم االوهام العفنة . «املسألة العاشرة»دنيزيل على اا 

  .املؤلف - .وذلك ببياا حكمة من حكمها الكثرية. يف القرآنحول ظاهرة التكرار 
 



كأا تطل على  - بل آيات تلك الصفحة يف املصحف وموضوعها - فرأيت أن كل آية منها
ال سيما آية النور  -  جهة نيلهم غيضا من فيضها وحظاً من معانيهارسائل النور وطالا من

 -  فهي تشري باالصابع العشر اىل رسائل النور، كما أن اآليات اليت تعقبها«يف سورة النور»
تطل على معارضي الرسائل واعدائها بل تعطيهم حصة كـربى، اذ ال   - وهي آية الظلمات

ومراميها غري قاصرة على زمان ومكان معينني بل تشمل         خيفى ان مقام تلك اآليات وأبعادها       
األزمنة واالمكنة مجيعها، أي خترج من جزئية االمكنة واالزمنة اىل كلّيتهما الشـاملة، لـذا               

فرداً واحداً مـن   - حق التمثيل - شعرت ان رسائل النور وطالا امنا ميثلون يف عصرنا هذا
  .افراد تلك الكلية الشاملة
آن الكرمي قد اكتسب الصفة الكلية والسعة املطلقة والرفعـة السـامية            ان خطاب القر  

واالحاطة الشاملة؛ لصدوره مباشرة من املقام الواسع املطلق للربوبية العامة الشاملة للمـتكلم             
ويكتسبها من املقام الواسع العظيم ملن اُنزل عليه هذا الكتاب، ذلكم الـنيب             .. االزيل سبحانه 

لنوع البشري واملخاطب باسم األنسانية قاطبة، بل باســم الكائنـات            املمثل ل  (ص)الكرمي
ويكتسبها ايضاً من توجه اخلطاب اىل املقام الواسع الفسيح لطبقات البشرية كافـة             .. مجيعاً

ويكتسبها أيضاً من املقام الرفيع احمليط النابع من البيان الشايف لقـوانني اهللا             .. وللعصور كافة 
نيا واآلخرة،باالرض والسماء، باالزل واالبد، تلك القوانني الـيت ختـص   سبحانه املتعلقة بالد  

  .ربوبيته وتشمل امور املخلوقات كافة
فهذا اخلطاب اجلليل الذي اكتسب من السعة والسمو واالحاطة والشمول ما اكتسب،            

  : يربز اعجازاً رائعاً وإحاطة شاملة، حبيث
 وهم معظم املخاطبني - ام العوام البسيطةان مراتبه الفطرية والظاهرية اليت تالطف أفه

متنح يف الوقت نفسه حصة وافرة ألعلى املستويات الفكرية وألرقى الطبقات العقلية، فـال   -
يهب ملخاطبيه شيئاً من ارشاداته وحدها، وال خيصهم بعربة من حكاية تأرخيية فقـط، بـل                

خطاباً نـدياً   - دستور كليلكوا فرداً من افراد  - خياطب مع ذلك كل طبقة يف كل عصر
  .طرياً جديداً كأنه اآلن يرتل عليهم



 وزجره العنيف هلم وانذاره الرهيـب       «..الظاملني... الظاملني»: وال سيما كثرة تكراره   
اىل  - ذا التكـرار  - من نزول مصائب مساوية وأرضية بذنوم ومظاملهم، فيلفت األنظار

ه أنواعاً من العذاب واملصائب النازلة على قوم عـاد          مظامل ال نظري هلا يف هذا العصر، بعرض       
ويف الوقت نفسه يبعث السلوان والطمأنينة اىل قلوب املـؤمنني املظلـومني،            . ومثود وفرعون 

  .بذكره جناة رسل كرام امثال ابراهيم وموسى عليهما السالم
ائـع  مث ان هذا القرآن العظيم يرشد كل طبقة من كل عصر ارشاداً واضحاً باعجاز ر              

  :مبيناً
 والعصور املندثرة اليت هي يف نظر الغافلني الضالني واد من عـدم             «االزمنة الغابرة »ان  

سحيق موحش رهيب، ومقربة مندرسة أليمة كئيبة، يعرضها صحيفة حيـة تطفـح عـرباً               
ودروساً، وعاملاً عجيباً ينبض باحلياة ويتدفق باحليوية من أقصاه اىل أقصاه، ومملِكـة ربانيـة               

واضحة جليلة كأا مشهودة تعرض  - باعجازه البديع - ط معنا بوشائج وأواصر فيبينهاترتب
أمامنا على شاشة، فتارة يأيت بتلك العصور ماثلة شاخصة أمامنا، وتارة يأخـذنا اىل تلـك                

  .العصور
 الذي يراه الغافلون فضاء موحشاً بال اية، ومجـادات          «الكون»ويبني باالعجاز نفسه    

كتاباً بليغاً، كتبه األحـد     : روح تتدحرج يف دوامة الفراق واآلالم، يبينه القرآن       مضطربة بال   
الصمد، ومدينة منسقة عمرها الرمحن الرحيم، ومعرضاً بديعاً أقامه الرب الكـرمي إلشـهار              

فيبعث ذا البيان حياة يف تلك اجلمادات ، وجيعل بعضها يسعى إلمداد اآلخـر،              . مصنوعاته
ر ويعينه، كأنه حياوره حماورة ودية صميمة، فكل شئ مسخر وكل شئ            وكل جزء يغيث اآلخ   
وهكذا يلقي القرآن دروس احلكمة احلقيقية والعلم املنور اىل االنس          .. انيط به وظيفة وواجب   
 - الذي له هذا االعجاز يف البيان - فال ريب ان هذا القرآن العظيم. واجلن واملالئكة كافة

  :الية، وميزات مقدسة سامية، امثالقمني بأن حيوز خواص راقية ع
يف كل حرف منه عشر حسنات، بل ألف حسنة أحياناً، بل ألوف احلسنات يف احيان               

وخماطبته بين آدم مجيعهم بل     .. وعجز اجلن واألنس عن األتيان مبثله ولو اجتمعوا له        .. أخرى
صر على حفظـه    وحرص املاليني من الناس يف كل ع      .. الكائنات برمتها خماطبة بليغة حكيمة    



وعدم الســـأم مـن تـــالوته الكثيـــرة رغـم           .. عن ظهر قلب بشوق ومتعة    
واســتــقراره الـتــام يف اذهــان الصغــار اللطيــفة      .. تــكراراتــه

 - وتلذذ املرضى واحملتضرين.. البسيطــة مع كثرة ما فيه من مجل ومواضع تلتبس عليهم
وغريها مـن  .. بسماعه، وجريانه يف امساعهم عذباً طيباً - الذين يتأملون حىت  من أدىن كالم

اخلواص السامية واملزايا املقدسة اليت حيوزها القرآن الكرمي، فيمنح قراءه وتالميذه انواعاً مـن              
  .سعادة الدارين

 حيث راعى أحسن الرعاية أمية «اسلوب ارشاده البليغ»ويظهر اعجازه اجلميل ايضاً يف 
فاظه التام على سالسته الفطرية، فهو أجلّ من ان يدنو منه تكلـف او       باحت (ص)مبلغه الكرمي 
فجاء اسلوبه مستساغاً لدى العوام الذين هـم اكثريـة    - مهما كان نوعه - تصنع او رياء

باسـطاً امـامهم    .. املخاطبني مالطفاً بساطة اذهام بترتالته الكالمية القريبة من أفهـامهم         
موجهاً االنظار اىل معجزات القـدرة      .. لسموات واالرض صحائف ظاهرة ظهوراً بديهياً كا    

  .اإلهلية وسطور حكمته البالغة املضمرتني حتت العاديات من االمور واالشياء
 جلملـة   «تكراره البليـغ  »مث ان القرآن الكرمي يظهر نوعاً من اعجازه البديع ايضاً يف            
خاطبني اىل معـان عـدة،   واحدة، او لقصة واحدة، وذلك عند ارشاده طبقات متباينة من امل   
كتاب دعاء ودعوة كما انـه      : وعرب كثرية يف تلك اآلية أو القصة، فاقتضى التكرار حيث أنه          

كتاب ذكر وتوحيد، وكل من هذا يقتضي التكرار، فكل ما كرر يف القرآن الكرمي اذاً مـن                 
  .آية أو قصة إمنا تشتمل على معىن جديد وعربة جديدة

 وقعت يف حياة الصحابة الكرام اثناء       «حوادث جزئية »ناوله  ويظهر إعجازه ايضاً عند ت    
نزوله وارسائه بناء االسالم وقواعد الشريعة فتراه يأخذ تلك احلوادث بنظر االهتمام البـالغ،              

أن أدق االمور ألصغر احلوداث جزئية امنا هي حتت نظر رمحته سبحانه، وضـمن              : مبيناً ا 
. يظهر ا سنناً إهلية جارية يف الكون ودساتري كلية شاملة         دائرة تدبريه وإرادته، فضال عن انه       
اليت هي مبثابة النويات عند تأسيس اإلسـالم والشـريعة    - زد على ذلك ان تلك احلوادث

  .ستثمر فيما يأيت من االزمان مثاراً يانعة من األحكام والفوائد



القرآن الكرمي عـن    ان تكرر احلاجة يستلزم التكرار، هذه قاعدة ثابتة، لذا فقد أجاب            
أسئلة مكررة كثرية خالل عشرين سنة فارشد باجاباته املكررة طبقات كثرية متباينـة مـن               

فهو يكرر مجالً متلك ألوف النـتــائـج، ويكرر ارشادات هي نتيجة ألدلـة            . املخاطبني
الحد هلا، وذلك عند ترسيخه يف األذهان وتقريره يف القلوب ما سيحدث من انقالب عظيم               

دل رهيب يف العامل وما سيصيبه من دمار وتفتت االجزاء، وما سيعقبه من بنـاء اآلخـرة    وتب
  .اخلالدة الرائعة بدال من هذا العامل الفاين

ان مجيع اجلزئيات والكليات ابتداء من : مث انه يكرر تلك اجلمل واآليات ايضاً عند اثباته
  .ضمن تصرفه جل شأنهالذرات اىل النجوم امنا هي يف قبضة واحد أحد سبحانه و

ويكررها ايضاً عند بيانه الغضب اإلهلي والسخط الرباين على االنسان املرتكب للمظامل            
عند خرقه الغاية من اخللق، تلك املظامل اليت تثري هيجان الكائنات واألرض والسماء والعناصر              

  .وتؤجج غضبها على مقترفيها
ال هذه األمور العظيمة اهلائلة اليعـد       لذا فان تكرار تلك اجلمل واآليات عند بيان امث        

نقصاً يف البالغة قط، بل هو اعجاز يف غاية الروعة واإلبداع، وبالغة يف غاية العلو والرفعـة،        
  :مطابقة تطابقاً تاماً ملقتضى احلال، فعلى سبيل املثال - بل فصاحة - وجزالة
تتكرر مائة واربع عشرة مرة يف      هي آية واحدة    ) ِبسِم اهللا الرحمِن  الرحيمِ    (ان مجلة   * 

القرآن الكرمي ذلك ألا حقيقة كربى متأل الكون نوراً وضياء وتشد الفرش بالعرش بربـاط               
فما من أحد إالّ وهو حباجة مسيسة اىل هـذه   - كما بيناها يف اللمعة الرابعة عشرة - وثيق

 فاحلاجة ما زالت قائمة احلقيقة يف كل حني، فلو تكررت هذه احلقيقة العظمى ماليني املرات،         
اذ ليست هي حاجة يومية كاخلبز، بل هي ايضاً كاهلواء والضياء الذي يضطر             . باقية ال ترتوي  

  .اليه ويشتاق كل دقيقة
تتكـرر مثـاين مـرات يف سـورة         ) وان ربك هلو العزيز الرحيم    (وان اآلية الكرمية    * 

وف احلقائق يف سورة تذكُر جنـاة       فتكرار هذه اآلية العظيمة اليت تنطوي على ال       . «الشعراء»
  :األنبياء عليهم السالم وعذاب اقوامهم، امنا هو لبيان



ان مظامل اقوامهم متس الغاية من اخللق، وتتعرض اىل عظمة الربوبية املطلقة، فتقتضـي              
 .العزة الربانية عذاب تلك األقوام الظاملة مثلما تقتضي الرمحة اإلهلية جناة األنبياء عليهم السالم             
فلو تكررت هذه اآلية الوف املرات ملا انقضت احلاجة والشوق اليها، فالتكرار هنا بالغة راقية 

  .ذات اعجاز واجياز
 واآلية  «الرمحن»املكررة يف سورة    ) فبأي آالء ربكما تكذبان   (وكذلك اآلية الكرمية    * 
يف وجـه    تصرخ كل منـهما      «املرسالت»املكررة يف سورة    ) ويل يومئذ للمكذبني  (الكرمية  

العصور قاطبة وتعلن اعالناً صرحياً يف اقطار السموات واألرض أن كفـر اجلـن واألنـس                
وجحودهم بالنعم اإلهلية، ومظاملهم الشنيعة، يثري غضب الكائنات وجيعل األرض والسموات           

ويتجاوز حقوق املخلوقات   .. وخيل حبكمة خلق العامل والقصد منه     ... يف حنق وغيظ عليهم   
ويستخف بعظمة االلوهية وينكرها، لذا فهاتان اآليتان ترتبطان بألوف         .. عليهاكافة ويتعدى   

من امثال هذه احلقائق، وهلما من األمهية ما أللوف املسائل وقوا، لو تكررتا الوف املـرات                
يف خطاب عام موجه اىل اجلن واالنس لكانت الضرورة قائمة بعد، واحلاجة اليها ما زالـت                

  .كرار هنا بالغة موجزة جليلة ومعجزة مجيلةفالت. موجودة باقية
فاملناجاة النبويـة   ) (ص)ومثال آخر نسوقه حول حكمة التكرار يف احلديث النبوي        * (

. املسماة باجلوشن الكبري مناجاة رائعة مطابقة حلقيقة القرآن الكرمي ومنوذج مستخلص منـه            
.. اجرنا من النار  .. صنا من النار  سبحانك يا ال إله إالّ انت األمان األمان خل        : نرى فيها مجلة  

جنّنا من النار، هذه اجلمل تتكرر مائة مرة، فلو تكررت الوف املرات ملا ولدت السأم، إذ أا                 
وأجل وظيفة للمخلوقات جتاه رم اجلليل      . تنطوي على أجل حقيقة يف الكون وهي التوحيد       

 وهي النجـاة مـن النـار        وهي التسبيح والتحميد والتقديس، واعظم قضية مصريية للبشرية       
  .وألزم غاية للعبودية وللعجز البشري وهي الدعاء. واخلالص من الشقاء اخلالد

حىت . وهكذا نرى امثال هذه األسس فيما تشتمل عليه انواع التكرار يف القرآن الكرمي            
يف صـحيفة   - صراحة أو ضـمناً  - نرى أنه يعرب اكثر من عشرين مرة عن حقيقة التوحيد

املصحف وذلك حسب اقتضاء املقام، ولزوم احلاجة اىل االفهام، وبالغة البيـان،            واحدة من   



فيهيج بالتكرار الشوق اىل تكرار التالوة، وميد به البالغة قوة ومسواً من دون أن يورث سأماً                
  .أو ملالً

ولقد أوضحت اجزاء رسائل النور حكمة التكرار يف القرآن الكرمي وبينت حججهـا             
  .مة التكرار وانسجامه مع البالغة، ومدى حسنه ومجاله الرائعواثبتت مدى مالء

أما حكمة إختالف السور املكية عن املدنية من حيث البالغة، ومن جهة االعجـاز              * 
  :ومن حيث التفصيل واالمجال فهي كما يأيت

ان الصف االول من املخاطبني واملعارضني يف مكة كانوا مشركي قريش وهم اميـون              
قتضت البالغة اسلوباً عالياً قوياً وامجاالً معجزاً مقنعـاً، وتكـراراً يسـتلزمه             الكتاب هلم، فا  

التثبيت يف االفهام؛ لذا حبثت اغلب السور املكية اركان االميان ومراتب التوحيد باسلوب يف              
غاية القوة والعلو، وباجياز يف غاية االعجاز، وكررت االميان باللّّه واملبدأ واملعـاد واالخـرة               

، بل قد عربت عن تلك االركان االميانية يف كل صحيفة أو اية، او يف مجلة واحدة، او                  كثرياً
كلمة واحدة، بل رمبا عربت عنها يف حرف واحد، يف تقدمي وتأخري، يف تعريف وتنكري، يف                

فاثبتت اركان االميان يف أمثال تلك احلاالت واهليئات البالغية إثباتـاً جعـل             . حذف وذكر 
ولقـد وضـحت    . وائمتها يقفون حيارى مبهوتني أمام هذا األسلوب املعجز       علماء البالغة   

 اعجـاز   «مع ذيوهلا ) املعجزات القرآنية (الكلمة اخلامسة والعشرون    »رسائل النور والسيما    
 «إشارات االعجاز يف مظان االجيـاز     »القرآن يف أربعني وجهاً من وجوهها، وكذلك تفسري         

.  رائعاً اعجاز القرآن من حيث وجه النظم بني اآليات الكرميـة           باللغة العربية الذي يبني بياناً    
  .فاثبتت كلتا الرسالتني فعالً علو األسلوب البالغي الفذ ومسو االجياز املعِجز

أما اآليات املدنية وسورها فالصف االول من خماطبيها ومعارضيها كانوا مـن اليهـود              
عد البالغة واساليب اإلرشاد واسـس      فاقتضت قوا . والنصارى وهم أهل كتاب مؤمنون باللّه     

التبليغ أن يكون اخلطاب املوجه ألهل الكتاب مطابقاً لواقع حاهلم، فجاء باسـلوب سـهل               
ألن تلك  - )االميانية(دون األصول واالركان  - واضح سلس، مع بيان وتوضيح يف اجلزئيات

فـات يف الشـرائع   اجلزئيات هي منشأ االحكام الفرعية والقوانني الكليـة، ومـدار األختال       
لذا فغالباً ما جند اآليات املدنية واضحة سلسة باسلوب بياين معجز خاص بالقرآن             . واالحكام



ولكن ذكر القرآن فذلكة قوية أو نتيجة ملخصة أو خامتة رصينة أو حجة دامغة تعقيباً               . الكرمي
عد ذلك يضمن   على حادثة جزئية فرعية، جيعل تلك احلادثة اجلزئية قاعدة كلية عامة، ومن ب            

االمتثال ا بترسيخ االميان باهللا الذي حيققه ذكر تلك الفواصل اخلتامية امللخصـة للتوحيـد               
. فترى أن ذلك املقام الواضح السلس يتنور ويسمو بتلك الفواصل اخلتامية          . واالميان واالخرة 

ت الراقيـة    واثبتت حىت للمعاندين مدى البالغة العالية وامليـزا        «رسائل النور »ولقد بينت   (
وانواع اجلزالة السامية الدقيقة الرفيعة يف تلك الفذلكات والفواصل وذلك يف عشر مميـزات              
). ونكت يف النور الثاين من الشعلة الثانية للكلمة اخلامسة والعشرين اخلاصة باعجاز القـرآن             

ز وهـوالعزي ) (ان اهللا بكل شيء علـيم     (،  )ان اهللا على كل شيء قدير     (فان شئت فانظر اىل     
وامثاهلا من اآليات اليت تفيد التوحيد وتذكر باالخرة، والـيت          ) وهو العزيز الرحيم  ) (احلكيم

تنتهي ا اغلب اآليات الكرمية، تر أن القرآن الكرمي عند بيانه االحكام الشـرعية الفرعيـة                
والقوانني االجتماعية يرفع نظر املخاطب اىل آفاق كلية سامية، فيبدل ـــ ذه الفواصل             

ذلك األسلوب السهل الواضح السلس اسلوباً عالياً رفيعاً، كأنه ينقل القارئ مـن   - اخلتامية
كتاب شريعة واحكام وحكمة، كما هو      : فيثبت أن القرآن  . درس الشريعة اىل درس التوحيد    

  .كتاب عقيدة واميان، وهو كتاب ذكر وفكر، كما هو كتاب دعاء ودعوة
ة معجزة ساطعة يف اآليات املدنية هو غـري بالغـة   وهكذا ترى أن هناك منطاً من جزال 

  .اآليات املكية، حسب اختالف املقام وتنوع مقاصد األرشاد والتبليغ
إذ يعلّم األحدية بتعـبري  ) رب العاملني(و  ) ربك: (فقد ترى هذا النمط يف كلمتني فقط      

  .ية، علما ان الواحدية تـتضمن األحد)رب العاملني(ويعلّم الواحدية بـ ) ربك(
بل قد ترى ذلك النمط من البالغة يف مجلة واحدة فرييك يف آية واحدة مثال نفوذ علمه       
اىل موضع الذرة يف بؤبؤ العني وموقع الشمس يف كبد السماء، واحاطة قدرته اليت تضع باآللة                

وهو علـيم بـذات     (الواحدة كالً يف مكانه، جاعلة من الشمس كأا عني السماء فيعقب            
أي يعقب نفـوذ    ) 6:احلديد) (يوجل الليل يف النهار ويوجل النهار يف الليل       (آية  بعد  ) الصدور

علمه سبحانه اىل خفايا الصدور بعد ذكره عظمة اخللق يف السموات واألرض وبسطها أمام              
فيقر يف األذهان أنه يعلم خواطر القلوب وخوايف شؤوا ضمن جـالل خالقيتـه              . األنظار



لـون مـن    ) وهو عليم بذات الصدور   : (فهذا التعقيب . واللسموات واألرض وتدبريه لشؤ   
اىل ارشاد  - القريب اىل افهام العوام - البيان حيول ذلك األسلوب السهل الواضح  الفطري

  .ساٍم وتبليغ عام جذاب
ان النظرة السطحية العابرة ال تستطيع ان ترى ما يورده القرآن الكـرمي مـن               : سؤال

نوع املناسبة والعالقة بني فذلكة تعرب عن توحيد سام أو تفيـد            حقائق ذات امهية، فال تعرف      
دستوراً كلياً، وبني حادثة جزئية معتادة؛ لذا يتوهم البعض ان هناك شـيئاً مـن قصـور يف                  
: البالغة، فمــثــالً ال تظهــر املناســبة البالغية يف ذكر دســـتور عظـيم         

ة وهي ايواء يوسف عليه السالم أخاه اليه        تعقيباً على حادثة جزئي   ) وفوق كل ذي علم عليم    (
  فريجى بيان السر يف ذلك وكشف احلجاب عن حكمته؟. بتدبري ذكي
 - اليت كل منها كأا قرآن على حدة - ان اغلب السور املطولة واملتوسطة:  اجلواب

دل التوحيد، النبوة، احلشر، الع   : وهي(ال تكتفي مبقصدين او ثالثة من مقاصد القرآن االربعة          
: بل كل منها يتضمن ماهية القرآن كلها، واملقاصد األربعة معاً، أي كل منـها             ) مع العبودية 

فكل سورة من تلك السور     . كتاب ذكر واميان وفكر، كما أنه كتاب شريعة وحكمة وهداية         
بل حىت الصحيفة  - فتجد ان كل مقام. تتضمن كُتباً عدة، وترشد اىل دروس خمتلفة متنوعة

يفتح أمام اإلنسان ابواباً لالميان حيقق ا اقرار مقاصد أخرى حيـث أن القـرآن    - الواحدة
يذكر ما هو مسطور يف كتاب الكون الكبري ويبينه بوضوح، فريسخ يف اعماق املؤمن احاطة               

لذا  فان ما يبـدو مـن        . ربوبيته سبحانه بكل شئ، ويريه جتلياا املهيبة يف اآلفاق واألنفس         
ىن عليها مقاصد كلية فتتالحق مناسبات وثيقة وعالقات قوية بتلك املناسبة           مناسبة ضعيفة، يب  

  .الضعيفة ظاهراً، فيكون االسلوب مطابقاً متاماً ملقتضى ذلك املقام، فتتعاىل مرتبته البالغية
ما حكمة سوق القرآن الوف الدالئل الثبات امور اآلخرة وتلقني التوحيد           : سؤال آخر 

ر يف لفته االنظار اىل تلك االمور صراحة وضمناً واشارة يف كل سورة             واثابة البشر؟ وما الس   
  بل يف كل صحيفة من املصحف ويف كل مقام؟ 

ألن القرآن الكرمي ينبه االنسان اىل اعظم انقالب حيدث ضـمن املخلوقـات             : اجلواب
امل ويرشده اىل اعظم مسألة ختصه وهو احل      . وهو اآلخرة .. ودائرة املمكنات يف تأريخ العامل    



تلك هي مسألة التوحيد الذي تدور عليه سعادته وشقاوته         .. لالمانة الكربى وخالفة األرض   
ويف الوقت نفسه يزيل القرآن سيل الشبهات الواردة دون انقطاع، وحيطم أشـد             . األبديتان

  .انواع اجلحود واالنكار املقيت
 املدهشة ومحل اآلخـرين     لذا لو قام القرآن بتوجيه االنظار اىل األميان بتلك األنقالبات         

نعم لو قام به آالف املرات وكرر تلـك        .. على تصديق تلك املسألة العظيمة الضرورية للبشر      
املسائل ماليني املرات اليعد ذلك منه إسرافاً يف البالغة قط، كما أنه اليولد سأماً وال ملـالً                 

حيث ليس هناك أهم وال أعظم ألبتة، بل ال تنقطع احلاجة اىل تكرار تالوا يف القرآن الكرمي،  
  .مسألة يف الوجود من التوحيد واآلخرة

ان الذين امنوا وعملوا الصاحلات هلم جنات جتري من         : (ان حقيقة اآلية الكرمية   : فمثالً
هي بشرى السعادة اخلالدة تزفها هـذه اآليـة    ) 11:الربوج) (حتتها االار ذلك الفوز الكبري    
لذي يالقي حقيقة املوت كل حني، فتنقذه هذه البشـرى مـن     الكرمية اىل االنسان املسكني ا    

من قبضة الفناء، بل متنحه سلطنة  - وعامله ومجيع أحبته - تصور املوت اعداماً أبدياً، وتنجيه
فلو تكررت هذه اآلية الكرمية ملياراً من املرات اليعد تكرارها          .. ابدية، وتكسبه سعادة دائمة   

  .ا شئمن االسراف قط، وال ميس بالغته
وهكذا ترى أن القرآن الكرمي الذي يعاجل امثال هذه املسائل القيمة ويسـعى القنـاع               
املخاطبني ا باقامة احلجج الدامغة، يعمق يف األذهان والقلوب تلك التحـوالت العظيمـة              
. والتبدالت الضخمة يف الكون، وجيعلها أمامهم سهلة واضحة كتبدل املرتل وتغـري شـكله             

بـالوف املـرات    - صراحة وضمناً واشارة - نظار اىل أمثال هذه املسائلفالبد أن لفت األ
ضروري جداً بل هو كضرورة اإلنسان اىل نعمة اخلبز واهلواء والضياء اليت تتكرر حاجته اليها               

  .دائماً
) 36:فـاطر ) (والذين كفروا هلم نار جهنم    : (ان حكمة تكرار القرآن الكرمي    : ومثالً* 

وسـوقها  . وأمثاهلا من آيات االنذار والتهديـد     ) 22:ابراهيم) (ب أليم ان الظاملني هلم عذا   (
  ):مثلما اثبتناها يف رسائل النور اثباتاً قاطعاً(باسلوب يف غاية الشدة والعنف، هي 



على حقوق الكائنات واغلب املخلوقات،  - أي جتاوز - ان كفر االنسان امنا هو جتاوز
 صدور العناصر حنقاً وغيظاً على الكافرين، حـىت         مما يثري  غضب السماوات واالرض، وميأل      

بل حىت اجلحيم تغضـب علـيهم       . تقوم تلك العناصر بصفع اولئك الظاملني بالطوفان وغريه       
اذا القوا فيها مسعوا هلا شهيقاً وهي : (غضباً تكاد تتفجر من شدته كما هو صريح اآلية الكرمية

لو يكرر سلطان الكون يف اوامره تلك اجلناية        ف). 7،8: امللك..) (تكاد متيز من الغيظ   _ تفور
وعقوبتها باسلوب يف غاية الزجر والشدة ألوف املرات، بل ماليني املرات،           ) الكفر(العظمى  

بل مليارات املرات ملا عد ذلك اسـرافاً مــطلقاً وال نقصاً يف البالغــة، نظراً لضخامة              
وبناء على حكمة اظهار امهية حقوق رعيتـه        تلك اجلناية العامة وجتاوز احلقوق غري احملدودة،        

اذ ال يكرر ذلك لضـآلة      . سبحانه وابراز القبح غري املتناهي يف كفر املنكرين وظلمهم الشنيع         
  .األنسان وحقارته بل هلول جتاوز الكافر وعظم ظلمه

مث اننا نرى ان مئات املاليني من الناس منذ الف ومئات من السنني يتلون القرآن الكرمي                
  .فة وشوق وحباجة ماسة اليه دون ملل والسأمبله

نعم، ان كل وقت وكل يوم إمنا هو عاملٌ ميضي وباب ينفتح لعامل جديد لذا فان تكرار                 
بشوق احلاجة اليها ألوف املرات ألجل اضاءة تلك العوامل السـيارة كلـها             ) ال إله إال اهللا   (

       ا بنور االميان، جيعل تلك اجلملة التوحيدية كأا سراج منري يف مسـاء تلـك العـوامل          وانار
كذلك تالوة القرآن الكرمي فهي تبدد الظالم       ) ال إله إالّ اهللا   (فكما أن األمر هكذا يف      . وااليام

املخيم على تلك الكثرة الكاثرة من املشاهد السارية، وعلى تلك العوامل السيارة املتجـددة،              
ياة، وجتعل تلك االوضاع املقبلة شهوداً      وتزيل التشوه والقبح عن صورها املنعكسة يف مرآة احل        

وترقّيه اىل مرتبة معرفة ِعظَم جزاء اجلنايات، وجتعله يدرك قيمة          . له يوم القيامة ال شهوداً عليه     
النذر املخفية لسلطان االزل واالبد اليت تشتت عناد الظاملني الطغاة، وتشوقه اىل اخلالص من              

ذه احلكم كلها يكرر القرآن الكرمي ما يكرر يف غاية          فألجل ه .. طغيان النفس األمارة بالسوء   
احلكمة، مظهراً ان النذر القرآنية الكثرية اىل هذا القدر، وذه القوة والشدة والتكرار حقيقة              

نعم ان عذاب جهنم هلـو      . عظمى، ينهزم الشيطان من تومهها باطال، ويهرب من ختيلها عبثاً         
  .عريون للنذر مسعاًعني العدالة ألولئك الكفار الذين ال ي



 عليهم السالم، فاحلكمة يف تكـرار قصـة         «قصص االنبياء »ومن املكررات القرآنية    * 
اليت هلا من احلكم والفوائد ما لعصا موسى، وكذا احلكمة يف  - مثالً - .موسى عليه السالم

ـ     يعهم تكرار قصص األنبياء امنا هي الثبات الرسالة األمحدية  وذلك بأظهار نبوة االنبيـاء مج
حجةً على احقية الرسالة االمحدية وصدقها؛ حيث ال ميكن أن ينكرها إالّ من ينكر نبـوم                

  .فذكرها اذن دليل على الرسالة. مجيعاً
مث إن كثرياً من الناس ال يستطيعون كل حني وال يوفقون اىل تالوة القرآن الكرمي كله،                

اضحة يف جعل كل سـورة مطولـة        ومن هنا تبدو احلكمة و    . بل يكتفون مبا يتيسر هلم منه     
ومتـوسـطة مبـثــابة قرآن مصغر، ومن مث تــكرار الـقــصص فيهــا مبثـل          

أي أن تكرار هذه القصص هو مقتضى البالغة ولـيس فيـه            . تكرار أركان االميان الضرورية   
 أعظم حادثة للبشرية    (ص)زد على ذلك فان فيه تعليماً بأن حادثة ظهور حممد           . اسراف قط 

  . مسألة من مسائل الكونواجلّ
 اعظم مقام وامساه يف القرآن الكرمي، وجعـل         (ص)ان منح ذات الرسول الكرمي    ! نعم* 

دليل ) ال إله إالّ اهللا(مقروناً بـ  - الذي يتضمن اربعة من اركان االميان - )حممد رسول اهللا(
 هلو اشـرف    (ص)وأي دليل على أن الرسالة احملمدية هي اكرب حقيقة يف الكون، وان حممداً            

 هي السراج   (ص)وان احلقيقة احملمدية اليت متثل الشخصية املعنوية الكلية حملمد        . املخلوقات طراً 
 أهل هلذا املقام اخلارق، كما قد اثبت ذلك يف أجزاء رسائل            (ص)املنري للعاملني كليهما، وانه   

  :كما يأيت. هانورد هنا واحداً من الف من. النور حبجج وبراهني عديدة اثباتاً قاطعاً
 من حسنات يف االزمنة قاطبة يكتـب مثلـها يف   (ص)ان كل ما قام به مجيع أمة حممد       

  .«السبب كالفاعل»، وذلك حسب قاعدة (ص)صحيفة حسناته
وان تنويره جلميع حقائق الكائنات بالنور الذي اتى به ال جيعل اجلن واألنس واملالئكة              

ل الكون برمته والسـماوات واألرض مجيعـاً        وذوي احلياة يف امتنان ورضى وحدهم بل جيع       
  .راضية عنه حمدثة بفضائله

يومياً من أدعية فطرية مستجابة ال  - الذين يبلغون املاليني - وان ما يبعثه صاحلو االمة
بداللة القبول الفعلي املشاهد ألدعية النباتات بلسان االستعداد، وادعيـة احليوانـات    - ترد



ادعية الرمحة بالصالة والسالم عليه ، وما يرسلونه مبا ظفروا من ومن  - بلسان حاجة الفطرة
  .مكاسب معنوية وحسنات هداياً، امنا تقدم اليه اوالً

مبجـرد   -  من أنوار ال حدود هلا مبا تتلوه أمته(ص)فضالً عما يدخل يف دفتر حسناته
المثائة الـف  اليت تزيد على ث - من القرآن الكرمي الذي يف كل حرف من حروفه - التالوة
  .. عشر حسنات وعشر مثار اخروية، بل مائة بل الف من احلسنات - حرف

ان عالم الغيوب سبحانه قد سبق علمه وشاهد أن احلقيقة احملمديـة الـيت هـي            ! نعم
 ستكون كمثال شجرة طوىب اجلنة، لذا أواله يف         (ص)الشخصية املعنوية لتلك الذات املباركة    

وبين يف اوامره بـأن نيـل     . يث هو املستحق لذلك املقام الرفيع     قرآنه تلك األمهية العظمى ح    
بل أخذ . شفاعته امنا هو باتباعه واالقتداء بسنته الشريفة وهو أعظم مسألة من مسائل األنسان            

اوضاعه االنسانية البشرية اليت هي مبثابة بذرة شجرة طوىب  - بني حني وآخر - بنظر االعتبار
  .اجلنة

لقرآن املكررة متلك هذه القيمة الراقية وفيها من احلكم ما فيهـا،            وهكذا فألن حقائق ا   
فالفطرة السليمة تشهد أن يف تكراره معجزة معنوية قوية وواسعة، االّ من مرض قلبه وسـقم                

  :وجدانه بطاعون املادية، فتشمله القاعدة املشهورة
  قد ينكر املرء ضوء الشمس من رمد 

  وينكر الفم طعم املاء من سقم 
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  :خامتة هذه املسألة العاشرة يف حاشيتني
  :احلاشية االوىل

طرق مسعي قبل اثنيت عشرة سنة، ان زنديقاً عنيداً، قد فضح سوء طويته وخبث قصده               
. باقدامه على ترمجة القرآن الكرمي، فحاك خطة رهيبة، للتهوين من شأنه مبحاولـة ترمجتـه              

ولتتلـى  !  قيمته؟ أي لريى الناس تكراراته غري الضرورية       ليترجم القرآن لتظهر  : وصرح قائالً 
اال أن رسائل النور بفضل اهللا قد شلت تلك         . اىل آخره من االفكار السامة    ! ترمجته بدالً منه  

الفكرة واجهضت تلك اخلطة حبججها الدامغة وبأنتشارها الواسع يف كل مكان، فاثبتت اثباتاً             
  :قاطعاً أنه

وان أية لغة غـري اللغـة العربيـة         .. قرآن الكرمي ترمجة حقيقية   ال ميكن قطعاً ترمجة ال    
وان الترمجات  .. الفصحى عاجزة عن احلفاظ على مزايا القرآن الكرمي ونكته البالغية اللطيفة          

حمل التعابري اجلامعة املعجزة للكلمات  - بأي حال - العادية اجلزئية اليت يقوم ا البشر لن حتل
ف من حروفها حسنات تتصاعد من العشرة اىل األلف، لذا ال ميكـن  القرآنية اليت يف كل حر 

  .مطلقاً تالوة الترمجة بدالً منه
بيد ان املنافقني الذين تتلمذوا على يد ذلك الزنديق، سعوا مبحاوالت هوجاء يف سبيل              

ولكن ملا كنت ال التقي احداً، فـال علـم يل           . الشيطان ليطفئوا نور القرآن الكرمي بأفواههم     



يقة ما يدور من أوضاع، االّ ان اغلب ظين ان ما أوردته آنفاً هو السبب الذي دعـا اىل                   حبق
  . علي، رغم ما حييط يب من ضيق«املسألة العاشرة»إمالء هذه 

  :احلاشية الثانية
 عقب اطالق سراحنا مـن      «شهر»كنت جالساً ذات يوم يف الطابق العلوي من فندق          

الكثرية يف احلدائق الغنـاء     ) الصفصاف(اشجار احلَور    أتأمل فيما حوايل من      «دنيزيل»سجن  
والبساتني اجلميلة، رأيتها جذالنة حبركاا الراقصة اجلذابة، تتمايل جبذوعها وأغصاا، وتز           

فبدت أمامي باى صورة واحالها، وكأا تسبح هللا يف حلقات          . اوراقها بادىن ملسة من نسيم    
  .ذكر وليل

طيفة أوتار قليب احملزون من فراق إخواين، وانا مغموم النفرادي          مست هذه احلركات الل   
موســما اخلريف والشتاء وانتابتين غفلة،  - فجأة - فخطر على البـال.. وبقائي وحيداً

وبدأت أتأمل على تلك احلَور اجلميلة، واحتسر       .. اذ ستتناثر االوراق وسيذهب الرواء واجلمال     
يها تلك النشوة الفائقة تأملا شديداً حىت اغرورقـت عينـاي           على سائر األحياء اليت تتجلى ف     

واحتشدت على رأسي أحزان تدفقت من الزوال والفراق متأل هذا الستار املزركش البـهيج              
  !.للكائنات

 -  يغيـثين (ص)وبينما أنا يف هذه احلالة احملزنة اذا بالنور الذي اتت به احلقيقة احملمدية
فبدل تلك األحزان والغموم اليت ال حدود هلـا مسـرات    - مثلما يغيث كل مؤمن ويسعفه

وأفراحاً الحد هلا، فبت يف امتنان أبدي ورضى دائم من احلقيقة احملمدية اليت انقـذين فـيض       
واحد من فيوضات انوارها غري احملدودة فنشر ذلك الفيض السلوان يف ارجاء نفسي واعماق              

  :وجداين، وكان ذلك كاآليت
افلة أظهرت تلك االوراق الرقيقة واالشجار الفارعة اهليفاء من دون          ان تلك النظرة الغ   

وظيفة وال مهمة، ال نفع هلا وال جدوى، واا ال تز اهتزازها اللطيف من شـدة الشـوق                  
فتباً هلا من نظرة غافلة اصابت صميم مـا هـو           .. والنشوة بل ترتعد من هول العدم والفراق      

ن عشق للبقاء، وحب احليـاة، واالفتتـان باحملاسـن،    م - كما هو عند غريي - مغروز يفّ
فحولت الدنيا اىل جهنم معنوية، والعقـل اىل عضـو للشـقاء            .. والشفقة على بين اجلنس   



 البشـرية   (ص)فبينما كنت اقاسي هذا الوضع املؤمل، اذا بالنور الذي أنار به حممد           . والتعذيب
اين ووظائف ومهمات غزيرة جداً تبلـغ       مجعاء يرفع الغطاء ويزيل الغشاوة ويربز ِحكَماً ومع       

  :وقد اثبتت رسائل النور ان تلك الوظائف واحلكم تنقسم اىل ثالثة أقسام. عدد اوراق احلَور
فكما ان صانعاً ماهراً اذا     . وهو املتوجه اىل االمساء احلسىن للصانع اجلليل      : القسم االول 

نعته ويباركون ابداعه، فـان تلـك       ما قام بصنع ماكنة بديعة، يثين عليه اجلميع ويقدرون ص         
املاكنة هي بدورها كذلك تبارك صانعها وتثين عليه بلسان حاهلا، وذلك باراءـا النتـائج               

  .املقصودة منها اراءة تامة
فهو املـتوجه اىل انظــار ذوي احليـاة وذوي الشعــور مـن            : اما القسم الثاين  

ذ، فيــكون كل شــئ    املخلوقات أي يكون موضــع مطالعة حلــوة وتأمل لذي       
االّ بعد وضع معانيـه   - عامل الشهادة - كأنه كتاب معرفة وعـلـم، وال يغادر هذا العالَم

يف اذهان ذوي الشعور، وطبع صوره يف حافظتهم، وانطباع صـورته يف االلـواح املثاليـة                
ن لسجالت علم الغيب، أي ال ينسحب من عامل الشهادة اىل عامل الغيب إال بعد دخوله ضم               

  .دوائر وجود كثرية ويكسـب انواعا من الوجود املعنـوي والغيـيب والعلمي
نعم ما دام اهللا موجوداً، وعلمه حييط بكل شئ، فالبد ان ال يكون هناك يف عامل املؤمن                 

بينما دنيا الكفـار زاخـرة   .. عدم، واعدام، وانعدام، وعبث، وحمو، وفناء، من زاوية احلقيقة  
دام ومليئة بالعبث والفناء ومما يوضح هذه احلقيقة ما يدور على االلسنة            بالعدم والفراق واالنع  
  .«من كان له اهللا كان له كل شئ، ومن مل يكن له اهللا مل يكن له شئ»:من قول مشهور هو

ان االميان مثلما ينقذ االنسان من االعدام األبدي اثناء املوت، فهو ينقذ دنيا             : اخلالصة
 وال سيما الكفر املطلق - بينما الكفر. عدم واالنعدام والعبثكل شخص ايضاً من ظلمات ال

ويلقيه يف ظلمات جهنم معنويـة  . فانه يعدم ذلك االنسان، ويعدم دنياه اخلاصة به باملوت -
  .حموالً لذائذ حياته آالماً وغصصاً

كانوا فلْترنّ آذان الذين يستحبون احلياة الدنيا على االخرة، وليأتوا بعالج هلذا االمر ان              
  .صادقني، أو ليدخلوا حظرية االميان وخيلصوا انفسهم من هذه اخلسارة الفادحة

  )سبحانك الَ ِعلْم لَنا ِاالّ ما علَّمتنا ِانك اَنت الْعليم الْحكيم(



  
  أخوكم الراجي دعواتكم واملشتاق اليكم 

  سعيد النورسي



 
  الكلمة السادسة والعشرون

  رسالة القدر
حيِمِبسمِن  الرحِم اهللا الر  
  )21:احلجر) (وِانْ ِمن شيٍء االّ عندنا خزائنه وما ننزله ِاالّ ِبقَدٍر معلوٍم(
  )12:يس) (وكلّ شيٍء اَْحصيناه يف إماٍم مبٍني(
حناول حلّ بعض اسرارمها يف اربعـة      . القدر اإلهلي واجلزء االختياري مسألتان مهمتان     [

  ]قدرمباحث ختص ال
  املبحث االول

ان القدر واجلزء االختياري جزءان من اميان حايل ووجداين، يبين اية حدود االميـان              
  .واالسالم، وليسا مباحث علمية ونظرية

ان املؤمن يعطي للهكل شئ، وحييل اليه كل أمر، وما يزال هكذا حىت حييل فعلـه                : اي
واملسؤولية يربز امامه اجلزء االختياري قائالً      ولكي ال ينجو يف النهاية من التكليف        .ونفسه اليه 

  !«انت مسؤول، أنت مكلّف»: له
اعرف »: مث انه لكي ال يغتر مبا صدر عنه من حسنات وفضائل، يواجهه القدر، قائالً له              

  .«حدك، فلست انت الفاعل
ان القدر واجلزء االختياري مها يف اعلى مراتب االميان واالسالم قد دخال ضمن             ! اجل

فالقدر ينقذها من الغرور، واجلزء االختياري      .. سائل االميانية، الما ينقذان النفس االنسانية     امل
وليسا من املسائل العلمية والنظرية اليت تفضـي اىل مـا           . ينجيها من الشعور بعدم املسؤولية    

ئات يناقض سر القدر وحكمة اجلزء االختياري كلياً بالتشبث بالقدر للتربئة من مسؤولية السي            
اليت اقترفتها النفوس االمارة بالسوء واالفتخار بالفضائل اليت اُنعمت عليهـا واالغتـرار ـا               

  .واسنادها اىل اجلزء االختياري
ان العوام الذين مل يبلغوا مرتبة ادراك سر القدر هلم مواضع الستعماله، ولكـن              !  اجل

الباليا والذي هو عـالج     هذه املواضع تنحصر يف املاضيات من االمور وخبصوص املصائب و         



اليأس واحلزن، وليس يف امور املعاصي أو يف املقبالت من االيام، والذي ينتفي كونه مساعداً               
  . على اقتراف الذنوب والتهاون يف التكاليف

مبعىن ان مسألة القدر ليست للفرار من التكليف واملسؤولية، بل هو إلنقاذ االنسان من              
  .من مسائل االميانالفخر والغرور، وهلذا دخلت ض

أما اجلزء االختياري، فقد دخل ضمن مباحث العقيدة ليكون مرجعـاً للسـيئات، ال              
  .ليكون مصدراً للمحاسن والفضائل اليت تسوق اىل الطغيان والتفرعن

ألن . ان القرآن الكرمي يبني ان االنسان مسؤول عن سـيئاته مسـؤولية كاملـة             ! نعم
ملا كانت السيئات من قبيل التخريبـات، لـذا يسـتطيع           و. االنسان هو الذي اراد السيئات    

االنسان ان يوقع دماراً هائالً بسيئة واحدة، كإحراق بيت كامل بعود ثقاب، وبذلك يستحق              
  .انزال عقاب عظيم به

أما يف احلسنات، فليس له احلق يف الفخر واملباهاة، ألن حصته فيها ضئيلة جـداً، ألن                
والقدرة الربانية هي اليت اوجدا، فالسؤال      .  احلسنات، واقتضتها  الرمحة اإلهلية هي اليت ارادت    

وال يكون االنسان مالكاً هلـذه      . واجلواب والسبب والداعي كالمها من احلق سبحانه وتعاىل       
بينما الـذي   . احلسنات وصاحباً هلا االّ بالدعاء والتضرع، وباالميان، وبالشعور بالرضى عنها         

سانية، إما باالستعداد او باالختيار، مثلما تكتسب بعض املـواد          اراد السيئات هو النفس االن    
التعفن واالسوداد من ضياء الشمس اجلميل الالمع، فذلك االسوداد امنا يعود اىل استعداد تلك             
املادة، ولكن الذي يوجد تلك السيئات بقانون إهلي متضمن ملصاحل كثرية امنا هو اهللا سبحانه               

أمـا  . ال مها من النفس االنسانية حبيث تتحمل املسؤولية عنـها         اي أن التسبب والسؤ   . ايضاً
اخللق واالجياد اخلاص به سبحانه وتعاىل فهو مجيل، ألن له مثرات اخرى مجيلة،  ونتائج شىت                

  .مجيلة، فهو خري
ومن هذا السر يكون خلق الشر ليس شراً، وامنا كسب الشر شر، اذ ال حيق لكسـالن               

  .املطر ليس رمحة:ان يقول - ن ملصاحل غزيرةاملتضم - قد تأذى من املطر



ان يف اخللق واالجياد خرياً كثرياً مع تضمنه لشر جزئي، وان ترك خري كثري ألجل               ! نعم
. شر جزئي، حيدث شراً كثرياً، لذا فان ذلك الشــر اجلزئي يعد خيـــراً ويف حكمـه              

  .د واىل استعدادهفليس يف اخللق اإلهلي شر وال قبح، بل يعود الشر اىل كسب العب
 وكما ان القدر اإلهلي مرتّه عن القبح والظلم، من حيث النتيجة والثمرات، كذلك فهو    
مقدس عن القبح والظلم من حيث العلة والسبب، ألن القدر  اإلهلي ينظر اىل العلل احلقيقية،                

اً ضمن  بينما الناس يبنون احكامهم على ما يشاهدونه من علل ظاهرة فريتكبون ظلم           . فيعدل
  .عدالة القدر نفسه

هب ان حاكماً قد حكم عليك بالسجن بتهمة السرقة، وانت برئ منها، ولكن             : فمثالً
  .لك قضية قتل مستورة ال يعرفها االّ اهللا

فالقدر  اإلهلي قد حكم عليك بذلك السجن، وقد عدل من أجل ذلك القتل املسـتور                
السجن بتهمة السرقة وانـت منـها     أما احلاكم فقد ظلمك، حيث حكم عليك ب       . عن الناس 
  .برئ

وهكذا ففي الشئ الواحد تظهر جهتان، جهة عدالة القدر واالجياد  اإلهلي، وجهة ظلم              
  .قس بقية االمور على هذا. البشر وكسبه

اي ان القدر واالجياد  اإلهلي مرتّهان عن الشر والقبح والظلم، باعتبار املبدأ واملنتـهى               
  .النتائجواالصول والفروع والعلل و

 oواذا قيل:  
ما دام اجلزء االختياري ال قابلية له يف االجياد، وال يوجد يف يد االنسان غري الكسـب                 
الذي هو يف حكم امر اعتباري، فكيف يكون اذن شكوى القرآن املعجز البيان مـن هـذا                 
االنسان شكاوى عظيمة جتاه عصيانه خالق السموات واالرض؛ حىت كأنه اُعطي له وضـع              

و العاصي، بل يرسل سبحانه جنوده املالئكة إلمداد العبد املؤمن جتاه ذلك العاصى، بـل               العد
  ِفلم هذه األمهية البالغة؟.. يمده خالق السموات واالرض بنفسه

ألن الكفر والعصيان والسيئة كلها ختريب وعدم، وميكن ان تترتب ختريبـات            : اجلواب
اذ كما ان عدم ايفـاء مـالح        . ي وعدمي واحد  هائلة وعدمات غري حمدودة على امٍر اعتبار      



سفينة ضخمة بوظيفته يغرق السفينة، ويفسد نتائج اعمال مجيع العاملني فيها، لترتب مجيـع              
تلك التخريبات اجلسيمة على عمل عدٍم واحد، كذلك الكفر واملعصية، لكوما نوعاً مـن              

. تباري، فيسببان نتائج مريعـة العدم والتخريب، فيمكن ان حيركهما اجلزء االختياري بأمر اع        
ألن الكفر وان كان سيئة واحدة؛ االّ انه حتقري جلميع الكائنات بوصمها بالتفاهة والعبثيـة،               

فان . وتكذيب جلميع املوجودات الدالة على الوحدانية، وتزييف جلميع جتليات االمساء احلسىن          
ات كافة واالمسـاء  اإلهليـة       ديده سبحانه وتعاىل وشكواه باسم الكائنات قاطبة، واملوجود       

احلسىن؛ كلها من الكافر شكاوى عنيفة وديدات مريعة هو عني احلكمة وان تعذيبه بعذاب              
  .خالد هو عني العدالة

وحيث ان االنسان لدى احنيازه اىل جانب التخريب بالكفر والعصيان، يسبب دمـاراً             
الء املخربني، اىل عناية إهلية عظيمة، رهيباً بعمل جزئي، فان اهل االميان حمتاجون اذن، جتاه هؤ

ألنه اذا تعهد عشرة  من الرجال األقوياء باحلفاظ على بيت وتعمريه، فان طفـالً شـريراً يف              
  . حماولته احراق البيت، يلجئ اولئك الرجال اىل الذهاب اىل وليه بل التوسل اىل السلطان

ه وتعاىل للصمود جتاه هؤالء العصاة     لذا فاملؤمنون حمتاجون اشد احلاجة اىل عنايته سبحان       
  .الفاجرين

ان الذي يتحدث عن القدر واجلزء االختياري ان كان ذا اميان كامل،            : حنصل مما سبق  
مطمئن القلب، فانه يفوض امر الكائنات كلها، ونفسه كذلك، اىل اهللا سـبحانه وتعـاىل،               

خص حيق له الكالم يف القدر      فهذا الش . ويعتقد بان االمور جتري حتت تصرفه سبحانه وتدبريه       
فيتحمل املسـؤولية،   . واجلزء االختياري ألنه يعرف أن نفسه وكل شئ، منه سبحانه وتعاىل          

مستنداً اىل اجلزء االختياري الذي يعتربه مرجعاً للسيئات، فيقدس ربه ويرتّهه، ويظل يف دائرة              
القـدر يف احلسـنات     وينظـر اىل    . العبودية ويرضخ  للتكليف  اإلهلي ويأخذه على عاتقه        

والفضائل الصادرة عنه، لئال يأخذه الغرور، فيشكر ربه بدل الفخر، ويرى القدر يف املصائب              
  .اليت ترتل به فيصرب

ولكن ان كان الذي يتحدث يف القدر  اإلهلي واجلزء االختياري من أهل الغفلة، فـال                
حتيـل   - لـة أو الضـاللة  بدافع من الغف - حيق له اخلوض فيهما، ألن نفسه االمارة بالسوء



الكائنات اىل االسباب، فتجعل ما هللا اليها، وترى نفسها مالكة لنفسها، وترجع افعاهلـا اىل               
. نفسها ويسنـدها اىل االســباب، بينما حتمـل القــدر املســؤولية والتقصـريات         

ـ  - وحينئٍذ يكون اخلوض يف القدر واجلزء االختياري باطالً ال اساس له وال  - ومذا املفه
يعىن سوى دسيسة نفسية حتاول التملص من املسؤولية، مما ينايف حكمة القدر وسـر اجلـزء                

  .االختياري
  املبحث الثاين

   144. هذا املبحث حبث علمي دقيق خاص للعلماء 
 oكيف ميكن التوفيق بني القدر واجلزء االختياري؟: اذا قلت  

  :بسبعة وجوه: اجلواب
لذي تشهد حلكمته وعدالته الكائنات كلها، بلسان االنتظام        ان العادل احلكيم ا   : االول

فكمـا  . وامليزان، قد اعطى لالنسان جزءاً اختيارياً جمهول املاهية، ليكون مدار ثواب وعقاب           
ان للحكيم العادل حكَماً كثرية خفية عنا، كذلك كيفية التوفيق بني القدر واجلزء االختياري              

  . فية التوفيق ال يدل على عدم وجودهولكن عدم علمنا بكي. خافية علينا
ان كل انسان يشعر بالضرورة ان له ارادة واختياراً يف نفسه، فيعرف وجود ذلك   : الثاين

فكـثري مـن    . وان العلم مباهية املوجودات شئ والعلم بوجودها شئ آخر        . االختيار وجداناً 
فهذا اجلزء االختياري ميكن    . نااالشياء وجودها بديهي لدينا االّ أن ماهيتها جمهولة بالنسبة الي         

ان يدخل ضمن تلك السلسلة، فال ينحصر كل شئ يف نطاق معلوماتنا، وان عدم علمنـا ال                 
  .يدل على عدمه
ان اجلزء االختياري ال ينايف القدر، بل القدر يؤيد اجلزء االختياري؛ ألن القدر             :  الثالث

  .ارنا، وهلذا يؤيد االختيار وال يبطلهنوع من العلم  اإلهلي، وقد تعلق العلم  اإلهلي باختي

                                                           
144
هذا املبحث الثاين هو اعمق واعضل مسألة يف القدر، وهو مسألة عقائدية كالمية ذات امهية جليلة   

 .املؤلف - .لدى العلماء احملققني، وقد حلتها رسائل النور حالً تاماً



القدر نوع من العلم، والعلم تابع للمعلوم، اي على اية كيفية يكون املعلوم حييط      : الرابع
به العلم  ويتعلق به، فال يكون املعلوم تابعاً للعلم، اي ان دساتري العلم ليست اساسـاً إلدارة                  

وم ووجوده اخلـارجي ينظـر اىل االرادة        املعلوم من حيث الوجود اخلارجي، ألن ذات املعل       
  .ويستند اىل القدرة

مث ان االزل ليس طرفاً لسلسلة املاضي كي يتخذ اساساً يف وجود االشـياء ويتصـور                
 - كاحاطة السماء بـاالرض  - اضطراراً حبسبه، بل االزل حييط باملاضي واحلاضر واملستقبل

  .كاملرآة الناظرة من االعلى
 يف شئ ختيل طرٍف ومبدٍأ يف جهة املاضي للزمان املمتد يف دائـرة              لذا ليس من احلقيقة   

املمكنات واطالق اسم االزل عليه، ودخول االشياء بالترتيب يف ذلك العلم االزيل، وتـوهم              
  .املرء نفسه يف خارجه، ومن مث القيام مبحاكمة عقلية يف ضوء ذلك

  :فانظر اىل هذا املثال لكشف هذا السر
واملسـافة الـيت يف     . مرآة، وفرضت املسافة اليت يف ميينها املاضـي       اذا وجدت يف يدك     

يسارها املستقبل، فتلك املرآة ال تعكس االّ ما يقابلها، وتضم الطرفني بترتيب معني، حيث ال               
تستوعب اغلبهما، ألن املرآة كلما كانت واطئة عكست القليل، بينما اذا رفعت اىل االعلى              

توسع، وهكذا بالصعود تدرجيياً تستوعب املرآة املسافة يف الطرفني معاً فان الدائرة اليت تقابلها ت
  . يف نفسها يف آن واحد

فال . وهكذا يرتسم يف املرآة يف وضعها هذا كل ما جيري من حاالت يف كلتا املسافتني              
يقال ان احلاالت اجلارية يف احداها مقدمة على االخرى، أو مؤخرة عنـها، او توافقهـا، أو            

  .ختالفها
يف مقام رفيع يضم كل ما »وهكذا فالقدر  اإلهلي لكونه من العلم االزيل، والعلم االزيل        

 كما يعبر عنه يف احلديث الشريف، لـذا ال نكـون حنـن وال               «كان وما يكون، وحييط به    
  .حماكماتنا العقلية خارجني عن هذا العلم قطعاً، حىت نتصوره مرآة تقع يف مسافة املاضي

فاالرادة ال تتعلق مـرة   - لقدر يتعلق تعلقاً واحداً بالسبب وباملسبب معاًان ا: اخلامس
: لذا جيب االّ يقال. اي ان هذا املسبب سيقع ذا السبب - باملسبب مث بالسبب مرة اخرى



ما دام موت الشخص الفالين مقدراً يف الوقت الفالين، فما ذنب من يرميه ببندقيـة بارادتـه      
  يرمه ملات ايضا؟اجلزئية؛ اذ لو مل 

 oجيب االّ يقال؟: سؤال ِلم  
ألن القدر قد عني موته ببندقية ذاك، فاذا فرضت عدم رميه، عندئٍذ تفـرض              : اجلواب
االّ اذا تركت مسلك اهـل السـنة واجلماعـة          . فِبم حتكم اذن على موته    . عدم تعلق القدر  

. بب، كما هو عند اجلربية    ودخلت ضمن الفرق الضالة اليت تتصور قدراً للسبب وقدراً للمس         
أمـا  . لو مل يرمه فان موته جمهول عنـدنا : أما حنن اهل احلق فنقول. أو تنكر القدر كاملعتزلة  

  .لو مل يرمه ال ميوت: بينما املعتزلة يقولون. لو مل يرمه ملات ايضاً: اجلربية فيقولون
ري  عنـد    ان امليالن الذي هو اس اساس اجلزء االختياري، أمر اعتبـا          145: السادس  

املاتريدية، فيمكن أن يكون بيد العبد، ولكن امليالن أمر موجود لدى االشعريني، فليس هـو               
وهلذا فذلك امليالن وذلك التصرف     . بيد العبد، االّ ان التصرف عندهم أمر اعتباري بيد العبد         

ـ       . فيه، امران نسبيان، ليس هلما وجود خارجي حمقق        ه أما االمر االعتباري فال حيتـاج ثبوت
ووجوده اىل علة تامة واليت تستلزم الضرورة املوجبة لرفع االختيار، بل اذا اختذت علة ذلـك                
االمر االعتباري وضعاً بدرجة من الرجحان، فانه ميكن ان يثبت،وميكن ان يتركه يف تلـك               

  .ال تفعل! هذا شر: اللحظة، فيقول له القرآن آنئٍذ
على االجياد، لَرفع االختيار؛ ألن القاعدة املقررة       لو كان العبد خالقاً ألفعاله وقادراً       ! نعم

 اي ال يايت اىل الوجود شئ مامل يكـن          «ما مل جيب مل يوجد    »يف علم االصول واحلكمة أنه      
أما العلة التامـة فيقتضـي املعلـول        . وجوده واجباً، اي البد من وجود علة تامة مث يوجد         

  .وعندها ال اختيار. بالضرورة وبالوجوب
 oاذا قلت :  

                                                           
145
 . املؤلف - .قيقحقيقة خاصة للعلماء املدققني غاية التد  



الترجيح بال مرجٍح حمال، بينما كسب االنسان الذي تسمونه امراً اعتباريـاً، بالعمـل              
احياناً وبعدمه اخرى، يلزم الترجيح بال مرجح ان مل يوجد مرجح موِجب، وهذا يهدم اعظم               

  !اصل من اصول الكالم
دون  - اي الرجحان بال سـبب وال مـرجح   - ان الترجح بال مرجح حمال: اجلواب

الترجيح بال مرجح الذي جيوز وهو واقع، فاالرادة  اإلهلية صفة من صفاته تعاىل وشأا القيام                
  ).اي اختياره تعاىل هو املرجح(مبثل هذا العمل 

 oاذا قلت:  
  القاتل؟: ما دام الذي خلق القتل هو اهللا سبحانه وتعاىل، فلماذا يقال يل

 هو أمر نسيب، حسب قواعـد علـم         ان اسم الفاعل مشتق من املصدر الذي      : اجلواب
فاملصدر هو كسبنا، ونتحمـل     . الصرف وال يشتق من احلاصل باملصدر الذي هو أمر ثابت         

عنوان القاتل حنن، واحلاصل باملصدر خملوق اهللا سبحانه، وما يشم منه املسؤولية ال يشتق من               
  . احلاصل باملصدر
االّ ان اهللا   . ، ضعيف وأمر اعتباري   ان ارادة االنسان اجلزئية وجزأه االختياري     :  السابع

. سبحانه وهو احلكيم املطلق قد جعل تلك االرادة اجلزئية الضعيفة شرطاً عادياً الرادته الكلية             
   طريق ختتاره للسلوك، فانا اسوقك اليه        : اي كأنه يقول معىن وهلذا فاملسـؤولية   . يا عبدي اي
ت طفالً عاجزاً ضـعيفاً علـى عاتقـك      اذا أخذ ) وال مشاحة يف االمثال   (تقع عليك، فمثالً    

وطلب الطفل الصعود على جبٍل عـاٍل،       . اىل اين تريد الذهاب، فسآخذك اليه     : وخيرته قائالً 
! انت الذي طلبت  : فال شك ستقول له   . وانت اخذته اىل هناك، ولكن الطفل مترض او سقط        

ه أحكم احلاكمني جعل    فهو سبحان . وهللا املثل االعلى  .. وهكذا. وتزيده لطمة تأديب  . وتعاتبه
  .ارادة عبده الذي هو يف منتهى الضعف شرطاً عادياً الرادته الكلية

  :حاصل الكالم
ان لك ارادة يف منتهى الضـعف، االّ ان يـدها طويلـة يف السـيئات                ! ايها االنسان 

فسـلّم  . والتخريبات وقاصرة يف احلسنات، هذه االرادة هي اليت تسمى باجلزء االختيـاري           
 تلك االرادة الدعاء، كي متتد وتطال اىل اجلنة اليت هي مثرة من مثـار سلسـلة                 إلحدى يدى 



وسلّم لليد االخرى االسـتغفار     .. احلسنات وتبلغ السعادة االبدية اليت هي زهرة من ازاهريها        
اي أن الـدعاء    . كي تقصر يدها عن السيئات، وال تبلغ مثرة الشجرة امللعونة زقوم جهـنم            

 اخلري بقوة عظيمة، كما ان االستغفار والتوبة يكسران مـيالن الشـر             والتوكل ميدان ميالن  
  .وحيدان من جتاوزه
  املبحث الثالث

ان االميان بالقدر من اركان االميان، اي ان كل شئ بتقدير اهللا، والدالئل القاطعة على               
ته وحنن سنبني هنا مدى قوة هذا الركن االميـاين وسـع          . القدر كثرية جداً ال تعد وال حتصى      
  .باسلوب بسيط وظاهر يف مقدمة

  املقدمة
ان كل شئ قبل كونه وبعد كونه مكتوب يف كتاب، يصرح ذا القرآن الكرمي يف كثري      

وتصدق هذا احلكم القرآين    ) وال رطب وال يابس االّ يف كتاب مبني       (من آياته الكرمية امثال     
ات النظام وامليزان واالنتظام واالمتياز     الكائنات قاطبة، اليت هي قرآن القدرة  اإلهلية الكبري، بآي         

  . والتصوير والتزيني وامثاهلا من االيات التكوينية
ان كتابات كتاب الكائنات املنظومة وموزونات اياا تشهد على أن كل شـئ             ! نعم
أما الدليل على أن كل شئ مكتوب ومقدر قبل وجوده وكونه، فهو مجيع املبادىء              . مكتوب

اذ ما البذور االّ صنيديقات لطيفـة ابـدعها         . قادير والصور شواهد صدق   والبذور ومجيع امل  
حسـب هندسـة القـدر ـ      - أودع فيها القدر فهريس رمسه، وتبين القدرة) ن.ك(معمل 

مبعىن ان كل ما سـيجري علـى        . معجزاا العظيمة على تلك البذيرات، مستخدمة الذرات      
ألن البذور بسيطة ومتشاة    . وب يف بذرا  الشجرة من امور مع مجيع وقائعها، يف حكم املكت        

  .مادةً، فال اختالف بينها
مث ان املقدار املنظم لكل شئ يبني القدر بوضوح فلو دقق النظر اىل كائن حي لتبني أن                 
له شكالً ومقداراً، كأنه قد خرج من قالب يف غاية احلكمة واالتقان، حبيث أن اختاذ ذلـك                 

نه يتأتى من وجود قالب مادي خارق يف منتهى االنثنـاءات           املقدار والشكل والصورة، اما ا    



أو أن القدرة  اإلهلية تفصل تلك الصورة وذلك الشكل وتلبسها الشجرة بقالب .. واالحنناءات
  .معنوي علمي موزون أتى من القدر

تأمل اآلن يف هذه الشجرة، وهذا احليوان، فالذرات الصم العمي اجلامدة اليت ال شعور              
تشاة بعضها ببعض، تتحرك يف منو االشياء، مث تتوقف عند حدود معينة توقف عارف              هلا وامل 

  .مث تبدل مواضعها وكأا تستهدف غاية كربى. عامل مبظان الفوائد والثمرات
اي أن الذرات تتحرك على وفق املقدار املعنوي اآليت من القدر، وحسب االمر املعنوي              

  .لذلك املقدار
در موجودة يف االشياء املادية املشهودة اىل هذه الدرجة، فالبد أن           فما دامت جتليات الق   

أوضاع االشياء احلاصلة والصور اليت تلبسها واحلركات اليت تؤديها مبرور الزمان تابعة ايضـاً              
  .إلنتظام القدر
  .ان يف البذرة جتليني للقدر! نعم
الرادة واالوامـر   خيرب ويشري اىل الكتاب املبني الذي هـو عنـوان ا          ) بديهي: (االول
  .التكوينية

خيرب ويرمز اىل االمام املبني الذي هو عنوان االمر والعلـم   ) معقول(جتٍل نظري  : واآلخر
  .اإلهلي
هو ما تتضمن تلك البذرة من اوضاع وكيفيات وهيئـات ماديـة            ) فالقدر البديهي (

  . للشجرة، واليت ستشاهد فيما بعد
لبذرة من اوضـاع واشـكال وحركـات        هو ما سيخلق من تلك ا     ) القدر النظري (و

فتلك االوضـاع   . وتسبيحات طوال حياة الشجرة وهي اليت يعبر عنها بتاريخ حياة الشجرة          
واالشكال واالفعال تتبدل حيناً بعد حني االّ ان هلا مقداراً قدرياً منتظماً، كما هو الظاهر يف                

  .اغصان الشجرة واوراقها
اء االعتيادية والبسيطة، فالبد أن هـذا يفيـد؛ ان          فلئن كان للقدر جتٍل كهذا يف االشي      

  .االشياء كلها قبل كوا ووجودها مكتوبة يف كتاب، وميكن ان يفهم ذلك بشئ من التدبر



أما الدليل على أن تأريخ حياة كل شئ، بعد وجوده وكونه، مكتوب؛ فهـو  مجيـع                 
حلافظة  لالنسان الـيت تشـري اىل   والقوة ا. الثمرات اليت خترب عن الكتاب املبني  واالمام املبني    

  .اللوح احملفوظ وخترب عنه، كل منها شاهد صادق، وأمارة وعالمة على ذلك
مقدرات حياة الشـجرة   - اليت هي يف حكم قلبها - ان كل مثرة تكتب يف نواا! نعم

  . ومستقبلها ايضاً
 يد القـدرة  تكتب فيها - اليت هي كحبة خردل يف الصغر - والقوة احلافظة لالنسان

بقلم القدر تاريخ حياة االنسان وقسماً من حوادث العامل املاضية كتابةً دقيقة، كأا وثيقـة               
وعهد صغري من صحيفة االعمال اعطته تلك القدرة لالنسان ووضعها يف زاوية من دماغـه               

للبقـاء،  ليتذكر ا وقت احملاسبة، وليطمئن انّ خلق هذا اهلرج واملرج والفناء والزوال مرايا              
  .رسم فيها القدير هويات الزائالت، والواحاً يكتب فيها احلفيظ العليم معاين الفانيات

ان حياة النباتات، ان كانت منقادة اىل هذا احلد لنظام القدر مع اـا        :  حنصل مما سبق  
ـ        ا ادىن حياة وابسطها، فان حياة االنسان اليت هي يف اعلى مرتبة من مراتب احلياة، البـد ا

  .رمست جبميع تفرعاا مبقياس القدر وكتبت بقلمه
كما ان القطرات تخرب عن السحاب، والرشحات تدل على نبع املاء واملستندات            ! نعم

والوثائق تشري اىل وجود السجل الكبري، كذلك الثمرات والنطف والبذور والنوى والصـور             
اي االنتظـام املـادي يف    - واالشكال املاثلة امامنا وهي يف حكم رشحات القدر البـديهي 

ومبثابـة مسـتنداما    - اي االنتظام املعنوي واحليـايت  - وقطرات القدر النظري - االحياء
تدل بالبداهة على الكتاب املبني،  وهو سجل االرادة واالوامر التكوينية، وعلى            .. ووثائقهما

  .اللوح احملفوظ، الذي هو ديوان العلم  اإلهلي، االمام املبني
ما دمنا نرى أن ذرات كل كائن حي، اثناء منوه ونشوئه ترحـل اىل حـدود                : يجةالنت

وتغري طريقها لتثمر يف تلك النهايات حكمـةً وفائـدة   . وايات ملتوية  منثنية وتقف عندها   
  . فبالبداهة ان املقدار الظاهري لذلك الشئ قد رسم بقلم القدر. ومصلحة



على ما يف احلاالت املعنوية ايضاً لذلك الكائن        وهكذا فان القدر البديهي املشهود يدل       
فالقدرة مصدر،  . احلي من حدود منتظمة ومثمرة وايات مفيدة قد رمست بقلم القدر ايضاً           

  .والقدر ِمسطَر، تسطّر القدرةُ على مسطر القدر، ذلك الكتاب للمعاين
كيمة، امنا هـو    فما دمنا ندرك ادراكاً جازماً أن ما رسم من حدود ومثرات وايات ح            

بقلم القدر املادي واملعنوي، فالبد أن ما جيريه الكائن احلي طوال حياته من احوال واطوار قد                
اذ إن تاريخ حياته جيري على وفق نظام وانتظام، مـع تغـيريه             . رسم ايضاً بقلم ذلك القدر    
شك ان تاريخ   فما دام قلم القدر مهيمناً على مجيع ذوي احلياة، فال         . الصور واختاذه االشكال  

 الذي هو اكمل مثرة من مثرات العامل وخليفة االرض احلامل لالمانة الكربى - حياة االنسان
  .اكثر انقياداً لقانون القدر من اي شئ آخر -

 oفان قال :  
ان القدر قد كبلنا وسلب حريتنا، اال ترى ان االميان بالقدر يورث ثقالً على القلـب                

   املشتاقان اىل االنبساط واجلوالن؟ويولد ضيقاً يف الروح، ومها
فكما ان القدر ال يورث ضيقاً، فانه مينح خفة بـال ايـة             ! حاش للّه . كال: واجلواب

وراحة بال غاية وسروراً ونوراً حيقق األمن واالمان والروح والرحيان؛ ألن االنسان إن مل يؤمن               
ضعيف ضمن دائرة ضيقة وحرية بالقدر يضطر ألن حيمل ثقالً بقدر الدنيا على كاهل روحه ال        

جزئية وحترر مؤقت، ألن االنسان له عالقات مع الكائنات قاطبة، وله مقاصد ومطالـب ال               
تنتهيان االّ ان قدرته وارادته وحريته ال تكفي إليفاء واحٍد من مليون مـن تلـك املطالـب                  

ـ        ان بالقـدر،  واملقاصد، ومن هنا يفهم مدى ما يقاسيه االنسان من ثقل معنوي يف عدم االمي
  . وكم هو خميف وموحش

بينما االميان بالقدر حيمل االنسان على أن يضع مجيع تلك االثقال يف سفينة القدر، مما               
مينحه راحة تامة، اذ ينفتح امام الروح والقلب ميدان جتوال واسـع، فيسـريان يف طريـق                 

السوء حريتـها اجلزئيـة     بيد أن هذا االميان يسلب من النفس االمارة ب        . كماالما حبرية تامة  
  .ويكسر فرعونيتها وحيطم ربوبيتها وحيد من حركاا السائبة



وحيث ال نسـتطيع    . أال ان االميان بالقدر لذيذ ما بعده لذة، وسعادة ما بعدها سعادة           
  :تعريف تلك اللذة والسعادة، نشري اليهما باملثال اآليت

ن اىل قصر السـلطان العـامر       رجالن يسافران معاً اىل عاصمة سلطان عظيم، ويدخال       
احدمها ال يعرف السلطان ويريد ان يسكن يف القصر خلسة وميضـي            . بالعجائب والغرائب 

ولكن ادارة تلك احلديقة وتدبريها وتنظـيم       . حياته بغصب االموال، فيعمل يف حديقة القصر      
املرهقة دفعته اىل   وارداا وتشغيل مكائنها واعطاء ارزاق حيواناا الغريبة وامثاهلا من امورها           

االضطراب الدائم والقلق املستمر، حىت اصبحت تلك احلديقة الزاهية الشبيهة باجلنة جحيماً ال 
واخرياً يلقى به   . اذ يتأمل لكل شئ يعجز عن ادارته، فيقضي وقته باآلهات واحلسرات          . يطاق

  .يف السجن عقاباً وتأديباً له لسوء تصرفه وادبه
 يعرف السلطان، ويعد نفسه ضيفاً عليـه، ويعتقـد ان مجيـع             اما الشخص الثاين فانه   

بنظام وقانون وعلى وفق برنامج وخمطـط،       .. االعمال يف القصر واحلديقة تدار بسهولة تامة        
فيلقى الصعوبات والتــكاليـف اىل قانون السلــطان، مســتفيداً بانــشــراح        

ـ        رة كــاجلـنــة،  تام وصفاء كامـل من متــع تلــك احلديــقة الـزاهـ
ويــرى كــل شـــئ مجيالً حقاً، استناداً اىل عطف السلطان ورمحته، واعتمـاداً            

  .فيقضي حياته يف لذة كاملة وسعادة تامة.. على مجال قوانينه االدارية
  )من آمن بالقدر أمن من الكدر(فافهم من هذا سر 

  املبحث الرابع
ما للقدر مجيل وخري، بل حىت الشر اآليت        لقد اُثبت يف املبحث االول ان كل        : اذا قلت 

بينما املصائب والباليا اليت ترتل يف دار الدنيا هذه جتـرح           . والقبح الوارد منه مجيل     . منه خري 
  .هذا احلكم وتقدح ذا االثبات

  !يا نفسي ويا صاحيب: اجلواب
حمـض  اعلما ان الوجود خـري      . يا من تتأملان كثرياً لشدة ما حتمالن من شفقة ورأفة         

والعدم شر حمض، والدليل هو رجوع مجيع احملاسن والكماالت والفضائل اىل الوجود، وكون             
  .العدم اساس مجيع املعاصي واملصائب والنقائص



وملا كان العدم شراً حمضاً، فاحلاالت اليت تنجر اىل العدم او يشم منها العدم تتضـمن                
 تتقوى بتقلبها ضمن احـوال خمتلفـة،        الشر ايضاً، لذا فاحلياة اليت هي اسطع نور للوجود،        

وتتصفى بدخوهلا اوضاعاً متباينة، وتثمر مثرات مطلوبة باختاذها كيفيات متعددة، وتبني نقوش            
  .امساء واهب احلياة بياناً لطيفاً ومجيالً بتحوهلا يف اطوار متنوعة

شقات وبناًء على هذه احلقيقة تعرض حاالت على االحياء يف صور اآلالم واملصائب وامل            
والبليات، فتتجدد بتلك احلاالت انوار الوجود يف حيام وتتباعد عنها ظلمات العـدم، واذا              
حبيام تتطهر وتتصفى، ذلك ألن التوقف والسكون والسكوت والعطالة والدعة والرتابة، كل            

 حىت ان اعظم لذة من اللذائذ تتناقص بل تزول يف احلاالت          . منها عدم يف الكيفيات واالحوال    
  .الرتيبة

ملا كانت احلياة تبني نقوش االمساء احلسىن، فكل ما يرتل باحليـاة اذن             : حاصل الكالم   
  .مجيل وحسن
أن صانعاً ثرياً ماهراً يكلّف رجالً فقرياً لقاء أجرة معينة ليقوم له يف ظرف ساعة               : فمثالً

 القيمة فيلبسه ما     ألجل اظهار آثار صنعته اجلميلة وابراز مدى ثرواته        «موديل»بدور النموذج   
نسجه من حلة قشيبة يف غاية اجلمال واالبداع،و جيرى عليه اعماالً ويظهر اوضاعاً واشكاالً              

  ...شىت إلظهار خوارق صنائعه وبدائع مهاراته، فيقص ويبدل ويطول ويقصر، وهكذا
 انك تتعـبين وتـرهقين    »: ترى أحيق لذلك الفقري األجري أن يقول لذلك الصانع املاهر         

وانك تشوه بقصك وتقصريك هذا القميص الذي       .. بطلبك مني االحنناء مرة واالعتدال أخرى     
   «!لقد ظلمت وما انصفت؟: جيملين ويزينين؟ ترى أيقدر ان يقول له

اذ يبـدل قمـيص     ) وهللا املثل االعلى  (وكذلك األمر يف الصانع اجلليل الفاطر اجلميل        
لبه يف حاالت كثرية، ذلك القيمص املرصع باللطـائف         الوجود الذي ألبسه ذوي احلياة، ويق     

  .واحلواس كالعني واالذن والعقل والقلب وامثاهلا، يبدله ويقلّبه اظهاراً لنقوش امسائه احلسىن
ففي االوضاع اليت تتسم باآلالم واملصائب انوار مجال لطيف تشف عن اشـعة رمحـة               

  .المساء احلسىنضمن ملعات احلكمة  اإلهلية، اظهاراً ألحكام بعض ا
  



  اخلامتة 
هذه فقرات مخس اسكتت النفس االمارة بالسوء لسعيد القدمي، تلك النفس اجلاهلـة             [

  ]املتفاخرة املغرورة املرائية املعجبة بنفسها
 oالفقرة االوىل:  

فلقد اثبتنـا  . ما دامت االشياء موجودة ومتقنة الصنع، فالبد ان صانعاً ماهراً قد صنعها        
  :نية والعشرين اثباتاً قاطعاً انهيف الكلمة الثا

وإن . ان مل تسند كل االشياء اىل الواحد األحد، يتعسر كل شئ كتعسر االشياء كلها             
  .اُسند كل شئ اىل الواحد األحد، تسهل االشياء كلها كسهولة شئ واحد

وملا كان الذي خلق االرض والسموات هو الواحد األحد، فالبد ان ذلك البديع احلكيم 
اىل غريه فيفسد  - وهم ذوو احلياة - طى مثرات االرض والسموات ونتائجهما وغاياماال يع
وال ميكـن ان  . وال ميكن ان يسلّمها اىل ايدي اآلخرين فيعبث جبميع اعماله احلكيمة          . االمور
  .وال يسلّم ايضاً شكرها وعباداا اىل غريه.. يبيدها
 oالفقرة الثانية  :  

 تشبهني ساق العنب، ال تغتري وال تفتخري، فتلك السـاق مل            انِك! يا نفسي املغرورة  
  .تعلق العناقيد على نفسها، بل علّقها عليها غريها

 oالفقرة الثالثة:  
فان احلديث الشريف صريح بـ     . انين خدمت الدين  : ال تغتري قائلة  ! يا نفسي املرائية  

سِك ذلك الرجل الفـاجر،     فعليك ان تعدى نف     146ان اهللا ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر       
  .النك غري مزكاة
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 .املترجم - .الدين  بالرجل الفاجر



واعلمي ان خدمتك للدين وعباداتك ما هي اال شكر ما انعم اهللا عليـك، وهـي اداء            
اعلمي هذا وانقذي نفسك من العجب      .. لوظيفة الفطرة وفريضة اخللق ونتيجة الصنعة  اإلهلية       

  .والرياء
 oالفقرة الرابعة :  

قة، واحلكمة احلقة، فاظفري مبعرفـة اهللا، اذ        ان كنت ترومني احلصول على علم احلقي      
حقائق املوجودات كلها، امنا هي اشعة اسم اهللا احلق، ومظاهر امسائه احلسىن، وجتليات صفاته              

واعلمي ان حقيقة كل شئ مادياً كان أو معنوياً وجوهريـاً أو عرضـياً، وحقيقـة                . اجلليلة
واالّ فهي صورة   . تعاىل وترتكز على حقيقته   االنسان نفسه امنا تستند اىل نور من انوار امسائه          

  .ولقد ذكرنا يف ختام الكلمة العشرين شيئاً من هذا البحث. تافهة ال حقيقة هلا
  !يا نفسي

ان كنت مشتاقة اىل هذه الدنيا، وتفرين من املوت، فاعلمي يقيناً ان ما تظنينه حياة، ما                
 من زمان وما فيه من اشياء دنيوية كلـه          هو االّ الدقيقة اليت انت فيها، فما قبل تلك الدقيقة         

  .وما بعد تلك الدقيقة من زمان وما فيه كله عدم، ال شئ. ميت
مبعىن ان ما تفتخرين به وتغترين به من حياة فانية ليس االّ دقيقة واحدة، حىت ان قسماً                 

كَم قسـم  من هنا ح.. ان احلياة عاشرة عشر من الدقيقة، بل آنٌّ سيال: من اهل التدقيق قالوا  
  .من اهل الوالية والصالح بعدمية الدنيا من حيث اا دنيا

فما دام االمر هكذا فدعي احلياة املادية النفسية واصعدي اىل درجات حيـاة القلـب               
 - امليتان بالنسبة لـك  - وانظري ما اوسع دائرة حياا، فاملاضي واملستقبل. والروح والسر

  .حيان بالنسبة هلا وموجودان
  :سيفيا نف

  : ما دام االمر هكذا، ابكي كما يبكي قليب واستغيثي وقويل
  أنا فاٍن، من كان فانياً ال اريد

  ..انا عاجز، من كان عاجزاً ال اريد
  ..سلمت روحي للرمحن، سواه ال اريد



  ..بل اريد، ولكن حبيباً باقياً اريد
  .. انا ذرة

  .ولكن مشساً سرمداً اريد
  .ملوجودات كلّها اريدانا ال شئ ومن غري شئ، ولكن ا

 oالفقرة اخلامسة:  
وهي اشـارة اىل مرتبـة مـن    . هذه الفقرة خطرت باللغة العربية وكتبت كما وردت   

  .«اهللا اكرب»املراتب الثالث والثالثني يف ذكر 
اهللا اكرب؛ اذ هو القدير العليم احلكيم الكرمي الرحيم اجلميل النقاش االزيل الـذي مـا                

 وجزءاً وصحائف وطبقاٍت وما حقائق هذه املوجـودات كليـاً           حقيقة هذه الكائنات كالً   
  : وجزئياً ووجوداً وبقاًء إال

  ٍ.خطوط قلم قـضائه وقدره وتنظيمه وتقديره بعلٍم وحكمة
  . ونقوش بركار علمه وحكمته وتصويره وتدبريه بصنع وعناية

  . وتزيينات يد بـيـضاء صنعه وعنايته وتزيينه وتنويره بلطف وكرمٍِ
  . اهري لطائف لطفه وكرمه وتودده وتعرفه برمحة ونعمةوأز

  . ومثرات فياض رمحته ونعمته وترمحه وحتننه جبمال وكمال
وملعات وجتليات مجاله وكماله بشهادات تفانية املرايا وسيالية املظاهر مع بقاء اجلمـال             

ودائم االنعام  ارد السرمدي، الدائم التجلي والظهور، على مر الفصول والعصور والدهور،           
  . على مر االنام وااليام واالعوام

نعم فاالثر املكمل يدل ذا عقل على الفعل املكمل مث الفعل املكّمل يدل ذا فهم علـى                 
االسم املكمل مث االسم املكمل يدل بالبداهة على الوصف املكمل مث الوصف املكمل يـدل               

اليقني على كمال الذات مبا يليق بالذات       بالضرورة على الشأن املكمل مث الشأن املكمل يدل ب        
  . وهو احلق اليقني



مـن اظهـر    .. نعم تفاين املرآة، زوال املوجودات، مع التجلي الدائم مع الفيض املالزم          
من اوضح برهان للجمال    .. من افصح تبيان  .. الظواهر ان اجلمال الظاهر، ليس ملك املظاهر      

  .. اقي الودودللب.. ارد لالحسان ادد للواجب الوجود
  

  اللّهم صل على سيدنا حممد من االزل اىل االبد عدد ما يف علم اهللا 
  .وعلى اله وصحبه وسلم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ذيل

  هذا الذيل القصري جداً له امهية عظيمة ومنافع للجميع
للوصول اىل اهللا سبحانه وتعاىل طرائق كثرية، وسبل عديدة ومورد مجيع الطرق احلقـة             

اال ان بعض هذه الطرق اقرب من بعـض واسـلم           . لصائبة هو القرآن الكرمي   ومنهل السبل ا  
  .واعم

طريقـاً قصـرياً    - بالرغم من فهمي القاصر - وقد استفدت من فيض القرآن الكرمي
  :وسبيالً سوياً هو

  .طريق العجز، الفقر، الشفقة، التفكر



 يوصـل اىل    ان العجز كالعشق طريق موصل اىل اهللا، بل اقرب واسلم، اذ هـو            ! نعم
  .احملبوبية بطريق العبودية

  .«الرمحن»والفقر مثله يوصل اىل اسم اهللا 
وكذلك الشفقة كالعشق موصل اىل اهللا اال انه انفذ منه يف السري واوسع منه مدى، اذ                

  .«الرحيم»هو يوصل اىل اسم اهللا 
 يوصـل  والتفكر ايضاً  كالعشق  اال انه اغىن منه واسطع نوراً وارحب سبيالً، اذ هـو         

  .«احلكيم»السالك اىل اسم اهللا 
ذات اخلطوات العشـر   - وهذا الطريق خيتلف عما سلكه اهل السلوك يف طرق اخلفاء

فهذا  - ذات اخلطوات السبع حسب النفوس السبعة - ويف طرق اجلهر - كاللطائف العشر
  .الطريق عبارة عن اربع خطوات فحسب، وهو حقيقة شرعية اكثر مما هو طريقة صوفية

فاملقصود بالعجز والفقر والتقصري امنا هو اظهار       . وال يذهنب بكم سوء الفهم اىل اخلطأ      
  .ذلك كله امام اهللا سبحانه وليس اظهاره امام الناس

والعمـل  .. اما اوراد هذا الطريق القصري واذكاره فتنحصر يف اتباع السـنة النبويـة            
  .وترك الكبائر.. العمل باالذكار عقبهابالفرائض، وال سيما اقامة الصالة باعتدال االركان و
  :اما منابع هذه اخلطوات من القرآن الكرمي فهي

  . تشري اىل اخلطوة االوىل) 32:النجم) (فال تزكّوا انفُسكم(
  .تشري اىل اخلطوة الثانية) 19:احلشر) (وال تكونوا كالذين نسوا اهللا فأنساهم أنفُسهم(
تشري ) 79:النساء) ( وما اصابك ِمن سيئٍة ِفمن نفِسك      ما اصابك ِمن حسنٍة فمن اهللا،     (

  :اىل اخلطوة الثالثة
  .، تشري اىل اخلطوة الرابعة)88:القصص) (كلُّ شيٍء هالك االّ وجهه(

  :وايضاح هذه اخلطوات االربع باجياز شديد هو
  :اخلطوة االوىل

ذلك الن  . ية النفس عدم تزك : وهي) فال تزكوا انفسكم  (كما تشري اليها اآلية الكرمية      
. االنسان حسب جبلّته، ومبقتضى فطرته، حمب لنفسه بالذات، بل ال حيب اال ذاته يف املقدمة              



ويضحي بكل شئ من اجل نفسه، وميدح نفسه مدحاً ال يليق اال باملعبود وحـده، ويـرتّه                 
 مبا يشبه   شخصه ويربئ ساحة نفسه، بل ال يقبل التقصري لنفسه اصالً ويدافع عنها دفاعاً قوياً             

العبادة، حىت كأنه يصرف ما اودعه اهللا فيه من اجهزة حلمده سبحانه وتقديسه اىل نفسـه،                
.. فيعجب بنفسه ويعتد ـا  ) 43:الفرقان) (من اتخذ اهلَه هواه   : (فيصيبه وصف اآلية الكرمية   

  .فالبد اذن من تزكيتها فتزكيتها يف هذه اخلطوة وتطهريها هي بعدم تزكيتها
  :الثانيةاخلطوة 

). وال تكونوا كالذين نسوا اهللا فأنساهم انفُسهم      :   (كما تلقّنه اآلية الكرمية من درس     
ان االنسان ينسى نفسه ويغفل عنها، فاذا ما فكر يف املوت صرفه اىل غريه، واذا مـا                 : وذلك

ة اـا   رأى الفناء والزوال دفعه اىل اآلخرين، وكأنه ال يعنيه بشئ، اذ مقتضى النفس االمـار              
تذكر ذاا يف مقام اخذ االجرة واحلظوظ وتلتزم ا بشدة، بينما تتناسى ذاا يف مقام اخلدمة                

  :فتزكيتها وتطهريها وتربيتها يف هذه اخلطوة هي. والعمل والتكليف
العمل بعكس هذه احلالة، اي عدم النسيان يف عني النسـيان، اي نسـيان الـنفس يف             

  .ها عند اخلدمات واملوتاحلظوظ واالجرة، والتفكر في
  :     واخلطوة الثالثة

ما اصابك ِمن حسنٍة فَِمن اهللا وما اصابك ِمن سـيئة           : (هي ما ترشد اليه اآلية الكرمية     
ان ما تقتضيه النفس دائماً اا تنسب اخلري اىل ذاا، مما يسوقها هذا اىل              : وذلك) فمن نفسك 

وة ان ال يرى من نفسه اال القصور والنقص والعجز          فعلى املرء يف هذه اخلط    . الفخر والعجب 
والفقر، وان يرى كل حماسنه وكماالته احساناً من فاطره اجلليل، ويتقبلها نعماً منه سبحانه،              

فتزكية النفس يف هذه املرتبة هي يف سر        . فيشكر عندئذ بدل الفخر وحيمد بدل املدح واملباهاة       
  ).9:الشمس) (كّاهاقَد أفلَح من ز: (هذه اآلية الكرمية

اي (وهي ان تعلم بأن كماهلا يف عدم كماهلا، وقدرتها يف عجزها، وغناها يف فقرهـا،          
  ).كمال النفس يف معرفة عدم كماهلا، وقدرا يف عجزها امام اهللا، وغناها يف فقرها اليه

  :اخلطوة الرابعة



لك الن النفس تتوهم نفسها     ذ). كُلُّ شٍيء هالك اال وجهه    : (هي ما تعلمه اآلية الكرمية    
فبادراك . حرة مستقلة بذاا، لذا تدعى نوعاً من الربوبية، وتضمر عصيانا حيال معبودها احلق            

زائلٌ، مفقود،  : كل شئ حبد ذاته، ومبعناه االمسي     : احلقيقة االتية ينجو االنسان من ذلك وهي      
رآة العاكسة ألمسـاء الصـانع      حادث، معدوم، اال انه يف معناه احلريف، وجبهة قيامه بدور امل          

  .شاهد، مشهود، واجد، موجود: اجلليل، وباعتبار مهامه ووظائفه
ان عدمها يف وجودها ووجودها يف عدمها، اي اذا         : فتزكيتها يف هذه اخلطوة هي معرفة     

يعين . رأت ذاا  واعطت لوجودها وجوداً، فاا تغرق يف ظلمات عدم يسع الكائنات كلها             
وجدها احلقيقي وهو اهللا، مغترة بوجودها الشخصي فاا جتد نفسها وحيدة           اذا غفلت عن م   

غريقة يف ظلمات الفراق والعدم غري املتناهية، كأا الرياعة يف ضيائها الفـردي الباهـت يف                
ولكن عندما تترك االنانية والغرور ترى نفسها حقاً اا ال شئ بالذات،            . ظلمات الليل البهيم  
فتظفر بوجود غري متناه وتربح وجود مجيـع        . س جتليات موجدها احلقيقي   وامنا هي مرآة تعك   

  .املخلوقات
نعم، من جيد اهللا فقد وجد كل شئ، فما املوجودات مجيعها اال جتليات امسائه احلسىن               

  .جل جالله
  

  خامتة
ان هذا الطريق الذي يتكون من اربع خطوات وهي العجز والفقر والشفقة والتفكر، قد               

 الـذي  « الكلمـات » السابقة من كتاب «الكلمات الست والعشرين»اته يف   سبقت ايضاح 
اال اننا نشري هنا اشارة قصرية      . يبحث عن علم احلقيقة، حقيقة الشريعة، حكمة القرآن الكرمي        

ان هذا الطريق هو اقصر واقرب من غريه، النـه عبـارة عـن اربـع            : اىل بضع نقاط وهي   
بينمـا اذا   . ذي اجلالل  «القدير»س يسلّمها مباشرة اىل     فالعجز اذا ما متكن من النف     . خطوات

فاـا   - يف طريق العشق الذي هو انفذ الطرق املوصـلة اىل اهللا  - متكن العشق من النفس
  .تتشبث باملعشوق اازي، وعندما ترى زواله تبلغ احملبوب احلقيقي



ات فـوق   مث ان هذا الطريق اسلم من غريه، الن ليس للنفس فيه شطحات او ادعـاء              
  .طاقتها، اذ املرء ال جيد يف نفسه غري العجز والفقر والتقصري كي يتجاوز حده

مث ان هذا الطريق طريق عام وجادة كربى، النه ال يضطر اىل اعدام الكائنـات وال اىل                 
 «ال موجود اال هو   »:  تومهوا الكائنات عدماً، فقالوا    «وحدة الوجود »سجنها، حيث ان اهل     
 حيـث سـجنوا   «وحدة الشهود»وكذا اهل . الطمئنان واحلضور القليب الجل الوصول اىل ا   

  .  للوصول اىل االطمئنان القليب«ال مشهود اال هو»: الكائنات يف سجن النسيان فقالوا
بينما القرآن الكرمي يعفو الكائنات بكل وضوح عن االعدام ويطلـق سـراحها مـن               

نات اا مسخرة لفاطرها اجلليل وخادمة      السجن، فهذا الطريق على ج القرآن ينظر اىل الكائ        
اي انـه  . يف سبيله، واا مظاهر لتجليات االمساء احلسىن كأا مرايا تعكس تلك التجليـات            

. يستخدمها باملعىن احلريف ويعزهلا عن املعىن االمسى من ان تكون خادمة ومسـخرة بنفسـها              
          فيجد اىل احلق   . ج القرآن الكرمي  وعندها ينجو املرء من الغفلة، ويبلغ احلضور الدائمي على

  .سبحانه طريقاً من كل شئ
ان هذا الطريق ال ينظر اىل املوجودات باملعىن االمسي، اي ال ينظر اليها             : وزبدة الكالم 

  .اا مسخرة لنفسها ولذاا، بل يعزهلا من هذا ويقلدها وظيفة، اا مسخرة هللا سبحانه
  الكلمة السابعة والعشرون

  هادرسالة االجت
 يف رسـالة بالعربيـة      «االجتهاد»قبل حواىل مخس سنوات او اكثر كتبت حبثا حول          

 ارشاداً ملن ال يعرف حده يف هـذه         «الكلمة»واستجابة لرغبة اخوين عزيزين كتبت هذه       147
  .املسألة ليدرك ما جيب ان يقف عنده

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
: النسـاء ) (نهم لَعِلمه الذين يستنبطونه منهم    ولَو ردوه اىل الرسول واىل أويل االمِر م        (
83(  
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ان باب االجتهاد مفتوح، اال ان هناك ستة موانع يف هذا الزمان حتول دون الـدخول                
  .فيه

  :اوهلا
كما تسد املنافذ حىت الصغرية منها عند اشتداد العواصف يف الشتاء، وال يستصوب فتح              

اجلدران وتعمري السدود عند اكتساح السيول، النه أبواب جديدة، وكما ال تفتح ثغور لترميم 
كذلك من اجلناية يف حق االسالم فتح ابواب جديدة يف قصـره            .. يفضي اىل الغرق واهلالك   

املنيف، وشق ثغرات يف جدرانه مما ميهد السبيل للمتسللني واملخربني باسـم االجتـهاد، وال            
ة واستيالئها، واثنـاء كثـرة البـدع        سيما يف زمن املنكرات، ووقت هجوم العادات االجنبي       

  .وتزاحم الضاللة ودمارها
  : ثانيها

ان الضروريات الدينية اليت ال جمال فيها لالجتهاد لقطعيتها وثبوا، واليت هي يف حكم              
القوت والغذاء، قد اُمهلت يف العصر احلاضر واخــذت بالتصــدع، فالواجـب حيـتم             

هذه الضروريات واقامتها، حيث ان اجلوانب النظرية       صرف اجلهود وبذل اهلمم مجيعاً الحياء       
لالسالم قد استثرت بافكار السلف الصاحلني وتوسعت باجتهادام اخلالصة حـىت مل تعـد              
تضيق بالعصور مجيعاً؛ لذا فان ترك تلك االجتهادات الزكية واالنصراف عنها اىل اجتهادات             

  .جديدة اتباعاً للهوى امنا هو خيانة مبتدعة
  :ثالثها

 مثلما يروج ملتاع يف السوق حسب املواسم ويرغّب فيه، كـذلك اسـواق احليـاة               
االجتماعية ومعارض احلضارة البشرية يف العامل، فترى متاعاً يرغّب فيه يف عصر، فيكون لـه               

ان املتـاع   : فمثالً. رواج، فتوجه اليه االنظار، وجتذب حنوه االفكار، فتحوم حوله الرغبات         
يه االنظار يف عصرنا احلاضر وترغّب فيه هو االنشـغال بـاالمور السياسـية              الذي تلفت ال  

بينما . واحداثها، وتأمني الراحة يف احلياة الدنيا وحصر اهلم ا، ونشر االفكار املادية وتروجيها            
نرى ان السلعة الغالية النفيسة، والبضاعة الرائجة املقبولة يف عصر السلف الصاحل واكثر مـا               

يه يف سوق زمام هو ارضاء رب السموات واالرض والوقـوف عنـد حـدوده،               يرغَّب ف 



واستنباط اوامره ونواهيه من كالمه اجلليل، والسعي لنيل وسائل الوصول اىل السعادة اخلالدة             
فكانـت االذهـان والقلـوب      . اليت فتح ابواا اىل االبد القرآن الكرمي ونور النبوة الساطع         

وبكل قواها اىل معرفـة مرضـاة اهللا سـبحانه     -  ذلك العصريف - واالرواح كلها متوجهة
وادراك مرامي كالمه، حىت باتت وجهة حيام واحواهلم املختلفة وروابطهم فيمـا بينـهم              
وحوادثهم واحاديثهم مقبلة كلها اىل مرضاة رب السموات واالرضني، لذا ففي مثل هـذه              

املني سبحانه تصبح احلـوادث بالنسـبة       احلياة  اليت جتري بشىت جوانبها وفق مرضاة رب الع         
لصاحب االستعداد والقابليات الفطرية دروساً وعرباً له من حيث ال يشعر، وكأن قلبه وفطرته 
يتلقيان الدروس واالرشاد من كل ما حوله، ويستفيدان من كل حادثة وظرف وطور، وكأن              

 لالجتهاد، حىت يكاد    كل شئ يقوم بدور معلم مرشد يعلم فطرته ويلقنها ويرشدها ويهيؤها          
فاذا ما شرع مثل هذا الشخص املسـتعد يف         . زيت ذكائه يضئ ولو مل متسسه نار االكتساب       

) نـور علـى نـور   (مثل هذا اتمع، باالجتهاد يف اوانه، فان استعداده ينال سراً من اسرار             
  .ويصبح يف اقرب وقت واسرعه جمتهداً

الوروبيـة، وتسـلط الفلسـفة املاديـة        فان حتكم احلضارة ا   : بينما يف العصر احلاضر   
كلها تؤدي اىل تشتت االفكار وحـرية القلـوب         .. وافكارها، وتعقد متطلبات احلياة اليومية    

  .وتبعثر اهلمم وتفتت االهتمامات، حىت اضحت االمور املعنوية غريبة عن االذهان
ـ      148) سفيان بن عيينة  (لذا، لو وجد اآلن من هو بذكاء         رمي  الذي حِفظ القـرآن الك

وجالس العلماء وهو ال يزال يف الرابعة من عمره، الحتاج اىل عشرة امثال ما احتاجه ابـن                 
عيينة ليبلغ درجة االجتهاد، اي انه لو كان قد تيسر لسفيان بن عيينة االجتـهاد يف عشـر                  
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روى عن . ورعاً جممعاً على صحة حديثه وروايته، حج سبعني حجة، ادرك نيفاً ومثانني نفساً من التابعني
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وروى عنه االمام الشافعي وشعبة وحممد بن اسحاق وابن جريج وابن بكار وعمه مصعب . العلماءاعيان 
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) سـفيان (سنوات فان الذي يف زماننا هذا قد حيصل عليه يف مائة سنة، ذلك الن مبدأ تعلم                 
الجتهاد يبدأ من سن التمييز ويتهيأ استعداده تدرجياً كاستعداد الكربيت للنار، امـا             الفطري ل 

نظريه يف الوقت احلاضر فقد غرق فكره يف مستنقع الفلسفة املادية وسرح عقلُه يف احـداث                
السياسة، وحار قلبه امام متطلبات احلياة املعاشية، وابتعدت استعداداته وقابلياته عن االجتهاد،         

 جرم قد ابتعد استعداده عن القدرة على االجتهادات الشرعية مبقدار تفننـه يف العلـوم                فال
االرضية احلاضرة، وقصر عن نيل درجة االجتهاد مبقدار تبحره يف العلوم االرضـية، لـذا ال                
ميكنه ان يقول ِلم ال استطيع ان ابلغ درجة سفيان بن عيينة، وانا مثله يف الذكاء؟ نعم، ال حيق             

  .ذا القول، كما انه لن يلحق به ولن يبلغ شأوه ابداًله ه
  :رابعها

بينما ان كان .  ان ميل اجلسم اىل التوسع الجل النمو إن كان داخلياً فهو دليل التكامل       
  .من اخلارج فهو سبب متزق الغالف واجللد، اي انه سبب اهلدم والتخريب ال النمو والتوسع

رغبة يف التوسع يف الدين عند الذين يـدورون يف         وهكذا، فان وجود ارادة االجتهاد وال     
فلك االسالم ويأتون اليه من باب التقوى والورع الكاملَني وعن طريق االمتثال بالضروريات             

اما التطلع اىل االجتهاد    . وخري شاهد عليه السلف الصاحل    . الدينية فهو دليل الكمال والتكامل    
لدى الذين تركوا الضروريات الدينية واسـتحبوا       والرغبة يف التوسع يف الدين إن كان ناشئاً         

احلياة الدنيا، وتلوثوا بالفلسفة املادية، فهو وسيلة اىل ختريب الوجود االسالمي وحل ربقـة              
  .االسالم من االعناق

  : خامسها
هناك ثالث نقاط تدعو اىل التأمل والنظر، جتعل اجتهادات هذا العصر ارضية وتسـلب    

ما الشريعة مساوية واالجتهادات بدورها مساوية، الظهارها خفايـا         منها روحها السماوي، بين   
  :والنقاط هي االيت. احكامها

فاحلكمة واملصلحة سبب الترجيح    ) حكمته(كل حكم ختتلف عن     ) علّة(اوالًــ ان   
  .هي مدار وجود احلكم) العلة(وليست مناط الوجود والمدار االجياد، بينما 



ة يف السفر، فتصلّى ركعتان فعلّة هذه الرخصة الشرعية         تقصر الصال : ولنوضح هذا مبثال  
فاذا وجد السفر ومل تكن هناك مشقة فالصالة تقصـر، الن  . اما حكمتها فهي املشقة  . السفر

يف حني ان مل يكن هناك سفر وكانت هناك اضعاف اضعاف املشقة،         . العلة قائمة وهي السفر   
  .فلن تكون تلك املشقات علة القصر

ذه احلقيقة يتوجه نظر االجتهاد يف هذا العصر، اىل اقامة املصلحة واحلكمـة             وخالفاً هل 
  .بدل العلة، ويف ضوئها يصدر حكمه، فال شك ان اجتهاداً كهذا ارضي وليس بسماوي

ثانياًــ ان نظر هذا العصر متوجه اوالً وبالذات اىل تأمني سعادة الـدنيا، وتوجـه               
عة متوجه اوال وبالذات اىل سعادة اآلخرة، وينظـر اىل  االحكام حنوها، واحلال ان قصد الشري   

سعادة الدنيا بالدرجة الثانية، ويتخذها وسيلة للحياة االخرى، اي ان وجهة هذا العصر غريبة              
  .عن روح الشريعة ومقاصدها، فال تستطيع ان جتتهد باسم الشريعة

ية، الن الضرورة ان ليست كل) الضرورات تبيح احملظورات(ثالثاً ـ ان القاعدة الشرعية 
واالّ فالضرورة اليت نشأت عـن      . كانت ناشئة عن طريق احلرام ال تكون سبباً إلباحة احلرام         

سوء اختيار الفرد، او عن وسائل غري مشروعة لن تكون حجة وال سبباً إلباحة احملظـورات                
  .وال مداراً ألحكام الرخص

ته لدى علماء الشرع حجة عليه، فتصرفا - بسوء اختياره - لو اسكر احد نفسه: فمثالً
اي ال يعذَر، وان طلّق زوجته فطالقُه واقع، وان ارتكب جرمية يعاقب عليها، ولكن ان كانت 

ان  - مثالً - فليس ملدمن مخر. من دون اختيار منه، فال يقع طالقه، وال يعاقب على ما جىن
  . اىل حد الضرورة بالنسبة لهيقول اا ضرورة يل، فهي اذن حالل يل، حىت لو كان مبتلى ا

فانطالقاً من هذا املفهوم فان هناك كثري من االمور يف الوقت احلاضر ابتلي ا النـاس                
فهذه اليت تسمى ضرورة، لن     ) البلوى العامة (وباتت ضرورية بالنسبة هلم، حىت اخذت شكل        

وء اختيار الفرد   تكون حجة الحكام الرخص، وال تباح الجلها احملظورات، الا جنمت من س           
  .ومن رغبات غري مشروعة ومن معامالت حمرمة

وحيث ان اهل اجتهاد هذا الزمان قد جعلوا تلك الضرورات مداراً لالحكام الشرعية،             
لذا اصبحت اجتهادام ارضية وتابعة للهوى ومشوبة بالفلسفة املادية، فهـي اذن ليسـت              



ذلك الن اي تصرف يف احكام خـالق        مساوية، وال تصح تسميتها اجتهادات شرعية قطعاً؛        
  .السموات واالرض واي تدخل يف عبادة عباده دومنا رخصة او إذن معنوي فهو مردود

  :ولنضرب لذلك مثاالً
يستحسن بعض الغافلني القاء خطبة اجلمعة وامثاهلا من الشعائر االسالمية باللغة احملليـة             

  :لكل قوم دون العربية ويربرون استحسام هذا بسببني
مع اا قد دخلها مـن      ! «ليتمكن عوام املسلمني من فهم االحداث السياسية      »: االول

بينما املنرب مقام تبليـغ     ! االكاذيب والدسائس واخلداع ما جعلها يف حكم وسوسة الشياطني        
  .الوحي اإلهلي، وهو ارفع واجل من ان ترتقى اليه الوسوسة الشيطانية

  .«يه بعض السور القرآنية من نصائحاخلطبة هي لفهم ما يرشد ال»: الثاين
نعم؛ لو كان معظم املسلمني يفهمون املسلّمات الشرعية واالحكام املعلومة من الـدين         
بالضرورة، وميتثلون ا، فلرمبا كان يستحسن عند ذاك ايراد اخلطبة باللغة املعروفة لـديهم،              

وذلـك ليفهمـوا    -149 ان كانت الترمجة ممكنة – ولكانت ترمجة سور من القرآن هلا مربر
. النــظـــريات الشــرعية واملســائــل  الدقيقة والنــصائـح اخلــفية      
امـــا وقد امهلت يف زماننا هذا االحكام الواضحة املعلومة؛ كوجوب الصالة والزكـاة             
والصيام وحرمة القتل والزنا واخلمر، وان عوام املسلمني ليسوا حباجة اىل دروس يف معرفة هذا               

وال .  وتلك احلرمة بقدر ما هم حباجة اىل االمتثال بتلك االحكام واتباعها يف حيام             الوجوب
يتم ذلك اال بتذكريهم وحثهم على العمل وشحذ اهلمم واثارة غرية االسالم يف عـروقهم،               

  .وحتريك شعور االميان لديهم كي ينهضوا بامتثال واتباع تلك االحكام املطهرة
يدرك هذا املعىن االمجايل من القرآن الكرمي، ومن  -  جهلهمهما بلغ - فاملسلم العامي

ويـذكّر   - ويعلم يف قرارة نفسه بان اخلطيب او املقرئ للقرآن الكرمي يذكّره. اخلطبة العربية

                                                           
149
 - .ميكن ترمجة القرآن ترمجة  حقيقية انه ال «املعجزات القرآنية»لقد اثبتت الكلمة اخلامسة والعشرون   

 .املؤلف



وعندها . باركان االميان واسس االسالم اليت هي معلومة من الدين بالضرورة - االخرين معه
  .ك االحكاميفعم قلبه باالشواق اىل تطبيق تل

ليت شعري اي تعبري يف الكون كله ميكنه ان يقف على قدميه حيال االعجاز الرائع يف                
واي ترغيب وترهيب وبيان وتذكري ميكن ان يكون        .. القرآن الكرمي املوصول بالعرش العظيم    

  !افضل منه؟
  : سادسها

لذي هـو   ان قرب عهد اتهدين العظام من السلف الصاحلني لعصر الصحابة الكرام ا           
عصر احلقيقة وعصر النور يسر هلم ان يأخذوا النور الصايف من اقرب مصادره، فتمكنوا مـن                
القيام باجتهادام اخلالصة، يف حني ان جمتهدي العصر احلديث ينظرون اىل كتاب احلقيقة من              
مسافة بعيدة جداً ومن وراء كثري جداً من االستار واحلجب حىت ليصعب عليهم رؤية اوضح               

  .رف فيهح
ان مدار االجتهادات ومصدر االحكام الشـرعية هـو عدالـة الصـحابة             : فان قلت 

وصدقهم، حىت اتفقت االمة على ام عدول صادقون، علما ام بشر مثلنا، ال خيلون مـن                
  !خطأ

ان الصحابة رضوان اهللا عليهم امجعني هم رواد احلق وعشاقه، وهم التواقـون          : اجلواب
لقد تبني يف عصرهم قبح الكذب ومساوؤه، ومجال الصدق وحماسـنه           و. اىل الصدق والعدل  

بوضوح تام، حبيث اصبح البون شاسعاً بني الصدق والكذب كالبعد بني الثريا والثرى وبـني               
الواقف على قمـة    ) ص(اذ يوضح ذلك الفارق الكبري بني الرسول االعظم       !! العرش والفرش 

كذاب الذي كان يف اسفل سافلني ويف اوطأ        درجات الصدق ويف اعلى عليني وبني مسيلمة ال       
  .دركات الكذب

حممداً »فالذي اهوى مبسيلمة اىل تلك الدركات اهلابطة الدنيئة هو الكذب والذي رفع             
  .اىل تلك الدرجات الرفيعة هو الصدق واالستقامة) ص(«االمني

اخللق الرفيع  لذا فالصحابة الكرام رضوان اهللا عليهم الذين كانوا ميلكون اهلمم العالية و           
واستناروا بنور صحبة مشس النبوة، ال ريب ام ترفعوا عن الكذب املمقوت القبيح املوجـود       



وجتنبوا الكذب  - كما هو ثابت - يف بضاعة مسيلمة الكذاب وجناساا املوجبة للذلة واهلوان
ـ               ق، كتجنبهم الكفر الذي هو صنوه، وسعوا سعياً حثيثاً يف طلب الصدق واالسـتقامة واحل

فشغفوا به وال سيما يف رواية االحكام الشرعية وتبليغها،         . وحتروه بكل ما اوتوا من قوة وعزم      
تلك االحكام املتسمة باحلسن وباجلمال القمينة باملباهاة والفخر، واليت هي وسيلة للعـروج             

الذي تنورت بنور شـعاعه   ) ص(صعداً اىل الرقي والكمال، واملوصولة السبب بعظمة الرسول       
  .ياة البشريةاحل

اما اآلن، فقد ضاقت املسافة بني الكذب والصدق، وقصرت حىت صارا متقاربني بـل              
متكاتفني، وبات االنتقال من الصدق اىل الكذب سهالً وهيناً جداً بل غدا الكذب يفضـل               

  .على الصدق يف الدعايات السياسية
الثمن نفسـه،   فان كان امجل شئ يباع مع اقبحه يف حانوت واحد جنباً اىل جنب وب             

ينبغي على مشتري لؤلؤة الصدق الغايل االّ يعتمد على كالم صاحب احلانوت ومعرفته دون              
  .فحص ومتحيص
  اخلامتة

تتبدل الشرائع بتبدل العصور، وقد تأيت شرائع خمتلفة، وترسل رسل كـرام يف عصـر               
  .وقد حدث هذا فعالً. واحد، حسب االقوام

نبياء واملرسلني عليه أفضل الصالة والسالم فلم تعـد         اما بعد ختم النبوة، وبعثة خامت اال      
  .الن شريعته العظمى كافية ووافية لكل قوم يف كل عصر. هناك حاجة اىل شريعة اخرى

اما جزئيات االحكام غري املنصوص عليها اليت تقتضي التبديل تبعـاً للظـروف، فـان     
املالبس باختالف املواسم، وتغير    فكما تبدل   . اجتهادات فقهاء املذاهب كفيلة مبعاجلة التبديل     

االدوية حسب حاجة املرضى، كذلك تبدل الشرائع حسب العصور، وتدور االحكام وفـق             
استعدادات االمم الفطرية، الن االحكام الشرعية الفرعية تتبع االحـوال البشـرية، وتـأيت              

  .منسجمة معها وتصبح دواء لدائها
كانت الطبقات البشرية متباعدة بعضها عـن       ففي زمن االنبياء السابقني عليهم السالم       

بعض، مع ما فيهم من جفاء وشدة يف السجايا، فكانوا اقرب ما يكونـون اىل البـداوة يف                  



االفكار، لذا اتت الشرائع يف تلك االزمنة متباينة خمتلفة، مع موافقتها ألحواهلم وانسـجامها              
  . يف منطقة واحدة ويف عصر واحدعلى اوضاعهم، حىت لقد اتى انبياء متعددون بشرائع خمتلفة
، تكاملت البشرية وكأا ترقـت      )ص( ولكن مبجىء خامت النبيني وهو نيب آخر الزمان       

من مرحلة الدراسة االبتدائية فالثانوية اىل مرحلة الدراسة العالية واصبحت اهالً الن تتلقـى              
 االختالفات مل تعد فرغم كثرة. درساً واحداً، وتنصت اىل معلم واحد، وتعمل بشريعة واحدة
  .هناك حاجة اىل شرائع عدة وال ضرورة اىل معلمني عديدين

ولكن لعجز البشرية من ان تصل مجيعاً اىل مستوى واحد، وعدم متكنها من السري على               
  . منط واحد يف حياا االجتماعية فقد تعـددت املـذاهب الفقهــية يف الفروع

ان حتيا حياة اجتماعية واحدة، واصبحت يف  - ةباكثريتها املطلق - فلو متكنت البشرية
  .مستوى واحد، فحينئذ ميكن أن تتوحد املذاهب

ولكن مثلما ال تسمح احوال العامل، وطبائع الناس لبلوغ تلك احلالة، فـان املـذاهب               
  .كذلك ال تكون واحدة

ان احلق واحد، فكيف ميكن ان تكون االحكام املختلفة للمذاهب االربعـة            : فان قلت 
  االثين عشر حقاً؟و

  : يأخذ املاء احكاماً مخسة خمتلفة حسب اذواق املرضى املختلفة وحاالم: اجلواب
وقد يسبب ضـرراً    . فهو دواء ملريض على حسب مزاجه، اي تناوله واجب عليه طباً          

ملريض آخر فهو كالسم له، اي حيرم علـيه طـــباً، وقد يولد ضـــرراً اقل ملريض              
 له طباً، وقد يكون نافعاً آلخر من دون أن يضره، فيسن له طباً، وقد ال                آخر فهو اذن مكروه   

  .يضر آخر وال ينفعه، فهو له مباح طباً فليهنأ بشربه
  :فنرى من االمثلة السابقة

ان املاء عالج ال    : ان احلق قد تعدد هنا، فاالقسام اخلمسة كلها حق، فهل لك ان تقول            
  .ر؟غري، او واجب فحسب، وليس له حكم آخ

تتغري االحكام  اإلهلية بسوٍق من احلكمة  اإلهلية وحسـب   - وهكذا ـ مبثل ما سبق 
  . فهي تتبدل حقاً، وتبقى حقاً ويكون كل حكم منها حقاً ويصبح مصلحة. التابعني هلا



جند ان اكثرية الذين يتبعون االمام الشافعي رضى اهللا عنه هم اقرب من االحناف : فمثال
فريغب كل  . ة الريف، تلك احلياة القاصرة عن حياة اجتماعية توحد اجلماعة         اىل البداوة وحيا  

فرد يف بث ما جيده يف نفسه اىل قاضي احلاجات بكل اطمئنان وحضور قلب، ويطلب حاجته 
وهذا هـو عـني     . اخلاصة بنفسه ويلتجئ اليه، فيقرأ سورة الفاحتة بنفسه رغم انه تابع لالمام           

 «ابو حنيفة النعمـان   »اما الذين يتبعون االمام االعظم      .  نفسه احلق، وحكمة حمضة يف الوقت    
رضى اهللا عنه، فهم باكثريتهم املطلقة اقرب اىل احلضارة وحياة املدن املؤهلة حلياة اجتماعية،              

فصارت اجلماعة الواحـدة يف     . وذلك حبكم التزام اغلب احلكومات االسالمية هلذا املذهب       
لفرد الواحد يتكلم باسم اجلميـع، وحيـث ان اجلميـع           الصالة كأا فرد واحد، واصبح ا     

يصدقونه ويرتبطون به قلباً، فان قوله يكون يف حكم قول اجلميع، فعدم قـراءة الفـرد وراء                 
  . هو عني احلق وذات احلكمة«الفاحتة»االمام بـ 
ملا كانت الشريعة تضع حواجز لتحول دون جتاوز طبـائع البشـر حـدودها،          : ومثالً
 وتؤدا، فترىب النفس االمارة بالسوء، فالبد ان ينقض الوضوء مبس املرأة وقليل من فتقومها ا

النجاسة يضر، حسب املذهب الشافعي الذي اكثر اتباعه من اهل القرى وانصـاف البـدو               
واملنهمكني بالعمل اما حسب املذهب احلنفي الذين هم باكثريتهم املطلقة قد دخلوا احليـاة              

ال ينقض الوضوء من مس املرأة، ويسمح       » طور انصاف متحضرين فـ      االجتماعية، واختذوا 
ولننظر اآلن اىل عامل واىل موظف، فالعامل حبكـم معيشـته يف            . «بقدر درهم من النجاسة   

القرية معرض لالختالط والتمـاس بالنسـاء االجنبيـات واجللـوس معــــاً حـول               
 مبتلى بكل هذا    مـــوقــد واحــد، والـــولــــوج يف اماكن ملوثة فهو      

حبكم مهنته ومعيشته، وقد جتد نفسه االمارة بالسوء جماالً امامها لتتجاوز حدودها؛ لذا تلقي              
ال متـس مـا يـنقض       : الشريعة يف روع هذا صدى مساوياً فتمنع تلك التجاوزات بامرها له          

اما ذلك املوظف، فهو حسب عادتـه االجتماعيـة ال يتعـرض            . الوضوء، فتبطل صالتك  
وال يلوث نفسه كثرياً بالنجاسات،  - بشرط ان يكون نبيالً - ط بالنساء االجنبياتلالختال

 - لذا مل تشدد عليه الشريعة، بل اظهرت له جانب الرخصـة . آخذاً باسباب النظافة املدنية
ان مست يدك امرأة اجنبية فال ينقض : باسم املذهب احلنفي وخففت عنه قائلة - دون العزمية



 عليك ان مل تستنج باملاء حياء من احلاضرين، فهناك مساح بقدر درهم من              وضوءك، وال ضرر  
  .النجاسة فتخلصه ذا من الوسوسة، وتنجيه من التردد

فهاتان قطرتان من البحر نسوقهما مثاالً، قس عليهما، واذا استطعت ان تزن مـوازين              
  . على هذا املنوال فافعل«الشعراين»الشريعة مبيزان 

) كانحبكيمسالْح ليمالْع تاَن كنا ِانتلَّما ِاالّ ما علَن الَ ِعلْم(  
اللّهم صل وسلم على من متثّل فيه انوار حمبتك جلمال صفاتك وامسائك، بكونه مـرآةًً               

ومن متركز فيه شعاعات حمبتك لصنعتك يف مصـنوعاتك         .. جامعة لتجليات امسائك احلسىن   
تك، وصريورته امنوذج كماالت صنعتك، وفهرسـتة حماسـن         بكونه اكملَ وابدع مصنوعا   

ومن تظاهر فيه لطائف حمبتك ورغبتك الستحسان صنعتك بكونـه اعلـى داليل             .. نقوشك
حماسن صنعتك وارفع املستحسنني صوتاً يف اعالن حسن نقوشك وابدعهم نعتاً لكمـاالت             

 خملوقاتـك ولطـائف     ومن جتمع فيه اقسام حمبتك واستحسانك حملاسن اخـالق        .. صنعتك
اوصاف مصنوعاتك، بكونه جامعاً حملاسن االخالق كافة باحسانك وللطـائف االوصـاف            

ومن صار مصداقاً ومقياساً فائقاً جلميع من ذكرت يف فرقانك انك حتبهم            .. قاطبة بفـضلك 
ببتهم من احملسنني والصابرين واملؤمنني واملتقني والتوابني واالوابني ومجيع االوصاف الذين اح          

وشرفتهم مبحبتك، يف فرقانك حىت صار امام احلبيبني لك، وسيد احملبوبني لك ورئيس اودائك              
  .وعلى آله واصحابه واخوانه امجعني آمني برمحتك يا ارحم الرامحني

  
  ذيل 

  رسالة االجتهاد
  خيص الصحابة الكرام

  رضوان اهللا تعاىل عليهم امجعني
  :اقول كما قال موالنا جامي

  اهللا جه باشد جون سك اصحاب كهفيا رسول 
  داخـل جنـت شوم در زمـرهء اصحـاب   تـو؟



  او رود درجنـت ومـن درجهنم كـى رواســت
  .  او سك اصحـاب كهف ومن ســك اصحـاب تو؟

  يا رسول اهللا ما ضر لو دخلت اجلنة مع الداخلني، 
  .ككلب اصحاب الكهف يف زمرة اصحابك االولني

  نا أم من حرس الكهف سننيأينا أليق باجلنة ا
  150.هو كلب اصحاب الرقيم وانا كلب اصحاب االمني 

  
  بامسه سبحانه

  )وان من شئ إالّ يسبح حبمده(
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

محمد رسولُ اهللا والِذين معه أشداُء على الكفّاِر رحماُء بينهم تراهم ركَّعاً سـجداً               (
ـَضالً مِِن اهللاِ  وِرضواناً سيماهم ىف وجوِهِهم ِمن اَثَِر السجوِد ذِلك مثَلُهم ىف التوراِة               يبتغونَ   ف

              اعرالـز ِجبعوِقِه يوى علَى ستغلَظَ فَاسفَاست هرفَآز طْئهش جررٍع اَخِجيِل كَزِىف االن مثَلُهمو
). ر وعد اهللا الّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحات ِمنهم مغِفـرةً واَجـراً عظيمـاً          ِليغيظَ ِبِهم الكُفَّّا  

  ).29:الفتح(
ان هناك روايات تفيد انه عند انتشار البدع ميكن ان يبلـغ مؤمنـون              : تسأل يا اخي  

صادقون درجة الصحابة الكرام رضوان اهللا عليهم ورمبا يسبقوم، فهـل هـذه الروايـات               
  حيحة؟ وان كانت كذلك، فما حقيقتها؟ ص

ان امجاع اهل السنة واجلماعة هلو حجة قاطعة بان الصحابة الكرام هم افضل             : اجلواب
فالصحيح من تلك الروايات خيص الفضائل اجلزئية ولـيس         . البشر بعد االنبياء عليهم السالم    

ئية ويف كمال خـاص     الفضائل الكلية، اذ قد يترجح املرجوح على الراجح يف الفضائل اجلز          

                                                           
150
 .املترجم - .ترمجة االبيات الفارسية املتصدرة مبا يشبه الشعر)   



معني، واالّ فال يبلغ احد من حيث  الفضائل الكلية مرتلة الصحابة الكرام الذين اثىن اهللا تعاىل                 
  .عليهم يف قرآنه املبني ووصفَهم يف التوراة واالجنيل، كما هو يف ختام سورة الفتح
  .اب واحلكموسنبني ثالثاً من احلكم املنطوية على اسباب ثالثة من بني الكثري من االسب

  :احلكمة االوىل« 
ان الصحبة النبوية اكسري عظيم، هلا من التأثري اخلارق ما جيعل الذين يتشرفون ا لدقيقة   
واحدة ينالون من انوار احلقيقة ما ال يناله من يصرف سنني من عمره يف السـري والسـلوك،         

نوارها، اذ يسـتطيع املـرء      ذلك الن يف الصحبة النبوية انصباغاً بصبغة احلقيقة، وانعكاساً ال         
بانعكاس ذلك النور االعظم ان يرقى اىل مراتب سامية ودرجات رفيعة، وان حيظى بالتبعيـة               

مثله يف هذا مثل خادم السلطان، الذي يستطيع ان يصل اىل مواقع . واالنتساب بارفع املقامات
  .رفيعة ال يقدر على بلوغها قواد السلطان وامراؤه

ه ال يستطيع ان يرقى اعظم ويل من اولياء اهللا الصاحلني اىل مرتبة             ومن هذا السر نرى ان    
، بل حىت لو تشرف اوليـاء صاحلـون مراراً بصـحبة          )ص(صحايب كرمي للرسول االعظم     

واُكرموا بلقائه يقظة يف هذا  - مثالً - يف الصحوة، كــجالل الديـن السيوطي) ص(النيب
كانت بنـور   ) ص( الن صحبة الصحابة الكرام للنيب       العامل، فال يبلغون ايضاً درجة الصحابة     

اما االولياء الصاحلون فان رؤيتـهم لـه   . النبوة، إذ كانوا يصحبونه يف حالة كونه نبياً رسوالً 
امنا هي بعد وفاته، اي بعد انقطاع الوحي، فهي صحبة بنـور الواليـة، اي ان متثـل              ) ص(

  .ية االمحدية، وليس باعتبار النبوةوظهوره لنظرهم امنا هو من حيث الوال) ص(الرسول 
فما دام االمر هكذا، فال بد ان تتفاوت الصحبتان مبقدار مسو درجة النبوة وعلوها على               

  .مرتبة الوالية
  :ولكي يتوضح ما للصحبة النبوية من تأثري خارق ونور عظيم، يكفي مالحظة ما يأيت

الل حضوره جملس الرسـول     بينما اعرايب غليظ القلب يئد بنته بيده، اذا به يكسب خ          
ومن صحبته ساعة من الزمان، رقة قلب وسعة صدر وشفافية روح ما جيعله يتحاشـى               ) ص(

  .قتل منلة صغرية



فيصبح معلماً ) ص(أو آخر جيهل شرائع احلضارة وعلومها، حيضر جملس الرسول الكرمي         
م، ويغدو هلم مثالً وحيكم بينهم بالقسطاس املستقي - كاهلند والصني - ألرقى االمم املتحضرة
  .اعلى وقدوة طيبة

  :احلكمة الثانية« 
ان الصحابة الكرام هم يف قمة الكمال االنساين، حيث         ) االجتهاد(لقد اثبتنا يف رسالة     

ان التحول العظيم الذي احدثه االسالم يف جمرى احلياة يف ذلك الوقت،  سواء يف اتمـع او            
ظهر نصاعتهما الباهرة، وكشف عـن خبـث الشـر    يف الفرد، قد ابرز مجال اخلري واحلق وا  

والباطل وبين مساجتهما وقبحهما، حىت اجنلى كل من احلق والباطـل والصـدق والكـذب     
بوضوح تام، يكاد املرء يلمسه ملس اليد، وانفرجت املسافة بني اخلري والشر وبـني الصـدق                

  .والكذب، ما بني االميان والكفر، بل ما بني اجلنة والنار
لصحابة الكرام رضى اهللا عنهم الذين وهبوا فطراً سليمة ومشاعر سامية، وهـم             لذا فا 

التواقون ملعايل االمور وحماسن االخالق شدوا انظارهم اىل الذي تسنم قمة اعلى عليي الكمال  
والداعي اىل اخلري والصدق واحلق، بل هو املثال االكمل والنموذج االمت، ذلكـم الرسـول               

، فبذلوا كل ما وهبهم اهللا سبحانه من قوة لالنضـواء           )ص(عاملني حممد   الكرمي حبيب رب ال   
حتت لوائه، مبقتضى سجيتهم الطاهرة وجبلتهم النقية، ومل ير منهم اي ميل كان اىل اباطيـل                

  .مسيلمة الكذاب الذي هو مثال الكذب والشر والباطل واخلرافات
  :ولتوضيح االمر نسوق هذا املثال

 احلضارة البشرية ومعرض احلياة االجتماعية اشياء هلا من اآلثـار       تعرض احياناً يف سوق   
فكل من كانت له فطـرة      . السيئة املرعبة والنتائج الشريرة اخلبيثة ما للسم الزعاف للمجتمع        

وتعرض كذلك اشياء اخرى وامتعة معنويـة يف        .. سليمة ينفر منها بشدة ويتجنبها وال يقرا      
لطيبة واآلثار احلسنة ما يستقطب االنظار اليها، وكأا الـدواء  السوق نفسها، هلا من النتائج ا  

  .الناجع المراض اتمع، لذا يسعى حنوها املفطورون على اخلري والصالح
وهكذا، ففي عصر النبوة السعيد وخري القرون على االطالق، عرضت يف سوق احلياة             

 واخلري واحلق ملا ميلكون من      فبديهي ان يسعى الصحابة الكرام حنو الصدق      . االجتماعية امور 



فطر صافية وسجايا سامية، وبديهي كذلك ان ينفروا ويتجنبوا كل ماله نتائج وخيمة وشقاء              
وجتنبـوا  ) ص(الدنيا واآلخرة كالكذب والشر والكفر، فالتفوا حول راية الرسول الكـرمي            

  .مهازل مسيلمة الكذاب الذي ميثل الكذب والشر والباطل
ت تدرجيياً ومبرور الزمن فلم تبق على حاهلا كما هي يف قرون اخلري،             بيد ان االمور تغري   

فتقلصت املسافة بني الكذب والصدق رويداً رويداً كلما اقتربنا اىل عصورنا احلاضرة حـىت              
اصبحا مترادفني متكاتفني يف العصر احلاضر، فصار الصدق والكذب يعرضان معاً يف معرض             

. د ففسدت االخالق االجتماعية واختلـت موازينـها       واحد، ويصدران معاً من مصدر واح     
  .وزادت الدعايات السياسية اخفاء قبح الكذب املرعب وستر مجال الصدق الباهر

استطيع ان ادنو من مرتبة اولئـك       : فهل يقوى احد على اجلرأة يف عصر كهذا ويدعي        
نفس والنفيس يف سبيل    الكرام العظام الذين بلغوا من اليقني والتقوى والعدالة والصدق وبذل ال          

  احلق مامل يبلغه احد، فضالً عن ان يسبقهم؟ 
  :سأورد حالة مرت علي توضح جانباً من هذه املسألة

ِلم ال يبلغ اشخاص امثال حمي الدين بن عريب   : لقد خطر على قليب ذات يوم سؤال وهو       
ان )  ريب االعلىسبحان: (مرتبة الصحابة الكرام؟ مث الحظت يف اثناء قويل يف سجوٍد يف صالة    

شيئا من احلقائق اجلليلة ملعاين هذه الكلمة الطيبة قد انكشف يل، ال اقول كلها، بل انكشف                
ليتين احظى بصالة كاملة تنكشف يل من معانيها ما انكشف مـن            : فقلت يف قليب  . شئ منها 

 مث ادركـت عقـب    . معاين هذه الكلمة املباركة فهي خري من عبادة سنة كاملة من النوافل           
الصالة ان تلك اخلاطرة وتلك احلال كانت جواباً على سؤايل، وارشاداً اىل اسـتحالة ادراك               
احد من الناس درجة الصحابة الكرام يف العبادة، ذلك ان التغيري االجتماعي العظـيم الـذي                
أحدثه القرآن الكرمي بأنواره الساطعة قد ميز االضداد بعضها عن البعض اآلخـر، فالشـرور               

ففـي  . وابعها وظلماا اصبحت يف جماة اخلري والكماالت مع مجيع انوارها ونتائجها   جبميع ت 
هذه احلالة احملفزة النطالق نوازع اخلري والشر من عقاهلا، تنبهت لدى اهل اخلري نوازعه فغدا               

فارتشـفت  . كل ذكر وتسبيح وحتميد يفيد لديهم معانيه كاملة ويعرب عنها تعبرياً ندياً نضراً            
هم املرهفة ولطائفهم الطاهرة بل حىت خياهلم وسرهم رحيق املعاين السامية العديـدة             مشاعر



وبناء على هـذه احلكمـة، فـان        . لتلك االذكار ارتشافاً صافياً يقظاً حسب اذواقها الرقيقة       
الصحابة الكرام الذين كانو ميلكون مشاعر حساسة مرهفة وحواس منتبهة ولطائف يقظـة،             

لمات املباركة اجلامعة النوار االميان والتسبيح والتحميـد يشـعرون     عندما يذكرون تلك الك   
  .جبميع معانيها ويأخذون حظهم منها جبميع لطائفهم الزكية

بيد ان االمور مل تبق على ذلك الوضع الندي والطراوة واجلدة فتبدلت تدرجيياً مبـرور               
رفت عن احلقـائق    الزمن حىت غطت اللطائف يف نوم عميق، وغفلت املشاعر واحلواس وانص          

ففقدت االجيال الالحقة شيئاً فشيئاً قدرم على تذوق طراوة تلك الكلمات الطيبة والتلـذذ           
فغدت لديهم كالثمار الفاقدة لطراواا ونضارا، حىت لكأـا جفـت           . بطعومها ونداوا 

الـذهن  ويـبست ومل تعد حتمل هلم اال نزراً يسرياً من الطراوة، ال تستخلص اال بعد اعمال                
والتفكر العميق، وبذل اجلهد وصرف الطاقة، لذا فالصحايب اجلليل الذي ينال مقاماً وفضيلة             
يف اربعني دقيقة ال يناله غريه اال يف اربعني يوماً، بل يف اربعني سنة، وذلك بفضل الصـحبة                  

  .النبوية الشريفة
  :السبب الثالث« 

  ):بعة والعشرين واخلامسة والعشرينالثانية عشرة والرا(لقد اثبتنا يف كل من الكلمات 
ان نسبة النبوة اىل الوالية كنسبة الشمس املشهودة بذاا اىل صورا املثالية الظاهرة يف              
املرايا، لذا فان مسو مرتلة العاملني يف دائرة النبوة وهم الصحابة الكرام الذين كـانوا اقـرب                 

ولياء الصاحلني هو بنسبة مسو دائـرة  النجوم اىل تلك الشمس الساطعة، وعلو مرتبتهم على اال      
النبوة وعلوها على دائرة الوالية، بل حىت لو كسب احد االولياء مرتبة الوالية الكربى، وهي               
مرتبة ورثة االنبياء والصديقني ووالية الصحابة، فانه ال يبلغ مقام اولئك الصفوة املتقدمني يف              

  .الصف االول، رضوان اهللا تعاىل عليهم امجعني
  :بني ثالثة اوجه فقط من بني الوجوه العديدة هلذا السبب الثالثسن

  :الوجه االول
ال ميكن اللحاق بالصحابة الكرام يف االجتهاد، اي يف اسـتنباط االحكـام، اي ادراك               
مرضاة اهللا سبحانه من خالل كالمه؛ الن حمور ذلك االنقالب  اإلهلي العظيم الذي حدث يف                



فاالذهان كلـها   . ضاة الرب من خالل فهم احكامه  اإلهلية       ذلك الوقت كان يدور على مر     
مـاذا  : كانت مفتوحة متوجهة اىل استنباط االحكام، والقلوب كلها كانت متلهفة اىل معرفة           

يريد منا ربنا؟ فاحملادثات واحملاورات كانت تتضمن هذه املعاين، والظروف واالحداث جتري            
  .يف ضوئها

ل حال وكل حماورة وجمالسة وحمادثة وحكاية       وحيث  ان كل شئ يف ذلك الوقت وك        
تكمل قابليـات   - تلك الظروف - جتري مبا يرشد اىل تلك املعاين ويدل عليها، لذا كانت

الصحابة الكرام وتنور افكارهم وئ استعدادام لقدح زنادها لالجتهاد واستنباط االحكام،           
 يوم واحد او يف شهر واحد مـا ال          اذ كانوا يكسبون من امللكة على االستنباط واالجتهاد يف        

ميكن ان حيصل عليها يف هذا الوقت من هو يف مستوى ذكـائهم واسـتعدادهم يف عشـر                  
سنوات، بل يف مائة سنة، الن االنظار يف الوقت احلاضر متوجهة اىل نيل حياة دنيوية رغيدة                 

فهموم العيش اليت . هادون سعادة اآلخرة االبدية وحياة النعيم املقيم فيها، فاالنظار مصروفة عن
تتضاعف بعدم التوكل على اهللا تلقي ثقلها على روح االنسان وجتعلها يف اضطراب وقلـق،               

فترى احمليط االجتماعي احلاضر مثلما ال . والفسلفة املادية والطبيعية تكل العقل وتعمي البصرية
ضالً عـن انـه     وال يؤازر استعداده الفطري حنو االجتهاد ف      ) الذكي(ميد ذهن ذلك الشخص     

  .يشتته ويرهقه اكثر
بني سفيان بني عيينة ومن هـو يف مسـتوى          ) االجتهاد(ولقد عقدنا موازنة يف رسالة      

ذكائه يف هذا العصر، وخلصنا من املوازنة اىل ان ما حصل عليه سفيان يف عصره من القدرة                 
 هذا العصر   على االستنباط يف عشر سنوات ال ميكن ان حيصل عليه من هو مبستوى ذكائه يف              

  .يف مائة سنة
  :الوجه الثاين

ال ميكن اللحاق بالصحابة الكرام يف قرم من اهللا خبطى الوالية؛ ذلك الن اهللا سبحانه               
وتعاىل هو اقرب الينا من حبل الوريد، اما حنن فبعيدون عنه بعداً مطلقاً، واالنسان ميكنـه ان                 

  :ينال القرب منه بالصورتني اآلتيتني



فقرب النبوة اليه تعاىل    . من حيث انكشاف اقربيته سبحانه وتعاىل للعبد      : الصورة االوىل 
والصحابة الكرام من حيث ام ورثة النبوة والصحبة النبوية حيظون          . هو من هذا االنكشاف   

  .ذا االنكشاف
من حيث بعدنا عنه سبحانه، فالتشرف بشئ من قربه سبحانه يكـون            : الصورة الثانية 
واغلب طرق الوالية، وما فيها من سري وسلوك جتري على هذه الصـورة             . هبقطع املراتب الي  

  .سواء منها السري االنفسي او االفاقي
هبـة   - اي قربه سبحانه من العبد - فالصورة االوىل اليت هي انكشاف اقربيته سبحانه

. حمضة منه تعاىل وليس كسباً قط، بل هو اجنذاب إهلي وجذب رمحاين، وحمبوبيـة خالصـة               
لطريق قصري، اال انه ثابت رصني، وهو عال رفيع سام جداً، وخالص طاهر ال ظل فيه وال                 فا

  .كدر
اما الصورة االخرى من التقرب اىل اهللا، فهي كسبية، طويلة، فيها شـوائب وظـالل،       

  .ورغم ان خوارقها كثرية فاا ال تبلغ الصورة االوىل من حيث االمهية والقرب منه تعاىل
  : لولنوضح ذلك مبثا

  : الجل ادراك االمس من هذا اليوم هناك طريقان
االنسالخ من وقائع الزمن وجريانه بقوة قدسية، والعروج اىل ما فوق الزمـان،             : االول

  . ورؤية امس حاضراً كاليوم
فهو قطع مسافة سنة كاملة ملالقاة االمس من جديد، ومع ذلك ال ميكن ان              : اما الثاين 

  .متسك به، النه يدعك وميضي
  :وهكذا االمر يف النفوذ من الظاهر اىل احلقيقة، فانه بصورتني

االجنذاب اىل احلقيقة مباشرة ووجدان احلقيقة يف عني الظاهر املشاهد، من دون            : االوىل
  .الدخول اىل برزخ الطريقة

  .قطع مراتب كثرية بالسري والسلوك: الثانية
ة بالسوء ويقتلوا، فام ال يبلغون      فاهل الوالية رغم ام يوفقون اىل فناء النفس االمار        

مرتبة الصحابة الكرام، الن نفوس الصحابة كانت مزكاة ومطهرة، فنالوا كثرياً مـن انـواع               



 - العبادة وضروباً خمتلفة من الوان الشكر واحلمد باجهزة النفس العديدة، بينما عبادة االولياء
  .تصبح يسرية وسهلة - بعد فناء النفس

  :الوجه الثالث
ال ميكن ادراك الصحابة الكرام يف فضائل االعمال وثواب االفعال وجزاء االخرة، الن             
اجلندي املرابط لساعة من الزمن يف ظروف صعبة حتيطه، ويف موقع مهم خميـف، يكسـب                
فضيلة وثواباً يقابل سنة من العبادة، واذا اصيب بطلقة واحدة يف دقيقة واحدة، فانه يسمو اىل                

كذلك االمـر يف    . وغها يف مراتب الوالية اال يف اربعني يوماً على اقل تقدير          مرتبة ال ميكن بل   
جهاد الصحابة الكرام عند ارساء دعائم االسالم، ونشر احكام القرآن، واعالم احلرب على             
العامل امجع باسم االسالم، فهو مرتبة عظيمة وخدمة جليلة ال ترقى سنة كاملة من العمل لدى       

  :احدة من عملهم، بل يصح ان يقالغريهم اىل دقيقة و
امنا هي مبثل الدقيقة  - يف تلك اخلدمة املقدسة - ان دقائق عمر الصحابة الكرام مجيعها

اليت استشهد فيها اجلندي، وان ساعات عمرهم كلها هي مبثل الساعة لذلك اجلندي الفدائي              
ثواب جزيل، واالمهية   فالعمل قليل، اال ان االجـر عظيـم وال      . املرابط يف موقع خطر مرعب    

  .جليلة
ان الصحابة الكرام امنا ميثلون اللبنة االوىل يف تأسيس صرح االسالم، وهم الصف             ! نعم

االول يف نشر انوار القرآن، فلهم اذن قسط وافر من مجيع حسنات االمة، حسـب قاعـدة                 
مد وعلى آلـه    اللهم صلِّ على سيدنا حم    : (فاالمة االسالمية اثناء ترديدها   ). السبب كالفاعل (

  .امنا تبني مالآلل والصحب الكرام من حظ وافر يف حسنات االمة مجيعها) واصحابه وسلم
  :ولكي نوضح ما يترتب من نتائج عظيمة على اثر ضئيل يف البداية نسوق االمثلة اآلتية

خاصية صغرية مهمة يف جذر النبات تأخذ صورة عظيمة يف اغصاا، فتلك اخلاصية يف              
وارتفاع ضئيل يف البداية يكون تدرجيياً عظيمـاً يف         .. ي اعظم من اعظم غصن    اجلذر اذن ه  

تكون احياناً مبقـدار متـر    - ولو مبقدار امنلة - وان الزيادة الطفيفة يف نقطة املركز.. النهاية
  .كامل يف الدائرة احمليطة



وهكذا فألن الصحابة الكرام هم مؤسسو االسالم، وجذور شجرة االسـالم املـنرية،             
وبداية اخلطوط االساسية لبناء االسالم، وركيزة اتمع االسالمي وائمته، واقرب النـاس اىل             

وخدمة ضئيلة يقدموا   . فعمل قليل منهم هو عظيم جليل     .. مشس النبوة املنرية وسراج احلقيقة    
  .هي جسيمة كثرية، فال ميكن اللحاق م وادراكهم اال ان يكون املرء صحابياً مثلهم

اصحايب كالنجوم بأيهم اقتـديتم اهتـديتم       ( :صلِّ على سيدنا حممد الذي قال     اللّهم  
  .  وعلى آله واصحابه وسلم 152..)خريالقرون قرين و151

  )سبحانك الَ ِعلْم لَنا ِاالّ ما علَّمتنا ِانك اَنت الْعليم الْحكيم(
  ذيل الكلمة السابعة والعشرين

 
 نالصحابة الكرام قمم اإلميا

 الصحابة الكرام قد رأوا الرسول  صلى اهللا عليه وسلم عياناً مث آمنـوا بـه                 إنيقال  : سؤال
 أن من إميام، فضالً عـن   أقوىإذن  نراه، فإميانناأن حنن فقد آمنا به من دون أماوصدقوه، 

 !!إليه هناك روايات تؤيد ما نذهب
 مجيع  أمام قد وقفوا    - مجعنيأ رضوان اهللا تعاىل عليهم      - الصحابة الكرام    إن: اجلواب

فـآمنوا إميانـاً    . التيارات الفكرية يف العامل امجع واليت كانت تعادي حقائق اإلسالم وتصدها          
 ظاهر  إالّراسخاً صادقاً خالصاً مع ام مل يروا من الرسول الكرمي  صلى اهللا عليه وسلم بعد                 

 منه معجزة، واصبح إميام مـن        يروا أنمن دون    - أحياناً   -صورته اإلنسانية، بل آمنوا به      
 العامة املناهضة لإلسالم، بل مل تـؤثر ولـو          األفكارالرسوخ واملتانة ما ال تزعزعه مجيع تلك        

 .بأدىن شبهة أو وسوسة

                                                           
151
اصحايب مبرتلة  النجوم يف السماء بايهم اقتديتم »رواه البيهقي واسنده الديلمي عن ابن عباس بلفظ   

 .املترجم - ).132/1كشف اخلفاء  («اهتديتم 
152
متفق عليه عن ابن مسعود رضي اهللا عنه )  الناس قرين مث الذين يلوم مث الذين يلومخري(حديث   

 . املترجم - .مرفوعاً



 مل تروا صورته الظاهرة وشخصيته البشرية اليت هي مبثابة نواة لشجرة            أنكم انتم فمع    أما
 -  ترون أنكمد من إميانكم ومتده وتعززه، فضالً عن         عامل اإلسالم تش   أفكارن  إطوىب النبوة، ف  
 اإلسـالم   بـأنوار شخصية الرسول الكرمي املعنوية صلى اهللا عليه وسلم املنورة           - بعني العقل 

فيوازن إميانكم هذا مـع      أ..وحقائق القرآن، تلك الشخصية املهيبة بألٍف من معجزاته الثابتة        
 يف شباك الشبهات مبجرد كالم يطلقـه فيلسـوف     إميانكم الذي يهوي   فأين. إميام العظيم؟ 

 اليت يثريها مجيع    األعاصري أمام، من إميام الذي كان كالطود الشامخ ال يتزعزع          أوريبمادي  
 أهل الكفر واإلحلاد واليهود والنصارى واحلكماء؟ 

داء الفرائض على وجهها مـن   إميانك الواهي الذي قد ال يقوى ألأين!  املدعيأيها فيا
 ؟اإلحسانبة وقوة إميام وعظيم تقواهم وصالحهم الذي بلغ مرتبة صال

 الذين مل يروين وآمنوا يب هم افضل منكم         أن ما ورد يف احلديث الشريف مبا معناه         أما
بينما حبثنا هذا هو يف الفضائل      . األشخاص فهو خيص الفضائل اخلاصة، وهو حبق بعض         153..

 . املطلقةاألكثريةالكلية وما يعود إىل 
 : يقولون: السؤال الثاين
صحاب الكمال قد تركوا الدنيا وعافوا ما فيها، مبضمون مـا           أ األولياء الصاحلني و   إن

 ، بينما الصحابة الكرام قد اخـذوا        154حب الدنيا رأس كل خطيئة    :  ورد يف حديث شريف   
 أخـذهم  الدنيا واقبلوا عليها ومل يدعوها، بل قد سبق قسم منهم أهـل احلضـارة يف       بأمور

 أوليـاء  اصغر صحايب من أمثال هؤالء هو كأعظم ويل من           إن: فكيف تقول . مبتطلبات الدنيا 
 اهللا الصاحلني؟

 :ثباتاً قاطعاً يف املوقف الثاين والثالث من الكلمة الثانية والثالثنيإ أثبتنالقد :  اجلواب

                                                           
بل انتم : قال! إخوانكيا رسول اهللا ألسنا : ، قالواإخوانناوددتُ انّي قد رأيت : (   لعل المقصود الحديث153

 والنسائي واحمد، وابن ماجه ومالك 4306رواه مسلم .  الحديثآخر إلى ..)خواني الذين لم يأتوا بعدإ وأصحابي
  . المترجم- .  هريرة رضي اهللا عنهأبىوكلهم من حديث 

 - ) . كشف الخفاء، وفيه تفصيل(الحسن البصري رفعه مرسالً  إلى  حسنبإسناد  رواه البيهقي في الشعب 154
  .المترجم



اء احلسىن واآلخرة  احملبة إىل وجهي الدنيا املتطلعني إىل األمسفإبداء:  للدنيا ثالثة وجوهإن
كلما جهد اإلنسـان يف   إذ  ليس نقصاً يف العبودية، بل هو مناط كمال اإلنسان ومسو إميانه،

ومن هنا كانت   . حمبته لذينك الوجهني كسب مزيداً من العبادة ومزيداً من معرفة اهللا سبحانه           
وا احلسـنات   دنيا الصحابة الكرام متوجهة إىل ذينك الوجهني، فعدوها مزرعة اآلخرة وزرع          

 العظيم، واعتربوا الدنيا وما فيها كأا مرايا        واألجروجنوا الثمرات اليانعة من الثواب اجلزيل       
 جتليات األمساء احلسىن، فتأملوا فيها وفكروا يف جنباا بلهفة وشوق، فتقربوا  إىل أنوارتعكس  

 الفـاين املتطلـع  إىل       اهللا اكثر، ويف الوقت نفسه تركوا الوجه الثالث من الدنيا وهو وجهها           
 .شهوات اإلنسان وهواه
  : السؤال الثالث

 الطرق الصوفية هي سبل الوصول إىل احلقائق، واشهرها وامساهـا هـي الطريقـة               إن
در طريـق   : ( هكذا أقطااالنقشبندية اليت تعد اجلادة الكربى، وقد لـخص قواعدها بعض          

يلزم يف الطريقة   : أي) ك هسيت ترك ترك   ترك دنيا ترك عقىب تر    : نقشبندي الزم آمد جار ترك    
وترك اآلخرة حبساب   . ترك الدنيا بأن ال جتعلها مقصوداً بالذات      : أشياء أربعةالنقشبندية ترك   

 ال تتفكر ذا الترك، لـئال تقـع يف          أن: أي. وترك النفس، أي أن تنساها، مث الترك      . النفس
 حتصل يف تـرك مـا       إمنانية احلقيقيتني    معرفة اهللا والكماالت اإلنسا    أنمبعىن  . العجب والفخر 
 ..سواه تعاىل

 يترك كل ما سواه تعاىل، بل       أنلو كان اإلنسان جمرد قلب فقط، لكان عليه         :  اجلواب
ولكن لإلنسان لطائف كثرية جـداً      . يترك حىت األمساء والصفات ويرتبط قلبه بذاته سبحانه       
فة بوظيفة ومأمورة للقيـام بعمـل       كالقلب، منها العقل والروح والسر، كل لطيفة منها مكل        

 .خاص ا
 يسوق مجيع تلك اللطائف إىل مقصـوده        - كالصحابة الكرام    -فاإلنسان الكامل هو    

فيسوق القلب كالقائد كل لطيفة منها ويوجهها حنو احلقيقة بطريق          .  وهو عبادة اهللا   األساس
يف ركـب عظـيم ويف   عند ذلك تسري الكثرة الكاثرة من اللطائف جنوداً   . عبودية خاص ا  



وإالّ فان ترك القلـب     . ميدان واسع فسيح، كما هو لدى الصحابة الكرام رضوان اهللا عليهم          
 .نفسه، ليس من الفخر واالعتزاز، بل هو نتيجة اضطرار ليس إالّ إلنقاذجنوده دارجاً وحده 

  : السؤال الرابع
ن يثريون هذا االدعاء؟     جتاه الصحابة الكرام؟ ومن هم الذي      األفضلية ينشأ ادعاء    أينمن  

  ينبعث ادعاء بلوغ اتهدين العظام؟ أينوملاذا تثار هذه املسائل يف الوقت احلاضر؟ ومن 
 : الذين يقولون ذه املسائل هم قسمانإن: اجلواب

رأوا بعض األحاديث الشريفة ونشروها كي حيفزوا الشوق لدى املـتقني           : قسم منهم 
فهؤالء هم أهل ديـن وعلـم، وهـم         .. بوهم يف الدين  وأهل الصالح يف هذا الوقت ويرغّ     

 .وليس لنا ما نعلق به عليهم، وهم قلة وينتبهون بسرعة. خملصون
، يريدون  إعجاب أميا بأنفسهم مغرورون جداً، ومعجبون     أناسفهم  :  القسم اآلخر  أما

 بـل    يبثوا انسالخهم من املذاهب الفقهية حتت ادعاء ام يف مستوى اتهدين العظـام،             أن
مرار إحلادهم وانسالخهم من الدين بادعاء ام يف مستوى الصحب الكرام، فهؤالء            إحياولون  

 :الضالون قد وقعوا
 يتركوا مـا اعتـادوه،      أنيف هاوية السفاهة حىت غدوا معتادين عليها، وال يستطيعون          : والًأ

 هذه  إن: (ائالً يربر نفسه ق   أحدهمفترى  . وينهضوا بتكاليف الشرع اليت تردعهم عن السفاهة      
 هي مسائل اجتهادية، واملذاهب الفقهية متباينة يف أمثال هذه املسائل، وهم رجال             إمنااملسائل  

 جنتهد مثلهم، فلرمبا خيطأون مثلنا، لذا نؤدي        أنقد اجتهدوا وحنن أيضاً رجال أمثاهلم، ميكننا        
فهـؤالء التعسـاء   . !!)العبادات بالشكل الذي يروق لنا حنن، أي لسنا مضطرين إىل اتباعهم      

فما أوهاها مـن دسيسـة ومـا        .  ذه الدسيسة الشيطانية   أنفسهمحيلُّون ربقة املذاهب عن     
 ).االجتهاد( ذلك يف رسالة أثبتناوقد !  من تربيرأرخصها
 دسيستهم ال تكمل حلقاا عند حد التعرض للمجتهدين العظـام           أنام عندما رأوا    : ثانياً

رام رضوان اهللا تعاىل عليهم، حيـث إن اتهـدين حيملـون            بدأوا يتعرضون للصحابة الك   
النظريات الدينية وحدها، وهؤالء الضالون يرومون هدم الضروريات الدينية وتغيريها، فلـو            



حنن افضل من اتهدين مل تنته قضيتهم، حيث إن ميدان اتهدين النظر يف املسـائل                : قالوا
م وهم منسلخون من املذاهب يبدأون مبس الصحابة        الفرعية، دون النصوص الشرعية، لذا تراه     

 الذين  األنعامفليس أمثال هؤالء    ! ولكن هيهات . جالء الذين هم حاملو الضروريات الدينية     األ
 األوليـاء  أعـاظم هم يف صورة إنسان، بل حىت اإلنسان احلقيقي، بل الكاملني منهم وهـم             

 يف رسالة   أثبتناهكما  . غر صحايب جليل   يكسبوا دعوى املماثلة مع اص     أنالصاحلني، ال ميكنهم    
 ).االجتهاد(

 :اللّهم صلِّ وسلم على رسولك الذي قال
 انفق مثل أُحٍد أحدكم أنالذي نفسي بيده لو   فوأصحايب ال تسبوا أصحايبال تسبوا (

 د155) وال نصيفهأحدهمذهباً ما أدرك م 
  

                                                           
 وفي البخاري باب فضائل 1968- 4/1967، 2541 و 2540 متقاربة في مسلم برقم بألفاظ  ورد الحديث 155

 - .  داود والترمذي في المناقب والنسائي وابن ماجةوأبو 3/11 النبي صلى اهللا عليه وسلم   واحمد أصحاب
  .المترجم



 
  الكلمة الثامنة والعشرون 
  
  

ي عبارة عن مقامني؛ املقام األول يشـري اىل عـدد من          هذه الكلمة ختـص اجلنة، وه    
وهو خالصـة الكلمـة العاشـرة     156 واملقام الثاين قد جاء باللغة الـعربية. لطائف اجلنة
اثبـت فيه وجود اجلنة باثنتـي عشرة حقيقة قاطعة متسلسلة اثباتاً ساطعاً، لذا ال             . وأساسها

لكالم على اسئلة وأجوبة حول بعض أحوال       نبحث هنا عن اثبات وجود اجلنة، وامنا نقصر ا        
  .اجلنة اليت تتعرض اىل النقد وسوف تكتب ان شاءاهللا كلمة جليلة حول تلك احلقيقة العظمى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ِبسِم اهللا الرحمِن  الرحيِم
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وبشر الذين آمنوا وعملوا الصاحلات اَنّ لَهم جناٍت جتري من حتتها األـار كلّمـا                (
نها من مثرٍة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبلُ واُتوا به متشااً وهلـم فيهـا أزواج                  رزقُوا م 

  )25: البقرة) (مطهرةٌ وهم فيها خالدون
  ).هذه أجوبة قصرية عن عدد من اسئلة تدور حول اجلنة اخلالدة(

ان آيات القرآن الكرمي اليت ختص اجلنة، هي أمجل من اجلنة، وألطف مـن حورهـا،                
لذا نضع درجات سـلٍّم،     . هذه اآليات البينات مل تدع مزيداً لكالم      . حلى من سلسبـيلها  وأ

فنذكر باقة من مسـائل لطـيفة     .  تقريباً لتلك اآليات الساطعة األزلية الرفيعة اجلميلة للفهم       
  .ونشري اليها يف مخسة رموز ضمن أسئلة وأجوبة. هي مناذج أزاهٍري من جنـة القرآن

) املاديـة ( شاملة مجيع اللذائذ املعنوية، كما هي شاملة مجيـع اللذائـذ             ان اجلنة ! نعم
  .اجلسمانية أيضاً
القاصرة الناقصة املتغرية القلقة املؤملـة، باألبديـة        ) املادية(ما عالقة اجلسمانية    : سؤال

واجلنة؟ فما دامت الروح تكتفي بلذائذها العلوية يف اجلنة، فِلم يلزم حشر جسماين للتلـذذ               
  ائذ جسمانية؟بلذ

على  الرغم من كثافة التراب وظلمته، نسبة اىل املاء واهلواء والضياء فهو منشأٌ              : اجلواب
وكذا الـنفس   .. جلميع أنواع املصنوعات اإلهلية، لذا يسمو ويرتفع معىن فوق سائر العناصر          

ة جبامعيتها،  االنسانية  على الرغم من كثافتها، فاا ترتفع وتسمو على مجيع اللطائف االنساني            
  . بشرط تزكيتها

.. فاجلسمانية كذلك هي أمجع مرآة لتجليات األمساء اإلهلية، وأكثرها احاطة واغناهـا           
فاالالت اليت هلا القدرة على وزن مجيع مدخرات خزائن الرمحة اإلهلية وتقديرها، امنا هـي يف             

ى آالٍت لتذوق الـرزق     اجلسمانية، اذ لو مل تكن حاسة الذوق اليت يف اللسان مثالً حاوية عل            
بعدد أنواع املطعومات كلها، لَما كانت حتس بكل منها، وتتعرف على االختالف فيما بينها،       

  .ولَما كانت تستطيع ان حتس ومتيز بعضها عن بعض
وكذا فان أجـهزة معرفة أغلب األمساء اإلهلية املتجلية، والشـعور ـا وتذوقــها              

  .وادراكها، امنا هي يف اجلسمانية



كذا فان االستعدادات والقابليات القادرة على الشعور واالحساس بلذائذ ال منتـهى            و
  .هلا، وبانواع ال حدود هلا، امنا هي يف  اجلسمانية

ان صـانع هـذه    - كما اثبتناه يف الكلمة احلادية عشرة - يفهم من هذا فهماً قاطعاً
ته، ويعلّم ا مجيع جتليات امسائه      الكائنات، قد أراد ان يعرف ذه الكائنات مجيع خزائن رمح         

احلسىن، ويذيق ا مجيع أنواع ِنعمه وآالئه، وذلك من خالل جمرى حوادث هذه الكائنـات               
فالبد اذن مـن حـوض      .. وامناط التصرف فيها، ومن خالل جامعية استعـدادات االنسان       

ه ما صنع يف والبد من معرض عظيم يعرض في.. عظيم يصب فيه سيل الكائنات العظيـم هذا
أي .. والبد من خمزن أبدي ختزن فيه حماصيل مزرعة الـدنيا هـذه             ..  مصنع الكائنات هذا  

البـد من دار سعادة تشبه هذه الكائنات اىل حٍد ما، وحتافظ على مجيع أسسها اجلسـمانية                
والبد أن ذلك الصانع احلكيم والعـادل الرحيم، قد خص لذائذ تليق بتلـك             ..  والروحانية

أي  - واالّ.  الت اجلسمانية أجرة لوظائفها، ومثوبة خلدماا، واجـراً لعباداا اخلاصـة اآل
حتصل حالة منافـية متاماً حلكمته سبحانه وعدالته ورمحته، مما ال ينسجم وال  - خبالف هذا

  .تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياً. يليق جبمال رمحته وكمال عدالته مطلقاً
كائن احلي يف تركيب وحتلّل دائمني، وهي معرضة لالنقـراض وال           أن أجزاء ال  :  سؤال

تنال صفة األبدية، وان األكل والشرب لبقاء الشخص نفسه ومعاشرة الزوجة لبقاء النـوع،              
أموراً أساسية يف هذا العامل، اما يف العامل األبدي واألخروي فـال   - هذه األمور - فصارت

  ئذ اجلنة العظيمة؟حاجة اليها، فِلم اذن درجت ضمن لذا
ان تعرض جسم حي لالنقراض واملوت يف هذا العامل، ناجم من اختالل : أوالً:  اجلواب

فالواردات كثرية منذ الطفولة اىل     ) أي بني ما يرد وما يستهلك     (موازنة الواردات والصرفيات    
  ..سن الكمال، وبعد ذلك يزداد االستهالك، فـتضيع املوازنة، وميوت الكائن احلي



ا يف عامل األبدية، فـان الذرات تبقى ثابتة ال تتعرض للتركيب والتحلل، أو تسـتقر               ام
ويصبح اجلسم أبدياً مـع     157املـوازنـة، فهي تامة ومستمرة بني الـواردات والصرفيات،        

فعلى الرغـم من ان األكــل      .  اشتغال مصنع احلياة اجلسمانية الستمرار تـذوق اللذائذ      
جية، ناشئة عـن حاجة يف هذه الدنيا وتفضـي الــى اداء            والـشرب والعـالقات الزو  

وظيفة، فقد أودعـت فيها لذائذ حـلوة ومتنوعة ترجح على سائر اللذائذ، اجرة معجلـة              
  .لتلـك الوظيفة

فما دام األكل والنكاح مدار لذائذ عجيبة ومتنوعة اىل هذا احلد، يف دار األمل هـذه،                
يعة جداً وسامية جداً، يف دار اللذة والسعادة، وهـي          فالشك ان تلك اللذائذ تتخذ صوراً رف      

اجلنة فضالً عن لذة األجرة األخروية للوظيفة الدنيوية، اليت تزيدها لذة، وعالوة علـى لـذة                
حـىت   - اليت تزيدها لذة أخرى - الشهية األخروية اللطيفة نفسها، بدالً عن احلاجة الدنيوية

كون لذة جامعة جلميع اللذائذ، ونبعاً حياً فياضاً للذائذ         تزداد تلك اللذائذ لطافة وذوقاً حبيث ت      
اذ املواد اجلامدة اليت ال شعور هلا وال حياة، يف دار الدنيا هذه،             . الئقة باجلنة ومالئمة لألبدية   

  : تصبح هناك ذات شعور وحياة بداللة اآلية الكرمية
)  احليوان لو كانوا يعلمـون     وما هذه احلياة الدنيا االّ هلو ولعب وان الدار االخرة هلي           (

  ).64: العنكبوت(
فاالشجار هناك كاالنسان هنا، تدرك األوامر وتنفّذها، واالحجار هناك كاحليوانـات           

تعال : إعطيين مثرة كذا تعطيك حاالً، وان قلت حلجر       : فاذا قلت لشجرة  . هنا، تطيع ما تؤمر   
  .هنا، يأتيك
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لذرات، وثكنة عسكرية  هلا، ومدرسة تعليم ان جسم االنسان واحليوان يف هذه الدنيا، كأنه مضيف ل  

هلا، حيث تدخل فيه الذرات اجلامدة فتكتسب لياقة تؤهله لتكون ذراٍت لعامل البقاء احلي، مث خترج منه، 
وإن الدار االخرة هلي احليوان، فال : اما يف اآلخرة فان نور احلياة هناك عام شامل لكل شئ لقوله تعاىل

فالذرات . ر والتعليمات، وال اىل تلك التعليمات والتدريبات ألجل التنورحاجة اىل ذلك السري والسف
 .املؤلف – .تبقى ثابتة مستقرة



رجات العالية من الصفات، فالشك     فما دامت االشجار واالحجار تتخذ مثل هذه الد       
ان األكل والشرب والنكاح تتخذ صوراً رفيعة عالية، مع حمافظتها على حقيقتها اجلسـمانية              

  .اليت تفوق درجاا الدنيوية بنسبة مسو درجة اجلنة على الدنيا
ويكون معه  .  لدقيقة واحدة، فيكسب حمبة للّه     (ص)حيضر أعرايب جملس الرسول     : سؤال

، فكيف يعادل    158املرء مع من أحب    نة حسب ما ورد يف احلديث الشريف           يف اجل  (ص)
  فيض غري متناٍه يناله الرسول الكرمي مع فيض هذا األعرايب؟

  :نشري اىل هذه احلقيقة السامية مبثال: اجلواب
وهيـأ معرضـاً يف     . رجل عظيم أعد ضيافة فاخرة جداً، يف بستان مزهر رائع اجلمال          

داع، جامعاً جلميع أنواع املطعومات اليت حتس ا حاسة الـذوق، شـامالً        منتهى الزينة واالب  
. مجيع احملاسن اليت ترتاح اليها حاسة البصر، ومشتمالً على مجيع الغرائب اليت تبهج قوة اخليال

  .وهكذا وضع فيه كل ما يرضي ويطمئن كل حاسة من احلواس الظاهرة والباطنة
الضيافة وجيلسان جنباً اىل جنب على مائدة واحدة        واآلن يذهب صديقان معاً اىل تلك       

ولكن لكون أحدمها ميلك حاسة ذوق ضعيفة، ال يتذوق االّ شيئاً قليالً من             . يف مكان خمصص  
وال يشم الروائح الطيبة، النـه      . تلك الضيافة، وال يرى كثرياً من األشياء، ألن بصره ضعيف         

أي ال .. زه عـن ادراك غرائـب الصـنعة   وال يفهم خوارق األشياء، لعج . فاقد حلاسة الشم  
يستفيد من تلك الروضة الرائعة، وال يذوق من تلك الضيافة العامرة االّ واحداً من ألف، بـل     

اما اآلخر، فألن مجيع حواسـه الظـاهرة   . من مليون مما فيها، وذلك حسب قابلياته الضعيفة   
فتحة منكشفة حبيث حيس    والباطنة، ومجيع لطائفه من عقل وقلب وحس، كاملة مكتملة، مت         

مجيع دقائق الصنعة من ذلك املعرض البهيج، ومجيع ما فيه من مجال ولطائف وغرائب، حيس               
  .كالً منها ويتذوقها، مع انه جالس مع الرجل األول
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فلئن كان هـذا حاصالً يف هذه الدنيا املضطربة املؤملة الضيقة، ويكون الفرق بينـهما              
أن يأخذ كل امرٍئ حـظه من سفرة  - بالطريق األوىل - البدكالـفرق بني الثرى والثريا، ف

رغم  - الرمحن الرحيم، فـي دار السعادة واخللود، وحيس مبا فيهـا على وفـق استعداداته
فاجلنان ال متنع ان يكونا معاً بالرغـم من تفاوا، ألن طبقـات اجلنـة              . كونه مع من حيب   

اذ لـو بنيـت     159.  ان عرش الرمحـن سقف الكل     الثماين، كل منها أعلى من األخرى، اال      
بيوت متداخلة حول جبل خمروطـي، كل منها أعلى من اآلخـر، كـالــدوائـــر             
احملــيــطــة باجلبــل، فان تلك الـدوائــر تعلــو الواحــدة عــلى         
األخرى، ولكن ال متنع الواحدة األخرى عن رؤية الشمس، فنور الشمس ينفـذ يف البيوت               

  .لك اجلنان شبيهة ذا املثال اىل حٍد، كما تفهم من األحاديث الشريفةكذ. كلها
ان املرأة من نساء أهل اجلنة يرى مخ سوقها         : ورد يف أحاديث شريفة ما معناه     : سؤال

  ما معىن هذا وما املراد منه؟ وكيف يعد هذا مجاالً؟160من وراء سبعني حلّة، 
  :وذلك. نتهى احلسن واللطفان معناه مجيل جداً، بل مجاله يف م: اجلواب

يف هذه الدنيا القبيحة امليتة اليت أغلبها قشر، يكفي للجمال واحلسن أن يبـدو مجـيالً                
بينما يف اجلنة اليت هي مجيلة وحية ورائعة وكلها لب حمض ال            . للبصر، وال يكون مانعاً لأللفة    

 حظـوظ أذواقهـا   كالبصر ـ ولطائفه كلها، أخذ  - قشر فيها تطلب حواس االنسان كلها
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رجتني كما بني السماء واالرض، والفردوس أعلى اجلنة واوسطها، اجلنة مائة درجة، ما بني كل د(  

رواه ابن ماجه عن معاذ واحلاكم عن عبادة بن الصامت وعن : احلديث صحيح..) وفوقه عرش الرمحن
) 3116صحيح اجلامع الصغري وزيادته . (أيب هريرة، وابن عساكر عن ايب عبيدة اجلراح، رضي اهللا عنهم

 من املصدر نفسه، ويف سلسلة االحاديث 4120، 3423ظر االحاديث صحيح وان: قال احملقق
 .املترجم - .سقف اجلنة عرش الرمحن:  يشري اىل حديث919الصحيحة 

160
لكل واحد منهم زوجتان من احلور العني على  كل زوجة .. «: احاديث كثرية يف الباب، منها  

 يرى الشراب االمحر من الزجاجة سبعون حلة يرى مخ سوقهما من وراء  حلومهما وحللهما، كما
  رواه الطرباين باسناد صحيح والبيهقي باسناد حسن عن  عبداهللا بن مسعود  ورواه البخاري »البيضاء

 .املترجم - .ومسلم عن ايب هريرة بنحوه



املختلفة، ولذائذها املتباينة من اجلنس اللطيف، وهن احلور العني، ومن نساء الدنيا ألهل اجلنة،     
وهن يفضلن احلور العني جبماهلن، مبعىن ان احلديث الشريف يشري اىل انه ابتداء من أعلى طبقة        

س معني وللطيفـة    من مجال احللل حىت مخ السيقان يف داخل العظام، كل منها مدار ذوق حل             
  .خاصة

على كل زوجة سـبعون حلـة، يـرى مـخ     »نعم؛ ان احلديث الشريف يشري بتعبري      
  .«سوقهما

ان احلور العني جامعة لكل نوع من أنواع الزينة واحلسن واجلمال املادية واملعنوية، اليت              
تشبع وترضي كل ما يف االنسان من مشاعر وحواس وقوى ولطائف عاشقة للحس، وحمبـة               

مبعىن ان احلور يلبسن سبعني طرزاً من أقسام        .. ق، ومفتونه بالزينة، ومشتاقة اىل اجلمال     للذو
زينة اجلنة، دون ان يستر أحدها اآلخر، اذ ليس من جنسه، بل يبدين مجيع مراتب احلسـن                 
واجلمال املتنوعة بأجسادهن وأنفسهن وأجسامهن بأكثر من سبعني مرتبة حىت يظهرن حقيقة            

  :كرميةاشارة اآلية ال
)لذّ األعنيوت شتهيه األنفس71: الزخرف) (وفيها ما ت(  

ان  ليس ألهل اجلنة فضالت بعد األكل والشرب، اذ ليس : مث ان احلديث الشريف يبني
  .يف اجلنة ما ال حيتاج اليه من مواد قشرية زائدة

حلياة، ال  نعم، ما دامت االشجار يف هذه الدنيا السفلية، وهي يف أدىن مرتبة من ذوات ا              
تترك فضالت مع تغذيتها الكثرية، فِلم ال يكون اهل الطبقات العليا، وهم أهـل اجلنـة دون     

  فضالت؟
لقد ورد يف أحاديث نبوية هذا املعىن؛ انه ينعم على بعض أهل اجلنة ملكاً بقدر               :  سؤال

جـل  الدنيا كلها، ومئات اآلالف من القصور ومئات اآلالف من احلور العني، فما حاجة ر             
واحد اىل هذه الكثرة من االشياء؟ وما يلزمه منها؟ وكيف يكون ذلك؟ وماذا تعـين هـذه                 

  األحاديث؟ 
لو كان االنسان جسداً جامداً فحسب، أو كان خملوقاً نباتياً وعبارة عن معدة :  اجلواب

فقط، أو عبارة عن جسم حيواين، وكائن جسماين موقت بسيط مقيد ثقيل، ملا كان ميلـك                



ولكن االنسـان معجـزة مـن       . ثرة الكاثرة من القصور واحلور،وال كانت تليق به       تلك الك 
املعجزات اإلهلية الباهرة، حبيث لو يعطى له ملك الدنيا كلها وثروا ولذائذها يف هذه الدنيا               
الفانية ويف هذا العمر القصري فال يشبع حرصه، حيث هناك حاجات لقسم من لطائف غـري                

  .منكشفة
سان يف دار السعادة األبدية، وهو املالك الستعدادات غري متناهية، يطرق باب            بينما االن 

رمحة غري متناهية، بلسان احتياجات غري متناهية، وبيد رغبات غري متناهية، فالشك ان نيلـه               
  .الحسانات إهلية كما ورد يف األحاديث الشريفة معقول وحق وحقيقة قطعاً

  : متثيلي على النحو اآليتوسنرصد هذه احلقيقة السامية مبنظار
صاحبه ومالكه كما هـو احلـال يف        ) بارال(ان لكل بستان من البساتني املوجودة يف        

ان مجيـع   : يستطيع القول ) بارال(االّ ان كل حنل وطري وعصفور يف        161بستان هذا الوادي،    
أي . ورياضها مترتهايت وميدان جوالين، بالرغم من انه تكفيه حفنة من قوت          ) بارال(بساتني  
  .وال جيرح حكمه هذا اشتراك اآلخرين معه. كلها يف ملكه) بارال(انه يضم 

ان خالقي قد جعل يل : يصح له أن يقول - الذي هو حقاً انسان - وكذلك االنسان
هذه الدنيا كلها بيتاً، والشمس سراجاً، والنـجوم مصــابيــح، واألرض مهـــداً           

وال يـنقض حكمـه هـذا اشـتراك      .  ويشكر ربه  يقول هذا . مفروشاً بزرايب مبثوثة مزهرة   
  .املخلوقات األخرى معه يف الدنيا، بل املخلوقات تزين الدنيا وجتملها

ترى لو أدعى انسان أو طري نوعاً من التصرف، يف مثل هذه الدوائر العظمى، ونال نعماً 
 عظيم، ما بني كل جسيمة يف هذه الدنيا الضيقة جداً ، فكيف يستبعد اذن االحسان إليه مبلك

  .درجتني مسرية مخسمائة عام يف دار سعادة واسعة أبدية؟
مث اننا نشاهد ونعلم يف هذه الدنيا الكثيفة املظلمة الضيقة وجود الشمس بعينها يف مرايا               

وحضـور  .. ووجود ذاٍت نورانية يف أماكن كثرية يف آن واحـد         .. كثرية جداً يف آن واحد    
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هو بستان سليمان الذي خدم هذا الفقري مثاين سنوات بوفاء تام، وقد كتب هذا البحث هناك يف   

 .املؤلف - .قرب من ساعتنيغضون ما ي



 جنم وجنم وامام العرش االعظم، ويف احلضرة النبوية ويف احلضرة           جربائيل عليه السالم يف ألف    
..  أتقياء أمته يف احلشـر األعظـم يف آن واحـد           (ص)ولقاء الرسول   .. اإلهلية يف آن واحد   

وهم نوع  - ومشاهدة األبدال..  يف الدنيا يف مقامات ال حتد فـي آن واحد(ص)وظهوره 
واجناز العوام من النـاس يف الرؤيـا   .. ت واحديف أماكن كثرية يف وق - غريب من األولياء

ووجود كل انسان بالقلب والروح واخليال      .. ومشاهدم عـملَ سنة كاملة يف دقيقة واحدة      
  .كل ذلك معلوم ومشهود لدى الناس.. يف أماكن كثرية، وتكوين عالقات معها يف آن واحد

وح وخفتها ويف سرعة الذين تكون اجسامهم يف قوة الر - فالشك ان وجود أهل اجلنة
يف مائة ألف مكان ومعاشرم مائة ألف من احلور العني، وتلذذهم مبائة ألف نـوع   - اخليال

من أنواع اللذائذ، يف وقت واحد، الئق بتلك اجلنة األبدية، اجلنة النورانية، غـري املقيـدة،                
ا أخرب به الرسول الكـرمي      الواسعة، ومالئم متاماً مع الرمحة اإلهلية املطلقة، ومنطبق متاماً مع م          

 فهو حق وحقيقة، ومع كل هذا فان تلك احلقائق العظيمة السامية جداً ال توزن مبوازين           (ص)
  . عقولنا الصغرية

  . نعم، ال يلزم العقول الصغرية ادراك تلك املعاين
  . ألن هذا امليزان ال يتحمل ثقالً ذا القدر

)ا ِاالّ ما علَن ال ِعلْم كانحبكيمسالْح ليمالْع تاَن كنا ِانتلَّم(  
  )286:البقرة) (ربنا ال تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا(

اللهم صلّ على حبيبك الذي فتح أبواب اجلنة حببيبيته وبصالته، وايدت امته على فتحها  
  .بصلوام عليه، عليه الصالة والسالم

  .ملختار آمنياللّهم ادخلنا اجلنة مع االبرار بشفاعة حبيبك ا
  
  
  

  ذيل صغري 
  خيص جهنم



ان االميان يضم بذرة جنة معنوية، كما ان الكفر خيفي نواة زقوم جهنم معنوية، كمـا                
  .اثبتنا ذلك يف الكلمة الثانية والثامنة

وكما ان الكفر سبب لـدخول      . اذ كما ان الكفر بذرة جلهنم، فجهنم كذلك مثرة له         
لو كان هناك حاكم صغري ذو عـزة وغـرية          : النهجهنم، كذلك سبب لوجودها واجيادها،      

. انك ال تقدر على تأدييب، ولن تقدر عليه       : وجالل بسيط، وقال له رجل فاسد اخللق متحدياً       
  .فالشك انه سيبين سجناً لذلك الشقي ويلقيه فيه ولو مل يكن هناك سجن
 املطلقة واجلـالل  بينما الكافر بانكاره وجود جهنم، يكِّذب من له العزة املطلقة والغرية      

املطلق، ويسند اىل القدير املطلق العجز، ويتهمه بالكذب والعجز، فهو بكفره يتعرض لعزتـه              
فالشك انه لو مل يكن لوجود جهنم أي        . بشدة، وميس غريته بقوة، ويطعن يف جالله بعصيان       

ذا سبب كان، وهو فرض حمال، فانه سبحانه خيلق جهنم لذلك الكافر الذي يتضمن كفره ه              
  .احلد من التكذيب واسناد العجز ويلقيه فيها

  )191:آل عمران) (ربنا ما خلقت هذا باطالً سبحانك فقنا عذاب النار(
  
  
  
  
  

  الكلمة التاسعة والعشرون
  

  ختص بقاء الروح واملالئكة واحلشر
  
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
)بِِّهما ِباِذِن رفيه حوالرلُ الْملئكَةُ وزن4:القدر ()ت(  



  )85:االسراء) (قُِل الروح ِمن أمِر رىب (
  

  هذا املقام  عبارة عن مقصدين أساسني مع مقدمة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املقدمة 
ميكن القول بأن وجود املالئكة والعامل الروحاين ثابت كثبوت وجود االنسان واحليوان،       

احلقيقة تقتضي قطعاً، واحلكمـة     ان  : «الكلمة اخلامسة عشرة  »فكما بينا يف املرتبة األوىل من       
من ساكنني، وال بـد أـم ذوو    - كما هي لألرض - ان تكون للسموات: تستدعي يقيناً

ويف مصطلح الدين يسمى اولئك السـاكنون مـن    . شعور، وهم متالئمون معها كل التالؤم     
  .«الروحانيات» و«املالئكة»ذوي األجناس املختلفة بـ 

فرغم ضآلة كرتنا األرضية وصغرها قياساً اىل السـماء  .. انعم، ان احلقيقة تقتضي هكذ  
واخالءها منهم وتزيينها بـآخرين   - بني حني وآخر - فان مألها مبخلوقات ذوات مشاعر

  :جدد يشري، بل يصرح
بذوي : البد أا مألى ايضاً - وكأا قصور مزينة - ان السموات ذات الربوج املشيدة

م نور الوجود، ومن ذوي الشعور الذين هم ضياء األحياء، وان           حياة مدركني واعني  الذين ه     
ومطالعو .. مشاهدو قصر هذا العامل الفخم: هم كذلك - كاألنس واجلن - تلك املخلوقات



: وميثلون بعبوديتهم الكلية الشاملة   .. والداعون األدالّء اىل سلطان الربوبية    .. كتاب الكون هذا  
  ...ت الضخمةتسابيح الكائنات، وأوراد املوجودا

إن تنوع هذه الكائنات يدلّ على وجود املالئكة؛ ألن تزيني الكائنات بـدقائق             ! أجل
الصنعة املبدعة اليت ال تعد وال حتصى، ومبحاسن ذات معاٍن ونقوش حكيمة، يتطلب ـــ              

  .أي يستدعي وجودهم.. أنظار متفكرين ومستحسنني، ومعجبني مقدرين - بالبداهة
فالبد ان غذاء االرواح    .. والطعام يعطى للجائع  .. ال يطلب العاشق  كما أن اجلم  ! نعم

وقوت القلوب يف هذه الصنعة اإلهلية اجلميلة الرائعة يدل على وجود املالئكة والعامل الروحاين              
وملا كانت هذه التزيينات غري النهائية يف الكون تتطلب تأمالً وعبوديـة غـري           . ويتوجه اليهم 

من  - واحد من مليون - ن ال ميكنهما القيام االّ بقسط ضئيل جداًحمدودة، وان األنس واجل
هـذه الوظيـفـة غري النهـائيـة، ومن هذه الرؤية احلكيمـة، ومن هــذه العبوديـة            

فالبــد أن تكون هلذه الوظائف غري النهائية والعبادات املتنوعة، انـواع           .. الــواسـعة
، كي يعمروا بصفوفهم «الروحانيات»غري حمدودة من  وأجناس «املالئكة»غري ائية ايضاً من 

  ..هذا الكون.. هذا العامل.. املتراصة وميألوا هذا املسجد الكبري
 من  «موظفون»ففي كل جهة من هذا الكون، ويف كل دائرة من دوائره، هناك             ! أجل
ناداً اىل  فاسـت ..  قد أسند اليهم واجب القيام بعبودية خمصوصة       «املالئكة والروحانيات »طبقة  

اشارات بعض األحاديث النبوية الشريفة من جهة، واستلهاماً من حكمة انتظام هذا العامل من              
ان بعضاً من  األجسام اجلامدة السيارة، ابتداءاً من النجوم وانتـهاًء            : جهة أخرى ميكن القول   

 بقطرات املطر، امنا هي سفن ومراكب لقسم من املالئكة، فهـم يركبوـا بـإذن إهلـي،                
وحيـث أن   ..  تلك املراكـب   «تسبيحات»وميثلون  .. ويشاهدون عامل الشهادة سائحني فيه    

كما جاء يف حـديث نبـوي    - «ارواحهم يف جوف طري خضر تسرح من اجلنة»الشهداء 
اىل النحل من ) طري خضر(انه ابتداًء مما أشار احلديث الشريف من : لذا ميكن القول - شريف

جناس من األرواح، فهي حتل يف أجساد تلك األحياء، بأمر اهللا           األجسام احلية هي طائرات أل    
احلق، وتشاهد العامل املادي من خالل حواسها كاألعني واآلذان، وتتفـرج علـى روائـع               

  ..املعجزات الفطرية فيه، وبذلك تؤدي تسبيحاا املخصوصة



  :كمةوهكذا، فكما اقتضت احلقيقة وجود املالئكة والروحانيات، كذلك تقتضيه احل
ألن الفاطر احلكيم الذي خيلق باستمرار وبفعالية جادة حياةً لطيفة ذات أدراك متنـور،            
من هذا التراب الكثيف على ضآلة عالقته بالروح،  ومن املاء العكر على جزئية تعلّقه بنـور                 
احلياة، البد أن يكون له ايضاً خملوقات كثرية جداً ذوات شعور، قـد خلقـت مـن حبـر                   

 من حميط الظلمة، ومن اهلواء، ومن الكهرباء ومن سائر املواد اللطيفة اليت هي أليق               النور،وحىت
  .بالروح وأنسب للحياة وأقرب اليها

  
  
  

  املقصد األول
  
  «التصديق باملالئكة ركن من أركان اإلميان»
  

  يف هذا املقصد أربع نكات أساسية
  

  األساس األول
 احلقيقي للوجود كائن مع احلياة، فاحليـاة        ان كمال  الوجود مع احلياة، بل ان الوجود        

وهي اليت جتعل كل شئ .. واحلياة رأس كل شئ وأساسه.. نور الوجود، والشعور ضياء احلياة  
فباحلياة يتمكن .. ملكاً لكل كائن حي، فتجعل الشئ احلي الواحد حبكم املالك جلميع األشياء    

ا مسكين، والكائنات كلها ملك اعطانيه      ان هذه األشياء ملكي، والدني    »: الشئ احلي ان يقول   
 - علـى قـول   - وكما أن الضوء سبب لرؤية األجسام وسبب لظهور األلوان.. «مالكي

وهـي  .. كذلك احلياة هي كشافة للموجودات، وسبب لظهورها، وسبب لتحقق النوعيات         
 وسـبب   اليت جتعل جزء اجلزئي حبكم الكلّ والكلّي، وسبب حلصر األشياء الكلية يف اجلزء،            

جلميع كماالت الوجود كإشراكها وتوحيدها االشياء الوفرية، وجعلها مداراً لوحدة واحـدة            



حىت أن احلياة نوع من جتلّي الوحـدة يف طبقـات الكثـرة مـن               .. ومظهراً لروح واحدة  
  ..املخلوقات، فهي مرآة لألحدية يف الكثرة

  :واآلن لنوضح
اذ تنحصر  .. وحيد.. يتيم.. ، فهو غريب  انظر اىل اجلسم اجلامد، وان كان جبالً شاهقاً       

عالقته وصلته مبكانه، وما يتصل به من أشياء فقط، وما يوجد يف الكائنات األخرى معـدوم                
  . حىت يتعلق به«شعور» حىت يتصل ا، وال «حياة»بالنسبة اليه، وذلك ألنه ليس له 

 فانـه   «احلياة» مث انظر اىل جسم صغري حي كالنحل مثالً ففي الوقت الذي تدخل فيه            
يقيم عقداً جتارياً وصلةً مع مجيع الكائنات واملوجودات، وخاصة مع نباتات األرض وأزهارها             

 فهناك اذن، عـدا احلـواس   «...ان مجيع األرض هي حديقيت ومتجري »: حبيث ميكنه القول  
املعروفة الظاهرة والباطنة يف األحياء، دوافع فطرية أخرى غري معروفة كأحاسـيس سـائقة              
ومشوقة تعطي للنحل فرصة التصرف وإمكانية األختصاص واألنس والتبادل مع اكثر انـواع             

  .املوجودات يف الدنيا
                لَـتا كلّمـا عد أصغري، فالب ظهر تأثريها هكذا يف كائن حيولئن كانت احلياة ت

 حبيث جيول هذا وارتقت اىل مرتبة عليا وهي املرتبة األنسانية، فان تأثريها يتسع ويكرب ويتنور،  
يف العوامل العلوية والروحية واملادية كمـا   - الذي هو ضياء احلياة - االنسان بعقله وشعوره

انه مثلما يسافر ذلك الكائن احلي ذو الشـعور اىل تلـك            : جيول يف غرف داره، وهذا يعين     
  .ومتثلها فيهاالعوامل معنوياً، فان تلك العوامل تأيت وتكون ضيوفاً على مرآة روحه بارتسامها 

وأوسـع جمـال لنعمتـه    . واحلياة حبد ذاا أسطع برهان لوحدانية  اهللا سبحانه وتعاىل        
  .العظيمة، وألطف جتلٍّ من جتليات رمحته، وأدق نقش من نقوش صنعته اخلفية الرتيهة

الـيت   -  أي تفتحها ومنوها يف البذرة«العقدة احلياتية»نعم، أا خفية ودقيقة؛ ألن تنبه 
بقي مستوراً عن أنظار علـم   -  اوىل مراتب احلياة يف النبات الذي ميثل أدىن أنواع احلياةهي

البشر منذ زمن آدم عليه السالم، رغم شدة ظهوره وكثرته واأللفة به، ومل تنكشف حقيقتـه            
  .الصائبة لعقل البشر حلد اآلن جبالء



صافيان وشـفافان؛ اذ   - الـملك وامللكوت - واحلياة نزيهـة نقية حبيث أن وجهيها
ان يد القدرة تباشر اعماهلا فيها دون وضع لستار األسباب، يف حني أا جعلـت األسـباب        
الظاهرية حجاباً لتصرفها يف سائر األمور األخرى، كي تكـون منشـأ لألمـور اخلسيسـة      

  .وللكيفيات غري الرتيهة اليت تنايف عزة القدرة يف ظاهر األمر
ان مل تكن هناك حياة فالوجود ليس بوجود، وال خيتلف عـن            : ميكن القول : واخلالصة

  .العدم، فاحلياة ضياء الروح والشعور نور احلياة
وملا كانت احلياة والشعور هلما هذه األمهية، وما دمنا نشاهد كل هذا النظام املـتقن يف      
هذا العــالـم، ونــرى هــذه الدقــة واالتــقان واإلحكــام الـــتام         

  - وهي كذرة بالنسبة اىل الكون - الكامل يف الكون، وما دامت كرتنا األرضيةواالنسجام 
تزخر مبا ال يعد وال حيصى من ذوي االرواح وذوي املشاعر واالدراك، فالبد ان حيكم حبدس                

  : صادق ويقرر بيقني قاطع
ان جوانب هذه القصور السماوية والربوج الشاهقة تدب فيها سكنة من األحياء وذوي             

ملشاعر مبا يالئمها ويتجاوب معها، اذ كما ان السمك يعيش يف املاء، كذلك من املمكن أن                ا
يوجد سكنة نورانيون يف هليب الشمس ممن يتالءمون معها، ألن النار ال حترق النور بل متـده        

  .وتدميه
وما دامت القدرة اإلهلية ختلق أحياًء وذوي أرواح ال تعد وال حتصى من مواد عاديـة                

، بل من اكثف العناصر، وتبدل املادة الكثيفة الغليظة باحلياة اىل مادة لطيفة بكل عنايـة                جداً
واتقان، وتنشر نور احلياة يف كل شئ بغزارة، وترصع اغلب األشياء بضياء الشعور، فالبد أن               
ذلك القدير احلكيم لن يهمل بقدرته الكاملة، وحبكمته التامة النور واالثري وامثاهلمـا مـن               

لسياالت اللطيفة والقريبة بل املالئمة للروح دون حياة، ولن يتركه جامداً ولن يدعـه دون               ا
شعور، وامنا األوىل أن خيلق جلّت قدرته وحكمته احياًء وذوي شعور من تلك املواد السيالة               
اللطيفة من مادة النور وحىت من الظالم وحىت من مادة األثري وحىت من املعاين وحىت من اهلواء                 

كاالجناس -فيخلق كثرة كاثرة من املخلوقات ذوات االرواح املختلفة         . وحىت من الكلمات  
  . فيصري قسم منها املالئكة وقسم آخر أجناس اجلن وعامل الروح-الكثرية املختلفة للحيوانات 



كما  - كم تكون فكرة وجود املالئكة والروحانيات بكثرة: ويف املثال اآليت يتبين لك
حقيقة وبداهة وأمراً معقوالً، وكم يكون الرفض وعدم القبول خالفـاً   - ن الكرميبينه القرآ

  ..للحقيقة واحلكمة، بل خرافة وضاللة وهذياناً وبالهة
 - يتصادق اثنان أحدمها بدوي وآخر حضري، كانا يسريان معاً اىل مدينـة عظيمـة  

ان مبىن صغرياً وورشة قذرة، وقبل دخوهلما املدينة ويف زاوية من  زواياها يصادف - كأستانبول
فيبصران املبىن مملوًء برجال مساكني يعملون منهوكني يف هذا املعمل الغريـب، ويالحظـان              
حول املعمـل حيــوانــات وأحياء أخرى أيضاً تقتــات كــل بطريقتها اخلاصة          

فمنها ما يأكل النبـات وأخـرى تأكـل األمسـاك فـقـــط،             . حسب شرائط حياا  
 وفيما هـمـا يراقـبـان أحـوال هــؤالء إذا ــما يريـــان          ..وهــكـذا

على بعد منهما آالفاً من العمارات املزينة والقصور العالية تفصل بينها ميادين وفسح واسعة،              
االّ أن سكان تلك العمارات الرائعة ال يظهرون هلما، إما لبعدمها عنهم، أو لضعف نظرمها، أو 

أنفسهم، وال توجد شرائط احلياة اليت يف هذه الورشة القذرة يف           ألختفاء سكنة تلك القصور     
  .تلك القصور العالية

ان تلك العمارات خالية من أهلها وال أحـد  : فالبدوي الذي مل ير املدينة يف حياته قال  
فأظهر .  أصالً - كحياتنا - اذ انين ال أراهم، وليس هناك ما يشري اىل احلياة. فيها من األحياء

  .ه هذا محاقته الشديدةذيان
  :أجابه صديقه العاقل الرزين

أما ترى ان هذا املسكن البسيط احلقري ملئٌ باألحياء وليس هناك شرب من فراغ              ! يا هذا 
  .حولنا مل ميأل باألحياء والعاملني، فهناك من يبدهلم وجيددهم دائماً ويستخدمهم أبداً

 الرائعة املنتظمة والتزيينات احلكيمة، فانظر اآلن هل من املمكن ان تكون تلك العمارات
إا البد قد ملئت مجيعـاً      . والقصور الباذخة على بعدها عنا خالية من أهلها املتالئمني معها؟         

بذوي أرواح، هلم شرائط حياة أخرى خاصة م، فلرمبا يأكلون بدالً من األعشاب واالمساك              
ال يقيم دليالً أبداً على  -  النظر أو اختفائهم لبعدهم أو لقُصر - شيئاً آخر، فان عدم رؤيتهم



عدم وجودهم، اذ أن عدم الرؤية ال يدل مطلقاً على عدم الوجود، وليس عدم الظهور حبجة                
  :وقياساً على هذا املثال البسيط الواضح. قطعاً على عدم الوجود

ا، قد  ان الكرة االرضية وهي واحدة من األجرام السماوية، على كثافتها وضآلة حجمه           
اصبحت موطناً ملا ال حيد من االحياء وذوي املشاعر، حىت لقد اصبحت أقذر وأخس األماكن            

فالضرورة والبداهة  . فيها منابع ومواطن لكثري من األحياء، وحمشراً ومعرضاً للكائنات الدقيقة         
  :واحلدس الصادق واليقني القاطع مجيعاً تدل وتشهد بل تعلن أنّ

سموات ذات الربوج واألجنم والكواكب كلها مليئة باألحيـاء         هذا الفضاء الواسع وال   
ويطلق القرآن الكرمي والشريعة الغراء على اولئك األحياء الشاعرين         . وبذوي االدراك والشعور  

والذين خلقوا من النور والنار ومن الضوء والظالم واهلواء ومن الصـوت والرائحـة ومـن                
.. مالئكـة : ئر السياالت اللطيفة االخـرى بـأم      الكلمات واألثري وحىت من الكهرباء وسا     

ولكن كما ان االجسام أجناس خمتلفة كذلك املالئكة؛ اذ ليس املَلَك           .. وروحانيات.. وجان
وكذلك اجلن والروحانيـات    . املوكّل على قطرة املطر من جنس املَلَك املوكّل على الشمس         

  .خمتلف األجناس الكثرية
  خامتة هذه النكتة األساس

ثبت بالتجربة أن املادة ليست أساساً وأصالً ليبقى الوجود مسخراً من أجلها وتابعاً             لقد  
  ..هو الروح.. ، وهذا املعىن هو احلياة«معىن»هلا، بل هي قائمة بـ

وترينا املشاهدة واملالحظة كذلك ان املادة ال تكون مطاعة حىت يرجع اليها كل شئ،              
هو .. وأساسها.. هذه احلقيقة هي احلياة.. قيقة معينةوامنا هي وسيلة مطيعة خادمة إلكمال ح      

  .الروح
ومن البديهي ان املادة ليست هي احلاكمة حىت يستجدى على باا وتطلب أو تنتظـر               

هـذا  .. بل هي  حمكومة تسري وفق أساس معين وتتحرك باشارته         . منها الكماالت والـمثُل  
  ..هو الروح، هو الشعور.. األساس هو احلياة



تضي الضرورة كذلك ان ال ترتبط باملادة األعمال والـمثُل والتبىن على ضوئها، اذ             وتق
اا ليست لباً وال أصالً وال أساساً وال ثابتاً مستقراً، وامنا هي قشرة وغالف وزبد وصـورة                 

  .مهيأة للتشقّق والذوبان والتمزق
 بـالعني اـردة متلـك       أال يشاهد كيف أن احليوانات الدقيقة اليت ال ميكن رؤيتـها          

ان هذا يبين !!. احساسات حادة وقوية حىت أا تسمع مهسات بىن جنسها وترى مواد رزقهم    
  :لنا بوضوح

ان املادة كلّما صغرت ودقت ازداد انطباع مالمح احلياة وآثارها عليها، واشتد نـور              
 اكثر من عامل الروح،     الروح فيها، أي ان املادة كلما دقت وابتعدت عن ماديتنا كأا تقترب           
  ..وعامل احلياة، وعامل الشعور، فيتجلّى نور احلياة وحرارة الروح بشدة اكثر

فهل من املمكن ان يترشح كل ما نرى من ترشحات احلياة واملشاعر والروح وتنساب              
عر رقراقة من أغطية املادة، وال يكون العامل الباطن الكائن حتت ستار املادة مملوءاً بذوي املشا              

وبذوي االرواح؟ وهل من املمكن ان يرجع اىل املادة ويسند اليها واىل حركتها كل مـا يف                 
عامل الشهادة من ترشحات غري حمدودة للمعاين والروح واحلقيقة ومنـابع ملعاـا ومثراـا،        

بل ان هذه املظاهر غري احملدودة املترشـحة، وملعاـا   .. كالّ مث كالّ.. ؟!وتتوضح ا وحدها 
ر لنا ان عامل الشهادة املادي هذا امنا هو ستار منقش مزركش ملقى على عامل امللكـوت                 تظه

  .واالرواح
  األساس الثاين

على وجود حقيقة املالئكـة   - مع تباين التعبري - ميكن القول بأن هناك امجاعاً ضمنياً
فلـم ينكـر    .. واوثبوت العامل الروحاين بني أهل العقل والنقل كافةً سواًء علموا أم مل يعلَم            

 املالئكة حىت املشاؤون من الفالسفة االشراقيني الذين أوغلوا يف املاديات؛ اذ عبـروا              «معىن»
واآلخـرون مـن   . «ان هناك ماهية جمردة روحية لكل نـوع »:  املالئكة بقوهلم  «معىن»عن  

 وأرباب  العقول العشرة »: االشراقيني عندما اضطروا لقبول معىن املالئكة أطلقوا عليهم خطأً        
  .«األنواع



ومن املعلوم ان مجيع اهل األديان مؤمنون ان لكل نوع من أنواع املوجـودات ملَكـاً                
ملك اجلبـال، وملـك     : موكّالً به يستهلم من الوحي اإلهلي وارشاده، فيعبرون عنهم بأمساء         

  ..البحار، وملَك االمطار
واملتجردون معنوياً من  - يومالذين حتدرت عقوهلم اىل ع - وحىت املاديون والطبيعيون

.  املالئكة وحقيقة الروح   «معىن»االنسانية، الساقطون اىل درجة اجلمادات، مل يسعهم إنكار         
 فكان هـذا تصـديقاً      «القوى السارية »فأطلقوا على القوى اجلارية يف نواميس الفطرة اسم         

  .ملعىن املالئكة - ولو بصورة مشوهة - اضطرارياً منهم
عالَم تستند؟  . النسان املسكني املتردد يف قبول وجود املالئكة والعامل الروحاين        فيا أيها ا  

 - سواًء علموا أم مل يعلموا - وبأي حقيقة تفتخر؟ حىت تواجه ما اتفق عليه مجيع أهل العقل
  من ثبوت معىن وحقيقة وجود املالئكة وحتقق العامل الروحاين؟

كشافة للموجودات بـل نتيجتـها    - اس األولكما أثبتنا يف األس - فما دامت احلياة
علـى معـىن    - وإن اختلفوا يف التعـبري  - وان مجيع أهل العقل قد اتفقوا ضمنياً.. وزبدا
وأن أرضنا هذه معمـورة بكــل هــذه األحيــاء وذوي األرواح، فكيف .. املالئكة

ديعـة اللطيفـة مـن      ميكن اذن ان خيلو هذا الفضاء الواسع من ساكنيه، وتلك السموات الب           
  !.عامريها؟

وال خيطرنّ ببالك ان النواميس والقوانني اجلارية يف العامل كافية أن جتعل الكائنات ذات              
ألن تلك النواميس اجلارية والقوانني احلاكمة أوامر اعتبارية، ودساتري ومهية، ال يعتـد         .. حياة

  .ا، وال تعد شيئاً أصالً
 يأخذون بزمـام هـذه القـوانني    «املالئكة»ملسمون بـ فان مل يكن هناك عباد  اهللا ا      

ويظهروا وميثلوا، فال يتعني لتلك القوانني والنواميس أي وجود كان، وال تعرف هلا هوية،              
فهي ليست حقيقة خارجية قط، واحلال أن احلياة حقيقة خارجية، واألمر الومهي ال ميكن ان               

  .حتمل عليه حقيقة خارجية
مادام أهل احلكمة وأهل الدين واصحاب العقل والنقـل متفقـون           : خنلص من هذا أنه   

ضمنياً على أن املوجودات ال تنحصر يف عامل الشهادة هذا، وان عامل الشهادة الظاهر اجلامد               



الذي ال يكاد يتفق مع اقامة األرواح وتشكلها قد تزين ذا العدد اهلائل مـن ذوي االرواح                 
بل هناك طبقات أخرى كثرية مـن       . ان يكون منحصراً فيه   واألنسام؛ لذا فالوجود ال ميكن      

وما دام عامل الغيـب وعـامل       . الوجود، حبيث يصبح عامل الشهادة بالنسبة هلا ستاراً مزركشاً        
 فالبد أما يزخران بارواح مالئمـة   - كمالئمة البحار لألمساك - املعىن مالئمني لالرواح

  .هلما
ى وجود معىن املالئكة، لذلك فـال ريـب أن          وملا كانت مجيع األمور قد شهدت عل      

أحسن صورة لوجود املالئكة واحلقائق الروحانية، وأفضل حال وكيفية هلا، حبيث تستسيغها            
  .العقول السليمة وتستحسنها، هو بال شك ما شرحه القرآن الكرمي وبينه بوضوح

  ) 26:األنبياء) ( عباد مكْرمون(...فالقرآن الكرمي يذكر املالئكة بأم
) ( ال يعصــونَ  اهللا مــا أمـــرهــم ويفــعلون مــا يـؤمرون         (..
  )6: التحرمي

  .فهم أجسام نورانية لطيفة تنقسم اىل أنواع خمتلفة
نعم فكما ان البشر هم أمة حيملون وميثلون وينفّذون الشريعة اإلهلية اآلتية مـن صـفة             

أن قسم العاملني منهم حيملـون وميثلـون        ، كذلك املالئكة أمة عظيمة جداً حبيث        «الكالم»
وهم نوع من عبـاد  اهللا       . «األرادة»وينفّذون الشريعة التـكـويـنـيـة اآلتية من صفة       

الطائعني ألوامر املؤثر احلقيقي الذي هو القدرة الفاطرة واألرادة اإلهلية طاعة كاملـة حـىت               
  .معبٍد هلمجعلوا كل جرم من األجرام السماوية العلوية مبثابة مسجٍد و

  األساس الثالث
: ان مسألة ثبوت املالئكة والعامل الروحاين من املسائل اليت تنطبق عليها القاعدة املنطقية            

أي أنه برؤية شخص واحد للمالئكة يعرف وجود        . «يدرك حتقق الكل بثبوت جزء واحد     »
  .النوع عامةً؛ ألن الذي ينكر الواحد ينكر الكلّ قاطبةً

  :اً واحداً من ذلك النوع، فعليه أن يقبل النوع مجيعاً، إذن تأملفاذا ما قَِبل فرد
أال ترى وتسمع بأن مجيع أهل األديان، يف مجيع العصور، منذ زمن سيدنا آدم عليـه                 
السالم اىل يومنا هذا، قد اتفقوا على وجود املالئكة وثبوت العامل الروحاين، وان طوائف من               



 املالئكة ومشاهدم والرواية عنهم مثلمـا يتحـاورون         البشر قد امجعوا على إمكان حمادثة     
فيا ترى هل ميكن ان حيصل مثل هـذا االمجـاع،           . ويشاهدون ويروون الروايات فيما بينهم    

ويدوم هذا االتفاق، ذا الشكل املتواتر املستمر يف أمر وجودي، اجيايب، مستند اىل الشهود،              
وبداهةً؟ أو مل يعرف وجود شخص او أشخاص        إن مل يكن قد شوهد أحد من املالئكة عياناً          

وهل من املمكن   . منهم بصورة قاطعة باملشاهدة؟ أو مل يشعر بوجودهم بالبداهة واملشاهدة؟         
أالّ يكون منشأ هذا االعتقاد العام مبادئ ضروريةً واموراً بديهية؟ وهل من املمكن ان يستمر               

وهل مـن   . ة ويف خضم التقلبات البشرية؟    ويبقى وهم ال حقيقة له يف مجيع العقائد االنساني        
املمكن ان األمجاع العظيم ألهل األديان هذا، ال يستند اىل حـدس قطعـي وعلـى يقـني                  

وهل من املمكن ان هذا احلدس القطعي واليقني الشهودي ال يستندان اىل مـا ال               . شهودي؟
 مشاهدات واقعية؟ يعد وال حيصى من األمارات والعالمات؟ وان هذه االمارات ال تستند على   

  وان هذه املشاهدات الواقعية ال تستند اىل مبادئ ضرورية ال شك فيها وال شبهة؟
وملا كان األمر كذلك، فان أسس ومستندات االعتقادات العامة يف أهل األديان هـي              
مبادئ ضرورية، نتجت بالتواتر املعنوي النابع من رؤية الروحانيات ومشاهدة املالئكة مـراراً       

  .راً، فهي أسس قطعية الثبوتوتكرا
وهل من املمكن أو املعقول أن تدخل الشبهة يف وجـود املالئكـة وعـامل الـروح                 
. ومشاهدم الذي اخرب عنه، وشهد به األنبياء واالولياء شهوداً متواتراً وبقوة االمجاع الضمين            

 يف  «الختصاصأهل ا »وهم مشوس احلياة االجتماعية البشرية وجنومها واقمارها وخباصة أم          
وهم . هذه املسألة؛ اذ من املعلوم أن اثنني من أهل االختصاص يرجحان على آالف من غريهم

 يف هذه املسألة، ومن املعلوم أن إثنني من أهل اإلثبـات يرجحـان              «أهل االثبات »كذلك  
  .«أهل النفي»كذلك على آالف من 

ن احلكيم املعجز الـذي     وهل من املمكن أن تدخل أية شبهة وخباصة فيما ذكره القرآ          
يتألأل يف مساء الكائنات دائماً دون أفول، فهو مشس مشوس عامل احلقيقة، ومبا شهده وشاهده               

  .النيب الكرمي عليه الصالة والسالم وهو مشس الرسالة؟



يظهر حقيقة وجود مجيـع   - يف وقت ما - وملا كان حتقق وجود كائن روحاين واحد
البد أن أفضل صورة معقولة ومقبولة حلقيقة وجودهم هو مثلما          نوعه، وقد حتقق هذا فعالً، ف     

شرحتها الشريعة الغراء، وأظهرها القرآن الكرمي، وشاهدها صاحب املعراج عليـه أفضـل             
  .الصالة والسالم

  األساس الرابع 
  :اذا أمعنا النظر يف موجودات الكون نالحظ أن

  .«يث تظهر هلا وظيفة كليةًشخصية معنوية، حب - كما هي للجزئيات - للكلّيات»
 باظهارها دقة الصنعة فيها تسبح بلسان حاهلا بأمساء فاطرها،  - مثالً - فكما ان الزهرة

  .فرياض االرض كلها ايضاً هي حبكم تلك الزهرة، هلا وظيفة تسبيحية كلية يف غاية االنتظام
         ر وتعلن بنظامها البديع املنسق عن تسبيحاا، كـذلك الشـجرة     وكما ان الثمرة تعب

  .الباسقة بكليتها، هلا عبادة ووظيفة فطرية يف امتّ نظام
وكما أن للشجرة الباسقة تسابيح حبمد ربها بكلمات أوراقها وأزهارها وأمثارها، فان            
آلفاق السموات الشاسعة تسابيحها للفاطر احلكيم بكلمات مشوسها وجنومها وأقمارها، وهي           

  .حتمد ومتجد صانعها جل جالله
فلـها   - رغم اا جامدة ودون شعور ظـاهراً  - وهكذا املوجودات اخلارجية كلها

  .واجبات وتسابيح حبمد را يف منتهى األحساس واحليوية
فاملالئكة اذ ميثلون املوجودات ويعبرون عن تسبيحاا يف عامل امللكوت، فـاملوجودات            

الكلمة »ولقد بينا يف    . لك والشهادة بدورها هي حبكم املساكن واملساجد للمالئكة يف عامل امل        
ان مالك قصر هذا العامل الفخم وصانعه جـل  :  - الغصن الرابع منها - «الرابعة والعشرين

  .جالله يستخدم يف إعمار مملكته أربعة أقسام من العاملني، ويف مقدمتها املالئكة والروحانيات
لصانع احلكيم، ودون أن تأخذ      تقوم بعملها دون درايٍة لقصد ا      «فالنباتات واجلمادات »

 تقوم  «احليوانات»و. أجرة لقاء خدماا العظيمة، ولكن تقوم ا بأمرِة من يعلم بقصد املالك           
 يستخدم يف اعمال    «االنسان»و  . خبدمات عظيمة كلية دون دراية أيضاً، ولكن بأجرة جزئية        



مـع أخـٍذ    - لة وعاجلةآج - موافقة ملا يعلم من مقاصد الصانع ذي اجلالل مقابل أجرتني
  ..لنصيب نفسه أيضاً من كل شئ، ورعايته العمال اآلخرين، النباتات واحليوانات

نعم، فما دام استخدام هذه األنواع مشاهداً عياناً فالبد أن هناك قسماً رابعاً بل هـم                
 مقدمة صفوف اخلَدمة والعمال، فهم يتشاون مع االنسان من ناحية، حيث يعلمون املقاصد            
العامة للصانع ذي اجلالل، فيعبدونه حبركام املنسجمة مع أوامره، ولكنهم خيتلفـون عـن              
االنسان من ناحية اخرى وهي ام جمردون من حظوظ النفس وأخـذ االجـرة اجلزئيـة إذ           
يكتفون مبا حيصلونه من اللذة والذوق والكمال والسعادة مبجرد نظره سبحانه اليهم، ومـن              

ههه اليهم، وقرم منه، وانتسام اليه فيسعون ألجله، وبامسه، فيما خيصهم           اوامره هلم، وتوج  
واولئك هم املالئكة، فتتنوع وظائف عبوديتهم حسب اجناسهم،        .. من أعمال بكل اخالص   

وحسب انواع املوجودات يف الكون؛ اذ كما أن للحكومة موظفني خمتلفني حسب اختالف             
ووظائف العبودية باختالف الـدوائر يف سـلطنة        وتنوع دوائرها، كذلك تتنوع تسبيحات      

  .الربوبية
سيدنا ميكائيل عليه السالم بأمر من  اهللا وألجله، وحبوله وقوته، هو كاملشرف             : فمثالً

 على مجيع املخلوقات اإلهلية املزروعة يف حقـل االرض، أي هـو             - اذا جاز التعبري     -العام  
وللفاطر احلكيم جل جالله كذلك . ئـكةرئيس مجيع من هم حبكم املــزارع من املــال  

ملَك موكّل عظيم يتولّى باذنه وأمره وبقوته وحكمته رئاسة مجيع الرعاة املعنويني للحيوانات             
  .مجيعاً

فما دام على كل موجود من املوجودات الظاهرة ملَك موكّل، ميثل ما تظهـر تلـك                
اىل احلضـرة   - بعلٍم - وت ويقدمهاملوجودات من وظائف العبودية والتسبيح يف عامل امللك

 حول املالئكة من    (ص)اإلهلية املقدسة اجلليلة، فالبد ان نفهم ان ما روى عن املخرب الصادق           
  .صور هي أحسن تصوير وأقرب اىل العقل وبشكل جد مناسب والئق

 - أو أربعون الف - ان هللا مالئكة هلا أربعون»:  قال(ص)روى ان الرسول  : فمثالً
 «يف كل رأس أربعون الف فم ويف كل فم أربعون ألف لسان يسبح أربعني الف تسبيحة      رأس  

  .فحقيقة هذا احلديث هلا معىن، وهلا صورة.. أو كمال قال



ان عبادة املالئكة يف غاية االنتظام والكمال، وهي يف منتـهى السـعة      : أما معناها فهي  
  .والكلية أيضاً

وجودات اجلسمانية الضـخمة تنجـز وظـائف        ان هناك بعض امل   : وأما صورا فهي  
عبوديتها بأربعني الف رأس وبأربعني الف منط وشكل، فالسماء مـثالً تسـبح بالشـموس               

واألرض أيضاً مع أا واحدة من املخلوقات فاـا تقـوم بوظـائف عبوديتـها               . والنجوم
 كل فم مئات    وتسبيحاا لربها مبائة الف رأس، ويف كل رأس مئات األلوف من االفواه، ويف            

األلوف من األلسنة، فألجل أن يظهر امللك املوكل لكرة األرض هذا املعىن يف عامل امللكوت،               
مبا  - حىت انين رأيت ما يقارب األربعني غصناً. البد أن يظهر هو اآلخر بتلك اهليئة والصورة

ا فكان لـه   لشجرة متوسطة من اشجار اللوز، ومن مث نظرت اىل أحد أغصا - يشبه الرأس
ما يقارب األربعني من األغصان الصغرية مبثابة األلسنة، ورأيت هناك أربعني زهرة قد تفتحت              
من أحد تلك األلسنة، فنظرت بدقة وأمعنت حبكمة اىل تلك األزهار، فاذا يف كل زهرة مـا                 

حبيث أن كلّ   يقارب األربعني من اخليوط الدقيقة املنتظمة ذات األلوان البديعة والدقة الرائعة،            
خيط من تلك اخليوط يظهر جتلّياً من جتلّيات أمساء الصانع ذي اجلالل ويستنطق امساً من امسائه 

  .احلسىن
فهل من املمكن ان صانع شجرة اللوز ذا اجلالل وهو احلكيم ذو اجلمال الذي محـل                

ومبثابة  - اسبهاتلك الشجرة اجلامدة مجيع تلك الوظائف مث ال يركّب عليها ملَكاً موكالً، ين
ويفهم معىن وجودها، ويعبر عن ذلك املعىن ويعلنه للكائنات ويرفعه اىل احلضرة  - الروح هلا
  .املقدسة؟

ان ما بيناه حىت  اآلن، إمنا كان متهيداً كي حيضر القلب للقبول، ويلـزم               ! أيها الصديق 
 ترغـب يف مقابلـة      وكنت. النفس بالتسليم، ويهئ العقل اىل االذعان، فان كنت قد فهمته         

فان . فدونك عامل القرآن الكرمي مفتحة ابوابه     . املالئكة حقاً، فتهيأ وتطهر من األوهام الرديئة      
وانظر اىل امجل صورة للمالئكـة يف فـردوس         .. فادخل.. جنة القرآن مفتحة األبواب دائماً    

  :ومتتع. .وانظر.. قف.. ومن هذه الشرفات.. فكل آية من آيات الترتيل شرفة.. القرآن



_ فالفَاِرقاِت فَرقـاَ  _ والناِشراِت نشرا _ فَالعاِصفَاِت عصفَاً _ والـمرسالِت عرفَاً    (
  ).5 - 1:املرسالت(َ)فامللقيات ِذكْراً

_ والسـاحبــات سـبحاً   _ والـناشـطات نشـطـاً _ والنـازعـات غـرقاً (
  )5-1: النازعات) (فاملدبرات أمراً_ فالسابقات سبقا 

  )4:القدر..) ( امللئكة والروح فيها باذن رم ترتل (
) عليها ملـئكة غـالظ شداد ال يعـصون  اهللا ما أمـرهـم ويفعلون ما يؤمرون             (

  )6:التحرمي(
  :مث انصت اىل الثناء عليهم

  ) ال يسبـقونه بالـقول وهم بامره يعملون_ سبـحانه بل عباد مكرمـون (
  ).27، 26: االنبياء( 

  : مقابلة اجلن فادخل حصن سورةوان كنت ترغب يف
  )1:اجلن...) (قل أوحي ايلَّ أنه استمع نفر من اجلن (

  :ام يقولون.. واعترب.. مث أنصت اليهم ماذا يقولون
) يهدى اىل الـرشد فآمـنا به ولـن نشرك بربنـا أحـداً         _ إنا مسعنا قـرآناً عجباً    (

  ).2ــ1:اجلن(
  املقصد الثاين

  
  «ا واحلياة اآلخرةالقيامة ودمار الدني»

  فيه أربعة أسس مع مقدمة
  املقدمة

اذا ادعى أحد أن هذه املدينة أو القصر سيدمر، ويبىن ويعمر من جديد عمراناً حمكمـاً                
  : رصيناً، فالشك أنه يترتب على دعواه هذه ستة أسئلة

  : أن نعم، فهنا يرد: وهل هناك من مربر؟ فاذا أثبت. ملاذا يدمر؟: األول



هل الذي يهدم مث يبىن ويعمر قادر على عمله؟ واذا أثبت هـذا ايضـاً               : السؤال الثاين 
  :فسيلي

  وهل ميكن هدمها؟: السؤال الثالث هكذا
وهل تهدم فعالً؟ فاذا اثبت انه ميكن هدمها وانه سوف يهـدمها فعـالً              : وسؤال آخر 
  .فسريد هنا سؤاالن؟

نعـم أنـه   : القصر من جديد؟ فان كان اجلوابهل ميكن إعمار هذه املدينة الرائعة أو      
  .ممكن

  .وهل يعمرها فعالً؟: فسريد السؤال
نعم واثبت كل ذلك، عندئذ ال تبقى أية ثغرة يف مجيع جوانب هذه             : فاذا كان اجلواب  

  .املسألة لدخول أية شبهة أو شك أو وهم فيها
ينـة هـذه الكائنـات      وهكذا على غرار هذا املثال، فهناك مربر هلدم قصر الدنيا ومد          

وختريبها وتدمريها، ومن مث تعمريها وبناؤها، وان هناك من هو قادر ومهيمن علـى ذلـك،                
وبالتايل فهو ميكنه هدمها، وسيهدمها فعالً، ومن مث فهو ميكنه تعمريها، وسيعمرها فعالً مـن               

  .وستثبت لدينا هذه املسائل بعد األساس األول. جديد
  األساس األول
اذ أن الدالئل اليت دلت على وجود املالئكـة والروحانيـات يف            . باقية قطعاً ان الروح   

وعندي أن هـذه املسـألة   . هذه - بقاء الروح -  هي نفسها دالئل مسألتنا«املقصد األول»
  .ثابتة اىل درجة حبيث يكون من العبث أن خنوض يف توضيحها

قوافل اليت ال تعد وال حتصى مـن        اا قصرية ودقيقة تلك املسافة اليت بيننا وبني ال        .. نعم
األرواح الباقية يف عامل الربزخ وعامل األرواح واملنتظرة للرحيل اىل اآلخرة، حبيث ال حنتاج اىل               
برهان اليضاحها؛ فاللقاءات اليت بينها وبني ما ال يعدون من أهل الكشف والشهود، ورؤيـة        

عهم يف الرؤى الصادقة وحماورات     أهل كشف القبور هلم، وعالقات عامة الناس وارتباطهم م        
من املفاهيم املتعارفة  - لكثرة التواتر - قسم من العوام معهم، كل ذلك جعل الروح وبقاءها

  .للبشرية



بيد أن الفكر املادي يف عصرنا هذا قد أسكر كثرياً من الناس فأوغل الوهم والشبهة يف                
 فقط  «أربعة منابع »وس، سنشري اىل    فألجل ازالة هذه االوهام والوسا    . أبسط االمور البديهية  

  .«مبقدمة»من بني تلك املنابع الغزيرة للحدس القليب واالذعان العقلي ممهدين هلا 
  املقدمة

  :«الكلمة العاشرة»كما أثبت يف احلقيقة الرابعة من 
ان اجلمال البديع اخلالد األبدي الذي ليس له مثيل يطلب خلود مشتاقيه وبقاءهم وهم              

وان الصنعة الكاملة اخلالدة غري الناقصة تستدعي دوام مناديها         . كسة لذلك اجلمال  كاملرآة العا 
فذلك .. وان الرمحة واالحسان غري النهائي يقتضيان دوام تنعم شاكريهما احملتاجني         . املتفكرين

وذلك الشاكر احملتاج، ان هو االّ      ..وذلك املنادي املتفكر  .. املشتاق الذي هو كاملرآة املصقولة    
يف .. االنسان اوالً؛ لذا فالروح باقية بصحبة ذلك اجلمال وذلك الكمال وتلك الرمحـة            روح  

  .طريق اخللود واألبدية
  : أنه«الكلمة العاشرة»وأثبتنا كذلك يف احلقيقة السادسة من 

ليست الروح البشرية وحدها مل ختلق للفناء، بل حىت أبســط املخــلوقــات            
مثالًــ اليت ال متلك روحاً  - من البقاء، فالزهرة البسيطةكذلك مل ختلق للفناء بل هلا نوع 

مثلنا، هي ايضاً عندما ترحل ظاهراً من الوجود تبقى صورا حمفوظة يف كثري من األذهـان،                
كما يدوم قانون تراكيبها يف مئات من بذيراا املتناهية يف الصغر، فتمثل بذلك منوذجاً لنوع               

  .من البقاء باآلف من األوجه
باقياً وحمفوظـاً   - املشابه جزئياً بالروح - ما دام منوذج صورة الزهرة وقانون تركيبهاو

من قبل احلفيظ احلكيم يف بذيراا الدقيقة بكل انتظام يف خضم التقلبات الكثرية فالشك ان                
روح البشر اليت هي قانون أمري نوراين متلك ماهية سامية، وهـي ذات حيـاة وشـعور،                 

ملة جداً وعالية جداً، وقد اُلبست وجوداً خارجياً، البد اا باقية لألبد،            وخصائص جامعة شا  
وكيف تدعي ان مل تفهـم      . ومشدودة بالسرمدية، وذات ارتباط مع اخللود دون أدىن شك        

  .؟..انين انسان واٍع: هذا



فهل ميكن ان يسأل احلكيم ذو اجلالل واحلفيظ الباقي الذي أدرج تصـميم الشـجرة               
كيف حيافظ علـى    : فظ قانون تركيبها الشبيه بالروح يف بذرة متناهية يف الصغر         الباسقة وح 

  .ارواح البشر بعد موم؟
  انفسي: املنبع األول

  .أي أن كل من يدقق النظر يف حياته ويفكر ملياً يف نفسه يدرك أن هناك روحاً باقيةً
عرب سين العمـر    انه بديهي أن كل روح رغم التبدل والتغري اجلاري على اجلسم            . نعم

 - مع ثبات الروح - تظل باقية بعينها دون أن تتأثر، لذا فما  دام اجلسد يزول ويستحدث
فالبد ان الروح حىت عند انسالخها باملوت إنسالخاً تاماً، وزوال اجلسد كلّه، ال يتأثر بقاؤها               

ا هنالك ان اجلسد    اي أا باقية ثابتة رغم هذه التغريات اجلسدية، وكل م         .. وال تتغري ماهيتها  
. يبدل أزياءه تدرجيياً طوال حياته مع بقاء الروح، أما عند املوت فيجرد ائياً وتثبت الـروح               
فباحلدس القطعي بل باملشاهدة نرى ان اجلسد قائم بالروح، اي ليست الروح قائمة باجلسد،              

ل من األشـكال    ومن مث فتفرق اجلسد وتبعثره بأي شك      . وامنا الروح قائمة ومسيطرة بنفسها    
فاجلسـد عـــش الـــروح      . وجتمعه اليضر باستقاللية الروح وال خيـل ا أصـالً        

وامنــا رداء الــروح غـــالف لطـــيف       . ومســكنها وليــس بردائـها  
لذا ال تتعرى الروح    . وبــدن مثــايل ثــابت اىل حــدٍّ ما ومتناسب بلطافته معها        

  .ج من عشها البسة بدا املثايل وأرديتها اخلاصة امتاماً حىت يف حالة املوت بل ختر
  آفاقي: املنبع الثاين

  .وهو حكم نابع من املشاهدات املتكررة والوقائع املتعددة ومن التجارب الكثرية
 تلك الـروح    «نوع»نعم، اذا ما فُهم بقاء روح واحدة بعد املمات، يستلزم ذلك بقاء             

 يف فرد واحد حيكم على وجود       «ذاتية»ه اذا ظهرت خاصة     إذ املعلوم يف علم املنطق أن     . عامة
واحلـال أن   . تلك اخلاصة يف مجيع األفراد؛ ألا خاصة ذاتية، فالبد من وجودها يف كل فرد             

                  بقاء الروح مل يظهر يف فرد واحد فحسب، بل أن اآلثار اليت تستند اىل املشاهدات اليت ال تعد
قائها ثابتة بصورة قطعية اىل درجة أنه كما ال يساورنا          وال حتصى واالمارات اليت تدل على ب      

الشك وال يأخذنا الريب أبداً يف وجود القارة االمريكية املكتشفة حديثاً واستيطاا بالسكان،             



كذلك ال ميكن الشك ان يف عامل امللكوت واالرواح اآلن ارواحاً غفرية لألموات هلا عالقات               
  .ضي اليها، وتأتينا منها فيوضاا النورانيةمعنا، اذ أن هدايانا املعنوية  مت

وكذلك ميكن االحساس وجداناً باحلدس القطعي، بأن ركناً أساساً يف كيان االنسـان             
وهذا الركن األساس هو الروح، حيث أن الروح ليست معرضة لإلحنالل    . يظل باقياً بعد موته   

اد مها من شأن الكثرة واالشـياء       اذ االحنالل والفس  . واخلراب؛ ألا بسيطة وهلا صفة الوحدة     
وكما بينا سابقاً فان احلياة تؤمن طرزاً من الوحدة يف الكثرة، فتكون سبباً  لنوع من                . املركبة

لذلك فإن فناء   . البقاء أي أن الوحدة والبقاء مها أساسا الروح حيث تسري منهما اىل الكثرة            
ما اهلدم والتحلّل فال تسمح هلما الوحـدة        الروح إما أن يكون باهلدم والتحلّل أو باألعدام؛ فأ        

والتفرد بالولوج، وال تتركهما البساطة لالفساد، وأما االعدام فال تسمح به الرمحة الواسـعة              
للجواد املطلق، ويأىب جوده غري احملدود أن يسترد ما أعطى من نعمة الوجود اىل روح االنسان 

  .الالئقة واملشتاقة اىل ذلك الوجود
  ثالثاملنبع ال

الروح قانون أمري، حي، شاعر، نوراين، وذات حقيقة جامعة، معدة الكتساب الكلية            
واملاهية الشاملة وقد اُلبست وجوداً خارجياً؛ اذ من املعلوم أن أضعف األوامر القانونية يظهر              

 يف مجيـع األنـواع      «حقيقة ثابتة »عليها الثبات والبقاء، ألنه اذا أمعنا النظر نرى بأن هناك           
املعرضة للتغير، حيث تتدحرج ضمن التغريات والتحوالت وأطوار احلياة مبدلة صوراً واشكاالً 

 مـن   «نوع»فالقانون الذي يسري على     . خمتلفة، ولكنها تظل هي باقية حيةً وال متوت ابداً        
 «الفـرد » لألنسان؛ اذ االنسـان      «الفرد»األحياء االخرى يكون جارياً ايضاً على الشخص        

 ماهيته، وكلّية مشاعره وأحاسيسه، وعموم تصوراته، قـد اصـبح يف حكـم              حسب مشول 
 وان كان بعد فرداً واحداً؛ ألن الفاطر اجلليل قد خلق هذا األنسان مرآة جامعـة،                «النوع»

بـإذن    - وشاملة، مع عبودية تامة، وماهية راقية، فحقيقته الروحية يف كل فرد ال متوت أبداً
اآلالف من الصور، فتستمر روحه حية كما بدأت حية؛ لـذا فـان   وان بدلت مئات  - اهللا

الروح اليت هي حقيقة شعور ذلك  الشخص وعنصر حياته باقية دائماً وأبداً بابقاء  اهللا هلـا                  
  . وبأمره واذنه تبارك وتعاىل



  : املنبع الرابع
ان كليهمـا   ان القوانني املتحكمة والسارية يف األنواع تتشابه مع الروح اىل حد ما، إذ              

فهي تتوافق مع الروح بدرجة جزئية معينة لصدورمها مـن          . «األمر واالرادة »آتيان من عامل    
املصدر نفسه، فلو دققنا النظر يف تلك النواميس والقوانني النافذة يف االنواع اليت لـيس هلـا                 

  :إحساس ظاهر، يظهر لنا أنه
 اذاً مبثابة الروح هلذه األنواع، اذ       لو اُلبست هذه القوانني األمرية وجوداً خارجياً لكانت       

فال تؤثر يف وحـدا الـتغريات وال تفسـدها          . ان هذه القوانني ثابتة ومستمرة وباقية دائماً      
اذا ماتت شجرة تني وتبعثرت فان قانون تركيبها ونشأا الذي هو مبثابـة             : االنقالبات فمثالً 

أن وحدة تلك القوانني ال تفسد وال تتأثر        أي  . روحها يبقى حياً يف بذرا املتناهية يف الصغر       
وطاملا أن أبسط األوامر القانونية السارية وأضعفها مرتبطـة         . ضمن مجيع التغريات والتقلبات   

بالدوام والبقاء، فيلزم ان الروح االنسانية ال ترتبط مع البقاء فحسب بل مـــع أبــد                
 آٍت من عالَم األمر، « ربى ِمن أمرِ »اآلبــاد؛ ألن الــروح بنص الــقرآن الكــرمي       

فهو قانون ذو شـــعور ونامــوس ذو حياة، قد ألبسـته القـدرة اإلهليـة وجـوداً                
 وصـفة  «األمـر »اذن فكما أن القوانني غري ذات الشــعور اآلتـية من عامل        . خـارجياً

امل آتـية من عـ - اليت هي صـنوها -  تظل باقية دائماً أو غالباً، فكذلك الروح«االرادة»
أي .  فــهي أليــق بالبقــاء وأصلح له     «االرادة» وهــي جتلٍّ لصفــة     «األمر»

أن بقاءها أوىل بالثبوت والقطعية؛ ألن هلا وجوداً وامتالكاً للحقيقة اخلارجية، وهي أقوى من              
مجيع القوانني وأعلى مرتبة منها، ذلك ألن هلا شعوراً، وهي أدوم وأمثن قيمة منها ألا متتلك                

  .ياةاحل
  األساس الثاين

وان الذي يهب تلك احليـاة والسـعادة        .. ان هناك ضرورة ومقتضى للحياة األخرى     
وان احلشـر   .. وانه سيقع فعـالً   .. وان دمار العامل وموت الدنيا ممكن     .. االبدية قادر مقتدر  

  .وانه ستقع هذه الواقعة فعالً.. وبعث العامل من جديد ممكن ايضاً



الكلمة »ها بالتعاقب باختصار يقنع العقل، علماً أننا قد سقنا يف فهذه ست مسائل سنبين
 براهني جعلت القلوب ترقى اىل مرتبة االميان الكامل، ولكننا هنا نبحثها فحسب مبا              «العاشرة

  .«نقطة من نور معرفة اهللا» يف رسالة «سعيد القدمي»يقنع العقل ويبهته كما فعل 
رى، وان هناك مربراً للسعادة االبدية، وان الربهان        ان هناك ما يقتضي احلياة األخ     ! نعم

  :القاطع الدال على هذه الضرورة حدس يترشح من عشرة ينابيع ومدارات
  : املدار األول

اذا تأملنا يف أرجاء الكون نرى ان هناك نظاماً كامالً وتناسقاً بديعاً مقصوداً يف مجيـع                
حىت نبصر نـور    .. عات القصد يف كل جهة    فنشاهد رشحات االرادة واالختيار، ومل    . أجزائه
 يف كل حركـة،     «األختيار» يف كل شأن، وملعان      «االرادة» يف كل شئ، وضياء      «القصد»

  . يف كل تركيب«احلكمة»وشعلة 
وهكذا ان مل يكن هناك حياة أخرى وسعادة . فشهادة مثرات كل ما سبق تلفت األنظار
بقى جمرد صورة ضعيفة باهتة واهية، وسـيكون  خالدة، فماذا يعىن هذا النظام الرصني؟ انه سي    

اليت هي روح ذلك النظام  - نظاماً كاذباً دون أساس، وستذهب املعنويات والروابط والنسب
  ..هباًء منثوراً - والتناسق البديع

 نظامـاً فعـالً     «النظـام »أي أن احلياة األخرى والسعادة االبدية هي اليت جعلت هذا           
  .م العامل هذا يشري اىل تلك السعادة االبدية وحياة اخللودواعطت له معىن، لذا فنظا

  :املدار الثاين
نعم، ان احلكمة اإلهلية اليت ترمز اىل عنايتـه         . ان يف خلق الكائنات تتضح حكمة جلية      

األزلية واضحة وضـوحاً تاماً؛ فــرعاية مصاحل كــل كائن، والتـــزام الفوائـد            
ان السـعادة األبديـة    - بلسان حاهلـا  - يع، وهي تعلنواِحلكَم فيها ظاهرة جلية يف اجلم

 - مكابرين ومعاندين - موجودة؛ ذلك إن مل تكن هناك حياة أخرى أبدية فيجب أن ننكر
  .كل ما يف هذه الكائنات من اِحلكَم والفوائد الثابتة البديهية

قيقة  فقد أظهرت هذه احل    «للكلمة العاشرة »نقتصر على هذا مكتفني باحلقيقة العاشرة       
  .كالشمس



  :املدار الثالث
ان ال عبثية وال اسراف يف خلق املوجودات،        : لقد ثبت عقالً وحكمةً واستقراًء وجتربةً     

والدليل على انه ليس يف الفطرة اسراف       . وان عدمهما يشري اىل السعادة االبدية والدار اآلخرة       
ل شئ أقرب طريق، وأدىن     وال يف اخللق عبث، هو أن اخلالق سبحانه وتعاىل قد اختار خللق ك            

جهة، وأرق صورة، وأمجل كيفية؛ فقد يسند اىل شئ واحد مائة وظيفة، وقد يعلق على شئ                
فما دام ليس هناك اسراف، وال ميكن ان يكون هنـاك           . دقيق واحد ألفاً من الغايات والنتائج     

ىل احلياة  وذلك إن مل يكن هناك رجوع ا      . عبث فالبد ان تتحقق تلك احلياة االخرى األبدية       
االّ أن  . من جديد، فان العدم حيول كل شئ اىل عبث، مبعىن ان كل شئ كان اسرافاً وهدراً               

 ليبين -ومنها االنسان - عدم االسراف الثابت حسب علم وظائف االعضاء يف الفطرة مجيعها
ل غـري  مجيع االستعدادات املعنوية، واآلما - فيكون اسرافاً - لنا انه ال ميكن أن تذهب هباًء
حيث أن امليل األصيل اىل التكامل املغروس يف اعماق االنسـان           .. النهائية، واألفكار وامليول  

يفصح عن وجود كمال معني، وأن ميله وتطلّعه اىل السعادة يعلن اعالناً قاطعاً عن وجـود                
  .سعادة خالدة وانه املرشح هلذه السعادة

مال الراقية السامية اليت تؤسس ماهيـة  فان مل يكن األمر هكذا، فاملعنويات الرصينة واآل   
اسرافاً وعبثاً وتذهب هباًء، خالفـاً للحكمـة    - حاش هللا - االنسان احلقيقية تكون كلها
  .املوجودة يف مجيع اخللق

الكلمـة  »نكتفي هنا ذا القدر ألننا قد أثبتناها سابقاً يف احلقيقة احلادية عشرة مـن               
  .«العاشرة

  املدار الرابع
الت والتحوالت اليت حتدث يف كثري من األنواع، حىت يف الليل والنـهار، ويف              ان التبد 

الشتاء والربيع، ويف اهلواء، وحىت يف جسد االنسان خالل حياته، والنوم الـذي هـو أخـو                 
تشابه احلشر والنشر، وهي نوٍع من القيامة لكل منها، وتشعر حبدوث القيامة الكربى            .. املوت

لما ساعاتنا تعد اليوم، والساعة، والدقيقة، والثانية حبركة تروسها فتخرب          فمث. وخترب عنها رمزاً  
أي أن كل واحدة منها مقدمـة للـيت    - عقارا حبركتها عن كل واحدة منها، وباليت تليها



تليهاــ كذلك هذه الدنيا فهي كساعة إهلية عظيمة، تعمل بدوراا وتعاقبها على عد األيام              
فكما أا تحدث الصبح بعد الليـل،       . نها عن اليت تليها وهي مقدمة هلا      والسنني فتخرب كل م   

والربيع بعد الشتاء، كذلك تخربنا رمزاً عن حدوث صبح القيامة بعد املوت وصدورها مـن               
  .تلك الساعة العظمى

وهناك اشكال خمتلفة كثرية من أنواع القيامة يـمر ا االنسان يف فترة حياته، ففي كل         
 نوع من املوت ويف الصباح يرى نوعاً من البعث، اي انه يرى ما يشـبه امـارات                  ليلة هناك 

احلشر، بل انه يرى كيف تتبدل مجيع ذرات جسمه يف بضع سنني، حىت انه يرى منوذج قيامٍة                 
وحشٍر تدرجييني مرتني يف السنة الواحدة من تلك التبدالت اليت حتصل يف أجـزاء جسـمه                

 والنشور والقيامة النوعية يف كل ربيع يف اكثر من ثالمثائة الف            ويشاهد كذلك احلشر  . مجيعها
فهذا احلشد من االمارات واالشارات الـيت ال حتـد علـى    .. من أنواع النباتات واحليوانات   

مـا هـو االّ مبثابـة       .. احلشر، وهذا احلد من العالمات والرموز اليت ال حتصى على النشور          
فحدوث مثل هذه القيامة النوعية وما يشبه       . حلشر االكرب ترشحات للقيامة الكربى تشري اىل ا     

احلشر والنشور يف االنواع، من قبل اخلالق احلكيم، باحيائه مجيع اجلذور وقسماً من احليوانات       
بعينها، واعادته سبحانه سائر االشياء واألوراق واالزهار واالمثار مبثلـــها، ميــكن أن             

حيث ان . ة لكل فرد انسـاين ضمن القيامة العامة    يكــون دليــالً على القيامة الشخصي    
 مـــن الكــائنـــات األخـرى؛ ألن        «النـوع» االنــساين يقـابل    «الفرد»

نــور الفكر أعــطى مــن السعة العظيمة آلماله وأفـكــاره حبـيــث يتمكن 
ـ  .. ان حييط باملــاضي واملــستــقبل، بـل اذا ابتلع الدنيا ال يشبع    واع أمـا يف األن

األخرى فماهية الفرد جزئية، وقيمته شخصية، ونظره حمدود، وعقله حمصور، وأمله آين، ولذته             
وقتية، بينما البشر ماهيته سامية، وميزاته راقية وقيمته غالية، ونظره شامل عام، وكــماله             
ال حيده شـئ، وقسم من آالمه ولذاتــه املعنــوية دائمة؛ ولــهذا فـــان مـا              

ـد من تكــرار أشــكــال القيامة واحلشر يف سائر األنواع يخرب          يــشــاهـ
  .ويرمز اىل ان كل فرد انساين يعاد بعينه ويحشر يف القيامة الكربى العامة



 بشكل قطعي كمن يثبت «الكلمة العاشرة»وملا كنا قد أثبتنا هذا يف احلقيقة التاسعة من 
  . اوجزناه هناحاصل ضرب األثنني يف اثنني يساوي أربعاً فقد

  : املدار اخلامس
يرى العلماء احملققون ان افكار البشر وتصوراته االنسانية اليت ال تتناهى املتولّدة من آماله   
غري املتناهية، احلاصلة من ميوله اليت ال حتد، الناشئة من قابلياته غري احملصـورة، املندجمـة يف                 

وهر روحه، كلّ منها متد اصـابعها فتشـري         استعداداته الفطرية غري احملدودة، املندرجة يف ج      
فـالفطرة الـيت ال     . وحتدق ببصرها فتتوجه اىل عامل السعادة االبدية وراء عامل الشهادة هذا          

تكذب ابداً واليت فيها ما فيها من ميل شديد قطعي ال يتزحزح اىل السعادة األخروية اخلالدة                
  . والسعادة االبديةتعطى للوجدان حدساً قطعياً على حتقق احلياة األخرى

 هذه  «الكلمة العاشرة »نكتفي هنا ذا القدر حيث اظهرت احلقيقة احلادية عشرة من           
  .احلقيقة واضحة كالنهار
  :املدار السادس

ان الـيت   ! ان رمحة خالق الكون وهو الرمحن الرحيم تدل على السعادة األبدية، نعـم            
.. ت املوجودات من حنيب الفراق االبـدي      جعلت النعمة نعمة فعالً وانقذا من النقمة، وجنَّ       

هي السعادة اخلالدة ودار اخللود، وهي من شأن تلك الرمحة اليت ال حترم البشر منها، اذ لو مل                  
توهب تلك السعادة ودار اخللود اليت هي رأس كل نعمة وغايتها ونتيجتها األساس، أي ان مل                

وهذا يستلزم إنكـار    .. الِنعم اىل نقم  لتحولت مجيع   .. «آخرة»تبعث الدنيا بعد موا بصورة      
الرمحة اإلهلية املشهودة الظاهرة بداهة وبالضرورة يف الكون، والثابتة بشهادة مجيع الكائنـات             

  .واليت هي احلقيقة الثابتة الواضحة وضوحاً أسطع من الشمس
 دققـت   فاذا ما أفترضت ان اية احلياة االنسانية تصري اىل الفراق االبدي واىل العدم مث             

فانـك  .. وانوارها يف نعمة احلب واحلنان والعقل     ) الرمحة(النظر يف بعض اآلثار اللطيفة لتلك       
وذلك العقل  .. وذلك احلنان اللذيذ يكون داًء وبيالً     .. ترى ان تلك احملبة تصبح مصيبة كربى      

  ..النوراين يكون بالًء عظيماً



بةَ احلقيقية بذلك الفـراق االبـدي   ال ميكن ان تقابل احمل - ألا رمحة - فالرمحة اذن
  ..أي البد من حياة أخرى. والعدم

 قد اوضحتها بكل «الكلمة العاشرة»خلصنا هذه احلقيقة هنا حيث أن احلقيقة الثانية من 
  .مجال ووضوح

  :املدار السابع
ان مجيع احملاسن ومجيع الكماالت ومجيع األشواق واللطـائف ومجيـع االجنـذابات             

 نعلمها ونراها يف هذه الكائنات ما هي االّ معاٍن، ومضـامني، وكلمـات              والترحمات اليت 
معنوية، تبني للقلب بكل وضوح وتظهر للعقل بكل جالء اا جتليات كرم اخلـالق اجلليـل                

 ثابتـة   «حقيقة»واحسانه، واا جتليات رمحته اخلالدة ولطفه الدائم سبحانه وملا كانت هناك            
وقد اوضـحت  . حة بالبداهة، فالبد أن ستكون السعادة األبدية يف عاملنا، ورمحة حقيقية واض    
  . هذه احلقيقة كالشمس«الكلمة العاشرة»احلقيقة الرابعة مع الثانية من 

  : املدار الثامن
ان الوجدان الشاعر لالنسان الذي هو فطرته، يدلّ على احلياة األخـرى ويرنـو اىل               

  .السعادة األبدية
 حـىت   «األبد.. األبد»ه اليقظ فانه يسمع حتماً صوت       نعم، ان الذي يصغى اىل وجدان     

مبعىن ان ذلك   . اذا ما أعطي كل ما يف الكائنات لذلك الوجدان فانه ال يسد حاجته اىل األبد              
الوجدان خملوق لذلك األبد، وان هذا اجلذب واالجنذاب الوجداين ال يكون االّ جبذب مـن               

  .غاية حقيقية وجباذب حقيقي
  . هذه احلقيقة«الكلمة العاشرة»احلقيقة احلادية عشرة من وقد أظهرت خامتة 

  : املدار التاسع
ان كالم النيب الصادق املصدق املصدوق حممد العريب اهلامشي عليـه أفضـل الصـالة               
والسالم قد فتح أبواب السعادة األبدية، وأن احاديثه الشريفة نوافذ مفتحة على تلك السعادة              

ذ ميلك قوة امجاع األنبياء عليهم السالم مجيعهم وتـواتر األوليـاء            اخلالدة تطلّ عليها، وهو ا    
على هذه  - بعد توحيد  اهللا  - الصادقني كلهم، فقد ركز بيقني راسخ كل دعواه، بكل قواه



فهل هناك شئ ميكن ان يزحزح هـذه القـوة          . النقطة األساس، وهي احلشر واحلياة اآلخرة     
  .الصامدة؟

 هذه احلقيقة بوضـوح     «الكلمة العاشــرة »ة عشرة من    وقد اوضحت احلقيقة الثاني   
  .تام

  : املدار العاشر
طوال ثالثة  - بسبعة أوجه - وهو البالغ املبني للقرآن الكرمي الذي حافظ على اعجازه
  ..«الكلمة اخلامسة والعشرين»عشر قرناً وما زال، كما أثبتنا أربعني نوعاً من اعجازه يف 

ه عن احلشر اجلسماين هو تنوير كاٍف وكشف بين له، فهو           ان إخبار القرآن نفس   .. نعم
  .املفتاح للحكمة املودعة يف الكائنات وللسر املغلق للعامل

ولقد دعا هذا القرآن العظيم مراراً اىل التفكر ولفت األنظار اىل آالف مـن الـرباهني                
  :فاآليات الكرمية مثالً. العقلية القطعية

  )14:نوح) (وقَد خلقَكُم أطْواراً (
امنــا هي منـاذج    ) 79:يس...) (قل يحييها الــذي أنشــــاها أولَ مرةٍ     (

منوذج آخر يشـري اىل دليـل       ) 46:فصلت) (وما ربك بظَالٍّم ِللْعبيدِ   (وأن  . للقياس التمثيلي 
 ذات عدسـات  «مراصد»العدالة يف الكون، وآيات  كثرية أخرى قد وضحت فيها نظارات          

وقـد  . كثرية كى تنظر بامعان من خالهلا اىل السعادة األبدية يف احلشـر اجلسـماين             مكربة  
 القياس التمثيلي املوجود يف اآليتني األوليني مع سـائر اآليـات            «النقطة»اوضحنا يف رسالة    
  :األخرى وخالصته

ان االنسان كلما انتقل من طور اىل طور مر بانقالبات منتظمة عجيبة، فمن النطفة اىل               
علقة ومن العلقة اىل املضغة ومن املضغة اىل العظم مث اللحم، ومن مث اىل خلق جديد، أي ان                  ال

انقالبه اىل صورة انسان يتبع دساتري دقيقة، فكل طور منها له من القوانني اخلاصة واالنظمـة                
  .املعينة واحلركات املطردة حبيث يشف عما حتته من أنوار القصد واالرادة واألختيار واحلكمة

وعلى الطريقة نفسها فان اخلالق احلكيم يبدل هذا اجلسد سنوياً كتبديل الثياب، فيكون             
هذا اجلسد حباجة اىل تركيب جديد كي يتبدل ويبقى حياً، وحباجة اىل إحالل ذرات فعالـة                



جديدة حمل ما احنلّت من األجزاء؛ لذا فكما أن اجلسد تنهدم حجرياته بقانون إهلي منـتظم،                
..  كي يعمر من جديد بقانون إهلي رباين دقيـق         «الرزق»تاج اىل مادة لطيفة بأسم      كذلك حي 

 - لكل عضو من أعضاء اجلسد املختلفة - بقانون خاص - فالرزاق احلقيقي يوزع ويقسم
  .ما حيتاجه من املواد املتباينة - وبنسبة معينة

ان ذرات  : اق احلكيم تـر   واآلن انظر اىل أطوار تلك املادة اللطيفة املرسلة من قبل الرز          
فبينما هي مبعثـرة    .. يف املاء .. يف األرض .. تلك املادة هي كقافلة منتشرة يف الغالف اجلوي       

هنا وهناك، اذا ا تستنفر فتتجمع بكيفية خاصة، وكأن كل ذرة منها هي مسؤولة عن وظيفة   
ظام، مما يوحي بأـا     أرسلت اىل مكان معين بواجب رمسي، فتجتمع مع بعضها يف غاية االنت           

  :حركة مقصودة، فسلوكها هذا يبين
من عامل اجلمادات اىل عامل  - بقانونه اخلاص - ان فاعالً ذا ارادة يسوق تلك الذرات
تسري وفق نظم معينـة وحركـات    - رزقاً له - األحياء، وهنا بعد أن دخلت جسماً معيناً

 مطابخ وتمرر باربعـة انقالبـات       مطردة وحسب دساتري خاصة، اذ بعد أن تنضج يف اربعة         
عجيبة وتصفّى باربعة مصاف، تهيأ للتوزيع اىل أقطار اجلسم واعضـائه املختلفـة حسـب               
احلاجات املتباينة لكل عضو، وحتت رعاية الرزاق احلقيقي وعنايته وبقوانينه املنتظمـة، فـاذا       

سـوق تلـك الـذرة    ان الذي ي: تأملت بعني احلكمة اية ذرة من تلك الذرات فانك سترى  
فال ميكن حبـال    .. ويسيرها امنا يسوقها بكل بصرية، وبكل نظام، ومبلء السمع والعلم احمليط          

 «الطبيعـة الصـماء  » و «الصدفة العشواء» و «االتفاق األعمى»من األحوال ان يتدخل فيه      
ار ؛ ألن كل ذرة من الذرات عندما دخلت اىل أي طور من األطـو             «األسباب غري الواعية  »و

ابتداًء من كوا عنصراً يف احمليط اخلارجي وانتهاًء اىل داخل اخللية الصغرية من اجلسم، كأمنا               
تعمل بارادة وباختيار حسب القوانني املعينة يف كل طور من تلك األطوار، اذ هـي حينمـا                 

ة اىل تدخل فاا تدخل بنظام، وعندما تسري يف أية مرتبة من املراتب فاا تسري خبطوات منتظم       
  .درجة تظهر جلياً كأن أمر سائٍق حكيم يسوقها

وهكذا وبكل انتظام، كلما سارت الذرة من طور اىل طور ومن مرتبة اىل أخـرى ال                
حتيد عن اهلدف املقصود حىت تصـل الــى املـقام الــمخــصــص هلـا بـأمر     



وتؤدي ما أنـيط    وهناك تقف لتنجز وظائفها اخلاصة      .. مثال162ًتوفيق    »رباين يف قزحية عني     
 - منذ البداية - ا من أعمال، وهكذا فان جتلّى الربوبية يف االرزاق، يبني ان تلك الذرات

كانت معينة ومأمورة، وكانت مسؤولة عن وظيفة، وكانت مهيأة مستعدة للوصول اىل تلك             
كون أي اا ست - املراتب املخصصة هلا، وكأن كل ذرة مكتوب على جبينها ما ستؤول اليها

مما يشري لنا هذا النظام الرائع اىل ان اسم كل انسان مكتـوب علـى    - رزقاً للخلية الفالنية
  .رزقه، كما أن رزقه مكتوب على جبينه بقلم القدر

النشـأة  »فهل من املمكن ان الرب الرحيم ذا القدرة املطلقة واحلكمة احمليطة أالّ ينشئ              
 السموات واألرض وهن مطويات بيمينه مـن        ؟ او يعجز عنها؟ وهو الذي له ملك       «األخرى

فسـبحان  اهللا عمـا      ... الذرات اىل ارات ويديرها مجيعاً ضمن نظام حمكم وميزان دقيق         
  .يصفون

 «النشـأة األوىل  »لذلك فان كثرياً من آيات القرآن الكرمي تلفت نظـر األنسـان اىل              
 وذلك كي تستبعد انكارها من       يف احلشر والقيامة،   «للنشأة األخرى »احلكيمة كمثَل قياسي    
ومل تكونوا  - أي أن الذي أنشأكم) قل يحييها الذي أنشاَها أولَ مرة(ذهن االنسان فتقول 

  .على هذه الصورة احلكيمة هو الذي حيييكم يف اآلخرة - شيئاً يذكر
أي أن  ) 27:الـروم ...) (وهو الذي يبدؤا اخلَلْق ثُم يعيده وهو اهونُ عليـه         : (وتقول

اعادتكم وأحياءكم يف اآلخرة هي أسهل من خلقكم يف الدنيا، اذ كما أن اجلنـود اذا مـا                  
انتشروا وتفرقوا لالستراحة، ميكن ارجاعهم اىل أماكنهم حتت راية الفرقة بنفخة من البـوق              
العسكري، فجمعهم هكذا من االستراحة يف مكان معني أسهل بكثري من تكوين فرقة جديدة              

، كذلك فان الذرات األساس اليت استأنست وارتبط بعضـها بـالبعض اآلخـر              من اجلنود 
: بأمتزاجها يف جسم معني عندما ينفخ اسرافيل عليه السالم يف صوِرِه نفخة واحدة ب قائلة              

فاجتماعها بعضها مع البعض اآلخر مرة أخرى ال ريـب          . لبيك ألمر اخلالق العظيم، وجتتمع    
  . اجياد تلك الذرات أول مرةًمن - عقالً - أسهل وأهون
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 .املترجم - .من تالميذ االستاذ النورسي االوائل، وأحد كتاب رسائل النور  



هذا وقد ال يكون ضرورياً اجتماع مجيع الذرات، وامنا تكفي الذرات األساس اليت هي              
  اليت هي163 «عجب الذنب»كما  عبر عنها احلديث الشريف.مبثابة البذور والنوى لألجسام

النشأة اآلخرة والذرات األصيلة الكافية وحدها ان تكون اساساً ألنشاء  - االجزاء األساس -
  .عليها،فاخلالق احلكيم يبين من جديد جسد االنسان على ذلك األساس

  : وأما القياس العديل الذي تشري اليه اآلية الكرمية
  :فخالصته) وما ربك بظالٍّم للعبيد(

ان الظاملني والفجار يقضون حيام يف رفاه وراحة تامة أمـا           : اننا نرى كثرياً يف عاملنا    
ومن مث يأيت املوت    ..  واملتدينون فيقضوا يف شظٍف من العيش بكل مشقة وارهاق         املظلومون

فيحصد األثنني معاً دون متييز، فلو مل تكن هناك اية مقصودة ومعينة لظهر الظلـم إذن يف                 
املسألة؛ لذا فالبد من االجتماع األخروي بينهما حىت ينال األول عقابه وينال الثاين ثوابه؛ اذ               

 ال ميكن حبال -بشهادة الكائنات قاطبةً  -  عن الظلم سبحانه وتعاىل وهو العادل احلكيماملرتّه
من األحوال أن تقبل عدالته وحكمته هذا الظلم وال ميكن أن ترضيا به، فالنهاية املقصودة اذن        

جيعلـه   - حسب استعداده - حتميـة؛ ألن رؤية هذا االنسان الكادح املنهوك جزاءه وثوابه
للعدالة احملضة ومداراً هلا، ومظهراً للحكمة الربانية ومنسجماً مع املوجودات احلكيمة يف            رمزاً  

  .الكون واخاً كبرياً هلا
 ألظهار ما ال حيد  - كما اا ليست ظرفاً - نعم، إنّ دار الدنيا القصرية هذه ال تكفي

         ان يرس ل هذا االنسـان اىل عـامل    من االستعدادات املندجمة يف روح االنسان وامثارها، فالبد
وان ماهيتـه عاليـة     . نعم، ان جوهر االنسان عظيم، لذا فهو رمز لألبدية ومرشح هلا          .. آخر

وراقية؛ لذا اصبحت جنايته عظيمة؛ فال يشبه الكائنات األخرى، وان نظامه دقيق ورائع، فلن              
ملطلق ويهـرب اىل    تكون ايته دون نظام، ولن يهمل ويذهب عبثاً، ولن حيكم عليه بالفناء ا            

  .العدم
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  ...تنتظره... وامنا تفتح جهنم افواهها فاغرة
  ..واجلنة تبسط ذراعيها الحتضانه

 قد أوضحت هذه احلقيقـة      «الكلمة العاشرة »اوجزنا هنا حيث أن احلقيقة الثالثة من        
  .جبالء

 وهكذا، اوردنا هاتني اآليتني مثاالً، وعليك أن تقيس وتتتبع مثلها يف سـائر اآليـات              
  .الكرمية اليت تتضمن براهني عقلية لطيفة كثرية

فتلك عشرة كاملة من املنابع واملدارات اليت تنتج حدساً صادقاً وبرهاناً قاطعـاً علـى               
وكما أن احلدس الثابت والربهان القوي دليل قطعي على حدوث القيامـة واحلشـر              . احلشر

، الرحيم، احلفيظ، العادل، واغلب     احلكيم: اجلسماين ويقتضيه، كذلك األمساء اإلهلية احلسىن     
األمساء احلسىن تقتضي يوم القيامة والسعادة اخلالدة، وتدل على حتققها ووقوعها قطعاً، كما             

  .«الكلمة العاشرة»أثبتناها يف 
لذا فمقتضيات احلشر والقيامة اصبحت لدينا قوية ومتينة اىل درجة ال ميكن أن تنفـذ               

  .اليها شبهة وال شك مطلقاً
  س الثالثاألسا

نعم، كما انه الشك مطلقاً يف مقتضيات احلشر، كذلك ال ريب ابداً يف القدرة املطلقة               
للذي حيدث احلشر، فال نقص يف قدرته، اذ يستوي عنده كل عظيم وصغري وسواٌء عنده خلق 

  .ربيع كامل وخلق زهرة واحدة
ه وعواملـه حـىت   ان قديراً يشهد بعظمته وقدرته هذا الكون بألسنة مشوسه وجنوم         ! نعم

بألسنة ذراته وما فيها، هل حيق ألي وهم أو وسوسة أن يستبعد عن تلك القـدرة املطلقـة                  
  .احلشر اجلسماين؟

ان قديراً ذا جالل خيلق أكواناً جديدة منتظمة يف كل عصر ضمن هذا الكون اهلائل، بل 
يدة منتظمة فيخلق خيلق يف كل سنة دىنً سيارة جديدة منتظمة، بل خيلق يف كل يوم عوامل جد  

باستمرار عوامل ودىن واكواناً زائلة متعاقبة ويبـدهلا بكـل حكمـة علـى وجـه األرض                 
والـســموات، ناشراً ومعــلقاً على مــسار الزمن عــوامل منتظمة بعدد العصور          



والسنني بل بعدد األيام، فيري ا عظمة قدرته جلّ وعال، وهو الذي زين بسـتان الربيـع                 
واسع مبئات اآلالف من نقوش احلشر يتوج ا هامة الكرة األرضية كأـا زهـرة               العظيم ال 

واحدة، فيظهر لنا مجال صنعته وكمال حكمته، فهـل ميكـن أن جيـــرأ أحـــد                
كيــف حيــدث الـقيامة؟ أو : ليــقــول هلــذا الـقديــر ذي اجلــالل

)  كُم وال بعثُكم إالّ كَـنفٍْس واحـدة       ما خلقُ (كيف يبدل هذه الدنيا بآخرة؟ فاآلية الكرمية          
تعلن أن هذا القدير جل وعال ال يصعب عليه شئ، فكل شئ اعظمه وأصغره              ) 28/ لقمان(

  ..يسري عنده، واجلموع اهلائلة بأعدادها غري املتناهية كفرد واحد عنده
طة من  نق» جمملةً ويف رسالة     «الكلمة العاشرة »وقد أوضحنا حقيقة هذه اآلية يف خامتة        

  :، أما هنا فسنوضحها باجياز يف ثالث مسائل«املكتوب العشرين» و«نور معرفة اهللا
  .. ان القدرة اإلهلية ذاتية؛ فال ميكن ان يتخللها العجز

  ..وأا تتعلّق مبلكوتية األشياء، فال تتداخل املوانع فيها مطلقاً
  ..كم الكلّيوان نسبتها قانونية؛ فاجلزء يتساوى مع الكل واجلزئي يصبح حب

  :وسنثبت ونوضح هذه املسائل الثالث
  .ان القدرة اإلهلية اإلزلية ضرورية للذات اجلليلة املقدسة: املسألة األوىل

أي أا بالضرورة الزمة للذات املقدسة، فال ميكن ان يكون للقدرة منها فكاك مطلقاً،              
للـذات اجلليلـة الـيت      لذا فمن البديهي ان العجز الذي هو ضد القدرة ال ميكن أن يعرض              

  .استلزمت القدرة، ألنه عندئذ سيجتمع الضدان، وهذا حمال
فما دام العجز ال ميكن أن يكون عارضاً للذات، فمن البديهي انه ال ميكن ان يتخلـل                 
القدرة الالزمة للذات أيضاً ومادام العجز ال ميكنه ان يدخل يف القدرة مطلقاً فبديهي اذن ان                

 فيها مراتب، ألن وجود املراتب يف كل شئ يكون بتداخل أضداده معه،             القدرة الذاتية ليست  
كما هو يف مراتب احلرارة اليت تكون بتخلل الربودة، ودرجات احلسن اليت تكون بتـداخل               

  .وهكذا فقس.. القُبح
أما يف املمكنات فألنه ليس هناك لزوم  ذايت حقيقي أو تابع؛ اصبحت األضداد متداخلة         

 اآلخر، فتولّدت املراتب ونتجت عنها االختالفات، فنشأت منها تغـريات           بعضها مع البعض  



وحيث أنه ليست هناك مراتب قط يف القدرة اإلهلية األزلية، لذا فاملقدرات هي حتماً              . العامل
واحدة بالنسبة اىل تلك القدرة، فيتساوى العظيم جداً مع املتناهي يف الصغر، وتتماثل النجوم              

وكذا خلق الربيع كخلق زهرة واحدة      .. يع البشر كبعث نفس واحدة    مع الذرات، وحشر مج   
ولو أُسند اخللق اىل األسباب املادية دون القدرة املطلقة عند ذاك .. سهل هين أمام تلك القدرة

يكون إحياء زهرة واحدة عسرياً وصعباً مثل احياء الربيع، وقد أثبتنا بـالرباهني الدامغـة يف                
 من املقام الثاين هلذه الكلمة، ويف       « اهللا اكرب  »من املرتبة الرابعة ملراتب     حاشية الفقرة األخرية    

، أنه عند اسناد خلـق األشـياء اىل     «املكتوب العشرين وذيله  » و   «الكلمة الثانية والعشرين  »
الواحِد األحد يسهل خلق اجلميع كخلق شئ واحد، واذا اُسند خلق شئ واحد اىل االسباب               

  .داً ومعضالً كخلق اجلميعاملادية فيكون صعباً ج
  ..ان القدرة اإلهلية تتعلق مبلكوتية األشياء: املسألة الثانية

جهة الـملك وهي كالوجـه     : أحدمها: نعم، ان لكل شئ يف الكون وجهني كاملرآة         
فجهـة  . واألخرى هي جهة امللكوت وهي كالوجه الصقيل للمرآة       . املطلي امللّون من املرآة   
ن جتول األضداد وحمل ورود أمور احلُسن والقُبح واخلري والشر والصغري           امللك، هي جمال وميدا   

لذا وضع اخلالق احلكـيم االسـباب الظـاهرة سـتاراً     .. والكبري والصعب والسهل وأمثاهلا   
لتصرفات قدرته، لئال تظهر مباشرةُ يد القدرة احلكيمة بالذات على األمور اجلزئية اليت تظهر              

..  الظاهر، كأا خسيسة غري الئقة، اذ العظمة والعزة تتطلب هكذا          للعقول القاصرة اليت ترى   
االّ انه سبحانه مل يعط التأثري احلقيقي لتلك األسباب والوسائط؛ اذ وحدة األحدية تقتضـي               

  .هكذا أيضاً
أما جهة امللكوت، فهي شفافة، صافية، نزيهة، يف كل شئ، فال ختتلط معهـا ألـوان                

 اجلهة متوجهة اىل بارئها دون وساطة، فليس فيهـا ترتـب           هذه... ومزخرفات التشخصات 
االسباب واملسببات وال تسلسل العلل، وال تدخل فيها العلية واملعلولية وال تتداخل املوانـع،              

  .فالذرة فيها تكون شقيقة الشمس
ان تلك القدرة هي جمردة، أي ليست مؤلفة ومركبة، وهي مطلقة غري            : خنلص مما سبق  

أما حمل تعلقها باألشياء فهي دون وساطة، صـافية دون تعكـر،            . ذاتية أيضاً حمدودة، وهي   



ودون ستار ودون تأخري، لذا ال يستكرب أمامها الكبري على الصغري، وال ترجح اجلماعة على               
  .الفرد وال يتبجح الكل أمام اجلزء ضمن تلك القدرة

  ..نسبة القدرة قانونية: املسألة الثالثة
 القليل والكثري والصغري والكبري نظرة واحدة متساوية، فهذه املسـألة           أي أا تنظر اىل   

فالشفافية، واملقابلة، واملوازنة، واالنتظام، والتجرد،     . الغامضة سنقرا اىل الذهن ببعض األمثلة     
  .والطاعة، كل منها أمر يف هذا الكون جيعل الكثري مساوياً للقليل، والكبري مساوياً للصغري

  «الشفافية»: ولاملثال األ
ان جتلّي ضوء الشمس يظهر اهلويةَ نفسها على سطح البحر أو على كل قطـرة مـن                 
البحر، فلو كانت الكرة األرضية مركّبة من قطع زجاجية صغرية شفافة خمتلفة تقابل الشمس              
دون حاجز حيجزها، فضوء الشمس املتجلي على كل قطعة على سطح األرض وعلى سطح              

فاذا افترضنا ان   .. ه ويكون مساوياً دون مزامحة ودون جتزؤ ودون تناقص        األرض كلها يتشاب  
الشمس فاعل ذو إرادة واعطت فيض نورها واشعاع صورا بارادا على األرض، فال يكون              

  .عندئٍذ نشر فيِض نورها على مجيع األرض اكثَر صعوبة من اعطائها على ذرة واحدة
  «املقابلة»: املثال الثاين
نت هناك حلقة واسعة من البشر حيمل كل واحد منهم مـرآة بيـده، ويف               هب أنه كا  

مركز الدائرة رجل حيمل مشعة مشتعلة، فان الضوء الذي يرسله املركز اىل املرايـا يف احملـيط               
  .واحد، ويكون بنسبة واحدة، دون تناقص ودون مزامحة ودون تشتت

  «املوازنة»: املثال الثالث
عظيم وحساس جداً ويف كفتيه مشسـان او جنمـان، أو           إن كان لدينا ميزان حقيقي      

فاجلهد املبذول هو نفسه الذي ميكن ان يرفع احدى كفتيـه           .. جبالن، أو بيضتان، أو ذرتان    
  .اىل السماء وخيفض األخرى اىل االرض

  «االنتظام»: املثال الرابع
  .ميكن ادارة اعظم سفينة ألا منتظمة جداً، كأصغر دمية لألطفال

  «التجرد»: خلامساملثال ا



ان امليكروب مثالً كالكركدن حيمل املاهية احليوانية وميزاا، والسمك الصغري جـداً            
ميلك تلك امليزة واملاهية اردة كاحلوت الضخم، ألن املاهية اردة من الشـكل والتجسـم           
قص تدخل يف مجيع جزيئات اجلسم من اصغر الصغري اىل اكرب الكبري وتتوجه اليها دون تنـا               

ودون جتزؤ، فخواص التشخصات والصفات الظاهرية للجسم ال تشوش وال تتـداخل مـع              
  .املاهية واخلاصة اردة، وال تغير نظرة تلك اخلاصة اردة

  «الطاعة»: املثال السادس
 مثلما حيرك اجلندي الواحد فانه حيرك اجلـيش بأكملـه           «تقَدم»ان قائد اجليش بأمره     

 كما يشاهد بالتجربة - فحقيقة سر الطاعة هي ان لكل شئ يف الكون. كذلك باألمر نفسه
نقطة كمال، وله ميل اليها، فتضاعف امليل يولّد احلاجة، وتضاعف احلاجـة يتحـول اىل    -

كلّها نـوى   .. شوق، وتضاعف الشوق يكون االجنذاب، فاالجنذاب والشوق واحلاجة وامليل        
  .وبذورها من حيث ماهية األشياءألمتثال األوامر التكوينية الربانية 

فالكمال املطلق ملاهيات املمكنات هو الوجود املطلق، ولكن الكمال اخلاص ا هـو             
وجود خاص هلا يخرج كوامن استعداداا الفطرية من طور القوة اىل طور الفعـل، فاطاعـة       

ـ   .  كأطاعة ذرة واحدة اليت هي حبكم جندي مطيـع         «كُن»الكائنات ألمر    ال وعنـد امتث
 الصادر عن االرادة اإلهلية تندمج كلياً امليول واألشواق «كُن»املمكنات وطاعتها لألمر األزيل    

حىت أن املاء الرقـراق     . واحلاجات مجيعها، وكل منها هو جتلٍّ من جتلّيات تلك االرادة أيضاً          
  .حلديدأمراً باالجنماد، يظهر سر قوة الطاعة بتحطيمها ا - مبيل لطيف منه - عندما يأخذ

فان كانت هذه األمثلة الستة تظهر لنا يف قوة املمكنات املخلوقات ويف فعلـها وهـي                
ناقصة ومتناهية وضعيفة وليست ذات تأثري حقيقى، فينبغي اذن ان تتساوى مجيع األشياء أمام              

وهي غري متناهية وأزلية وهي الـيت اوجـدت مجيـع           .. القدرة اإلهلية املتجلّية بآثار عظمتها    
  .ات من العدم البحت وحيرت العقول مجيعها، فال يصعب عليها شئ اذنالكائن

وال ننسى أن القدرة اإلهلية العظمى ال توزن مبوازيننا الضعيفة اهلزيلة هذه، وال تتناسب              
  .معها، ولكنها تذكَر تقريباً لألذهان وازالة لألستبعاد ليس إالَّ



إلهلية مطلقة غري متناهية، وهي الزمة ما دامت القدرة ا   : نتيجة االساس الثالث وخالصته   
ضرورية للذات اجلليلة املقدسة، وأن جهة امللكوت لكل شئ تقابلها ومتوجهة اليها دون ستار 
ودون شائبة، وأا متوازنة باألمكان االعتباري الذي هو تساوي الطرفني وان النظام الفطري             

 ونواميسه، وان جهة امللكوت جمردة      الذي هو شريعة الفطرة الكربى مطيع للفطرة وقوانني اهللا        
لذا فان اكرب شئ كأصغره أمام تلك القدرة، فال ميكن          . وصافية من املوانع واخلواص املختلفة    
فإحياُء مجيع األحياء يوم احلشر هني عليه كإحياء ذبابة  . ان حيجم شئ أياً كان أو يتمرد عليها       

أمر حق وصدق جلّى    )  بعثُكُم إالّ كَنفٍْس واحدة    ما خلقكم وال  (يف الربيع وهلذا فاآلية الكرمية      
  .ال مبالغة فيه ابداً

  .قادر مقتدر وال مينعه شئ - الذي حنن بصدده - وهكذا يتحقق عندنا ان الفاعل
  األساس الرابع

كما ان هناك مقتضى ومربراً للقيامة واحلشر، وان الفاعل الذي يحدث احلشر قـادر              
 «قابلية الـدنيا  »دنيا هلا القابلية على القيامة واحلشر أيضاً، فدعوانا         مقتدر، كذلك فان هذه ال    
  :هذه فيها أربع مسائل

  .ان موت هذا العامل ممكن وليس ذلك حماالً: األوىل
  .وقوع ذلك املوت فعالً: الثانية
  .«آخرة»من املمكن بعث الدنيا املندثرة وعمارا بصورة : الثالثة
  .ذه العمارة فعالًوقوع هذا البعث وه: الرابعة

ذلـك ان كـان   . من املمكن أن ميوت هذا العامل وتندثر هذه الكائنات: املسألة األوىل 
الشئ داخالً يف قانون التكامل، ففي كل حالة اذن هناك نشوء ومناء، وان النشوء والنماء هذا                

ـ                  ة أجـالً   يعين ان له عمراً فطرياً يف كل حالة، وان العمر الفطري يعين أنّ له على كل حال
فطرياً، وهذا يعىن ان مجيع األشياء ال ميكن أن تنجو من املوت، وهذا ثابت باالستقراء العـام    

  .والتتبع الواسع



نعم، فكما ان االنسان هو عامل مصغر ال خالص له من اإليار، كذلك العـامل فانـه                 
م ويفتح عينيـه    انسان كبري ال فكاك له من قبضة املوت، فالبد ان سيموت، مث يبعث، أو ينا              

  .فجر احلشر
 وكما أن الشجرة وهي نسخة مصغرة للكائنات ال ميكنها النجاة من التالشي والتهدم،             
كذلك سلسلة الكائنات املتشعبة من شجرة اخلليقة ال ميكنها ان تنجو من التمزق واالنـدثار               

  .ألجل التعمري والتجديد
حادثـة مـدمرة او مـرض     - يوبأذن إهل - ولئن مل حتدث للدنيا قبل أجلها الفطري

أن سيأيت يوم يتردد  - حبساب علمي - خارجي، أو مل خيل بنظامها خالقها احلكيم فالشك
  :فيه صدى
)تراذا الشمس كُو _ترانكَد جوميِّرت_ واذا الن3ــ1:التكوير) (واذا اِجلبالُ س(  
)  تفَطَـرـاُء انماذا الس _    ــثَرتان واذا الكَواكــبت _    واذا البحـار فجِّـرت (

  )3ــ1:االنفطار(
اليت هي  - وان هذه الدنيا. عندئذ تظهر معاين هذه اآليات وأسرارها باذن القدير األزيل

ستبدأ بالسكرات وتتململ وتشخر بصوت غريب وحتشـرج  مث تصـيح    - كانسان ضخم
  ..مث متوت مث تبعث بأمر إهلي.. بصوت مدٍو هائل ميأل الفضاء

  رمزية دقيقةمسألة « 
كما ان اللفظ يغلظ مضراً باملعىن، واللب على حساب القشر يقوى، والروح تضـعف              

كذلك عاملنا الكثيف هذا كلمـا      .. ألجل اجلسد، واجلسد يضعف ويهزل ألجل قوة الروح       
  ..وهو اآلخرة.. عملت فيه دواليب احلياة شفّت ورقّت يف سبيل العامل اللطيف

احملرية تنشر نور احلياة على األجزاء امليتة اجلامـدة الكثيفـة           فالقدرة الفاطرة بفعاليتها    
املنطفئة فتذوب وتلين وتضئ وتنري تلك األجزاء بنور تلك احلياة لتتقوى حقيقتـها وتكـون            

  .أعين اآلخرة.. جاهزة للعامل اللطيف الرائع
رة، بل  نعم فاحلقيقة مهما كانت ضعيفة فاا ال متوت ابداً وال ميكن ان تمحى كالصو             

تسري وجتول يف الصور والتشخصات واالشكال املختلفة، اذ تكرب وتظهر كلمـا تقـدمت،              



بعكس القشر والصورة فاا تتهرأ وزل وتتمزق وتتجدد لتظهر حبلّة مجيلة جديدة تالئم قوام              
  .احلقيقة الثابتة النامية الكبرية

ي كلما اخشوشنت الصـورة     أ. فاحلقيقة والصورة تتناسبان اذن عكسياً زيادةً ونقصاناً      
وهذا قانون شامل جلميع    . رقّت احلقيقة، وكلما ضعفت الصورة تقوت احلقيقة بالنسبة نفسها        

 بإذن الفاطر اجلليل - فليأتني ذلك الزمن الذي يتمزق فيه. األشياء الداخلة يف قانون التكامل
ن مث يتجدد بصـورة  عامل الشهادة الذي هو صورة حلقيقة الكائنات العظمى وقشر هلا، وم -

  :أمجل، وعندئذ تتحقق حكمة اآلية الكرمية
  ) 48:ابراهيم...) ( يوم تبدلُ األرض غري األرض(

  .ان موت الدنيا وخراا ممكن، وال شك فيه مطلقاً: خنلص مما سبق
امجاع مجيع األديـان    : وقوع موت الدنيا فعالً والدليل على هذه املسألة       : املسألة الثانية 

. سماوية، وشهادة كل فطرة سليمة، وما يشري اليه تبدالت هذه الكائنات وحتوالا وتغرياا            ال
 يف دار ضـيافة الـدنيا       - وهي بعدد العصور والسنني      -وموت عوامل ذات حياة وسيارات      

  .كل ذلك اشارات ودالالت على موت دنيانا نفسها.. هذه
 اآليات الكرمية، فتأمل يف أجـزاء       وان شئت أن تتصور سكرات الدنيا، كما تشري اليها        

هذا الكون اليت هي مرتبطة بعضها بالبعض اآلخر بنظام علوي دقيق، ومتماسكة برابطة لطيفة              
أخرج مـن   » أو   «كُن»خفية رقيقة، فهي حمكمة النظام حبيث أن جرماً واحداً إن تسلَّم أمر             

األجرام وتدوي وترعد بأصداء  فالعامل كلّه يعاين السكرات، فتتصادم النجوم وتتالطم «حمورك
ماليني املدافع، وترمي بشرر كأرضنا هذه بل أكرب منها يف الفضاء الواسع وتتطـاير اجلبـال                

وهكذا يرج القادر األزيل وحيرك الكون ـذا املـوات،          . فتستوي األرض .. وتسجر البحار 
ـ           فتمتـاز  .. ضوميزجه ذه السكرات فتتمخض اخللقة كلها وتتميز الكائنات بعضها عن بع

وتتجلى اجلنة وتزلف جامعة لطائفها مستمدة من عناصـرها         . جهنم وتسعر بعشريا ومادا   
  .ويربز عامل اآلخرة للوجود األبدي.. املالئمة هلا

امكان بعث العامل الذي سيموت، فكما اثبتنا آنفاً يف األساس الثاين انه ال   : املسألة الثالثة 
، وان املربر قوي جداً لآلخرة، وان املسألة حبـد ذاـا مـن              نقص مطلقاً يف القدرة اإلهلية    



فاذا كان للمسألة املمكنة مربر قوي، وان الفاعل قادر مقتدر مطلق القدرة، فـال              . املمكنات
  .ينظر اليها بأا يف حدود األمكان، وامنا هي أمر واقع

  :  نكتة رمزية» 
 ان فيه عنصرين ممتدين اىل مجيع اجلهات        اذا نظرنا بتدبر وامعان اىل هذا الكون، نالحظ       

جبذور متشعبة؛ كاخلري والشر، واحلُسن والقبح، والنفع والضر، والكمال والنقص، والضـياء            
والظلمة، واهلداية والضالل، والنور والنار، واالميان والكفر، والطاعة والعصـيان، واخلـوف            

تائجها وآثارها مظهـرة الـتغريات      فتصطدم هذه األضداد بعضها بالبعض اآلخر بن      ... واحملبة
فالبد ان نتائج وايات هذين العنصرين      . والتبدالت باستمرار وكأمنا تستعد وتتهيأ لعامل آخر      

وعندئذ تظهر علـى    . املتضادين سوف تصل اىل األبد وتتميز فيفترق بعضها عن بعض هناك          
، فالعناصر األساسية لعاملنـا     وملا كان عامل البقاء سيبىن من عامل الفناء هذا        .. شكل جنة ونار  

  .اذن ستساق وترسل حتماً اىل البقاء واألبد
نعم، ان النار واجلنة مها مثرتا الغصن املتديل املمتد اىل األبد من شجرة اخلليقة، ومهـا                
نتيجتا سلسلة الكائنات هذه، ومها خمزنا سيل الشؤون اإلهلية، ومها حوضا أمواج املوجودات             

  .ىل األبد، ومها جتلّيان من جتليات اللطف والقهراملتالطمة اجلارية ا
فعندما ترج يد القدرة ومتخض حبركة عنيفة هذا الكون، ميتلئ احلوضان مبا يناسب كالً              

  ..منهما من مواد وعناصر
  :إيضاح هذه النكتة الرمزية

 ان احلكيم األزيل مبقتضى حكمته األزلية وعنايته السرمدية، خلق هذا العامل ليكون حمالً            
  .لالختبار وميداناً لالمتحان، ومرآة ألمسائه احلسىن وصحيفة لقلم قدرته وقَدره

فاالبتالء واالمتحان سبب النشوء والنماء، والنشـوء والنمـاء سـبب النكشـاف             
االستعدادات الفطرية، وتكشف االستعدادات سبب لظهور القابليات،وظهور القابليات سبب         

حلقائق النسبية سبب ألظهار جتلّيات نقوش االمسـاء احلسـىن          لظهور احلقائق النسبية، وهذه ا    
  .للخالق اجلليل وحتويل الكائنات اىل صورة كتابات صمدانية ربانية



وهكذا فان سر التكليف هذا وحكمة االمتحان يؤدي اىل تصفية جواهر األرواح العالية             
  .يزها بعضها عن بعضاليت هي كاملاس، من مواد األرواح السافلة اليت هي كالفحم، ومتي

فبمثل هذه االسرار السابقة، ومما ال نعلم من اِحلكَم الدقيقة الرائعة، أوجد احلكيم القدير 
العالَم بصورته هذه، وأراد تغيره وحتوله لتلك اِحلكَم واألسباب، وألجل التحول والتغير مزج             

ملضار ممزوجة باملنـافع    األضداد حبكمٍة بعضها مع البعض اآلخر، وجعلها تتقابل ببعضها، فا         
وهكذا عجنت يد القدرة األضداد،     .. والشرور متداخلة باخلريات والقبائح جمتمعة مع احملاسن      

  .وصيرت الكائنات تابعة لقانون التبدل والتغير ودستور التحول والتكامل
مث، لـما انقضى جملس االمتحان، وانتهى وقت االختبار، وأظهرت األمسـاء احلسـىن             
حكمها، وأمتّ قلم القَدر كتابته، واكملت القدرة نقوش ابداعها، ووفّت املوجودات وظائفها،            
وأت املخلوقات مهامها، وعبر كل شئ عن معناه ومغزاه، وأنبتت الدنيا غـراس اآلخـرة،        
وكشفت األرض مجيع معجزات القدرة وخوارق الصنعة للخالق القدير، وثبت هذا العـامل             

عندئٍذ تقتضي احلكمة السرمدية والعنايـة      .. املناظر اخلالدة على شريط الزمان    الفاين لوحات   
األزلية لذي اجلالل واالكرام أن تظهر حقائق نتائج ذلك االمتحان ونتائج ذلك األختبـار،              
وحقائق جتلّيات تلك األمساء احلسىن، وحقائق كتابات قلم القدر تلك، واصول تلك النماذج             

انه، وفوائد وغايات تلك الوظائف للموجودات، وجزاء تلك اخلدمات         إلبداعات صنعته سبح  
واملهام للمخلوقات، وحقائق معاين تلك الكلمات اليت افادها كتاب الكون،  وظهور سنابل             
بذور االستعدادات الفطرية، وفتح أبواب حمكمة كربى، واظهار املناظر املثالية اليت التقطت يف             

  .. الظاهرة، واستسالم كلُّ شئ اىل أمر خالقه ذي اجلالل مباشرةالدنيا، ومتزيق ستار األسباب
ويوم تتوجه ارادته إلظهار تلك احلقائق املذكورة لتنجي الكائنات من تقلّبات التغيـر             
والتحول والفناء وب هلا اخللود، ولتميز بني تلك األضداد والتفريق بني أسباب التغير ومواد              

قيامة حتماً مقضياً، وسيصفّي األمور الظهـار تلـك النتـائج،    األختالف، سيقيم سبحانه ال  
وامتازوا اليوم أيهـا  (وستأخذ جهنم يف ختامها صورة أبدية بشعة مريعة وسيهدد روادها بـ       

  )59:يس.) (املُجِرمون



سالم : (وتتجلى اجلنة بروعتها واتها اجلمالية اخلالدة ويقول خزنتها ألهلها وأصحاا         
وسيمنح القدير احلكيم بقدرته الكاملـة أهـل        ) 73:الزمر) (يكُم ِطبتم فادخلوها خاِلدين   علَ

هذين الدارين اخلالدين وجوداً ثابتاً أبدياً خالداً ال يعتريه تغير وال احنـالل وال شـيب وال                 
انقراض، فليس هناك أسباب ومربرات للتغري املؤدي اىل االنقراض، كمـا بـرهن ذلـك يف             

  .«كلمة الثامنة والعشرين، املقام األول، السؤال الثاينال»
، )آخرة(نعم ان الدنيا بعد دمارها وموا ستبعث . ان البعث سيقع حتماً: املسألة الرابعة

وان اخلالق القدير الذي بناها ألول مرة سيعمرها تعمرياً أمجل من عمارا األوىل بعد هدمها،               
وأدلّ دليل على هذا هو القرآن الكرمي اوالً، جبميع آياته          . رةوسيجعلها مرتالً من منازل اآلخ    

اليت تضم آالفاً من الرباهني العقلية، ومجيع الكتب السماوية املتفقة مع القرآن الكرمي يف هـذه    
املسألة، وكذا أوصاف اجلالل واجلمال اإلهلية ومجيع األمساء احلسىن للذات اجلليلة، تدلّ كلها             

قوع البعث هذا، وكذا مجيع أوامره سبحانه املوحى ا اىل مجيع األنبيـاء             داللة قاطعة على و   
. فألنه وعد فسيفي بالوعد حتماً. واملرسلني عليهم السالم واليت وعد ا وقوع البعث والقيامة       

 ومعه  (ص)راجع احلقيقة الثامنة من الكلمة العاشرة، وكذا مجيع ما أخرب به النيب األمي حممد             
ت، عن حدوث البعث ويتفق معه مجيع األنبياء واملرسلني واألصفياء واألوليـاء            آالف املعجزا 

والصديقني يف وقوع هذا البعث، هذا فضالً عما ختربنا به مجيع اآليات التكوينيـة يف هـذا                 
  .الكون العظيم عن وقوع البعث هذا

م الثاين   يف املقا  «ال سيما »، ومجيع براهني    «الكلمة العاشرة »ان مجيع حقائق    : احلاصل
من الكلمة الثامنة والعشرين الذي كتب باللغة العربية يف املثنوي العريب النوري؛ أظهرتا بكل              

أن ستشرق مشس احلقيقـة بصـورة حيـاة     - كبزوغ الشمس بعد غروا - ثبوت وقطعية
  .أخروية بعد غروب احلياة الدنيوية

ا كان استمداداً مـن اسـم       وهكذا فان كل ما بيناه منذ البداية يف األسس األربعة، امن          
 واستفادةً من فيض القرآن الكرمي كي تعد القلب للقبول ويأ الـنفس للتسـليم               «احلكيم»

  .وحتضر القلب لألذعان



ومن نكون حنن حىت نتكلم يف أمر كهذا، فالقول الفصل هو ما يقوله مالك هذه الدنيا،                
 حنــن فال يسـعنا  وخــالق هــذا الكــون، ورب هــذه املوجــودات، أما  

فحينما يتكلم رب السموات واألرض، فمن ذا أحق منه         ... إالّ اخلضوع واالنصات واإلذعان   
فهذا اخلالق الكرمي يوجه خطاباً أزلياً اىل مجيع صـفوف طوائـف            .. بالكالم سبحانه وتعاىل  

كـون  الكائنات يف باحة مسجد الدنيا ومدرسة األرض القابعني وراء العصور والذي يزلزل ال          
  :بأمجعه
واخرجت االرض  _ اذا زلزلــت االرض زلزالــها   _  ِبسِم اهللا الرحمِن  الرحيمِ     (
يومئذ يصدر الناس _ بان ربك اوحى هلا_ يومئذ حتدث اخبارها_ وقال االنسان ماهلا _ اثقاهلا

).( ومن يعمل مثقال ذرة شـراً يـره  _ فمن يعمل مثقال ذرة خرياً يره     _ اشتاتاً لريوا اعماهلم  
  )الزلزال

  :وخطاباً أج مجيع املخلوقات وأثار فيهم الشوق
وبشر الذين امنوا وعملوا الصاحلات ان هلم جنات جتري من حتتها االار كلما رزقوا               (

منها من مثرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشااً وهلم فيها ازواج مطهرة وهم                  
  )25:البقرة) (فيها خالدون

علينا السمع واالنصات اىل ذلك اخلطاب الصادر من مالك امللك ورب الدنيا واآلخرة             ف
  .آمنا وصدقنا: ونقول
  )سبحانك الَ ِعلْم لَنا ِاالّ ما علَّمتنا ِانك اَنت الْعليم الْحكيم (
  )ربنا ال تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا (

سيدنا حممد كما صليت على سيدنا ابراهم وعلى اللهم صلّ على سيدنا حممد وعلى آل 
  .آل سيدنا ابراهيم انك محيد جميد



 
 
 
 

  الكلمة اليت كشفت عن لغز الكون وطلسمه
   وحلّت سراً عظيماً من اسرار القرآن احلكيم

  
  الكلمة  الثالثون
  الكبري« أنا»حرف من كتاب 
  العظيم« الذرة»نقطة من حبر 

  
  :هذه الكلمة عبارة عن مقصدين

  .ونتائجها« أنا»يبحث يف ماهية : املقـصـد  االول
  .ووظائفها« الذرة»يبحث يف حركة :      املقـصـد  الثاين

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املقصد االول



  ِبسِم اهللا الرحمِن  الرحيِم
إنا عرضنا االمانةَ على السموات واألرض واجلبال فأبين أن حيملْنهاوأشـفَقن منـها             (

  )72:االحزاب) (سانُ إنه كان ظلوماً جهوالًوحملها االن
: من اخلزينة العظمى هلذه اآلية اجلليلة، سنشري اىل جوهرة واحدة من جواهرها، وهـي             
. أن األمانة اليت أبت السموات واالرض واجلبالُ ان حيملنها، هلا معاٍن عدة، وهلا وجوه كثرية              

  .«أنا»: فمعىن من تلك املعاين، ووجه من تلك الوجوه، هو 
بذرةٌ، نشأت منها شجرة طوىب نورانية عظيمة، وشجرة زقوم رهيبـة،           « انا»ان  ! نعم  

متدان اغصانهما وتنشران فروعهما يف أرجاء عامل االنسان من لدن آدم عليه السالم اىل الوقت   
  .احلاضر

   :وهي. تيسر فهمها« مقدمة»وقبل ان خنوض يف هذه احلقيقة الواسعة نبني بني يديها 
  

  املقدمة
. مفتاح؛ يفتح الكنوز املخفية لالمساء اإلهلية احلسىن، كما يفتح مغاليق الكون          « انا»ان  

ينحلّ ذلك الطلسـم    « انا»ولكن مبعرفة ماهية    . فهو حبد ذاته طلسم عجيب، ومعمى غريب      
وينفتح بدوره لغز الكـون، وكنـوز عـامل         « أنا»العجيب وينكشف ذلك املعمى الغريب      

  .الوجوب
  :كاأليت« مشة من نسيم هداية القرآن»قد ذكرنا ما خيص هذه املسألة يف رسالةو
ان مفتاح العامل بيد االنسان، ويف نفسه، فالكائنات مع اا مفتحـة االبـواب              ! اعلم»

ــ ظاهراً ــ إالّ اا منغلقة ــ حقيقةً ــ فاحلق سبحانه وتعاىل أودع مـن جهـة                 
كل ابواب العامل، وطلسماً يفتح به الكنوز املخفيـة خلـالّق   األمانة يف االنسان مفتاحاً يفتح     

ايضاً معمى مغلق وطلسـم     « انا»إالّ ان   . «انا»الكون، واملفتاح ــ هو ــ ما فيك من       
مبعرفة ماهيته املوهومة ــ وسر خلقته ــ انفتح لـك ـــ            « انا»فاذا فتحت   . منغلق

  «طلسم ــ الكائنات كاآليت



الذي ينطوي على إشارات ومناذج     « انا»:د االنسان امانةً هي   ان اهللا جل جالله وضع بي     
وحـدة  « انـا »اي يكون   . يستدل ا على حقائق اوصاف ربوبيته اجلليلة وشؤوا املقدسة        

  .قياسية تعرف ا اوصاف الربوبية وشؤون االلوهية
ـ                ب ومن املعلوم انه ال يلزم ان يكون للوحدة القياسية وجود حقيقي، بل ميكن ان تركَّ

« أنا»أي ال يلزم لـ     . وحدة قياسية بالفرض واخليال، كاخلطوط االفتراضية يف علم اهلندسة        
  .ان يكون له وجود حقيقي بالعلم والتحقيق

   االنسان؟164« بأنانية»ِلم ارتبطت معرفة صفات اهللا جلّ جالله وامسائه احلسىن : سؤال
اية؛ فال يعطى له شكل وال      ان الشئ املطلق واحمليط، ال يكون له حدود وال        : اجلواب

  .يحكَم عليه حبكم، وذلك لعدم وجود وجه تعيٍن وصورٍة له؛ لذا التفهم حقيقة ماهيته
الضياء الدائم الذي ال يتخلله ظالم ، ال يشعر به وال يعرف وجوده االّ اذا حدد                : فمثالً

  .بظلمة حقيقية أو موهومة
ىل ــ كالعلم والقدرة ــ وامسـاءه احلسـىن   وهكذا، فان صفات اهللا سبحانه وتعا   

 ،ا مطلقة ال حدود هلا وحميطة بكل شئ، ال شريك هلا والندــ كاحلكيم والرحيم ــ ال
 ا؛ لذا البد من وضع حد شعرعرف ماهيتها، وال يا أو تقييدها بشئ، فال ت الميكن االحاطة

ن وسيلة لفهمها ــ حيث ال حـدود        فرضي وخيايل لتلك الصفات واالمساء املطلقة، ليكو      
؛ اذ يتصور يف نفسه     « انا»اي ما يقوم به     « االنانية»وال اية حقيقية هلا ــ وهذا ما تفعله         

ربوبيةً موهومة، ومالكيةً مفترضة وقدرة وعلماً، فيحد حدوداً معينة، ويضع ا حداً موهوماً             
هناك يل، ومن بعده يعـود اىل تلـك         من هنا اىل    : لصفاٍت حميطة وامساء مطلقة فيقول مثالً     

يضع نوعاً من تقسيم االمور، ويستعد ذا اىل فهم ماهية تلك الصفات غـري              : أي. الصفات
  .احملدودة شيئاً فشيئاً، وذلك مبا لديه من موازين صغرية ومقاييس بسيطة

طلقـة  يفهم بربوبيته املوهومة اليت يتصورها يف دائرة ملكه، ربوبيـةَ خالقـه امل            : فمثالً
  .سبحانه وتعاىل يف دائرة املمكنات
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 .ــ املترجم. «أنا»تلك الصفةاملذمومة يف االنسان، وامنا اشتقاق من « االنانية»ليس املقصود من   



كما انين مالك هلذا البيـت      : ويدرك مبالكيته الظاهرية، مالكيةَ خالقه احلقيقية، فيقول      
  .فاخلالق سبحانه كذلك مالك هلذا الكون
  .ويعلم بعلمه اجلزئي، علم اهللا املطلق

كما انين شـيدت    : الًويعرف مبهارته املكتسبة اجلزئية، بدائع الصانع اجلليل، فيقول مث        
  .هذه الدار ونظّمتها، كذلك البد من منشئ لدار الدنيا ومنظّم هلا

آالف االحوال والصفات واملشاعر املنطويـة علـى        « أنا»فقد اندرجت يف    .. وهكذا
آالف االسرار املغلقة اليت تستطيع ان تدل وتبين ــ اىل حٍد ما ـــ الصـفات اإلهليـة        

  .وشؤوا احلكيمة كلها
الحيمل يف ذاته معىن، بل يدل على معىن يف غريه ؛ كـاملرآة العاكسـة،               « أنا» أن   أي

والوحدة القياسية، وآلة االنكشاف، واملعىن احلريف فهو شعرةٌ حساسة مـن حبـل وجـود               
يف « ألـفٍ »وهو حرف   .. وهو خيط رفيع من نسيج ثوب ماهية البشر       .. االنسان اجلسيم   

  :لك احلرف له وجهانكتاب شخصية بىن آدم، حبيث ان ذ
 وجه متوجه اىل اخلري والوجود؛ فهو يف هذا الوجه يتلقى الفيض ويقبله فحسـب، أي               

ليس فاعالً فيه، ألن    : يقبل اإلفاضة عليه فقط؛ اذ هو عاجز عن اجياد شئ يف هذا الوجه، أي             
  .يده قصرية ال متلك قدرة االجياد

؛ فهو يف هذا الوجه فاعل، وصاحب        والوجه اآلخر متوجه اىل الشر، ويفضي اىل العدم       
  .فعل

حرفية، أي يدل على معىن يف غريه، فربوبيته خياليـة، ووجـوده            « أنا» مث ان ماهية    
ضعيف وهزيل اىل حٍد اليطيق ان حيمل بذاته اي شئ كان، وال يطيق ان يحمل عليه شـئ،            

كل شئ، مبثل ما يبـين  بل هو ميزان ليس إالّ؛ يبني صفات اهللا تعاىل اليت هي مطلقة وحميطة ب             
  .ميزانُ احلرارة وميزان اهلواء واملوازين االخرى مقادير االشياء ودرجاا

على هذا الوجه، ويذعن له، مث يعمل وفق ذلك، ومبقتضاه،          « أنا»فالذي يعرف ماهية    
ويكون قـد أدى األمانـة   ) 9:الشمس) (قد أفلح من زكّيها(يدخل ضمن بشارة قوله تعاىل   

وعندما ترد املعلومات من    . حقيقة الكائنات والوظائف اليت تؤديها    « أنا» مبنظار   حقها فيدرك 



ما يصدقها، فتستقر تلك املعلومات علوماً نورانيـة        « أنا»اآلفاق اخلارجية اىل النفس جتد يف       
  .وحكمة صائبة يف النفس، وال تنقلب اىل ظلمات العبثية

رك ربوبيته املوهومة ومالكيته املفترضة     وظيفته على هذه الصورة، يت    « انا»وحينما يؤدي   
له امللك، وله احلمد، : ــ اليت هي وحدة قياس ليس إالّ ــ ويفوض املُلك هللا وحده قائالً            

  .وله احلكم واليه ترجعون، فيلبس لباس عبوديته احلقّة، ويرتقي اىل مقام أحسن تقومي
االمسي،تاركـاً وظيفتـه    حكمة خلقه، ونظر اىل نفسه بـاملعىن        « أنا»ولكن اذا نسي    

  :الفطرية،معتقداً بنفسه أنه املالك، فقد خان األمانة، ودخل ضمن النذير اإلهلي
  )10: الشمس) (وقد خاب من دسيها(

وهكذا فإن إشفاق السموات واالرض واجلبال من محل األمانة، ورهبتهن من شـرك             
ولِّد مجيع انواع الشرك والشـرور      اليت ت « االنانية»موهوم مفترض، امنا هو من هذا الوجه من         

  .والضالالت
مع انه ألف رقيق، خيطٌ دقيق، خطٌ مفترض، إالّ انـه ان مل تعـرف               « انا»إن  ! اجل

ماهيته ينمو يف اخلفاء ــ كنمو البذرة حتت التراب ــ ويكرب شيئاً فشيئاً، حىت ينتشر يف                
فيكون ذلك االنسان بكامله وجبميع مجيع احناء وجود االنسان، فيبتلعه ابتالع الثعبان الضخم، 

النوع نافخة فيه روح العصـبية النوعيـة        « أنانية»مث متده   . «أنا»لطائفه ومشاعره عبارة عن     
حىت يصري كالشيطان الـرجيم يتحـدى       « االنانية»والقومية، فيستغلظ باالستناد على هذه      

 نفسه ووفق هواه، فيقسم     مث يبدأ بقياس كل الناس، بل كل االشياء على        . أوامراهللا ويعارضها 
ملك اهللا سبحانه على تلك االشياء، وعلى االسباب فيتردى يف شرك عظيم ، يتبين فيه معىن                

اذ كما ان الذي يسرق اربعني ديناراً من        ). 13:لقمان) (إن الشرك لظلم عظيم   (اآلية الكرمية   
اً منه كي تسوغ له     اموال الدولة البد ان يرضي اصدقاءه احلاضرين معه بأخذ كل منهم درمه           

ان كل شئ مالك    : انين مالك لنفسي، البد من أن يقول ويعتقد       : السرقة، كذلك الذي يقول   
  !لنفسه

يف وضعه هذا، املتلبس باخليانة لالمانة، امنا هو يف جهل مطبق بـل             « أنا»وهكذا، فـ   
ون، ذلك ألن هو أجهل اجلهالء، يتخبط يف درك جهالة مركبة حىت لو عِلم آالف العلوم والفن     



ما تتلقفه حواسه وافكاره من انوار املعرفة املبثوثة يف رحاب الكون الجيد يف نفسـه مـادةً                 
تصدقه وتنوره وتدميه، لذا تنطفئ كل تلك املعارف، وتغدو ظالماً دامساً؛ اذ ينصبغ كل مـا            

تلبس يف نفسـه    يِرد اليه بصبغة نفسه املظلمة القامتة، حىت لو وردت حكمةٌ حمضة باهرة فاا              
يف هذه احلالة هو الشرك وتعطيل اخلالق من صفاته اجلليلة      « انا»لبوس العبث املطلق؛ ألن لون      

بل لو امتأل الكون كله بآيات ساطعات ومصابيح هدى فان النقطـة            . وانكار وجوده تعاىل  
  .تكسف مجيع تلك االنوار القادمة، وحتجبها عن الظهور« انا»املظلمة املوجودة يف 

اليت فيها  « االنانية»عن املاهية االنسانية و   « الكلمة احلادية عشرة  »لقد فصلنا القول يف     و
واثبتنا هناك اثباتاً قاطعاً كيف اا ميزان حساس للكون، ومقيـاس           . من حيث املعىن احلريف   

فمن شـاء   . صائب دقيق، وفهرس شامل حميط، وخريطة كاملة، ومرآة جامعة، وتقومي جامع          
  . الرسالةفلرياجع تلك

  .اىل هنا خنتم املقدمة، مكتفني مبا يف تلك الرسالة من تفصيل
  .فيا اخي القارئ، اذا استوعبت هذه املقدمة، فهيا لندخل معاً اىل احلقيقة نفسها

ان يف تاريخ البشرية ــ منذ زمن سيدنا آدم عليه السالم اىل الوقـت احلاضرـــ                
رب االزمنة والعصور، كأما شجرتان ضخمتان      تيارين عظيمني وسلسلتني لالفكار، جيريان ع     

  .أرسلتا اغصانهما وفروعهما يف كل صوب، ويف كل طبقة من طبقات االنسانية
  سلسلة النبوة والدين: احدامها
  سلسلة الفلسفة واحلكمة: واالخرى

فمىت كانت هاتان السلسلتان متحدتني وممتزجتني، أي يف أي وقت أو عصر إستجارت             
ين وانقادت اليه واصبحت يف طاعته، انتعشت االنسانية بالسعادة وعاشت حياة           الفلسفة بالد 
ومىت ما انفرجت الشقة بينهما وافترقتا، احتشد النور واخلري كلـه حـول             . اجتماعية هنيئة 

  . سلسلة النبوة والدين، وجتمعت الشرور والضالالت كلها حول سلسلة الفلسفة
  :تني وأساسهماواآلن لنجد منشأ كٍل من تلكما السلسل

فان سلسلة الفلسفة اليت عصت الدين، اختذت صورة شجرة زقوم خبيثة تنشر ظلمات             
حىت اا سلّمت اىل يد عقول البشر، يف غصن القـوة العقليـة،   . الشرك وتنثر الضاللة حوهلا   



وألقت على رأس البشرية، يف غصن القوة الغضـبية ،          .. مثرات الدهريني واملاديني والطبيعيني     
وربت، يف غصن القوة الشهوية البهيمية، مثـرات        .. 165رات النماريد والفراعنة والشدادين     مث

  .اآلهلة واالصنام ومدعي االلوهية
وجبانب هذه الشجرة اخلبيثة، شجرة زقوم، نشأت شجرةُ طوىب العبودية للّّه، تلك هي             

          ا اىل البشرية، فتدلّت    سلسلة النبوة، فامثرت مثرات يانعة طيبة يف بستان الكرة االرضية، ومد
كما امثرت  .. انبياء ومرسلون وصديقون واولياء صاحلون    : قطوفاً دانية من غصن القوة العقلية     

وامثرت يف غصن القوة    .. حكاماً عادلني وملوكاً طاهرين طهر املالئكة     : يف غصن القوة الدافعة   
رة ذات عفـة    كرماء واسخياء ذوي مروءة وشهامة يف حسن سرية ومجـال صـو           : اجلاذبة
  : حىت اظهرت تلك الشجرة املباركة.. وبراءة

  .ان االنسان هو حقاً اكرم مثرة لشجرة الكون
« أنـا »وهكذا فمنشأ هذه الشجرة املباركة، ومنشأ تلك الشجرة اخلبيثة، مها جهتـا             

الذي أصبح بذرة أصلية لتلكما الشجرتني، صار وجهاه منشأ كـٍل           « أنا»ووجهاه، أي أن    
  .منهما

  :ني ذلك باآليتوسنب
  . «أنا»ان النبوة متضي آخذة وجهاً لـ 

  .«أنا»والفلسفة تقبل آخذةً الوجه اآلخر لـ 
  : فالوجه األول الذي يتطلع اىل حقائق النبوة

  :«أنا»أي أن . هذا الوجه منشأ العبودية اخلالصة هللا
  .. يعرف أنه عبد هللا، ومطيع ملعبوده
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ان الفلسفة القدمية ملصر وبابل، اليت بلغت مبلغ السحر، شأو توهمت سحراً ــ القتصارها ! نعم   

ا، كما ان  محأة الفلسفة على فئة معينة ــ هي اليت ارضعت الفراعنة والنماريد وربتهم يف احضا
حقاً ان . الطبيعية ومستنقعها مكّنت اآلهلة يف عقول فالسفة اليونان القدماء، وولدت االصنام واالوثان

 .ــ املؤلف. مينح كلَّ شيء ألوهيةً، مث يسلطه على نفسه« الطبيعة »احملجوب عن نور اللّه بستار 



  ..ى معىنً يف غريهويفهم ان ماهيته حرفية، أي دال عل
  ..ويعتقد ان وجوده تبعي، أي قائم بوجود غريه وباجياده

  .. ان له مالكية موقتة ظاهرية باذن مالكه احلقيقي: ويعلم ان مالكيته لالشياء ومهية، أي
وحقيقته ظلية ــ ليست اصيلة ــ أي انه ممكن خملوق هزيل، وظلٌ ضعيف يعكس             

  ..جتلياً حلقيقة واجبة حقة
 وظيفته فهي القيام بطاعة مواله، طاعةً  شعوريةً كاملة، لكونه ميزاناً ملعرفة صفات              أما

  .خالقه، ومقياساً للتعرف على شؤونه سبحانه
هكذا نظر االنبياء واملرسلون عليهم السالم، ومن تبعهم من االصـفياء واالوليـاء، اىل        

يقة الصائبة، وفوضوا  املُلـك      فادركوا احلق . وشاهدوه على حقيقته هكذا   . ذا الوجه « انا»
كله اىل مالك امللك ذي اجلالل، واقروا مجيعاًً، ان ذلك املالك جل وعال ال شريك لـه وال                  
نظري، ال يف ملكه وال يف ربوبيته واليف الوهيته، وهو املتعال الذي الحيتاج اىل شئ، فال معني                 

إالّ أسـتار  « االسـباب  »ومـا . له وال وزير، بيده مقاليد كل شئ وهو على كل شئ قدير        
إالّ شريعته الفطرية، وجمموعـة     « الطبيعة»وما  .. وحجب  ظاهرية تدل على قدرته وعظمته      

  .قوانينه اجلارية يف الكون، اظهاراً لقدرته وعظمته جل جالله
خلق . فهذا الوجه الوضئ املنور اجلميل، قد أخذ حكم بذرة حية ذات مغزى وحكمة            

طوىب العبودية، امتدت اغصانها املباركة اىل احناء عامل البشرية كافة          اهللا جل وعال منها شجرة      
وزينته بثمراٍت طيبٍة ساطعة، بددت ظلمات املاضي كلها، واثبتت حبق ان ذلك الزمن الغابر              
املديد ليس كما تراه الفلسفة مقربةً شاسعة موحشة، وميدان إعدامات خميفة، بل هو روضـة               

اليت ألقت عبئها الثقيل لتغادر الدنيا طليقة، وهو مدار أنوار ومعراج           من رياض النور، لالرواح     
منور متفاوتة الدرجات لتلك االرواح اآلفلة لتتنقل اىل اآلخرة واىل املستقبل الزاهر والسعادة             

  .االبدية
: أي تقول . باملعىن االمسي « انا»فقد اختذته الفلسفة، وقد نظرت اىل       :  أما الوجه الثاين  

  .. يدل على نفسه بنفسه«انا»ان 
  ..وتقضي ان معناه يف ذاته، ويعمل ألجل نفسه



  ..وتتلقى ان وجوده أصيل ذايت ــ وليس ظالً ــ أي له  ذاتية خاصة به
وتزعم ان له حقاً يف احلياة، وانه مالك حقيقي يف دائرة تصرفه، وتظن زعمها حقيقـة                

  ..ثابتة
  .لناشئ من حب ذاتهوتفهم ان وظيفته هي الرقي والتكامل الذايت ا

وهكذا أسندوا مسلكهم اىل اسس فاسدة كثرية وبنوها على تلك االسـس املنـهارة              
وقد اثبتنا بقطعية تامة مدى تفاهة تلك االسس ومدى فسادها يف رسائل كـثرية وال     . الواهية

اخلاصـة  « اخلامسة والعشرين »و« الكلمة الثانية عشرة  »وباالخص يف   « الكلمات»سيما يف   
  .ات القرآنيةباملعجز

ولقد اعتقد عظماء الفلسفة وروادها ودهاا، امثال افالطون وارسـطو وابـن سـينا              
والفارايب ـــ بناء على تلك االسس الفاسدة ــ بأن الغاية القصوى لكمال االنسـانية              

أي باخلالق جلّ وعال، فاطلقوه حكماً فرعونياً طاغيـاً، ومهـدوا           ! «التشبه بالواجب »هي  
عبدة االسباب وعبدة االصـنام     : ري من الطوائف املتلبسة بأنواع من الشرك، امثال       الطريق لكث 

لتجري طليقة يف اوديـة الشـرك       « االنانية»وعبدة الطبيعة وعبدة النجوم، وذلك بتهييجهم       
والضاللة، فسدوا سبيل العبودية اىل اهللا، وغلّقوا ابواب العجز والضعف والفقـر واحلاجـة              

ندرجة يف فطرة االنسان، فضلوا يف أوحال الطبيعة وال جنوا مـن محـأة              والقصور والنقص امل  
  .الشرك كلياً وال اهتدوا اىل باب الشكر الواسع

فقد حكموا حكماً ملؤه العبودية اخلالصة للّه وحـده،         : بينما الذين هم يف مسار النبوة     
لق باالخالق اإلهلية،   ان الغاية القصوى لالنسانية والوظيفة االساسية للبشرية هي التخ        : وقضوا

اي التحلي بالسجايا السامية واخلصال احلميدة ــ اليت يأمر ا اهللا سبحانه ــ وان يعلم               
االنسانُ عجزه فيلتجىء اىل قدرته تعاىل، ويرى ضعفَه فيحتمي بقوته تعاىل، ويشاهد فقـره              

ه فيستغفر ربـه    فيلوذ برمحته تعاىل، وينظر اىل حاجته فيستمد من غناه تعاىل، ويعرف قصور           
  .تعاىل، ويلمس نقصه فيسبح ويقدس كماله تعاىل

ماسكاً بزمـام   « أنا»وهكذا فألن الفلسفة العاصية للدين قد ضلت ضالالً بعيداً، صار           
  .نفسه، مسارعاً اىل كل نوع من انواع الضاللة



غطت بضالهلا نصف البشرية    « أنا»وهكذا نبتت شجرة زقوم على قمة هذا الوجه من          
أما الثمرات اليت قدمتها تلك الشجرة اخلبيثة، شجرة زقوم، اىل . ت م عن سواء السبيلوحاد

انظار البشر فهي االصنام واآلهلة يف غصن القوة البهيمية الشهوية؛ اذ الفلسفة حتبـذ أصـالً                
دسـتور مـن   « احلكم للغالب»القوة، وتتخذها اساساً وقاعدة مقررة لنهجها، حىت ان مبدأ        

 فاعجبت ضمناً بالظلم والعدوان، وحثت الطغاة       166« احلق يف القوة  »تأخذ مببدأ   دساتريها، و 
  .والظلمة واجلبابرة العتاة حىت ساقتهم اىل دعوى االلوهية

مث اا ملّكت اجلمال يف املخلوقات، واحلُسن يف صورها، اىل املخلـوق نفسـه، واىل               
 املقدس للخالق اجلميل واحلُسـن      الصورة نفسها، متناسية نسبة ذلك اجلمال اىل جتلي اجلمال        

: أي! «ما أمجل خلق هذا»: بدالً من أن تقول   « !ما أمجلَ هذا  »: املرتّه للمصور البديع، فتقول   
  !جعلت ذلك اجلمال يف حكم صنم جدير بالعبادة

لذا حبذت املرائني،   .. مث اا استحسنت مظاهر الشهرة، واحلسن الظاهر للرياء والسمعة        
  . 167مادي يف غيهم جاعلة من امثال االصنام عابدةً لعبادها ودفعتهم اىل الت

وربت يف غصن القوة الغضبية على رؤوس البشر املساكني، الفراعنة والنماريد والطغاة            
  .صغاراً وكباراً

أما يف غصن القوة العقلية، فقد وضعت الدهريني واملاديني والطبيعيني، وامثـاهلم مـن              
  .نسانية، فشتتت عقل االنسان أي تشتيتالثمرات اخلبيثة يف عقل اال

فألجل توضيح هذه احلقيقة، نعقد مقارنة بني نتائج نشأت من االسس الفاسدة            .. وبعد
ملسلك الفلسفة، ونتائج تولدت من االسس الصائبة ملسار النبوة، وسنقصر الكالم يف بضـعة              

  .امثلة فقط من بني االف املقارنات بينهما
                                                           

166
ــ . يف احلق وليس احلق يف القوة، فتقطع ذا دابرالظلم وحتقق العدلاما النبوة فهي تقرر ان القوة   

 .املؤلف
167
أي ان اولئك الشبيهني باالصنام، يظهرون اوضاعاً شبيهة بالعبادة امام املعجبني م، كسباً إلقباهلم   

ــ .وتوجههم اليهم، وتلبية لرغبات هواهم، فيكونون عابدين من جهة ومعبودين من جهة اخرى
 .ؤلفامل



  :املثال االول
أي كونـوا   . د املقررة للنبوة يف حياة االنسان الشخصية، التخلق باخالق اهللا         من القواع 

عباد اهللا املخلصني، متحلني باخالق اهللا حمتمني حبماه معترفني يف قرارة انفسـكم بعجـزكم               
  .وفقركم وقصوركم

اليت تقررهـا غايـةً     ! «تشبهوا بالواجب »: فأين هذه القاعدة اجلليلة من قول الفلسفة      
  !سانيةقصوى لالن

اين ماهية االنسان اليت عجنت بالعجز والضعف والفقر واحلاجة غري احملدودة من ماهية             
  !!واجب الوجود، وهو اهللا القدير القوي الغين املتعال

  : املثال الثاين
دسـتور مهـيمن علـى      « التعاون»من القواعد الثابتة للنبوة يف احلياة االجتماعية، ان         

لقمر اىل النباتات واحليوانات، فترى النباتات متـد احليوانـات،          الكون، ابتداًء من الشمس وا    
  .واحليوانات متد االنسان، بل ذرات الطعام متد خاليا اجلسم وتعاوا

فأين هذا الدستور القومي دستور التعاون وقانون الكرم وناموس االكرام مـن دسـتور              
«  الصراع»االجتماعية، علماً ان الذي تقول به الفلسفة من  انه احلاكم على احلياة     « الصراع»

ناشئ فقط لدى بعض الظلمة والوحوش الكاسرة من جراء سوء استعمال فطرم، بل أوغلت       
هذا حاكماً مهيمناً على املوجودات كافة،      « الصراع»الفلسفة يف ضالهلا حىت اختذت دستور       

  .«ان احلياة جدال وصراع»: فقررت ببالهة متناهية
  :املثال الثالث

الواحد ال يصدر إالّ عن     »نتائج املثلى للنبوة ومن قواعدها السامية يف التوحيد، أن          من ال 
، أي ان كل مالَه وحدةٌ ال يصدر إالّ عن الواحد؛ اذ ما دامت يف كل شـئ ، ويف                    «الواحد

بينما دستور الفلسفة القدميـة     . االشياء كلها، وحدة ظاهرة، فالبد اا من اجياد ذاٍت واحدة         
أي ال يصدر عن ذات واحدة إالّ شـئ         « ان الواحد ال يصدر عنه إالّ الواحد       »وعقيدا هو 

هذه القاعدة للفلسـفة القدميـة تعطـي        . واحد، مث االشياء االخرى تصدر بتوسط الوسائط      
لالسباب القائمة والوسائط نوعاً من الشراكة يف الربوبية، وتظهر ان القدير على كـل شـئ       



بل ضلوا ضالالً بعيداً فأطلقوا     ! ل شئ حباجة اىل وسائط عاجزة     والغين املطلق واملستغين عن ك    
وقسموا سائر ملكه بني الوسـائط،      ! «العقل االول »على اخلالق جل وعال اسم خملوق وهو        

  .ففتحوا الطريق اىل شرك عظيم
فاين ذلك الدستور التوحيدي للنبوة من هذه القاعدة ــ للفلسفة القدمية السـقيمة             

  ك وامللطخة بالضاللة؟ــ امللوثة بالشر
فان كان االشراقيون الذين هم أرقى الفالسفة واحلكماء فهماً يتفوهون ذا السـخف             
من الكالم، فكيف يكون يا ترى كالم من هم دوم يف الفلسفة واحلكمـة مـن مـاديني                  

  .وطبيعيني؟
  :املثال الرابع

نافع شىت حىت ان للثمرة     انه من الدساتري احلكيمة للنبوة، ان لكل شئ ِحكَماً كثرية وم          
من اِحلكَِم ما يعد بعدد مثرات الشجرة، كما تفهم من اآلية الكرمية وان من شيٍء إالّ يسـبح                  
حبمده فان كانت هناك نتيجة واحدة ــ خللِق ذي حياٍة ــ متوجهة اىل املخلوق نفسه،               

لقه احلكيم وآالفاً من    وحكمة واحدة من وجوده تعود اليه، فان آالفاً من النتائج تعود اىل خا            
  .احلكم تتوجه اىل فاطره اجلليل
ان حكمة خلِق كِل كائن حي وفائدته متوجهة اىل نفسه، أو           »أما دستور الفلسفة فهو     
هذه القاعدة تسلب من املوجودات ِحكَماً كثرية انيطت        ! «تعود اىل منافع االنسان ومصاحله    

خمة هائلة، فتحـول املوجـودات اىل   ا، وتعطي مثرة جزئية كحبة من خردل اىل شجرة ض         
  .عبث الطائل من ورائه

فاين تلك احلكمة الصائبة من هذه القواعد الفاسدة للفلسفة ــ الفارغة من احلكمة             
  !.ــ  اليت تصبغ الوجود كله بالعبث

ولقد قصرنا الكالم هنا على هذا القدر، حيث اننا قد حبثنا هذه احلقيقـة يف احلقيقـة                  
  .لمة العاشرة بشئ من التفصيلالعاشرة من الك
فيمكنك ان تقيس على منوال هذه االمثلة االربعة آالفاً من النماذج  واألمثلـة              .. وبعد

  .«اللوامع»وقد أشرنا اىل قسٍم منها يف رسالة 



ونظراً الستناد الفلسفة اىل مثل هذه االسس السقيمة ولنتائجها الوخيمة فان فالسـفة             
م مظهر الفلسفة الرباق، فانساقوا اىل طريقها كابن سينا والفارايب،          االسالم الدهاة، الذين غره   

مل ينالوا إالّ أدىن درجة االميان، درجة املؤمن العادي، بل مل مينحهم حجة االسـالم االمـام                 
  .الغزايل حىت تلك الدرجة

 وكذا ائمة املعتزلة، وهم من علماء الكالم املتبحرين، فألم افتتنوا بالفلسفة وزينتـها            
  .واوثقوا صلتهم ا، وحكّموا العقل، مل يظفروا بسوى درجة املؤمن املبتدع الفاسق

وكذا ابو العالء املعري الذي هو من أعالم ادباء املسلمني واملعروف بتشاؤمه، وعمـر              
اخليام املوصوف بنحيبه اليتمي، وامثاهلما من االدباء االعالم ممن استهوم الفلسفة، وانبهرت            

قد تلقوا صفعة تأديب ولطمة حتقري وتكفري من قبـل اهـل            .. فهؤالء  .. ارة ا نفوسهم االم 
ايها السفهاء  انتم متارسـون السـفه وسـوء االدب،       »: احلقيقة والكمال، فزجروهم قائلني   

  .«!وتسلكون سبيل الزندقة، وتربون الزنادقة يف احضان أدبكم
ي ليس له يف ذاتـه إالّ ماهيـة         الذ« انا»ان  : مث ان من نتائج االسس الفاسدة للفلسفة      

مث . ضعيفة كأنه هواء أو خبار، لكن بشؤم نظر الفلسفة، ورؤيتها االشياء باملعىن االمسي، يتميع             
بسبب اُأللفة والتوغل يف املاديات والشهوات كأنه يتصلب، مث تعتريه الغفلة واإلنكار فتتجمد             

. ويفقد شفافيته ويصبح قامتاً   « أنا»مث بالعصيان ــ الوامر اهللا ــ يتكدر        . «االنانية»تلك  
عند هذا احلد وامنا ينتفخ ويتوسع      « انا»بل ال يقف    . مث يستغلظ شيئاً فشيئاً حىت يبتلع صاحبه      

بافكار االنسان ويبدأ بقياس الناس، وحىت االسباب، على نفسه، فيمنحها فرعونيـة طاغيـة              
  : م لالوامر اإلهلية فيقولــ رغم رفضها واستعاذا منها ــ وعند ذلك يأخذ طور اخلص

وكأنه يتحدى اهللا عزوجل، ويتهم القدير على       ) 78:يس) (من حيي العظام وهي رميم    (
                   ف أو يـردكل شئ بالعجز، مث يبلغ به األمر ان يتدخل يف اوصاف اهللا اجلليلة، فينكر أو حير

  :فمثالً. كل ما ال يالئم هواه، أو ال تعجب فرعونيةَ نفسه
فنفـوا  « املوجب بالـذات  »اسم  : الفالسفة على اهللا سبحانه وتعاىل    اطلقت طائفة من    

  .االرادة واالختيار منه تعاىل، مكذّبني شهادة مجيع الكون على ارادته الطليقة



ان املوجودات قاطبةً من الذرات اىل الشموس       ! ما اعجب هذا االنسان   ! فيا سبحان اهللا  
يناا، وانتظامها، وِحكَمهـا، وموازينـها،      لتدل داللة واضحة على ارادة اخلالق احلكيم؛ بتع       
  !كيف ال تراها عني الفلسفة؟ أعمى اهللا أبصارهم

نافني إحاطة  « ان العلم اإلهلي ال يتعلق باجلزئيات     » : وادعت طائفة اخرى من الفالسفة    
  .علم اهللا سبحانه بكل شئ، رافضني شهادة املوجودات الصادقة على علمه احمليط بكل شئ

لسفة متنح التأثري لألسباب، وتعطي بيد الطبيعة االجياد واالبداع، فـال تـرى             مث ان الف  
الكلمـة  »اآليات املتأللئة على كل موجود، الدالة على اخلالق العظيم ــ كما اثبتنـاه  يف       

ــ  فضالً عن اا تسند خلق قسم من املوجودات ـــ الـيت هـي                « الثانية والعشرين 
لطبيعة العاجزة اجلامدة الفاقدة للشعور، والـيت ليسـت يف          مكاتيب إهلية صمدانية ــ اىل ا     

يديها إالّ املصادفة العشواء والقوة العمياء، جاعلة هلا ــ أي للطبيعة ــ مصدرية يف خلق               
  .فحجبت آالف اِحلكم املندرجة يف املوجودات! االشياء، وفاعلية يف التأثري

كرت احلشر وادعت أزليـة االرواح،  مث ان الفلسفة مل تد اىل باب اآلخرة الواسع، فان        
علماً ان اهللا  عز وجل جبميع امسائه احلسىن، والكون جبميع حقائقه واالنبياء والرسل الكـرام                

تبـين  .. عليهم السالم  جبميع ما جاءوا من احلقائق، والكتب السماوية جبميع آياا الكرمية            
  ).احلشر(احلشر واآلخرة، كما اثبتناه يف الكلمة العاشرة 

  .وهكذا ميكنك ان تقيس سائر مسائل الفلسفة على هذه اخلرافات السخيفة
وخماليبه وألقوهـا   « أنا»لكأن الشياطني اختطفوا عقول الفالسفة امللحدين مبنقار        ! أجل

  .يف أودية الضاللة، ومزقوها شر ممزق
 مـن   يف العامل الصغري ــ االنسان ــ كالطبيعة يف العامل الكبري، كالمها          « أنا»فـ  
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهللا فقد استمسك بالعروة الوثقى ال انفصام هلا واهللا  :(الطواغيت
  ).256: البقرة ) (مسيع عليم
* * *  

ولقد رأيت حادثة مثالية قبل الشروع بتأليف هذه الرسالة بثماين سنوات، عندما كنت             
ـ           الذي انشغل بالفلسفة ــ     يف استانبول شهر رمضان املبارك، وكان آنئٍذ سعيد القدمي ـ



يف هذه الفترة بالذات وحينما كنـت أتأمـل يف          .. على وشك ان ينقلب اىل سعيد اجلديد      
صراط الذين انعمت علـيهم غـري       (املسالك الثالثة املشارة اليها يف ختام سورة الفاحتة بـ          

كـون  رأيت تلك احلادثة اخليالية وهي حادثة أشبه مـا ي         ) املغـضوب عليهم وال الـضالني   
. على صورة سياحة خيالية ومبا يشبه الـنظم       « اللوامع»سجلتها يف حينها يف كتايب      . بالرؤيا

  .وقد حان اآلن وقت ذكر معناها وشرحها، حيث اا تسلط االضواء على احلقيقة املذكورة
كنت ارى نفسي وسط صحراء شاسعة عظيمة، وقد تلبدت السماء بسـحب قامتـة              

كـل ذلـك    . فال نسيم وال ضياء وال مـاء      .  على االرض كافة   مظلمة، األنفاس تكاد ختتنق   
  .مفقود

فخطر على قليب ان    . تومهت ان االرض مألى بالوحوش والضوارى واحليوانات الضارة       
يف اجلهة االخرى من االرض يوجد نسيم عليل وماء عذب وضياء مجيل، فال مناص اذاً مـن                 

دخلت كهفاً حتـت االرض،     ..  دون اراديت  مث وجدتىن وانا اُساق اىل هناك     .. العبور اىل هناك  
اشبه ما يكون بانفاق اجلبال، سرت يف جوف االرض خطوة خطوة وانا اشاهد أن كثريين قد 
سبقوين يف املضي من هذا الطريق حتت االرض، دون ان يكملوا السري اذ ظلوا يف اماكنـهم                 

مث تنقطـع   ..  منهم   خمتنقني، فكنت أرى آثار اقدامهم، وامسع ــ حيناً ــ اصوات عددٍ          
  .االصوات

  ! فيا صديقي الذي يرافقين خبياله يف سياحيت اخليالية هذه
اماالنفق فهو املسلك الذي شـقه      . «الفلسفة الطبيعية »و« الطبيعة»ان تلك االرض هي     

أما آثار االقدام اليت رأيتها فهـي ملشـاهري الفالسـفة           .اهل الفلسفة بافكارهم لبلوغ احلقيقة    
نعم .. وما مسعته من اصوات هو أصوات الدهاة كابن سينا والفارايب   . 168طو  كافالطون وارس 
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فما تكون انت حىت تنازل هؤالء املشاهري؟ فهل اصبحت نظري ذبابة حىت تتدخل يف طريان : وان قلت  

  الصقور؟
ملا كان يل استاذ أزيل وهو القرآن العظيم، فال أراين مضطراً ان ابايل ــ ولو بقدر جناح : وانا اقول

م تالميذ الفلسفة امللوثة بالضاللة والعقل ذبابة ــ يف طريق احلقيقة واملعرفة، باولئك الصقور الذين ه
فمهما كنت أدىن منهم درجة إالّ ان استاذهم ادىن بدرجات الحد هلا من استاذي، . املبتلى باالوهام



كنت أجد اقواالً إلبن سينا وقوانني له يف عدد من االماكن، ولكن كانت االصوات تنقطـع                
وعلى كل حال فقد بينت لك بعـض        .. كلياً، مبعىن انه  مل يستطع ان يتقدم، أي انه اختنق          

  :واآلن اعود اىل ذكر سياحيت.. خفف عنك تلهفك وتشوقكاحلقائق الكامنة حتت اخليال أل
  .استمر يب السري، واذا بشيئني جيعالن بيدي

  .مصباح كهربائي، يبدد ظلمات كثيفة للطبيعة حتت االرض: االول
  .فينفتح يل الطريق.. آلة عظيمة، تفتت صخوراً ضخمة هائلة امثال اجلبال: واآلخر

.. صباح واآللة، قد منحتا لك من خزينة القرآن الكرمي   ان هذا امل  : وهِمس يف اذين آنذاك   
وهكذا فقد سرت مدة على هذا املنوال، حىت رأيت نفسي قد وصلت اىل اجلهة االخرى، فاذا 
الشمس مشرقة يف مساء صافية مجيلة ال سحاب فيها، واليوم يوم ربيع يج، والنسيم يهـب                

 رأيت عالَماً عمته البهجة ودب الفرح يف        فقد. كأن فيه الروح، واملاء السلسبيل العذب جيري      
  . كل مكان، فحمدت اهللا

مث نظرت اىل نفسي، فرأيت اين ال املكها وال استطيع السيطرة عليها، بل ان احـدهم                
خيتربين، وعلى حني غرة رأيت نفسي مرة اخرى يف تلك الصحراء الشاسعة، وقـد اطبقـت      

واحسست سـائقاً   .. اس تكاد ختتنق من الضيق    السحب القامتة ايضاً فاظلمت السماء، واالنف     
يسوقين اىل طريق آخر، اذ رأيت أين أسري يف هذه املرة على االرض ولـيس يف جوفهـا يف                   

فرأيت يف سريى هذا اموراً عجيبة ومشـاهد غريبـة تكـاد ال             ..طريقي اىل اجلهة االخرى   
إالّ . ئق واملصاعب توصف؛ فالبحر غاضب علي، والعاصفة ددين وكل شئ يلقي امامي العوا          

فكنت اتغلب  . ان تلك املشاكل تذلّل بفضل ما وهب يل من القرآن الكرمي من وسيلة سياحية             
وبدأت اقطع السري خطوة خطوة، شاهدت اشالء السائحني وجنائزهم         .. عليها بتلك الوسيلة  

وعلى كـل   .. ملقاة على طريف الطريق، هنا وهناك فلم ينِه إالّ واحد من ألٍف هذه السياحة             
حال فقد جنوت من ظلمات تلك السحب اخلانقة، ووصلت اىل اجلهة االخرى من االرض،              

                                                                                                                                                                             

ان اجلندي البسيط احلامل ألوامر ! نعم. فبفضل استاذي ومهته مل تستطع املادةُ اليت اغرقتهم ان تبلل قدمي
 .ــ املؤلف. نه ان ينجز من االعمال ماال ينجزه مشري لدى ملك صغريسلطان عظيم وقوانينه، ميك



وقابلت الشمس احلقيقية اجلميلة، وتنفست النسيم العليل، وبدأت اجول يف ذلك العامل البهيج     
  .احلمد للّه: كاجلنة، وانا اردد

طريقاً آخر، فأرجعين يف احلال  مث رأيت انين لن اُترك هنا، فهناك من كأنه يريد أن يريىن             
فنظرت فاذا اشياء نازلة من االعلـى كـرتول         .. تلك الصحراء الشاسعة  .. اىل ما كنت عليه   

بأشكال متباينة وامناط خمتلفة بعضها يشبه الطائرات وبعضـها شـبيه           ) الكهربائية(املصاعد  
تعلق بأحدى تلـك    فايما انسان ميكن أن ي    . وهكذا.. بالسيارات، واخرى كالسالل املتدلية   

فركبت احداها، واذا أنا يف دقيقـة       .. االشياء، حسب قابليته وقوته، فانه يعرج به اىل االعلى        
واحدة فوق السحب وعلى جبال مجيلة خمضوضرة، بل ال تبلغ السحب منتصف تلك اجلبال              

وحينما سـرحت  .. ويشاهد يف كل مكان امجل ضياء، وأعذب ماء وألطف نسيم .. الشاهقة
 اىل اجلهات كلها رأيت أن تلك املنازل النورانية ــ الشبيهة باملصاعد ــ منتشرة              نظري

ولقد كنت شاهدت مثلها يف اجلهة االخرى من االرض يف تلكما السـياحتني       . يف كل مكان  
ولكن مل افهم منها شيئاً، بيد اين اآلن افهم أن هذه املنازل امنا هي جتليات آليات                .. السابقتني
  .يمالقرآن احلك

وهو مسلك  ) الـضالني(هو طريق الضالني املشـار اليـه بـ       : وهكذا فالطريق االول  
وقد شعرمت مدى صعوبة الوصول اىل .. وتبنوا افكار الطبيعيني« الطبيعة»الذين زلّوا اىل مفهوم    

  .احلقيقة من خالل هذا السري امللئ باملشكالت والعوائق
فهو مسلك عبدة االسباب والذين     ) ضوب عليهم املغـ(املشار اليه بـ    : والطريق الثاين 

حييلون اخللق واالجياد اىل الوسائط، ويسندون اليها التأثري، ويريدون بلوغ حقيقة احلقـائق،             
  .ومعرفة اهللا جل جالله عن طريق العقل والفكر وحده، كاحلكماء املشائيني

صراط املستقيم واجلادة   فهو ال ) الذين انعمت عليهم  (املشار اليه بـ    : أما الطريق الثالث  
النورانية ألهل القرآن، وهو أقصر الطرق وأسلمه وايسره، ومفتوح امام الناس كافة ليسلكوه،             

  .وهو مسلك مساوي رمحاين نوراين
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املقصد الثاين
  «خيص حتوالت الذرات»

  :يشري اىل ذرة من خزينة هذه اآلية الكرمية
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

لذين كفروا التأتينا الساعة قل بلى وريب لتأتينـكم عاِلِم الغيب ال يعزب عنـه             وقال ا (
) مثقالُ ذرة يف السموات وال يف االرض وال اصغر من ذلك وال اكرب إال يف كتـاٍب مـبني                  

  )3: سورة سبأ(
يبني اجلـوهر   : يبني هذا املقصد مثقال ذرة من اخلزينة العظمى هلذه اآلية الكرمية، أي           [
 تنطوي عليه صنيديقة الذرة، ويتناول جزءاً ضئيالً جداً من حركة الـذرة ووظيفتـها؛               الذي

  .]وذلك يف نقاط ثالث مع مقدمة
  املقدمة



ان حتوالت الذرات وجوالا عبارة عن اهتزازات الذرات وتنقلها اثناء كتابة قلم القدرة 
 املاديون والطبيعيون من أا     فهي ليست كما يتومهه   . اإلهلية لاليات التكوينية يف كتاب الكون     

ألعوبة املصادفة يف حركة عشوائية ال معىن هلا وال مغزى؛ ذلك ألن كل ذرة، وكل الـذرات                 
ــ كما تقوله مجيع املوجودات ــ حيث أا حتمل         « بسم اهللا »: تقول يف مبدأ حركتها   

. افها شجرا الضخمة  أثقاالً هائلة تفوق كثرياً طاقتها املتناهية، كحمل بذرة الصنوبر على اكت          
حيث اا اظهرت أثراً بديعاً كأنه ينشـد قصـيدة   « احلمد هللا»: مث عند انتهاء وظيفتها تقول 

رائعة يف الثناء على الصانع اجلليل، ملا فيه من مجال االتقان احلكيم، وروعة صورٍة تنم عـن                 
  .رةفان شئت فانظر بانعام اىل الرمان والذُ.. مغزى عميق تتحري منه العقول

ان حتوالت الذرات وتنقالا، عبارة عن حركات واهتزازات ذات مغزى عميق،           ! نعم
الذي هو  « احملو واالثبات »ناشئة من كتابة كلمات القدرة اإلهلية وحمو تلك الكلمات يف لوح            

حقيقة الزمان السيال وصحيفته املثالية، استنساخاً من الكتاب املبني الذي هو عنوانٌ للقـدرة              
 وارادا، وحمور التصرف يف اجياد االشياء وتشكيلها من عامل الشهادة والزمان احلاضر،             اإلهلية

وفقاً لدساتري االمام املبني الذي هو مجاع مقومات االشياء يف اصوهلا وفروعها ــ أي أصل               
كل شئ مضى وكل نسٍل آٍت ــ اليت طواها الغيب، مع مميزاا، وعنوانٌ للعلـم اإلهلـي                 

  169. وامره
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اما : وقال قسم من املفسرين. يف عدة مواضع« كتاب مبني»و « إمام مبني»: لقد ذُكر يف القرآن   

اما : وخالصة ما قالوه  . وفسروا حقيقتهما بوجوه متضاربة   . معنامها خمتلف : وقال آخرون . مبعىن واحد 
  :ولقد حصل يل االطمئنان التام والقناعة التامة بفيض القرآن الكرمي أن.  للعلم اإلهليعنوانان

عنوانٌ لنوٍع من العلم اإلهلي وأمره، حبيث يتوجه اىل عامل الغيب اكثر مما يتوجه اىل عـامل               « االمام املبني »
: وبعبارة اخرى . زمن احلاضر أنه يتوجه اىل املاضي واملستقبل اكثر من توجهه اىل احلال وال          : أي. الشهادة

انه سجلٌ للقدر اإلهلي ينظر اىل أصل كل شئ واىل نسله، اىل عروقه واىل بذوره، اكثر ممـا ينظـر اىل                     
، ويف حاشية الكلمـة     « الكلمة السادسة والعشرين  »وقد اُثبت وجود هذا السجل يف       . وجوده الظاهري 

ان  إنتاج  مبـادئ  :  العلم اإلهلي  وأمره،  وهذا يعين     ان هذا االمام املبني عنوانٌ لنوع من      ! نعم. العاشرة  
االشياء وجذورها واصوهلا، لالشياء، يف غاية االبداع واالتقان، يدل على أن ذلك التنظيم واالتقان إمنـا                



                                                                                                                                                                             

كماان نتائج االشياء وأنساهلا وبذورها، سجل صغري لألوامر االهلية . يتمان وفق سجل دساتري للعلم اإلهلي
ان البذرة ـــ مثالً ـــ      : من برامج ما سيأيت من املوجودات وفهارسه، فيصح ان يقال         لكوا تتض 

عبارة عن برامج وفهارس جمسمة مصغرة جلميع ما ينظِّم تركيب الشجرة الضخمة، ولالوامر التكوينيـة               
  . اليت تعين تلك التصاميم والفهارس وحتددها

رنامج شجرة اخللق، املمتدة عروقها واغصاا وفروعها       هو يف حكم فهرس وب    « االمام املبني »ان  : احلاصل
ذا املعىن سجل للقـدر االهلــي، وكـراس         « االمام املبني »فـ. حول املاضي واملستقبل وعامل الغيب    

أمـا  . والذرات تساق اىل حركاا ووظائفها يف االشياء بامالء من تلك الدسـاتري وحبكمهـا             . دساتريه
ينظـر اىل الزمـان     : اىل عامل الشهادة اكثر من توجهه اىل عامل الغيب، أي         فهو يتوجه   « الكتاب املبني »

عنوانٌ للقدرة اإلهلية وارادا، وسجل هلما  وكتـاب،         : فهو. احلاضر اكثر مما ينظر اىل املاضي واملستقبل      
ر اإلهلي فــ  سجالً للقَد« االمام املبني»انه اذا كان : وبتعبري آخر. اكثر مما هو عنوان للعلم اإلهلي وأمره   

أي أن االنتظام واالتقان يف كل شئ، سواًء يف وجوده، يف هويته،            . سجل للقُدرة اإلهلية  « الكتاب املبني »
يف صفاته، يف شؤونه يدالن على أن الوجود يضفى على الشئ وتعين له صوره، ويشـخص مقـداره،                  

فتلك القدرة اإلهلية واالرادة اإلهلية اذاً      . ةويعطى له شكله اخلاص، بدساتري قدرة كاملة وقوانني إرادة نافذ         
هلما قوانني كلية وعمومية حمفوظة يف سجل عظيم، حبيث يفصل ويخاط ثوب أمناط الوجود اخلاص لكل                

وقد اثبت وجود هـذا السـجل يف        . شئ ويلبس عليه ويعطى له صوره املخصوصة،  وفق تلك القوانني          
  .«االمام املبني»كما اثبت فيها « تياريالقدر اإلهلي واجلزء االخ»رسالة 

فلقد شعروا بوجود اللوح احملفوظ للقـدرة اإلهليـة         ! فانظر اىل محاقة الفالسفة وارباب الضاللة والغفلة      
الفاطرة، وأحسوا مبظاهر ذلك الكتاب البصري للحكمة الربانية، وارادا النافذة يف االشياء، وملسوا صوره              

  .ــ حاشلله ــ فامخدوا نوره« الطبيعة»طلقوا عليه اسم  ومناذجه، إالّْ ام ا
وهكذا، بامالٍء من اإلمام املبني، أي حبكم القَدر اإلهلي ودستوره النافذ، تكتب القدرةُ اإلهلية ـــ يف                 

احملـو  »اجيادها ــ سلسلةَ املوجودات ــ اليت كلٌ منها آية ــ وتوِجد وحتِرك الذرات يف لـوح                 
  . هو الصحيفة املثالية للزمانالذي « واالثبات

أي ان حركات الذرات امنا هي اهتزازات وحركات اثناء عبور املوجودات، من تلك الكتابة، ومن ذلك 
فهو « لوح احملو واالثبات»أما . االستنساخ، ومن عامل الغيب، اىل عامل الشهادة، أي من العلم اىل القدرة

يف دائرة املمكنات أي هو سجل « كتابة وحمو»دائم، ولوحة سجل متبدل للّوح احملفوظ االعظم الثابت ال
فكما ! نعم.حبيث ان حقيقة الزمان هو هذا . لالشياء املعرضة دوماً اىل املوت واحلياة، اىل الفناء والوجود



  
  
  لنقطة االوىلا

  وهي مبحثان
  املبحث االول

. ان يف حركة كل ذرة ويف سكوا، يتلمع نوران للتوحيد، كأما مشسان سـاطعتان             
الكلمـة  »وفصلناه يف   « الكلمة العاشرة »ولقد اثبتنا بيقني اثباتاً جممالً يف االشارة االوىل من          

 بـاوامر اهللا تعـاىل، وإن مل        إن مل تكن مأمورة   ! ان كل  ذرة من الذرات     « الثانية والعشرين 
تتحرك بإذنه وفعله وان مل تتحول بعلمه وقدرته، فالبد ان يكون لكل ذرة علم ال اية لـه،                  
  .وقدرةٌ ال حد هلا، وبصر يرى كل شئ، ووجه يتوجه اىل كل شئ، وأمر نافذ يف كل شئ
ماً يف  ألن كل ذرة من ذرات العناصر، تعمل ــ أو ميكن ان تعمل ــ عمالً منتظ              

جسم كل كائن حي، علماً أن انظمة االشياء وقوانني تراكيبها خمالف بعضها بعضاً، وال ميكن 
واحلال أن االعمال . عمل شئ مامل تعلَم انظمته، وحىت لوقامت الذرة بعمل فال خيلو من خطأ    

 حميطاً  إما أن تلك الذرات العاملة تعمل وفق أوامر من ميِلك علماً          : فاذاً. تنجز من دون خطأ   
أو ينبغي ان يكون هلا مثل ذلك العلم احمليط والقـدرة           .. بكل شئ، وباذنه، وبعلمه، وبارادته    

  !املطلقة
مث ان كل ذرة من ذرات اهلواء، تستطيع ان تدخل يف جسم كل كائن حي، ويف مثـرة                

علماً ان بناء كٍل منها خيـالف اآلخـر         . كل زهرة، ويف بناء كل ورقة، وتعمل يف كلٍ منها         
ونظامه يباين اآلخر، فلو كان معمل مثرة التني ــ مثالً ــ شبيهاً مبعمل النسيج، لكـان                

  .فتصاميم كل منهما، وبناء كل منهما خمالف لآلخر. معمل مثرة الرمان شبيهاً مبعمل السكر

                                                                                                                                                                             

ان لكل شئ حقيقة، فحقيقة ما نسميه بالزمان الذي جيري جريان النهر العظيم يف الكون هي يف حكم 
 .ــ املؤلف. وال يعلم الغيب إالاهللا. تابات القدرة اإلهلية يف لوح احملو واالثباتصحيفة ومداد لك



فهذه الذرات اهلوائية تدخل يف كٍل منها ــ أو تستطيع الدخول ــ  وتعمل مبهارة               
ة، وتتخذ فيها أوضاعاً معينة، مث حاملا تنتهى وظيفتها تتركهـا ماضـية اىل              فائقة وحبكمة تام  

  . شأا
وهكذا فالذرة املتحركة يف اهلواء املتحرك؛ إما اا تعلم الصور الـيت اُلبسـت علـى                
! احليوانات والنباتات، وعلى مثراا وازاهريها، وتعلم ايضاً مقادير كٍل منها وامناط تصاميمها           

  . الذرة مأمورة بأمِر من يعلم ذلك كله وعاملة بارادتهأو أن تلك
وكذا كل ذرة ساكنة يف التراب الساكن اهلادئ، فهي متهيئة لتكون منبتاً جلميع بذور              
النباتات املزهرة واالشجار املثمرة؛ اذ لو اُلقيت يف حفنة تراب ــ املتكونـة مـن ذرات                

الذرات؛ فإما اا جتد مصنعاً خاصاً ا، مع متماثلة كأا ذرة واحدة ــ والقت ما فيها من         
ما حيتاجه بناؤها من لوازم ومعدات، أي ان تكون يف تلك احلفنة من التراب معامل معنويـة                 

أو ان يكون هناك علم واسع وقـدرة        .! دقيقة عديدة، عدد انواع النباتات واالشجار واالمثار      
العمال امنا تتم حبول وقوة اهللا القدير      أو ان تلك ا   .. حميطة بكل شئ، تبدع كل شئ من العدم       

  .على كل شئ والعليم بكل شئ
لو سافر شخص اىل اوروبا، وهو جاهل بوسائل احلضارة جهالً مطبقاً، وعالوة علـى              
ذلك فهو أعمى ال يبصر، ولو دخل هناك اىل مجيع املعامل واملصانع،  واجنز أعماالً بديعة يف                 

، بانتظام كامل وحكمة فائقة ومهارة بارعة حتريت منها   كل صنوف الصناعة ويف انواع األبنية     
ان ذلك الرجل ال يعمل ما يعمـل  : فال شك ان من له ذرة من الشعور يعرف يقيناً     .. العقول

  .من تلقاء نفسه، بل هناك استاذ عليم يلقّنه ويستخدمه
. وايضاً لو كان هناك عاجز، أعمى، مقعد، قابع يف كوخه الصغري، ال حيـرك سـاكناً               
اُدخل عليه قليل من حصو، وقطع من عظم، وشئ يسري من قطن، واذا بالكوخ الصغري تصدر           
منه اطنان من السكر، واطوال من النسيج، وآالف من قطع اجلواهر، مع مالبس يف أى زينة                

ان ذلـك   : أفال يقول من له ذرة من العقـل       .. وأفخر نوع، مع أطعمة طيبة يف منتهى اللذة       
  ما هو إالّ حارس ضعيف ملصنع معِجز، وخادم لدى صاحبه ذى املعجزات؟االعمى املقعد 



كذلك االمر يف حركات ذرات اهلواء ووظائفها يف النباتـات واالشـجار واالزهـار              
واالمثار، اليت كل منها كتابة إهلية صمدانية، ورائعة من روائع الصنعة الربانية، ومعجزة مـن               

ارق احلكمة اإلهلية، فال تتحرك تلـك الـذرات وال     معجزات القدرة اإلهلية، وخارقة من خو     
تنتقل من مكان اىل آخر إالّ بأمر الصانع احلكيم ذي اجلالل وبـارادة الفـاطر الكـرمي ذي                  

  .اجلمال
وقس على هذا ذرات التراب الذي هو منبت لسنابل البذور والنوى، اليت كل منها يف               

 لالخرى، وخزينـة متباينـة عـن        حكم ماكنة عجيبة ختتلف عن االخرى، ومطبعة مغايرة       
االخرى، ولوحة اعالن تعلن امساء اهللا احلسىن متميزة عن االخرى، وقصيدة عصماء تثين على              
كماالته جل وعال  وال شك ان هذه البذور البديعة ما اصبحت منشـأً  لتلـك االشـجار                   

 يعمل إالّ باذنه    وكل شئ مسخر ألمره، وال    « كن فيكون »والنباتات إالّ بأمر اهللا املالك ألمر       
  .آمنا.. وهذا يقني وثابت قطعاً.. وإرادته وقوته

  
  املبحث الثاين

  .هذا املبحث عبارة عن اشارة بسيطة اىل ما يف حركات الذرات من وظائف وحكَم
ان املاديني الذين احندرت عقولُهم  اىل عيوم، فال يرون إالّ املادة، يـرون حبكمتـهم                

  :هم املبنية على اساس العبث يف الوجوداخلالية من احلكمة وبفلسفت
حىت اختذوها قاعدة مقررة لدساتريهم كلـها،       . ان حتوالت الذرات مربوطة باملصادفة    
  !جاعلني منها مصدر اجياٍد للمخلوقات الربانية

فالذي ميلك ذرة من الشعور يعلم يقيناً مدى بعدهم عن منطق العقل، يف اسنادهم هذه               
  . كٍَم غزيرة، اىل شئ خمتلط عشوائي ال حكمة فيه وال معىناملخلوقات املزدانة ِحب

أما املنظور القرآين وحكمته، فانه يرى ان حتوالت الذرات هلا ِحكَم كثرية جداً وغايات 
وامثاهلا من ) وإن من شيٍء إالّ يسبح حبمده(ال حتصى ووظائف الحتد، تشري اليها اآلية الكرمية 

  .اآليات الكثرية
  : اىل بضٍع منها فقط، على سبيل املثالوحنن هنا نشري



  : اوالها
ان اهللا سبحانه وتعاىل، ألجل جتديد جتليات االجياد يف الوجود، حيرك الذرات ويسخرها             

، يلبسها جسداً جديداً من معجزات قدرته يف « منوذجاً»بقدرته، جاعالً من كل روٍح واحدة 
 آالف الكتب املتنوعة، ويظهر حقيقـةً       كل سنة، ويستنسخ من كل كتاب فرد حبكمته التامة        

واحدة يف امناط خمتلفة وصور شىت، ويفسح اال ويعد املكان لورود أكوان جديدة وعـوامل               
  .جديدة وموجودات جديدة، طائفة إثر طائفة

  :ثانيتها
ان مالك امللك ذا اجلالل، قد خلق هذه الدنيا ــ وال سيما وجه االرض ــ على                

 أي مهدها لتكون قابلة لنمو حماصيل املوجوادت ونشوئها ، وظهورهـا            هيئة مزرعة واسعة،  
  .جبدا وطراوا، أي ليزرع فيها معجزات قدرته غري املتناهية وحيصدها

ففي مزرعته الشاسعة هذه اليت هي بسعة سطح االرض، يربز سبحانه مـن معجـزات             
كل يوم، بل يف كـل      قدرته كائنات جديدة، يف كل عصر، يف كل فصل، يف كل شهر، يف              

ساعة، فيعطي ساحةَ االرض حماصيل متنوعة جديدة، بتحريك الذرات حبكمة تامة وتوظيفها            
مبيناً سبحانه وتعاىل، حبركات الذرات هذه هدايا رمحته الصادرة من خزينته اليت            . بنظام متقن 

  .ال تنضب، ومناذج معجزات قدرته اليت ال تنفد
  :ثالثتها

رك الذرات حبكمة تامة ويسخرها يف وظائف منظمة ألجل اظهار          انه سبحانه وتعاىل حي   
فيخرج سبحانه يف   . بدائع املوجودات كي تفيد االمساء احلسىن عن معاين جتلياا غري املتناهية          

مكان حمدود ما الحيد من بدائع الصور الدالة على تلك التجليات غري احملدودة ويكتـب يف                
ر عن معاٍن سامية غري حمدودةصحيفة ضيقة آياٍت تكوينية الحدهلا، تعب .  

ان حماصيل السنة املاضية ونتائجها من املوجودات، وحماصيل هذه السنة ونتائجها،           ! نعم
من حيث املاهية، يف حكم واحد، إالّ ان معانيها ومدلوالا متباينة جداً، اذ بتبدل التعينـات                

تعينات االعتبارية والتشخصـات املوقتـة      ومع أن ال  . االعتبارية تتبدل معانيها وتكثر وتزداد    
  .تبدالن، ومها فانيتان يف الظاهر، إالّ ان معانيها اجلميلة حتافَظ عليها وتستمر وتبقى وتثبت



فأوراق هذه الشجرة وازاهريها ومثراا اليت كانت يف الربيع املاضي ــ ألا ال حتمل              
اذا نظر اليها من زاوية احلقيقة، إالّ  ان         روحاً كاالنسان ــ هي عني أمثاهلا يف هذا الربيع،          

  .الفرق هو يف التشخصات االعتبارية
هذه التشخصات أتت اىل هذا الربيع، لتحل حمل تشخصات سابقتها، وذلك لالفـادة             

  .عن معاين شؤون االمساء اإلهلية اليت تتجدد جتلياتها باستمرار
  :رابعتها

ة هذه الدنيا الضيقة وينسـجها يف مصـنع   ان احلكيم ذا اجلالل حيرك الذرات يف مزرع     
االرض، جاعالً الكائنات سيالةً واملوجودات سيارةً، وذلك ألجل إعداد ما يناسب من لوازم             
أو تزيينات أو حماصيل لعوامل واسعة الحد هلا، كعامل املثال وعامل امللكوت الواسع جداً وسائر               

االرض الصغرية، حماصيل ونتائج معنويـة      فيهئ سبحانه  يف هذه      . عوامل اآلخرة غري احملدودة   
ويجري من الدنيا سيالً ال اية له ينبع مـن          . كثرية جداً، لتلك العوامل الكبرية الواسعة جداً      

  .خزينة قدرته املطلقة ويصبه يف عامل الغيب، وقسماً منه يف عوامل اآلخرة
  : خامستها

خرها يف وظـائف منتظمـة      حيرك سبحانه وتعاىل الذرات بقدرته يف حكمة تامة ويس        
اظهاراً لكماالت إهلية ال اية هلا، وجلوات مجالية الحد هلا، وجتليات جاللية المنتهى هلـا،               

فيجعـل  . وتسبيحات ربانية العد هلا، يف هذه االرض الضيقة احملدودة، ويف زمان قليل متناهٍ            
تناٍه ويف مكان حمدود، مبيناً     سبحانه وتعاىل املوجودات تسبح تسبيحات غري متناهية يف زماٍن م         

بذلك جتلياته اجلمالية والكمالية واجلاللية املطلقة موجداً كثرياً من احلقائق الغيبية، وكثرياً من             
الثمرات االخروية، وكثرياً من البدائع املثالية ــ  لصور الفانني وهويام الباقية ــ وكثرياً           

ويربز هذه املقاصد العظيمة، وهذه احلكـم       فالذي حيرك الذرات،    . من نسائج لوحية حكيمة   
  !.اجلسيمة، امنا هو الواحد األحد، وإالّ فيجب ان تكون لكل ذرة عقل بكرب الشمس

وهكذا فهناك أمثلة كثرية جداً على حتوالت الذرات اليت تحرك حبكمة بالغة، كهـذه              
فالسفة احلمقـى قـد   النماذج اخلمسة، بل رمبا تربو على مخسة آالف مثال، إالّ ان اولئك ال   

  !ظنوها خالية من احلكمة



فلقد زعموا ــ يف احلقيقة ــ ان الذرات يف حركتيها اليت تتحرك ما يف نشـوة                
وجذب رباين، احدمها آفاقي واآلخر أنفسي، واملستغرقة يف ذكر وتسـبيح إهلـي كاملريـد               

  .املولوي، امنا تقوم ا من تلقاء نفسها، وترقص ذاهلة وتدور
وان حكمتهم سـخافة    . ان علم اولئك الفالسفة ليس علماً، بل جهل       : هذاخنلص من   
  !وخالية من احلكمة

  ).سنذكر يف النقطة الثالثة حكمة اخرى مطولة هي السادسة(
  النقطة الثانية

  .ان يف كل ذرة شاهدين صادقني على وجود اهللا سبحانه، وعلى وحدانيته
محلها ألعباء ثقيلة جداً تفوق طاقتها،      ان الذرة بقيامها بوظائف جسيمة جداً، و      ! أجل

  .يف منتهى الشعور، رغم عجزها ومجودها، تشهد شهادة قاطعة على وجود اهللا سبحانه
واا تشهد شهادة صادقة ايضاً على وحدانية اهللا واحدية مالك امللـك وامللكـوت؛              

ظام حيثما حلّت،   بتنسيق حركاا وانسجامها مع النظام العام اجلاري يف الكون ومراعاا الن          
ملن الذرة؟ فمواضع جوالا ملكُه وتعود اليه، مبعىن ان من          : أي. وتوطّنها هناك كأنه موطنها   

  .كانت الذرة له فان مجيع االماكن اليت تسري فيها له ايضاً
اي أن الذرة لكوا عاجزة، وعبئها ثقيالً جداً، ووظائفها كثرية الحتد، تدل على اـا               

  .اسم قدير مطلق القدرة وبأمرهقائمة ومتحركة ب
مث ان توفيق حركتها وجعلها منسجمة مع االنظمة العامة الكلية يف الكون، وكأا على              
علٍم ا، ودخوهلا اىل كل مكان دون مانع مينعها، يدل على اا تعمل ما تعمل بقدرة واحد                 

  .عليم مطلق العلم وحبكمته الواسعة
 مع كٍل من فصيله، وسـريته، وفوجـه، ولوائـه،    ان اجلندي له عالقة وانتساب   ! نعم
وان تنسـيق احلركـة   . كما أن له يف كٍل منها وظيفة معينة على قدر تلك العالقـة          . وفرقته

واالنسجام  مع كل هذه العالقات واالرتباطات مبعرفتها ومعرفة وظائفها يف كل دائرة، مـع               
متها، كل ذلك امنا يكـون      القيام بواجبات عسكرية من تدريب واخذ للتعليمات حسب انظ        

  .باالنقياد اىل اوامر القائد االعظم الذي يقود تلك الدوائر كلها واتباع قوانينه



فكما ان االمر هكذا يف اجلندي الفرد، كذلك كل ذرة مـن الـذرات الداخلـة يف                 
املركبات املتداخل بعضها يف بعض، هلا اوضاع مالئمة يف كلٍِ منها،  ومواقع متناسبة تنـبين                

يها مصاحل متنوعة، ووظائف منتظمة شىت، ونتائج متباينة ذات حكمة، فالبد ان تـوطني              عل
تلك الذرة بني تلك املركبات، توطيناً ال خيل بالنتائج واحلكم الناشئة مـن تلـك النسـب                 
والوظائف، مع احلفاظ على مجيع النسب والوظائف، خاص مبالك امللك الذي بيده مقاليـد              

  .كل شئ
هلا عالقة مع اعصاب العني احلركيـة       « توفيق»ذرة املستقرة يف بؤبؤ عني      ان ال : فمثالً

واحلسية ، ومع الشرايني واالوردة اليت فيها، ومع الوجه، والرأس، مث مع اجلسم، ومع االنسان               
  .فضالً عن ان هلا يف كٍل منها وظيفة وفائدة. ككل

كمة الكاملة واالتقـان    فوجود تلك النسب، يف كٍل منها، والعالقات والفوائد، مع احل         
  : التام يبني

ان الذي خلق ذلك اجلسد جبميع اعضائه، هو الذي ميكنه ان ميكّن تلك الذرة يف ذلك                
فتلك الذرات اليت تسري مع قافلة الرزق وتسافر معها،     . املكان، وال سيما الذرات اآلتية للرزق     

ر خمتلفة وجتـول يف طبقـات       مث تدخل يف اطوا   . امنا تسري بانتظام وتسيح حبكمة حتري العقول      
متنوعة بنظام دقيق، فتخطو خطوات ذات شعور، من دون ان ختطئ ، حىت تأيت تـدرجيياً اىل      
اجلسم احلي وتصفّى هناك يف اربع مصاٍف فيه، اىل أن تصل اىل االعضاء واحلجريات احملتاجة               

  .اء يف الدماىل الرزق، فتمدها به، وتسعفها بقانون الكرم حممولةً على الكريات احلمر
يفهم من هذا بداهة ان الذي أمر هذه الذرات من خـالل آالف املنـازل املختلفـة                 
والطبقات املتباينة، وساقها هكذا حبكمة، البد وبال ادىن شك هو رزاق كرمي، خالق رحيم ،           

  .تتساوى امام قدرته النجوم والذرات
  :ئع يف املخلوق حبيثمث ان كل ذرة من الذرات تقوم بعمل صورة بديعة ونقش را

إما اا يف موقع حاكم مسيطر على كل ذرة من الذرات وعلى جمموعها، وحمكومة يف               
الوقت نفسه حتت أمر كل ذرة من الذرات وأمر جمموعها، واا تعرف معرفة كاملة، بالصورة 



أو أا  .. لوهذا حمال بألف حما   ! البديعة احملرية لاللباب والنقش الرائع امللئ باحلكمة، فتوجدها       
  .نقطة مأمورة باحلركة نابعة من قلم قدرة اهللا سبحانه وقانون قَدره

ان مل تكن مطيعة ألمر بنائها، ينبغـي    « ايا صوفيا »أن االحجار املوجودة يف قبة      : فمثالً
 نفسه، ويكون حاكمـاً     170ان يكون كل حجر منها ماهراً يف صنعة البناء كاملعماري سنان            

 وحمكوماً بأمرها يف الوقت نفسه، اي ميكنه ان حيكم االحجار االخرى            على االحجار االخرى  
وكذلك االمر يف الـذرات     ! «هيا ايتها االحجار لنتحد حىت حنول دون سقوطنا       »: فيقول هلا 

املوجودة يف املخلوقات، اليت هي اكثر ابداعاً، واكثر اتقاناً واكثـر روعـة واكثـر اثـارة                 
 صوفيا باالف املرات، إن مل تكن هذه الذرات منقـادة           لالعجاب، واكثر حكمة من قبة ايا     

ألمر اخلالق العظيم، خالق الكون، فينبغي اذاً ان تعطى لكٍل منها اوصاف الكمال اليت ال تليق                
  . إالّ باللّه سبحانه

ان املاديني الزنادقة الكفرة ملا انكروا اهللا الواجب الوجود،         ! وياللعجب! فيا سبحان اهللا    
ومن هذه اجلهة ترى أن الكافر      . مذهبهم لالعتقاد بآهلة باطلة بعدد الذرات     اضـطروا حسب   

املنكر لوجود اهللا سبحانه وتعاىل مهما كان فيلسوفاً وعاملاً فهو يف جهل عظيم، وهو جاهـل                
  .جهالً مطلقاً
  

  النقطة الثالثة
االوىل، هذه النقطة اشارة اىل احلكمة السادسة العظيمة اليت وعد ا يف ختام النقطـة               

  :وهي
  : لقد ذكر يف حاشية السؤال الثاين من الكلمة الثامنة والعشرين
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ان حكمة اخرى من آالف احلكم اليت تتضمنها حتوالت الذرات وحركاا يف اجسـام   
ذوي احلياة، هي تنوير الذرات باحلياة وكسبها املعىن واملغزى، لتصبح ذرات الئقة يف بنـاء               

  .العامل االخروي
ائن احليواين واالنسان وحىت النبات يف حكم مضـيف لتلـك الـذرات             ان الك ! نعم

ومعسكر تدريب هلا، ومدرسة تربوية تتلقى فيها االرشادات؛ حبيث أن تلك الذرات اجلامدة             
تدخل هناك فتتنور، وكأا تنال التدريب وتتلقى االوامر والتعليمات، فتتلطـف، وتكسـب      

تصبح ذرات لعامل البقاء والدار اآلخرة احلية حياةً شاملة باداء كٍل منها لوظيفة لياقةً وجدارة، ل
  .جلميع اجزائها
  مباذا يعرف وجود هذه احلكمة يف حركات الذرات؟: سـؤال
  : اجلـواب

يعرف وجودها، حبكمة اهللا احلكيم سبحانه، تلك احلكمة الثابتة باالنظمة اجلارية           : اوالً
ها؛ اذ احلكمة االهلية اليت اناطت ِحكماً كليـة         يف املوجودات كافة وباحلكم اليت تنطوي علي      

تلك ! كثرية جداً بأصغر شٍئ جزئي، الميكن ان تترك حركات الذرات سدى من دون حكمة            
احلركات اجلارية يف سيل الكائنات، واليت تبدي فعالية عظمى يف الوجود، واليت هي سـبب               

  .إلبراز البدائع احلكيمة
، اليت ال مل اصغر خملوق دون أجر، أو دون كمال،           مث ان احلكمة االهلية وحاكميتها    

أو دون مقام، ملا يقوم به من وظيفة، كيف مل مأموريها ومستخدميها الكـثريين جـداً،                
  .دون نور، أو دون أجر.. الذرات
ان احلكيم العليم حيرك العناصر ويستخدمها الداء وظائف جليلـة، فريقيهـا اىل             : ثانياً

وحيرك ذرات املعدنيات ويسخرها يف وظـائف  ..  هلا يف طريق الكمال    درجة املعدنيات، اجراً  
وحيرك ذرات النباتات ويوظفها، .. ويعلّمها تسبيحاا اخلاصة ا فيمنحها املرتبة احلية للنباتات

ويسـتخدم ذرات   .. وجيعلها رزقاً لآلخرين، فينعم عليها برفعها اىل املرتبة اللطيفة للحيوانات         
وبـامرار ذرات   ..  طريق الرزق ــ فريفعها اىل درجة احلياة االنسانية        احليوانات ــ عن  



جسم االنسان من خالل مصاٍف عدة مراٍت ومرات، وتنقيتها وجعلها لطيفـة، يرقيهـا اىل               
  .ألطف مكان وأعز موقع يف اجلسم وهو الدماغ والقلب

هرع ان حركات الذرات ليست سدى وليست خالية من احلكمة، بل ت          : يفهم مما ذكر  
  .الذرات وتساق اىل نوع من الكمال الالئق ا

ان قسماً من ذرات الكائن احلي ــ كذرات البذور والنوى ــ ينال نـوراً              : ثالثاً
معنوياً، ولطافة ومزية، حبيث يكون مبثابة روح وسلطان على سائر الذرات، وعلى الشـجرة              

  .الضخمة نفسها
 الشجرة العظيمة ــ هذه املرتبة، امنا       فاعتالء هذه الذرات ــ من بني جمموع ذرات       

هو حصيلة ادائها وظائف دقيقة ومهمات جليلة اثناء مراحل منو الشجرة، مما يدل علـى ان                
تلك الذرات حينما تؤدي وظيفتها الفطرية بأمر اخلالق احلكيم، تنال لطافة معنويـة ونـوراً               

       ا ووفق ما يتجلى عليها من جتليات       معنوياً ومقاماً رفيعاً وارشاداً سامياً، حسب انواع حركا
  .االمساء احلسىن، ومسو تلك االمساء

  :  اخلالصة
 *                د نـورن لكل شئ نقطة كمال يناسب ذلك الشئ، وحـدان اخلالق احلكيم قد عي

  .وجوٍد يليق به، فيسوق ذلك الشئ اىل نقطة الكمال تلك، باستعداد مينحه اياه
يف مجيع النباتات واحليوانـات، جـاٍر ايضـاً يف          فهذا القانون للربوبية مثلما هو جاٍر       

اجلمادات، حىت مينح سبحانه التراب العادي رقياً يبلغ به درجة األملاس ومرتبـة االحجـار               
  .الكرمية

  .«قانون الربوبية»: من هذه احلقيقة ينكشف طرف من قانون عظيم هو
 التناسل العظيم، مينحها    وان ذلك اخلالق الكرمي، اثناء تسخريه احليوانات إلنفاذ قانون        * 

ويهب للحيوانات املستخدمة إلنفاذ اوامر ربانيـة ـــ         . لذةً جزئية، أجرةً ألدائها الوظيفة    
  .. كالبلبل والنحل ــ اجرةَ كماٍل راقية، مقاماً يبث الشوق واملتعة

  .«قانون الكرم»: من هذه احلقيقة ينكشف طرف من قانون عظيم هو 



ه اىل جتلي اسٍم من االمساء االهلية احلسىن، ومرتبطة ـا،           مث ان حقيقة كل شئ تتوج     * 
فذلك الشئ مهما اختذت من اوضاع مجيلة، فاجلمال يعود اىل          . وهي كاملرآة العاكسة ألنواره   

فسواٌء أعِلم ذلك الشئ أم مل يعلم، فذلك        . شرف ذلك االسم ومسوه؛ اذ يقتضيه ذلك االسم       
  .الوضع اجلميل مطلوب يف نظر احلقيقة

  .«قانون التحسني واجلمال»: من هذه احلقيقة يظهر طرف من قانون عظيم هو
مث ان ما اعطاه الفاطر احلكيم من مقام وكمال، اىل شئ ما، مبقتضى دستور الكرم،               * 

اليسترده منه عند انقضاء مدة ذلك الشئ وانتهاء عمره، بل يبقي مثراته، ونتائجه، وهويتـه               
  . كان ذا روحاملعنوية، ومعناه، وروحه ان

يبقي سبحانه وتعاىل معاين الكماالت اليت يناهلا االنسان ومثراا، حىت ان شـكر   : فمثالً
املؤمن الشاكر ومحده على ما يأكله من فواكه زائلة، يعيده سبحانه اليه مرة اخـرى علـى                 

  .صورة فاكهة جمسمة طيبة من فواكه اجلنة
  .«قانون الرمحة» : و من هذه احلقيقة ينكشف طرف من قانون عظيم ه

مث ان اخلالق احلكيم سبحانه ال يسرف يف شئ قط، وال يعمل عبثاً مطلقاً اذ يستعمل                * 
حىت االنقاض املادية للمخلوقات امليتة ــ اليت انتهت مهماتها ــ يف اخلريف، يف بنـاء               

  .خملوقات جديدة يف الربيع
الرضية اجلامدة، وغري الشاعرة،    لذا، فمن مقتضى احلكمة االهلية، ادراج هذه الذرات ا        

واليت اجنزت وظائف جليلة يف االرض يف قسم من ابنية اآلخرة اليت هي حيـة وذات شـعور    
) يوم تبـدل االرض غـري االرض      (بكل ما فيها، باحجارها واشجارها بداللة اآلية الكرمية           

وألن ) 64:لعنكبـوت ا) (وان الدار االخرة هلي احليوان    (وباشارة اآلية الكرمية    ) 48:ابراهيم(
  .ترك ذرات الدنيا املتهدمة يف الدنيا نفسها، أو رميها اىل العدم اسراف وعبث

  .«قانون احلكمة»: من هذه احلقيقة ينكشف طرف من قانون عظيم هو
مث ان كثرياً جداًَ من آثار هذه الدنيا ومعنوياا ومثراا، ومنسوجات اعمال املكلفني             * 

حائف افعاهلم، وارواحهم، واجسادهم، ترسـل اىل سـوق         ــ كاجلن واالنس ــ وص    
فمن مقتضى العدل واحلكمة ان ترسل ايضاً الذرات االرضية اليت رافقـت       . اآلخرة ومعرضها 



تلك الثمرات واملعاين وخدمتها مع انقاض هذه الدنيا اليت سـتدمر اىل العـامل االخـروي                
صها من حيث الوظيفة، اي بعد أن نالـت         وذلك بعد تكاملها تكامالً خي    . وتستعمل يف بنائه  

  .نور احلياة كثرياً وخدمتها، واصبحت وسيلة لتسبيحات حياتية
  .«قانون العدل»:من هذه احلقيقة ينكشف طرف من قانون عظيم هو 

مث ان الروح مثلما اا مهيمنة على اجلسم، فاالوامر التكوينية للمواد اجلامـدة الـيت               * 
فتتخذ تلك املواد مواقعها، وتسري بنظام      . ا سلطان ايضاً على تلك املواد     كتبها القدر االهلي، هل   

  .معني وفق ما متليه الكتابة املعنوية للقدر االهلي
يف انواع البيض، واقسام النطف، واصناف النوى، واجناس البذور، تنال املـواد            : فمثالً

 اليت سطّرها القدر االهلي بامناط      انواراً خمتلفة، مقامات متباينة، حسب تباين االوامر التكوينية       
متنوعة واشكال متغايرة؛ اذ إن تلك املواد ــ من حيث هي مادة ــ يف ماهية واحـدة                 

، االّ اا تصبح وسيلة لنشوء ماال حيد من املوجودات، فتكون صاحبة مقامـات خمتلفـة                171
سـبيحات  وانوار متنوعة، فالبد اذاً لو وجدت ذرة يف خدمات حياتية، ودخلت ضـمن الت             

الربانية اليت تسبح ا احلياة مرات ومرات، وادت مهماا هناك، فالشك ان يكتب يف جبهتها           
املعنوية ِحكَم تلك املعاين، ويسجلها قلم القدر اإلهلي الذي ال يعزب عنه شئ، وذلك مبقتضى              

  .العلم احمليط اإلهلي
  .«لم احمليطقانون الع»:من هذه احلقيقة ينكشف طرف من قانون عظيم هو

  .172فان الذرات اذاً ليست سائبة وال منفلتة : فبناء على ما سبق
  :النتيجة
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االوكسجني (ومولد املاء مولد احلموضة : ان مجيع تلك املواد مركبة من عناصر اربعة هي! نعم  

لذا تعترب املواد من حيث التركيب املادي متشاة إالّ ان . واالزوت والكربون، وامثاهلا) واهليدروجني
 .ــ املؤلف. الفرق يف كتابة القدر املعنوي

172
  .ــ املؤلف.جواب الفقرات السبع اليت مرت  
 



قانون الربوبية، وقانون الكرم، وقانون اجلمال، وقانون       : ان القوانني السبعة السابقة، اي    
وأمثاهلا من القوانني العظمـى،     .. الرمحة، وقانون احلكمة وقانون العدل، وقانون العلم احمليط       

 كلٌ منها من  طرٍف ما ينكشف منه، اسم اهللا االعظم، وجتٍل أعظم لـذلك االسـم                   يلوح
ان حتوالت الذرات ايضاً يف هذه الـدنيا ـــ كسـائر    : ويفهم من ذلك التجلي  . االعظم

املوجودات ــ جتول حسب ما خطه القدر االهلي من حدود ووفق ما تعطيه القدرة االهلية               
زان علمي حساس، ألجل ِحكٍَم سامية، وكأا تتهيأ للرحيل       من اوامر تكوينية وعلى اساس مي     

  173! اىل عامل آخر أمسى
ومن هنا عدت االجسام احلية كأا مدرسة تتعلم فيها الذرات السـائحة، ومعسـكر              

  .تدريب، ومضيف تربوي هلا، ويصح ان حنكم حبدس صادق أا كذلك
. «بسم اهللا »ن كل شئ يقول     ا: ، واثبت هناك  «الكلمة االوىل »مثلما ذكر يف    : احلاصل

فالذرة ايضاً كجميع املوجودات وكل طائفة منها وكل مجاعة من مجاعاا تقـول بلسـان               
  .وتتحرك وفقها« بسم اهللا»: احلال

ان كل ذرة ــ بداللة النقاط الثالث املذكورة ــ تقول بلسان حاهلا يف مبدأ              ! نعم
م اهللا وبقوته وحبوله وباذنه ويف سبيله، مث        أحترك باس : اي« بسم اهللا الرمحن الرحيم   »: حركتها

تقول ــ وكل طائفة منها ــ بعد ااء حركتها مبثل ما يقوله اي خملوق كـان بلسـان            
  .احلمد هللا رب العاملني: حاله
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لعامل الكثيف السفلي، وايقاده بفعالية دائمة يف ألنه ماثل امامنا ان نشر نور احلياة بغزارة يف هذا ا  

منتهى اجلود، حىت بث نور احلياة بكثرة هائلة يف اخس املواد واكثرها تعفناً، وصقل تلك املواد الكثيفة 
تشري مبا يقرب من الصراحة ان ا سبحانه وتعاىل يذيب هذا العامل .. واخلسيسة بنور احلياة وجعلها لطيفة 

مله ويلمعه حبركات الذرات ونور احلياة ليهيئه اىل العامل االخر احلي اللطيف السامي الكثيف اجلامد وجي
فالذين ال يستوعبون بعقوهلم الضيقة حشر البشر، لو نظروا . الطاهر، وكأنه يزينه للرحيل اىل عامل لطيف

الذرات كحشر اجلنود  واضح رأي العني، حيشر مجيع «قانون قيومية حميط»بنور القرآن ومبرصاده لرأوا ان 
 .ــ املؤلف.يف اجليش ويتصرف فيها، كما هو مشاهد



فكل ذرة تبدي نفسها يف حكم ريشِة قلٍم صغري للقدرة االهلية يف تصوير كل خملـوق                
  .داً هللا تعاىلبديع الذي هو مبثابة قصيدة ثناء ومح

بل كل ذرة تبني نفسها يف صورة طرف ابرة ألذرع معنوية الحد هلا حلاٍك رباين معظم،         
تدور االبرة على اسطوانات ــ وهي املصنوعات الربانية ــ فتنطقها بقصائد ثناء ومحد             

  ..ربانية، وتنشدها اناشيد تسبيحات إهلية
 وآخر دعـواهم ان احلمـد هللا رب         دعواهم  فيها سبحانك اللّهم وحتيتهم فيها سالم       (
  )العاملني
  )سبحانك الَ ِعلْم لَنا ِاالّ ما علَّمتنا ِانك اَنت الْعليم الْحكيم(
  )ربنا ال تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة انك انت الوهاب(

  اللّهم صل على سيدنا حممد صالة تكون لك رضاًء وحلقّه اداًء 
  لى آله وصحبه واخوانه وسلّم، وع

  .وسلّمنا وسلم ديننا آمني يارب العاملني



كان شقيقان يف قدمي الزمان يذهبان معاً إىل سياحة طويلة، فواصال سريمها سوية إىل أن               
 .أي الطريقني أفضل؟: وصال  إىل مفرق طريقني، فرأيا هناك رجالً وقوراً فسأاله

  
  الكلمة احلادية والثالثون

  
  عراج النبويامل

  : تنبـيه
إن مسألة املعراج نتيجة تترتب على أصول اإلميان وأركانه، فهي نور يستمد ضوءه من              

فال تقام احلجج إلثبات املعراج بالذات للملحدين املنكرين ألركـان          . أنوار األركان اإلميانية  
لرسول الكرمي صـلى اهللا     اإلميان، بل ال يذكَر أصالً ملن ال يؤمن باهللا جلّ وعال وال يصدِّق با             

عليه وسلم أو ينكر املالئكة والسماوات، إالّ بعد إثبات تلك األركان هلم مقدماً؛ لذا سنجعل              
املؤمن الذي ساورته الشكوك واألوهام فاستبعد املعراج، موضع خطابنا، فنبني له ما  يفيـده               

 يترقـب يف موضـع      ولكن نلحظ بني آونة وأخرى ذلك امللحد الـذي        . ويشفيه بإذن اهللا  
  .االستماع ونسرد له من الكالم أيضاً ما يفيده

ولقد ذُِكرت ملعات من حقيقة املعراج يف رسائل أخرى، فاستمددنا العنايـة مـن اهللا               
على مجع تلك اللمعات املتفرقة وربطها مع اصل  - مع إصرار اخويت األحبة - سبحانه وتعاىل

واحدة كماالت مجال الرسول الكرمي صلى اهللا عليـه         احلقيقة نفسها جلعل مرآٍة تعكس دفعةً       
  .وسلم
  
  
  

  ِبسِم اهللا الرحمِن الرحيِم
سبحانَ الَِّذي أَسرى ِبعبِدِه لَيالً ِمن الْمسِجِد الْحراِم ِإلَى الْمسِجِد اَألقْصى الَِّذي باركْنا             [

 وه ها ِإناِتنآي ِمن هِريِلن لَهوحِصريالْب ِميع1: اإلسراء (]الس(  



 وهـو ِبـاُألفُِق     + ذُو ِمرٍة فَاستوى     +علَّمه شِديد الْقُوى     +ِإنْ هو ِإالّ وحي يوحى      [
مـا   + فَأَوحى ِإلَى عبِدِه ما أَوحى       + فَكَانَ قَاب قَوسيِن أَو أَدنى       + ثُم دنا فَتدلَّى   +اَألعلَى  

ِعنـد ِسـدرِة     + ولَقَد رآه نزلَةً أُخـرى       +أَفَتمارونه علَى ما يرى    +كَذَب الْفُؤاد ما رأَى     
 +ما زاغَ الْبصر وما طَغـى +  ِإذْ يغشى السدرةَ ما يغشى  +ِعندها جنةُ الْمأْوى  +الْمنتهى

آي أَى ِمنر ى لَقَدرِه الْكُبب18 -  4: النجم (] +اِت ر(  
نذكر من اخلزينة العظمى لآلية الكرمية املتصدرة، رمزين إثنني فقـط، ومهـا رمـزان               

وذلك لعالقتهما مبسألتنا هذه، مبثل ما بينامها يف        ” إنه“يستندان إىل دستور بالغي يف ضمري       
  .”املعجزات القرآنية“رسالة 

 وذلـك بعـد   ]ِإنه هو السِميع الْبِصري[م اآلية املذكورة أعاله بـإن القرآن الكرمي يختِ 
أي من املسجد احلـرام   – ذكره إسراء الرسول احلبيب صلى اهللا عليه وسلم من مبدأ املعراج

  .ومنتهاه الذي تشري إليه سورة النجم - إىل املسجد األقصى
صـلى اهللا عليـه    إىل الرسول الكرميإما أن يرجع إىل اهللا تعاىل، أو ” إنه“فالضمري يف 

  174.وسلم
فإذا كان راجعاً إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فان قوانني البالغة ومناسبة سـياق               
الكالم تفيدان، بأن هذه السياحة اجلزئية، فيها من السري العمومي والعروج الكلي حبيث انـه               

          صكلَّ ما القى ب دِمع وشاهه من اآليات الربانية، وبـدائع       صلى اهللا عليه وسلم قد سره ومسع
الصنعة اإلهلية أثناء ارتقائه يف املراتب الكلية لألمساء اإلهلية احلسىن البالغة إىل سدرة املنتـهى،               

مما يدل على أن هذه السياحة اجلزئية هي يف حكم مفتـاٍح            . حىت كان قاب قوسني أو أدىن     
  .لسياحٍة كليٍة جامعة لعجائب الصنعة اإلهلية
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وأما على تقدير كون الضمير للنبي : "ما يأتي) 14ص/15ج ( جاء في تفسير روح المعاني للعالمة اآللوسي  

إنه : لجلبيأي السميع لكالمنا البصير لذاتنا، وقال ا: صلى اهللا عليه وسلم، كما نقله ابو البقاء عن بعضهم وقال
إن عبدي الذي شرفته بهذا التشريف هو المستأهل له فإنه السميع ألوامري ونواهي، : ال يبعد، والمعنى عليه

". العامل بهما، البصير الذي ينظر بنظر العبرة في مخلوقاتي فيعتبر، أو البصير باآليات التي أريناه إياها
 .ـ المترجم.4/224وانظر أيضا تفسير إسماعيل القنوي على البيضاوي ج



إنه سبحانه  : وإذا كان الضمري راجعاً إىل اهللا سبحانه وتعاىل، فاملعىن يكون عندئٍذ هكذا           
وتعاىل دعا عبده إىل حضوره واملثول بني يديه لينيط به مهمةً ويكلّفه بوظيفة، فأسرى به من                

وبعد إجـراء اللقـاء معهـم       . املسجد احلـرام إىل املسجد األقصى الذي هو جممع األنبياء        
ه بأنه الوارث املطلق ألصول أديان مجيع األنبياء، سيره يف جولٍة ضمن ملكه وسياحٍة              وإظهار

  .ضمن ملكوته، حىت أبلغه سدرة املنتهى فكان قاب قوسني أو أدىن
وهكذا فتلك السياحة أو السري، وإن كانت معراجاً جزئياً وأن الذي عِرج به عبد، إالّ               

علق جبميع الكائنات، ومعه نور مبني ينري الكائنات ويبدل         أن هذا العبد حيمل أمانة عظيمة تت      
فضالً عن أن لديه مفتاحاً يستطيع أن يفتح به باب السـعادة            . معىن مالحمها ويصبغها بصبغته   

  .األبدية والنعيم املقيم
 كـي   ]ِإنه هو السِميع الْبِصـري     [فألجل كل هذا يصف اهللا سبحانه وتعاىل نفسه بـ          

ن  يف تلك األمانة ويف ذلك النور ويف ذلك املفتاح، من اِحلكَم السامية ما يشمل عموم      يظِهر أ 
  .الكائنات، ويعم مجيع املخلوقات، وحييط بالكون أمجع

  :هذا وهلذا السر العظيم أربعة أسس
  ما سر لزوم املعراج؟: أوهلا

  ما حقيـقة املعراج؟: ثانيـها
  ما حـكمة املعراج؟ : ثالـثها
  ا مثـرات املعراج وفوائده؟م: رابعها



  
  األساس األول

  
  سر لزوم املعراج وحكمة ضرورته

إن اهللا سبحانه وتعاىل وهو املنـزه عن اجلسم واملكان أقرب إىل كل شيء             : يقال مثالً 
: ق (]  +ونحن أَقْرب ِإلَيِه ِمن حبِل الْوِريـِد  [: من كل شيء، كما تنص عليه اآلية الكرمية

فِلم يوفّـق  . ىت يستطيع كل ويل من أولياء اهللا الصاحلني أن يقابل ربه ويناجيه يف قلبه          ح) 16
كل ويل إىل مناجاته سبحانه يف قلبه بينما الوالية االمحدية توفّق إليها بعد سري مديد وسياحة                

  طويلة باملعراج؟
 إليهما، ومهـا     نقرب هذا السر الغامض إىل الفهم بذكر مثالني اثنني، فاستمع          :اجلواب

  .مذكوران يف الكلمة الثانية عشرة لدى بيان سر إعجاز القرآن وحكمة املعراج
  :  املثال األول

  .إن للسلطان نوعني من املكاملة واملقابلة، وطرازين من اخلطاب والكالم والتكرمي
مكاملة خاصة بوساطة هاتف خاص، مع أحد رعاياه من العوام، يف أمر جزئي             : األول

  .ىل حاجة خاصة لهيعود إ
مكاملة باسم السلطنة العظمى وبعنوان اخلالفة الكربى، وبصـفة احلاكميـة           : واآلخر

. العامة؛ بأمٍر رفيع كرمي يظهر عظمته ويبني هيبته، يقصد منها نشر أوامره السلطانية يف اآلفاق 
موظفيه ممن فهي مكاملة جتري مع أحد مبعوثيه ممن له عالقة مع تلك األمور، أو مع أحد كبار         

  .له عالقة مع تلك األوامر
فان خالق الكون ومالك امللك وامللكوت،      ” وهللا املثل األعلى  “وهكذا مبثل هذا املثال     

  :املطلق، له طرازان من املكاملة والتكرميواحلاكم األزيل 
  . جزئي وخاص:األول
  . كلّي وعام:واآلخر



هر بكليٍة تفوق مجيـع الواليـات       فاملعراج النبوي مظهر رفيع ساٍم للوالية االمحدية ظ       
وبرفعة وعلو يسمو عليها مجيعاً؛ إذ إنه تشرف مبكاملة اهللا سبحانه وتعاىل ومناجاته باسم رب               

  .العاملني وبعنوان خالق املوجودات
  : املثال الثاين 

نوراً وضياًء حيمـل   - حسب سعتها - فاملرآة تلتقط. رجل ميسك مرآة جتاه الشمس
فيكون الرجل ذا عالقة مع الشمس بنسبة تلك املرآة، وميكنه أن           . ن الشمس األلوان السبعة م  

يستفيد منها فيما إذا وجهها إىل غرفته املظلمة أو إىل مشتله اخلاص الصغري املسقف، بيـد أن         
استفادته من الضوء تنحصر مبقدار قابلية املرآة على ما تعكسه من نور الشمس وليست مبقدار               

  .ِعظَم الشمس
رجل آخر يدع املرآة، وجيابه الشمس مباشرة، ويشاهد هيبتها ويدرك عظمتـها،            بينما  

مث يصعد على جبل عال جداً وينظر إىل شعشعة سلطاا الواسع املهيب، ويقابلها بالذات دون 
مث يرجع ويفتح من بيته الصغري أو من مشتله املسقف اخلاص نوافذ واسـعة حنـو                . حجاب

  .، فيجري حواراً مع الضياء الدائم للشمس احلقيقية، ويناجيهاالشمس وهي يف أعايل السماء
وهكذا يستطيع هذا الرجل أن يقوم ذه املقابلة واحملاورة املؤنسـة املكللـة بالشـكر               

  :الشمس قائالًواالمتنان، ويناجي 
“  يا من  ! يا لطيفة السماء وزهراءها   ! يا من تربعِت على عرش مجال العامل      ! إيِه يا مشس
لقد منحـت الـدفء     ! لى األرض جة ونوراً ومنحِت األزهار ابتسامة وسروراً       أضفيت ع 

  .”...والنور معاً لبييت ومشتلي الصغري كما وهبت النور للدنيا والدفء لألرض
بينما صاحب املرآة السابق ال يستطيع أن يناجي الشمس وحياورها مبثل هذه احملاورة، إذ 

ة وقيودها، وحمصورة حبسب قابلية املرآة واسـتيعاا        إن آثار ضوء الشمس حمددة حبدود املرآ      
  .للضوء

وهكذا يظهر جتلي ذات اهللا األحد الصمد جل جالله، وهو نور السـماوات واألرض              
  .وسلطان األزل األبد على املاهية اإلنسانية بصورتني، تتضمنان مراتب ال حد هلا



إليه، حبيث أن لكل إنسان     ظهور يف مرآة القلب برباط رباين وانتساب        : الصورة األوىل 
حظوة مع ذلك النور األزيل، وله حماورة ومناجاة معه، سواء كانت جزئية أم كلية، حسـب                
. استعداده ووفق جتليات األمساء والصفات، وذلك يف سريه وسلوكه لـدى طيـه املراتـب              

ة ومراتبها فدرجات الغالبية العظمى للواليات السائرة يف ظالل األمساء احلسىن والصفات اجلليل         
  .نابعةٌ من هذا القسم
جتٍل هللا سبحانه ألمسى فرد يف نوع البشر وأفضلهم طراً، جتلياً بذاته جلّ      : الصورة الثانية 

وعال وبأعظم مرتبة من مراتب أمسائه احلسىن؛ لكون اإلنسان قادراً على إظهار جتليات األمساء              
 روحه، إذ هو أنور مثـرات شـجرة         احلسىن املتظاهرة يف الوجود كافة دفعةً واحدة يف مرآة        
  .الكائنات وأمجعها من حيث الصفات واالستعدادات

الوالية اليت  . إن هذا التجلي هو سر املعراج األمحدي، حبيث تكون واليته مبدأ لرسالته           
بينما ال ظل يف الرسـالة، بـل    .كالرجل األول يف املثال الثانـي تسري يف الظل ومتضي فيه،

  .لذات اجلليلة مباشرة، كالرجل الثاين يف املثال الثاينتتوجه إىل أحدية ا
أما املعراج فألنه كرامة كربى للوالية األمحدية ومرتبتها العليا، فقد ارتقت وانقلبت إىل             

  .مرتبة الرسالة
وظاهر املعـراج   . فباطن املعراج والية؛ إذ قد عرج من اخللق إىل احلق سبحانه وتعاىل           

  .حانه وتعاىل إىل اخللق أمجعنيرسالة؛ إذ يأيت من احلق سب
. فالوالية سلوك يف مراتب القرب إىل اهللا، وهي حباجة إىل زماٍن وإىل طي مراتب كثرية              
أما الرسالة اليت هي أعظم نور فهي متوجهة إىل انكشاف سر األقربية اإلهلية؛ الذي تكفيـه                

  . جع يف احلالوهلذا ورد يف احلديث الشريف ما يفيد أنه ر. حلظة خاطفة وآن سيال
 ما دام هـذا     :واآلن نوجه كالمنا إىل ذلك امللحد اجلالس يف مقام االستماع، فنقول          

العامل شبيهاً مبملكة يف غاية االنتظام، ومبدينة يف غاية التناسق، وبقصر يف غاية الزينة واجلمال،               
كامل والصـانع  وحيث إن ذلك املالك اجلليل واحلاكم ال. فالبد أن له حاكماً، مالكاً، صانعاً     

واإلنسان ذو نظٍر كلي وذو عالقة عامة حبواسه ومشاعره مع ذلك العـامل،             .. اجلميل موجود 
فالبد أن ذلك الصانع اجلليل ستكون له عالقة سامية قوية، مع           .. وتلك اململكة وذلك القصر   



هذا اإلنسان املالك للنظر الكلي واملشاعر العامة، والشك  سيكون له معه خطاب قدسـي               
وحيث إن حممداً النيب األمني صلى اهللا عليه وسلم قد أظهر تلـك العالقـة               . توجه علوي و

بأعظم صورة وأجالها،  - من بني من تشرفوا ا منذ زمن سيدنا آدم عليه السالم - السامية
بشهادة آثاره، أي حباكميته على نصف املعمورة ومخس البشر، وتبديلـه املالمـح املعنويـة             

لذا فهو أليق وأجدر من يتشرف باملعراج الذي ميثل أعظم مرتبة مـن             .. يره هلا للكائنات وتنو 
  .مراتب تلك العالقة

  
  

  األساس الثاين
  

 ما حقيقة املعراج؟
 إا عبارة عن سري الذات االمحدي وسلوكه صلى اهللا عليـه وسـلم يف   : اجلواب -

  .مراتب الكماالت
 جالّها سبحانه وتعاىل يف تنظيم املخلوقات،        إن آيات الربوبية وآثارها اليت     :وهذا يعىن 

بأمساٍء وعناوين خمتلفة، وأظهر عظمة ربوبيته باإلجياد والتدبري يف مساء كل دائرة من الـدوائر               
هذه اآليات .. اليت أبدعها، كل مساء مدار عظيم لعرِش الربوبية ومركز جليل لتصرف األلوهية

نه وتعاىل واحدةً واحدةً لذلك العبد املخصص املختـار،         الكربى واآلثار اجلليلة أطْلعها سبحا    
 - فَعال به البراق وقطع به املراتب كالربق من دائرٍة إىل دائرة، ومن منــزل إىل منــزل  

ليريه ربوبية ألوهيته يف السماوات، ويقابله بإخوانه األنبياء فرداً فرداً، كالً يف  - كمنازل القمر
 - باألحديـة  - ، فشرفَه”قاب قوسني“حىت عرج به إىل مقام مقامه يف تلك السماوات، 

بكالمه وبرؤيته؛ ليجعل ذلك العبد عبداً جامعاً جلميع الكماالت اإلنسـانية، نـائالً مجيـع               
التجليات اإلهلية، شاهداً على مجيع طبقات الكائنات، داعياً إىل سـلطان الربوبيـة، مبلّغـاً               

  .كائناتللمرضيات اإلهلية، كشافاً لطلسم ال



  :هذه احلقيقة الرفيعة ميكن رؤيتها من خالل مثالني اثنني
  :  املثال األول

  :وقد أوضحناه يف الكلمة الرابعة والعشرين وهو
أن للسلطان عناوين خمتلفة يف دوائر حكومته، وأوصافاً متباينة ضمن طبقات رعايـاه،             

حلاكم العادل يف دوائر العـدل،   له اسم ا:متنوعة يف مراتب سلطنته، فمثالً  وأمساٍء وعالماٍت   
وعنوان السلطان يف الدوائر املدنية، بينما له اسم القائد العام يف الدوائر العسـكرية وعنـوان             

فله يف كل دائرة من دوائر      .. وهكذا له سائر األمساء والعناوين    ... اخلليفة يف الدوائر الشرعية   
ن يكون ذلك السلطان الفرد مالكـاً  دولته مقام وكرسي مبثابة عرش معنوي له؛ وعليه ميكن أ  

أللف اسم واسم يف دوائر تلك السلطنة ويف مراتب طبقات احلكومة؛ أي ميكن أن يكون له                
ألف عرش وعرش من العروش املتداخل بعضها يف بعض حىت كأن ذلك احلـاكم موجـود                

تفـه  ويعلم ما جيري فيها بشخصـيته املعنويـة، وها  .. وحاضر يف كل دائرة من دوائر دولته    
ويراقب ويدير  .. ويشاهد ويشهد يف كل طبقة من الطبقات بقانونه ونظامه ومبمثليه         . اخلاص

فلكل دائرة مركز خيصـها     .. من وراء احلجاب كلَّ مرتبة من املراتب حبكمته وبعلمه وبقوته         
  .وموقع خاص ا، أحكامه خمتلفة، طبقاته متغايرة

يده وخيتاره يف جولٍة واسعة جيوب فيها مجيع دوائر تلك          فمثل هذا السلطان يسير من ير     
السلطنة مشِهداً إياه هيبةَ دولته وعظمة سلطانه يف كل دائرة منها، مطِْلعاً إياه علـى أوامـره       
                  لغه مقامباحلكيمة اليت ختص كل دائرة، سائراً به من دائرٍة إىل دائرة من طبقٍة إىل طبقة، حىت ي

 يرِسله مبعوثاً إىل الناس، موِدعاً إياه بعض أوامره الكلية العامة املتعلقة          حضوره، ومن بعد ذلك   
  :هذا املثال فنقولوهكذا ننظر مبنظار . جبميع تلك الدوائر

إن رب العاملني وهو سلطان األزل واألبد له ضمن مراتب ربوبيته شـؤون وعنـاوين               
ته عالمات وأمساء متغايرة، لكن     وله ضمن دوائر ألوهي   .. خمتلفة، لكن يتناظر بعضها مع بعض     

وله ضمن إجراءاته العظيمة جتليات وجلوات متباينة، لكن يشـابه          .. يشاهد بعضها يف بعضٍ   
ولـه  .. وله ضمن تصرفات قدرته عناوين متنوعة، لكن يشعر بعضها ببعض         .. بعضها بعضاً 



من جتليـات   وله ض .. ضمن جتليات صفاته مظاهر مقدسة متفاوته، لكن يظهر بعضها بعضاً         
وله ضمن صنعته ومصنوعاته ربوبيـة      .. أفعاله تصرفات متباينة، لكن تكمل الواحدة األخرى      

  .مهيبة متغايرة، لكن تلحظ إحداها األخرى
فبناًء على هذا السر العظيم، فقد نظّم سبحانه الكون وفق ترتيب مذهل  يبعث علـى                

قات املخلوقات إىل السماوات، ومن أوىل      احلرية واإلعجاب؛ إذ من الذرات اليت تعد اصغر طب        
طبقاا إىل العرش األعظم، مساوات مبنيةٌ بعضها فوق بعض، كلُّ مساء هي يف حكم سـقٍف                

  .لعامل آخر، ومبثابة عرٍش للربوبية ومركز للتصرفات اإلهلية
ومع أنه ميكن أن تتجلى مجيع األمساء جبميع العناوين يف تلك الـدوائر ويف الطبقـات                

عتبار األحدية، إالّ أنه مثلما يكون عنوان احلاكم العادل هو املستويل واألصـل يف دائـرة                با
هناك اسم إهلـي    ) وهللا املثل األعلى  (العدلية، وسائر العناوين تابعة له ناظرة إىل أمره، كذلك          

وعنوان إهلي هو احلاكم املهيمن يف كل طبقة من طبقات املخلوقات ويف كل مسـاء منـها،                 
  .سائر العناوين ضمنهوتكون 

، سـيدنا   ”القدير“ يف أي مساء قابل سيدنا عيسى عليه السالم املتشرف باسم            :فمثالً
الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فاهللا سبحانه وتعاىل متجٍل يف دائرة تلك السماء بالذات بعنوان               

  .”القدير“
الم هو املهيمن على الذي تشرف به سيدنا موسى عليه الس      ” املتكلم“ إن عنوان    :ومثالً

  .دائرة السماء اليت هي مقام سيدنا موسى عليه السالم
صلى اهللا عليه وسلم، ألنه قد حظي باإلسم األعظـم، وألن   وهكذا فالرسول األعظم

نبوته عامة شاملة، وقد نال مجيع جتليات األمساء احلسىن، فإن له عالقة إذن مع مجيع دوائـر                 
اجه تقتضي مقابلته األنبياء وهم ذوو مقام يف تلـك الـدوائر،            فالبد أن حقيقة معر   ..الربوبية

  .ومروره من مجيع الطبقات
  :  املثال الثاين



الذي هو من عناوين السلطان، له ظهور وجلوةٌ يف كـل           ” القائد األعظم “إن عنوان   
تلـك الـدائرة    - دائرة من الدوائر العسكرية ابتداًء من دائرة القائد العام ورئاسة األركـان 

  . إىل دائرة العريف وهي الدائرة اجلزئية اخلاصة- الواسعة الكلية
 إن اجلندي الفرد يرى منوذج القيادة العظمى ومثالَها يف شخص العريف، فيتوجه             :فمثالً

وحاملا يكون عريفاً جيد عنوان تلك القيادة يف دائرة رئيـسه رئـيس      . إليه ويتلقى األوامر منه   
 إذا اصبح رئيساً للعرفاء يرى منوذج القيادة العامة وجلوـا يف            ثـم. العرفاء فيـتوجه إليها  

وهكذا يرى عنوان تلك القيادة العظمى يف       .. فلها كرسي خاص يف ذلك املقام     . دائرة املالزم 
  .كل دائرة من دوائر النقيب والرائد والفريق واملشري حسب سعة الدائرة وضيقها

 وظيفة تتعلق جبميع الدوائر العسكرية جبنـدي        واآلن إذا أراد ذلك القائد األعظم إناطة      
فرد، وأراد ترقيته إىل مقام رفيع يشاهد من قبل كل تلك الدوائر ويشهدها مجيعاً، كأنه الناظر                

سيسلك بال شك ذلك اجلندي الفرد ويسـيره   - أي القائد األعظم - واملشرف عليها، فإنه
 وانتهاء إىل دائرته العظمى، دائرة فدائرة، كي ضمن تلك الدوائر كلها ابتداًء من دائرة العريف

مث يقبله يف مقام حضوره ويشرفه بكالمه ويكرمه بأوامره وأومستـه مث  . يشهدها ويشاهد منها  
  .يرسله إىل حيث جاء منه يف آٍن واحد ويف اللحظة نفسها
، أي له   إن مل يكن السلطان عاجزاً     :ينبغي أن نلفت النظر إىل نقطة يف هذا املثال وهي         

مقدرة روحية معنوية كما له قوة ظاهرة، فانه ال يوكل أشخاصاً أمثـال الفريـق واملشـري                 
واملالزم، وإمنا حيضر بذاته يف كل مكان، فيصدر األوامر بنفسه مباشرة متستراً ببعض األستار              

قـد نفّـذوا    _ ومن وراء أشخاص ذوي مقام، كما يروى أن سالطني كانوا أولياء كاملني
  .م يف دوائر كثرية يف صورة بعض األشخاصأوامره

  :أما احلقيقة اليت ننظر إليها مبنظار هذا املثال فهي
إن األمر واحلكم يأيت مباشرة من القائد العام إىل كل دائرة من الدوائر، وينفَّذ هنـاك                

  . بأمره وإرادته وقوته؛ حيث ال عجز فيه
  :وهكذا على غرار هذا املثال



من الذرات إىل السيارات  - املخلوقات وطوائف املوجودات ففي كل طبقة من طبقات
 اليت جتري فيها وتنفَّذ بكمال الطاعة واالمتثال أوامر سلطان          -ومن احلشرات إىل السماوات     

.. ”كن فيكون “األزل واألبد وشؤون حاكم األرض والسماوات، اآلمر املطلق املالك ألمِر           
ليلة وطبقة حاكمية مهيمنة، بطبقات متنوعة وطوائف دائرة ربوبيٍة ج - يف كل منها - تشاهد

  .متباينة، صغرية وكبرية، جزئية وكلية، متوجهة كل منها إىل األخرى
من خالل  .. فألجل فهم مجيع املقاصد اإلهلية العليا والنتائج العظمى املندرجة يف الكون          

لعظمة والكربيـاء،   وإلدراك ما يرضي ذا ا    .. مشاهدة وظائف عبوديٍة متنوعة جلميع الطبقات     
وألجل أن يكون داعياً إىل اهللا سبحانه       .. برؤية سلطان ربوبيته اجلليلة وهيبة حاكميته العزيزة      

فالبد أن يكون هناك سري يف تلك الطبقات، وسلوك يف تلك الدوائر، إىل أن يـدخل       .. تعاىل
” قاب قوسني  “يف العرش األعظم الذي هو عنوان دائرته العظمى سبحانه وتعاىل، ويدخل يف           

، ويقابل الذات   ”قاب قوسني “املشار إليه بـ    ” اإلمكان والوجوب “أي يدخل يف مقاٍم بني      
  .اجلليلة اجلميلة

  .فهذا السري والسلوك واملقابلة هو حقيقة املعراج
وكما حيصل لكل إنسان سريانٌ بعقله يف سرعة اخليال، ولكل ويل جـوالن بقلبـه يف              

دورانٌ جبسمه النوراين يف سرعة الروح من العرش إىل الفرش ومـن          سرعة الربق، ولكل ملٍَك     
الفرش إىل العرش، وألهل اجلنة عروج يف سرعة البراق من ميدان احلشر إىل اجلنة وإىل ما يزيد     

فإن اجلسم احملمدي صلى اهللا عليه وسلم الذي هو خمزن أجهزتـه            .. على بعد مخسمائة سنة   
 لروحه العالية سريافق تلك الروح احملمدية اليت هي نـور، ويف            السامية ومدار وظائف ال حتد    

قابلية النور، وألطف من قلوب األولياء، وأرق من أرواح األموات، وأشـف مـن أجسـام                
سريافقها حتماً وسيعرج معهـا إىل      .. املالئكة، واكثر ظرافة من اجلسد النجمي والبدن املثايل       

  .العرش األعظم
  .. د الذي هو يف مقام االستماع واآلن لننظر إىل امللح

أنا ال أؤمن باهللا، وال اعرف الرسول،       :  أن ذلك امللحد يقول يف قلبه      :فريد على البال    
  فكيف اصدق باملعراج؟



  : وحنن نقول له
وان الفعل املنتظم   .. ما دامت هذه الكائنات موجودة فعالً، وتشاهد فيها افعالٌ وإجياد         

.. لبليغ ال يكون بال كاتب، والنقش البديع ال يكون بال نقّاش          ال يكون بال فاعل، والكتاب ا     
فالبد من فاعل هلذه األفعال احلكيمة املالئة للكائنات، والبد من نقاش وكاتب هلذه النقـوش               

وحيث إن وجود   .. البديعة والرسائل البليغة اليت متأل وجه األرض وتتجدد كل موسم وموسم          
وان هناك انتظاماً كامالً وتناسقاً تامـاً، مـن         ..  الشيء حاكمني يف أمٍر ما يفسد نظام ذلك      
إذن فذلك احلاكم واحد أحد؛ ألن الصنعة واحلكمة يف     .. جناح الذباب إىل قناديل السماوات    

كل شيء مها من اإلبداع واإلتقان حبيث يلزم أن يكون صانع ذلك الشيء قـديراً مطلقـاً،                 
و مل يكن واحداً للزم وجـود آهلـة بعـدد           مقتدراً على كل شيء وعليماً بكل شيء، إذ ل        
وعندئٍذ يكون بقاء هذا النظام دون فساد حماالً        ! املوجودات، ولغدا كل إله ضد اآلخر ومثله      

  !يف ألف حمال
مث إن طبقات هذه املوجودات ملا كانت أكثر انتظاماً وطاعةً لألوامر بألف مـرة مـن                

ام من انتظام حركات النجوم والشمس      جيش منظم كما هو مشاهد بالبداهة؛ إذ إن كل انتظ         
يبدي انتظاماً بديعاً وكامالً فيما منحها القـدير األزيل مـن           .. والقمر إىل انتظام أزهار اللوز    

شارات وأومسة وألبسها من لباس قشيب، وعين هلا من حركات وأعمال، يفوق مـا يبديـه                
 مطلق احلكمة حمتجـب     لذا فلهذه الكائنات حكيم   .. اجليش من نظام وطاعة ألف ألف مرة      

  .وراء الغيب، تترقب موجوداتها أوامره لتمتثل ا
وما دام ذلك احلكيم املطلق سلطاناً ذا جالل؛ بشهادة مجيع إجراءاته احلكيمـة، ومبـا             

وصـانعاً  .. ورباً رحيماً واسع الرمحة؛ مبا يبديه من آالء وإحسانات        .. يظهره من آثار جليلة   
وخالقاً حكيماً يريد إثارة إعجاب     .. ، مبا عرضه من مصنوعات بديعة     بديعاً حيب صنعته كثرياً   

ويفهم مما أبدعه   .. ذوي الشعور وجلب استحسام مبا نشره من تزيينات مجيلة وصنائع رائعة          
 ما املقصود   :إعالم ذوي الشعور من خملوقاته    من مجال يأخذ باأللباب يف خلق العامل أنه يريد          

فال ريب أن هـذا احلـاكم       .. ن تأيت املخلوقات واىل أين املصري؟     من هذه التزيينات؟ ومن أي    
وحيث إنه يريد تعريف نفسه وحيببها إىل ذوي        . احلكيم والصانع العليم سيظهر ربوبيته اجلليلة     



فال شك أنه سيخرب    .. الشعور؛ مبا أظهره من آثار اللطف والرمحة، ومبا بث من بدائع الصنعة           
 من ذوي الشعور، ومب يرضى عنهم؟ وعليه فيعلن حتماً ربوبيتـه  بوساطة مبلّغ أمني، ما يريده  

ويشرف داعياً منهم بقرب حضوره، جـاعالً منـه         .. بوساطة من خيصصه من ذوي الشعور     
وسيعين معلماً يظهر كماالته بتعليم مقاصده العليا       .. واسطة إعالن عن مصنوعاته احملبوبة لديه     

اً يدلّ على مغزى املوجودات كيال يبقى ما أدرج يف          وسيعين مرشد .. إىل سائر ذوي الشعور   
هذا الكون من طلسم دون كشف، وما أخفى يف هذه املوجودات من شؤون الربوبيـة دون                

وسيعين رائداً يعلِّم مقاصده كيال يبقى عبثاً دون نفع ما أظهره من حماسن الصنعة، أو               .. معىن
 به إىل مقاٍم أعلى من مجيع ذوي الشعور ويعلّمه          وسريفع أحدهم ويعرج  .. نشره أمام األنظار  

  .مرضياِتِه ويرِسلُه إليهم
فما دامت احلقيقة واحلكمة تقتضيان هذا، فإن أليق وأجدر من يويف حق هذه الوظائف              

والشاهد العدل .. هو حممد  صلى اهللا عليه وسلم فلقد أدى تلك الوظائف فعالً بأكمل صورة           
 هو ما أسس من عامل اإلسالم وما أظهره من نور اإلسالم املـبني؛ لـذا                الصادق على ذلك  

فألجل ما سبق يلزم أن يعرج ويعلو ذا النيب الكرمي صلى اهللا عليه وسلم علواً مباشـراً إىل                  
مقام رفيع يسمو على مجيع الكائنات ويتجاوز مجيع املوجودات، كي حيظى باملثول بني يدي              

  .يد هذه احلقيقةفاملعراج يف. رب العاملني
 إن احلكيم املطلق قد زين هذه الكائنات العظيمة ونظّمها إظهاراً ألمثال :حاصل الكالم

وان يف هذه املوجودات نوع اإلنسان الذي يستطيع        .. هذه املقاصد العظمى والغايات اجلليلة    
فال ريب .. قائقهاأن يشاهد هذه الربوبية العامة جبميِع دقائقها، وهذه األلوهية اجلليلة جبميع ح

  .أن ذلك احلكيم املطلق سيتكلم مع اإلنسان وسيعِلمه مقاصده
وحيث إن كل إنسان ال يستطيع أن يرقى إىل أعلى مقام كلي متجرداً مـن اجلزئيـة                 
والسفلية، فال جرم أن بعضاً من أفراد خواص من بني أولئك الناس سيكلَّف بتلك الوظيفـة،                

عاً، أي يكون إنساناً ليعلّم الناس، ويف الوقت نفسـه يكـون ذا   ليكون ذا عالقة مع جهتني م  
  .روح يف غاية السمو ليحظى بشرف اخلطاب اإلهلي مباشرة



وبعد، فألن أفضل من بلّغ مقاصد رب العاملني من بني البشر، وكشف طلسمها وحلّ              
لم ، فـال    لغز اخللق، وأكمل من دعا إىل عظمة حماسن الربوبية هو حممد صلى اهللا عليه وس              

ريب أن سيكون له من بني البشر سري وسلوك معنوي سام حبيث يكون له معراجاً يف صورة                 
سري وسياحة يف العامل اجلسماين، وسيقطع املراتب إىل ما وراء طبقات املوجودات وبـرزخ              

  .األمساء وجتلى الصفات واألفعال املعرب عنها بسبعني ألف حجاب
  .فهذا هو املعراج
  :ال أيضاًويرد على الب

 إن رباً هو أقرب إلينا من كل شيء، مـاذا           :إنك أيها املستمع تقول من أعماق قلبك      
يعين املثول بني يديه بعد قطع مسافة ألوف السنني واملرور من سبعني ألف حجاب؟ كيـف                

  اعتقد ذا؟ 
  :وحنن نقول

                عنـه   إن اهللا سبحانه وتعاىل أقرب إىل كل شيء من كل شيء،  إالّ أن كل شيء بعيد 
  .بعداً مطلقاً

فلو فرضنا أن للشمس شعوراً وكالماً، فإا تستطيع أن تتكلم معك باملرآة اليت يف يدك، 
فبينما هي أقرب إليك من بؤبؤ عينك الشبيهة باملرآة، فأنت بعيـد            . وتتصرف فيك ما تشاء   

 لو ترقيت إىل    حىت. وال ميكنك التقرب إليها حبال من األحوال      . عنها بأربعة آالف سنة تقريباً    
  .مقام القمر، وعلوت إىل نقطة مقابلة هلا مباشرة، فال تكون سوى ما يشبه مرآة عاكسة هلا

أقرب إىل كـل    ) وهللا املثل األعلى  (وهكذا فإن اهللا جل جالله وهو مشس األزل واألبد          
ات، إالّ من يقطع مجيع املوجـود . شيء من كل شيء، مع أن كلَّ شيء بعيد عنه بعداً مطلقاً     

ويتخلص من اجلزئية ويرتقى يف مراتب الكلية متدرجاً مرتبة مرتبة وميضي عرب آالف احلجب              
ويتقرب إىل إسم حميط باملوجودات كلها، فيقطع مراتب كثرية أمامه، مث بعد ذلك يتشـرف               

  .بنوع من القرب



ينظر إن اجلندي الفرد بعيد جداً عن الشخصية املعنوية للقائد األعظم، فهو            : ومثال آخر 
إىل قائده من مسافة يف غاية البعد ومن خالل حجب معنوية كثرية، فرياه يف منوذج مصغر يف                 

  .مرتبة العريف
أما القرب احلقيقي من الشخصية املعنوية للقائد األعظم، فيلزمه املضي يف مراتب كلية             

ده ويراه بأمره   بينما القائد األعظم موجود عن    . كثرية كمراتب املالزم والنقيب والرائد وهكذا     
 والروح - وقانونه ومراقبته وحكمته وعلمه، وهو موجود بذاته إزاءه إن كان قائداً يف املعىن

  .كما هو يف الصورة والظاهر -
وملا كانت هذه احلقيقة قد أثبتت إثباتاً قاطعاً يف الكلمة السادسة عشرة نكتفي هنا ذا               

  .القدر املختصر
  :ويرد على البال أيضاً

إنين أنكر وجود السماوات وال اؤمن باملالئكـة، فكيـف          : ول من كل قلبك   إنك تق 
  أصدق سري إنسان وجتواله يف السماوات ومقابلته املالئكة؟

ال شك أن إراءة شيء وإفهام أمٍر إىل من كان مثلك وقد أسِدلَت الغشاوة علـى                ! نعم
ولكن لشدة نصاعة   . صعب وعسري بصره واحندر عقلُه إىل عينه فلم يعد يرى إالّ املادة، شيء            

  :لذا نقول. احلق ووضوحه يراه حىت العميان
فالضـوء والكهربـاء واحلـرارة      ” باألثري“انه من املتفق عليه أن الفضاء العلوي مملوء         

  .وأمثاهلا من السياالت اللطيفة دليل على وجود مادة مالئة للفضاء
 والسنابل علـى مزرعتـها،   فكما تدل الثمرات على شجرا، واألزهار على روضتها،   

واألمساك على حبرها بالبداهة، فهذه النجوم أيضاً تقتحم عيون العقول دالة بالضرورة علـى              
  .وجود روضتها ومنشئها ومزرعتها وحبرها

فما دام العامل العلوي مبنياً بأشكال متنوعة، كلٌ منها يبني أحكاماً خمتلفة يف أوضـاع               
خمتلفة أيضاً بعضها عن بعض؛ إذ كما أن  - أي السماوات - خمتلفة، فإن منشأ تلك األحكام

كالعقل والقلب والروح واخليال  - عدا اجلسم املادي – يف اإلنسان أمناطاً من وجود معنوي
واحلافظة وغريها، ففي العامل أيضاً الذي هو على صورة إنسان أكرب، ويف الكائنات اليت هـي        



عامل اجلسماين، فضالً عن أن لكل عالٍَم من العوامل         شجرة مثرة اإلنسان، عوامل أخرى سوى ال      
  .مساءه ابتداًء من عامل األرض حىت عامل اجلنة

  :ونقول مبناسبة املالئكة
إن األرض وهي من السيارات املتوسطة احلجم وصغرية وكثيفة بالنسـبة للنجـوم، إن       

 شيء يف املوجـودات  ومها امثن - كانت مليئة مبا ال يعد وال حيصى من أمناط احلياة والشعور
فكيف بالسماوات اليت هي حبار واسعة تسبح فيها جنوم كأا عمـارات مزدانـة    - وأنورها

  وقصور شاهقة بالنسبة لألرض اليت هي بيت مظلم صغري؟
إذن فالسماوات مساكن ذوي شعوٍر وذوي حياٍة، وبأجناس متنوعة وبأعداد ال تعد وال  

يث إننا أثبتنا إثباتاً قاطعاً وجود السماوات وتعددها        وح. حتصى، وهم املالئكة والروحانيات   
: وذلك يف تفسري قوله تعـاىل     " إشارات اإلعجاز يف مظان اإلجياز    "يف تفسرينا املسمى بــ     

وكذا أثبتنا وجود املالئكة اثباتاً     ) 29:البقرة (]ثُم استوى ِإلَى السماِء فَسواهن سبع سمواتٍ      [
  .الشك يف الكلمة التاسعة والعشرين، نوجز هنا البحث وحنيله إىل تلكما الرسالتنيال يدنو منه 
إن وجود السماوات اليت قد سويت من األثري وأصـبحت مسـار الضـوء              : احلاصل

واحلرارة واجلاذبية وأمثاهلا من السيارات اللطيفة، وظلت مالئمة حلركات النجوم والكواكب           
  قد أخذت أوضـاعاً      175) السماء موج مكفوف  ( ث الشريف   السيارة كما أشار إليها احلدي    

إىل اقرب كوكب سيار إلينا،  ) املسمى مبجرة السماء  (خمتلفة وأشكاالً متباينة، من درب التبانة       
يف سبع طبقات، كل منها حبكم سقف لعامل آخر، من عامل األرض إىل عامل الربزخ إىل عامل                 

  .احلكمة ومنطق العقلهكذا تقتضي .. املثال، واىل عامل اآلخرة
  :ويرد على البال أيضاً

                                                           
وفي تحفة االحوذي برقم ) 3298(والترمذي برقم ) 2/370( جزء من حديث أخرجه اإلمام احمد في مسنده  175
وعزاه صاحب التحفة الحمد وابن ابي حاتم والبزار وفي . هذا حديث غريب من هذا الوجه: وقال) 3352(

ط، وفيه ابو جعفر الرازي، وثقّه ابو حاتم جزء من حديث رواه الطبراني في األوس) 132/ 8(مجمع الزوائد 
سورة  - وتفسير ابن كثير) 7/121(وغيره وضعفه النسائي وغيره، وبقية رجاله ثقات، وانظر فيه كذلك 

 .المترجم - .الحديد



إننا ال نصعد بالطائرة إىل األعايل إالّ بشق األنفـس ونصـل            : أنت تقول ! أيها امللحد 
بصعوبة بالغة إىل مسافة بضع كيلومترات، فكيف ميكن إلنسان أن يقطع جبسمه مسافة ألوف              

  !السنني مث يعود إىل حيث أتى يف بضع دقائق؟
  :وحنن نقول

جسماً ثقيالً كاألرض يقطع يف الدقيقة الواحدة مسافة مثان ومثانني ومائـة سـاعة              إن  
أي تقطـع األرض مسـافة مخـٍس        . تقريباً حبركته السنوية، حسب ما توصلتم إليه من علم        

  !وعشرين ألف سنة يف السنة الواحدة
 أليس قادراً يا ترى ذلك القدير ذو اجلالل الذي يسير هذه األرض ـذه احلركـات               
املنتظمة الدقيقة على أن يأيت بإنسان إىل العرش؟ وأال تستطيع تلك احلكمة اليت تجري األرض             

بقانون رباين يطلَق عليه اسم جاذبية الشمس، أن ترقى جبسـم   - كاملريد املولوي – الثقيلة
  إنسان إىل عرش الرمحن كالربق جباذبة رمحة الرمحن وباجنذاب حمبة نور السماوات واألرض؟

  !رد على البال أيضاًوي

هب انه يستطيع أن يرقى ويعرج إىل السماء، ولكن ملاذا عرج بـه؟ وأي              : انك تقول 
  ضرورة للعروج؟ اما كان يكفيه أن يعرج بقلبه وروحه كما يفعله األولياء الصاحلون؟

  :وحنن نقول
 ملكـه   ما دام الصانع اجلليل قد أراد إظهار آياته الكربى له  صلى اهللا عليه وسلم  يف                

وملكوته، وأراد اطالعه على منابع ومصانع هذا العامل، وأراد إراءته النتائج األخروية ألعمال             
فال شك يف أن يصحب معه إىل العرش، بصره الذي هو يف حكـم مفتـاح لعـامل                  .. البشر

كما أن من مقتضـى العقـل       . املُبصرات، ومسعه الذي يطّلع به على آيات عامل املسموعات        
ة أن يصحب معه إىل العرش جسمه املبارك أيضاً الذي هو يف حكـم ماكنـة آالٍت                 واحلكم

وأجهزة تدور عليها وظائف روحه اليت ال حتد؛ إذ كما جتعل احلكمة اإلهلية اجلسـم رفيقـاً                 
للروح يف اجلنة، حيث اجلسد مناط كثري من وظائف العبودية وما ال حيد من اللذائذ واآلالم،                

وحيث إن اجلسم يدخل اجلنة مع الروح، فانـه         .  املبارك سريافق الروح   فالبد أن ذلك اجلسد   



من حمض احلكمة أيضاً جعل جسده املبارك رفيقاً للذات احملمدي  صلى اهللا عليه وسلم  الذي      
  . عرج به إىل سدرة املنتهى اليت هي جسد جنة املأوى

  :ويرد على البال أيضاً
  ف السنني، يف بضع دقائق؟انه حمال عقالً قطع مسافة ألو: انك تقول
  :وحنن نقول

إن مـدى   : فمثالً. إن احلركات فيما صنعه الصانع اجلليل يف غاية االختالف والتباين         
فسرعة الكواكـب   . اختالف سرعة الصوت والضوء والكهرباء والروح واخليال معلوم لدينا        

  . ولفيها من االختالف ما حيري العق - كما هو معلوم علمياً - السيارة أيضاً
فكيف تبدو حركة جسمه اللطيف  صلى اهللا عليه وسلم الذي اكتسب بالعروج سرعةً              

  فتبع روحه السامية،تلك احلركة السريعة سرعة الروح خمالفة للعقل؟ 
فأنت بنفسك إذا منت عشر دقائق، تتعرض إىل حاالت قد ال تتعرض هلا يف اليقظـة يف         

 دقيقة واحدة وما يسمع فيها من كالم وما ينطق به        حىت إن ما يراه اإلنسان يف الرؤيا يف       . سنة
  .من أقوال إذا ما جمع وضم بعضه إىل بعض فانه يلزمه مدة يوم أو اكثر يف عامل اليقظة

فالزمان الواحد إذن بالنسبة لشخصني، ميكن أن يكون يف حكم يوٍم واحد ألحـدمها              
  .وسنٍة واحدة لآلخر

  :املثالفانظر إىل هذا املعىن مبنظار هذا 
لنفترض وجود ساعة لقياس سرعة حركات اإلنسان والطلقـة والصـوت والضـوء             

ويف هذه الساعة عقارب، عقرب يعد الساعات، وآخـر يعـد           . والكهرباء والروح واخليال  
الدقائق يف دائرة أوسع من األوىل ستني مرة، وعقرب آخر يعد الثواين يف دائرة أوسع من هذه                 

وهكذا عقارب الروابـع    .. لثوالث يف دائرة أوسع من هذه ستني مرة       ستني مرة، وآخر يعد ا    
أي تكون للسـاعة عقـارب      . واخلوامس والسوادس والسوابع والثوامن والتواسع والعواشر     

  .عجيبة كل منها يدور يف دائرة أوسع من اليت قبلها بستني ضعفاً
رية، فيلزم أن تكون    فلو كانت دائرة العقرب العاد للساعات بقدر ساعتنا اليدوية الصغ         

  .دائرة العقرب العاد للعواشر مبقدار املدار السنوي لألرض أو اكرب منه



  :واآلن لنفترض أن هناك شخصني
  .كأنه قد ركب عقرب الساعات فرياقب ويطّلع على ما حوله: أحدمها
  .كأنه قد ركب عقرب العواشر ويشاهد ما حوله: واآلخر

أشياء يف زمان واحد، هو نسبة الفرق بني ساعتنا         فالفرق بني ما يشاهده الشخصان من       
اليدوية ومدار األرض السنوي، أي أن الفرق هائل جداً، وهكذا فألن الزمان عبارة عن لوٍن               
من ألوان احلركة وصبغتها أو شريط هلا، فاحلكم اجلاري يف احلركات جاٍر أيضاً يف الزمان؛ إذ       

لراكب ذو الشعور على عقـرب السـاعات،        بينا نشاهد يف ساعة واحدة بقدر ما يشاهده ا        
 – وحقيقة عمره هي بالقدر نفسه، فإن الرسول األعظم صلى اهللا عليه وسلم يف الزمان نفسه

يف تلك الساعة املعينة يركب براق التوفيق اإلهلي ويقطـع   - كالراكب على عقرب العواشر
ـ           ي إىل نقطـة دائـرة      مجيع دوائر املمكنات  كالربق ويرى آيات الـملك وامللكوت ويرتق

الوجوب، ويتشرف باللقاء والكالم، وحيظى برؤية اجلمال اإلهلي ويتلقى العهد واألمر اإلهلي            
  .وهو كذلك.. وقد عاد فعالً. ألداء وظيفة مث يعود

  : ويرد على البال أيضاً
ولكن ال يقع فعالً كل ما هو حمتمـل         ! نعم جيوز، ولرمبا ميكن أن حيدث     : إنكم تقولون 

   وقوعه؟احتمالوممكن، إذ كيف يصح أن يحكَم على شيء ليس له مثيل، مبجرد الوقوع 
  :وحنن نقول

فكل ذي نظر مثالً يرقـى بنظـره مـن األرض إىل           . إن أمثال املعراج كثرية ال حتصى     
وكل ذي علم يذهب بعقله راكباً قوانني الفلك إىل مـا           .. يف ثانية واحدة  ” نبتون“كوكب  

وكل ذي إميان يركب فكره على أفعال الصـالة         .. دقيقة واحدة وراء النجوم والكواكب يف     
وكل ذي  .. وأركاا مودعاً الكائنات وراء ظهره فيذهب إىل احلضور اإلهلي مبا يشبه املعراج           

قلب وويل كامل يستطيع أن ميضي بالسري والسلوك من العرش ومن دائرة األمساء والصـفات              
ين واإلمام الرباين وأمثاهلما من األفذاذ قد حصل هلـم          حىت إن الشيخ الكيال   .. يف أربعني يوماً  

وان املالئكة الذين   .. عروج روحي إىل العرش يف دقيقة واحدة، كما خيربون بروايات صادقة          



هم أجسام نورانية حيصل هلم ذهاب وإياب من العرش إىل الفرش ومن الفرش إىل العـرش يف                 
  .شر إىل روضات اجلنات يف زمان قصريوان أهل اجلنة يعرجون من احمل.. زمن قصري جداً

فهذا القدر من األمثلة الكثرية يبني قطعا أن سلطان مجيع األولياء واملرسلني وإمام مجيع              
املؤمنني وسيد مجيع أهل اجلنة ومقبول مجيع املالئكة ذلكم الرسول الكرمي  صلى اهللا عليـه                

فهذه . هللا مبا يليق مقامه الرفيع وسلم بال شك حيصل له معراج يكون مدار سريه وسلوكه إىل ا           
  .هي احلكمة بعينها، ويف غاية املعقولية، وهي واقعة فعالً دون أدىن ريب

  
  األساس الثالث

  
  ما حكمة املعراج؟

إن حكمة املعراج هي من الرفعة والسمو حبيث يعجز الفكر البشـري عـن              : اجلواب
ي من الدقة واللطف مبا يدق عـن  إدراكها، وهي من العمق والغور مبا  يقصر عن تناوهلا، وه        

ولكن على الرغم من عدم القدرة على إدراك حقائق هذه احلكمـة            .. أن يراها العقل مبفرده   
  :واستيعاا، فانه ميكن أن يعرف وجودها ببعض اإلشارات كما يأيت

ألجل إظهار نور وحدته سبحانه وتعاىل وجتلي أحديته يف طبقات املخلوقات، اصطفى            
هو كخيِط اتصال نوراين بـني منتـهى    - ئنات ورب العاملني فرداً متميزاً مبعراٍجخالق الكا

متخذاً إياه موضـع خطابـه، باسـم مجيـع      - طبقات كثرة املوجودات إىل مبدأ الوحدة
ليشهد بنظره مجـال  .. مقاصده اإلهلية باسم ذوي الشعور - وبه - معلماً إياه.. املخلوقات

  . خملوقاته، ويشِهد اآلخرين آثار اجلمال والكمالصنعته وكمال ربوبيته يف مرآة
وان  - بشهادة آثاره ومصنوعاته - إذ ما دام رب العاملني له مجال مطلق وكمال مطلق

اجلمال والكمال حمبوبان لذاتيهما، فمالك ذلك اجلمال والكمال إذن له حمبة بال اية جلماله              
ثرية يف املصنوعات؛ فيويل سبحانه مصنوعاته      وكماله، وتلك احملبة تظهر بوجوٍه عدة وأمناط ك       

  ..حبه ملا يرى فيها من أثر مجاله وكماله



وأحب ذوي احلياة وامساهم ذوو     .. وملا كان أحب املصنوعات وأمساها لديه ذوو احلياة       
فأحب .. هو ضمن اإلنسان - باعتبار جامعية اإلستعدادت - واحب ذوي الشعور.. الشعور

رد الذي انكشفت استعداداته انكشافاً تاماً فأظهر اظهاراً كامالً مناذج          إنسان إذن هو ذلك الف    
  .كماالته سبحانه املنتشرة يف املصنوعات واملتجلية فيها

وهكذا، فصانع املوجودات ألجل مشاهدة مجيع أنواع جتلي احملبة املبثوثـة يف مجيـع              
اصـطفى   - بسر األحدية - وألجل إظهار مجيع أنواع مجاله.. املوجودات يف نقطٍة، يف مرآة

من هو مثرة منورة من شجرة اخللق، ومن قلبه يف حكم نواة قادرة على استيعاب حقائق تلك                 
هو كخيط اتصال نوراين بني النواة والثمرة، أي مـن   - اصطفاه مبعراج.. الشجرة األساسية

نات؛ فرقاه إىل حضـوره،  مظهراً حمبوبية ذلك الفرد الفذ أمام الكائ - املبدأ األول إىل املنتهى
وشرفه برؤية مجاله، وأكرمه بأمره، وأناط به وظيفةً جعل ما عنده من حكمٍة قدسية تسـري          

  .إىل اآلخرين
  :سنرصد هذه احلكمة اإلهلية من خالل مثالني إثنني

  :وهو ما بيناه مفصالً يف الكلمة احلادية عشرة وكما يأيت:  األول
 كثرية جداً مألى بأنواع ال تعد وال حتصى مـن           إذا ما وجدت لسلطان عظيم خزائن     

اجلواهر النفيسة واألملاسات الفريدة، وكانت له مهارة فائقة يف بدائع الصنعة، ولـه معرفـة               
واسعة بفنون عجيبة ال حتصر، وإحاطة تامة ا، مع اطالع شامل على علوم بديعة ال حد هلا،                 

ا البــدائع والفنون سـرييد   فــالشك أن ذلك الســلطان ذ    .. وعلم كـامل ــا  
حيث إن كل ذي مجـال وكمـال يريـد     - فتح معرض عام، يعرض فيه معروضاته القيمة

وذلك ليصرف أنظار األهلني إىل رؤية عظمـة سـلطنته    - مشاهدة وإشهاد مجاله وكماله
ويشِهدهم شعشعة ثروته وخوارق صنعته وعجائب معرفته، وذلك ليشاهد مجالَـه وكمالَـه             

  : على وجهنياملعنويني
  .بنظره الثاقب الدقيق: وجه
  .بنظر اآلخرين: وآخر



وبناء على هذه احلكمة؛ سيشرع هذا السلطان العظيم حتماً بتشييد قصر عظيم واسع             
مهيب، ويقسمه تقسيماً بارعاً إىل دوائر وطوابق ومنازل فخمة، موشحاً كل قسم جبـواهر              

 ما أبدعته يد صنعته وألطفها، منظماً إياه بـأدق         ومرصعات خزائنه املتنوعة، جممالً إياه بأمجل     
وبعد ذلك سيبسط موائد واسعة عامرة، مبا يليق بكل طائفة، معداً ا            . دقائق فنونه وحكمته  

  .ضيافة عامة سخية تزخر بأنواع نعمه وأمناط أطعمته اللذيذة
عل أحـدهم   مث يدعو رعاياه إىل هذه الضيافة الكرمية، ومشاهدة كماالته البديعة، وجي          

رسوالً بينه وبينهم، فيدعوه إليه مروراً من أدىن الطبقات إىل أعالها، ويسيره دائرة فـدائرة،               
مشهداً إياه معامل تلك الصنعة البديعة، وخمازن ما يِرد من الطبقات الدنيا            .. وطبقة فوق طبقه  

 له ذاته املباركة، اليت من حماصيل، حىت يبلغه دائرته اخلاصة، فيشرفه بقبوله إىل حضرته، مظهراً          
ويسنمه وظيفـة  . فيعلّمه كماالته الذاتية ويرشده إىل حقائق القصر.. هي أصل مجيع كماالته 

مرشد رائد للمتفرجني ويرسله إليهم ليعرف األهلني صانع القصر؛ مبا يف القصر من أركـان               
.. ع من إشارات  نقـوشه وعجائب صنعته، ويعلّم ما فـي النقوش من رموز، وما يف الصنائ           

ويعرف الداخلني إىل القصر؛ ما هذه املرصعات املنظومة والنقوش املوزونة؟ وكيف أا تـدل           
على كماالت مالك القصر وإبداعه؟ ويرشدهم إىل آداب السري والتفرج ويلقنـهم مراسـيم              

  .كل ذلك وفق ما يرضيه ويطلبه.. التشريفات للمثول أمام السلطان العظيم الذي ال يرى
فقد أراد الصانع اجلليل، سلطان األزل واألبد، رؤية وإراءة         ) وهللا املثل األعلى  (هكذا  و

مجاله املطلق، وكماله املطلق، فبىن قصر العامل هذا يف أبدع ما يكون، حبيث إن كل موجـود           
فيه يذكر كماالته بألسنة كثرية، ويدل على مجاله بإشارات عديدة، حىت ان الكائنات تظِهر              

د فيها؛ كم من كنــوز معنـوية خمفية ضمن كل اسم من أمساء اهللا احلسـىن،               بكل موجو 
بل إن داللتها هذه هي مـن الوضـوح         !. وكم من لطائف مستترة ضمن كل عنوان مقدس       

واجلالء ما جعل مجيع الفنون والعلوم جبميع دساتريها قاصرة عن بلوغ ما يف كتاب الكون من   
الم، علماً أن ذلك الكتاب مل يفِصح بعد عن عشِر معشار           بدائع األدلة منذ زمن آدم عليه الس      

  .ما يعبر عنه من معاين األمساء والكماالت اإلهلية



وهكذا فالصانع ذو اجلالل واجلمال والكمال الذي شيد هذا القصر البديع معرضاً لرؤية    
األرض معاين  مجاله وكماله املعنوي وإراءته، تقتضي حكمته، أن يعلّم أحد ذوي الشعور يف             

وان يرقيه إىل العوامل العلوية الـيت       .. آيات ذلك القصر، لئال تبقى معانيه عبثاً ال نفع هلم منها          
وان يرفعه إىل درجة    .. هي منابع ما يف ذلك القصر من أعاجيب، وخمازن ما فيه من حماصيل            

 مكلفاً إيـاه    عالية هي فوق مجيع خملوقاته ويشرفه بقرب حضوره، ويسيره يف عوامل اآلخرة،           
مبلّغاً إياهم  .. داعياً إياهم إىل سلطان ربوبيته    .. بوظائف ومهماٍت، ليكون معلماً لعموم عباده     

وأمثاهلا مـن الوظـائف     .. مفسراً هلم آياته التكوينية يف القصر     .. بوظائف مرضيات ألوهيته  
ته مبا قلّـده مـن   األخرى اليت يبني ا سبحانه للعاملني أمجع فضلَ هذا املختار وعظمة منـزل       

  .أنه املبلّغ الصادق والترمجان األمني - بالقرآن الكرمي - أومسة املعجزات، ويعـلِّمهم
وهكذا، فقد بينا بضع حكٍَم للمعراج من بني ِحكَمه الكثرية، وذلك يف ضوء هذا املثال               

  . تقيس بقية اِحلكَم على منوالهأنوعليك 
  :  املثال الثاين

يم كتاباً معجزاً ؛ كل صحيفة منه تزخر حبقـائق مـا يف مائـة          إذا ما ألّف شخص عل    
كتاب، كل سطر منه حيوي على معاين لطيفة ملا يف مائة صحيفة، كل كلمة منه تنطوي على                 

وكانت مجيع معاين .. حقائق ما يف مائة سطر، كل حرف منه يعبر عن معاين ما يف مائة كلمة
الت املعنوية لذلك الكاتب البديع املعجز وتتوجه       ذلك الكتاب ومجيع حقائقه تشري إىل الكما      

  ..حنوها
فإذا كان األمر هكذا، فال ريب أن ذلك الكاتب املعجز ال يترك كتابه املعجز هذا دون                

..  يدعها معطلة ال طائل وراءها     أنفائدة، وال يغلق أبواب هذه اخلزينة اليت ال تنفَد، بل حمال            
.. ذلك الكتاب لئال يبقى ذلك الكتاب القيم مهمالً دون معىن         لذا سيعلّم أفراداً معينني معاين      

وجتد طريقها إىل الكمال، ويشاهد مجالَه املعنوي ليحب ويحبـب          . ولتظهر كماالته املخفية  
صاحبه، أي أنه سيعلّم أحداً مفردات ذلك الكتاب، جبميع معانيه وحقائقه، ملقناً إياه درسـاً   

  .إىل  آخر صحيفة، حىت مينحه الشهادة عليهدرساً من أول صحيفة فيه 



وهكذا فاملصور اجلميل سبحانه وتعاىل الذي كتب هذه الكائنات إظهاراً لكماالتـه،            
كتبها كتابةً بديعة، ال أبدع منـها؛ إذ تـدل مجيـع            .وإبرازاً جلماله وحقائق أمسائه املقدسة    

 صفاته اجلليلة وعلى كماالته على أمسائه احلسىن وعلى - مبا ال حيد من اجلهات – املوجودات
  .املطلقة وتعبر عنها

إن مل يعرف معناه، فسـيذهب هبـاًء منثـوراً،     - مهما كان - ومن املعلوم إن كتاباً
وستسقط قيمته إىل العدم، فكيف بكتاب كهذا الذي يتضمن كل حرف فيه ألوف املعـاين؟               

بل كاتب ذلك الكتاب املعجز     ! قطفال ميكن أن تسقط قيمته قطعاً وال ميكن أن يذهب هباًء            
من هو أعم نظراً وأمشل  – حسب استعدادات كل طائفة - سيعلّمه حتماً، ويفهم قسماً منه

وألجل تدريس مثل هذا الكتاب وتعليمه تعليماً كلياً وشامالً مجيع          . شعوراً وأكمل استعداداً  
أي يلزم مشاهدةً وسرياً ابتداًء     حقائقه، تقتضي احلكمة سرياً وسلوكاً يف غاية السمو والرفعة،          

وانتـهاء إىل   - اليت هي أوىل صفحات هذا الكتـاب  - من اية طبقات املوجودات الكثرية
وهكذا ميكنك مشاهدة شيء من احلكـم السـامية         . دائرة األحدية اليت هي منتهى صفحاته     

  . للمعراج يف ضوء هذا املثال
الستماع، وننصت إىل ما جيـول يف قلبـه            واآلن نلتفت إىل امللحد القابع يف مقام ا       

  .. لنشاهد أي طور من األطوار قد تلبس
  :فالذي يرد إىل اخلاطر أن قلبه يقول

لقد بدأت أخطو خطوات يف طريق اإلميان، ولكن هناك ثالثة إشكاالت ومعضالت ال             
  !أستطيع حلّها واستيعاا

  .  عليه وسلمِلم اختص ذا املعراج العظيم حممد صلى اهللا: األول
كيف يكون ذلك النيب الكرمي  صلى اهللا عليه وسلم  نواة هذه الكائنات؟ حيث               : الثاين
ويف الوقت نفسه هو آخر مثرة من مثرات الكائنات       . أن الكائنات قد خلقت من نوره     : تقولون
  ماذا يفيد هذا الكالم؟!. وأنورها



 العامل العلوي إمنـا كـان ألجـل         أن العروج إىل  : تقولون فيما بينتموه سابقاً   : الثالث
مشاهدة املعامل واملصانع األساس ملا يف العامل من آثار، ولرؤية خمازن ومسـتودعات نتـائج               

  ماذا يعين هذا الكالم؟.. اآلثار
  :اإلشكال األول

إن إشكالكم األول هذا، قد حلَّ مفصالً يف الكلمات الثالث والثالثني ضمن            : اجلواب
نا نشري هنا جمرد إشارة جمملة على صورة فهرس موجز إىل كمـاالت             كتاب الكلمات، إال أن   

  .النيب الكرمي صلى اهللا عليه وسلم، ودالئل نبوته، وأنه هو األحرى ذا املعراج العظيم
إن الكتب املقدسة، التوراة واإلجنيل والزبور تضم بشارات بنبوة الرسول الكـرمي          : اوالً

، رغم تعرضها إىل التحريفات طوال العصور، وقد استنبط  صلى اهللا عليه وسلم  وإشارات اليه      
يف عصرنا هذا العامل احملقق حسني اجلسر عشراً ومائة بشارة منها، وأثبتها يف كتابه املوسـوم                

  .”الرسالة احلميدية“
بشارات كثرية بشر ا الكهـان   - ورويت بروايات صحيحة - إنه ثابت تارخيياً: ثانياً

ِشق وسطيح، قبيل بعثته صلى اهللا عليه وسلم وأخربا أنه نـيب            : ملشهورينمن أمثال الكاهنني ا   
  .آخر الزمان
 ما حدث ليلة مولده صلى اهللا عليه وسلم من سقوط األصنام يف الكعبة وانشقاق               :ثالثاً

  .إيوان كسرى وأمثاهلا من مئات اإلرهاصات واخلوارق املشهورة يف كتب التأريخ
أصابعه الشريفة وسقيه اجليش به، وأنني اجلذع يف املسـجد           نبعان املاء من بني      :رابعاً

 وأمثاهلا من املعجـزات الثابتـة   ]وانشق الْقَمر[وانشقاق القمر كما نصت عليه اآلية الكرمية   
  .لدى العلماء احملققني واليت تبلغ األلف قد أثبتتها كتب السري والتأريخ

 ريب فيه أن ما يتحلى به صلى اهللا عليه وسلم            لقد اتفق األعداء واألولياء مبا ال      :خامساً
من األخالق الفاضلة هو يف أمسى الدرجات، وأن ما يتصف به من سجايا محيدة يف دعوته هو 

وأن شريعته الغراء تضم أكمـل      . يف أعلى املراتب، تشهد بذلك معامالته وسلوكه مع الناس        
  .اخلصال احلسنة، تشهد بذلك حماسن األخالق يف دينه القومي



 لقد أشرنا فـي اإلشارة الثانية من الكلمة العاشرة إىل أن الرسول الكرمي صلى              :سادساً
اهللا عليه وسلم هو الذي أظهر أعلى مراتب العبودية وامساها بالعبودية العظيمة يف دينه تلبيـة                

  .إلرادة اهللا يف ظهور ألوهيته مبقتضى احلكمة
لى مجاٍل يف كمال مطلق خلالق العامل أكرم دالّ ع -  كما هو بديهي-وأنه هو كذلك 

وأفضل معرف لبى إرادة اهللا سبحانه يف إظهار ذلك اجلمال بوساطة مبعوث كمـا تقتضـيه                
  .احلكمة واحلقيقة

اعظم دالّ على كمال صنعٍة يف مجـال مطلـق    - كما هو مشاهد - وأنه هو كذلك
وعال يف جلب األنظـار إىل      لصانع العامل، وبأعظم دعوة وأندى صوت، فلبى إرادة اهللا جل           

  .كمال صنعته واإلعالن عنها
أكمل من أعلن عن مجيع مراتب التوحيد، فلبـى إرادة   - بالضرورة - وأنه هو كذلك

  .رب العاملني يف إعالن الوحدانية على طبقات كثرة املخلوقات
أجلى مرآة وأصفاها لعكس حماسن مجال مالك العـامل   - بالضرورة - وأنه هو كذلك

وهو أفضل من أحبه وحببه، فلبـى   - كما تشري إليه آثاره البديعة - طائف حسنه املنـزهول
  .إرادته سبحانه يف رؤية ذلك اجلمال املقدس وإراءته مبقتضى احلقيقة واحلكمة

 - أعظم من عرف ما يف خزائن الغيب لصانع هذا العامل - بالبداهة - وأنه هو كذلك
وهو أفضل من أعلن عنها ووصـفها،   - بأبدع املعجزات وأمثن اجلواهرتلك اخلزائن املألى 

  .فلبى إرادته سبحانه يف إظهار تلك الكنوز املخفية
أكمل مرشد بالقرآن الكرمي للجن واإلنس بل للروحانيني  - بالبداهة - وأنه هو كذلك

أروع زينة ومكّن فيهـا  واملالئكة، واعظم من بين معاين آثار صانع هذه الكائنات اليت زينها ب   
أرباب الشعور من خملوقاته لينعموا بالنظر والتفكر واالعتبار، فلّىب إرادته سبحانه يف بيان معاين 

  . تلك اآلثار وتقدير قيمتها ألهل الفكر واملشاهدة
أحسن من كشف حبقائق القرآن عن مغزى القصد مـن   - بالبداهة - وأنه هو كذلك

وهو أسئلة ثالثـة    . نها، وأكمل من حلّ اللغز احملري يف املوجودات       حتوالت الكائنات والغاية م   



من انت؟ ومن أين؟ واىل اين؟ فلبى إرادته سبحانه يف كشف ذلك الطلسم املغلـق               : معضلة
  . لذوي الشعور بوساطة مبعوث

أكمل من بين املقاصد اإلهلية بالقرآن الكرمي وأحسن من  - بالبداهة - وأنه هو كذلك
سبيل إىل مرضاة رب العاملني، فلبى إرادته سبحانه يف تعريف ما يريـده مـن ذوي                وضح ال 

الشعور وما يرضاه هلم بوساطة مبعوث، بعدما عرف نفسه هلم جبميع مصـنوعاته البديعـة               
  .وحببها إليهم مبا أسبغ عليهم من نعمه الغالية

آن الكرمي وأداهـا  اعظم من استوىف مهمة الرسالة بالقر - بالبداهة - وأنه هو كذلك
أفضل أداء يف أمسى مرتبة وابلغ صورة وأحسن طراز، فلبى إرادة رب العاملني يف صرف وجه                
هذا اإلنسان من الكثرة إىل الوحدة ومن الفاين إىل الباقي، ذلك اإلنسان الذي خلقه سبحانه               

كلية وابتاله مبشاعر   مثرةً للعامل ووهب له من االستعدادات ما يسع العامل كله وهيأه للعبودية ال            
  .متوجهة إىل الكثرة  والدنيا

وحيث إن أشرف املوجودات هم ذوو احلياة، وأنبل األحياء هم ذوو الشعور، وأكـرم              
ذوي الشعور هم بنو آدم احلقيقيون الكاملون، لذا فالذي أدى من بني بين اإلنسان املكـرم                

فضل صورة واعظم مرتبة من مراتب  تلك الوظائف املذكورة آنفاً وأعطى حقها من األداء يف أ         
فيكون قاب قوسني أو أدىن، وسيطرق باب  - باملعراج العظيم - األداء، ال ريب أنه سيعرج

السعادة األبدية وسيفتح خزائن الرمحة الواسعة، وسريى حقائق اإلميان الغيبية رؤية شـهود،             
  صلى اهللا عليه وسلم؟ ومن ذا يكون غري ذلكم النيب الكرمي

 جيد املتأمل يف هذه املصنوعات املبثوثة يف الكون أن فيها فعل التحسني يف منتهى               :سابعاً
اجلمال وفعل التزيني يف منتهى الروعة، فبديهي أن مثل هذا التحسني والتزيني يـدالن علـى                
وجود إرادة التحسني وقصد التزيني لدى صانع تلك املصنوعات فتلك اإلرادة الشديدة تدل             

  .. رغبة قوية سامية وحمبة مقدسة لدى ذلك الصانع حنو صنعتهبالضرورة على وجود
لذا فمن البديهي أن يكون أحب خملوق لدى اخلالق الكرمي الذي حيب مصنوعاته هـو               
من يتصف بأمجع تلك الصفات، ومن يظهر يف ذاته لطائف الصنعة إظهاراً كـامالً، ومـن                



مجـال املصـنوعات    - اب وتقـدير بإعج - يعرفها ويعرِّفها، ومن حيبب نفسه ويستحسن
  .األخرى

اهللا ... ما شـاء اهللا   ... سبحان اهللا “فمن الذي جعل السماوات واألرض ترن بصدى        
من أذكار اإلعجاب والتسبيح والتكبري جتاه ما يرصع املصنوعات من مزايـا تزينهـا              ” اكرب

ت القرآن الكـرمي    وحماسن جتملها ولطائف وكماالت تنورها؟ ومن الذي هز الكائنات بنغما         
فاجنذب الرب والبحر إليها يف شوق عارم من االستحسان والتقدير يف تفكر وإعالن وتشـهري،             

  .صلى اهللا عليه وسلم؟ يف ذكر وليل؟ من ذا يكون تلك الذات املباركة غري حممد األمني
ن فمثل هذا النيب الكرمي  صلى اهللا عليه وسلم الذي يضاف إىل كفة حسناته يف امليـزا                

والذي تضاف إىل كماالتـه     ”… السبب كالفاعل “مثل ما قامت به أمته من حسنات بسر         
والذي يفاض عليه من الرمحة اإلهلية وحمبتها ما ال         .. املعنوية الصلوات اليت تؤديها األمة مجيعاً     

..  حيدمها حدود فضالً عما يناله من مثرات ما أداه من مهمة رسالته من ثواب معنوي عظـيم                
فمثل هذا النيب العظيم  صلى اهللا عليه وسلم ال ريب أن ذهابه إىل اجلنة، وإىل سـدرة                  نعم،  

املنتهى، واىل العرش األعظم، فيكون قاب قوسني أو أدىن، إمنا هو عني احلق، وذات احلقيقـة                
  .وحمض احلكمة

  :اإلشكال الثاين
ميقـة الغـور يف   إن هذه احلقيقة اليت استشكلتها هي ع    ! أيها القاعد يف مقام االستماع    

ذاا، وهي عالية سامية إىل حد ال يبلغها العقل، بل ال يقترب منها، ومع هذا فإا ترى بنور                  
  .اإلميان

وحنن هنا سنحاول أن نقرب إىل األفهام شيئاً من تلك احلقيقة العالية ببعض األمثلة، اليت         
ائنات نظر احلكمة، بـدت  إذا ما نظر إىل هذه الك    : تساعد على ذلك، وهي على النحو اآليت      

كأا شجرة عظيمة ويف معناها، فكما أن الشجرة هلا أغصان وأوراق وأزاهري ومثرات، ففـي     
تشاهد أيضاً أن العناصر مبثابة اغصـانه،   - الذي هو شق من شجرة اخللقة - العامل السفلي

ـ           . أم مثراتـه  والنباتات واألشجار يف حكم أوراقه، واحليوانات كأا أزاهريه، واألناسي ك
فالقانون اإلهلي اجلاري على األشجار يلزم أن يكون جارياً أيضاً على هذه الشجرة العظمى،              



؛ لذا فمن مقتضى احلكمة أن تكون شجرة اخللقة هـذه           ”احلكيم“وذلك مبقتضى اسم اهللا     
ناشئة أيضاً من نواة، وان تكون النواة جامعةً علـى منـاذج وأسس سائر العوامل فضالً عن               
احتوائه على العامل اجلسماين؛ ألن النواة األصلية للكائنات املتضمنة أللوف العوامل ومنشأها ال             

وحيث إنه ليست هناك شجرة من غري نوع شجرة الكائنات . ميكن أن تكون مادة جامدة قط
قد سبقتها، فإن املعىن والنور الذي هو يف حكم املنشأ والنواة هلا قد جتسد بثمرة يف شـجرة                  

كائنات وألبس مالبس الثمرة، وذلك ألن النواة ال تكون جمردة عارية دائماً، إذ ما دامت مل                ال
  .تلبس لباس الثمرة يف أول الفطرة، فستلبسها يف األخري

وما دام اإلنسان هو تلك الثمرة، وأن أفضل مثرات نوع البشـر وأنورهـا وأحسـنها          
 كما أثبت سابقاً -د صلى اهللا عليه وسلم وأعظمها وأشرفها وألطفها وأمجلها وأنفعها هو حمم

الذي جلب نظر عموم املخلوقات بفضائله، وحصر نظر نصف األرض ومخس البشرية يف  -
فالبـد  .. ذاته املباركة واستقطب أنظار العاملني إىل حماسنه املعنوية باحملبة والتبجيل واإلعجاب       

ته صلى اهللا عليه وسـلم وسـيظهر        أن النور الذي هو نواة تشكِّل الكائنات سيتجسد يف ذا         
  .بصورة مثرة اخلتام
. ال تستبعد خلق هذه الكائنات البديعة العظيمة من ماهيٍة جزئيٍة إلنسان          ! أيها املستمع 

من نواة صغرية  - وكأا عامل بذاته - فإن القدير ذا اجلالل الذي خيلق شجرة صنوبر ضخمة
  ن نور حممد صلى اهللا عليه وسلم؟هلا، كيف ال خيلق، أو يعجز عن خلق الكائنات م

نعم، إن شجرة الكائنات شبيهة بشجرة طوىب اجلنة؛ جذعها وجذورها متوغلة يف العامل             
العلوي، وأغصاا ومثراا متدلية إىل العامل السفلي؛ لذا فان هناك خيطاً ذا عالقة نورانية ابتداًء       

  .من مقام الثمرة يف األسفل إىل مقام النواة األصلية
ملعراج النبوي صورة وغالف خليط العالقة النورانية ذاك، حيث فتح الرسول الكـرمي             فا

صلى اهللا عليه وسلم ذلك الطريق ودرج فيه بواليته، وعاد برسالته، وترك الباب مفتوحـاً،               
ليسلكه أولياء أمته الذين يتبعونه سلوكاً بالروح والقلب فيدرجوا يف تلك اجلادة النورانية حتت    

  .راج النبوي، ويعرجوا فيها إىل مقامات عالية كل حسب استعداداته وقابلياتهظالل املع



ولقد أثبتنا سابقاً؛ أن الصانع اجلليل قد أنشأ هذه الكائنات وزينها وكأا قصر بـديع               
فالرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم الذي هو حمـور تلـك            .. ألجل مقاصد وغايات جليلة   
ون موضع عنايته سبحانه قبل خلق الكائنات، وان يكون أول من املقاصد ومدارها البد أن يك
  .حظي بتجليه جلّ جالله

  .إذن فهو األول معىن، واآلخر وجوداً
وحيث إن الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم أكمل مثرات اخللق، ومدار قيمة مجيـع               

  .ي اإلجيادالثمرات، وحمور ظهور مجيع املقاصد، يلزم أن يكون نوره أول من نال جتل
  :اإلشكال الثالث

. هذه احلقيقة هلا من السعة ما ال تستطيع أذهاننا البشرية الضيقة اإلحاطة ا واستيعاا             
  .ولكن نستطيع النظر إليها من بعيد

وان نتائج . نعم، إن املعامل املعنوية للعامل السفلي، وقوانينه الكلية، هي يف العوامل العلوية       
وكـذا   - وهي بذاا حمشر املصنوعات - خلوقات اليت تعمر األرضأعمال ما ال حيد من امل

حـىت إن   . كلها تتمثل يف العوامل العلوية أيضـاً      .. مثرات األفعال اليت يقوم ا اجلن واإلنس      
واحلكمة املندرجة يف الكائنـات مـع       ” احلكيم“إشارات القرآن الكرمي، ومقتضى اسم اهللا       

تدلّ على أن احلسنات تتمثل بصورة مثرات       ..  ال حد هلا   شهادات الروايات الكثرية وأمارات   
  .اجلنة والسيئات تتشكل بصورة زقوم جهنم

وأمناط اخللقة .. نعم إن املوجودات الكثرية قد انتشرت على وجه األرض انتشاراً عظيماً          
حبيث إن أجناس املخلوقات وأصناف املصـنوعات الـيت     .. قد تشعبت عليه إىل درجة كبرية     

  .أل وختلى منها األرض تفوق كثرياً املصنوعات املنتشرة يف الكون كلهتتبدل ومت
وهكذا فمنابع هذه الكثرة واجلزئيات ومعادا األساس البد أا قوانني كلية، وجتليات            
كلية لألمساء احلسىن، حبيث ان مظاهر تلك القوانني الكلية وتلك التجليات الكليـة وتلـك               

وصافية إىل حٍد ما واليت كل  - غري مركبة -  اليت هي بسيطةاألمساء احمليطة، هي السماوات،
حىت إن إحدى تلك العـوامل      . واحدة منها يف حكم عرٍش لعاٍمل، وسقف له، ومركز تصرف         

  .هي جنة املأوى اليت هي عند سدرة املنتهى



ان التسبيحات والتحميـدات    : ولقد أخرب املخرب الصادق صلى اهللا عليه وسلم مبا معناه         
ذكر يف األرض تتجسد بصورة مثرات اجلنةاليت ت .  

  :فهذه النقاط الثالث تبني لنا
أن خمازن ما يف األرض من النتائج والثمرات احلاصلة إمنا هي  هنـاك، وان حماصـيلها                 

  .متوجهة ومساقة إىل هناك
اليت أتلفظها يف اهلواء مثرة جمسمة يف       ” احلمد هللا “: كيف تصبح : فال تقل أيها املستمع   

ة؟ ألنك عندما تلفظ كلمة طيبة وأنت يقظ يف النهار قد تتراءى لك يف الرؤيا بصـورة                  اجلن
فـإن  . وكذلك كالمك القبيح اراً قد تبلعه يف الرؤيا شيئاً مراً علقمـاً           . تفاح لذيذ فتأكله  

  !. اغتبت أحداً فإذا بك تجرب على أكل ميت
 الدنيا الذي هو عامل منام، تأكلـها        إذن فكلماتك الطيبة او اخلبيثة اليت تتلفظها يف عامل        

  !مثراٍت يف عامل اآلخرة الذي هو عامل اليقظة، وهكذا ال ينبغي تستبعد أكلك هذا
  



  
  األساس الرابع

  
  ما مثرات املعراج وفوائده؟

إن هلذا املعراج العظيم الذي هو شجرة طوىب معنوية فوائد جليلة مجة، ومثرات             : اجلواب
د على مخسمائة مثرة وفائدة، إال أننا سنذكر هنا مخساً منها فقط على             يانعة يتدىل منها ما يزي    

  :سبيل املثال
  الثمرة األوىل

رؤية املالئكة واجلنة واآلخرة،    : هي رؤية حقائق األركان اإلميانية، رؤية عني وبصر، أي        
ية بل حىت رؤية الذات اجلليلة، فهذه الرؤية واملشاهدة احلقة وهبت للكائنات امجع وللبشـر             

خاصة خزينة عظيمة ال تنفد، ونوراً أزلياً ال خيبو، وهدية أبدية مثينة ال تقدر بثمن؛ إذ أخرج                 
. ذلك النور الكائنات قاطبة مما يتوهم أا تتردى يف أوضاع فانية زائلـة مضـطربة أليمـة                
وأظهرها على حقيقتها؛ أا كتابات صمدانية، ورسائل ربانية قدسية، ومرايا مجيلة تعكـس             

مما أدخل السرور والفرح يف قلوب مجيع ذوي الشعور بل أـج الكائنـات              . مجال األحدية 
  .كلها

ومثلما اخرج ذلك النور الكائنات من أوضاع أليمة موهومة أخرج اإلنسان العاجز أمام 
فكشف . أعداء ال حد هلم، الفقري إىل حاجات ال اية هلا من أوضاع فانية ضالة يتخبط فيها               

 احلقيقية بأنه معجزةٌ من معجزات قدرة اهللا سبحانه، وخملوقه الذي  هو يف أحسن               عن صورته 
تقومي، ونسخةٌ جامعة من رسائله الصمدانية، وخماطَب مدرك لسلطان األزل واألبد وعبـده             
            والضـيف ،جبماله املقدس وحبيبـه بكماالته وخليلُه احملبوب، واملعج اخلاص، ومستحسن

  .رشح جلنته الباقيةاملكرم لديه وامل
فيا له من سرور بالغ ال منتهى له، وشوق عارم ال غاية له، مينحه هذا النور لكل مـن                   

  !يعد نفسه إنساناً



  الثمرة الثانية

تلك األسس اليت متثل مرضيات     . ”الصالة“وهي أنه أتى بأسس االسالم، ويف مقدمتها        
  .قيمة وحتفة طيبة إىل اجلن واإلنس كافةوقد أتى ا هدية .. رب العاملني، حاكم األزل واألبد

إن معرفة تلك املرضيات الربانية وحدها لتثري لدى اإلنسان من الرغبة والشوق والتطلع             
إىل فهمها ما ال ميكن وصفه، فضالً عما تورث من سعادة وانشراح وسرور؛ إذ ال جـرم أن                  

ه سلطانه الذي أنعـم  ما يطلب من - ولو من بعيد – كل إنسان يرغب رغبة جادة أن يعرف
عليه ويشتاق بلهفة أن يعرف ماذا يريد منه من أواله نعمه وأحسن إليه؟  وحىت إذا ما عرف                  
: مرضياته يغمره سرور بالغ ويشيع فيه الرضى واالطمئنان بل حىت إنه يتمىن من قلبه كله قائالً   

  .” أن أكون عليه؟يا ليت هناك واسطة بيين وبني موالي ألعرف ما يريد مين، وماذا يرغب“
نعم، إن اإلنسان الذي هو يف أشد الفاقة إىل مواله سبحانه وتعاىل يف كل آن، ويف كل                 
أحواله وشؤونه، وقد نال من أفضاله الكرمية، ونعمه السابغة ما ال يعد وال حيصى، وهو على                

ماالت يقني من أن املوجودات كلها يف قبضة تصرفه سبحانه، وما يتألق من سنا اجلمال والك              
لعلك تقدر  : أقول.. على املوجودات، ما هو إالّ ظل ضعيف بالنسبة جلماله وكماله سبحانه          

كم يكون هذا اإلنسان مشتاقاً ومتلهفاً ملعرفة ما يرضي هذا الرب اجلليل، وإدراك ما يطلبـه                
  !. منه

ها فهاهو ذا الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم قد أتى مبرضيات رب العاملني وقد مسع              
مساعاً مباشراً حبق اليقني من وراء سبعني ألف حجاب، أتى ا مثرة من مثرات املعراج وقدمها                

  .هدية طيبة إىل البشرية مجعاء
نعم، إن اإلنسان الذي يتطلع إىل معرفة ماذا حيدث يف القمر؟ وإذا ما ذهب أحدهم إىل                

وتأخذه احلرية واإلعجاب كلما    هناك وعاد فأخرب مبا فيه رمبا يضحي الكثري ألجل ذلك اخلرب،            
أقول إن كان وضع اإلنسان هكذا مع إخبار من ذهب إىل القمر،            ..!! عرف أخبار ما هنالك   

فكيف تكون هلفته وشوقه لتلقي أخبار من يأيت عن مالك امللك ذي اجلالل الذي ليس القمر                



 السرج اليت   يف ملكه االّ كذباب يطري حول فراش، يطري ذلك الفراش حول سراج من ألوف             
  ..تضئ مضيفه

نعم، لقد رأى الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم شؤون هذا امللك العظيم ذي اجلالل               
وعاد بعد رؤيته هلا وحدث البشر مبـا رآه  . وشاهد بدائع صنعته وخزائن رمحته يف عامل البقاء  

  .وشاهده
نصات شوق ورغبة   فإن مل ينصت البشر إىل هذا الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم إ            

  .وبكل تبجيل واعجاب، فافهم مدى جمافام العقلَ وجمانبتهم احلكمة
  الثمرة الثالثة

إنه شاهد كنوز السعادة األبدية و دفائن النعيم املقيم، وتسلّم مفتاحها، وأتى به هديـة               
  .لإلنس واجلن

ة لرمحة الرمحن اجلنة اخلالدة، ورأى التجليات األبدي - باملعراج - نعم، إنه شاهد ببصره
ذي اجلالل، وأدرك إدراكاً حبق اليقني السعادة األبدية، فزف بشرى وجود السعادة األبدية إىل 

تلك البشرى العظيمة اليت  يعجز اإلنسان عن وصفها، إذ بينمـا األوضـاع              .. اجلن واإلنس 
 يف دنيا   املوهومة حتيط باجلن واإلنس حيث تصفَع املوجودات كلها بصفعات الزوال والفراق          
! نعـم .. ال قرار هلا، وسـيل الزمان وحركات الذرات جترفها إىل حبر العدم والفراق األبدي            

فبينا هذه األوضاع املؤملة اليت تزهق روح اجلن واإلنس حتيط ما من كل جانب، إذا بتلـك                 
 مدى ما تورثه تلك البشرى من سعادة - يف ضوء هذا - فقس.. البشرى السارة تزف إليهما

وانشراح وسرور لدى اجلن واإلنس اللذين يظنان اما حمكوم عليهما باإلعدام األبدي، وأما 
فلو قيل حملكوم عليه باإلعدام وهـو      ! مث افهم بعد ذلك قيمة تلك البشرى      ! فانيان فناء مطلقاً  

. دهأن السلطان قد تكرم بالعفو عنك فضالً عن أنه منحك بيتاً عن           : خيطو خطواته حنو املشنقة   
فلك أن تتصور مدى ما يفتح هذا الكالم من آفاق السرور والفرح لدى ذلك احملكوم عليـه                 

ولكي تستطيع أن تتصور قيمة هذه الثمرة وهذه البشرى العظيمة، امجع مجيع ذلك             . باإلعدام
  !السرور والفرح بعدد اجلن واإلنس ِلتقدر مدى قيمة تلك البشرى



  الثمرة الرابعة

بأنه : فكما حظي ا  صلى اهللا عليه وسلم فقد أتى..  سبحانه وتعاىلهي رؤية مجال اهللا
. فأهدى ذا هدية عظيمة للجن واإلنس     . ميكن لكل مؤمن أن حيظى بتلك الثمرة الباقية أيضاً        

ولعلك تتمكن أن تقدر مدى اللذة الكامنة يف تلك الثمرة املهداة ومدى حالوـا ومجاهلـا                
  :لونفاستها من خالل هذا املثا

إن كل من حيمل قلباً حياً، ال شك أنه حيب من كان ذا مجال وكمال وإحسان، وهذه                 
. احملبة تتزايد وفق درجات ذلك اجلمال والكمال واإلحسان، حىت تبلغ درجة العشق والتعبد            
فيضحي صاحبها مبا ميلك يف سبيل رؤية ذلك اجلمال، بل قد يضحي بدنياه كلها ألجل رؤيته 

علمنا أن نسبة ما يف املوجودات من مجال وكمال وإحسـان إىل مجالـه              وإذا  . مرة واحدة 
. وكماله وإحسانه سبحانه وتعاىل ال يبلغ أن يكون لُميعات ضئيلة بالنسبة للشمس السـاطعة    

مدى ما يورثه من سعادة دائمة ومدى ما  - إن كنت إنساناً حقاً - فإذن تستطيع أن تدرك
إىل رؤية من هو األهل حملبة بال اية وشوق بال ايـة            يبعث من سرور ولذة ونعمة، التوفيق       
  .ورؤية بال اية يف سعادة بال اية

  الثمرة اخلامسة

مثرة قيمة من مثرات الكائنات جليل القدر،  - كما فهم من املعراج - وهي أن اإلنسان
مي  صلى اهللا هذه الثمرة الطيبة أتى ا الرسول الكر     . وخملوق مكرم حمبوب لدى الصانع اجلليل     
، فرفعت تلك الثمرة اإلنسان من كونه خملوقـاً         واإلنسعليه وسلم باملعراج، هدية إىل اجلن       

صغرياً وحيواناً ضعيفاً وذا شعور عاجز إىل مقام رفيع ومرتبة عالية، بل إىل أرقى مقام عزيـز                 
دة فمنحت هذه الثمرة اإلنسان من الفرح والسـرور والسـعا         . مكرم على مجيع املخلوقات   

  :اخلالصة ما يعجز عن وصفه؛ ألنه
لقد أصبحت مشرياً يف اجليش، كم يكون امتنانه ومحده وسـروره  : إذا قيل جلندي فرد  

والعـاجز  .. وفرحه ورضاه؟ ال يقدر حتماً؛ بينما اإلنسان املخلوق الضعيف واحليوان الناطق          
تدخل جنة خالدة وتتنعم برمحة     انك س : الفاين، الذليل أمام ضربات الزوال والفراق، لو قيل له        



الرمحن الواسعة الباقية، وتتنـزه يف ملكه وملكوته الذي يسع السماوات واألرض، وتتمتع ا             
وفوق كـل   .. جبميع رغبات القلب يف سرعة اخليال ويف سعة الروح وجوالن العقل وسريانه           

  . هذا ستحظى برؤية مجاله سبحانه يف السعادة األبدية
 تنحط إنسانيته يستطيع أن يدرك مدى الفرح والسرور اللذين يغمران           فكل إنسان، مل  

  .ذلك الذي يقال له مثل هذا الكالم
  :واآلن نتوجه إىل ذلك القاعد يف مقام االستماع، فنقول له

مزق عنك قميص اإلحلاد، وارمه بعيداً، واستمع بإذن املؤمن، وتقلّد نظـر املسـلم،              
  :ثالني صغريينفسأبني لك قيمة بضع مثرات ضمن م

  :املثال األول
أينما تتوجه فيها بالنظر فال ترى إالّ العداء، فكل شيء          . هب أننا معك يف مملكة واسعة     

عدو لنا، وكل شيء يضمر عداوة لآلخر، وكل ما فيها غريب عنا ال نعرفه، وكل زاوية منها                 
ـ        . مألى جبنائز تثري الرعب والدهشة     وات نيـاح   وتتعاىل أصوات من هنا وهناك وهـي أص
فبينما حنن يف مثل هذه املآسي واآلالم،إذا بأحٍد يـذهب إىل           . واستغاثات اليتامى واملظلومني  

  .سلطان اململكة ويأيت منه ببشرى سارة للجميع
وإذا ما غيرت شكل  من      .. فإذا ما بدلت تلك البشرى ما كان غريباً عنا أحباباً أوداء          

      وإذا ما أظهرت لنا اجلنائز امليتة املخيفة على صـورة       .. اءكنا نراه عدواً إىل صورة إخوان أحب
وإذا ما حولت تلك الصياحات والنواحات .. عباد خاشعني قانتني ذاكرين اهللا مسبحني حبمده   

وإذا ما بدلت تلك األمـوات والغصـب والنـهب إىل         .. إىل ما يشبه احلمد والثناء والشكر     
نا حنن نشارك اآلخرين يف سرورهم فضالً عـن         وإذا ك .. ترخيص وتسريح من أعباء الوظيفة    

  .عند ذلك ميكنك أن تقدر مدى السرور الذي يعمنا بتلك البشرى العظيمة.. سرورنا
وهكذا فإحدى مثرات املعراج هي نور اإلميان، فلو خلت الدنيا من هذه الثمرة، أي إذا               

ة، متوحشة، مزعجة، مضرة،   ما نظر إىل الكائنات بنظر الضاللة، فال ترى املوجودات إالّ غريب          
واألجل جالد يضرب أعناق . جنائز تثري الدهشة واخلوف - كاجلبال - واألجسام الضخمة



ومجيع األصوات واألصداء ما هي إالّ صراخ ونعي ناشئان         . املوجودات ويرميها إىل بئر العدم    
  ..من الفراق والزوال

ملعراج اليت هي حقائق اإلميـان      فبينما تصوِّر لك الضاللة املوجودات هكذا،إذا بثمرة ا       
تنور املوجودات كلها وتبينها أا أحباء متآخية، يف تسبيح وذكر لرا اجلليل، واملوت والزوال 

وهكذا، فإن شئت   .. وتلك األصوات تسبيحات وحتميدات   . تسريح من الوظيفة وراحة منها    
  . ”كلمات الصغريةال“من ” الكلمة الثانية“أن ترى هذه احلقيقة بأوضح صورا فراجع 

  :املثال الثاين
حتيط بنا عواصف رملية من كل جانب، وظلمة الليل         . هب أننا معك يف صحراء كربى     

واجلوع يفتك بنا والعطش يلهب أفئدتنا، وال       . حتجب عنا كل شيء حىت ال نكاد نرى أيدينا        
زق حجـاب   وإذا بشخص كرمي مي   . تصور هذه احلالة اليت نضطرب فيها     .. معني لنا وال ملجأ   

الظالم مث يأيت إلينا، ويف معيته مركبة فارهة هدية لنا، فيقلّنا ا إىل مكان أشبه مـا يكـون                   
يتوالّنا من هو يف منتـهى  .. كل شيء فيه على ما يرام، كل شيء مهيٌء ومضمون لنا     . باجلنة

  .. الرمحة والشفقة والرأفة، وقد أعد لنا كل ما حنتاجه من وسائل األكل والشرب
ظنك تقدر اآلن كم نكون شاكرين لفضل ذلك الشخص الكرمي الذي أخـذنا مـن               أ

  .موضع اليأس والقنوط إىل مكان كله أمل وسرور
وتلك العواصف الرملية هي حركات الـذرات  . فتلك الصحراء الكربى هي هذه الدنيا     

كـل إنسـان قلـق      .. وسيول الزمان اليت تضطرب ا املوجودات وهذا اإلنسان املسكني        
هكذا تريه الضـاللة فـال      .. مضطرب يتوجس خيفة مما خيفيه له مقبل أيامه املظلمة املخيفة         و

  ..يعرف مبن يستغيث، وهو يتضور جوعاً وعطشاً
وهكذا فمعرفة مرضيات اهللا سبحانه، وهي مثرة من مثرات املعراج، جتعل هذه الـدنيا              

مأموريه  يف الوقـت نفسـه       وجتعل األناسي ضيوفه املكرمني، و    . مضيفاً ملضيف جواد كرمي   
  .وضمن له مستقبالً زاهياً كاجلنة، وممتعاً ولذيذاً كالرمحة، وساطعاً باهراً كالسعادة األبدية

فإذا تصورت هذا وذاك فعندئذ ميكنك أن تقيس مدى لـذة تلـك الثمـرة ومجاهلـا            
  !وحالوا



 :يقول من كان يف مقام االستماع
وت بفضله من اإلحلاد، فسلكت طريق اإلميـان   محداً هللا وشكراً ألف شكٍر فقد جن _
  .واحلمد هللا.. وغنمت اإلميان. والتوحيد

  :وحنن نقول له
 نئك باإلميان، ونسأله تعاىل أن جيعلنا ممن ينالون شفاعة الرسول الكـرمي ! أيها األخ

  .صلى اهللا عليه وسلم
وثِر صاحِب املعراج   اللهم صل على من انشق بإشارته القمر، ونبع من أصابعه املاُء كالك           

  .من أول الدنيا إىل آخر احملشر. وما زاغ البصر، سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني
]ِكيمالْح ِليمالْع تأَن كا ِإننتلَّما عا ِإالّ ملَن الَ ِعلْم كانحبس[  
]ِليمالْع ِميعالس تأَن كا ِإنلْ ِمنقَبا تنبر[  
  ]ربنا الَ تؤاِخذْنا ِإنْ نِسينا أَو أَخطَأْنا[
  ]ربنا الَ تِزغْ قُلُوبنا بعد ِإذْ هديتنا[
]ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع كا ِإنلَن اغِْفرا ونورا نلَن ِمما أَتنبر[  
  ]عالَِمنيوآِخر دعواهم أَنْ الْحمد ِللَِّه رب الْ[
  
  
  
  
  
  
  ذيل

   الكلمة التاسعة عشرة واحلادية والثالثني
  الذيل األول

  



  معجزة 
  انشقاق القمر

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

] رالْقَم قشانةُ واعالس تبراقْت+   ِمرـتسم رقُولُوا ِسـحيوا وِرضعةً يا آيورِإنْ يو +  [ 
  )2 - 1: القمر(

يريدون أن يطمسـوا وخيسـفوا    - ومن يقلّدوم تقليداً أعمي - فة مادينيإن فالس
لـو كـان   “: معجزة انشقاق القمر الساطع كالبدر، فيثريوا حوهلا أوهاماً فاسدة، اذ يقولون        

  .”!االنشقاق قد حدث فعالً لعرفه العامل، ولذكرته كتب التاريخ كلها
 وقعت أمام الذين مسعوا بدعوى النبوة       إن انشقاق القمر معجزة إلثبات النبوة،     : اجلواب

وأنكروها، وحدثت ليالً، يف وقت تسود فيه الغفلة، واُظِهرت آنياً، فضالً عن ان اخـتالف               
املطالع ووجود السحاب والغمام وأمثاهلا من املوانع حتول دون رؤية القمر، علماً أن أعمـال               

ال يلزم أن يرى اإلنشقاق كـلُ  الرصد ووسائل احلضارة مل تكن يف ذلك الوقت منتشرة؛ لذا          
  .الناس، يف كل مكان، وال يلزم أيضاً أن يدخل كتب التاريخ

فاستمع اآلن إىل نقاط مخس فقط من بني الكثري منها، تبدد بإذن اهللا سحب األوهـام                
  :اليت تلبدت على وجه هذه املعجزة الباهرة

  :النقطة األوىل
ور تارخياً، فعندما أعلن القـرآن الكـرمي        إن تعنت الكفار يف ذلك الزمان معلوم ومشه       

]رالْقَم قشانأن  - وهم جيحدون القـرآن  - وبلغ صداه اآلفاق، مل جيرؤ أحد من الكفار ]و
إذ لو مل تكن احلادثة قد وقعت فعـالً يف          .  ينكر وقوع احلادثة   أي. يكذّب ذه اآلية الكرمية   

ندفعوا بشدة ليبطلـوا دعـوى النبـوة،        ذلك الوقت، ومل تكن ثابتة لدى أولئك الكفار، ال        
بينما مل تنقل كتب التأريخ والسري شيئاً مـن أقـوال   . ويكذّبوا الرسول صلى اهللا عليه وسلم     

 ]ويقُولُوا ِسحر مسـتِمر   [الكفار حول إنكارهم حدوث االنشقاق، إال ما بينته اآلية الكرمية           
هذا سحر فابعثوا إىل أهل اآلفاق حىت تنظروا        : وهو أن الذين شاهدوا املعجزة من الكفار قالوا       



ام : وملا حان الصباح أتت القوافل من اليمن وغريها فسألوهم، فأخربوهم     . أرأوا ذلك أم ال؟   
  ! طالب قد بلغ السماءأىبإن سحر يتيم : فقالوا. رأوا مثل ذلك

  :النقطة الثانية
إن انشقاق القمر متواتر،    “: لقد قال معظم أئمة علم الكالم، من أمثال سعد التفتازاين         

مثل فوران املاء من بني أصابعه الشريفة  صلى اهللا عليه وسلم وارتواء اجليش منه، ومثل حنني                 
اجلذع من فراقه صلى اهللا عليه وسلم الذي كان يستند إليه أثناء اخلطبة، ومساع مجاعة املسجد 

 يستحيل تواطؤهم على الكـذب،      أي إن احلادثة نقلته مجاعة غفرية عن مجاعة غفرية        . ألنينه
فاحلادثة متواترة تواتراً قطعياً كظهور املذنب قبل ألف سنة وكوجود جزيرة سرنديب اليت مل              

  .”نرها
وهكذا ترى أن إثارة الشكوك حول هذه املسألة القاطعة وأمثاهلا من املسائل املشـاهدة      

علماً . ملمكنات وليست  مستحيالً   شهوداً عياناً إمنا هي بالهة ومحاقة، إذ يكفي فيها أا من ا           
  .أن انشقاق القمر ممكن كانفالق اجلبل بربكان

  :النقطة  الثالثة
إن املعجزة تأيت إلثبات دعوى النبوة عن طريق إقناع املنكرين، وليس إرغامهم علـى              

لذا يلزم إظهارها للذين مسعوا دعوى النبوة، مبا يوصلهم إىل القناعة واالطمئنـان إىل              . اإلميان
أما إظهارها يف مجيع األماكن، أو إظهارها اظهاراً بديهياً حبيث يضطر الناس إىل             . صدق النبوة 

القبول والرضوخ فهو مناٍف حلكمة اهللا احلكيم ذي اجلالل، وخمالف أيضاً لسـر التكليـف               
  .ذلك ألن سر التكليف اإلهلي يقتضي فتح اال أمام العقل دون سلب االختيار منه. اإلهلي

ان اخلالق الكرمي قد ترك معجزة االنشقاق باقية لساعتني من الزمان، وأظهرهـا             فلو ك 
للعامل أمجع ودخلت بطون التاريخ كما يريدها الفالسفة لكان الكفار يقولون إـا ظـاهرة               

صلى  وما كانت حجة على صدق النبوة، وال معجزة ختص الرسول األعظم. فلكية معتـادة
بح معجزة بديهية ترغم العقل على اإلميان وتسلبه من االختيار          أو لكانت تص  . اهللا عليه وسلم  

وعندئٍذ تتساوى أرواح سافلة كالفحم اخلسيس من أمثال أىب جهل، مـع األرواح العاليـة               



الصافية كاألملاس من أمثال أىب بكر  الصديق رضي اهللا عنه، أي لكان يضيع سر التكليـف                 
  .اإلهلي

، ويف الليل، وحني تسود الغفلة، وغـدا اخـتالف   وألجل هذا فقد وقعت املعجزة آنياً    
  .فلم تدخل بطون كتب التاريخ. املطالع والغمام وأمثاهلا حجباً أمام رؤية الناس هلا

  :النقطة  الرابعة
إن هذه املعجزة اليت وقعت ليالً، وآنياً، وعلى حني غفلة، ال يراها كل الناس جليـة يف               

 يصدِّق عينه، ولو صدقها، فان حادثـة كهـذه      بل حىت لو ظهرت لبعضهم، فال     . كل مكان 
  .مروية من شخص واحد ال تكون ذات قيمة للتاريخ

ولقد رد العلماء احملققون ما زيد يف رواية املعجزة من أن القمر بعد انشقاقه قد هبط إىل                 
 رمبا أدخل هذه الزيادة بعض املنافقني ليسقطوا الرواية من قيمتها ويهونوا مـن      : قالوا! األرض
  .شأا

 كانت سحب اجلهل تغطى مساء إنكلترا، والوقت على وشـك           :مث إن يف ذلك الوقت    
ويف .. الغروب يف إسبانيا، وأمريكا يف وضح النهار، والصباح قد تنفس يف الصني واليابـان             

  . فال تشاهد هذه املعجزة العظيمة فيها. غريها من البلدان هناك موانع أخرى للرؤية
إن تأريخ إنكلترا والصـني واليابـان        “:ل يف كالم الذي يقول    فإذا علمت هذا فتأم   

أال تباً للذين .. أي هذٍر هذا. ”!وأمريكا وأمثاهلا من البلدان ال تذكر هذه احلادثة، إذن مل تقع
  ..يقتاتون على فتات أوربا
  :النقطة  اخلامسة

ة وعـن   إن انشقاق القمر ليس حادثة حدثت من تلقاء نفسها، بناء على أسباب طبيعي            
حدثاً خارقـاً للسـنن    - رب الشمس والقمر - بل أوقعها اخلالق احلكيم! طريق املصادفة

صلى اهللا عليه وسلم، وإعالناً عن صـدق دعوتـه،    الكونية، تصديقاً لرسالة رسوله احلبيب
فأبرزه سبحانه وتعاىل وفق حكمته ومبقتضى ســر اإلرشاد والتكـليف وحكمة تبليـغ            

اقتضاء حلكمته سبحانه  - جة على من شاء من املشاهدين له، بينما أخفاهالرسالة، وليقيم احل



عمن مل تبلغهم دعوة نبيه صلى اهللا عليه وسلم من الساكنني يف أقطـار العـامل،    - ومشيئته
وحجبه عنهم بالغيوم والسحاب وباختالف املطالع وعدم طلوع القمر، أو شروق الشـمس             

وأمثاهلا من األسـباب    .. يف أخرى وغروب الشمس يف غريها     يف بعض البلدان واجنالء النهار      
  .الداعية إىل حجب رؤية االنشقاق

فلو أظهرت املعجزة إىل مجيع الناس يف العامل كله فإما أا كانت تربز هلم نتيجة إشارة                
الرسول األعظم صلى اهللا عليه وسلم واظهاراً ملعجزة نبوية، وعندها تصل إىل البداهـة، أي               

ناس كلهم إىل التصديق، أي يسلب منهم االختيار، فيضيع سر التكليف، بينما اإلميان       يضطر ال 
أو أا تربز هلم كحادثة مساوية حمضـة،       .. حيافظ على حرية العقل يف االختيار وال يسلبها منه        

  .وعندها تنقطع صلتها بالرسالة األمحدية وال تبقى هلا مزية خاصة
  : اخلالصة

وسنشري هنا إىل وقوعه بسـتة      . فلقد أثبت إثباتاً قاطعاً   . ريب فيه إن انشقاق القمر ال     
    :من بني الكثري منها، وهي 176براهني قاطعة 

واتفاق العلماء احملققني   . إمجاع الصحابة الكرام رضوان اهللا عليهم أمجعني وهم العدول        
قني يف روايام وقوعه    ونقل مجيع احملدثني الصاد    ]وانشق الْقَمر [من املفسرين لدى تفسريهم     
 وشهادة مجيع أهل الكشف واإلهلام من األولياء الصادقني         177. بأسانيد كثرية وبطرق عديدة   

وقبول األمة  . الصاحلني و تصديق أئمة علم الكالم املتبحرين رغم تباين مسالكهم ومشارم          
  .اليت ال جتتمع على ضاللة كما نص عليه احلديث الشريف

                                                           
ولكن لألسف لم نوف .  أي ان هناك ست حجج قاطعة على وقوع انشقاق القمر في ستة أنواع من اإلجماع 176

 . المؤلف – .ه من البحث فظل مقتضباًهذا المقام حقّ
  :  نذكر ثالثة أحاديث متفق عليها 177
صلى اهللا  انشق القمر على عهد رسول اهللا:  ـ عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال1

  ".اشهدوا: "صلى اهللا عليه وسلم عليه وسلم شقين فقال النبي
صلى اهللا عليه وسلم أن يريهم آية  هللا ـ وعن أنس رضي اهللا عنه أن أهل مكة سألوا رسول ا2

  . فأراهم انشقاق القمر
.  ـ وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن القمر انشق في زمان النبي صلى اهللا عليه وسلم3 

 4/81، 278، 275، 220، 3/207، 456، 447، 413، 377/ 1مسند اإلمام احمد : راجع
لمعرفة تواتر ) 6/469(ابن كثير وتفسير . 1960، 1891، 295ورواه الطيالسي برقم 

  .المترجم - .الحادثة
 



  .القمر ويثبته إثباتاً قاطعاً يضاهي الشمس يف وضوحهاكل ذلك يبني انشقاق 
  : حاصل الكالم

أما بعد هذا فسيكون الكالم . كان البحث إىل هنا باسم التحقيق العلمي، إلزاماً للخصم   
  :أما احلقيقة فتقول. فقد نطق التحقيق العلمي هكذا. وألجل اإلميانباسم احلقيقة 

 وسلم وهو القمر املنري لسماء الرسالة، وقد مسـت  إن خامت ديوان النبوة  صلى اهللا عليه  
واليةُ عبوديته إىل مرتبة احملبوبية، فأظهرت الكرامة العظمى واملعجزة الكربى بـاملعراج، أي             
جبوالن جسٍم ارضي يف آفاق السماوات العلى، وتعريف أهل السماوات به، فأثبتت بتلـك              

..  له ومسوه على أهل السماوات واملأل األعلـى        املعجزة واليته العظمى هللا وحمبوبيته اخلالصة     
كذلك فقد شق سبحانه القمر املعلق يف السماء واملرتبط مع األرض بإشارة مـن عبـده يف                 
األرض، فأظهر معجزته هذه، إثباتاً لرسالة ذلك العبد احلبيب، حىت اصبح صـلى اهللا عليـه                

. ناحي الوالية والرسالة النورانيني   وسلم كالفلقني املنريين للقمر، فعرج إىل أوج الكماالت جب        
  .حىت بلغ قاب قوسني أو أدىن واصبح فخراً ألهل السماوات كما هو فخر ألهل األرض

  .عليه وعلى آله وصحبه الصالة والتسليمات ملء االرض والسماوات
  ]يمسبحانك الَ ِعلْم لَنا ِإالّ ما علَّمتنا ِإنك أَنت الْعِليم الْحِك[

اللهم حبق من انشق القمر بإشارته اجعل قليب وقلوب طلبة رسائل النـور الصـادقني               
  .آمني. آمني.. كالقمر يف مقابلة مشس القرآن

  
  
  
  
  

  



  الكلمة الثانية والثالثون
  

وهي تفسـري ألول    . هذه الكلمة ذيل يوضح اللمعة الثامنة من الكلمة الثانية والعشرين         
اً من ألسنة املوجودات الشاهدة على وحدانيـة اهللا سـبحانه           لسان من مخسة ومخسني لسان    

وهي يف الوقت نفسه حقيقـة      178" قطرة من حبر التوحيد     »وتعاىل، واليت اشري اليها يف رسالة       
  .لبست ثوب التمثيل) لو كان فيهما آهلةٌ إالّ اهللا لفسدتا(من احلقائق الزاخرة لآلية الكرمية 

  
  
  
  
  
  

   املوقف  األول 
   الرحمِن  الرحيِمِبسِم اهللا

  )22: االنبياء) (لو كان فيهما آهلةٌ إالّ اهللا لفسدتا(
ال إله إالّ اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد حييي ومييت وهو حي ال ميـوت               ( 

 ) بيده اخلري وهو على كل شئ قدير واليه املصري
من اجلمل االحدى عشرة من كنت قد بينت يف احدى ليايل رمضان املبارك؛ ان يف كٍل  
وقد بسطت الكالم بسـطاً     . هذا الكالم التوحيدي بشارة سارة، ومرتبة من مراتب التوحيد        

 وحدها من معاٍن مجيلة؛ وذلك على       «ال شريك له  »يقرب من فهم العوام لتوضيح ما يف مجلة         
وادرج اآلن  . قالصورة حماورة متثيلية ومناظرة افتراضية، واختاذ لسان احلال على هيئة لسان امل           
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  .املترجم - .منشورة ضمن رسائل املثنوي العريب النوري  
 



تلك احملاورة اسعافاً لطلب اخويت االعزاء الذين يعينونين يف شؤوين، ونزوالً عند رغبة رفقائي              
  :وهي على النحو اآليت. يف املسجد ونظراً لطلبهم

نفترض شخصاً ميثل الشركاء الذين يتومههم مجيع انواع اهل الشرك والكفر والضـالل         
ونفرض ان ذلـك الشـخص      . دين بتأثري االسباب واملشركني   من امثال عبدة الطبيعة واملعتق    

  ! املفترض يريد أن يكون رباً لشئ من موجودات العامل، ويدعي التملك احلقيقي له
وهكذا فقد  قابل ذلك املدعي اوالً ما هو أصغر شئ يف املوجودات وهو الذرة، فقـال     

  !ها احلقيقيهلا بلسان الطبيعة وبلغة الفلسفة املادية أنه را ومالك
 :فاجابته تلك الذرة بلسان احلقيقة وبلغة احلكمة الربانية املودعة فيها

- فأدخل يف كل مصنوع على اختالف .  انين اؤدي وظائف واعماالً ال حيصرها العد
انواعها، فان كنت ايها املدعي مالكاً علماً واسعاً حييط جبميع تلك الوظائف وصاحب قدرة              

، ولك حكم نافذ وهيمنة كاملة على تسخريي وتوجيهي مـع امثـايل              شاملة توجه مجيعها  
وكذا لو كنت تتمكن من أن تكـون مالكـاً          .. من الذرات العاملة واملتجولة يف الوجود     179

.. وتتصرف فيها بانتظام تـام  - كالكريات احلمر - حقيقياً للموجودات اليت أنا جزء منها
اذ ال تقدر   ! واالّ فاسكت .. ىل غري خالقي سبحانه   فلك أن تدعي املالكية علي، وتسند أمري ا       

على أن تتدخل يف شؤوين فضالً عن انك ال تستطيع أن تكون رباً يل؛ ألن مـا يف وظائفنـا          
واعمالنا وحركاتنا من النظام املتقن الكامل حبيث لن يقدر عليه من مل يكن ذا حكمة مطلقة                

  .وعلم حميط، فلو تدخل غريه ألفسد
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كما ان كل شئ متحرك ابتداًء من الذرات اىل الكواكب السيارة يدل على الوحدانية، مبا فيه ! نعم  

اما .. فيها ضمن ملك مالكه الواحدمن سكة الصمدانية وطابعها، فانه يضم مجيع االماكن اليت جيول 
املصنوعات الساكنة ابتداًء من النباتات اىل النجوم الثابتة فهي   مبثابة اختام الوحدانية حيث يظهر كل 

اي ان كل نبات، وكل مثر، هو ختم وحدانية، . منها ان موضعه مبثابة رسالة من صانعه ومكتوب منه
  .انه رسالة لصانعه البديعوسكة وحدة حبيث يدل على ان مواضعه وأوط

ان كل شئ يسيطر حبركته على مجيع االشياء باسم الوحدانية، اي ان الذي ال يقبض زمام : واخلالصة
 .املؤلف  - مجيع النجوم بيده لن يكون رباً على الذرة



ا املدعي أن متد اصبعك يف شؤوننا وانت العاجز اجلامد االعمى األسري بيد   فأنى لك ايه  
  !الطبيعة واملصادفة العمياويني

 :فقال املدعي ما يقوله املاديون
 : اذن كوين مالكة لنفسك، فَِلم تقولني انك تعملني يف سبيل غريك؟ فاجابته الذرة -
قدرة شـاملة كحرارـا    لو كان يل عقل جبار كالشمس وعلم حميط كضوئها و -

وحواس ومشاعر واسعة كااللوان السبعة يف ضيائها ووجه متوجه اىل كل مكان أسيح فيـه               
رمبا كنت أتغاىب مثلك فأدعي احلاكمية      .. وعني ناظرة وكالم نافذ اىل كل موجود أتوجه اليه        

  .تنح عين فليس لك موضع فينا!. لنفسي
.  كرية محراء من الدم، علّه يظفر منها بشئ        قابل. وعندما يئس داعية الشرك من الذرة     

 :فقال هلا بلسان االسباب ولغة الطبيعة ومنطق الفلسفة
  ! انا لِك رب ومالك -

 :فردت عليه الكرية احلمراء بلسان احلقيقة وبلغة احلكمة الربانية
 انين لست وحيدة منفردة، فأنا وأمثايل مجيعاً يف جيش الدم الكثيف، نظامنا واحـد   -

فان كنت تقدر على أن متلك زمام مجيع ما يف          . ظائفنا موحدة، نسري حتت إمرة آمر واحد      وو
الدم من امثايل، ولك حكمة دقيقة وقدرة عظيمة حتكمان سيطرما على مجيع خاليا اجلسم              

فلرمبا يكون عندئٍذ   . اليت جنول فيها ونستخدم إلجناز مهمات فيها بكل حكمة وانتظام، فهاا          
ولكنك ايها املدعي ال متلك سوى قوة عمياء وطبيعة صماء فال تقدر على أن              . لدعواك معىن 

تتدخل يف شؤوننا ولو مبقدار ذرة، فضالً عن ادعاء التملك علينا؛ ألن النظام الذي يهـيمن                
علينا دقيق وصارم اىل حد ال ميكن أن حيكمنا االّ من يرى كل شئ ويسمع كل شئ  ويعلم                   

اذ ال تدع وظائفنا اجلليلة ودقتها ونظامها جماالً  لنا          . وهلذا فاسكت . كل شئ ويفعل ما يشاء    
  .وهكذا تطرده الكرية احلمراء.. لنسمع هذرك

ذهب فقابل خلية يف اجلسم فقال هلا مبنطق الفلسفة         . وملا مل جيد ذلك املدعي بغيته فيها      
 :ولسان الطبيعة



كرية احلمراء، فلعلي اجد منك اُذناً  مل امتكن من ان اُمسع دعواي اىل الذرة، وال اىل ال -
وهلذا فانين قـادرة علـى      ! صاغية؛ ألنك لست االّ حجرية صغرية حاوية على اشياء متفرقة         

  !فكوين مصنوعيت ومملوكيت حقاً. صنعك 
 :فقالت هلا اخللية بلغة احلكمة واحلقيقة

ابـط   انين صغرية جداً حقاً، ولكن يل وظائف جليلة وجسيمة، ويل عالقـات ورو  -
فلي وظائف متقنة مع مجيع االوعية الدموية مـن         . وثيقة ودقيقة جداً مع مجيع خاليا اجلسم      

شرايني واوردة واعصاب حمركة وحسية، ومع مجيع القوى اليت تنظم اجلسم كالقوة اجلاذبـة              
والدافعة واملولّدة واملصورة وامثاهلا؛ فان كان لك ايها املدعي علم واسع وقدرة شاملة تنشئ              

وكذا .. لك العروق واالعصاب والقوى املودعة يف اجلسم وتنسقها وتستخدمها يف مهماا          ت
ان كانت لديك حكمة شاملة وقدرة نافذة تستطيع ان تتصرف يف شؤون اخوايت من خاليا               
اجلسم كلها، واليت تتشابه يف االتقان والروعة النوعية، فهيا اظهرها، مث ادع بانك تتمكن من               

فان الكريات احلمر تزودين باالرزاق، والكريات البيضاء تدافع عين         . اغرب عنا واالّ ف . صنعي
فان عاجزاً قاصراً أعمى مثلـك      . فلي اعمال جسام، ال تشغلين عنها     . جتاه االمراض املهامجة  

مـا لـو    180ليس له حق التدخل يف شؤوننا الدقيقة ابداً؛ ألن فينا من النظام احملكم الكامل               
  .ملطلق والقدير املطلق والعليم املطلق لفسد نظامنا وانفرط عقدناحيكمنا غري احلكيم ا
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فقسم من العروق . ان الصانع احلكيم قد خلق جسم االنسان على هيئة مدينة منسقة ومنتظمة جداً  
وم مبهمة التلغراف والتلفون، وقسم منها مبثابة االنابيب اليت   تأيت باملاء من الينابيع فيسري فيها الدم يق

والدم نفسه قد  خلق فيه  قسمان من الكريات، يطلق على إحدامها .. ذلك السائل الباعث على احلياة
اليها ارزاقها بقانون اهلي مثلما الكريات احلمراء اليت تقوم بتوزيع االرزاق اىل حجريات البدن، فتوصل 

والقسم االخر هو الكريات البيضاء اليت هي أقل عدداً من . يقوم موظفو االرزاق وجتّارها  بالتوزيع
 - االوىل، وتقوم بالدفاع عن اجلسم جتاه االمراض متخذة وضعاً سريعاً عجيباً بنوعني من الدوران واحلركة

  .. اما جمموع الدم فله وظيفتان عامتان.. املعركةحاملا تدخل حومة  - كاملريد املولوي
تنظيف اجلسم جبمع النفايات وانقاض : واالخرى .. تعمري احلجريات املتهدمة يف اجلسم وترميمها: االوىل
وهناك قسمان من العروق ايضاً، يطلق على احدمها الشرايني اليت تقوم بنقل الدم الصايف وتوزيعه، . اخلاليا



وهكذا يئس املدعي من اخللية كذلك، ولكنه قابل جسم االنسان، فقال له كما يقول              
 :املاديون، بلسان الطبيعة العمياء والفلسفة الضالة

  !فانا الذي صنعتك، أو يف األقل يل حظٌ فيك.  انت ملكي -
 :سم االنساين حبقيقة النظام احلكيم الذي فيهفرد عليه ذلك اجل

 ان كان لك ايها املدعي علم واسع وقدرة شاملة هلا التصرف املطلق يف مجيع اجسام  -
البشر من امثايل، لوضع العالمات الفارقة الظاهرة يف وجوهنا، واليت هي طابع القدرة وخـتم             

ـــاكمية  وكــذا لــو كــانـت لـك ثـروة طــائـــلة وح        .. الفطرة
مهيمــنــة تتحكم يف خمازن أرزاقي املمتدة من اهلـواء واملـاء اىل النبــاتــات              

وكذا لو كانت لك حكمة ال حد هلا وقدرة ال منتهى هلا حبيث متكّن اللطائف               .. واحليوانات
                                                                                                                                                                             

هو جماري الدم الفاسد الذي  جيمع النفايات الضارة : واآلخر.. الدم النقي الصايففهي حبكم جماري 
  .واالنقاض، ويأيت ا اىل الرئة اليت هي مركز التنفس
) االوكسجني(مولد احلموضة : اآلزوت، واآلخر: ان الصانع احلكيم قد خلق عنصرين يف اهلواء احدمها

فس حىت جيذب اليه الكربون الكثيف الذي لوث الدم حموالً اياه فهذا االخري ما ان يالمس الدم اثناء التن
وذا يقوم بتنقية الدم ) ثنائي اوكسيد الكربون (»حامض الكربون البخاري«اىل مادة سامة يطلق عليها 

ذلك الن الصانع احلكيم قد وهب ملولد . وتصفيته، فضالً عن انه  يضمن احلرارة الغريزية للجسم
حبيث ما ان يقتربا حىت   ) االُلفة الكيمياوية( عالقة شديدة تلك اليت يطلق عليها احلموضة والكربون

ميتزجا معاً بقانون اهلي، فتتولد احلرارة من هذا االمتزاج كما هو ثابت علماً، اذ االمتزاج نوع من 
ان لذرات كل عنصر من العناصر حركات خمتلفة، فاثناء : وحكمة هذا السر هي ما يأيت. احتراق

االمتزاج، متتزج احلركتان معاً وتتحرك الذرتان حركة واحدة، وتظل حركة واحدة معلقة ، سائبة، 
ومعلوم ان احلركة تولد احلرارة،كما هو ثابت .. على صورة حرارة - بقانون الصانع احلكيم - فتنطلق
  .ومقرر

يمياوي، يتصفى الدم ايضاً  وبناء على هذا السر، فكما تتحقق حرارة اجلسم الغريزية  ذا االمتزاج الك
  .عندما يسلب منه الكربون

اما الزفري فانه يثمر الكلمات املنطوقة من الفم، . وهكذا ينقي الشهيق ماء حياة اجلسم ويشعل نار احلياة
 .املؤلف - .اليت هي معجزات القدرة االهلية، فسبحان  من حتري يف صنعه العقول



املعنوية الراقية الواسعة من روح وقلب وعقل يف بودقة صغرية مثلي وتسيرها حبكمة بالغة اىل               
ودية، فأرنيها مث ادع الربوبية يل، واالّ فاسكت، فان صانعي اجلليل قادر على كل شـئ                العب

عليم بكل شئ بصري بكل شئ، بشهادة النظام االكمل الذي يسيرين، وبداللة طابع الوحدانية              
املوجود يف وجهي، فال يقدر عاجز وضال مثلك أن ميد اصبعه اىل صنعته البديعة ابداً وال أن                 

  .يها ولو مبقدار ذرةيتدخل ف
فانصرف داعية الشرك حيث مل يستطع ان جيد موضعاً للتدخل يف اجلسم، فقابل نـوع    

رمبا أجد يف هذه اجلماعة املتشابكة املتفرقة موضعاً، فأتدخل يف          : االنسان،  فحاور نفسه قائالً    
وم احوال فطرم ووجودهم مثلما يتدخل الشيطان بضالله يف أفعاهلم االختياريـة وشـؤ            

وعندها امتكن من أن اجري حكمي على جسم االنسان الذي طردين هو وما فيه          . االجتماعية
  .من خاليا

 :وهلذا خاطب نوع االنسان بلسان الطبيعة الصماء والفلسفة الضالة ايضاً
 انتم ايها البشر تبدون يف فوضى، فال أرى نظاماً ينظمكم، فانا لكم رب ومالك، أو  -

  .فيكميف االقل يل حصة 
 :فرد عليه حاالً نوع االنسان بلسان احلق واحلقيقة وبلغة احلكمة واالنتظام

 قدرةً تتمكن من أن تلبس الكرة االرضـية حلّـة   - ايها املدعي - ان كنت مالكاً  -
قشيبة ملونة بألوان زاهية منسوجة بكمال احلكمة خبيوط انواع النباتات واحليوانـات الـيت              

ع الشبيهة بنوعنا االنساين، وتكون بوسعها نسج ذلك البساط البديع          تنوف على مائة الف نو    
املفروش على االرض من خيوط مئات االلوف من انواع الكائنات احلية، واليت هي يف ابدع               

فـان  ! وفــضالً عن خـلق هذا البساط الرائع، جتدده دوماً وحبكمة تامة         .. نقش وامجله 
ه، حبيث تتصرف يف كرة االرض اليت حنن من         كانت لديك قدرة حميطة وحكمة شاملة كهذ      

مثارها، وتدبر شؤون العامل الذي حنن بذوره، فترسل مبيزان احلكمة لوازم حياتنا الينا من اقطار 
 على اقتدار خيلق عالمات القدرة اإلهلية املميزة        - ايها املدعي  -وان كنت تنطوي    .. العامل كله 

فان كنــت مالــكاً ملا ذكـرنا     .. لفني واآلتني املوحدة يف وجوهنا، ويف امثالنا من السا      
      عاء الربوبية علىاد وال تقل انين امتكن من أن أتدخل يف        ! واالّ فاخرس . فلرمبا يكون لك حق



شــؤون هــؤالء الـــذين يبـدون يف اخــتـــالط وتشــــابك، اذ            
ي استنسـاخ   االنتظــام عــنــدنا على أمته، وتلك االوضاع اليت تظنها فوضى امنا ه          

فلئن كان النظام دقيقاً يف ادىن درجات       . للقدرة اإلهلية بكمال االنتظام على وفق القدر اإلهلي       
احلياة كالنباتات واحليوانات ويرفض اي تدخٍل كان، فكيف بنا وحنن يف قمة مراتب احلياة؟              
ـ                ن أليس الذي يبدو اختالطاً وفوضى هو نوع من كتابة ربانية حكيمة؟ أفيمكن للـذي مكّ

خيوط النقوش البديعة هلذا البساط، كلٌ يف موضعه املناسب، ويف اي جزء وطرف كان، ان                
يكون غري صانعه، غري خالقه احلقيقي، فهل ميكن أن يكون خالق النواة غري خالق مثرا؟ وهل         

أالترى معجـزات   ! ميكن أن يكون خالق الثمرة غري خالق شجرا؟ ولكنك اعمى ال تبصر           
ي وخوارق الصنعة يف فطريت؟ فان استطعت ان تشاهدها، فستدرك أن خالقي            القدرة يف وجه  

ال خيفى عليه شئ وال يصعب عليه أمر، وال يعجزه شئ، يدير النجوم بيسر ادارة الـذرات،                 
وخيلق الربيع الشاسع بسهولة خلق زهرة واحدة، وهو الذي ادرج فهرس الكون العظـيم يف               

 أعمى مثلك أن حيشر نفسه فيتدخل يف ابداع هذا اخلالق           ماهييت بانتظام دقيق، أفيمكن لعاجز    
  .فيمضى مطروداً.. وهلذا فاسكت واصرف وجهك عين.. العظيم والصانع اجلليل

مث يذهب ذلك املدعي اىل البساط الزاهي املفروش على وجه االرض واحللـة القشـيبة         
 :لفلسفةاملزينة اليت اُلبست، فخاطبه باسم االسباب وبلغة الطبيعة ولسان ا

  . انين امتكن من التصرف يف شؤونك، فانا اذن مالك لك ويل حظ فيك يف األقل -
وخاطبا ذلك املدعي   181وعند ذلك تكلم ذلك البساط املزركش، وتلك احللة القشيبة          

 :بلغة احلقيقة وبلسان احلكمة املودعة فيهما
سط املفروشـة   ان كانت لك قدرة نافذة واتقان بديع جيعالنك تنسج مجيع هذه الب -

واحللل البهية اليت ختلع على االرض بعدد القرون والسنني مث ترتعها عنها بنظام تام وتنشـرها                
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ة، فهو كذلك يف اهتزاز منتظم اذ تتبدل نقوشه باستمرار ولكن مثلما ان هذا النسيج ذو حيوي  

وحبكمة كاملة وتناسق تام، وذلك اظهاراً لتجليات االمساء احلسىن املختلفة لنساجه البديع يف جتليات 
 .ــ املؤلف.متنوعة  خمتلفة



على حبل الزمان املاضي، ومن بعد ذلك ختيط ما ختلع عليها من حلل زاهرة بنقوشها وتفصل                
 متتد اىل وكذا ان كنت مالكاً ليد معنوية ذات قدرة وحكمة حبيث.. تصاميمها يف دائرة القدر  

كل شئ ابتداًء من خلق االرض اىل دمارها، بل من االزل اىل األبد، فتجدد وتبدل أفراد حلمة            
وكذا ان كنت تستطيع أن تقبض على زمـام االرض الـيت تلبسـنا              .. بساطي هذا وسداه  
واالّ فاخرج مذموماً مدحوراً    .. نعم إن كنت هكذا فادع الربوبية علي      .. وتكتسي بنا وتتستر  

فليس لك مقام هنا؛ اذ فينا من جتليات الوحدانية وأختام األحدية حبيث مـن مل               .  االرض من
يكن مجيع الكائنات يف قبضة تصرفه ومل ير مجيع االشياء جبميع شؤوا دفعـة واحـدة، ومل            
يستطع أن يعمل اموراً ال حتد يف آن واحد، ومل يكن حاضراً ورقيباً يف كل مكان ومرتّهاً عن                  

. ال يتمكن أن يكون مالكاً لنا ابداً، بل ال ميكن أن يتدخل يف امورنا مطلقاً              .. الزماناملكان و 
اي من مل يكن مالكاً لقدرة مطلقة وحكمة مطلقة وعلم مطلق، ال ميكن أن يـتحكم فينـا                  

  .ويدعي املالكية  علينا
جـد  ألذهب اىل الكرة االرضية علين استغفلها وأ      : وهكذا يذهب املدعى خماطباً نفسه    

 :باسم االسباب وبلسان الطبيعة مرة اخرى182فتوجه اليها قائالً هلا .. فيها موضعاً
وهلـذا ميكـن ان   .  ان دورانك هكذا دون قصد يشف عن انك سائبة دون مالك -

  !تكوين طوع أمري
 :فردت عليه االرض بصيحة كالصاعقة منكرة دعواه بلسان احلق واحلقيقة املضمرة فيها

فهل رايت يف ثويب ! كيف اكون مهالً بال مالك وموىل!. المحق االبله ال ذر ايها ا -
حىت تزعم ان حبلى علـى      ! الذي البسه خيطاً واحداً فقط نشازاً بغري حكمة ومن دون اتقان          
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ه اىل اجلسم، ان الذرة حتيل ذلك املدعي اىل الكرية احلمراء، وهذه حتيله اىل اخللية، وهذ: احلاصل  

واجلسم حييله اىل النوع االنساين، والنوع اىل احللّة املنسوجة من االحياء اليت يلبسها سطح االرض، وحتيله 
وهكذا يقول   كل .. حلّة  سطح االرض اىل االرض نفسها، وهذه اىل الشمس، والشمس اىل النجوم

ول السيطرة علي، واال فانت   عاجز فلو استطعت ان تسيطر على من هو فوقي فحا.. انصرف عنا: منها
املؤلف  - فاذن من مل ينفذ امره على النجوم كافة ال ميكنه ان ينفذه على ذرة واحدة. عن التحكم علي

 ــ



الـيت  183غاريب وانين بال موىل وال مالك؟ انظر فحسب اىل حركايت، ومنها حركىت السنوية              
ة يف سنة واحدة فقط، منجزة وظائفي امللقاة علـي          اسري فيها مسافة مخس وعشرين الف سن      

فان كانت لديك حكمة مطــلـقـــة وقـدرة مطلــقة          .. بكمال امليزان واحلكمة  
ـّر وجتــري معي رفــقائــي من الســيــارات العــشر من امثايل  فــتسي

اياها جاذبـة   يف افالكها العظمى، وختلق الشمس املنرية اليت هي قائدنا وامامنا واليت تربطنا و            
نعـم  . الرمحة فتديرنا وجتري بنا انا والسيارات مجيعاً حول الشمس بنظام تام وحكمة كاملة            

ايها املدعي ان كانت لديك قدرة مطلقة وحكمة مطلقة على ادارة هـذه االمـور اجلسـام         
، واالّ فاترك هذا اهلذيان املفرط، وسحقاً لك يف جهنم وبئس املصري          . وتدبريها فادع بدعواك  

اذ إن ما فينا من االنتظام الرائع والتناسق املهيب والتسـخري           . فال تشغلين عن مهمايت العظيمة    
احلكيم يدل بوضوح على ان مجيع املوجودات من الذرات اىل النجوم واىل الشموس طوع أمر 

م اذ مثلما ينظم الشجرة بسهولة ويزين مثراا فانه بالسهولة نفسها ينظ          .  صانعنا ومسخرة له  
  .فهو احلكيم ذو اجلالل واحلاكم املطلق ذو الكمال. الشمس بسياراا

مث يتوجه ذلك املدعي اىل الشمس بعد أن مل جيد له موضع قدم يف االرض فحاورنفسه                
إن هذه الشمس شئ عظيم، لعلّي أجد فيها ثغرة أمرر فيها دعواي واسخر بـدوري               : قائالً

  . االرض كذلك
 :وأضاليل الفلسفة الشيطانية، وكما يقوله اوسفقال للشمس بلسان الشرك 

 انت يا مشس سلطانة العامل، وانت حتماً مالكة لنفسك، وتتصرفني يف العامل كيف  -
  .تشائني

 :وعلى الفور اجابته الشمس بلسان احلق واحلقيقة
بل لست االّ مأمورة مطيعة مسخرة بوظيفة تنوير مستضاف ..  كال والف مرة كال -
ست مالكة لنفسي ابداً بل لست مالكة حىت جلناح ذبابة ملكـاً حقيقيـاً، ألن يف                فل. سيدي
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اذا كان نصف قطر دائرة مائة ومثانني مليون كيلومتراً، فتلك الدائرة تكون مبسافة مخس وعشرين   

 .ــ املؤلف.ألف سنة تقريباً



جسم الذباب من اجلواهر املعنوية النفيسة، كالعني واالذن ومن بدائع الصنعة، ما ال املكه قط               
  .وهكذا يوبخ املدعي. وما هو خارج عن طوقي

 :عنةفينربى ذلك املدعي قائال بلسان الفلسفة املتغطرسة املتفر
 ما دمت لست مالكة لنفسك، بل خادمة، فاذن انت مملوكة يل وحتت تصريف باسم  -
  .االسباب

 :فردت عليه الشمس رداً قوياً باسم احلق واحلقيقة وبلسان العبودية قائلة
 امنا انا اكون مملوكة ملن خلق جنوماً عالية من امثايل، واسكنها يف مسائـه بكمـال    -

  .يبة، وزينها بكمال زينةحكمة، وأدارها بكمال ه
ان النجوم خمتلطة مزدمحة، وهي مشتتة متباعـدة        : مث ان ذلك املدعي بدأ حيدث نفسه      

فيـدخل بـني    .. بعضها عن بعض، فلعلي أجد منها موضعاً باسم موكلي فاظفر منها بشئ           
  .النجوم

ن فقال هلا كما يقول الصابئة عباد النجوم باسم االسباب ويف سبيل شـركائه وبلسـا              
 :الفلسفة الطاغية

  . ان حكاماً كثريين يتحكمون فيكم لشدة تشتتكم وتبعثركم! ـ ايتها النجوم -
أال تـرى   .ما اشد بالهتك ايها املدعي االمحـق      : فاجابته جنمة واحدة نيابة عن النجوم     

أال تعلم انظمتنا الراقية وقـوانني      . عالمة التوحيد وطغراء االحدية على وجوهنا، أال تفهمها؟       
  وديتنا الصارمة؟ اتظننا بال نظام؟عب

فنحن خملوقون عبيداً لواحد أحد ميسك يف قبضته امورنا وامور السموات اليت هي حبرنا              
فنحن شـواهد نورانيـة     . والكائنات اليت هي شجرتنا وفضاء العامل الواسع الذي هو مسرينا         
ن براهني ساطعة نعلن عن     كاملصابيح املنرية ايام املهرجانات نبين كمال ربوبيته سبحانه، وحن        

سلطنة ربوبيته، فكل طائفة منا خدمة عاملون نورانيون ندل على عظمة سلطنته يف منـازل               
  .علوية سفلية دنيوية برزخية اخروية

. ومثرة يانعة لشجرة اخللقـة    . نعم، اننا معجزة باهرة من معجزات قدرة الواحد األحد        
طائرة ومسجد، وللعوامل العلويـة مصـباح       فنحن للمالئكة مرتل و   . وبرهان منور للوحدانية  



وكأننا امساك نورانية   . ومشس، وعلى سلطنة الربوبية شاهد، ولفضاء العامل وقصره زينة وزهرة         
: فكما ان كالً منا هكذا فان يف جمموعنا    184. تسبح يف حبر السماء، وعني مجيلة لوجه السماء         

.. تواء خلقة يف انتــظام   واس.. وزينة يف هيـبة  .. وحركة يف حكمة  .. سكوت يف سكون  
هلــذا نشهد بألسنة غري حمدودة على وحدانية صانعنا        . واتقان صنــعة يف مــوزونية   

اجلليل وبأحديته وصمدانيته وعلى اوصاف مجـاله وكماله وجــالله ونعـــلن هـذه    
أفبعــد هذا تـتـهمــنــا   .. الشـهادة على اشهاد الكائنات جــمـيعــها    

ـاهرين املطـيعـني املسخرين باننا يف فوضى واختالط وعبث بل بـال           وحنن العـبيد الط  
فترجم جنمةٌ واحدة ذلـك     .. موىل ومالك؟ فانك ال شك تستحق التأديب على اامك هذا         

وتقذف معه الطبيعة ومدعيها اىل وادي      . املدعي فتطرحه من هناك اىل قعر جهنم وبِئس املصري        
عدم، والشركاء اىل ظلمات االمتناع واحملال، والفلسـفة        وتلقي املصادفة اىل بئر ال    185األوهام  

  .املعادية للدين اىل اسفل سافلني
  : فترتل تلك النجمة مع النجوم كلها قوله تعاىل

  )لو كان فيهما آهلةٌ إالّ اهللا لفسدتا(
معلنة أن ال جمال لشريك قط وال حد له ان يتدخل حىت يف ادىن شئ اعتباراً من جناح                  

  .اديل السماءذبابة اىل قن
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..  مشاهدو مصنوعات اخلالق البديعة، واملشريون اليها، بل جنعل اآلخرين يشاهدوا باعجابفنحن  

فالنجوم كمالئكة .. اي كأن السماء تنظر اىل عجائب الصنعة االهلية يف االرض مبا  ال  حيد هلا من عيون
ر ذوي الشعور السماء تنظر اىل االرض اليت هي حمشر العجائب، ومعرض الغرائب ، بل  تستقطب أنظا

 .املؤلف - .اليها
185
وبعد ما هوت الطبيعة ندمت عما فعلت فتابت، وعلمت ان وظيفتها احلقيقية القبول واالنفعال، ال   

 - دفتر قابل للتبديل والتغيري - التأثري   والفعل، واا تعمل وفقاً  لقدرة ا ومشيئته فهي كدفتر للقدر االهلي

فقبلت .. وجمموعة قوانينه. ونوعاً من شريعة فطرية للقدير ذي اجلالل. يةومبا يشبه منهج القدرة الربان
الطبيعة وظيفتها وهي العبودية بكمال العجز واالنقياد، وتسمت باسم الفطرة االهلية والصنعة 

 .ــ املؤلف.الربانية



  
  )سبحانك الَ ِعلْم لَنا ِاالّ ما علَّمتنا ِانك اَنت الْعليم الْحكيم(

اللهم صل وسلم على سيدنا حممد سراج وحدتك يف كثرة خملوقاتك ودالّل وحدانيتك             
  .يف مشهر كائناتك وعلى آله وصحبه امجعني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ِبسِم اهللا الرحمِن  الرحيِم
  
  )فَانظُر ِاىل آثَاِر رحمِت اهللا كَيف يحيِى االَرض بعد موِتها(
  )50:سورة الروم(

  هذه الفقرة العربية تشري اىل زهرة واحدة 
  من البستان االزيل هلذه اآلية الكرمية      

  
  .رةوتنشد للفاطر املدائح املبه.. قصيدة منظومة حمررة .. حىت كأن الشجرة املزهرة



  .لتنظر للصانع العجائب املنشرة.. او فتحت بكثرٍة عيونها املبصرة
وتشـهر يف   .. ليشهد سلطانها آثاره املنورة     .. او زينت لعيدها اعضاءها املـخـضرة    

بكرتها املدخر من جود    .. وتعلن للبشر حكمة خلق الشجر    .. الـمحـضر مرصعات اجلوهر  
  . رب الثمر

  !.ما ازين برهانه ما أبني تبيانه! سانهسبحانه ما احسن اح
ازين نيها شنيدت   .. خيال بيند ازين اشجار مالئك را جسد آمد مساوي با هزاران ىن           

ورقهارا زبان دارند مهه هو هو ذكر آرند بدر معنـاى حـي             .. هوش ستايشهاى ذات حي   
ويدند يا حى   دمادام جويدند يا حق سراسر ك     .. جو ال إله االّ هو برابر ميزند هر شئ        .. حي

  )9:ق) (ونزلنا من السماِء ماًء مباركاً(برابر ميزند اهللا  
  
  
  

  ذيل صغري 
  للموقف االول

  :فاستمع لآلية الكرمية
  ).6:ق(اىل آخر اآلية ...) أفلم ينظروا اىل السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها (

مة، تأللـؤاً يف    كيف ترى سكوتاً يف سكونة، حركة يف حك       !  مث انظر اىل وجه السماء    
تشعشع سراِجها، لُلُ مصباِحها    . حشمة، تبسماً يف زينة، مع انتظام اخللقة، مع اتزان الصنعة         

  .تأللؤ جنومها، تعلن ألهل النهى، سلطنة بال انتهاء
ان : امنا هي ترمجة بعض معاين اآلية الكرمية املتصدرة، وهي تعين         ) العربية(هذه الفقرات   
لريى بتلك املالحظة وانعـام     . نظر االنسان اىل وجه السماء اجلميل املزين      اآلية الكرمية تلفت    

النظر؛ سكوتاً وصمتاً يف سكون وهدوء، وليعلم ان السماء قد اختذت ذلك الوضع اهلـادئ،               
اذ لوال تلك القدرة املطلقة، اي لو كانت السماء مفلوتة          . بأمر قدير مطلق القدرة وبتسخريه    

   ا، لكانت تلك االجرام اهلائلة، املتداخل بعضها يف البعض،          الزمام، طليقة يف حركاا وسكنا



وتلك الكرات الضخمة، حتدث حبركاا الرهيبة اصواتاً مدوية خميفة تصم مسـع الكائنـات              
قاطبة، وحلدث من االختالط واالضطراب ما تتالشى من شدته الكائنات كلها، اذ من املعلوم            

ل الختلط احلابل بالنابل، ولتسبب الدمار واهلرج واملـرج،  انه لو ثار عشرون جاموساً يف حق      
فكيف باجرام مساوية اضخم من ارضنا بألف مرة، تنطلق يف سرعٍة هي أسرع من القذيفـة                

فافهم من هذا ان اهلدوء الذي يعم االجرام وخييم         ! بسبعني مرة، كما هو ثابت يف علم الفلك       
 ذي الكمال ومدى هيمنة تسخري الصانع اجلليل        على السماء امنا يبين مدى سعة قدرة القدير       

  .هلا، ومدى انقياد النجوم وخضوعها ألوامره تعاىل
مث ان اآلية الكرمية تأمر ايضاً مبشاهدة ما يف وجه السماء من حركة ): حركةً يف حكمة  (

اذ إا حركات عظيمة تسري ضمن حكمة دقيقة واسعٍة تتحري منها االلبـاب             . ضمن حكمة 
فكما ان صناعاً ماهراً يدير دواليب معمل وتروسه        .. ا االنسان باعجاب واكبار   ويقف امامه 

على وفق حكمة حمددة، امنا يبني بعلمه هذا درجة مهارته ودقة صنعته ضمن عظمة املعمـل                
الذي يعطى للشـمس وسـياراا      ) وله املثل االعلى  (وانتظامه، كذلك القدير املطلق اجلليل        

فيدير تلك الكرات اهلائلة، كأا احجـار مقـالع         .  معمل عظيم  وضعاً خاصاً شبيهاً بوضع   
صغرية، ودواليب معمل  بسيط، يديرها حول الشمس، امام األنظار ليدرك االنسان بتلـك              

  .النسبة طالقة قدرته وسعة حكمته
اي أن يف وجه السماء ايضاً سطوعاً باهراً ولـالً          ): تأللؤا يف حشمة، تبسماً يف زينة     (
بسماً وبشاشة يف زينة ومجال، مما يبين عظمة سلطنة الصانع اجلليل، ومدى الدقة يف              مهيباً، وت 

اذ كما أن إضاءة مصابيح وانوار واظهار مظاهر الفرح والبهجة يف يوم اعتالء             . صنعته اجلميلة 
كذلك السـموات   . السلطان العرش، إمنا هو لبيان درجة كماله يف مضمار الرقي احلضاري          

  . املهيبة تظهر لنظر املتأمل كمال سلطنة الصانع اجلليل ومجال صنعته البديعةالعظيمة بنجومها
انظر اىل انتظام املخلوقات يف وجه      : تقول العبارة ): مع انتظام اخللقة، مع اتزان الصنعة     (

ما اوسع قدرة صانع هـذه      : السماء، وافهم وزان املصنوعات مبوازين دقيقة، وادرك من هذا        
ا اعمحكمتهاملخلوقات وم  !  



ان ادارة مواد صغرية او اجرام وحيوانات، وتدويرها وتسخريها، وسوق كل منها            ! نعم
اىل طريق خاص يعين مبيزان خمصص، تبني مدى قدرة القائم ا ومدى حكمته ومدى طاعة               

فاا تبني  . كذلك األمر يف السموات الواسعة جداً     . تلك املواد واحليوانات وانقيادها ألوامره    
تها احملرية، وبنجومها اجلسيمة اليت ال حيصرها العد وحبركاا الفائقة، مع عدم جتاوزهـا              بعظم

عما قدر هلا من حدود ولو قيد أمنلة وعدم ختلفها عنها ولو بلحظة، وعدم توانيها عن اداء ما                  
اقول اا تبني لالنظار ان صانعها وخالقهـا        .. وكل ا من واجب ولو بعشر معشار الدقيقة       

  .ليل يظهر ربوبيته اجلليلة باجرائه هذه االمور مبيزان دقيق خاصاجل
  ).تشعشع سراجها، لل مصباحها، تأللؤ جنومها، تعلن ألهل النهى سلطنة بال انتهاء(

اي ان تسخري الشمس والقمر والنجوم الوارد يف آيات كثرية امثال هذه اآلية املتصدرة              
ها تبني أن تعليــق ســراج كالشمس يف        وغـيــرها، كل  «النبأ»وما ورد يف سورة     

سقف السماء املزين، وهو السراج الوهاج الذي يشع النور وينشر الدفء وجعل ذلك النور              
.. كأنه حرب لكتابة مكاتيب اهللا الصمدانية على صحيفة الصيف والشتاء خبطوط الليل والنهار            

يت وتعليقه يف االعايل شـبيهاً      وكذا جعل القمر ميالً لساعة زمانية كربى، وآلة لقياس املواق         
وذلك جبعله يف منازل أهلٍّة متفاوتة، حىت لكأن اهللا سبحانه          . بالساعات املنصوبة على االبراج   

يضع يف كل ليلة هالالً جديداً غري السابق على وجه السماء، مث يعيد وجيمع تلـك األهلـة                  
 السماء وجتميله بـالنجوم     مث ان تزيني وجه   . وحيركها يف منازهلا مبيزان كامل وحساب دقيق      

املأللئة املبتسمة يف قبة السماء، ال شك انه من شعائر ربوبية ال منتهى لعظمتـها، وهـي يف                  
كل ذلك يدعو ارباب الفكر والعقل      . الوقت نفسه اشارات اىل الوهية جليلة ال منتهى لكماهلا        

  .اىل االميان والتوحيد
  .ونانظر اىل الصحيفة امللونة الزاهية لكتاب الك

  .كيف صورها قلم القدرة املذهب
  .مل تبق نقطة مظلمة ألبصار أرباب القلوب

  .فكأنه سبحانه قد حرر آياته من نور
  !ما اعظمها من معجزة حكمة، تقود اىل االذعان! انظر



  !وما امساها من مشاهد بديعة يف فضاء الكون
  .واستمع اىل النجوم ايضاً، اىل حلو خطاا الطيب اللذيذ

  .ى ما قرره ختم احلكمة النير على الوجودلتر
  :اا مجيعاً تف وتقول معاً بلسان احلق

  حنن براهني ساطعة على هيبة القدير ذي اجلالل
  .حنن شواهد صدق على وجود الصانع اجلليل وعلى وحدانيته وقدرته
  .نتفرج كاملالئكة على تلك املعجزات اللطيفة اليت مجلت وجه االرض

  .العيون الباصرة تطل من السماء اىل االرض وترنو اىل اجلنةفنحن الوف 
حنن الوف الثمرات اجلميلة لشجرة اخللقة، علّقتنا يد حكمة اجلميل ذي اجلالل علـى              

  .شطر السماء وعلى اغصان درب التبانة
فنحن ألهل السموات مساجد سيارة ومساكن دوارة وأوكار سامية عالية ومصـابيح            

  !رة وطائرات هائلةنوارة وسفائن جبا
ونوادر حكمة  . حنن معجزات قدرة قدير ذي كمال وخوارق صنعة حكيم ذي جالل          

  .ودواهي خلقة وعوامل نور
هكذا نبين مائة الف برهان وبرهان، مبائة الف لسان ولسان، ونسمعها اىل مـن هـو                

  .انسان حقاً
نة، فنحن آيات ناطقـة     عميت عني امللحد ال يرى وجوهنا النرية، وال يسمع اقوالنا البي          

  . باحلق
  .سكتنا واحدة، طُرتنا واحدة، مسبحات حنن عابدات لربنا، مسخرات حتت امره

  .نذكره تعاىل وحنن جمذوبات حببه، منسوبات اىل حلقة ذكر درب التبانة
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  املوقف  الثاين
  ِبسم اهللا الرحمِن  الرحيِم 

  )اهللا الصمد_ قل هو اهللا أحد(
  «ذا املوقف ثالثة مقاصدهل»

  املقصد االول
ان داعية اهل الشرك والضالل الذي هوى اىل االرض برجٍم من جنمة، ختلى عن ذلـك      
النمط من الدعوى، النه عجز عن ان جيد يف اي موضع كان، مثقال ذرة من الشرك، ابتـداًء        

لتوحيـد يف  وحاول تشـكيك اهـل ا   - كالشيطان - من الذرات اىل ارات، االّ انه عاد
  التوحيد، وذلك بإلقاء الشبهات فيما خيص االحدية والوحدانية من خالل ثالثة اسئلة مهمة

u السؤال األول:  
انين مل امتكن من ان اجد شيئاً باسم موكلي،         ! يا اهل التوحيد  : انه يقول بلسان الزندقة   

امتكـن ان   وعجزت عن ان اقع على شئ اتشبث به يؤيد دعاوي يف املوجودات كافة، فلم               
ولكن كيف تثبتون انتم وجود واحٍد أحٍد قدير مطلق القدرة؟ فِلـم            . اثبت صواب مسلكي  

  .ترون انه ال ميكن قطعاً أن تدخل ايدي اخرى مع قدرته
لقد اُثبت يف الكلمة الثانية والعشرين اثباتاً قاطعاً ان مجيع املوجـودات مـن              : اجلواب

ر على وجوب وجوده سبحانه، وهو الواجب الوجود الذرات اىل السيارات كل منها برهان ني
والقدير املطلق، فكل سلسلة من السالسل املوجودة يف العامل دليل قاطع على وحدانيته، وقد              



اثبت القرآن الكرمي هذا، مبا ال حيد من الرباهني، االّ انه يزيد من ذكر الرباهني الظاهرة لعموم                 
  .املخاطبني

)..  38:الزمـر ) (هم من خلَق السموات واالرض لَيقولُن اهللا      ولَئن سألت (ففي قوله تعاىل    
) 22:الـروم ) (وِمن آياته خلق السموات واالرض واختالف ألِسنِتكُم وألواِنكُم       (وقوله تعاىل 

وامثاهلا من اآليات العديدة يعرض القرآن الكرمي خلق السـموات واالرض برهانـاً علـى               
ن ميلك شعوراً مضطر اىل تصديق خالقه يف خلقه السموات          فكل م . الوحدانية بدرجة البداهة  
  ).ليقولُن اهللا: (واالرض كما يف قوله تعاىل

ولقد بينا يف املوقف االول بوضوح ختم التوحيد وسكّته على املوجودات، ابتداًء مـن              
فالقرآن الكرمي يطرد الشرك وينفيه ابتـداًء مـن         . ذرة واحدة اىل السيارات واىل السموات     

  : نجوم والسموات وانتهاًء اىل الذرات، مبثل هذه اآليات اجلليلة، فيشري ويومىء اىلال
أن القدير املطلق الذي خلق السموات واالرض يف نظام بديع البد وان تكون املنظومة              

  .يف قبضته بالبداهة - اليت هي من دوائر مصنوعاته - الشمسية
ا يف قبضته وينظمهـا ويسـخرها،       وما دام ذلك القدير املطلق ميسك الشمس وسيارا       

فالبد ان االرض اليت هي جزء من تلك املنظومة ومرتبطة بالشمس يف قبضته سبحانه . ويديرها
  . وضمن ادارته وتدبريه ايضاً

وما دامت الكرة االرضية ضمن تدبريه سبحانه وضـمن ادراتـه، فالبداهـة تكـون               
هي مبثابة مثـرات االرض وغاياـا يف        املصنوعات اليت تخلق وتكتب على وجه االرض اليت         

  .قبضة ربوبيته سبحانه
 وما دامت مجيع املصنوعات املنشورة واملنثورة على وجه االرض واليت جتملها وتزينها            
ومتلؤها وتفرغها منها كل حني يف قبضة قدرته وعلمه، واا توزن وتـنظم مبيـزان عدلـه                 

اليت  - انه، فالبد ان افرادها املنتظمة املتقنةوحكمته، وان مجيع االنواع يف قبضة قدرته سبح
تكون بالبداهة  - كل منها مبثابة مثال مصغر للعامل وفهرس انواع الكائنات، وفهارس مصغرة

  .يف قبضة ربوبيته سبحانه واجياده وضمن ادارته وتربيته



ضاء  ومادام كل ذي حياة يف قبضة تدبريه وتربيته، فالبد ان احلجريات والكريات واالع            
  .  يف قبضة علمه وقدرته بالبداهة - اليت تشكل وجود ذلك الكائن احلي - واالعصاب

وما دامت كل حجرية وكل كرية دموية منقادة ألوامره سـبحانه، وضـمن تـدبريه               
فالبد ان مجيع موادها االساسية، ومجيع ذراا الـيت         . وتصريفه االمور، وتتحرك وفق قانونه    

قبضة قدرته، وضمن دائرة علمه بالضرورة، والبد  أا تتحـرك           تنسج منها نقوش صنعها يف      
  . بانتظام وتؤدي الوظائف على أمت وجه بأمره وإذنه وقوته

وما دامت حركة كل ذرة واداؤها الوظائف، بقانونه وإذنه وامره، فالبد ان تشخصات             
 املالمح، أو يف    الوجه ومالحمه ووجود  العالمات الفارقة املميزة لكل فرد عن اآلخر سواًء يف            

  .األلسنة، امنا هو بعلمه وحكمته بالبداهة
  : ومنتهاها) املذكورة(فتدبر يف هذه اآلية الكرمية اليت تبني مبدأ هذه السلسلة 

ومن آياته خلق السموات واالرض واختالف ألِسنِتكُم وألواِنكُم، انّ يف ذلك اليـات             (
  )22:الروم) (للعاملني

 ان الرباهني اليت تثبت مسلك التوحيد وتدل على قـدير مطلـق       !فيا داعية اهل الشرك   
القدرة قوية كثرية بقوة سلسلة الكائنات، اذ مادام خلق السموات واالرض يدل على صـانع           
قدير، ويدل على قدرته املطلقة، وعلى كمال تلك القدرة لديه، فالبد من استغناء مطلق عن               

 فَِلم اذن  - كما ترى - فإذ ال احتياج. ة كانتالشركاء، اي ال حاجة اىل شركاء يف اية جه
تنساق يف هذا املسلك املظلم؟ ما الذي يدفعك اىل الدخول هناك؟ وحيـث ال حاجـة اىل                 
شركاء، والكائنات كلها مستغنية عن الشركاء استغناًء مطلقاً فال شك ان وجـود شـريك               

رة اليت ميلكهـا صـانع السـموات        لاللوهية والربوبية ويف االجياد ايضاً ممتنع حمال؛ الن القد        
ولو وجد شريك يلـزم ان   - كما اثبتنا - واالرض قدرة ال منتهى هلا وهي يف غاية الكمال

تكون قدرة اخرى متناهية تغلب تلك القدرة غري املتناهية واليت هي يف غاية الكمال وتستوىل               
           ها وهي غري حمـدودة     على موضٍع منها فتمنع ال تناهيها وجتعلها يف وضع عجز معنوي، وحتد

وهذا !! بالذات، مبعىن ان شيئاً متناهياً ينهي ماال يتناهى وهو يف كمال التناهيه وجيعله متناهياً             
  .هو أبعد احملاالت وابعد املمتنعات عن العقل واملنطق



مث ان الشركاء مستغىن عنها، وممتنعة بالذات، كما ان وجودها حمال، فادعاء الشـركاء         
اذ لعدم وجود سبب إلدعاء تلك الدعوى عقالً ومنطقاً وفكـراً           . مى ليس إالّ  اذن ادعاء حتكّ  

حتكمى، مبعىن : يعد كالماً ال معىن له، ويطلق على مثل هذه الدعوى يف علم االصول مصطلح
  . انه دعوى جمردة ال معىن هلا

  :ومن الدساتري املقررة يف علم الكالم واالصول
  ).عن دليل، وال ينايف اإلمكان الذايت اليقني العلمىال عربة لالحتمال غري الناشئ (

اىل دبس وينقلب اىل دهـن،      ) بارال(من املمكن واحملتمل ان تتحول حبرية       : مثال ذلك 
وهذا احتمال ولكن هذا االحتمال ال ينشأ من أمارة، فال يؤثر وال يلقي شكاً وال شـبهة يف                  

  .يقيننا العلمي بأن البحرية من ماء
ا فقد سألنا من كل ناحية من نواحي املوجودات، ومن كل زاوية مـن              وعلى غرار هذ  

 - كما يف املوقـف االول  - زوايا الكائنات،ومن كل شئ ابتداًء من الذرات اىل السيارات
كما يشـاهد يف هـذا    - ومن خلق السموات واالرض اىل اختالف ألوان االنسان وألسنته

وحدانية بلسان احلال، وداللة قاطعة بوجـود  شهادة صدق لل: فكان اجلواب - املوقف الثاين
  .ختم التوحيد املضروب على كل شئ، وقد شاهدته بنفسك ايضاً

. لذا فال توجد اية امارة يف موجودات الكائنات ميكن ان يبىن عليها احتمال الشـرك              
مبعىن ان دعوى الشرك دعوى حتكمية حبتة، أو كالم ال معىن له، ودعوى جمردة عن احلقيقة،                

  .ا فان من ادعى الشرك بعد هذا فهو اذن يف جهالة جهالء وبالهة بلهاءلذ
فأمام هذه احلجج الدامغة يبقى داعية اهل الضاللة مبهوتاً ال يتمكن من النطق بشىء إالّ             

ان ما يف ا لكائنات من ترتيب االشياء، أمارةٌ على الشرك، اذ كل شـئ مربـوط                 : انه يقول 
  !.اً حقيقياً، واذ هلا تأثري، فيمكن ان تكون شركاءبسبب، مبعىن ان لالسباب تأثري

ان املسببات قد ربطت باالسباب مبقتضى املشيئة اإلهلية وحكمتها، وإلستلزام          : اجلواب
ولقد اثبتنا يف كثري من املواضـع، ويف  . ظهور كثري من االمساء احلسىن، يربط كل شئ بسبب        

  : تأثري حقيقي يف االجياد واخللق، ونقول هناكلمات متعددة اثباتاً قاطعاً أنه ليس لالسباب



ان االنسان بالبداهة هو اشرف االسباب واوسعها اختياراً وامشلها تصرفاً يف االمـور،             
اليت كل منها عبارة عن سلسـلة   - وهو يف اظهر افعاله االختيارية، كاألكل والكالم والفكر

االّ واحداً من مائـة جـزء مـن    ليس له نصيب منها  - عجيبة ويف غاية االنتظام واحلكمة
  . السلسلة

سلسلة االفعال اليت تبدأ من االكل وتغذية احلجريات حىت تبلغ تشكل الثمرات،            : فمثالً
ومن سلسلة التكلم ليس له . االّ مضغه للطعام - ضمن هذه السلسلة الطويلة - ليس لالنسان

ماً ان كلمة واحدة يف فمه مع       عل. االّ ادخال اهلواء اىل قوالب خمارج احلروف واخراجه منها        
كوا كالبذرة، االّ اا يف حكم شجرة حيث اا تثمر ماليني الكلمات نفسـها يف اهلـواء                 
وتدخل اىل امساع ماليني املستمعني بينما ال تصل اىل هذه الشجرة املثالية والسنبل املثـايل االّ                

  .يهفأنى لليد القصرية لالختيار ان تصل ال.. يد خيال االنسان
فان كان االنسان وهو أشرف املوجودات واكثرها اختياراً، مغلول اليد عـن االجيـاد              
احلقيقي، فكيف باجلمادات والبهائم والعناصر والطبيعة، كيف تكـون متصـرفة تصـرفاً             

  !.حقيقياً؟
فتلك االسباب ما هي االّ اغلفة املصنوعات الربانية، وظروف اهلدايا الرمحانية، وخدمة            

فالشك ان الصحون اليت تقدم فيها هدايا السلطان او القماش املغلـف للهديـة أو               لتقدميها  
فمن توهم ذلك . اجلندي الذي سـلّمت بيده هدية السلطان لن يكون شريكاً للسلطان قطعاً         

  .فقد تفوه ذيان ما بعده هذيان
قطعـاً،  وهكذا ليست لالسباب الظاهرية والوسائط الصورية حصة يف الربوبية اإلهلية           

  .وليست هلا االّ القيام خبدمات العبودية
  
  
  
  
  



  
  املقصد الثاين

بعد ان عجز داعية اهل الشرك عن اثبات مسلك الشرك، ويئس من اثباته يف اية جهـة              
  . كانت، رغب يف حماولة إلقاء شكوكه وشبهاته هلدم مسلك اهل التوحيد

u ًفسأل السؤال الثاين قائال: 
أي ان خالق العـامل  ) اهللا الصمد_ قل هو اهللا احد: ( تقولونأنتم!  يا اهل التوحيد -

واحد، أحد، صمد، وهو خالق كل شئ، بيده مقاليد كل شئ، وهو األحد الفـرد، بيـده                 
مفاتيح كل شئ، أخذ بناصية كل شئ، يتصرف يف االشياء كلها يف آن واحد، باحواهلا كافة                

جيبة كهذه؟ فهل ميكن لواحد مشخص      كيف ميكن تصديق حقيقة ع    .. دون أن مينع شئٌ شيئاً    
  ان يقوم باعمال غري متناهية يف اماكن غري متناهية وبالصعوبة؟

جياب عن هذا السؤال ببيان سر األحدية والصمدانية، الذي  هـو يف غايـة               : اجلواب
العمق ومنتهى الرفعة واية السعة، حىت ان فكر االنسان يقصر عن فهم ذلك السر العظيم االّ                

وحيث أنه ال ِمثل وال مثيل لذات اهللا سبحانه وال لصفاته اجلليلة،            .  التمثيل ورصد املَثَل   مبنظار
  :لذا نشري اىل ذلك السر بأمثلة مادية. االّ  ما كان من املَثَل والتمثيل يف شؤونه احلكيمة

  :املثال االول
ة كما اثبتنا يف الكلمة السادسة عشرة ان شخصاً واحداً يكسب صفة كليـة بوسـاط              

  .املرايا، ومع كونه جزئياً حقيقياً يصبح يف حكم كلّي مالٍك لشؤون كثرية
) املاديـة (وكما ان الزجاج واملاء وامثاهلما من املواد تكون مرايا لالشياء اجلسـمانية             

وتكسب الشئ املادي صفة كلية، كذلك اهلواء واالثري وبعض موجودات عامل املثال يصبح يف           
ورة وسائط للسري والسياحة، يف سرعة الربق واخليـال، حبيـث           حكم مرايا ويتحول اىل ص    

يتجول اولئك النورانيون والروحانيون يف تلك املرايا الطاهرة، ويف تلك املنـازل اللطيفـة يف          
وحيـث اـم نورانيـون      . سرعة اخليال، فيدخلون يف آن واحد الوف االماكن واملواضع        

هم ومالكةٌ لصفام يسيطرون على  - خبالف اجلسمانيني - موصورهم يف املرايا هي عينفا



بينما صور اجلسمانيني الكثيفة، ليست عينـها،       . تلك االماكن كأم موجودون فيها بذوام     
  .كما اا ليست مالكة لصفاا، فهي ميتة

الشمس، مع اا جزئي مشخص، االّ اا تصبح يف حكم كلي بوسـاطة املـواد               : مثالً
ا ومثاهلا اىل كل مادة ملّاعة على سطح االرض، واىل كل قطرة ماء،             اللماعة، اذ تعطي صور   
فتكون حرارة الشمس وضياؤها وما فيه مـن   - كل حسب قابليته - واىل كل قطعة زجاج

  .الوان سبعة، مع نوع من صورة ذاا املثالية موجودةً يف كل جسم لـماع
هة مبرتهلا ومبثابـة عرشـها      فلو فُرض ان للشمس علماً وشعوراً لكانت كل مرآة، شبي         

مع كل ذي شعور بوسـاطة   - كما يف اهلاتف - وكرسيها وتلتقى بذاا كل شئ، وتتصل
فمع . بل حىت ببؤبؤ عينه، فما مينع شئ شيئاً وال حتجب خمابرةٌ باهلاتف خمابرة اخرى             .. املرايا

  .اا موجودة يف كل مكان االّ اا ال حيدها مكان
كم مرآة مادية وجزئية وجامعة إلسٍم واحٍد من الف اسم واسم           فالشمس اليت هي يف ح    

 ان كانت مع تشخصها تنال اىل هذه الدرجة مـن           «النور»من االمساء اإلهلية احلسىن، وهو      
االفعال الكلية وتكون يف اماكن  كلية، أفال يستطيع ذلك اجلليل ذو اجلالل باحديته الذاتية ان 

  ! آن واحد؟يفعل ما ال يتناهى من االفعال يف
  :املثال الثاين

. ملا كانت الكائنات يف حكم شجرة، ميكن اختاذها اذن مثاالً إلظهار حقائق الكائنات            
فنأخذ هذه الشجرة الضخمة اليت امام غرفتنا، وهي شـجرة الـدلب العـظيمة، بوصـفها             

لنحـو  وسنبني جتلي األحدية يف الكائنات بوساطتها، على ا       . مثـاالً مـصغراً  للكائـنات   
  :اآليت

ان هلذه الشجرة ما اليقل عن عشرة آالف مثرة، ولكل مثرة ما اليقل عن مئـات مـن            
البذور انحة، اي أن كل هذه االمثار العشرة االف واملليون من البذور تكون موضع االجياد               
رها واالتقان يف آن واحد، بينما توجد العقدة احلياتية يف البذرة األصلية هلذه الشجرة، ويف جذ  

ويف جذعها، وهي شئ جزئي ومشخص من جتلي االرادة اإلهلية ونواة من االمـر الربـاين،                 
وذا التجلي اجلزئي تتكون مركزية قوانني تشكيل الشجرة، املوجودة يف بداية كل غصـن              



وداخل كل مثرة وجنب كل بذرة، حبيث ال تدع شيئاً ناقصاً ألي جزء من اجزاء الشجرة وال       
  .مينعها مانع
 ان ذلك التجلي الواحد لالرادة اإلهلية واألمر الرباين، ال ينتشـر اىل كـل مكـان،              مث

كانتشار الضياء واحلرارة واهلواء، ألنه ال يترك اثراً يف تلك املسافات البعيدة لالمـاكن الـيت                
اذ لو كان ذلك باالنتشار لبان      . يذهب اليها، ويف املصنوعات املختلفة، بل ال يرى له اثر قط          

وال تنايف تلك االفعـال     . وامنا يكون جنب كل جزء من االجزاء دون جتزئة وال انتشار          . ثراال
  .الكلية احديته وذاتيته

ان ذلك التجلي لالرادة وذلك القانون األمري، وتلك العقدة احلياتية : لذا يصح ان يقال  
ه حىت كـأن يف هـذ     . موجودة جنب كل جزء من االجزاء، وال ينحصر يف اي مكان اصالً           

الشجرة املهيبة عيوناً واذاناً لذلك القانون االمري، بعدد االمثار والبذور، بل ان كل جزء من               
اجزاء الشجرة يف حكم مركز حلواس ذلك القانون األمري، حبيث ال تكون املسافات البعيدة              

  .فاألبعد كاألقرب سواء بسواء - كأسالك اهلاتف - مانعاً بل وسيلةَ تسهيٍل وتقريب
ا نشاهد جتلياً جزئياً واحداً من جتليات صفة االرادة لألحد الصمد، يف مليوٍن من فما دمن

االمكنة، ويكون مبعث ماليني االفعال، دون داع اىل وساطة، فالبد من لزوم اليقني بدرجـة             
الشهود، بقدرة الذات اجلليلة على التصرف يف شجرة اخللق، جبميع اجزائها وذراـا معـاً،               

  . قدرته وارادته سبحانه وتعاىلبتجٍل من جتليات
  :وكما اثبتنا واوضحنا يف الكلمة السادسة عشرة، نقول هنا

ان خملوقات عاجزة ومسخرة كالشمس، ومصنوعات شبه نورانيـة مقيـدة باملـادة             
كالروحاين، ان كان ميكن أن توجد يف موضع واحد ويف عدة مواضع يف الوقت نفسه، بسر                

ي مقيد يكسب حكماً كلياً مطلقاً، يفعل باختيار جزئي اعمـاالً           النورانية؛ اذ بينما هو جزئ    
فكيف اذن مبن هو جمرد عن املادة، ومقدس عنها، ومن هو مرتّه عـن              .. كثرية يف آن واحد   

التحديد بالقيد وظلمة الكثافة ومربأ عنها، بل ما هذه االنوار والنورانيات كلـها االّ ظـالل                
ا مجيع الوجود واحلياة كلها وعامل االرواح وعـامل املثـال االّ   كثيفة ألنوار امسائه احلسىن، وم   



مرايا شبه شفافة إلظهار مجال ذلك القدوس اجلليل الذي صفاته حميطة بكل شـئ وشـؤونه      
  .شاملة كل شئ

ترى اي شئ يستطيع ان يتستر عن توجه أحديته يف جتلي صفاته احمليطة، وجتلي افعالـه       
   وعلمه احمليط بكل شئ؟بارادته الكلية وقدرته املطلقة

  وأي شئ يصعب عليه؟ واي شئ يستطيع أن يتخفى عنه؟ 
أو ميكن أن مينع شئٌ شيئاً؟ أفيمكن أن خيلو موضع من حضوره؟ أال يكون لـه بصـر            

  يبصر كل موجود ومسع يسمع كل موجود، كما قال ابن عباس رضى اهللا عنه؟
ان اوامره وقوانينه بسرعة؟ أفـال       أو ال تكون سلسلة االشياء كاالسالك والعروق جلري       

تكون املوانع والعوائق وسائل ووسائط لتصرفه؟ أو ال تكون االسـباب والوسـائط حجبـاً            
  ظاهرية حبتة؟

 أال يكون يف كل مكان وهو املرتّه عن املكان؟ أميكن ان يكون حمتاجـاً اىل التحيـز                 
د موانـع لقُربـه وتصـرفه       والتمكّن؟ أميكن ان يكون البعد والِصغر وحجب طبقات الوجو        

وشهوده؟ وهل ميكن ان تلحق بالذات املقدسة هللا سبحانه ارد عن املادة، الواجب الوجود،              
نور االنوار الواحد األحد، املرتّه عن القيود، املربأ عن احلدود، املقدس عن القصور، واملعلّـى               

قيدات، وما يلزم املـادة     عن النقصان خواص املاديات واملمكنات والكثيفات والكثريات وامل       
  واالمكان والكثافة والكثرة والتقيد واحملدودية من امور، امثال التغري والتبدل والتجزؤ؟ 

  !؟. أيليق به العجز؟ أيقرب القصور من طرف عزته اجلليلة جل جالله
  .وتعاىل عن ذلك علواً كبرياً. حاش للّه، وكال

  
  
  
  
  
  



  
  خامتة املقصد الثاين
الً ومستغرقاً يف تفكر خيص األحدية، نظرت اىل مثرات شجرة الـدلب            بينما كنت متأم  

القريبة من غرفيت، فخطر اىل القلب تفكر متسلسل بعبارات عربية، فكتبته كما ورد بالعربية              
  .وسأذكر توضيحاً خمتصراً له

هـدايا  .. خـوارق الصـنعة   .. فالبذور واالمثار، واحلبوب واالزهار معجزات احلكمة     
شواهد صادقة بان خالّقها على كل      .. شواهد لطِفه يف دار االخرة    .. براهني الوحدة .. ةالرمح

قد وِسع كل شيء بالرمحة والعلم واخللق والتـدبري والصـنع           . شيء قدير وبكل شيء عليم    
فالشمس كالبذرة، والنجم كالزهرة، واالرض كاحلبة، ال تثقـل عليـه بـاخللق             . والتصوير

 ر،          . ع والتصوير والتدبري، والصنالقَـد فالبذور واالمثار مرايا الوحدة يف اقطار الكثرة، اشارات
رموزات القُدرة بان تلك الكثرة من منبع الوحدة، تصدر شاهدةً لوحِدة الفـاطر يف الصـنع      

وتلوحيات احلكمة  .. مث اىل الوحدة تنتهي ذاكرةً ِلحكمة الصانِع يف اخللق والتدبري         . والتصوير
ينظُر ثَم اىل جزئه، اذ إن كان مثراً فهو املقصود  - بكُلِّية النظَر اىل اجلزئي - لق الكلبأن خا

  ..األظهر ِمن خلق هذا الشجر
والقلب كالنواة، فهو   . فالبشر مثر هلذه الكائنات، فهو املقصود األظهر خلالق املوجودات        

ن االصغر يف هذه الكائنات هو املدار فاالنسا. املرآة األنور، لصانع املخلوقات من هذه احلكمة 
االظهر للنشر واحملشر يف هذه املوجودات، والتخريِب والتبديِل والتحويِل والتجديـد هلـذه             

  . الكائنات
  :ومبدأ هذه الفقرة العربية هو

فسبحان من جعل حديقةَ ارِضه مشهر صنعِته، محشر ِفطرته، مظْهر قُدرتـه، مـدار              
زكيلَ املصنوعاتِحكمته، مسيلَ املوجودات، ماملخلوقات، م ع جنته، ممررزر رمحته، مه.  

فمزين احليواناِت، منقّش الطيورات، مثمر الشجرات، مزهر النباتات؛ معجزات ِعلمه،          
  .خوارق صنعه، هدايا جوِده، براهني لطفه



     عاالزهاِر من زينِة االمثار، تسج ماألمطاِر على          تبس جز ،سمِة األسحاراالطياِر يف ن  
تعرف ودوٍد، تودد رمحـن، تـرحم       .. خدوِد االزهار، ترحم الوالدات على االطفاِل الصغارِ      

  .حنان، حتنن منان، للجن واالنسان، والروح واحليوان وامللك واجلان
  :وتوضيح هذا التفكر الذي ورد باللغة العربية هو

خـوارق الصـنعة    .. يع االمثار وما فيها من بذيرات، معجزات احلكمة اإلهليـة         ان مج 
بشائر األلطاف  اإلهليـة يف الـدار        .. براهني مادية للوحدانية  .. هدايا الرمحة اإلهلية  .. اإلهلية
فالبذور واالمثار،  .. شواهد صادقة بأن خالّقها على كل شئ قدير، وبكل شئ عليم          .. اآلخرة

اقطار عامل الكثرة، ويف اطراف هذه الشجرة املتشعبة كالعامل، تصِرف االنظار مرايا الوحدة يف 
  .من الكثرة اىل الوحدة

ال تتشتت يف هذه الشجرة الضخمة املمتدة االعضاء        : فكل مثر وبذر يقول بلسان احلال     
 وهي كقلب الثمرة - والعروق فكل ما فيها فينا، كثرتها داخلة ضمن وحدتنا، حىت ان البذرة

هي االخرى مرآة مادية للوحدانية، فهي تذكر االمساء احلسىن ذكراً قلبياً خفياً مبثـل مـا    -
  . تذكرها الشجرة ذكراً جهرياً

فكما ان تلك االمثار والبذور مرايا للوحدانية، فهي اشارات مشهودات للقدر، رموزات            
ان هذه الشجرة باغصاا    : جمسمات للقدرة، حبيث ان القدر يشري ا، والقدرة تقول ا رمزاً          

املتشابكة قد منت من بذرة، فهي تدل على وحدانية صانعها يف االجياد والتصوير، مث جتمـع                
فتـدل علـى    . حقيقتها يف مثرٍة بعد تشعب اغصاا وفروعها وتدرج معانيها كلها يف بذرة           

  .حكمة خالقها اجلليل يف اخللق والتدبري
وجودها من منبع الوحدانية  وتترىب ـا،        وكذلك شجرة الكائنات هذه، فهي تأخذ       

فالقلب يـرى سـر   . وتثمر مثرة االنسان الدال على الوحدانية يف هذه الكثرة من املوجودات     
  .الوحدانية بعني االميان يف هذه الكثرة

وكذا، فان تلك االمثار والبذور؛ تلوحيات احلكمة الربانية، فاحلكمة تنطق ا وتشـعر             
  :اهلَ الشعور مبا يأيت



ان النظر الكلي والتدبري الكلي يف هذه الشجرة، بكل مشوليتهما وسعتهما، يتوجهان اىل             
وذلـك النظـر   . هذه الثمرة؛ ألن تلك الثمرة مثال مصغر لتلك الشجرة، وهي املقصود منها 

اذ البذرة حتمـل معـاين      . الكلي والتدبري العمومي ينظر اىل ما يف داخل الثمرة من بذر ايضاً           
مبعىن ان الذي يدبر امور الشجرة، وامساءه اليت هلا عالقة بتدبريها متوجهة            . هرسهاالشجرة وف 

  ..اىل كل مثرة من مثرات الشجرة، اليت هي املقصودة من اجياد الشجر
وهذه الشجرة الضخمة قد تقلّم وتكسر بعض اغصاا، للتجديد، ألجل تلك الثمرات            

  . مجاالً وازهى لطافةالصغرية، وتطعم لتثمر مثرات باقية، اى
كذلك االنسان الذي هو مثرة شجرة الكائنات؛ اذ املقصود من اجيادها امنا هو االنسان،              

وبذرة تلك الثمرة، قلب االنسان، وهو أنـور مـرآة          . وغاية اجياد املوجودات هي االنسان    
  .للصانع اجلليل وامجعها

ور انقالبات عظيمة للحشر وهكذا بناء على هذه احلكمة، اصبح االنسان الصغري هذا حم   
والنشور، وسبباً لدمار الكائنات وتبديلها، اذ ينسد باب الدنيا ألجل حماكمته ويفتح بـاب              

  .اآلخرة ألجله
واذ ورد حبثٌ يف اآلخرة، فقد آن أوان ذكر حقيقة بليغة تبين جانباً من جزالـة بيـان                  

  :القرآن الكرمي وقوة تعابريه يف معرض اثبات احلشر وهي
نتيجة هذا التفكر تبين انه ألجل حماكمة االنسان وفوزه بالسعادة االبدية، يـدمر              ان  

فالقوة القادرة على التدمري والتبديل موجودة فعالً وهـي ظـاهرة           . الكون كله اذا لزم األمر    
  :ومشهودة، االّ أن للحشر مراتب

رقيـات  منها ما يلزم معرفته، واالميان به فرض، وقسم آخر يظهر حسب درجـات الت             
  .الروحية والفكرية ويكون علمه واملعرفة به ضرورياً

فالقرآن الكرمي ألجل اثبات أبسط وأسهل مرتبة من مراتب احلشر اثباتاً قاطعاً يبني قدرة 
  .قادرة على فتح اوسع دائرة من دوائر احلشر واعظمها

تـذهب  ان الناس بعد املـوت،  : هي - الذي يلزم العموم االميان به - فمرتبة احلشر
الذي هو جـزء صـغري ال    - ارواحهم اىل مقامات اخرى واجسادهم ترم االّ عجب الذنب



وان اهللا سبحانه ينشئ من هذا اجلزء الصـغري   - يندثر من جسم االنسان وهو يف حكم بذرة
  . جسد االنسان يوم احلشر ويبعث اليه  روحه

االّ أن  . ن االمثلة يف كل ربيـع     فهذه املرتبة من احلشر سهلة اىل درجة ان هلا املاليني م          
القرآن الكرمي ألجل اثبات هذه املرتبة السهلة، يبين احياناً قدرة قادرة علـى حشـر مجيـع                 
الذرات ونشرها واحياناً يبني آثار قدرة وحكمة تتمكن من ارسال املخلوقات كافة اىل الفناء              

 قدرة وحكمة هلا من املقـدرة       ويبني يف بعض آياته آثار وتدابري     .. والعدم مث اعادا من هناك    
وتبني آيات اخرى تدابري قدرة وحكمة قادرة على        . على نثر النجوم وشق السماوات وفطرها     

اماتة مجيع ذوي احلياة وبعثهم بصيحة واحدة، دفعة واحدة، ويبني يف اخرى جتليات قـدرة               
 ويـبني   .وحكمة قادرة على حشر ما على االرض من ذوي احلياة، ونشره كل على انفـراد              

احياناً آثار قدرة وحكمة قادرة على بعثرة االرض كلها ونسف اجلبال وتبديلها اىل صـورة               
مبعىن انه مما سوى مرتبة احلشر الذي هو مفروض على اجلميع االميان به ومعرفته،              .امجل منها 

يـة  فاذا ما اقتضت احلكمة الربان    . فان كثرياً من مراتبه ميكن أن تتحقق بتلك القدرة واحلكمة         
  .قيامها، فالبد أنه سيقيمها مجيعاً مع حشر االنسان ونشره، أو سيقيم بعضاً مهماً منها

بينمـا القيـاس    .  القياس التمثيلي كثرياً   «الكلمات»انك تستعمل يف    : تقولون: سؤال
التمثيلي ال يفيد اليقني حسب علم املنطق؛ اذ يلزم الربهان املنطقي يف املسائل اليقينيـة، امـا           

التمثيلي فيستعمل يف املطالب اليت يكفيها الظن الغالب، كما هو لدى علماء اصـول              القياس  
  . الفقه

واحلكاية تكون خيالية، ليسـت     . فضالً عن انك تذكر التثميالت يف اسلوب احلكاية       
  .حقيقية وقد تكون خمالفة للواقع

االّ أن  .  العلمي ان القياس التمثيلي ال يفيد اليقني     : لقد ورد يف علم املنطق    ! نعم: اجلواب
بل هو اكثـر يقينـاً مـن        . للقياس التمثيلي نوعاً هو أقوى بكثري من الربهان اليقيين للمنطق         

  :وذلك القسم هو. الضرب االول من الشكل االول للمنطق



مث بناء احلكم على تلك احلقيقـة،       . اظهار جزء وطرف من حقيقة كلية بتمثيل جزئي       
خاصة، كي تعرف منها تلك احلقيقة العظمى، وترجع اليها         وبيان قانون تلك احلقيقة يف مادة       

  .املواد اجلزئية
مع اـا ذات   - بوساطة النورانية - الشمس توجد قريبة من كل شئ لـماع: فمثالً
  :فبهذا املثال يبين قانون حقيقة هي. واحدة

فال  حيـده    . ىالقليل والكثري يتساو  . انه ال قيد للنور والنوراين، فالبعيد والقريب سواء       
  . مكان

ان تشكيل امثار الشجرة واوراقها وتصويرها يف آن واحد، بطراز واحد، بسهولة            : ومثالً
امنا هو مثال إلراءة جزء من      . تامة، وعلى اكمل وجه، من مركز واحد، بقانون امري واحد         

  .حقيقة عظمى وطرف من قانون كلي
 تلك الكائنات اهلائلة، كهذه الشجرة، جيري       فتلك احلقيقة وقانوا يثبتان اثباتاً قاطعاً ان      

  .عليها قانون احلقيقة هذا، فهي كالشجرة ميدان جوالن سر االحدية ذاك
 كلها من هذا الطراز حبيث تكون أقوى من الربهان          «الكلمات»فالقياسات التمثيلية يف    
  .القاطع املنطقي واكثر يقيناً منه
  : اجلواب عن السؤال الثاين

 فن البالغة، انه اذا كان املعىن املقصود للّفظ والكالم يراد لقصـد آخـر               من املعلوم يف  
.  وال يكون املعىن األصلى يف اللفظ الكنائي مناط صدق وكـذب           «لفظ الكنائي »يعرف بـ   

فلو كان املعىن الكنـائي صـدقاً،       . بل املعىن الكنائي هو الذي يكون مدار الصدق والكذب        
ولكن لو مل   . صلي كذباً، فال يفسد كذب هذا صدق ذاك       فالكالم صدق، وان كان املعىن اال     

  .يكن املعىن الكنائي صدقاً، وكان املعىن االصلي صدقاً، فالكالم كذب
هذا الكالم كناية عن طول قامة      . شخص حزام سيفه طويل   :  اي «طويل النجاد »: مثالً

وال جناد، ذلك الشخص، فان كان طويالً حقاً، فالكالم صدق وصواب وإن مل يكن له سيف         
ولكن ان مل يكن الرجل طويل القامة وله سيف وجناد طويل فالكالم كـذب، ألن املعـىن                 

  .االصلي غري مقصود



فاحلــكايـات الــواردة يف الكلمة العاشرة والكلمة الثانية والعشرين وامثاهلما،         
وهـي يف منتـهى الصـدق     - هي من الكنايات حبيث أن احلقائق اليت ختتم ا احلكايـات 

هي املعاين الكنائية لتلك احلكايات، فمعانيها األصلية امنـا   - والصواب واملطابقة مع الواقع 
فضالً عن أن تلك احلكايــات     . فكيفما كان ال يفسد صدقها وصواا     . هي منظار متثيلي  

امنا هــي متثيــالت اُظهر فيها لســان احلـال  يف صورة لسان املقال، وأبرز فيهـا               
  .ي يف صورة شخص مادي وذلك ألجل افهام العامةالشخص املعنو

  املقصدالثالث
ان داعية اهل الضاللة، بعدما أخذ اجلواب القاطع املقنع امللزم، عـن سـؤاله الثـاين                

  :يسأل هذا السؤال، وهو الثالث فيقول186
u وامثاهلما من الكلمات القرآنيـة  «ارحم الرامحني» «احسن اخلالقني»:ان يف القرآن 
  . بوجود خالقني ورامحني آخريناليت تشعر

ان رب العاملني له كمال ال منتهى له، فهو جامع ألقصى اية مراتب             : مث انكم تقولون  
انواع الكماالت كلها، بينما كماالت االشياء تعرف باضدادها؛ اذ لوال االمل ملا كانت اللذة              

  وصال لذة، وهكذا؟كماالً، ولوال الظالم ملا حتقق الضياء، ولوال الفراق ملا اورث ال
  :جنيب عن الشق االول من السؤال خبمس اشارات: اجلواب

  : االشارة االوىل
ان القرآن الكرمي يبني التوحيد من اوله اىل آخره، ويثبته اثباتاً قاطعاً، وهذا حبـد ذاتـه    

احسن (بل قوله تعاىل    . دليل على أن تلك االنواع من الكلمات القرآنية ليست كما تفهموا          
هو يف احسن مراتب اخلالقية، فليس له اية داللة على وجود خالق آخـر، اذ               : يعين) لقنياخلا

ان اخلالق اجلليل   : يعين) احسن اخلالقني (اخلالقية هلا مراتب كثرية كسائر الصفات فقوله تعاىل         
  .هو يف احسن مراتب اخلالقية واقصى منتهاها

  : االشارة الثانية
                                                           

186
  .املؤلف - .اخلامتةاملقصود السؤال الوارد يف بداية املقصد الثاين، وليس هذا السؤال الذي هو يف اية   
 



 التعابري القرآنية ال تنظر اىل تعدد اخلالقني بل تنظـر اىل            وامثاهلا من ) احسن اخلالقني (ان
وقد بين  . اي ان اخلالق الذي خيلق كل شئ، خيلقه بأفضل طراز وامجل مرتبة           . انواع املخلوقية 

  . وامثاله من اآليات الكرمية) احسن كل شئ خلَقه(هذا املعىن قوله تعاىل 
  : االشارة الثالثة

) خري الفاصـلني  ) (اهللا اكرب ) (احسن اخلالقني : (لتعابري القرآنية ان املوازنة املوجودة يف ا    
وامثاهلا، ليست موازنة وتفضيالً بني صفات واقعيـة هللا سـبحانه وتعـاىل،             ) خري احملسنني (

واملالكني لنماذج تلك الصفات واالفعال، ألن مجيع الكماالت املوجودة يف الكون قاطبـة يف              
لنسبة لكماله جل وعال، فكيف ميكن عقد موازنة بينهما؟ اجلن واالنس وامللك، ظلٌ ضعيف با   

  .وامنا املوازنة هي بالنسبة لنظر الناس والسيما ألهل الغفلة
  : نورد مثاالً للتوضيح

جندي يقدم امت الوالء والطاعة لعريفه يف اجليش، ويرى احلسنات واخلريات منه، وقد ال              
اله، فإنه يقدم امتنانه وشكره ايضاً اىل العريف،        خيطر بباله، السلطان االّ نادراً، بل لو خطر بب        

فهذا الكالم  .  ان السلطان اكرب من عريفك، فقدم شكرك اليه وحده        : فيقال ملثل هذا اجلندي   
ليس موازنة بني القيادة املهيبة للسلطان يف الواقع، وقيادة العريف اجلزئية الصورية، ألن موازنة              

وامنا املوازنة معقودة حسب مـا لـدى        . ىن هلما اصالً  كهذه، وتفضيالً من هذا النوع ال مع      
اجلندي من امهية وارتباط بعريفه، حبيث يفضله على غريه، فيقدم شكره وثناءه اليه، وحيبـه                

  . وحده
ومثل هذا، فاالسباب الظاهرية اليت هي يف وهم اهل الغفلة يف حكم خالٍق، ومـنعٍم،               

يتشبثون ا ويرون ورود النعمة واالحسان مـن        واليت تكون حجاباً دون املنعم احلقيقي، اذ        
. اهللا اكرب : يقول القرآن الكرمي هلم   . تلك احلجب واالسباب، فيقدمون ثناءهم ومدحهم اليها      

  .أي توجهوا اليه واشكروه. خري احملسنني. أحسن اخلالقني
  :االشارة الرابعة

 االشـياء الفرضـية     تعقد املوازنة والتفضيل بني املوجودات احلقيقية مثلما تعقد بـني         
مث ان اكثر ماهيات االشياء فيها مراتب متعددة، وكذا يف ماهيات االمساء اإلهلية             . واالمكانية



فاهللا سبحانه يف أكمل تلـك      . احلسىن والصفات اجلليلة املقدسة ميكن ان توجد مراتب كثرية        
لكون كله وما فيـه     وا. املراتب للصفات واالمساء من املراتب املتصورة واملمكنة، ويف احسنها        

وصـف ألمسائـه   ) وله االمساء احلسىن(من كماالت شاهد صدق هلذه احلقيقة، وقوله تعاىل         
  .كلها يعبر عن هذا املعىن
  : االشارة اخلامسة

هذه املوازنة واملفاضلة ال تقابل ما سواه تعاىل، بل له جلّ وعالّ نوعان من التجليـات                
  .والصفات
مور على صورة قانون عام، جيري حتت سـتار االسـباب           تدبريه وتصريفه اال  : االوىل

  .وحجاب الوسائط، بسر الواحدية
تدبريه وتصريفه االمور تدبرياً مباشراً خاصاً، دون حجاب االسـباب، بسـر            : الثانية
بسر  - فاحسانه املباشر واجياده املباشر وجتلّى كربيائه املباشر هو أعظم وامجل واعلى. األحدية
  . حسانه واجياده وكربيائه املشاهدة اثارها باالسباب والوسائطمن ا - األحدية

ان مجيع موظفي السلطان، وقواده امنا هم حجب ال غري، لو كان السلطان من              : فمثالً
  .االولياء، وكان احلكم واالجراءات كلها بيده

  :فتدبري االمور وتصريفها، لدى هذا السلطان نوعان
الجراءات اليت ينجزها بقانون عام من خالل وسـائط         االوامر اليت يصدرها، وا   : االول

  .املوظفني والقواد الظاهريني، وحسب قابلية املقام
احساناته املباشرة واجراءاته املباشرة اليت ال تتم من خالل قانون عام ومل يتخـذ              : الثاين

  . ةفيها املوظفني الظاهريني حجباً، فهذه امجل وارفع من تلك اليت تتم بصورة غري مباشر
فهو سبحانه سلطان االزل واالبد، وهو رب العاملني، قـد جعـل            ) وهللا املثل االعلى  (

االسباب حجباً الجراءاته، اظهاراً لعزة ربوبيته وعظمتها، فضالً عن انه وضع يف قلوب عباده              
اي بعبودية خاصة ليتوجهوا اليـه      ) اياك نعبد واياك نستعني   (هاتفاً خاصاً وامرهم بقوله تعاىل      

رة تاركني االسباب وراءهم ظهرياً، وذا يصرف سبحانه وجوه عباده  من الكائنـات              مباش
  . اليه تعاىل



  . هذا املعىن املذكور) اهللا اكرب) (ارحم الرامحني) (احسن اخلالقني(ففي قوله تعاىل 
  :أما الشق الثاين من سؤال داعية اهل الضالل، فجوابه يف مخسة رموز

  : الرمز االول
  كيف يكون للشئ كمال ما مل يكن له ضد؟: ؤاليقول يف الس
صاحب هذا السؤال جيهل الكمال احلقيقي، اذ يظنه نسـبياً، بينمـا املزايـا              : اجلواب

والفضائل والتقدم على اآلخرين، احلاصلة كلها نتيجة النظر اىل االشياء االخرى واملفاضـلة             
ة، فهي ضعيفه واهية تسقط     معها، ليست فضائل حقيقية وكماالً حقيقياً بل هي فضائل نسبي         

  .من االعتبار بامهال الغري
  .لذة احلرارة وميزا هي بتأثري الربودة، واللذة النسبية  للطعام بتأثري أمل اجلوع: مثالً

بينما اللـذة واحملبـة والكمـال       . فاذا ما انتفت تلك التأثريات، قلّت اللذة وتضاءلت       
وتكـون  .  الغري، بل تكون موجودة يف ذاـا       والفضيلة احلقيقية هي اليت ال تبىن على تصور       

حقيقية مقررة بالذات كلذة الوجود ولذة احلياة ولذة احملبة ولذة املعرفة ولذة االميـان ولـذة            
وحسن النور وحسن البصر وحسن الكالم وحسن الكـرم         .. البقاء ولذة الرمحة ولذة الشفقة    
وامثاهلـا  .. وكمال االفعال وكمال الذات وكمال الصفات     .. وحسن السرية وحسن الصورة   

  .من املزايا الذاتية اليت ال تتبدل بوجود غريها او عدمه
فكماالت الصانع اجلليل والفاطر اجلميل  واخلالق ذي الكمال كماالت حقيقية، ذاتية،            

  .بل ما سواه مظاهر ليس االّ. ال يؤثر فيها ما سواه تعاىل
  :الرمز الثاين

إما اللذة أو :  ان سبب احملبة«شرح املواقف»يف كتابه لقد قال السيد الشريف اجلرجاين   
  .أو الكمال، ألن الكمال حمبوب لذاته - بني بين اجلنس - املنفعة أو املشاكلة

كامليـل اىل   - ايما شئ حتبه، فإما انك حتبه للذّة، او للمنفعة او للمشاكلة اجلنسية: اي
ال يلزم اي سبب آخر او غرض آخـر،  فان كان السبب كماالً ف. او كونه كماالً - االوالد

  .فهو حمبوب لذاته



مثالً حمبة الناس ألصحاب الفضائل من االقدمني، فهم يولون هلم حمبتهم واعجام على             
الرغم من عدم وجود رابطة وعالقة تربطهم م، فكمال اهللا سبحانه وكمال مراتب امسائـه               

انه وتعاىل الذي هو حمبوب بـاحلق،       واهللا سبح . احلسىن كمال حقيقي، لذا فهو حمبوب لذاته      
وحبيب حقيقي حيب كماله احلقيقي ومجال صفـاته واســـمائه احلــســىن مبحبة          
الئــقة به جــل وعــال، وحيب ايضاً حماسن خملوقاته وصنعته ومصنوعاته اليت هـي             

الولياء مظاهر ذلك الكمال ومراياه، فيحب انبياءه واولياءه وال سيما سيد املرسلني وسلطان ا            
  .حبيب رب العاملني

وحملبتـه المسائـه    ..  اذ هو مرآة ذلك اجلمال     (ص)اي حملبته سبحانه جلماله حيب حبيبه     
وحملبته لصنعته سبحانه ..   واخوانه، اذ هو املدرك الشاعر لتلك االمساء(ص)احلسىن حيب حبيبه

ه ملصنوعاته سـبحانه    وحملبت..  وامثاله، اذ هو الدال على صنعته واملعلن عنها        (ص)حيب حبيبه 
 ومن هم خلفه من املقتدين ديه، اذ هو الذي يقـدر قيمـة املصـنوعات                (ص)حيب حبيبه 
ـ   ومن تبعه واخوانه،    (ص)وحملبته حملاسن خملوقاته حيب حبيبه    !.. ما امجل صنعتها  : ويباركها ب

  .اذ هو اجلامع ملكارم االخالق
  :الرمز الثالث

 الكون كله آيات لكمال ذات جليلة واشارات اىل         ان مجيع انواع الكمال املوجودة يف     
مجاله سبحانه بل مجيع احلسن والكمال واجلمال ما هو االّ ظل ضـعيف بالنسـبة لكمالـه                 

  :نشري اىل مخسة حجج هلذه احلقيقة. احلقيقي
ان القصر الفخم املنقش املزين يدل بالبداهة على صانع ماهر؛ فالفعـل            :  احلجة االوىل 
وهو الصنعة والنقش البديع يدل بالضرورة على فاعل وصناع ومهندس كامـل            املكمل الرائع   

وتلك االمساء الكاملة ايضاً تدل بالشك . النقاش املصور وامثاهلا: ويشري اىل عناوينهم وامسائهم
وذلك الكمال يف الصنعة والصـفات يـدل        . على  صفة الصنعة املكملة لدى ذلك الصناع       

وذلك االستعداد الكامل والقابلية    .  ذلك الصناع وكمال قابليته    بالبداهة على كمال استعداد   
وعلى غرار هذا،   . الكاملة يدالن بالضرورة على كمال ذات الصناع نفسه وعلى مسو ماهيته          

فقصر العامل، هذا االثر املزين املكمل، يدل بالبداهة على افعـال يف غايــة الكمـال، ألن      



ر نابعة من كمال تلك االفعال، وكمال االفعال يدل         انــواع الكــمال التــي يف االث    
بالضرورة على فاعل كامل وعلى كمال امسائه، كاملدبر واملصور واحلكيم واملزين وامثاهلا من             

أما كمال االمساء والعناوين فانه يدل بال ريب على كمـال اوصـاف        . االمساء املتعلقة باألثر  
. فاالســماء النـاشـئة منها لن تكون كاملةذلك الفاعل؛ ألن الصفات ان مل تكن كاملة 

وكمال تلك االوصاف يدل بالبداهة على كمال الشؤون الذاتية، ألن مبادىء الصــفات            
أما كمال الشــؤون الذاتية فانه يدل بعلـم        . هــي تلك الــشــؤون الذاتــية   

ان ضياء ذلـك  اليقني على كمال ذاٍت جليلة صاحبة الشؤون، ويدل عليه داللة قاطعة حبيث         
الكمال قد اظهر حسن اجلمال والكمال يف هذا الكون على الرغم من مروره مـن حجـب       

  .الشؤون والصفات واالمساء واالفعال واآلثار
ُترى ما امهية كمال نسيب ينظر اىل الغري واىل االمثال واىل التفوق على االضداد، بعـد                

  !ال يكون خافتاً منطفئاً؟ثبوت وجود كمال ذايت حقيقي ثبوتاً اىل هذا احلد؟ أ
عندما ينظر اىل هذا الكون بنظر العربة، يشعر الوجدان والقلب، حبـدٍس            : احلجة الثانية 

صادق، ان الذي جيمل هذه الكائنات ويزينها بانواع احملاسن ال شك ان له مجاالً وكماالً ال                
  .منتهى هلما، وهلذا يظهر اجلمال والكمال يف فعله

 املعلوم ان الصنائع املوزونة املنتظمة اجلميلة تستند اىل برنامج يف غاية            من: احلجة الثالثة 
احلسن واالتقان، والربنامج الكامل املتقن اجلميل يستند اىل علم مجيل واىل ذهن حسن، واىل              

  .قابلية روحية كاملة، وهذا يعىن ان اجلمال املعنوي للروح يظهر يف الصنعة بالعلم
 مع مجيع حماسنها املادية اليت ال تعد وال حتصى، ما هـي االّ              فهذه الكائنات وما فيها،   

ترشحات حماسن معنوية وعلمية، وتلك احملاسن والكمال العلمي واملعنوي الشك اا جلوات            
  . حسن ومجال وكمال سرمدي

من املعلوم أن املشع للنور يستلزم أن يكون متنوراً، وكل مضئ يسـتلزم      : احلجة الرابعة 
لذا فاضفاء احلسـن  . ء، واالحسان يرد من الغىن، واللطف يظهر من اللطيفان يكون ذا ضو  

واجلمال على الكائنات ومنح املوجودات انواعاً من الكماالت املختلفة، يدل علـى مجـال              
  .سرمدي، كداللة الضوء على الشمس



فمثلمـا  . وملا كانت املوجودات جتري جريان النهر العظيم وتلتمع بالكمال مث متضـي          
 ذلك النهر جبلوات الشمس، فان سيل املوجودات هذا يلتمع مؤقتاً بلمعـات احلسـن               يلتمع

ويفهم من تعاقب اللمعات، بأن جلوات حبابات النهر        . واجلمال والكمال مث ميضي اىل شأنه     
اجلاري ومجاهلا ليست ذاتية، بل هو  مجال ضياء مشس منورة وجلواا، فاحملاسن والكماالت              

  .لى سيل الكائنات امنا هي ملعات مجال امساء من هو نور سرمدياليت تلتمع مؤقتاً ع
تفاين املرآِة زوالُ املوجوداِت مع التجلّي الدائم مع الفيـض املالزِم، ِمـن اظهـر     ! نعم

الظواهر من أر البواهر على ان اجلمال الظاهر، أن الكمال الزاهر ليسا ملْك املظاهر، ِمـن                
، للجمال ارِد لالحسان اَدِد، للواجـب الوجـوِد للبـاقي           أفصح تبياٍن من اوضِح برهانٍ    

  .الودود
من املعلوم أنه اذا روى اشخاص خمتلفون أتوا من طرق متباينة وقـوع             : احلجة اخلامسة 

  .حادثة معينة بالذات، فان هذا يدل بالتواتر الذي يفيد اليقني على وقوع احلادثة قطعاً
لذوق والشهود من الطبقات املختلفة للمحققني والطرق فلقد اتفق مجيع اهل الكشف وا   

اتفـق  .. املختلفة لالولياء واملسالك املختلفة لالصفياء واملذاهب املختلفة للحكماء احملققـني         
هؤالء املختلفون يف املشرب واملسلك واالستعداد والعصر، بالكشف والذوق واملشاهد علـى      

 من احملاسن والكماالت امنا هو جتليات كمـال         أن ما يظهر على الكائنات ومرايا املوجودات      
اقول ان اتفاق هؤالء مجيعاً حجة قاطعة  .. ذاٍت جليلة وجتليات مجال امسائه احلسىن جل جالله       

  .ال تتزعزع وامجاع عظيم ال جيرح
اظن ان داعية الضالل مضطر اىل الفرار، ساداً اذنيه، لئـال يســمع حقـائق هـذا               

  .الرمز
رؤية هذه االنوار، وهلذا حنن بدورنا  - كاخلفاش - ظلمة ال تتحملان الرؤوس امل! نعم

  .ال نعري هلا امهية تذكر
  :الرمز الرابع



ان لذة الشئ وحسنه ومجاله يرجع اىل مظاهره اكثر من رجوعه اىل اضداده وامثالـه،               
ع  الكرم صفة مجيلة لطيفة، فالكرمي يتلذذ لذة ممتعة من تلذذ من يكـرمهم، ويسـتمت              : فمثالً

  .بفرحهم اكثر ألف مرة من لذة نسبية حيصل عليها من تفوقه على اقرانه من املكرمني
وكذا الشفيق والرحيم، يتلذذ كل منهما، لذة حقيقية بقدر راحة من يشفق عليهم من              

  .املخلوقات
فاللذة اليت حتصل عليها الوالدة من راحة اوالدها ومن سعادم قوية راسخة اىل حـد               

جل راحتهم، حىت ان لذة تلك الشفقة تدفع الدجاجة اىل اهلجـوم علـى              تضحي بروحها أل  
  .االسد محاية ألفراخها

فاللذة واحلسن والكمال والسعادة احلقيقية يف االوصاف الراقية الرفيعة اذن ال ترجع اىل             
االقران وال تنظر اىل االضداد، بل اىل مظاهرها ومتعلقاا، فان مجـال رمحـة ذي اجلمـال                 

 احلي القيوم، احلنان املنان، الرمحن الرحيم ينظر ويتوجه اىل املرحومني الذين نـالوا              والكمال،
. رمحته، وال سيما اىل اولئك الذين نالوا انواع رمحته الواسعة وشفقته الرؤوفة يف اجلنة اخلالدة              

مبقدار سعادة خملوقاته ومبدى تـنعمهم   - تليق بذاته سبحانه - وله جل وعال ما يشبه احملبة
وفرحهم، وله شؤون سامية مقدسة مجيلة مرتّهة ذات معاٍن تليق به سبحانه وتعـاىل، مـا ال               

من التعابري املرتهة  للغاية واملقدسة اجلليلـة   - لعدم وجود اذن شرعي - نستطيع ان نذكرها
واليت يعبر عنها باللذة املقدسة والعشق املقدس والفرح املرتّه والسرور القدسي، حبيث أن كالً              
منها هي امسى وارفع وانزه مبا ال يتناهى من درجات العلو والسمو والرتاهة ممـا يظهـر يف                  

  .كما اثبتناه يف مواضع كثرية.. الكائنات وما نشعر به من العشق والسرور بني املوجودات
  :وان شئت ان تنظر اىل ملعة من ملعات تلك املعاين اجلليلة فانظر اليها مبنظار هذا املثال

 كرمي ذو شفقة ورأفة، أعد ضيافة مجيلة للفقراء احملتاجني، فبسط ضيافته            شخص سخي 
الفخمة على احدى سفنه اجلوالة، واطلع عليهم وهم يتنعمون بانعامه تنعماً بامتنان، ترى كم              
يكون ذلك الشخص الكرمي مسروراً فرحاً، وكم يبتهج بتنعم هؤالء الفقراء وتلـذذ اجليـاع    

  .نهم، وثنائهم مجيعاً عليه، ميكنك ان تقيسه بنفسكمنهم، ورضى احملتاجني م



وهكذا فاالنسان الذي ال ميلك ملكاً حقيقياً لضيافة صغرية، وليس له من هذه الضيافة              
إالّ إعدادها وبسطها، ان كان يستمتع وينشرح اىل هذا القدر لدى اكرامه اآلخرين يف ضيافة               

 وترفع اليه اكف الثناء والرضى بالدعاء       جزئية، فكيف بالذي تنطلق له آيات احلمد والشكر،       
والتضرع، من اجلن واالنس واالحياء كافة، الذين محلهم يف سفينـة ربانية جبارة تلــك             
ـّرها فيسيــح م يف عبـاب فضـاء            هــي الــكرة االرضــيــة، ويــسي

ة اليت هي من    العامل، واسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة داعياً مجيع ذوي احلياة اىل تلك الضياف            
قبيل فطور بسيط بالنسبة ملا بسط يف دار البقاء اليت كل جنة من جنانه كسـفرٍة مفروشـة                  
امامهم مشحونة بكل ما تشتهيه االنفس وتلذ االعني، اعدها لعباده الذين ال حيصون وهم يف               

ك الضيافة  منتهى احلاجة وغاية الشوق اىل لذائذ ال حتد اشباعاً للطائف الحتد، ليتناولوا من تل             
فقس بنفسك على هذا ما نعجـز عـن   . احلقيقية وليتنعموا تنعماً حقيقياً يف زمن خالد ابدي      

التعبري عنه من املعاين املقدسة للمحبة والتعابري املرتهة لنتائج الرمحـة املتوجهـة اىل الـرمحن                
  .الرحيم

  : ومثالً
وانة، ووضعه موضع   اذا قام صناع ماهر بصنع حاٍك مجيل ينطق من دون حاجة اىل اسط            

فعبر اجلهاز عما يريده منه وعمل على افضل وجه يرغب فيـه،            . التجربة والعرض لالخرين  
فكم يكون مفتخراً متلذذاً برؤية صنعته على هذه الصورة، وكم يكون مسروراً، حىت انه يردد        

  ..بارك اهللا: يف نفسه
لسرور اىل هذه الدرجة    وهكذا فإن كان انسان صغري عاجز عن االجياد واخللق يغمره ا          

مبجرد صنعه صنعة صغرية، فكيف بالصانع اجلليل الذي خلق هذا الكون على صورة موسيقى              
وحاك عظيم، وخباصة صدى تسبيحات االحياء على االرض وال سيما مـا وضـع يف رأس                
االنسان من حاٍك رباين وموسيقى إهلية، حىت تقف حكمة البشر وعلومه أمامـه يف ذهـول                

  .وحرية
م ان مجيع املصنوعات تظهر ما يطلب منها من نتائج، تظهرها يف منتـهى اجلمـال                نع

اليت تعبر عنها بالعبادات املخصوصـة والتسـبيحات    - والكمال، بانقيادها لالوامر التكوينية



وحتقق ذا املقاصد الربانية املطلوبة منها، فيحصل من االفتخار  - اخلصوصية والتحيات املعينة
والسرور وغريها من املعاين املقدسة والشؤون املرتهة اليت نعجز عن التعبري عنـها،             واالمتنان  

وهي سامية مقدسة حبيث اذا احتدت مجيع عقول البشر يف عقل واحد لعجز عن بلوغ كنهها                
  . واالحاطة ا
  :ومثالً

 ان حاكماً عادالً جيد لذة ومتعة عندما يأخذ حق املظلوم من الظامل وجيعل احلق يأخـذ            
نصابه، ويفتخر لدى صيانته الضعفاء من شرور االقوياء، وينسر لدى منحه كـل فـرد مـا       

فلك ان تقيس على هذا، املعاين املقدسة الواردة من احقـاق احلكـيم             . يستحقه من حقوق  
املطلق والعادل املطلق والقهار اجلليل، احلق يف املوجودات كافة، وليس على اجلن واالنـس              

 من منحه سبحانه وتعاىل شروط احليـاة يف صـورة حقـوق احليـاة               اي احلاصلة . وحدهم
للمخلوقات قاطبة، والسيما االحياء باحسانه اليهم باجهزة حتافظ على حيام وحبمايتهم من            
اعتداء املعتدين وبايقافه املوجودات الرهيبة عند حدها، والسيما املعاين املقدسة املنبعثة مـن             

لة واحلكمة التامة يف احلشر االعظم يف الدار اآلخرة على األحياء           التجلي االعظم للعدالة الكام   
  .كافة فضالً عن اجلن واالنس

وهكذا على غرار هذه االمثلة الثالثة، ففي كل اسم من الف اسم من االمساء اإلهليـة                
احلسىن طبقات حسن ومجال وفضل وكمال كثرية جداً، كما ان فيها مراتب حمبـة وفخـر                

ان جوهر : ومن هنا قال االولياء احملققون الذين حظوا باسم الودود        . رية جداً وعزة وكربياء كث  
الكون كله هو احملبة وان حركة املوجودات باحملبة، فقوانني االجنذاب واجلذب واجلاذبية الـيت      

  :وقد قال احدهم. جترى يف املوجودات امنا هي آتية من احملبة
  .كل ذرات الوجود يف نشوة احملبة

  ان وامللك نشوانالفلك نشو
  النجوم والسموات نشاوى

  القمر والشمس نشويان واالرض نشوى
  .والعناصر والنباتات واالشجار نشاوى



مبعىن ان كل شئ نشوان من شراب احملبة بتجلي احملبة اإلهلية، كل حسب اسـتعداده،               
سامي ومن املعلوم ان كل قلب حيب من حيسن اليه، وحيب الكمال احلقيقي ويعشق اجلمال ال              

  .ويزيد حبه ملن حيب من حيبهم ويشفق عليهم وحيسن اليهم
ترى ما مدى العشق واحملبة اليت تليق مبن له يف كل اسم من امسائه ألف كرت وكرت مـن                   

ومن .. ومن هو منبع الوف انواع الكماالت     .. ومن يسعد كل من حنبهم    .. االحسان واالنعام 
وهو اجلميل ذو اجلالل    ..  الف اسم واسم   ومن هو مسمى  .. هو مبعث الوف طبقات اجلمال    

  . واحملبوب ذو الكمال
  أال يفهم من هذا مدى األحقية يف نشوة الكون طراً مبحبته؟

ملعة »: «الودود»وألجل هذا السر قال قسم من االولياء الذين نالوا شرف احلظوة باسم  
  .«من حمبة اهللا تغنينا عن اجلنة

ان رؤية مجال اهللا يف اجلنـة       :  الشريف ما معناه   ومن ذلك السر ايضاً، ورد يف احلديث      
  . تفوق مجيع لذائذ اجلنة

فكماالت احملبة ومزاياها هذه، امنا حتصل ضمن دائرة الواحدية واالحدية بامسائه سبحانه         
  .ان ما يتوهم من كماالت خارج  تلك  الدائرة ليست كماالت قطعاً: مبعىن. ومبخلوقاته

  :مخس نقاط: الرمز اخلامس
، وذُكـرت   )1(لقد لُعنت الدنيا يف احاديثكم    : يقول داعية اهل الضالل   : نقطة االوىل ال

اـا  :  اا جيفة، ونرى أن اهل الوالية واهل احلقيقة حيقرون الدنيا ويستهينون ا ويقولون            
  . اا مبعث كماٍل إهلي وحجة له، وتذكرها ذكر عاشق هلا: فاسدة، قذرة، بينما تبينها انت

  :لدنيا هلا ثالثة وجوها: اجلواب
 ينظر اىل امساء اهللا احلسىن ويبني آثار تلك االمساء ونقوشها، وتؤدي الدنيا: الوجه االول

وظيفة مرآة لتلك االمساء باملعىن احلريف، فهذا الوجه مكاتيـب صـمدانية ال    - ذا الوجه -
  .لذا يستحق العشق ال النفور، ألنه يف غاية اجلمال. حتد

وجه ينظر اىل اآلخرة، فهو مزرعة اآلخرة، مزرعة اجلنة، موضع ازهـار            : الوجه الثاين 
  .وهذا الوجه مجيل كالوجه األول يستحق احملبة ال التحقري. ازاهري الرمحة اإلهلية



وجه ينظر اىل اهواء االنسان، ويكون ستار الغافلني، وموضع لعب اهل           : الوجه الثالث 
  . ألنه فاٍن، زائٍل، مؤمل،خداعهذا الوجه قبيح دميم،. الدنيا واهوائهم

فالتحقري الوارد يف احلديث الشريف، والنفور الذي لدى اهل احلقيقة هو مـن هـذا               
  .الوجه

أما ذكر القرآن الكرمي للموجودات بأمهية بالغة واعجاب واطـراء فهـو متوجـه اىل               
ء اهللا يف الوجهني    الوجهني االوليني، وان الدنيا املرغوبة فيها لدى الصحابة الكرام وسائر اوليا          

  .االوليني
  :واآلن نذكر اولئك الذين حيقرون الدنيا وهم اربعة اصناف

هم اهل املعرفة اإلهلية، فهم حيقروا ألا حتجب عن معرفة اللّّه سبحانه وتستر             : االول
  .عن حمبته والعبادة له

م عن االعمال   فإما أن ضرورات احلياة الدنيوية ومشاغلها متنعه      . هم اهل اآلخرة  : الثاين
االخروية، او ام يرون الدنيا قبيحة بالنسبة لكماالت اجلنة ومجاهلا وحماسنها اليت يشاهدوا             

  . باميان شهودي
. نعم فكما اذا قورن رجل مجيل مع سيدنا يوسف عليه السالم يبدو قبيحاً بال شـك               

  . كذلك تبدومجيع مفاتن الدنيا القيمة تافهة بالنسبة لنعيم اجلنة
حيقّر الدنيا ألنه ال حيصل عليها، وهذا التحقري ناتج من حمبة الدنيا ال من النفور               : الثالث
  .منها

حيقّر الدنيا ألنه حيصل عليها االّ اا ال تظل عنده، بل ترحل عنه، فهو بـدوره                : الرابع
ج من  فهذا التحقري ايضاً نات   . اا قذرة : يغضب، وال جيد غري حتقري الدنيا ليسلّي نفسه فيقول        

  . حمبة الدنيا
مبعـىن أن الـتحقري     . بينما التحقري املطلوب هو الناتج من حب اآلخرة ومن معرفة اهللا          

  .املقبول هو القسمان االوليان
  .(ص)اللّهم اجعلنا منهم آمني حبرمة سيد املرسلني

  



  
  
  

  املوقف  الثالث
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  )وان من شيء االّ يسبح حبمده(
   عبارة عن نقطتني وهي مبحثانهذا املوقف
  املبحث االول

اىل اهللا سـبحانه وتعـاىل،    - كالنوافذ - ان يف كل شئ وجوهاً كثرية جداً متوجهة
اذ ان حقائق املوجـودات وحقيقـة       ) وان من شيء االّ يسبح حبمده     (مبضمون  اآلية الكرمية     

د اىل اسم من االمساء او اىل       الكائنات تستند اىل االمساء اإلهلية احلسىن، فحقيقة كل شئ تستن         
وان االتقان املوجود يف االشياء يستند اىل اسم من االمساء، حـىت ان علـم        . كثري من االمساء  

 وعلم  «الشايف» وعلم الطب يستند اىل اسم اهللا        «احلكيم»احلكمة احلقيقي يستند اىل اسم اهللا       
علوم يستند اىل اسم من االمساء      وهكذا كل علم من ال    .. «املقدر»اهلندسة يستند اىل اسم اهللا      

احلسىن وينتهي اليه، كما ان حقيقة مجيع العلوم وحقيقة الكماالت البشرية وطبقات الكمـل           
  :من البشر، تستند كلها اىل االمساء اإلهلية احلسىن، حىت قال اولياء حمققون ان

ة االشياء فهي ظالل     احلقائق احلقيقية لالشياء، امنا هي االمساء اإلهلية احلسىن، أما ماهي          »
 بل ميكن مشاهدة آثار جتلي عشرين امساً من االمساء على ظاهر كل ذي حياة               «تلك احلقائق 
  .فحسب

حناول تقريب هذه احلقيقة الدقيقة والعظيمة الواسعة يف الوقت نفسه اىل االذهان مبثال،             
رياً، فينبغي عـدم    نصفّيه مبصاف وحنلله مبحلالت خمتلفة، ومهما يطل البحث بنا فانه يعد قص           

  .السأم
اذا اراد فنان بارع يف التصوير والنحت، رسم صورة زهرة فائقة اجلمال، وعمل متثـال            
.. حسناء رائعة احلسن، فانه يبدأ اول ما يبدأ بتعيني بعض خطوط الشكل العام لكل منـهما               



            ن احلدود وفقـه   فتعيينه هذا امنا يتم بتنظيم، ويعمله بتقدير يستند فيه اىل علم اهلندسة، فيعي ..
اي ان فعلَي التنظـيم والتحديـد       . فهذا التنظيم والتقدير يدالن على اما فُعال بعلٍم وحبكمة        

 العلم واحلكمة، لذا حتكُم معاين العلم واحلكمة وراَء التنظيم والتحديد،           «بركار»يتمان وفق   
ذ نشاهد الفنان قد بدأ نعم، وها هي تبين نفسها، ا.. اذن ستبين ضوابط العلم واحلكمة نفسها

بتصوير العني واالذن واالنف للحسناء واوراق الزهرة وخيوطها اللطيفة الدقيقة داخل تلـك             
  .احلدود اليت حددها

 العلم واحلكمة أخذت صـيغة  «بركار»واآلن نشاهد ان تلك االعضاء اليت عينت وفق  
..  العلم واحلكمة  «بركار»لعناية وراء   الصنعة املتقنة والعناية الدقيقة، لذا حتكم معاين الصنع وا        

نعم، وها قد بدات قابلية احلسن والزينة يف الظهور مما يدل على أن الذي              .. اذن ستبني نفسها  
حيرك الصنعة والعناية هو ارادة التجميل والتحسني وقصد التزيني، لذا حيكمـان مـن وراء               

م لتمثال احلسناء، وشرع مبنح اوضاع      باضفاء حالة التبس  ) الفنان(الصنعة والعناية؛ وها قد بدأ      
لذا فالذي حيرك معىن التحسني والتنوير      . حياتية لصورة الزهرة، اي بدأ بفعلَي التزيني والتنوير       

ان هذين املعنيني حيكمان، بل يهيمنان اىل درجة كأن تلـك           ! نعم.. مها معنيا اللطف والكرم   
ا الذي حيرك معاين الكرم واللطـف،       ترى م . الزهرة لطف جمسم وذلك التمثال كرم متجسد      

.. اي تعريف نفسه مبهارته وفنه وحتبيبها اىل اآلخرين       . وما وراءمها غري معاين التودد  والتعرف      
وحيث أن الرمحـة وارادة     .. وهذا التعريف والتحبيب آتيان من امليل اىل الرمحة وإرادة النعمة         

ي التمثال بـانواع الزينـة والـنعم،        النعمة من وراء التودد والتعرف، فستمآلن  اذن نواح        
قد بدأ ) الفنان(وها حنن نشاهد أن .. وستعلقان على الصورة، صورة الزهرة اجلميلة هدية مثينة

مبعـىن ان معـاين   .. مبلء يدي التمثال وصدره بنعٍم قيمة ويعلّق على صورة الزهرة درراً مثينة     
وما الذي حيرك معاين التـرحم      .. مةالترحم والتحنن واالشفاق قد حركت الرمحة وإرادة النع       

والتحنن هذه، وما الذي يسوقهما اىل الظهور لدى ذلك املستغىن عن الناس، غري ما يف ذاتـه                 
إذ إن امجل ما يف ذلك اجلمال، وهو احملبة،         . من مجال معنوي وكمال معنوي يريدان الظهور      

اراءة نفسه مبرآة الصنعة، ويريد يريد  - اي احملبة والرمحة - وألذ ما فيه وهو الرمحة، كل منها
حمبوب لذاته، حيب نفسه اكثـر   - وكذا الكمال - رؤية نفسه بعيون املشتاقني،  ألن اجلمال



من اي شئ آخر، حيث أنه حسن وعشق يف الوقت نفسه، فاحتاد احلسن والعشق آٍت مـن                 
رايـا، فـالنعم    وملا كان اجلمال حيب نفسه، فالبد أنه يريد رؤية نفسـه يف امل            .. هذه النقطة 

املوضوعة على التمثال، والثمرات اللطيفة املعلقة على الصورة، حتمل ملعةً براقة مـن ذلـك               
فتظهر تلك اللمعات الساطعة نفسـها اىل صـاحب    - كل حسب قابليته - اجلمال املعنوي

  .اجلمال، واىل اآلخرين معاً
اجلنة والدنيا والسموات   ) لىوهللا املثل االع  (وعلى غرار هذا املثال ينظم الصانع احلكيم        

واالرض والنباتات واحليوانات واجلن واالنس وامللك والروحانيات، اي بتعبري موجز يـنظم            
ينظمها مجيعاً بتجليات امسائه احلسىن ويعطي لكل منها .. سبحانه مجيع االشياء كليها وجزئيها
  . «املقدر، املنظم، املصور»مقداراً معيناً حىت جيعله يستقرىء اسم 

وهكذا بتعيينه سبحانه وتعاىل حدود الشكل العام لكل شئ تعييناً دقيقاً يظهـر اسـم               
مث يرسم مبسطرة العلم واحلكمة ذلك الشئ ضمن احلدود املعينة، رمسـاً            . «العليم، احلكيم »

مث يضفي علـى تلـك   .. الصانع، الكرمي: متقناً اىل حد يظهر معاين الصنع والعناية، اي امسي 
االً وزينة، بفرشاة العناية وباليد الكرمية للصنعة، فان كانت الصورة انساناً اضـفى             الصورة مج 

وان كانت الصورة زهـرة     .. على اعضائه كالعني واالنف واالذن الواناً من احلسن واجلمال        
وان .. اضفى سبحانه اىل اوراقها واعضائها وخيوطها الرقيقة الواناً من اجلمال والرواء واحلسن     

رة ارضاً منح معادا ونباتاا وحيواناا الواناً من الزينة وضروباً مـن اجلمـال              كانت الصو 
وان كانت الصورة جنة النعيم اسبغ على قصورها الواناً من احلسن وعلى حورها             .. واحلسن

  .وهكذا قس على هذا املنوال.. انواعاً من الزينة
ر حىت حتكُم عليه معاين اللطـف       مث يزين ذلك الشئ وينوره بطراٍز بديع من الزينة والنو         

والكرم فتجعل ذلك املوجود املزين وذلك املصنوع املنور لطفاً جمسماً وكرماً متجسداً يذكّر             
 والذي يسـوق ذلك اللطف والكرم اىل هذا التجلي امنا هـو            «اللطيــف، الكرمي »بامسى  

تعريـف ذاتـه اىل ذوي      التودد والتعرف، اي شؤون حتبيب ذاته اجلليلة اىل ذوي احليـاة و           
 اللذين مها وراء «الودود واملعروف»الشعـور حىت يقرأ على ذلــك الشــئ اســماً       

مث جيمل  .  بل يسمعان قراءته لذينك االمسني من حال املصنوع نفسه         «اللطيف، الكرمي »امسي  



 - ، فيحولسبحانه ذلك املوجود املزين، وذلك املخلوق اجلميل، بثمرات لذيذة، بنتائج حمبوبة
الزينة اىل نعمة، واللطف اىل رمحة، حىت يدفع كل مشاهد يقرأ امسـي   - جــل وعــال

مث ان الذي   .  حيث تشف جتليات ذينك االمسني من وراء احلجب الظاهرية         «املنعم، الرحيم »
التـرحم  »يسوق امسي الرحيم والكرمي  وهو املستغين املطلق،  اىل هذا التجلي امنا هو شؤون                

والذي يسـوق معـاين     . «احلنان، الرمحن » مما جيعل املشاهد يقرأ على الشئ امسي         «حننوالت
الترحم والتحنن اىل التجلي، مجال وكمال ذاتيان، يريدان الظهور، مما يدفع املشاهد اىل قراءة              

واجلمال .  املندرجني فيه؛ اذ اجلمال حمبوب لذاته      «الودود،  الرحيم  »، وامسي   «اجلميل»اسم  
وكذا الكمال حمبوب لذاته، اي حمبوب      . ال حيب نفسه بالذات فهو حسن وهو حمبة       وذو اجلم 

  .بال داٍع اىل سبب، فهو محب وهو حمبوب
فما دام مجالٌ يف كمال ال اية له، وكذا كمالٌ يف مجال ال اية له، يحب كلٌ منهما                  

ريـدان الظهـور يف مرايـا،       غاية احلب ومنتهاه، ومها يستحقان احملبة والعشق، فالبد اما ي         
  . واشهادها اآلخرين - حسب قابلية املرايا - ويريدان شهود ملعاما وجتلياما

وهذا يعين ان اجلمال الذايت والكمال الذايت للصانع ذي اجلالل، واحلكيم ذي اجلمال،             
. جلي اىل الت  «الرمحن، احلنان »والقدير ذي الكمال، يريدان الترحم والتحنن، فيسوقان امسي         

 اىل التجلي، وذلك باظهار الرمحة والنعمـة        «الرحيم واملنعم »والترحم والتحنن يسوقان امسي     
 اىل  «الودود واملعروف »والرمحة والنعمة تقتضيان شؤون التودد والتعرف وتسوقان امسي         . معاً

والتودد والتعرف حيركان معىن اللطف والكـرم ويسـتقرآن         . التجلي فيظهران على املصنوع   
وشؤون اللطف والكرم حتـرك فعلَـي       . ، يف بعض نواحي املصنوع    «اللطيف والكرمي » امسي

وشـؤون  .  بلسان حسن املصنوع ونورانيتـه     «املزين املنور »التزيني والتنوير فتستقرىء امسي     
 يف السيماء   «الصانع احملسن »التزيني والتحسني تقتضي معاين الصنع والعناية وتستقرىء امسي         

وذلك الصنع والعناية تقتضيان العلم واحلكمة فيستقرىء املصـنوع         . نوعاجلميل لذلك املص  
والشك ان ذلك العلم واحلكمة تقتضيان .  يف اعضائه املنتظمة احلكيمة«العليم واحلكيم»امسي 

  .«املصور املقدر»افعال التنظيم والتصوير والتشكيل، فيستقرىء املصنوع بشكله ويئته، امسي 



جلليل مصنوعاته كلها، حىت يستقرئ القسم الغالب منها وال سيما وهكذا خلق الصانع ا   
ذوي احلياة، كثرياً جداً من االمساء احلسىن، وكأنه سبحانه قد ألبس كل مصنوع عشرين حلّة               
متباينة متراكبة، او كأنه لف مصنوعه ذلك بعشرين غطاء وستره بعشرين ستاراً، وكتب على              

  . تلفةكل حلة، وعلى كل ستار امساءه املخ
 ففي زهرة واحدة مجيلة، ويف حسناء لطيفة، مثالً يف ظاهر خلقهما صحائف كثرية جداً

  .ميكنك ان تأخذمها مثاالً تقيس عليهما املصنوعات االخرى العظيمة - كما يف املثال -
يا مصور : هيئة الشئ اليت تبني شكله العام ومقداره، واليت تذكّر بامساء : الصحيفة االوىل 

  .يا منظميا مقدر 
صور االعضاء املتباينة املنكشفة ضمن تلك اهليئة البسـيطة للزهـرة           : الصحيفة الثانية 

  .العليم، احلكيم: واالنسان، اليت تسطر يف تلك الصحيفة امساء كثرية امثال
اضفاء احلسن والزينة على االعضاء املتباينة لذينك املخلوقني بامنـاط          : الصحيفة الثالثة 
الصـانع،  : والزينة حىت تكتب يف تلك الصحيفة امساء كثرية مـن امثـال   متنوعة من احلسن    

  .البارئ
الزينة واحلسن البديع املوهوبان اىل ذينك املصنوعني، حىت كأن اللطف : الصحيفة الرابعة

  .يا كرمي. يا لطيف: والكرم قد جتسما فيهما، فتلك الصحيفة تذكّر وتقرأ امساء كثرية امثال
ليق مثرات لذيذة على تلك الزهـرة، ومـنح االوالد احملبـوبني            تع: الصحيفة اخلامسة 

يا ودود  : واالخالق الفاضلة لتلك احلسناء، جيعالن تلك الصحيفة، تستقرئ امساء كثريةً امثال          
  .يا رحيم يا منعم

  .يا رمحن يا حنان: صحيفة اإلنعام واإلحسان اليت تقرأ امساء أمثال: الصحيفة السادسة
هور ملعات حسن ومجال واضحة يف تلك النعم وتلك النتائج حىت           ظ: الصحيفة السابعة 

تكون أهالً لشكر خالص عجن بشوق وشفقة حقيقيني، ومستحقاً حملبة خالصـة طـاهرة،              
  .يا مجيل ذا الكمال يا كامل ذا اجلمال: فتكتب تلك الصحيفة وتقرأ امساء

 اىل هذا احلـد مـن   نعم، ان كانت زهرة مجيلة واحدة، وإنسية حسناء مجيلة، يظهران 
االمساء احلسىن يف صورما الظاهرية املادية فقط، فاىل اي حد من السمو والكلية تسـتقرىء               



ميكنك . مجيع االزهار، ومجيع ذوي احلياة واملوجودات العظيمة الكلية، االمساء احلسىن اإلهلية          
  .أن تقيس ذلك بنفسك

نسان وما يستقرؤه من االمسـاء  وميكنك يف ضوء ذلك أن تقيس ايضاً مدى ما يقرأه اال          
احلي، القيوم، احمليي، يف كٍل من صحائف احلياة واللطائف االنسانية كـالروح       : احلسىن امثال 
  .والقلب والعقل
وسطح االرض زهرة، والربيع زهرة، والسـماء       . واحلور زهرة . فاجلنة زهرة .. وهكذا

السبعة اصباغ نقـوش تلـك      زهرة ونقوشها البديعة والنجوم والشمس زهرة والوان ضيائها         
  .الزهرة

والعامل انسان مجيل عظيم، مثلما أن االنسان عامل مصغر، فنـوع احلـور، ومجاعـة               
الروحانيات، وجنس امللك، وطائفة اجلن، ونوع االنسان، كل من هؤالء قد صـور ونظـم               

 سـبحانه   كما ان كالً منهم مرايا متنوعة متباينة إلظهار مجاله        . واُوجد يف حكم انسان مجيل    
.. وكل منهم شاهد صدٍق جلماٍل وكمال ورمحة وحمبة ال منتهى هلا          .. وكماله ورمحته وحمبته  

  . وكل منهم آيات مجال وكمال ورمحة وحمبة
فهذه االنواع من الكماالت اليت ال اية هلا، حاصلة ضمن دائرة الواحدية واالحديـة،              

  .ة ليست كماالٍت قطعاًوهذا يعين ان ما يتوهم من كماالت خارج تلك الدائر
  :فافهم من هذا

استناد حقائق االشياء اىل االمساء احلسىن، بل احلقائق احلقيقية امنا هي جتليـات تلـك               
  . االمساء

وافهم مـن   . وان كل شئ جبهات كثرية وبألسنة كثرية يذكر صانعه ويسبحه ويقدسه          
  : هذا معىن واحداً من معاين اآلية الكرمية

  ) يسبح حبمدهوان من شيء االّ (
  .سبحان من اختفى بشدة ظهوره:  وقل

وهـو  . وهو العليم القدير  : وافهم سراً من اسرار خواتيم اآليات وحكمة تكرار امثال        
  .وهو العزيز احلكيم. الغفور الرحيم



فان مل تستطع ان تقرأ يف زهرة واحدة االمساء احلسىن وتعجز عن رؤيتـها بوضـوح،                
 الربيع وشاهد سطح االرض، عند ذلك ميكنك ان تقـرأ بوضـوح             فانظر اىل اجلنة وتأمل يف    

االمساء املكتوبة على اجلنة وعلى الربيع وعلى سطح االرض، اليت هي ازاهري كبرية جداً لرمحة               
  .اهللا الواسعة



  املبحث الثاين 
  من املوقف الثالث من الكلمة الثانية والثالثني

 
جيد ما يبين عليه ضاللته، وعندما تفوته البينـة          ممثل أهل الضاللة والداعية هلا، إذ مل         إن

  :وتلزمه احلجة يقول
 سعادة الدنيا، والتمتع بلذة احلياة، والرقي واحلضارة، والتقدم الصناعي هي           أنين أرى   إ

يف عدم تذكر اآلخرة ويف عدم اإلميان باهللا ويف حب الدنيا ويف التحرر من القيود ويف االعتداد  
 إىل هذا - مة الشيطان -  لذا سقت أكثر الناس وال زلت أسوقهم.. اواإلعجاببالنفس 
  .الطريق

  :وحنن بدورنا نقول باسم القرآن الكرمي: اجلواب
ولـئن ألقيـت    . ال تصغ إىل داعية أهل الضاللة     ! عد إىل رشدك  ! أيها اإلنسان البائس  

             السمع إليه ليكونن خسرانك من الفداحة ما يقشعر من هول تصوره الروح والعقلُ والقلب .
  :فأمامك طريقان
  .هو طريق ذو شقاء يريك إياه داعية الضاللة: األول
  .هو الطريق ذو السعادة الذي يبينه لك القرآن احلكيم: الثاين

وال سـيما  " الكلمات"ولقد رأيت كثرياً من املوازنات بني ذينك الطريقني يف كثري من           
البحث تأمل يف واحدٍة من ألٍف مـن املقارنـات          واآلن انسجاماً مع    " الكلمات الصغرية "يف  

  :واملوازنات وتدبرها، وهي
 إىل منتهى السقوط واىل     باإلنسان طريق الشرك والضاللة والسفاهة والفسوق يهوي        إن

أسفل سافلني، ويلقي على كاهله الضعيف العاجز يف غمرة آالم غري حمدودة عبئاً ثقيالً ال اية 
 مل يعرف اهللا سبحانه وتعاىل وإن مل يتوكل عليه، يكون مبثابـة             إنن  ن اإلنسا لثقله، ذلك أل  

حيواٍن فاٍن؛ يتأمل دوماً وحيزن باستمرار، ويتقلب يف عجز وضعف ال اية هلما، ويتلـوى يف                
حاجة وفقر ال اية هلما، ويتعرض ملصائب ال حد هلا، ويتجرع آالم الفراق من اليت استهواها                



العالقات، فيقاسي وما زال يقاسي، حىت يغادر ما بقي من أحبائـه            ونسج بينه وبينها خيوط     
  .اية املطاف ويفارقهم جزعاً وحيداً غريباً إىل ظلمات القرب

 إرادة وسيجد نفسه طوال حياته أمام آالم وآمال ال اية هلما، مع أنه ال ميلك سـوى                
هب جهوده يف تطمينها    فتذ.. جزئية، وقدرة حمدودة، وحياة قصرية، وعمر زائل، وفكر آفل        

  .وهكذا متضي حياته دون أن جيين مثراً. سدى؛ ويسعى هباء وراء رغباته اليت ال حتد
وبينما جتده عاجزاً عن محل أعباء نفسه، تراه حيمل عاتقَه وهامته املسكينة أعباء الـدنيا      

  .الضخمة، فيتعذب بعذاب حمرق أليم قبل الوصول إىل عذاب اجلحيم
لة ال يشعرون ذا األمل املرير والعذاب الروحي الرهيب إذ يلقون أنفسهم             الضال أهل إن

ولكن مـا أن  .. بسكرها - مؤقتاً - يف أحضان الغفلة ليبطلوا شعورهم وخيدروا إحساسهم
يدنو أحدهم من شفري القرب حىت يرهف إحساسه ويضاعف شعوره ذه اآلالم دفعةً واحدة؛              

 بإرادتـه الصاً هللا تعاىل فسيظن أنه مالك نفسه، مع أنه عـاجز            ذلك ألنه إن مل يكن عبداً خ      
 كيانه وحده أمام أحوال هذه الدنيا العاصفة إذ يـرى           إدارةلة حىت عن    ياجلزئية وقدرته الضئ  

 حييط به ابتداًء من أدق امليكروبات وانتهاء بالزالزل املدمرة على أمت استعداد             األعداءعاملاً من   
 على حياته، فترتعد فرائصه ويرجتف قلبه رعباً وهلعاً كلما ختيـل            ازواإلجهلالنقضاض عليه   

  .إليهالقرب ونظر 
وبينما يقاسي هذا اإلنسان ما يقاسي من وضعه إذا بأحوال الدنيا اليت يتعلق ا ترهقـه    

 بأوضاع بين اإلنسان الذي يرتبط م تنهكه باستمرار، ذلـك لظنـه أن هـذه                وإذادوماً،  
ع ناشئة من لعب الطبيعة وعبث املصادفة، وليست من تصرف واحٍد أحـد              والوقائ األحداث

حكيٍم عليٍم، وال من تقدير قادٍر رحيٍم كرٍمي، فيعاين مع آالمه هو آالم الناس كذلك، فتصبح                
الزالزل والطاعون والطوفان والقحط والغالء والفناء والزوال وما شاها مصائب قامتة وباليا            

  !مزعجة معذبة
شفاقاً عليه، وال رثاء  على    إإلنسان الذي اختار بنفسه هذا الوضع املفجع، ال يثري          فهذا ا 

من أن رجالً " الكلمة الثامنة"مثله يف هذا كمثل الذي ذكر يف املوازنة بني الشقيقني يف .. حاله
مل يقنع بلذة بريئة ونشوة نـزيهة وتسلية حلوة ونـزهة شريفة مشروعة، بني أحبة لطفاء يف               



فيحاء وسط ضيافة كرمية، فراح يتعاطى اخلمر النجسة ليكسب لذة غـري مشـروعة،      روضة  
فسكر حىت بدأ خييل إليه أنه يف مكان قذر، وبني ضواٍر مفترسة، تصيبه الرعشـة كأنـه يف                  

؛ ألنه تصور أصدقاءه الطيبني حيوانات    أحدشـتاء، وبدأ يستصرخ ويستنجد فلم يشفق عليه        
 النظيفة اليت يف صـالة الضـيافة        واألواين اللذيذة   األطعمةوهم  وت.. شرسة، فحقرهم وأهام  

وظن الكتب القيمة والرسائل النفيسة يف الـس نقوشـاً      .. أحجاراً ملوثة، فباشر بتحطيمها   
  .وهكذا.. األقدامعادية وزخارف ال معىن هلا، وشرع بتمزيقها ورميها حتت 

 وال يستحق الرأفة، بل يستوجب أهالً للرمحة - وأمثاله - فكما ال يكون هذا الشخص
التأديب والتأنيب، كذلك احلال مع من يتوهم بسكر الكفر وجنون الضاللة الناشئني من سوء              

ياره أن الدنيا اليت هي مضيف الصانع احلكيم لعبةَ املصادفة العميـاء، وألعوبـة الطبيعـة                تاخ
ورها إىل عامل الغيب مع تيار ويتصور جتديد املصنوعات لتجليات األمساء احلسىن وعب.. الصماء

الزمن، بعد أن أت مهامها واستنفدت أغراضها كأا تصب يف حبر العدم ووادي االنعـدام               
 والعوامل أنيناً   األكوانويتخيل أصوات التسبيح والتحميد اليت متأل       ..  الفناء شواطئوتغيب يف   

ئف هذه املوجودات الـيت     وحيسب صحا .. األبديونواحاً يطلقه الزائلون الفانون يف فراقهم       
وخيال باب القرب الذي يفتح الطريق      .. هي رسائل صمدانية رائعة خليطاً ال معىن له وال مغزى         
ويتصور األجل الـذي هـو دعـوة        .. إىل عامل الرمحة الفسيح نفقاً يؤدي إىل ظلمات العدم        

  !. مجيعهماألحبة احلقيقيني أوان فراق باألحبابالوصال واللقاء 
 يلقي نفسه يف أتـون عـذاب        واألوهامذي يعيش يف دوامة هذه التصورات        ال إن! نعم

دنيوي أليم، ففضالً عن أنه ال يكون أهالً لرمحة وال لرأفة، يستحق عذاباً شديداً، لـتحقريه                
 الرسائل وإنكاره -  جتلياابإنكار - وتزييفه األمساء احلسىن - باامها بالعبثية - املوجودات

  .اداا على  الوحدانيةالربانية برده شه
  !األشقياءفيا أيها الضالون السفهاء، ويا أيها التعساء 

ترى هل يجدي أعظم علومكم، وأعلى صروح حضارتكم وأرقى مراتـب نبـوغكم             
؟ وهل يستطيع الصـمود   لإلنسانوأنفذ خطط دهائكم شيئاً أمام هذا السقوط املخيف املريع          

" طبيعة"ة التواقة إىل السلوان؟ وهل يقدر ما تطلقون من          حيال هذا اليأس املدمر للروح البشري     



حسـانات  عندكم، وما تنسبون إليـه اإل     " أسباب"لكم، وما تسندون إليه اآلثار اإلهلية من        
، "قومكم"وما تعتزون به من     " كشوفاتكم"لديكم، وما تتباهون به من      " شريك"الربانية من   

 مـن ظلمـات      إنقاذكمع كل أولئك من     هل يستطي .. الباطل" معبودكم"وما تعبدون من      
مراركم من حدود القـرب     إ أبدي لديكم؟ وهل يستطيع كل أولئك من         إعداماملوت الذي هو    

بسالمة، ومن ختوم الربزخ بأمان، ومن ميدان احلشر باطمئنان، ويتمكن أن يعينكم على عبور              
  .جسر الصراط حبكمة، وجيعلكم أهالً للسعادة األبدية واحلياة اخلالدة؟

 ال حمالة ماضون  يف هذا الطريق، إذ ليس مبقدوركم أن توصدوا باب القـرب دون                إنكم
 يسـتند  أنوالبد ملن ميضي يف هذا  الطريق مـن        . فأنتم مسافرو هذا الطريق ال مناص     . أحد

ويتكل على من له علم حميط شامل بكل دروبه وشعابه وحدوده الشاسعة، بل تكون مجيـع                
  . ت تصرفه وضمن أمره وحكمهتلك الدوائر العظيمة حت

  !فيا أيها الضالون الغافلون
ن ما أودع يف فطرتكم من استعداد احملبة واملعرفة، ومن وسائط الشكر ووسائل العبادة              إ

اليت يلزم أن تبذل إىل ذات اهللا تبارك وتعاىل، وينبغي أن تتوجه إىل صفاته اجلليلـة وأمسائـه                  
ألنفسكم وللدنيا، فتعانون مستحقني عقابهـا،   - وعبذالً غري مشر - احلسىن، قد بذلتموها
ألنكم وهبتم  ".  نتيجة حمبة غري مشروعة مقاساة عذاب أليٍم بال رمحة         إن"وذلك بسر القاعدة    

 احملبة اليت ختص اهللا سبحانه وتعاىل، فتعانون باليا حمبوبتكم اليت ال تعد إذ مل متنحوها                أنفسكم
مرها بالتوكل إىل احملبوب احلق وهو اهللا القدير املطلـق،          وكذا ال تسلمون أ   .. راحتها احلقيقة 

 اهللا احلسـىن وصـفاته   أمساءوكذا فقد أوليتم الدنيا احملبة اليت تعود إىل .. فتقاسون األمل دائماً 
 املادية، فتذوقون وبال    األسباباجلليلة املقدسة، ووزعتم آثار صنعته البديعة وقسمتموها بني         

بائكم الكثريين يغادرونكم مدبرين دون توديع، ومنـهم مـن ال           عملكم؛ ألن قسماً من أح    
يعرفونكم أصالً، وحىت إذا عرفوكم ال حيبونكم، وحىت إذا أحبوكم ال ينفعونكم، فتظلون يف              

  .عذاب مقيم من أعذبة فراٍق ال حد له ومن آالم زوال يائس من العودة
و " سعادة احليـاة  "إليه من   فهذه هي حقيقة ما يدعيه أهل الضاللة، وماهية ما يدعون           

  "!!لذة التحرر"و " حماسن احلضارة"و " اإلنسانكمال "



  !واإلحساسأال ما أكثف حجاب السفاهة والسكُر الذي خيدر الشعور 
  !.تباً لعقل أولئك الضالني: أال قل

أما الصراط املستقيم أو اجلادة املنورة للقرآن الكرمي، فانه يداوي مجيع تلك اجلروح اليت              
، ويبدد كل تلك الظلمات السابقة يف ذلك اإلميانيةويضمدها باحلقائق  عاين منها أهل الضاللةي

  :  الضاللة واهلالك، باآليتأبوابالطريق، ويسد مجيع 
    ه بالتوكل على القدير الـرحيم،         اإلنسانانه يداوي ضعفوعجزه، وفقره، واحتياج ،

 سبحانه واىل رمحته الواسعة دون أن حيملها على         مسلّماً أثقال احلياة وأعباء الوجود إىل قدرته      
، بل جيعله مالكاً لزمام نفسه وحياته، واجداً له بذلك مقاماً مرحياً، ويعرفه بأنه              اإلنسانكاهل  

  .ليس حبيواٍن ناطق، بل هو إنسان حبق وضيف عزيز مكرم عند امللك الرمحن
، ومن حـب  األشياءدنيا وزوال   الناشئة من فناء ال    اإلنسانيةويداوي أيضاً تلك اجلروح     
 الدنيا دار ضيافة الرمحن ومبيناً أن مـا فيهـا مـن             بإظهارهالفانيات، يداويها بلطف وحنان     

املوجودات هي مرايا األمساء احلسىن، وموضحاً أن مصنوعاا رسائل ربانية تتجدد كل حني             
  .األوهام را، فينقذ اإلنسان من قبضة ظلمات بإذن

 اجلروح اليت يتركها املوت، الذي يتلقاه أهل الضاللة فراقاً أبدياً عن            ويداوي أيضاً تلك  
 الذين رحلوا إىل عامل الربزخ      األحباء مجيعاً، ببيانه أن املوت مقدمة الوصال واللقاء مع          األحبة

  .والذين هم اآلن يف عامل البقاء، ويثبت أن ذلك الفراق هو عني اللقاء
 أن القرب باب مفتـوح إىل عـامل الرمحـة           باتهبإث لإلنسانويزيل كذلك أعظم خوف     

، واىل رياض اجلنان، واىل بالد النور للرمحن الرحيم، مبينـاً     األبديةالواسعة، واىل دار السعادة     
أن سياحة الربزخ اليت هي أشد أملاً وأشقى سياحة عند أهل الضاللة، هي أمتع سياحة وآنسها                

  .باب إىل روضة من رياض اجلنةوأسرها إذ ليس القرب فم ثعبان مرعب، بل هو 
  :ويقول للمؤمن
وإن كـان   .. رادة موالك الكليـة    واختيارك جزئية، ففوض أمرك إل     إرادتكإن كانت   

وان كانت حياتك فانية وقصـرية ففكّـر        .. اقتدارك ضعيفاً فاعتمد على قدرة القادر املطلق      
وان كـان   ..  عمراً مديـداً   وان كان عمرك قصرياً فال حتزن فإن لك       .. األبديةباحلياة الباقية   



فكرك خافتاً فادخل حتت نور مشس القرآن الكرمي، وانظر بنور اإلميان كي متنحك كل آية من            
وان كانت لك   .. اآليات القرآنية نوراً كالنجوم املتأللئة الساطعة بدالً من ضوء فكرك الباهت          

وان كانـت لـك     .. نتظرانكآمال وآالم غري حمدودة فان ثواباً ال اية له ورمحة ال حد هلا ي             
غايات ومقاصد ال حتد، فال تقلق متفكراً ا فهي ال تحصر يف هذه الدنيا، بل مواضعها ديار                 

  .، وماحنها جواد كرمي واسع العطاءأخرى
  :وخياطب اإلنسان أيضاً ويقول

بل أنت مملوك للقادر املطلق القدرة، والرحيم       .. أنت لست مالكاً لنفسك   ! اإلنسانأيها  
ملطلق الرمحة، فال ترهق نفسك بتحميلها مشقة حياتك، فان الذي وهب احلياة هو الـذي               ا

  .يديرها
مث إن الدنيا ليست سائبة دون مالك، كي تقلق عليها وتكلف نفسك محـل أعبائهـا                

ذلك ألن مالكها حكيم وموالها عليم، وأنت لست إالّ ضيفاً لديه،           . وترهق فكرك يف أحواهلا   
  .، وال ختلطها من غري فهماألمور يف فال تتدخل بفضوٍل

مث إن اإلنسان واحليوان ليسوا موجودات مهملة، بل موظفون مأمورون حتت هيمنـة             
فال جترع روحك أملاً بالتفكر يف مشاق أولئك وآالمهم وال تقدم           . إشرافهحكيم رحيم وحتت    

  .رأفتك عليهم بني يدي رمحة خالقهم الرحيم
اختذوا طور العداء معك ابتداء من امليكروبات إىل الطـاعون          مث إن زمام أولئك الذين      

والطوفان والقحط والزالزل، بل زمام كل شيء بيد ذلك الرحيم الكرمي سبحانه، فهو حكيم              
  .ال يصدر منه عبث، وهو رحيم واسع الرمحة، فكل ما يعمله فيه اثر من لطف ورأفة

  :ويقول أيضاً
ومع أنه زائل ومؤقت إالّ أنه      .. األبديئ لوازم العامل    أن هذا العامل مع أنه فاٍن فانه يهي       

 لذائـذه   أنومع  .. يؤيت مثرات باقية، ويظهر جتليات رائعة من جتليات األمساء احلسىن اخلالدة          
قليلة وآالمه كثرية، إالّ أن لطائف الرمحن الرحيم وتكرمه وتفضله هي بذاا لذات حقيقية ال               

فمـا دامـت    .  د لذّات معنوية من جهة الثواب االُخروي       تول األخرىتزول، أما اآلالم فهي     
الدائرة املشروعة كافية ليأخذ كل من الروح والقلب والنفس لذّاــا ونشـواا مجيعـاً،              



 أن تـلــج يف الدائرة غري املشروعة، ألن لذة واحدة مـن هـذه        إذنفــال داعــي   
احلرمان من لذة تكرمي الرمحن الكرمي،      الدائرة قد يكون هلا ألف أمل وأمل، فضالً عن أا سبب            

  .تلك اللذة اخلالصة الزكية الدائمة اخلالدة
هكذا تبني مما سبق بأن طريق الضاللة يردي اإلنسان إىل أسفل سافلني، إىل حد تعجز               

 حل له، بل يعجز  الرقي البشري وما بلغه مـن            إجيادأية مدنية كانت وأية فلسفة كانت عن        
  .  من تلك الظلمات السحيقة اليت يف الضاللةهإخراجمراتب العلم عن 

ويرفعه من أسـفل   -  والعمل الصاحلباإلميان -بينما القرآن الكرمي يأخذ بيد اإلنسان 
سافلني إىل أعلى عليني، ويبني له الدالئل القاطعة ويبسط أمامه الرباهني الدامغة على ذلـك،               

 - وكذا ييسر لـه .. زة تكامل روحي العميقة مبراتب رقي معنوي وبأجهاألغوارفريدم تلك 
 بـإبرازه ، ويهوا عليه؛ وذلـك  األبديةرحلته الطويلة املضنية العاصفة حنو  - بسهولة مطلقة

الوسائط والوسائل اليت ميكن أن يقطع ا مسافة ألف سنة، بل مخسني ألف سـنة يف يـوم                  
  .واحد

ور، وضيف موظـف  وكذا يضفي على اإلنسان جلباب العبودية ويكسبه طور عبد مأم    
بد، فيضمن له راحـة      واأل األزللدى الذات اجلليلة، وذلك بتعريفه أن اهللا سبحانه هو مالك           

فكما أن املوظـف     .. تامة يف سياحته يف الدنيا املضياف أو يف منازل الربزخ يف ديار اآلخرة            
ه بوسـائط   املخلص للسلطان يتجول بيسر تام يف دائرة مملكة سلطانه، ويتنقل من ختوم واليات            

 فانه مير   األزيل إىل املالك    باإلميانسريعة كالطائرة والباخرة والقطار، كذلك اإلنسان املنتسب        
بالعمل الصاحل من منازل الدنيا املضياف ومن دوائر عاملي الربزخ واحلشر ومـن حـدودمها               

الكرمي هـذه  فيثبت القرآن .. األبديةالواسعة الشاسعة بسرعة البرق والبراق حىت جيد السعادة    
  .احلقائق إثباتاً قاطعاً ويربزها عياناً لألصفياء واألولياء

  :مث تستأنف حقيقته قائلة
أيها املؤمن ال تبذل ما متلكه من قابلية غري حمدودة للمحبة إىل نفسك اليت هي أمـارة                 
بالسوء وهي قبيحة ناقصة، وشريرة مضرة لك، وال تتخذها حمبوبتك ومعشوقتك، وال جتعل             

 اإلحسانذلكم القادر على    ..  معبودك، بل اجعل حمبوبك من هو أهلٌ حملبة غري متناهية          هواها



 سعادة ال منتهى هلا، بل يسعدك كذلك مبـا          إسعادكحساناً ال اية له، والقادر على       إ إليك
حســاناته علـى مجيع من ترتبط معهم بعالقات، فهو الذي له الكمـال            إجيــزل من   

فجماله ال حدود لـه     .. دس واملنـزه عن كل نقص وقصور وزوال وفناء       املطلق واجلمال املق  
  .ومجيع أمسائه مجيلة وحسىن

 يف كل اسم من أمسائه أنوار حسٍن ومجال ال اية هلا؛ فاجلنة جبميـع لطائفهـا                 إننعم  
ومجاهلا ونعيمها إمنا هي جتٍل إلظهار مجال رمحته ورمحة مجاله، ومجيـع احلسـن واجلمـال                

 إىل مجاله وداللة علـى      إشارةالكماالت احملبوبة واحملببة يف الكون كله ما هي إالّ          واحملاسن و 
  .كماله سبحانه

  :ويقول أيضاً
 ينابيع احملبة املتفجرة يف أعماقك واملتوجهة إىل اهللا سبحانه واملتعلقـة            إن! اإلنسان أيها

املوجودات الفانية، وال درها    بأمسائه احلسىن واملوهلة بصفاته اجلليلة ال جتعلها مبتذلة بتشبثها ب         
دون فائدة على املخلوقات الزائلة؛ ذلك ألن اآلثار واملخلوقات فانيتان، بينما األمساء احلسىن             

ففي كل اسم من    .. البادية جتلياا ومجاهلا على تلك اآلثار وعلى تلك املصنوعات باقية دائمة          
ن مراتـب اإلحسـان واجلمـال    األمساء احلسىن ويف كل صفة من الصفات املقدسة آالف م       

  .وآالف من طبقات الكمال
 إحدى جتلياته، والسعادة األبدية إحدىأن اجلنة : فحسب لترى" الرمحن"فانظر إىل اسم 

  . قطراتهإحدى والنعم املبثوثة يف أرجاء الدنيا كافة األرزاقملعاته، ومجيع 
ازنة بني ماهية أهل الضـاللة  فأنعم النظر وتدبر يف اآليات الكرمية اليت تشري إىل هذه املو 

  .وأهل اإلميان من حيث احلياة ومن حيث الوظيفة
إالّ الذين آمنوا وعِملوا    _ مث رددناه أسفلَ سافلني   _ لقد خلَقنا اإلنسان يف أحسِن تقْومي     (

  )6ـ 4:التني).(الصاحلات فلهم أجر غري ممنون
   األخرىواآلية 

هذه اآليات تشري إىل عقـىب كـل        )44:الدخان ()رضفما بكَت عليهم السماُء واأل    (
  . يف بيان ما عقدناه من املوازنة واملقارنةوإعجازمهاتأمل فيهما لتجد مدى مسومها . منهما



احلادية " إىل الكلمة إجياز يف إعجازفنحيل بيان حقيقة ما تتضمنه من   . أما اآليات األوىل  
 إىل مـدى  -  فحسبإشارةانية، فسنشريــ وأما اآلية الث. اليت تبينها بياناً مفصالً" عشرة
  : عن حقيقة سامية وهي كاآليتإفادا

وتـدل  .  السموات واألرض ال تبكيان على موت أهل الضـاللة         إن:  ختاطب قائلة  إا
أي ملا كانَ . باملفهوم املخالف أن السموات واألرض تبكيان على رحيل أهل اإلميان عن الدنيا          

السموات واألرض ويتهموما بالعبثية وال يدركون معاين مـا         أهل الضاللة ينكرون وظائف     
يؤديانه من مهام، فيبخسون حقهما، بل ال يعرفون خالقَهما وال دالالما على صـانعهما،              

 واالستخفاف، فالبـد  إالّ تكتفـي     واإلهانةفيستهينون ما، ويتخذون منهما موقف العداء       
  .عوان عليهم بل ترتاحان هلالكهمالسموات واألرض بعدم البكاء عليهم، بل تد

وتقول كذلك باملفهوم املخالف، أن السموات واألرض تبكيان على موت أهل اإلميان            
 - ألم يعرفون وظائفهما، ويقدروما حق قدرمها، ويصدقون حقائقهما احلقة، ويفهمون

مـا أمجـل   : "بإعجـاب ما تفيدان من معاٍن، حيث أم كلما تأملوا فيهما قالوا  - باإلميان
فيمنحوما ما يستحقان من القيمة واالحترام،      !". وما أحسن ما تؤديان من وظائف     ! خلقهما

حيث يبثون حبهم هلما حببهم للّه، أي ألجل اهللا، باعتبارمها مرايا عاكسة لتجليـات أمسائـه               
  .زواهلم، ملوت أهل اإلميان وكأما تبكيان على األرضوهلذا تز السموات، وحتزن . احلسىن
  

  سؤال  مهم
  )حول احملبة( 

  :تقولون
 مبقتضى حاجيت الفطريـة احـب       فأنا،  إرادتنا احملبة ليست اختيارية، ال تقع حتت        إن 
 اللذيذة والفواكه الطيبة، وأحب والدي وأوالدي وزوجيت اليت هي رفيقـة حيـايت،              األطعمة

يت وأحب الربيع وكل شيء     وأحب األنبياء املكرمني واألولياء الصاحلني، وأحب شبايب وحيا       
 اقدم  أن أستطيعولكن كيف   .. مجيل، وبعبارة أوجز أنا احب الدنيا، وِلم ال احب كل هذه؟          



 من احملبة للّه، واجعل حمبيت ألمسائه احلسىن ولصفاته اجلليلة ولذاته املقدسـة             األنواعمجيع هذه   
  .سبحانه؟ ماذا يعين هذا؟

  : اآلتيةربعاأل تستمع إىل النكات أنعليك : اجلواب
  :األوىل  النكتة 

 من حمبـوب إىل     باإلرادة يحول وجهها    أن ميكن   أاان احملبة وان مل تكن اختيارية، إالّ        
آخر؛ كأن يظهر قبح احملبوب وحقيقته مثالً، أو يعرف انه حجاب وستار حملبـوب حقيقـي                

 يصرف وجـه    أندها ميكن   يستحق احملبة، أو مرآة عاكسة جلمال ذلك احملبوب احلقيقي، فعن         
  .احملبة من احملبوب اازي إىل احملبوب احلقيقي

  :  النكتة الثانية
وإمنا نقول اجعل حمبتك ملا     . ال حتمل وداً وال حباً لكل ما ذكرته آنفاً        : حنن ال نقول لك   

  :ذكرته يف سبيل اهللا ولوجهه الكرمي
حسانٌ من اهللا سبحانه    إ التذكر بأا     الشهية وتذوق الفواكه الطيبة مع     باألطعمةفالتلذذ  

من األمساء احلسىن، عالوة    " املنعم"واسم  " الرمحن "السموإنعام من الرمحن الرحيم، يعين احملبة       
 السـم  هذه احملبة مل تكن للنفس واهلـوى بـل           أنوالذي يدلنا على    . على انه شكر معنوي   

دائرة املشروعة، وتناوله بالتفكر    هو كسب الرزق احلالل مع القناعة التامة ضمن ال        " الرمحن"
  .يف انه نعمة من اهللا مع الشكر له

مث إن حمبتك للوالدين واحترامهما، إمنا يعودان إىل حمبتك هللا سبحانه؛ إذ هو الذي غرس               
وعالمة كوما حمبـة    . فيهما الرمحة والشفقة حىت قاما برعايتك وتربيتك بكل رمحة وحكمة         

 يف حمبتهما واحترامهما عندما يبلغان الكرب، وال يبقى لك فيهمـا            لوجه اهللا تعاىل، هي املبالغة    
فتكثر من الشفقة عليهما والرمحة هلما رغم ما يشـغالنك باملشـاكل ويـثقالن          . من مطمع 

إما يبلُغن ِعندك الِكبر أحدمها أو ِكالهما فَال تقُلْ لَهما اُفٍِّ           : (فاآلية الكرمية . كاهلك باملشقة 
ـِض لَهما جناح الذُّلِّ ِمـن الرمحـِة وقُـلْ ربِّ           _ تنهرهما وقُلْ لَهما قَوالً كَرمياً    والَ   واخف

ـ 23:اإلسراء) (ِارحمهما كَما ربياين صغرياً    تدعو األوالد إىل رعايـة حقـوق       ). 24 ــ
  .. برمها وشناعة عقوقهماأمهيةالوالدين يف مخس مراتب، وتبني مدى 



 سوى إبنه إذ ال حيمل يف فطرته حسداً إليه مما           أحد يتقدمه   أنلوالد ال يقبل     ا إنوحيث  
يسد على الولد طريق مطالبة حقه من الوالد؛ ألن اخلصام إما ينشأ من احلسد واملنافسة بـني                 
اثنني أو ينشأ من غمط احلق، فالوالد سليم معاىف منهما فطرة، لذا ال حيق للولد إقامة الدعوى                 

 من يعـق والديـه      أنمبعىن  .  يعصيه ويعقّه  أنل حىت لو رأى منه بغياً فليس له         على والده، ب  
  .ويؤذيهما ما هو إالّ إنسان ممسوخ حيواناً مفترساً

، وذلك بالقيام برعايتهم بكمـال      إليه فهي كذلك حمبةٌ هللا تعاىل وتعود        األوالدأما حمبة   
مة الدالة على كون تلك احملبة هللا ويف        أما العال . الشفقة والرمحة بكوم هبة من الرحيم الكرمي      

سبيله فهي الصرب مع الشكر عند البالء، وال سيما عند املوت والترفع عن اليـأس والقنـوط                 
 هذا املخلوق حمبوب لدى     إن: كأن يقول . وهدر الدعاء بل جيب التسليم باحلمد عند القضاء       

ن، فاآلن اقتضت حكمته سبحانه أن      اخلالق الكرمي، ومملوك له، وقد أمنين عليه لفترة من الزم         
 ألـف فان تك يل حصة واحدة ظاهرية فيه، فله سبحانه          . يأخذه مين إىل مكان آمن وأفضل     

  . من التسليم حبكم اهللاإذنفال مناص . حصة حقيقية فيه
 اإلميان والتقوى فان حمبتهم هـي يف        أصحاب وودهم، فان كانوا من      األصدقاءأما حمبة   

  ".احلب يف اهللا"ه سبحانه مبقتضى سبيل اهللا وتعود إلي
مث إن حمبة الزوجة وهي رفيقة حياتك، فعليك مبحبتها على أا هدية أنيسة لطيفة مـن                

 تربط حمبتك هلا برباط اجلمال الظاهري السريع الـزوال، بـل            أن وإياك. هدايا الرمحة اإلهلية  
مجال األخالق والسرية الطيبة     باجلمال الذي ال يزول ويزداد تألقاً يوماً بعد يوم، وهو            أوثقها

 ما فيها من مجال وامساه هـو يف شـفقتها اخلالصـة             أحلىوان  .  ورقّتها أنوثتهااملنغرزة يف   
ومبحبتـهما  . فجمال الشفقة هذا، وحسن السرية يدومان ويزدادان إىل اية العمر         . النورانية

 ما تكون   أحوج وقت هي    الّ تفقد حقوقها يف   إتصان حقوق هذه املخلوقة اللطيفة الضعيفة، و      
  .، بزوال اجلمال الظاهريإليها

 عليهم السالم واألولياء الصاحلني فهي أيضاً لوجه اهللا ويف سـبيله مـن       األنبياءأما حمبة   
فمن هذه الزاوية تصبح تلك احملبـة       . حيث ام عباد اهللا املخلصون املقبولون لديه جل وعال        

  .للّه



نسان، هي رأس مال عظيم تستطيع      انه وتعاىل لك ولإل   واحلياة أيضاً اليت وهبها اهللا سبح     
من ..  وكماالت خالدة  أجهزةوهي كنـز عظيم حيوي     . أن تكسب به احلياة االُخروية الباقية     

وجل تعود إىل اهللا     وية، وتسخريها يف سبيل املوىل عز     اهنا فاحملافظة عليها وحمبتها من هذه الز      
  .يضاًأسبحانه 

ولطافته، وتقديره من حيث انه نعمة ربانية مجيلة، مث العمـل     مث إن حمبة الشباب ومجاله      
  .على حسن استخدامه، هي حمبة مشروعة، بل مشكورة

 احلسىن، من حيـث     أمسائهمث حمبة الربيع والشوق إليه تكون يف سبيل اهللا ومتوجهة إىل            
صنعة كونه امجل صحيفة لظهور نقوش األمساء احلسىن النورانية واعظم معرض لعرض دقائق ال            

  .فالتفكر يف الربيع من هذه الزاوية حمبة متوجهة إىل األمساء احلسىن.. الربانية البديعة
وحىت حب الدنيا والشغف ا ينقلب إىل حمبة  لوجه اهللا تعاىل فيما إذا كان النظر إليها                 

وية كوا مزرعة اآلخرة، ومرآة األمساء احلسىن، ورسائل ربانيـة إىل الوجـود، ودار              امن ز 
  :وجممل القول).  يف تلك احملبةاألمارةوعلى شرط عدم تدخل النفس (افة موقتة ضي

أي ملعىن ) االمسي(وليس باملعىن ) احلريف(اجعل حبك للدنيا وما فيها من خملوقات باملعىن 
ما امجـل   "أو  "  خلقاً أمجلهما  : "بل قل " ما امجل هذا  : "ءلشيوال تقل   . ما فيها وليس لذاا   

 تترك ثغرة يدخل منها حب لغري اهللا يف باطن قلبك، فان باطنه مرآة الصمد،       أن وإياك"! خلقه
  :وقل. وخاص به سبحانه وتعاىل

  .إليكاللّهم ارزقنا حبك وحب ما يقربنا 
وهكذا فان مجيع ما ذكرناه من أنواع احملبة، إن وجهت الوجهة الصائبة على الصـورة               

وتكون وصاالً  .  تورث لذة حقيقية بال أمل     فإاه،  املذكورة آنفاً، أي عندما تكون هللا ويف سبيل       
 حمبة مشروعة وشـكر هللا يف       أاحقاً بال زوال، بل تزيد حمبة اهللا سبحانه وتعاىل،  فضالً عن             

  . اللذة نفسها، وفكر يف آالئه يف احملبة عينها
  :مثال للتوضيح



 من احملبـة،  فانك ستكّن هلا نوعني - مثالً - تفاحة187 سلطان عظيم  إليك أهدى إذا
  :وستلتذ ا بشكلني من اللذة

  :األوىل
 فاكهة طيبة فيها لذة بقدر مـا فيهـا مـن            إااحملبة اليت تعود إىل التفاحة، من حيث        
 يبدي حمبته للتفاحـة     أمامهبل من يأكلها بشراهة     . خصائص، هذه احملبة ال تعود إىل السلطان      

منه، وينفر من تلك احملبة الشـديدة       وليس للسلطان، وقد ال يعجب السلطان ذلك التصرف         
 تـزول   أكلهاإذ مبجرد االنتهاء من     . عالوة على أن لذة التفاحة جزئية وهي يف زوال        . للنفس

  .األسفاللذة وتورث 
  :أما احملبة الثانية

فكأن تلـك التفاحـة     .. فهي للتكرمة السلطانية والتفاتته اللطيفة اليت ظهرت بالتفاحة       
فالذي يتسلم هدية السلطان حبـاً وكرامـةً        . أو هي ثناء جمسم منه    منوذج للتوجه السلطاين،    

 يف تلك التفاحة اليت صارت مظهراً للتكرمة لذة         أنعلماً  . يبدي حمبته للسلطان وليس للتفاحة    
فهذه اللذة هي الشكران بعينه، وهذه احملبة هي حمبـة          . أخرى تفاحة   ألفتفوق وتسمو على    

  . نذات احترام وتوقري يليق بالسلطا
 ما وجه اإلنسان حمبته إىل النعم والفواكه بالذات وتلذذ عن غفلة بلـذاا              فإذاوهكذا  

أمـا إذا   . املادية وحدها، فتلك حمبة نفسانية تعود إىل هوى النفس، وتلك اللذات زائلة مؤملة            
، إحسـانه كانت احملبة متوجهة إىل جهة التكرمة الربانية وحنو ألطاف رمحته سبحانه ومثرات             

 واللطف ومتلذذاً ا بشهية كاملة، فهي شكر معنوي، وهي لذة ال            اإلحساندراً درجات   مق
  .تورث أملاً

  :النكتة  الثالثة
فقد تتوجه باحملبة إىل األمساء احلسـىن       :  احملبة املتوجهة إىل األمساء احلسىن هلا طبقات       إن

د تتوجه باحملبة إىل األمساء احلسىن وق - كما بيناه سابقاً - مبحبة اآلثار اإلهلية املبثوثة يف الكون
                                                           

 - .أعالهسلطاٍن عظيم وقاما بمثل  ما ذكر  إلى  لقد وقعت هذه الحادثة فعالً فيما مضى، عندما دخل رئيسا عشيرتين 187

 .المؤلف



لكوا عناوين كماالت إهلية سامية، وقد يكون اإلنسان مشتاقاً إىل األمساء احلسىن حلاجتـه              
، وذلك جلامعية ماهيته وعمومها وحاجاته غري احملدودة، أي حيب تلـك األمسـاء        إليهااملاسة  

  .إليهابدافع احلاجة 
  :ولنوضح ذلك مبثال

ر عجزك وحاجتك الشديدة إىل من يساعدك ويعينك إلنقاذ مـن            تستشع وأنتتصور  
 والفقراء، وحىت املخلوقات الضعيفة احملتاجة،      األقارب من   أوضاعهمحتن عليهم وتشفق على     

إذا بأحدهم يربز يف امليدان، ويحــسن ألولئك ويتفـضل عليهم ويسبغ عليهم ِنعمه مبـا              
ـُـك وكم     .. تريده وترغبه  وكم ".. الكرمي"و  " املنعم "امسهترتاح إىل   فكم تطـيـب نفس

 إعجابـك تنبسط أساريرك وتنـشرح من هذين االمسني، بل كم يأخذ ذلك الشخص مـن          
  !.مسني والعنواننيوتقديرك، وكم تتوجه إليه باحلب بذينك اإل

" الرحيم"و  " الرمحن: "ففي ضوء هذا املثال تدبر يف امسني فقط من األمساء احلسىن ومها           
، هؤالء  واألصدقاء واألقارب األحبة السالفني ومجيع    واألجداد مجيع املؤمنني من اآلباء      جتد أن 

 من النعم اللذيذة، مث يسعدون بأنواع وتشفق عليهم، ينعمون يف الدنيا إليهمالذين حتبهم وحتن 
بلقاء يف اآلخرة مبا لذّ وطاب من النعم، بل يزيدهم سبحانه وهو الرمحن الرحيم سعادة ونعيماً 

" الـرحيم "و  "  الـرمحن "فكم يكون اسـم     .. بعضهم بعضاً وبرؤية اجلمال السرمدي هناك     
؟ قس بنفسك ذلك لتدرك مـدى  إليهما باحملبة؟ وكم تكون روح اإلنسان تواقة    إذنجديرين  

  .صواب قولنا؛ احلمد هللا على رمحانيته ورحيميته
 برمتها  األرضقائها، حىت لكأن     وتتأمل بش  األرضمث انك تتعلق باملوجودات املبثوثة على       

 النظر جتد يف روحك شوقاً عارماً وحاجـة         أنعمت ما   فإذامسكنك اجلميل وبيتك املأنوس؛     
للذي ينظم هذه املخلوقات كافة حبكمـة تامـة         " املريب"وعنوان  " احلكيم"شديدة إىل اسم    

  .وتنظيم دقيق وتدبري فائق وتربية رحيمة
عاء جتدك تتعلق م وتتأمل حلاهلم البائسة وتتأمل أشـد           النظر يف البشرية مج    أنعمتمث إذا   

وحتتـاج إىل عنـوان     " الوارث الباعث " بروحك تشتاق إىل اسم      وإذااألمل بزواهلم وموم،    



للخالق الكرمي الذي ينقذهم من ظلمات العدم ويسكنهم يف         " الباقي، الكرمي، احمليي، احملسن   "
  . مسكن امجل من الدنيا وافضل منها

 فألن ماهية اإلنسان عالية وفطرته جامعة فهو حمتاج بألف حاجة وحاجـة إىل              وهكذا
فاحلاجة املضاعفة هي . ألف اسم واسم من األمساء احلسىن واىل كثري جداً من مراتب كل اسم         

الشوق، والشوق املضاعف هو احملبة واحملبة املضاعفة كذلك هي العشق، فحسب تكمل روح             
وحمبة مجيع األمساء أيضاً تتحول إىل حمبـة        . األمساءبة وفق مراتب    اإلنسان تنكشف مراتب احمل   

  .ذاته اجلليلة سبحانه، إذ إن تلك األمساء عناوين وجتليات ذاته جلّ وعال
واآلن سنبني من بني ألف اسم واسم من األمساء احلسىن مرتبة واحدة فقط وعلى سبيل               

  : واحلق والرحيم على النحو اآليتالعدل واحلكم "السم مرتبة ومرتبة ألفاملثال من بني 
ضمن " الرمحن الرحيم، احلق  " شئت أن تشاهد ما يف نطاق احلكمة والعدل من اسم            إن

  :دائرة واسعة عظمى فتأمل يف هذا املثال
 فيمـا  األخـرى  طائفة متنوعة من اجلنود، كل منها ختتلف عـن  أربعمائةجيش يضم  

، أسـلحة  وتتغاير فيما تستعمله بيسر من       عمةأطاين فيما تشتهيه من     بيعجبها من مالبس، وتت   
فعلى الرغم من هذا التباين واالختالف يف كـل         .. وتتنوع فيما تتناوله من عالجات تناسبها     

، بل يتشابك بعضها يف بعض من       وأفواج ال تتميز إىل فرق      األربعمائةشئ، فان تلك الطوائف     
 ما يليق ا من مالبس، وما يالئمها         ما وجد سلطانٌ واحد يعطي لكل طائفة       فإذا.. دون متييز 
، وما يناسبها من عالج، وما يوافقها من سالح، بال نسياٍن ألحد وال التبـاس وال                أرزاقمن  

اختالط، ومن دون أن يكون له مساعد ومعني، بل يوزعها كلها عليهم بذاته، مبا يتصف به                
..  عدالة فائقة وحكمة تامة كلها، معباألمور تامة وإحاطةمن رمحة ورأفة وقدرة وعلم معجز 

 املعجزة البـاهرة،  أعمالهنعم، إذا ما وجد سلطان كهذا الذي ال نظري له، وشاهدت بنفسك         
 أقـوام ذلك ألن جتهيز كتيبة واحدة تضم عشـرة         . تدرك عندئٍذ مدى قدرته ورأفته وعدله     

ز اجليش بطراز معني    عتدة متباينة وألبسة متنوعة أمر عسري جداً، حىت يلجأ إىل جتهي          أخمتلفني ب 
  .واألقوام األجناسعتدة مهما اختلفت  واألاأللبسةثابت من 



" الرمحن الـرحيم "و " احلق"أن ترى جتلي اسم اهللا  - يف ضوء هذا املثال -  شئتفإذا
ضمن نطاق العدل واحلكمة، فسرح نظَرك يف الربيع إىل تلك اخليام املنصوبة علـى بسـاط                

 املتنوعة، الذين ميثلون جيش النباتات واحليوانات، أنعم النظر         األمملٍف من   أاألرض ألربعمائة   
 متفاوتة  وأرزاقهم متداخلة، وألبستهم خمتلفة     أا والطوائف، مع    األمم مجيع تلك    أنفيها جتد   
 متنوعة وطرق معيشتهم متباينة وتدريبـهم وتعليمـام متغـايرة، وتسـرحيام             وأسلحتهم
مـع  .. لكون ألسنة يطالَبون ا تأمني حاجام وتلبية رغابتهم       وهم ال مي  ..  متميزة وإجازام

" احلق والرمحن والرزاق والرحيم والكـرمي     "كل هذا فان كالً منها تدار وترىب وتراعى باسم          
فشاِهد هـذا   .. دون التباس وال نسيان ضمن نطاق احلكمة والعدل مبيزان دقيق وانتظام فائق           

يتدخل أحد غري اهللا سبحانه وتعاىل يف هذا العمل الذي يدار       التجلي وتأمل فيه؛ فهل ميكن أن       
مبثل هذا النظام البديع وامليزان الدقيق؟ وهل ميكن ألي سبب مهما كان أن ميد يده ليتـدخل       

 الشاملة غري الواحد األحد     واإلدارةيف هذه الصنعة الباهرة والتدبري احلكيم والربوبية الرحيمة         
  ..؟يءاحلكيم القدير على كل ش

  :النكتة  الرابعة
 اللذيـذة، وبنفسـي     باألطعمةنواعاً متباينة من احملبة يف نفسي، تتعلق        أ امحل   إنينتقول  

وزوجيت وبأوالدي ووالدي وبأحبايب وأصدقائي، وباألولياء الصاحلني واألنبياء املكرمني، بـل   
ارت هذه األنواع   فلو س .. يتعلق حيب بكل ما هو مجيل، وبالربيع الزاهي خاصة وبالدنيا عامة          

  .املختلفة من احملبة وفق ما يأمر به القرآن الكرمي، فما تكون نتائجها وما فوائدها؟
 بيان تلك النتائج وتوضيح تلك الفوائد كلها حيتاج إىل تأليف كتاب ضخم            إن: اجلواب

 والًأوسـنبني   .  جمملة إشارةيف هذا الشأن، لذا سنشري هنا إىل نتيجة واحدة أو نتيجتني منها             
  :وهي كاآليت. النتائج اليت حتصل يف الدنيا، مث بعد ذلك نبني النتائج اليت ستظهر يف اآلخرة

 الغفلة والدنيا واليت ال تنبعـث إالّ        أرباب  أنواع احملبة اليت لدى       إن: لقد ذكرنا سابقاً  
إلشباع رغبات النفس، هلا نتائج أليمة وعواقب وخيمة من باليا ومشقات، مع ما فيها مـن                

  .شوة ضئيلة وراحة قليلةن



الشفقة تصبح بالًء مؤملاً بسبب العجز، واحلب يغدو حرقـة مفجعـة بسـبب              : فمثالً
أما يف اآلخرة فستبقى دون جدوى وال       .. الفراق، واللذة تكون شراباً مسموماً بسبب الزوال      

  .ع يف احلرام ساقت إىل الوقوإننفع، ألا مل تكن يف سبيل اهللا تعاىل، أو تكون عذاباً أليماً 
   الكرام واألولياء الصاحلني دون نفع أو فائدة؟ األنبياءكيف يظل حب : سؤال
مثلما ال ينتفع النصارى املعتقدون بالتثليث من حبهم لسيدنا عيسـى عليـه             : اجلواب

  !السالم، وكذا الروافض من حبهم لسيدنا علي رضى اهللا عنه
 القرآن الكرمي ويف سبيل اهللا سبحانه رشادإأما ما ذكرته من أنواع احملبة فان كانت وفق    

وتعاىل وحمبة الرمحن الرحيم، فان نتائج مجيلة تثمر يف الدنيا، فضالً عن نتائجها الطيبة اخلالدة               
  .يف اآلخرة
  : نتائجها يف الدنياأما    

 اللذيذة والفواكه الطيبة فهي نعمة إهلية ال يشوا أمل، ولذة لطيفة يف لألطعمةفان حمبتك 
  .الشكر بعينه

 األهواءأما حمبتك لنفسك أي إشفاقك عليها، واجلهد يف تربيتها وتزكيتها، ومنعها عن             
 إىل حيث اهلدى    أنت بل تسوقها    بأهوائهاتقيدك   ، فال تسريك وال   إليكالرذيلة، جتعلها منقادة    

  .دون اهلوى
طيـب  أما حمبتك لزوجتك وهي رفيقة حياتك، فألا قد أسست على حسن سريا و            

شفقتها، وكوا هبة من الرمحة اإلهلية، فستوهلا حباً خالصاً ورأفة جادة، وهي بدورها تبادلك              
هذه احملبة مع االحترام والتوقري، وهذه احلالة تزداد بينكما كلما تقدمتما يف العمر، فتقضـيان               

ذي ـواه   ولكن لو كان ذلك احلب مبنياً على مجال الصورة ال         ..  اهللا بإذنحياة سعيدة هنيئة    
  .يضاًأالنفس، فانه سرعان ما خيبو ويذبل، وتفسد احلياة الزوجية 

أما حمبتك للوالد والوالدة، فهي عبادة تثاب عليها ما دامت يف سبيل اهللا، وال شك انك                
ستزيد احلب واالحترام هلما عندما يبلغان الكرب، وتكسب لذة روحية خالصة وراحة قلبية تامة 

 وأنـت ، فتتوجه إىل املوىل القدير،      بإخالص وتبجيلهما   أيديهما وتقبيل   لدى القيام خبدمتهما  
.. تشعر هذا الشعور السامي واهلمة اجلادة، بأن يطيل عمرمها لتحصل على مزيد من الثـواب          



ولكن لو كان ذلك احلب واالحترام ألجل كسب حطام الدنيا ونابعاً من هوى النفس، فانه               
 وضيع هو النفور من ذينك  ءحساس دين إمن شعور سافل منحط و    يولد أملاً روحياً قامتاً ينبعث      

   ين اللذين كانا السبب حلياتكواستثقاهلما وقد بلغا الكرب وباتا عبئـاً عليـك، مث   أنتاملوقر ،
  !األدهى من ذلك متين موما وترقّب زواهلما

.. ورعايتهم أمانةً، لتقوم بتربيتهم إياهمأما حمبتك ألوالدك، أي حبك ملن استودعك اهللا 
فحب أولئك املؤنسني احملبوبني من خلق اهللا، إمنا هو حب مكلل بالسعادة والبهجة، وهو نعمة 

 شعرت ذا فال ينتبك احلزن على مصام وال تصرخ متحسراً على            فإذاإهلية يف الوقت نفسه،     
عند ذلك  وأمورهم خالقهم رحيم م حكيم يف تدبري أن - كما ذكرنا سابقاً -إذ . وفام
 تستدر رمحته   أنفتنجو ذا من أمل الفراق وتتفكر       .  املوت حبق هؤالء هلو سعادة هلم      إنتقول  

  . تعاىل عليك
ا لوجه اهللا تعاىل، فال يحول فراقهم وال موم عن          أما حمبتك لألصدقاء واألقرباء، فأل    

رابطـة الروحيـة    دوام الصحبة معهم، ودوام اخوتكم وحمبتكم وموانستكم؛ إذ تدوم تلك ال          
ولكن .. واحلب املعنوي اخلالص، فتـدوم بدورمهــا لــذة اللــقـاء ومتعة الوصال        

 مل يكن ذلك احلب ألجله تعاىل وال يف سبيله، فان لذة لقاء يوم واحد يورث آالم الفراق                  إن
ي هـو  أما حمبتك لألنبياء عليهم السالم واألولياء الصاحلني، فان عامل الربزخ الذ     188. ملائة يوم 

 بأولئـك  الضاللة والغفلة  تراه منازل من نـور تنـورت            أربابعامل مظلم موحش يف نظر      
، إليـه املنورين، وعندها ال تستوحش من اللحاق م، وال جتفل من عامل الربزخ، بل تشتاق               

ولكن لو كان حبهم شـبيهاً حبـب        .. وحتن إليه من دون أن يعكر ذلك متتعك باحلياة الدنيا         
، فان جمرد التفكر يف فناء أولئك األولياء الكـاملني، وتـرمم            اإلنسانية ملشاهري    املدنية أرباب

عظامهم يف مقربة املاضي الكربى، يزيد أملاً على آالم احلياة، ويدفع املرء إىل تصـور موتـه                 
يقوله بكـل مـرارة     ! وزواله حيث يقول سأدخل يوماً هذه املقربة اليت ترمم عظام العظماء          

ما يف املنظور األول يراهم يقيمون براحة وهناء يف عامل الربزخ الذي هـو              بين.. وحسرة وقلق 
                                                           

 - .جل الدنيا الفانية ال تساوي ثانيةة من العمر، بينما سنة من لقاء أل تعالى تعد سنهللا ثانية واحدة من لقاء في سبيل اإن  188
 .لمؤلفا



فينظر إىل املقربة نظـرة     ..  تركوا مالبسهم اجلسدية يف املاضي     أنقاعة املستقبل ورواقه، بعد     
  .شوق وأنس

 الطيبة، ملا كانت حمبة يف سـبيل اهللا، ويف سـبيل     واألمورمث إن حمبتك لألشياء اجلميلة      
فان هذه احملبة يف حد ذاا تفكـر        !. ما امجل خلقه  : ا اجلليل حبيث جيعلك تقول    معرفة صانعه 

 حب اجلمال والشوق إىل احلسن لتتطلع      أذواق أمام تفتح السبيل    أاذو لذة ومتعة، فضالً عن      
 وارفع ، وتريه هناك كنوز تلك اخلزائن النفيسة فيتمالها املرء يف نشوة             أمسى أذواقإىل مراتب   
 القلب ليحول نظره من آثار الصانع اجلليـل  أمامة؛ ذلك الن هذه احملبة تفتح آفاقاً       سامية عالي 
 احلسىن، ومن مجال األمساء احلسىن      أمسائه إىل مجال    األفعال البديعة، ومن مجال     أفعالهإىل مجال   

ذا فهذه احملبة و  .. إىل مجال صفاته اجلليلة، ومن مجال الصفات اجلليلة إىل مجال ذاته املقدسة           
  .السبيل إمنا هي عبادة لذيذة وتفكر رفيع ممتع يف الوقت نفسه

 عهد شبابك لكونه نعمة مجيلة هللا سبحانه، فال         أحببتأما حمبتك للشباب، فألنك قد      
شك انك ستصرفه يف عبادته تعاىل وال تقتله غرقاً يف السفه ومتادياً يف الغي؛ إذ العبادات اليت                 

مثرات يانعة باقية خالدة أمثرها ذلك العهد الفـاين، فكلمـا   تكسبها يف عهد الشباب إمنا هي      
جاوزت ذلك  العـهــد وطعنت يف السن حصلت على مزيد من مثراته الباقية، وجنـوت               

 أنفترجو من املوىل القـدير      . تدرجيياً من آفات النفس األمارة بالسوء وسيئات طيش الشباب        
وتربأ بنفسك  . لتكون أهالً لرمحته الواسعة   يوفقك إىل كسب املزيد من العبادة يف الشيخوخة،         

 تكون مثل أولئك الغافلني الذين يقضون مخسني سنة من عمر شيخوختهم وشيبهم أسـفاً         أن
حىت عبر أحد الشعراء عن     . وندماً على ما فقدوه من متاع الشباب يف مخس أو عشر سنوات           

  :ذلك الندم واألسف بقوله
                 فاُخربه ِبما فَعلَ املَِشيبال لَيت الشباب يعود يوماً أ   

 مشاهدة لبدائع صنع اهللا     إاأما حمبتك للمناظر البهيجة وال سيما مناظر الربيع، فحيث          
واطالع عليها، فذهاب ذلك الربيع ال يزيل لذة املشاهدة ومتعة التفرج، إذ يترك وراءه معانيه               

فخيالك والـزمن   . ربانية زاهية تفتح للمخلوقات    ما يكون برسالة     أشبهاجلميلة، حيث الربيع    
شبيهان بالشريط السينمائي يدميان لك لذة املشاهدة هذه، وجيددان دوماً تلك املعـاين الـيت              



 مؤقتاً وال مغموراً باألسف واألسى، بـل صـافياً          إذنفال يكون حبك    . حتملها رسالة الربيع  
  .خالصاً لذيذاً ممتعاً

هللا وألجله سبحانه، فان موجوداا املثرية للرعب والدهشة        نه حب   أما حبك للدنيا، فأل   
 مؤنسني، وألنك تتوجه إليها باحلب من حيث كوا مزرعـة اآلخـرة،             أصدقاءتصبح لك   
 يكون مثرة من مثار اآلخرة، أو تغنم منها مـا           أنما ميكن     جتين من كل شيء فيها     أنتستطيع  

.  ختيفك وزواهلا وفناؤهـا ال يضـايقك        ال إذنفمصائبها  . ميكن أن يكون رأس مال لآلخرة     
 أربابولكن لو كان حبك هلا كحب       ..  ضيف مكرم  وأنتوهكذا تقضي مدة أقامتك فيها،      

ستغرق نفسك وتفىن حبٍب ساحٍق، خانق، زائل، ال طائـل وراءه           : الغفلة، فقد قلنا لك مراراً    
  !.وال نفع

يت تعود لكٍل مما ذكرته،      نري لطيفة واحدة من مئات اللطائف ال       أنوهكذا فقد حاولنا    
 يف الوقت نفسه إىل واحد من مئات        وأشرنا القرآن الكرمي،    إرشادعندما يكون حبك له وفق      

  . ذلك احلب إن مل يكن وفق ما يأمر به القرآن الكرميأضرار
 املختلفة من احملبة يف دار البقـاء وعـامل          األنواعفان كنت تريد أن تدرك نتائج هذه        

رت إليها اآليات البينات للقرآن الكرمي، فسنبني لك بياناً جممـالً فائـدة             شاإ، مثلما   اآلخرة
 أن، بعـد    إشاراتواحدة اُخروية من فوائد تلك األنواع املشروعة من احملبة، وذلك يف تسع             

  :نقدم بني يديها مقدمة
  املقدمة
ورأفتـه   اجلليلة، ورمحته اجلميلة، وربوبيته الكـبرية،        بألوهيته اهللا سبحانه وتعاىل،     إن

الكرمية، وقدرته العظيمة، وحكمته اللطيفة، قد زين هذا اإلنسان الصغري حبـواس ومشـاعر              
 خمتلفة عديدة؛ ليشعر طبقات رمحتـه الواسـعة         وأعضاء وأجهزةكثرية جداً، ومجله جبوارح     

حساناته اليت ال حتصى، ويطلعه عـرب تلـك         إ أقسامويذيقه أنواع آالئه اليت ال تعد، ويعرفه        
 احلسىن،  أمسائه الكثرية على أنواع جتلياته اليت ال تحد أللف اسم واسم من             واألعضاء ألجهزةا

  .، وجيعله حيسن تقديرها حق قدرهاإليهوحيببها 



ولكل جهاز وآلة منها وظائفهـا املتنوعـة    -  الكثريةاألعضاءمن تلك  - فلكل عضو
  .غايرة وثواا متميز لذائذها خمتلفة وآالمها متأنوعباداا املتباينة كما 

العني، تشاهد اجلمال يف الصور، وترى معجزات القدرة اإلهلية اجلميلة يف عامل            : فمثالً
وال خيفى على أحد    . الشهود، فتؤدي وظيفتها بتقدمي الشكر هللا من خالل نظرا ذات العربة          

ي لتعريف لـذة  من لذٍة وما حيصل من زواهلا من أمل، لذا ال داع -  أي الرؤية- مدى ما فيها
  .الرؤية وأمل فقداا

األذن، تشعر بلطائف الرمحة اإلهلية السارية يف عامل املسموعات، بسماعها أنواع           : ومثالً
  .إليهافلها عبادة خاصة ا، ولذة ختصها، وثواب يعود .  ونغماا اللطيفة املختلفةاألصوات
واحة من شذى أنواع العطـور      حاسة الشم اليت تشعر بلطائف الرمحة اإلهلية الف       : ومثالً

 هلا ثواباً خاصـاً     أن شكرها اخلاص، وال شك      أدائهاوالروائح، فان هلا لذا اخلاصة به ضمن        
  .ا

 بأمنـاط فهي تؤدي وظيفتها وتقدم بشكرها املعنوي       . حاسة الذوق اليت يف الفم    : ومثالً
  .  ولذائذهااألطعمة مذاقات أنواع إدراكهاشىت من خالل 

 اإلنسان ولكل حاسة وجارحة، ولكل لطيفـة مـن          أجهزة جهاز من     وهكذا فلكل 
وظائفها املختلفة، لذائذها املتنوعة اخلاصة  - كالقلب والروح والعقل وغريها - لطائفه املهمة

 لتلك الوظائف سـيجزى     األجهزةا، فمما ال ريب فيه ان اخلالق احلكيم الذي سخر هذه            
  .جزاءكالً منها مبا يالئمها ويستحقها من 

يشعر ا كل إنسـان   - املذكورة سابقاً -  النتائج العاجلة لألنواع املتعددة من احملبةإن
  .شعوراً وجدانياً، ويستدل على شعوره هذا ويتيقن منه حبدس صادق

 اثنتا عشرة حقيقة من احلقائق الساطعة للكلمة العاشرة أثبتتها نتائجها االُخروية فقد أما 
  . للكلمة التاسعة والعشرين الستة الباهرةواألسس

أما تفصيلها فهو ثابت قطعاً بالقرآن الكرمي الذي هو أصدق كالم وابلغ نظـام وهـو                
لذا ال  .. شارااإكالم اهللا امللك العزيز العالم، يف تصريح آياته البينات وتلوحيها ويف رموزها و            

بـراهني كـثرية جـداً يف        سردنا   أننانرى داعياً إليراد براهني مطولة يف هذا الشأن، علماً          



 ويف املقام الثاين العريب من الكلمة الثامنة والعشرين اخلاصة باجلنة ويف الكلمة أخرى" كلمات"
  . التاسعة والعشرين
  :األوىل اإلشارة

 اللذيذة والفواكه   األطعمة النتيجة االُخروية للمحبة املشروعة املكللة بالشكر للّه، حنو          إن
كما ينص عليـه    ..  والفواكه الطيبة الالئقة باجلنة اخلالدة     األطعمةك  الطيبة يف الدنيا، هي تل    

 الفاكهة  أنحىت  . هذه احملبة، حمبة ذات اشتياق واشتهاء لتلك اجلنة وفواكهها        . القرآن الكرمي 
 إليكتتجسم يف اجلنة فاكهة خاصة ا وتقدم        " احلمد للّه "اليت تأكلها يف الدنيا وتذكر عليها       

جمسمة يف فاكهة من فواكه " احلمد للّه"فأنت تأكل هنا فاكهة، وهناك   . نةطيبة من طيبات اجل   
 اإلهلي وااللتفـات الربـاين يف       اإلنعاموحيث انك تقدم شكراً معنوياً لذيذاً برؤيتك        .. اجلنة

 لذيذة وفواكه طيبـة،     أطعمة هناك يف اجلنة     إليك والفواكه اليت تتناوهلا هنا، فستسلم       األطعمة
 القرآن الكرمي، ومبقتضى احلكمة اإلهلية ورمحتها وبإشارات احلديث الشريف كما هو ثابت يف

  .الواسعة
  : الثانيةاإلشارة

على رؤية نقائصها  - يف الدنيا -  نتيجة احملبة املشروعة حنو النفس، أي حمبتها املبنيةإن
إىل سبيل  دون حماسنها، وحماولة إكماهلا، وتزكيتـها ورعايتـها بالشفـقة والرأفة، ودفعها          

يف  -  البارئ عز وجلّ حمبوبني يليقون ا وباجلنة، فالنفس اليت عـافــت إعطاءاخلري، هي 
 أجهزةهواها وشـهواا وتركت رغباـا يف سبيل اهللا، وأستعمل ما فيها من  - الـدنيـا

ة على هذه احملبة أفامك - متنوعة على أفضل وجه وأمته،  سيمنحها البارئ الكرمي سـبحانه
احلور العني املترفالت بسبعني حلة من حلل اجلنـة املتنوعـة    - ملشروعة املكللة بالعبودية هللا

 لطائفها وزينتها، واملتجمالت بسبعني نوعاً من أنواع احلسن واجلمال حىت كأن جنة             بأنواع
ـ     أطاعتجمسمة مصغرة تنبض بالروح واحلياة، لتقر ا عني النفس اليت            اعر  اهللا ودأ ا املش

  .فهذه النتيجة ال ريب فيها، إذ اآليات الكرمية تصرح ا يقيناً..  اهللاأوامراليت اطمأنت إىل 
مث إن نتيجة احملبة املتوجهة حنو الشباب يف الدنيا، أي صرف قوة الشباب ونضـارته يف                

  . العبادة والتقوى، هي شباب دائم خالد يف دار البقاء والنعيم املقيم



  : الثالثةاإلشارة
أما النتيجة األخروية حملبة الزوجة املؤسسة على حسن سريا ومجيل خصلتها ولطيـف             

  : شفقتها، واليت تصوا عن النشوز وجتنبها اخلطايا والذنوب، فهي
جعل تلك الزوجة الصاحلة حمبوبة وحمبة وصديقة صدوقة وأنيسة مؤنسـة، يف اجلنـة،              

تتجاذب مـع   .. زينتهن، حسنها يفوق حسنهن    من   أزهى من احلور العني، زينتها      أىمجالُها  
فما دام  . هكذا وعد الرحيم الكرمي   ..  خلت أيام أحداث احلديث، يستذكران    أطرافزوجها  

  .قد وعد فسيفى بوعده حتماً
  : الرابعةاإلشارة

 الرمحن الرحيم جل وعال يحسـن إىل تلـك          أن فهي   واألوالدأما نتيجة حمبة الوالدين     
لقاء بعضهم البعض واملعاشـرة   - رغم تفاوت مراتبهم يف اجلنة - ظةالعائلة السعيدة احملظو

. واالسة واحملادثة فيما بينهم مبا يليق باجلنة ودار البقاء، كما هو ثابت بنص القرآن الكـرمي               
 الذين توفوا يف دار الدنيا قبل سن البلوغ، وجيعلهم          أوالدهموينعم على أولئك اآلباء مبالطفة      

 األطفـال دين، يف ألطف وضع وأحبه إىل نفوسهم، وذا تطمئن رغبة مداعبة            هلم ولداناً خملّ  
، فيستمتعون مبتعة خالدة وذوق دائم يف اجلنة، حيث خلّـد هلـم             اإلنساناملغروزة يف فطرة    

ولقد كان يظن أن ليس يف اجلنة مداعبـة   - الذين مل يبلغوا سن التكليف - طفالُهم الصغارأ
، وأجودهـا ولكن اجلنة ألا حتوى افضل لذائذ الـدنيا         . الً للتوالد ، ألا ليست حم   األطفال
فيا .. أشكاهلا موجودة فيها بأفضل صورها وامجل       أا البد   األطفال ومداعبة   األوالدفمالطفة  

  !. يف  دار الدنياأطفاهلمبشرى أولئك اآلباء الذين فقدوا 
  : اخلامسةاإلشارة

، إمنـا هـي يف      "احلب يف اهللا  "باء اليت يتطلبها     نتيجة حمبتك لصاحل األصدقاء واألقر     إن
 الدنيا وخواطرها   أيامجلوسكم على سرر متقابلني ومؤانستكم بلطائف الذكريات، ذكريات         

  .كما هو ثابت بنص القرآن الكرمي. اجلميلة، وقضاء وقت ممتع ومجيل ذه احملاورة واالسة
  : السادسةاإلشارة



 - م السالم واألولياء الصاحلني حسب ما بينه القرآن الكرميأما نتيجة حمبة األنبياء عليه
فهي كسب شفاعة أولئك األنبياء الكرام واألولياء الصاحلني يف عامل الـربزخ، ويف احلشـر               

من فيوضات مقامام الرفيعة ومراتبهم العاليـة   - بتلك احملبة - األعظم فضالً عن االستفاضة
  .الالئقة م
 أن يستطيع   إذن فاإلنسان" املرء مع من احب   "ف ينص على أن      احلديث الشري  إننعم،  

  . احملبة وبانتمائه إليه واتباعه لهأواصريرتفع إىل أعلى مقام وارفعه مبا نسج مع صاحبه من 
  : السابعةاإلشارة

!" ما امجل خلقـه : "وية قولكا اجلميلة وللربيع، أي نظرك إليها من ز لألشياء حمبتك   إن
 وانتظامها، واىل ما وراء تلك األفعال اجلميل من مجال   ءالشي وراء ذلك    وتوجيه حمبتك إىل ما   

 املنسقة من مجال جتليات األمساء احلسىن، واىل ما وراء تلك األمساء احلسىن من جتليات               األفعال
  : نتيجة هذه احملبة املشروعة هيإن.. وهكذا.. الصفات اجلليلة

.  املراتألوف بألوفه يف املصنوعات  من ذلك اجلمال الذي شاهدتأمسىمشاهدة مجاٍل 
حـىت  . أي مشاهدة جتليات األمساء احلسىن ومجال الصفات اجلليلة مبا يليق باجلنة ودار البقاء            

"  لطائف اجلنة إمنا هي متثالت األمساء احلسىن       إن: " الرباين السرهندي رضى اهللا عنه     اإلمامقال  
  !.فتأمل

  : الثامنةاإلشارة
 مشروعة، أي حمبتك هلا مع التأمل والتفكر يف وجهيها اجلمـيلني            أما حمبتك للدنيا حمبةً   

  :مزرعة اآلخرة ومرآة التجليات لألمساء احلسىن فان نتيجتها االُخروية هي أنه: اللذين مها
. سيهب لك جنة تسع الدنيا كلها، ولكنها ال تزول مثلها، بل هـي خالـدة دائمـة                

مساء احلسىن بأزهى شعشعتها وائها، تلك الـيت        وستظهر لك يف مرايا تلك اجلنة جتليات األ       
  .رأيت بعض ظالهلا الضعيفة يف الدنيا

مث إن حمبة الدنيا يف وجهها الذي هو مزرعة لآلخرة، أي باعتبار الدنيا مشتالً صـغرياً                
  :جداً الستنبات البذور لتتسنبل يف اآلخرة وتثمر هناك، فان نتيجتها هي



 الـيت   اإلنسانيةلها، تنكشف فيها مجيع احلواس واملشاعر       أمثار جنة واسعة تسع الدنيا ك     
حيملها اإلنسان يف الدنيا كبذيرات صغرية، انكشافاً تاماً ومنواً كامالً، وتتسنبل فيها بـذيرات              

ضى رمحة  تهذه النتيجة ثابتة مبق   .. االستعدادات الفطرية حاملة مجيع أنواع اللذائذ والكماالت      
شـارات القـرآن    إوهي ثابتة كذلك بنص احلديث الشريف و      . قةاهللا الواسعة وحكمته املطل   

  .الكرمي
وملا كانت حمبتك للدنيا ليست لذلك الوجه املذموم الذي هو راس كل خطيئة، وإمنـا               

 - هي حمبة متوجهة إىل وجهيها اآلخرين أي إىل األمساء احلسىن واآلخرة، وقـد عقـدت  
هني على نية العبادة، حىت كأنـك قمـت    احملبة معها وعمرت ذينك الوجأواصر - ألجلهما

 من الـدنيا    أوسع الثواب احلاصل من هذه احملبة يكون ثواباً         أنفالبد  .. بالعبادة بدنياك كلها  
  .كلها، وهذا هو مقتضى الرمحة اإلهلية  وحكمتها

مث الن احملبة قد حصلت معها مبحبة اآلخرة وكوا مزرعة هلا، ومبحبـة اهللا سـبحانه،                
 من الـدنيا    أوسع تقابل هذه احملبة مبحبوب      أنفالشك  ..  احلسىن أمسائهإلظهار  وكوا مرآة   

  .كلها، وما هو إالّ اجلنة اليت عرضها السموات واألرض
  ما فائدة اجلنة الواسعة سعة الدنيا؟: سؤال
 كلها، وتـزور    األرض أقطار تتجول بسرعة اخليال يف      أنلو كان من املمكن     : اجلواب

فال يزاحم حكمك هذا    .  العامل كله يل   أن:  السماء، لكنت تقول عندئذٍ    اغلب النجوم اليت يف   
  .وال ينافيه وجود املالئكة والناس اآلخرين واحليوانات معك يف هذا العامل الواسع

  .إليها تلك اجلنة يل، حىت لو كانت مليئة بالقادمني أن:  تقولأنوكذلك ميكنك 
معىن احلديث الوارد من  - ثامنة والعشرونوهي الكلمة ال - )اجلنة(وقد بينا يف رسالة 

  ).اإلخالص( اجلنة جنة سعتها مخسمائة سنة، وكذا بيناه يف رسالة أهلانه يعطى لبعض 
  : التاسعةاإلشارة

  : نتيجة اإلميان باهللا وحمبته سبحانه هيإن



كمـا هـي ثابتـة     - رؤية مجال مقدس وكمال منـزه للذات اجلليلة سبحانه وتعاىل
 سنة من ألف ألفهذه الرؤية اليت تساوي ساعة منها  - والقرآن الكرمي189صحيح باحلديث ال
 سنة من حياة الدنيا اهلنيئة، كمـا        ألف ألفذلك النعيم الذي ساعة منه تفوق       190نعيم اجلنة،   

  . العلم والكشف باالتفاقأهلهو ثابت لدى 
يـة ذلـك    وميكنك قياس مدى الشوق واللهفة اليت تنطوي عليهما فطرة اإلنسان لرؤ          

لتيـاع  ااجلمال املقدس والكمال املنـزه، ومدى ما فيها من رغبة جياشة وتـوق شـديد و              
  :لشهودمها، باملثال اآليت

 أوتىكل إنسان يشعر يف وجدانه بلهفة شديدة لرؤية سيدنا سليمان عليه السالم الذي              
 شـطر   أوتـى الكمال ويشعر أيضاً بشوٍق عظيم حنو رؤية سيدنا يوسف عليه السالم الذي             

فيا ترى كم يكون مدى الشوق واللهفة لدى اإلنسان لرؤية مجال مقدس وكمـال              . اجلمال
منـزه، الذي من جتليات ذلك اجلمال والكمال، اجلنة اخلالدة جبميـع حماسـنها ونعيمهـا               

  ..وكماالا اليت تفوق مبا ال حيد من املرات مجيع حماسن الدنيا وكماالا
    بنا     اللّهم ارزقنا يف الدنيا حبما يقر ويف اآلخرة   أ، واالستقامة كما    إليكك وحب ،مرت

  .رمحتك ورؤيتك
  )سبحانك ال ِعلم لَنا إالّ ما علّمتنا إنك أنت العليم احلَكيم(

  اللّهم صلّ وسلم على من أرسلته رمحة للعاملني 
  آمني. وعلى آله وصحبه أمجعني
                                                           

 صلى اهللا عليه يا رسول اهللا هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول اهللا:  هريرة رضي اهللا عنه أن ناساً قالواأبى عن  189
هل تُضارون في الشمس ليس دونها سـحاب؟        : ال يا رسول اهللا، قال    : هل تُضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا       : وسلم
 .والحديث بطوله رواه البخاري ومسلم.  كذا ترونهفإنكم: ال،  قال: قالوا

 تبارك وتعالى تلك الحجب، ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره شـئ  اهللافيكشف : قال... « فقد ورد في الحديث الشريف  190
 فيرجعون: قال. منازلكم إلى   ارجعوا: ثم يقال لهم  : قال.  ال يحترقوا الحترقوا مما غشيهم من نوره       أنلوال أنه قضى عليهم     

منازلهم تراد النور    إلى    صاروا فإذا وخَفين عليهم مما غشيهم من نوره تبارك وتعالى،          أزواجهممنازلهم وقد خَفُوا على     لى  إ
لقد خرجتم من عندنا على صورة، ورجعـتم        : فتقول لهم أزواجهم  : قال. صورهم التي كانوا عليها    إلى   وأمكن حتى يرجعوا  

انظـر   - رواه البزار (».... تبارك وتعالى تجلى لنا فنظرنا منه ما خفينا به عليكم اهللاذلك بأن: فيقولون: على غيرها؟ قال
 .المؤلف - )4/556الترغيب والترهيب للحافظ المنذري 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تنـــــبيه 
  

تفصيالت الواردة  يف ختام هذه الكلمة طويلة، بل هـي خمتصـرة بالنسـبة               ال تعد ال  
  .ألمهيتها، اذ حتتاج اىل اطناب اكثر

 كلها، ليس انا، فلست املتكلم فيها، بل احلقيقة هي اليت تتكلم            «الكلمات»واملتكلم يف   
  . وان احلقيقة تنطق باحلق وتقول الصدق«االشارات القرآنية»باسم 

أً فاعلموا يقيناً ان فكري قد خالط البحث وعكّر صفوه وأخطأ دون            لذا ان رأيتم خط   
  .اراديت
  
  
  
  
  
  



  
  

  مناجاة
ان من ال يفتح له باب قصر عظيم، يدق ذلك الباب بصدى صوت من هـو                ! يا رب 

  .مقبول مأنوس لدى البواب
) اويـس القـرين   (فانا الضعيف املسكني ادق باب رمحتك بنداء عبدك احملبوب لديك           

  :اقول كما قال.ه، فكما فتحت له باب رمحتك يا إهلي، افتحه يل يارب كذلكومبناجات
  إهلي انت ريب وانا العبد         
  وانـت اخلـالق وانا املخلوق
  وانت الرزاق وانا املرزوق      

  وانت املالك وانا اململوك
  وانت العزيز وانا الذليل           

  وانت الغين وانا الفقري
  انا امليت            وانت احلــي و

  وانت الباقي وانا الفاين
  وانت الكرمي وانا اللئيم          

  وانت احملسن وانا املسئ
  وانت الغفور وانا املذنب        

  وانت العظيم وانا احلقري
  وانت القوي وانا الـضعيف        

  وانت املعطي وانا السائل
  وانت االمني وانا اخلائف        

  اد وانا املسكنيوانت اجلو
  وانت ايب وانا الداعي       



  وانت الشايف وانا املريـض 
فاغفر يل ذنويب وجتاوز عين واشف امراضي يا اهللا يا كافـي يا رب يا وايف يا رحيم يا                  

  فاعف عين من كل ذنب وعافين من كل داء. شايف يا كرمي يا معايف
  ..وارض عين ابداً برمحتك يا ارحم الرامحني

  ).آخر دعواهم ان احلمد هللا رب العاملنيو (
  الكلمة الثالثة والثالثون

  «وهي عبارة عن ثالٍث وثالثني نافذة»
  

 «املكتوب الثالث والثالثون  » من جهة وهي     «الكلمة الثالثة والثالثون  »هذه الكلمة هي    
  .من جهة اخرى

  
  ِبسِم اهللا الرحمِن  الرحيِم

فَاِق وىف اَنفُِسِهم حتى يتبين لَهم اَنه الْحق اَولَم يكِْف ِبربِّك اَنـه             سنريِهم آياِتنا ِىف اال   (
هيدٍء شيلى كُلِّ ش53:فصلت) (ع(  

نرجو أن توضح لنا توضيحاً جممالً وخمتصراً، ما يف هذه اآلية الكرمية اجلامعة من              : سؤال
ى وحدانيته وأوصافه اجلليلة وشـؤونه الربانيـة،        دالئل على وجوب وجود اهللا سبحانه، وعل      

فلقد أفـرط   . سواًء أكان وجه الدالئل يف العامل األصغر او األكرب، أي يف االنسان أو الكون             
وهو على  »: اىل مىت نرفع اكفّنا وندعو    : امللحدون ومتادوا يف غيهم حىت بدأوا جياهرون بقوهلم       

  .؟«كل شيء قدير
، ما هـي االّ     «كلمة» من ثالث وثالثني     «الكلمات»كتاب  ان ما كُِتب يف     : اجلواب

ميكنكم ان جتـدوا مـا يقـنعكم        . ثالث وثالثون قطرة تقطّرت من فيض هذه اآلية الكرمية        
فنمهد هلـا   . أما هنا فسنشري جمرد اشارة اىل رشحاِت قطرٍة من ذلك البحر العظيم           . مبراجعتها
  :مبثال



اذا ما أراد ان يبين قصراً عظيماً فال شك أنه          ان الذي ميلك قدرة معجزة ومهارة فائقة        
قبل كل شئ يرسي اسسه بنظام متقن، ويضع قواعده حبكمة كاملة، وينسقه تنسيقاً يالئم ملا               

مث يبـدأ   . يبىن ألجــلــه مــن غــايــات ومــا يرجـى منه من نتـائج         
، مث نراه ينظم تلـك      بتقسيمه وتفصيله مبا لديه من مهارة وابداع اىل أقسام ودوائر وحجرات          

احلجرات ويزينها بروائع النقوش اجلميلة، مث ينور كل ركن من أركـان القصـر مبصـابيح                
كهربائية عظيمة، مث ألجل جتديد إحسانه واظهار مهارته نراه جيدد ما فيه من االشياء ويبدهلا               

من كٍل منـها    مث يربط بكل حجرة من احلجرات هاتفاً خاصاً يتصل مبقامه، ويفتح            . وحيوهلا
  .نافذةً يرى منها مقامه الرفيع
الذي له ألف اسم واسـم   -  فالصانع اجلليل«وهللا املثل األعلى»وعلى غرار هذا املثال 

احلاكم احلكيم، والعدل احلَكَم، والفاطر اجلليل، الـذي لـيس   : أمثال - من األمساء احلسىن
 العظيمة، واجياد قصـر الكـون   خلق شجرة الكائنات - وإرادته نافذة - أراد. كمثله شئ
فوضع أسس ذلك القصر وأصول تلك الشجرة يف سـتة أيـام            .. هذا العامل األكرب  .. البديع

مث صوره وأحسن صوره بدساتري القضاء والقدر       . بدساتري حكمته احمليطة وقوانني علمه األزيل     
ة مـن املخلوقـات     مث نظّم كل طائف   . وفصله تفصيالً دقيقاً اىل طبقات وفروع علوية وسفلية       

 مث زين كل شٍئ وكل عامل، مبا يليق به من مجال. وكل طبقة منها بدساتري العناية واإلحسان
فزين السماء مثالً بالنجوم ومجل األرض باألزاهري ـــ مث نور ميادين تلـك القـوانني    -

غيثون بـه ممـا     الكلية وآفاق تلك الدساتري العامة بتجليات أمسائه احلسىن، مث أمد الذين يست           
، أي أنه وضع    «الرمحن الرحيم »يالقونه من مضايقات تلك القوانني الكلية فتوجّه اليهم باسم          

يف ثنايا قوانينه الكلية ودساتريه العامة من االحسانات اخلاصة واالغاثات اخلاصة والتجليـات             
وفَتح من  .  حيتاجه اخلاصة ما ميكّن كل شئ أن يتوجّه اليه سبحانه يف كل حني ويسأله كل ما              

كل مرتل، ومن كل طبقة، ومن كل عامل، ومن كل طائفة، ومن كل فرد، ومن كل شـئ                  
نوافذ تتطلع اليه وتظهره، أي تبني وجوده احلق ووحدانيته، فأودع يف كل قلب هاتفاً يتصل               

  . به
  وبعد؛



 وال   فسوف ال نقحم أنفسنا فيما ال طاقة لنا به من حبث هذه النوافذ الـيت ال تعـد                 
حتصى، بل حنيلها اىل علم اهللا احمليط بكل شئ، االّ ما نشري من اشارات جمملة فقط اىل ثالث                  

 «الكلمة الثالثة والثالثني»وثالثني نافذة منها، تألّقت من ملعات آيات القرآن الكرمي فاصبحت   
ذكار اليت تأيت  وقد حصرناها يف ثالٍث وثالثني نافذة تربكاً باأل«املكتوب الثالث والثالثني»أو 

  . وندع ايضاحاا املفصلة اىل الرسائل االخرى. عقب الصلوات اخلمس
  النافذة االوىل

نشاهد يف املوجودات مجيعها وال سيما األحياء منها إفتقـاراً اىل حاجـات خمتلفـة               
وان تلك احلاجات تساق اليها من حيث ال حتتسـب، وتلـك       .. ومطاليب متنوعة ال حتصى   

علماً بأنَّ أيدي ذوي احلاجة تقصر عن بلـوغ         .. ى عليها كُلٌ يف وقته املناسب     املطاليب تتر 
فإن شئت فتأمل يف نفسك جتدها مغلولـة  .. أدىن حاجاا فضالً عن أوسع غاياا ومقاصدها  

فقس على نفسـك    .. األيدي إزاء كثري مما يلزم حواسك الظاهرة، أو يشبع رغباتك الباطنة          
ل فيها جتد أن كل كائن منها يشهد بفَقره وحاجاته املقضية من غري             نفوس مجيع األحياء، وتأم   

حول منه وال قوة على الواجب الوجود، ويشري ما اىل وحدانيته سبحانه وتعاىل، كما يدل               
عليه مبجموعه كداللة ضوء الشمس على الشمس نفسها ويبني للعقل املنصف أنه سبحانه يف              

  .لتدبريمنتهى الكرم والرمحة والربوبية وا
كيف تفسـر هـذه     .. أيها اجلاهل الغافل املكابر   .. وألعن غفلتك .. فما أبغض جهلك  

  ! الفعالية احلكيمة والبصرية والرحيمة؟
أبالطبيعة الصماء؟ أم بالقوة العمياء؟ أم باملصادفة العشـواء؟ أم باألسـباب اجلامـدة              

  العاجزة؟
  النافذة الثانية

لتشخص وحتار بني طرق اإلمكانات واالحتمـاالت       بينما تتردد األشياء بني الوجود وا     
  ..غري املتناهية، اذا ا تمنح صورة مميزة هلا، غايةً يف اإلنتظام واحلكمة



تأمل يف العالمات الفارقة املوجودة يف وجه كُلِّ إنسان، تلك العالمات اليت متيزه عـن               
ة مـن حـواس ظـاهرٍة    كل واحد من أبناء جنسه، وأمعن النظر فيما أودع فيه حبكمة بديع         

  أال يثبت ذلك أن هذا الوجه الصغري آية ساطعة لألحدية؟.. ومشاعر باطنة
على وجود صانٍع حكيم، ويشـهد علـى    - مبئات الدالئل - فكما أن كل وجه يدل

وحدانيته، فمجموع األوجه ايضاً، ويف األحياء كافة تبين للبصرية النافذة أا آية كربى جليلة              
  .احد األحدللخالق الو

أتقدر أن حتيل هذه العالمات واالختام اليت ال تقلد، أو أن تسند اآلية             .. فيا أيها املنكر  
  اىل غري بارئها املصور؟.. الكربى لالحد الصمد الساطعة يف جمموعها

  النافذة الثالثة
إنَّ أنواع النبات، وطوائف احليوان، املنتشرة على االرض هي أكثر من اربعمائة ألـف              

وكأا جيش هائل عظيم، فنرى ان كل نوع من هذا اجلـيش لـه رزقـه                191 وطائفة،   نوع
املختلف عن اآلخر وصورته املتباينة، وأسلحته املتنوعة ومالبسه املتميزة، وتدريبـه اخلـاص             

  .وجتري هذه كلها يف نظام متقن، ووفق تقدير دقيق.. وتسرحيه املتفاوت من اخلدمة
ية افراده، دومنا نسيان ألحد وال التباس، هلي آية ساطعة          فإدارة هذا اجليش العظيم، وترب    

  .كالشمس للواحد األحد
فمن ذا يستطيع أنْ ميد يد املداخلة يف هذه االدارة املعجزة من دون مالكها القدير الذي                

ذلك ألن الذي يعجز عن إدارة وتربيـة        ! ال حد لقدرته، وال حدود لعلمه، وال اية حلكمته        
تداخلة ببعضها واألمم املكتنفة بعضها يف بعض، دفعةً واحدة ويف آن واحـد،             هذ األنواع امل  

يعجز كلياً عن مباشرة خلق واحد منها، اذ لو حصلت مداخلته يف أي منها لظَهر أثره، وبان                 
  )3:امللك) (فَارِجِع الْبصر هلْ ترى ِمن فُطُور(النقص والقصور

  .فال فطور وال نقص، اذن فال شريك

                                                           
191
هو اكثر من عدد البشرية منذ آدم عليه  - خالل سنة واحدة - بل ان عدد افراد قسم من تلك الطوائف  

 .املؤلف - .السالم اىل قيام الساعة



  لنافذة الرابعةا
هي أستجابة اخلالق جلميع األدعية املنطلقة بلسـان اسـتعدادات البـذور، وبلسـان              

  ..احتياجات احليوانات، وبلسان اضطرار املستغيثني من بين االنسان
نعم، انَّ االستجابة جلميع هذه االدعية غري احملدودة استجابة فعليـةً، باديـةٌ أمامنـا،               

  .نشاهدها رأي العني
 واىل الوحدانيـة، فـان جممـوع تلـك          «الواجب الوجود »شري كُلّ منها اىل     فكما ي 

ومبقياس أوسع وأعظم على خالق رحيم كرمي جميب، وتوجـه   - االستجابات تدل بالبداهة
  .األنظار اليه سبحانه
  النافذة اخلامسة

لق اذا أمعنا النظر يف األشياء، وال سيما األحياء، نشاهدها وكأا قد خرجت من يد اخل              
فبينما ينبغي ان تكون االشياء املركبة آنياً وعلـى         ... لتوها، وبرزت اىل الوجود بروزاً فجائياً     

عجل بسيطةَ التركيب ومشوهة الشكل، ومن دون إتقان، نراها تخلَـق يف أتقـن صـنعة                
  ..وأبدعها؛ هذا اإلتقان واإلبداع الذي يتطلب مهارة فائقةً

ذه الروعة والدقة اليت حتتاج اىل صرب عظيم وزمن         ونراها يف أروع نقش وأدق صورة؛ ه      
  ..مديد

ونراها يف زينة فاخرة ومجال أخاذ؛ هذه الزينة وهذا اجلمال اللذان يسـتدعيان آالت              
  ...جتميل متنوعة، ووسائل زينة كثرية

فهذا اإلتقان املعِجز، والصورة البديعة، واهليأة املنسقة، واالبداع اآلين، كلٌ منه يشـهد             
كما أن جمموعـه يبـين بوضـوح        . ود الصانع احلكيم، ويشري اىل وحدانية ربوبيته      على وج 

  . القدير احلكيم، ويبني وحدانيته سبحانه«الواجب الوجود»
مباذا توضح هذا األمر وتفسره؟     .. هيا..فيا أيها الغافل عن ربه، احلائر يف أمر املوجودات        

تريد أن تقترف جبهلك خطأ ال حدود له، فتقلد         أفتفسره بالطبيعة العاجزة البليدة اجلاهلة؟ أم       
الطبيعة صفات األلوهية، وتنسب اليها ذه احلجة معجزات قدرة ذلك الصانع اجلليل املـرتّه              

  .عن كل نقص وعيب، فترتكب ألف حمال وحمال



  النافذة السادسة
ِك الّىت تجرى يف البحِر مبا      ِانّ يف خلِْق السمواِت واالْرِض واخِتالِف الَّيل والنهاِر والفُلْ        (

ينفَع الناس ومآ اَنزلَ اهللا ِمن السمآِء ِمن مآٍء فَاحيا ِبِه االرض بعد موِتها وبثَّ فيها من كُـلِّ                   
) دآبٍة وتصريِف الرِّياِح والسحاِب الـمسخِر بين السمآِء واالرِض اليـاٍت ِلقَـوٍم يعِقلـونَ            

  )164: البقرة(
هذه اآلية الكرمية كما أا تبني وجود اهللا سبحانه وتعاىل وتدل على وحدانيته، فهي يف               

  :وزبدة خالصتها. احلقيقة نافذة عظيمة جداً تطل على االسم األعظم من األمساء احلسىن
ى ان مجيع عوامل الكون علويها وسفليها، تدل بألسنة خمتلفة على نتيجة واحدة، أي عل             

  :ربوبية صانٍع حكيٍم واحد، وكما يأيت
 -  مبنتهى النظام لبلوغ غايات جليلة، ونتائج سامية«السماوات» ان جريان األجرام يف 

إمنا يدل على وجود الٍه قدير ذي جالل ويشهد على وحدانيتـه   - بتقرير علم الفلك نفسه
  .وربوبيته الكاملة

اهدة يف املواسم حلصول منافع عظيمـة        واملش «األرض»كما ان التحوالت املنتظمة يف      
إمنا تدل داللة واضحة على ذلكم القـدير ذي اجلـالل،    - بتقرير اجلغرافية - ومصاحل شىت

  .وتشهد على وحدانيته وربوبيته الكاملة
 اليت متأل الرب والبحر واليت يرسلُ رزق كُلٍّ منها برمحة واسعة،            «احليوانات»مث ان مجيع    
يشري كل منها اىل .. تنوعة، حبكمة تامة، وجتهز حبواس خمتلفة، بربوبية كاملةوتكسى بأثواب م

ذلك القدير ذي اجلالل، ويشهد على وحدانيته، كما أن جمموعها ككل يدل معاً  ومبقيـاس                
  .واسع جداً على عظمة األلوهية وكمال الربوبية

البساتني والزروع، كل    املوزونة املنتظمة اليت تفرش األرض و      «النباتات»وكذا احلال يف    
منها يدل على ذلك الصانع احلكيم، ويشري اىل وحدانيته مبا حتمل من أزاهري مجيلة، وما تنتج                
هذه االزاهري من مثار موزونة، وما على هذه الثمار من نقوش رائعة، فكما ان كالً منها على                 

  .وبيتهحدة  يدل عل الصانع فإن جمموعها يظهر مجال رمحته سبحانه، وكمال رب



 املسخرة ِحلكٍَم غزيرة، ولغايات سامية، ومنافع جليلة، وفوائد مجةً،          «القطرات»مث  ان    
واليت ترسل من السحب الثقال املعلقة بني السماء واألرض، تدل  بعدد القطرات على ذلـك           

  .الصانع احلكيم، وتشهد على وحدانيته وكمال ربوبيته
جوافها من معادن، وما لكٍل منها من خـواص،          الراسيات، وما يف أ    «اجلبال»كما  أن    

وما أدخر فيها من غايات شىت، واملعدة ملصاحل عدة، كل منها على حدة ومبجموعها  معـاً،                 
  . تدل داللة أقوى من الشم الرواسي على ذلك الصانع احلكيم وعلى وحدانيته وكمال ربوبيته

ل التالل والروايب والصحارى، وقـد       اجلميلة اللطيفة املنثورة ع    «االزاهري»مث ان أنواع    
أضفى عليها البهاء واجلمال، كُلُّ منها يدل على ذلك الصانع احلكيم ويشهد على وحدانيته،              

  .مثلما أن جمموعها العام يدل على عظيم سلطانه وكمال ربوبيته
 وأشكاهلا املنسقة، واهتزازاا اللطيفـة اجلذابـة يف النباتـات           «االوراق»مث ان أنواع    

الشجار واألعشاب كافة تشهد بعدد األوراق على ذلك الصانع احلكيم، وعلى وحدانيتـه             وا
  .وكمال ربوبيته
 خبطوات هادفة مطردة، وجتهيز كل منها بأنواع مـن االجهـزة            «منو االجسام »مث ان   

املتوجهة معاً اىل تكوين الثمار، وكأنه توجه شعوري، جيعل كل جسم ناٍم بأجزائه وجمموعه،              
لذلك الصانع احلكيم ويشري اىل وحدانيته، ويدل داللة أعظم على قدرتـه احمليطـة،              يشهد  

  .وحكمته الشاملة، وصنعته اجلميلة، وربوبيته الكاملة
 من كل كائن حيواين حبكمة تامة،       «الروح» يف اجلسد، ومتكني     «النفس» مث ان إيداع    

 وتوجيهه اىل مهمات جليلـة،  وتسليحه بأسلحة متنوعة، وتزويده بأعتدة خمتلفة بنظام كامل،  
واستخدامه يف وظائف متنوعة حبكمة تامة، يشري إشارات بعدد احليوانات بل بعدد أجهزـا              
وأعضائها اىل وجود ذلك الصانع احلكيم، ويشهد على وحدانيته، مثلما أن جمموعها الكلـي              

  .يدل داللة ساطعة على مجال رمحته وكمال ربوبيته
الغيبية اليت ترشد قلوب الناس وتفقِّهها بالعلوم واحلقائق، وتعلّم      «اإلهلامات»مث أن مجيع    

هذه اإلهلامات الغيبية بأنواعها املختلفـة      ... احليوان االهتداء اىل توفري ما حيتاجه من حاجات       
  .تشِعر كُلَّ ذي بصرية بوجود رب رحيم وتشري اىل ربوبيته



واليت جتين  - الظاهرة منها والباطنة - فة املتنوعة واحلواس املختل«املشاعر»مث  ان مجيع 
االزاهري املعنوية من بستان الكون، وكون كل حاسة منها مفتاحاً لعامل من العوامل املختلفة يف               
الكون الواسع، تدل كالشمس على وجود صانع حكيم عليم، وخالق رحيم، ورزاق كرمي،             

  .وتشهد على واحديته وأحديته وكمال ربوبيته
 األثنتا عشرة، كلٌ منها متثل وجهاً لنافذة واسعة، فتدل بأثين عشر لوناً من              فهذه النوافذ 

  . ألوان احلقيقة على أحدية اهللا سبحانه، ووحدانيته وكمال ربوبيته
.. كيف تستطيع أن تسد هذه النافذة الواسعة سـعةَ األرض         !.. فيا أيها املكذّب الشقي   

 ميكنك ان تطفئ منبع هذا النـور السـاطع          وبأي شئ ! ؟.بل الواسعة سعة مدارها السنوي    
  !؟..وبأي ستار من ستائر الغفلة ميكنك أن ختفيه. كالشمس؟

  النافذة السابعة
ان ما يبدو عياناً يف مجيع املصنوعات املبثوثة على صفحات الكون من مظاهر النظـام               

ة متناهيـة يف    واملوازنة التامة، وما تتشكل فيه من صور الزينة واجلمال، وما يشاهد من سهول            
انبعاثها اىل الوجود ومتلكها للحياة، وما هي عليه من تشابه بعضها للبعض اآلخر يف املظـاهر           

كل من هذه املظـاهر     .. أو املاهيات فضالً عن استجاباا الفطرية الواحدة لألحداث الكونية        
دانيته واخلصائص دليل واسع سعة الكون على اخلالق القدير، وشهادة صادقة قاطعة على وح            

  .سبحانه وقدرته املطلقة
 منتظمة ال تعد وال حتصى من عناصـر جامـدة بسـيطة             «اجياد مركبات »وكذا  ان    

التركيب، يشهد شهادة قاطعة بعدد املركبات على ذلك اخلالق القدير الواجـب الوجـود              
اً كمال سبحانه، ويشري إشارة صرحية اىل وحدانيتة، فضالً عن أن جمموعها العام يبني بياناً باهر

  .قدرته ووحدانيته
 -  كامل أثناء جتدد املوجـودات «افتراق» واضح و «متايز»وكذا ان ما يشاهد من 

رغم كوا يف منتهى اإلختالط واالمتزاج يدل داللة واضحة على ذلك  - بالتحليل والتركيب
وجوب وجوده احلكيم املطلق احلكمة، والعليم املطلق العلم، والقدير املطلق القدرة، ويشري اىل 

  .سبحانه وكمال قدرته



تسنبل احلبوب املدفونة يف جوف األرض، ومنو أصول األشجار اىل نباتات           : فخذ مثالً 
خمتلفة وأشجار متباينة، رغم االختالط والتشابك، وكذلك متيز املواد املختلفـة الداخلـة يف              

. لطيفة رغم االمتزاج الشديد   النباتات واالشجار املتنوعة اىل اوراق زاهية وألوان مجيلة، ومثار          
بل حىت متايز وجتزُء املواد الغذائية الدقيقة الداخلة يف حجريات اجلسم حبكمة كاملة ومبيـزان               

  .دقيق رغم االمتزاج واالختالط
 جامدة عاجزة جاهلة للقيام مبهام يف غاية االنتظام والشعور          «ذرات»وكذا ان تسخري    
 ما يشبه مزرعة عظيمة هائلة تزرع فيها كل حـني  «عامل الذرات»والقدرة واحلكمة، وجعل  

كلها دالئل واضحة على وجوب وجود ذلكم القدير ذي       .. عوامل، وحتصد اخرى حبكمة تامة    
اجلالل، وذلكم اخلالق ذي الكمال، وتشهد شهادة قوية على كمال قدرته، وعظيم ربوبيته،             

  .وعلى وحدانيته وكمال ربوبيته
ألربع الواسعة اىل نافذة عظيمة جداً تنفتح على املعرفـة          وهكذا تؤدي بنا هذه الطرق ا     

  .اإلهلية، حيث يطل منها نظر العقل احلاد على وجود اخلالق احلكيم
إن مل تِرد بعد هذا كله رؤيته ومعرفته عد نفسـك مـن             ! فيا أيها الغافل الشقي بغفلته    

  !االنعام
  النافذة الثامنة

هم أصحاب االرواح النيرة يف النـوع اإلنسـاين         ان مجيع األنبياء عليهم السالم الذين       
مستندين اىل معجزام الظاهرة الباهرة، ومجيع األولياء الذين ميثلون أقطاب القلوب املنـورة             
معتمدين على كشفيام وكرامام، ومجيع األصفياء العلماء الذين ميثلون أربـاب العقـول             

دون مجيعاً على وجوب وجود الواحد األحـد        يشه.. النورانية مستندين اىل حتقيقام العلمية    
  .اخلالق لكل شئ، ويدلون على كمال ربوبيته ووحدانيته

هذه النافذة واسعة جداً ومنورة مضيئة ساطعة، وهي مفتوحة أبداً إلظهار ذلك املقـام              
  .الرفيع للربوبية

لعلّك تظن ! ق مسعاً؟ِبم تعتد وتفتخر، حىت ال تلقي هلذه احلقائ!..  فيا أيها املنكر احلريان
  ..!أال هيهات.. أنك بإطباق جفنيك تستطيع أن جتعل ار الدنيا ليالً



  النافذة التاسعة
  .. اليت تؤديها الكائنات بأسرها تدل بالبداهة على معبود مطلق «العبادات»ان 
ة ان العبودية اخلالصة اليت يؤديها املالئكة والروحانيات عموماً، والثابتة بشـهاد          !.. نعم

والتقوا هنـاك املالئكـة     . الذين عبروا اىل عامل االرواح من البشر، واستبطنوا بواطن الوجود         
  ..والروحانيات، وشاهدوهم يف عبادام وتسابيحهم

مبهامهم اليت خلقوا هلا على أمت نظام، وامتثاهلم  - مهما كانوا -  وقيام مجيع ذوي احلياة
  ..لألوامر اإلهلية امتثال عبد مأمور

  ..أداء مجيع اجلمادات خدماا املتسمة بعبودية كاملة على أمت طاعةو
  .ان مجيع هذه العبادات املشاهدة تشري اىل املعبود احلق الواجب الوجود واىل وحدانيته

 احلقة اليت حيملها مجيع العارفني نتيجة اخالصهم يف عبوديتـهم           «املعارف»وان مجيع   
واالذكار املنورة اليت ترطب ألسـنة      .. م قلوب الشاكرين  والشكر املثمر النابع من صمي    .. للّه

والتوحيد احلقيقي  املصدق بآيات     .. واحلمد املزيد للنعمة الذي يلهج به احلامدون      .. الذاكرين
واحلب اإلهلي وعشقه الصادق الذي يشيعه احملبـون        .. مجيع املوجودات الذي يبثه املوحدون    

واإلنابـة  ..  يف اهللا، وحزم ارادم يف السـري اليـه         ورغبات املريدين اخلالصة  .. والواجدون
  .. الصادقة، والتوسل احلزين لدى املنيبني

كل هذه الظواهر املنبعثة من مجيع هؤالء الذين حيمل كل منهم قوة التواتر واالمجـاع،               
تدل داللة قوية على وجوب وجود ذلكم املعبود األزيل؛ املعـروف، املـذكور، املشـكور،               

  . احد، احملبوب، املرغوب، املقصود، وتدل على كمال ربوبيته ووحدانيتهاحملمود، الو
مث إنّ مجيع العبادات املقبولة اليت يتعبد ا الكاملون من الناس، وما ينبعث مـن تلـك                 
العبادات املُرضية من فيوضات ومناجاة ومشاهدات وكشفيات، مجيعها تدل داللة قوية جداً            

  . املعبود األبدي وعلى أحديته وكمال ربوبيتهعلى ذلك املوجود الباقي، وذلك
  .فهذه النافذة املضيئة والواسعة جداً، تنفتح من ثالث جهات انفتاحاً على الوحدانية

  النافذة العاشرة



 واَنزلَ ِمن السمآِء مآًء فَاَخرج ِبه ِمن الثَّمراِت ِرزقاً لَكُم وسخر لَكُم الْفُلْك ِلتجِرى يف              (
    ارهاالَن ر لَكُمخسِرِه وِر ِباَمحالّيـلَ           _ الْب لَكُـم رـخسِن ويدآِئب رالقَمو مسالش لَكُم رخسو

هارا          _ والنوهصحاهللا الَ ت تموا ِنععدِانْ تو وهمألتا سكُلِّ م ِمن آتيكمــ 32: ابراهيم) (و
34(  

عضها للبعض اآلخر وجتاوا فيما بينها، وتساندها يف الوظائف         إن معاونة املوجودات ب   
وأن الكـل   . يدل على أن كل املخلوقات حتت تربية ورعاية مربٍّ واحد أحد          .. والواجبات

 «دستور التعاون»ذلك ألن .. وان الكل حتت تصرف واحد أحد.. حتت أمر مدبر واحد أحد
 ئ بأمر اهللا لوازم احلياة لألحياء،  ومن القمر          بني املوجودات، جيري ابتداًء من الشمس، اليت      

الذي يعلمنا املواقيـت، وانتهاًء اىل امداد الضوء واهلواء واملاء والغذاء لذوي احلياة، وامـداد              
النباتات للحيوانات، وامـداد احليوانات لالنسان، بل حىت امداد كل عضو من اعــضاء             

فخضوع هذه املوجـودات اجلامـدة   .. اجلسماجلسم لآلخر، وامداد ذرات الغذاء حلجريات       
الفاقدة للشعور وانقيادها لدستور التعاون وارتباطها معاً ارتباط تفاهم وجتـاوب يف منتـهى              
احلكمة، ويف منتهى االيثار والكرم، وجعل كل منها يسـعى الغاثة اآلخر وإمداده بلـوازم              

وناموس الرأفـة، ودسـتور     حياته، ويهرع لقضاء حاجياته واسعافه، حتت ظل قانون الكرم          
كل ذلك يدل بداهة على أن مجيعها خملوقات مأمورات ومسـخرات عـامالت             ..  الرمحة

للواحد األحد، الفرد الصمد، القدير املطلق القدرة، والعليم املطلق العلم، والكـرمي املطلـق              
  .الكرم

دفة اليت تعتقد   ما تقول يف هذه النافذة العظيمة؟ أميكن للمصا       ! فيا أيها املتفلسف املفلس   
  ؟..ا أن تتدخل يف هذه األمور



  
  النافذة احلادية عشرة

)الْقُلُوب ِئنطْم28: الرعد) (اَال ِبِذكِْر اهللا ت(  
انه ال خالص للقلوب واالرواح من قبضة القلق الرهيب، ومن دوامـات اإلضـطراب          

اذ مـا ان  .. ق واحد أحد  واخلوف، ومن ظمأ الضاللة وحرقة نار البعد عن اهللا االّ مبعرفة خال           
يسلَّم أمر القلوب واالرواح، وأمر كل املوجودات اىل خالق واحد احد حىت جتد راحتـها،               
وحتظى خبالصها من عناء تلك الزالزل النفسية املدمرة وتسكن من ذلـك القلـق وتسـتقر                

  ..وتطمئن
 شئ اذن اىل ما ألنه ان مل يسند أمر املوجودات كافة اىل واحد أحد، فسيحالُ خلق كل

وعندها يكون اجياد شئ واحٍد مشكالً وعويصاً كخلق املوجـودات          .. ال يحد من األسباب   
  :كلها، ولقد أثبتنا يف الكلمة الثانية والعشرين انه

إن فُوِّض أمر اخللق اىل اهللا، فقد فوض اذن ما ال حيد من االشياء اىل الواحد األحـد،                  
 ما ال حيد من االسباب، ويف هذه احلالة يكون خلـق مثـرة              واالّ فسيكون أمر كل شئ بيد     

  :ولنوضح ذلك مبثال. واحدة مثالً فيه من املشكالت والصعوبات بقدر الكون كله، بل أكثر
فكما ان تفويض ادارة جندي واحد اىل أمراء عديدين فيه مشاكل عديدة جداً، بينمـا               

بالغة كأدارة جندي واحـد، كـذلك       تفويض ادارة مائة جندي اىل ضابط واحد فيه سهولة          
بينمـا  . اتفاق ما ال حيد من األسباب يف اجياد شئ واحد فيه مئات االضعاف من االشكاالت 

  .يف اجياد الواحد األحد لألشياء العديدة، فيه مئات األضعاف من السهولة
وهكذا فما يستشعره االنسان من هلفة اىل احلقيقة وتوٍق اليها، جيعلـه دائـم القلـق                

فال جيد االطمئنان والسكون االّ بتوحيد اخلالق ومعرفة اهللا سبحانه          . اإلضطراب ما مل يبلغها   و
ذلك  ألن سلوك سبيل الكفر الذي فيه ما ال حيد من االضطرابات واملشاكل حمال، وال حقيقة 

بينما التوحيد فيه من السهولة املطلقة يف خلق املوجودات ذه الكثـرة واالبـداع              . له اصالً 
  .يث ال يدع لالنسان جماالً االّ سلوكه، وال غرو ألنه أصيل وحقيقيحب



تأمل طريق الضاللة ما أظلمه ومـا       !.. ويا أيها الشقي املسكني   .. فيا من يتبع الضاللة   
مث تأمل يف طريق التوحيـد فمـا        .. أشده ايالماً لوجدان االنسان، فال حتاول قط ان تقحمه        

  !فسكأصفاه وما أبسمه فاسلكه وانج بن
  النافذة الثانية عشرة

  ) والّذِى قَدر فَهدى_ اَلذَّى خلَق فَسوى_ سبِّح ِاسم ربِّك االَعلى(
هذه اآليات الكرمية ترشدنا اىل أن مجيع األشياء وال سيما األحياء تظهر اىل الوجـود               

تظماً وصورةً بديعة وكأا خرجت من قالب مصمم تصميماً حكيماً يهب لكلّ شٍئ مقداراً من
فنرى يف اجلسم خطوطاً متعرجة، واحنناءات وانعطافات تنشـأ         . يشفّان عن حكمة واضحة   

عنها فوائد شىت للجسم، ومنافع عديدة تسهل له أمر أداء وظيفته اليت خلق من أجلها على أمت                 
  .وجه

صورة املاديـة  فاملوجود له صورة معنوية يف علم اهللا متثل مقدراته احلياتية، وهي تالزم ال         
وتنتقل معها يف مراحل منوها، مث تتبدل تلك الصورة واملقادير يف مسرية حياته تبدالً يالئـم                 
احلكمة يف خلقه وينسجم كلياً مع املصاحل املركبة عليه، مما يدل بالبداهة على ان صور تلك                

 اجلليـل احلكـيم ذي      االجسام ومقاديرها تفصل وتقدر تقديراً معيناً يف دائرة القدر اإلهلي،         
  .الكمال، وتنظَّم تلك الصور وتنسق بيد القدرة اإلهلية ومتنحها الوجود املعين املقدر

فتلك املوجودات غري احملدودة تدل على الواجب الوجود، وتشهد بألسنٍة ال حتد علـى              
  .وحدانيته وكمال قدرته

.. عرجة والتواءات دقيقة  تأمل فيما حيويه جسمك واعضاؤك أيها االنسان من حدود مت         
  . وتأمل يف فوائدها ونتائج خدماا وشاهد كمال القدرة يف كمال  احلكمة

  النافذة الثالثة عشرة
  ) وِانْ ِمن شيٍء ِاالّ يسبِّح ِبحمِده(

ان كل شئ يذكر خالقه ويسبحه بلسانه اخلاص، كما هو املفهوم مـن هـذه اآليـة                 
  .الكرمية



املرفوعة من قبل املوجودات سواء بلسان احلال أو املقـال، تـدل            نعم، ان التسبيحات    
  ..داللة واضحة على وجود ذات مقدسة لواحد أحد
وال سيما اذا كانت الشهادة صادرة عن . نعم، ان داللة الفطرة صادقة، وشهادا ال ترد   

بـل  داللة احلال، وخباصة اذا توافرت الدالالت من جهات عدة، فهي شهادة صـادقة ال تق              
  .الشك قطعاً

فتأمل اآلن يف صور املوجودات املتناسقة، ترها قد اتفقت كما تتفق الدوائر املتداخلة يف              
توجهها حنو نقطة املركز؛ لذا فهي تنطوي على دالالت بلسان احلال وبأمناط ال حد هلا وعلى                

هيئتها املتناسقة  و. شهادات الفطرة بانواع ال حد هلا، اذ كل صورة منها لسان شاهد حبد ذاته             
  . هي األخرى لسان شاهد صادق، بل حياة املوجود كلها لسان ذاكر بالتسبيح

ولقد اثبتنا يف الكلمة الرابعة والعشرين؛ ان مجيع هذه التسبيحات الباديـة للمتأمـل،              
واملنبعثة بألسنة احلال أو املقال من مجيع املوجودات وحتياا وشهاداا الدالة على ذات مقدسة          

باينة، تظهر بوضوح ذلك الواحد األحد الواجب الوجود، وتدل علـى كمـال ألوهيتـه               م
  .سبحانه

  النافذة الرابعة عشرة
  )88:املؤمنون) (قُلْ من بيِدِه ملَكُوت كُلِّ شيٍء (
)هآِئنزا خندٍء ِاالَ ِعنيش ِانْ ِمن21:احلجر) (و(  
  )56:هود) (ِبناِصيِتهاما ِمن دآبٍة ِاالَّ هو آِخذٌ (
  )57:هود) (ان ريب على كل شيء حفيظ(

يفهم من هذه اآليات الكرمية أن كل شئ، يف كل شأٍن من شؤونه، مفتقر اىل اخلـالق                 
فإلقاء نظرة فاحصة على ما هو منبسط بني أيدينا من موجـودات   . الواحد األحد ذي اجلالل   

  .. ل ضعٍف مطلٍق مشاهٍدالكون، نشاهد مظاهر قوٍة مطلقة تنضح من خال
كاحلاالت اخلارقة اليت   . ونشاهد آثار قدرة مطلقة تبني من بني ثنايا عجز مطلٍق ملموس          
  . تظهرها بذور النباتات وأصوهلا أثناء منوها وانتباه العقد احلياتية فيها



          كمـا يف الثـروة     . ونرى ايضاً مظاهر غىن مطلق تتظاهر ضمن فقر مطلق وجدب تام
، وأوضاع اخلصب الغامر لألرض والنباتات يف الربيع بعـد أن كانـت يف يبوسـة                الطافحة

  .وجدب يف الشتاء
ونرى ترشحات حياة مطلقة يف بواطن مجود مطلق، ومخود تام، كما هو يف انقـالب               

  .اىل مواد تنبض باحلياة يف الكائنات احلية - كالتراب واملاء - العناصر اجلامدة
 - ي جهل مطبق، كما هو يف حركات كل شئ وجريانه ونرى مظاهر شعور كامل طَ

تلك احلركات املتسمة بالشعور الكامل واالنسجام التام مع  - ابتداًء من الذرات اىل ارات
نظام الكون كله، واملالئمة مالئمة تامة مع مقتضيات احلياة ومطاليب احلكمة املقصودة مـن              

  .الوجود
  ..فالقدرة الكامنة يف الضعف والعجز

  ..القوة اليت تتراءى ضمن معدن الضعفو
  ..والثروة والغىن املوجودان يف ذات الفقر

  ..وأنوار احلياة والشعور احمليط املشعان من خالل اجلمود واجلهل
فكل مظهر من هذه املظاهر يفتح من جانبه نوافذ تظهر بالبداهة والضرورة وجـوب              

 مطلق الغىن، لقوي مطلـق القـوة        وغين. وجود ووحدانية ذات مقدسة لقدير مطلق القدرة      
  ...وحي قيوم. وعليم مطلق العلم

فضالً عن أن جمموعها يشهد على وحدته، ويبني الصراط السوي بياناً واضحاً ومبقياس             
  .أعظم

  ! فيا أيها الغافل املتردي يف مستنقع الطبيعة
يـك االّ ان    إن مل تعرف عظمة القدرة الربانية، ومل تنبذ مفوم خالقية الطبيعة، فما عل            

تسند اىل كل شئ يف الوجود، بل حىت اىل ذرة، قوة هائلة ال حدود هلا، وقدرة عظيمـة ال                   
بل عليك ان تسند اىل كل      . منتهى هلا، وحكمة بالغة ال حد حلدودها، ومهارة فائقة بال اية          

  !!.شئ بصراً نافذاً اىل كل شئ، وإدارة حازمة حتيط بكل شئ
  النافذة اخلامسة عشرة



  )7:السجدة)  (ذَّي اَحسن كُلَّ شيٍء خلَقَهاَل(
إن كُلَّ شئ قد فصل على قدِّ قامة ماهيته، تفصيالً متقناً، ووزنَ مبيزان دقيـق كامـل                 
الوزن عليها، ونظم تنظيماً تاماً فيها، ونسق تنسيقاً بارعاً، وصنع مبهارة، واُلبس أمجل صورة،              

ريق اليه، وأسهل شكل يعينـه علـى أداء مهمتـه،    وألطف ثوب، وأى طراز، من أقرب ط  
  . ووهب له وجود ينضح حكمةً، ال عبث فيه وال اسراف
فهل ميكن أن تلبس ثوباً أنسب هلـا        . فخذ مثالً، الطيور؛ لباسها الريش الناعم اللطيف      

  ..وحلكمة خلقها منه
 أمورها وأي يسر وسهولة حني حتركه وتستخدمه يف شىت     ! أي لطف ومجال حني تنظّفه    

  !.احلياتية واملعاشية
وكل منه . على اخلالق احلكيم - كهذا املثال - وهكذا، كل ما يف الوجود شاهد ناطق

  .اشارة واضحة اىل قدير عليم مطلق القدرة والعلم
  النافذة السادسة عشرة

ان ما يشاهد على سطح األرض من انتظام واطراد يف خلق املخلوقات، وتدبري أمورها،              
هـذه  .  باستمرار يف كل موسم، يدل بالبداهة على حكمة عامة تغمر املوجودات           وجتديدها

  .احلكمة العامة تدل بالضرورة على حكيم مطلق احلكمة، اذ ال صفة دون موصوف
مث إن أنواع الزينة البديعة اليت تؤطر ستار احلكمة العامة الذي يتلفع الوجود به، تـدل                

  . العناية تدل بالضرورة على خالق كرميبالبداهة على عناية فائقة عامة، وهذه
ان أنواع اللطف والكرم، وألوان الرفق واإلحسان املرسومة على ستار العنايـة الـذي              
يغطي الوجود كله، تدل بالبداهة على رمحة واسعة، وهذه الرمحة الواسعة تدل بالضرورة على           

  .«الرمحن الرحيم»
على أغصــان الرمحـة اليت تظلل بافناا مث ان أنواع الرزق، وامناط اإلعاشة، املزهرة 

كُلَّ شئ، واملعدة لألحياء احملتاجة اىل الرزق، وإعاشتها إعاشة تالئمها متاماً، يدل بالبداهـة              
  ..وربوبية ذات رأفة ورمحة.. على رزاقية ذات تربية ورعاية

  . وهذه التربية واإلدارة تدالن بالضرورة على رزاّق كرمي



 من خملوقات تربى حبكمة كاملة، وتزين بعناية كاملـة، وتسـبغ            نعم، ما على األرض   
عليها النعم برمحة كاملة، وتمد بوسائل عيشها برأفة كاملة، فكُلٌّ منها لسان  ناطق ومشـري                

  .اىل اهللا احلكيم، الكرمي، الرحيم، الرزاق
  . وكُلٌ منها ايضاً يشري اىل وحدانيته
  ..مة ظاهرة يستشف منها القصد واالرادةكما أنَّ ما على األرض من حك

  ..وما عليها من عناية عامة اليت تتضمن تلك احلكمة
  ..وما عليها من رمحة تسع الوجود واليت تتضمن العناية واحلكمة

وما عليها من رزق شامل عام لألحياء واعاشة كرمية لطيفة، واليت تتضـمن الرمحـة               
  ... والعناية واحلكمة

اهر ومبجموعها تدل داللة عظيمة جداً على احلكيم، الكرمي، الرحيم،          فكل من هذه املظ   
اذ إن مـا يف     .الرزاق، وتدل على وجوب وجوده سبحانه وعلى وحدانيته وكمال ربوبيتـه          

احلكمة من عناية، وما يف العناية من رمحة، وما يف الرمحة من إعاشة وإرزاق دالالت قاطعـة                 
د مبثل داللة األلوان السبعة على ضوء الشمس الذي         ومبقياس واسع جداً على الواجب الوجو     

  .ميأل النهار نوراً
  !فيا أيها الغافل احلائر اجلاحد

كيف تفسر هذه التربية املكللة باحلكمة البالغة، والكرم الشامل، والرمحـة الواسـعة،             
  والرزق الوفري، وِبم توضح هذه املظاهر املعجزة؟
أم ميكن توضيحها بالقوة امليتة موات قلبـك؟ أم         أفيمكن تفسريها باملصادفة العشواء؟     

ميكن ذلك بالطبيعة الصماء صمم عقلك؟ أم باألسباب العاجزة اجلامدة اجلاهلة مثلـك؟ أم              
وهو اطالقك صفات البارئ اجلليل املـرتّه   - ما بعده خطأ - تريد ان ترتكب خطأً جسيماً

   العاجزة اجلاهلة الصماء العمياء؟«ةالطبيع»املتعال والقدير العليم السميع البصري، على 
فبأي قوة ميكنك أن تطفئ سراج هذه احلقيقة الساطعة سطوع الشمس؟ وحتـت أي              

  ستار من أستار الغفلة ميكنك أن تسترها؟
  النافذة السابعة عشرة



)اٍت ِللْمؤِمننيِض اليمواِت واالَر3:اجلاثية) (إنَّ يف الس(  
  :أمامنا نرىاذا تأملنا وجه االرض املبسوط 

فبينما يقتضي السخاء ان تكون األشـياء يف        . ان سخاًء مطلقاً يتجلى يف إجياد األشياء      
شاهد مجيع النباتات . فوضى وعدم انتظام، اذا بنا نشاهدها يف غاية االنسجام ومنتهى االنتظام     

  .اليت تزين وجه األرض تر هذه احلقيقة
فبينما تقتضي السرعة ان تكون األشياء      . األشياءونرى أيضاً سرعة مطلقة تتبني يف إجياد        

مشوهة الصورة، خمتلة املادة، ومضطربة امليزان، وينقصها اإلتقان، إذا بنا نشاهدها يف غايـة              
الحظ مجيع األمثار اليت جتمل وجه األرض       . التقدير والضبط والسبك، ومنتهى الدقة واملوازنة     
  .حيث تبدو هذه احلقيقة فيها على احسن وجه

ونرى ايضاً وفرةً وغزارةً مطلقة يف اجياد األشياء، فبينما تقتضي الكثرة ان تكون األشياء              
أنظـر  . تافهة ومبتذلة ورمبا قبيحة، اذا بنا نشاهدها يف اتقان رائع، وصنعة بديعة ومجال أخاذ             

  !.أال يبدو ذلك فيها متاماً. وتأمل يف مجيع األزهار اليت ترصع وجه األرض
فبينما تقتضي السـهولة ان تكـون       . سهولة مطلقة تبدو يف إجياد األشياء     ونرى ايضاً   

. اذا بنا نشاهدها يف كمال اإلبداع وروعة املهارة  . األشياء بسيطة ومفتقرة اىل اإلتقان واملهارة     
شاهد البذور وأمعن النظر يف النوى، تلك العلب الدقيقة احلاملة يف مادة تركيبـها فهـارس                

  . أجسام النباتأجهزة الشجر وخرائط
ونرى ايضاً بعداً مطلقاً يفصل بني أزمنة وأمكنة إجياد األشياء، فبينما تقتضـي هـذه               
األبعاد املهولة أن تأيت األشياء خمتلفة ومتباينة، اذا بنا نشاهدها يف اتفاق تـام يف الصـفات                 

 واملكـاين   شاهد أنواع احلبوب املزروعة يف أقطار األرض كافة رغم البعد الزماين          . واخلواص
  .الذي يفصل بينها

فبينمـا يقتضـي هـذا      . ونرى ايضاً اختالطاً مطلقاً، وتشابكاً متيناً يف إجياد األشياء        
األختالط تداخل املواد بعضها يف البعض اآلخر وتشابكها، اذا بنا نشاهدها يف متايز كامـل،               

 يف متايزهـا أثنـاء      شاهد البذور املنثورة املدفونة حتت التراب، وأمعن النظر       . وختصص منتظم 
وتأمل يف املواد املختلفة الداخلة يف بنيـة األشـجار،          . منوها وتسنبلها، رغم تشابه تراكيبها    



وتأمل يف  . وحتوهلا اىل خمتلف األشكال من األوراق الرقيقة، واألزهار الزاهية، والثمار اللطيفة          
ا عن البعض، ودخول كل منها      انواع الطعام واألغذية املختلفة الداخلة يف املعدة، ومتايز بعضه        

شـاهد آثـار القـدرة      .. اىل العضو الذي يناسبها بل اىل احلجرية اليت تالئمها بتمايز واضح          
  .املطلقة، من خالل احلكمة املطلقة

فبينما تقتضي  . ونرى ايضاً وفرة متناهية يف األشياء، وكثرة كاثرة من أنواعها وأشكاهلا          
. بسيطة، اذا بنا نشاهدها يف غاية النفاسة ومنتهى اجلودةهذه الوفرة أن تكون األشياء رخيصة     

. شاهد األثار البديعة املعدة ملائدة األرض، وأمعن النظر يف مثرة واحدة، ولتكن مثرة التوت مثالً
أال متثل هذه الثمرة منوذجاً رائعاً حللوى مصنوعة بيد القدرة اإلهلية؟ شاهد كمال الرمحة، من               

  .ثنايا كمال األبداع
 وهكذا نشاهد على وجه األرض مجيعه؛ جودة ونفاسة يف املصنوعات رغم وفرا غري             

وجند يف هذا   .. ونرى ضمن هذه الوفرة متيزاً للموجودات رغم اختالطها وتشابكها        .. املتناهية
ونبصر من ثنايا هذا    .. اإلختالط والتشابك اتفاقاً وتشااً يف املوجودات رغم البعد فيما بينها         

ونلمـح  . ق مجاالً رائعاً يف املوجودات ورعاية بالغة ا رغم السهولة املتناهية يف اجيادها            التواف
.. ضمن هذه الرعاية التامة تقديراً دقيقاً بال اسراف وموازنة حساسة رغم السرعة يف اجيادها             

ونالحظ ضمن هذا التقدير واملوازنة وعدم اإلسراف ابداعاً يف الصنعة وروعة فيهـا رغـم               
ونشاهد ضمن هذه الروعة يف الصنعة انتظاماً بديعاً رغم السخاء املطلـق يف             . ا املتناهية كثر

  .. إجيادها
فإذا تأملنا يف هذه االمور كلها، نراها تدل داللة واضحة أوضح من داللة النهار علـى                
الضياء، واسطع من داللة الضياء على الشمس؛ على وجوب وجود قدير ذي جالل، وحكيم              

، ورحيم ذي مجال، وتشهد على وحدانيته، وأحديته وكمال قدرته ومجال ربوبيته، ذي كمال
  ).لَه االَسمآُء الْحسىن: (وتبني جبالء سراً من اسرار اآلية الكرمية

  ! وبعد؛ فيا أيها الغافل العنيد، ويا أيها اجلاهل املسكني



ذا توضح هـذه األوضـاع      مباذا  تفسر هذه احلقيقة العظمى اليت تراها رأي العني؟ ومبا          
اخلارقة املعروضة أمامك؟ واىل من تسند أمر هذه املصنوعات البديعة العجيبة؟ وبأي ستار من              

  ستائر الغفلة ميكنك أن تستر هذه النافذة الواسعة سعة األرض نفسها؟
أين املصادفة اليت تعتقد ا والطبيعة اليت تعتمد عليها وهي بال شعور؟ بل أين أوهـام                

أين مجيعها أمام هذه احلقائق احملـرية  ! لة اليت تستند اليها، وتالزمها وترافقها وتصادقها؟ الضال
  واألحوال البديعة املذهلة؟

أليس حماالً يف مائة حمال أن تدخل املصادفة يف أمثال هذه األمور؟ أوليس حماالً يف ألف                
  !حمال أن يسند واحد من هذه األمور اىل الطبيعة ناهيك عن مجيعها؟

أم انك تعتقد يف الطبيعة اجلامدة العاجزة امكان امتالكها ملكائن معنوية يف كل شـئ؟               
  !وبعدد األشياء كلها؟ فيا للضاللة

  النافذة الثامنة عشرة
  )185: االعراف) (اَولَم ينظُروا يف ملكُوِت السمواِت واالَرِض(

  : لثانية والعشرينتأمل يف هذا املثال الذي سبق وأن ذكرناه يف الكلمة ا
إنَّ أثراً رائعاً كالقصر الفخم، كامل االجزاء، منتظم االركان، متقن البناء، يدل بالبداهة          

والفعل الكامل املتقن يدل بالضرورة     . أي أن الِبناَء يدلُّ على صنعة البناء وِفعله       .على فعٍل متقَنٍ  
حاذق معماري ماهر بناء مـتِقن،      وهذه العناوين؛ فاعل    . على فاعٍل حاذٍق، ومعماري ماهر    

تدل بالبداهة على صفات كاملة ال نقص فيها يتصف ا ذلك الفاعل، أي تدل، على ملَكة                 
وان الصفات الكاملة وملَكة االبداع الكاملة، تدل بالبداهـة علـى وجـود             . اإلبداع عنده 

  .رفيعة، وروح عاليةاستعداد كامل وقابلية تامة، واالستعداد الكامل هذا يدل على ذات 
 فهذه اآلثار املتجددة البادية للعيان واليت متأل األرض بل الكـون،            «وهللا املثل األعلى  »

وان عنــاوين هـذه االفعال الظـاهرة مـن        . تدل بالبداهة على أفعال يف منتهى الكمال      
خالل منتهى اإلتقــان وغاية احلكــمة تــدل بالبداهــة على فاعل كـــامٍل           

ألنَّ األفعال املتقــنة واحلكيـمة مـعـلوم بـداهةً . عن النقص يف عنـاوينه وأمسائهمرتٍّه 
وان العناوين اليت هي يف منتهى الكمال تدل على صفات هي يف            . أـا ال حتصل دومنا فاعل    



منتهى الكمال لذلك الفاعل ألنه كما يشتق اسم الفاعل من املصدر حسب علم الصرف، فان 
والصفات اليت هي يف منتهى الكمال، ال شـك         .  ومصادر األمساء هي الصفات    منشأ العناوين 

والقابلية الذاتية او تلك الشؤون الذاتية اليت       . أا تدل على شؤون ذاتية هي يف منتهى الكمال        
  .نعجز عن التعبري عنها، تدل حبق اليقني على ذات مرتهة يف كمال مطلق

اثلة أمامنا يف الكون ويف مجيع املخلوقات هـو          وحيث ان كل أثر من اآلثار البديعة امل       
. والفعل يشهد علـى اسـم     .. وان هذا االثر البديع يشهد على فعل      .. كاملٌ بديع حبد ذاته   

لذا فانَّ كالً   . والشأن يشهد على ذات   .. والصفة تشهد على شأن   .. واالسم يشهد على صفة   
جب الوجـود، ويشـري اىل      منها مثلما يشهد شهادة صادقة على صانع جليل واحد أحد وا          

أي مثلما أن هناك شهادات واشارات بعدد املخلوقات اىل التوحيد، فإن كالً منها             .. احديته
ايضاً مع جمموع اآلثار واملخلوقات يف الكون إمنا هو معراج عظيم ملعرفة اهللا سبحانه، له من                

ال ميكن ان تدنو منه أية      فضالً عن أنه برهان دامغ على احلقيقة،        .. القوة ما للمخلوقات مجيعاً   
  ..شبهة مهما كانت

مباذا تستطيع أن جترح هذا الربهان القوي قوة الكون؟ ومباذا          ! واآلن أيها الغافل اجلاحد   
تستر هذه النافذة الواسعة اليت تبني شعاعات احلقيقة من ألف نافذة ونافذة، بل من نوافذ بعدد    

  !املخلوقات؛ وبأي غطاء الغفلة ميكنك ان تسترها؟
  النافذة التاسعة عشرة

) تسبِّح لَه السموات السبع واالرض ومن فيِهن وِانْ ِمن شـيٍء ِاالّ يسـبِّح ِبحمـِده               (
  )44:االسراء(

نعم، مثلما أودع الصانع اجلليل حكماً ال تعد، ومعاين ساميةً ال حتصـى يف األجـرام                
لمات الشموس واألقمار والنجوم لتعبر عن جالله ومجاله        السماوية، فزين تلك السماوات بك    

كذلك ركّب جلَّ وعال يف موجودات جو السماء ِحكَماً عالية، وعلّق عليها معاين             .. سبحانه
            لَمعسامية، ومقاصد عظمى، وأنطق جو السماء بكلمات الرعود والربوق وقطرات األمطار لي

  .مجال رمحتها، ويعرف عن طريقها كمال حكمته، و



ومثلما جعل سبحانه وتعاىل كرة األرض تتكلم بكلماٍت ذات مغزى، وأنطَقَها مبا بثَّ             
.. فيها من احليوانات والنباتات اليت هي كلمات بليغة، مبيناً بذلك كمال صـنعته للوجـود              

كذلك جعل النباتات واألشجار نفسها تنطق بلسان أوراقها وأزهارها ومثارها، معلنةً كمال            
وجعل الزهرة ايضاً، والثمرة كذلك وهي كلمـة        .. عته سبحانه، ومجال رمحته جلَّ جالله     صن

جعلها البارئ املصور تتكلم بلسان بذيراا الدقيقة فأشـار ـا           .. واحدة من تلك الكلمات   
  .سبحانه اىل دقائق صنعته، وكمال ربوبيته، ملن يحسن الرؤية من ذوي االحساس والشعور

 االستماع اىل ما ال حيد من كلمات التسبيح واألذكار يف الكونفدونك إنْ شئت.  
وسنستمع اآلن اىل ذلك النمط من الكالم متمثالً يف كالم زهرة واحدة من بني أزهار               
العامل، وسنصغي اىل أفادة سنبلة واحدة من بني سنابل األرض، لرتداد يقيناً كيف أن هذا كله                

  .يديشهد شهادة صادقة على مصداقية التوح
نعم، ان كل نبات وكل شجر، دليل واضح على صانعه، وشاهد صدق على وحدانية              
خالقه مبختلف األلسنة، حبيث أن تلك الشهادة جتعل املدقق املتمعن فيها يف حرية وذهـول،               

  !ما أمجل شهادة هذا على أحقية التوحيد.. يا سبحان اهللا: فيقول
 كذلك كجمال النبات نفسه، تلك نعم، انه واضح جلي كوضوح النبات نفسه، ومجيل 

التسبيحات اليت يهمس ا كل نبات يف إشراق تبسمه، عند تفتح زهره، ونضج مثره، وتسنبل               
سنبله، ألنه بالثغر الباسم لكل زهرة، وباللسان الدقيق للسنبل املنتظم، وبكلمـات البـذور              

  ..«احلكمة» الذي يدل على «النظام»املوزونة، واحلبوب املنسقة، يظهر 
 ويبينه  «الِعلم» دقيق حساس، يدل على      «ميزان»وهذا النظام كما هو مشاهد، يف ثنايا        

وتلك . «املهارة الفائقة » اليت تدل على     «الصنعة الدقيقة » هو ضمن    «امليزان»ويربزه، وذلك   
. «اللطف والكرم »الصنعة الدقيقة والنقوش البديعة هي األخرى ضمن الزينة الرائعة اليت تبني            

الزينة البهيجة هي بدورها معبقة بالروائح الطيبة الفواحة، والعطور الزكية اللطيفة الـيت  وتلك  
  .«الرمحة واالحسان»تظهر 

فتلك األوضاع واحلاالت، اليت هلا معاٍن عميقة متداخلة، ومكتنفة بعضها ببعض، لسان            
ـ            ىن، وتصـفه   شهادة عظمى للتوحيد، حبيث تعرِّف الصانع ذا اجلالل بأمسائه املقدسة احلس



باوصافه اجلليلة السامية، وتشرح وتفسر انوار جتليات أمسائه احلسىن، وتعبر عن تودده وحتببه             
  .سبحانه وتعاىل

فلئن استمعت اىل شهادة كهذه من زهرة واحدة فقط، ومتكنـت مـن األصـغاء اىل                
 األرض،  الشهادة العظمى الصادرة من مجيع األزهار يف مجيع البساتني الربانية علـى سـطح             

واستمعت اىل ذلك االعالن املدوي اهلائل الذي تعلنه تلك االزهار يف وجوب وجوده سبحانه      
أو أية شبهة؟ وإنْ بقيت لديك غفلة، فهل ميكـن أن           ! ووحدانيته، فهل تبقى لديك مثة غفلة     

  !.يطلق عليك بأنك إنسان ذو شعور ساٍم متجاوب مع مشاعر الكون وأحاسيسه؟
حنن أمام نشوء االوراق ومنوها يف الربيع بانتظام ودقة متناهيـة،           .. رةفتعالَ لنتأمل شج  

  ..وأمام تفتح األزهار وخروجها من اكمامها بشكل موزون، وأمام منو الثمار حبكمة ورمحة
فهالَّ أمعنت النظر يف منظر مالعبة النسيم لألوراق برقة وبراءة كرباءة الطفولة النقيـة              

  .الرقيقة
ة، كيف تنطق هذه األلسن وتفصح عـن حاهلا؛لسـان األوراق           وشاهد من فم الشجر   

ولسان الثمار الفرحة بتجلـي     .. ولسان األزهار املبتسمة بنشوة اللطف    .. املخضرة بيد الكرم  
 البـديع   «النظام» الدقيق العادل الذي هو ضمن       «امليزان»كُلٌ منها يعبر عن ذلك      .. الرمحة

 نقوش صنعٍة دقيقة بديعة، وزينة فائقة       «العدل»ل على   احملكم، ويف هذا امليزان الدقيق الذي يد      
تضم مذاقات متنوعة، وروائح خمتلفة طيبة لطيفة، تدل على الرمحة واالحسـان، ويف تلـك               
املذاقات اللطيفة بذور ونوى هي حبد ذاا معجزة من معجزات القدرة اإلهلية، أال يدل ذلك               

م، حمسن، منعم، مجمِّل، مفضـٍل،      بوضوح، ويظهر جبالء وجوب وجود خالق كرمي ورحي       
  واحد، أحد، ويشهد كذلك على مجال رمحته سبحانه وكمال ربوبيته؟

فان استطعت ان تسمع هذا من لسان حال مجيع األشجار على سـطح األرض معـاً،        
 يسبِّح ِللِّه: (فستفهم، بل سترى؛ كم من اجلواهر اجلميلة النفيسة الرائعة يف خزينة اآلية الكرمية 

  )24:احلشر) (ما ِىف السمواِت واالَرِض
فيا أيها الغافل املسكني، ويا من يظن نفسه مهالً دون حساب، ويا من يغرق يف نكران                

  !. اجلميل والكفران



ان الكرمي ذا اجلمال يعرف نفسه وحيببها اليك ذا احلشد من األلسنة اليت ال تعـد وال                 
عن ذلك التعريف، فما عليك االّ ان تكمم مجيع هذه          حتصى، وإن اردت أن تصرف نفسك       
  .األفواه، وتسكت تلك األلسنة كافة

  !!وأنى لك هذا
فما دام اسكات تلك األلسنة الناطقة بالتوحيد غري ممكن، فمـا عليـك إالّ االصـغاء          

واالّ فلن تنجو مبجرد سد األذن بأصابع الغفلة، ألن عملك هذا ال يسكت             . واالنصات اليها 
فدالئل التوحيد وأصداؤه شواهد    . فالكون مجيعاً، واملوجودات كافة ناطقة بالتوحيد     . نالكو

  .فال بد أا ستدينك. عدل ال تنقطع وال تنتهي أبداً
  192النافذة العشرون 

  )83:يس) (فَسبحانَ الّذى ِبيدِه ملَكُوت كُلِّ شيٍء(
)      مو هاِئنزنا خديٍء ِاالّ ِعنش ِانْ ِمنلُومٍ    وعقَدٍر مإالّ ب زِّلُهنا    _ا نلْنزفَاَن اِقحلَو احا الرِّيلْنساَرو

اِزننيِبخ لَه متآ اَنمو هواكُمنقَيآِء ماًء فَاَسمالس 22ــ21:احلجر) (ِمن(  

                                                           
192
  :ان حقيقة النافذة العشرين هذه وردت اىل القلب ذات يوم باللغة العربية كما يأيت  

  تأللؤ الضياء من تنويرك، تشهريك
  سبحانك ما أعظم سلطانك..متوج األعصاِر من تصريفك، توظيفك 
  تفجر األاِر من تدخريك، تسخريك
  حكمتكسبحانك ما ابدع ..تزين األحجاِر من تدبريك، تصويرك
  تبسم األزهاِر من تزيينك، حتسينك
  سبحانك ما أحسن صنعتك.. تربج األمثاِر من إنعامك، إكرامك
  تسجع األطياِر من إنطاقك، إرفاقك
  سبحانك ما أوسع رمحتك.. زج األمطاِر من إنزالك، إفضالك

 . أنور برهانك و أر سلطانكسبحانك ما.. حترك األقمار، من تقديرك، تدبريك، تدويرك، تنويرك
 . املؤلف -



كما يشاهد كمال احلكمة، ومجال االتقان يف اجلزئيـات والفرعيـات، ويف النتـائج              
فوائد، فان العناصر الكلية، واملخلوقات العظيمة اليت تبدو خمتلطة ومتشابكة، وتوِهم أـا             وال

لعبة املصادفة، تتخذ أيضاً أوضاعاً تتسم باحلكمة واالتقان، رغم االختالط الظـاهر عليهـا،              
  :فمثالً

النور أو الضوء، بداللة وظائفه احلكيمة األخرى إمنا هو لألعالن عن مصـنوعات اهللا              
بحانه، وعرضها بإذنه أمام األنظار، أي أن الضوء مسخر من لدن خالق حكيم، ليِظهر بـه             س

  .سبحانه عجائب خملوقاته، ويعرض حتت شعاعه بدائع مصنوعاته، يف معارض سوق العامل
وانظر اآلن اىل الرياح؛ تر أا جتري إلجناز وظائف مهمة وخدمات جليلة، يشهد ذا              

  . وظائفها احلكيمة من منافع كرميةما يحملُ على
وما يشاهد من   . فموجات األعاصري إذن، هي تصريف وتسخري من لدن اخلالق احلكيم         
  .عصفها وشدِة هبوا، فألسراعها يف تنفيذ األوامر الربانية وامتثاهلا ِلحكمها

أو اجلبال، جتد   وانظر اآلن اىل الينابيع واجلداول واألار، وتأمل يف تفجرها من األرض            
اذ تترتب عليها الفوائد واملصاحل اليت هي آثار رمحة إهليـة           . أنه ال مصادفة فيها وال عبث قط      

واضحة، اما النتائج احلاصلة منها فهي موزونة حمسوبة، وكذلك إدخارها وخزا يف اجلبـال              
ا إمنا جيري ضمن حساب دقيق، ووفق حاجات األحياء، ومن بعد ذلك تفجريهـا وإرسـاهل              

كل ذلك دالالت وشواهد ناطقة ان ذلك التسخري واالدخـار          .. مبيزان هو الغاية يف  احلكمة     
وما نراه من شدة فوراا وتفجرها من األرض إمنا هو توقُهـا            .. إمنا يتم من لدن رب حكيم     

  .العظيم ألمتثال األوامر الربانية حال صدورها
ودقائق اجلواهر، وصفات املعادن،    وأنظر اآلن اىل أنواع األحجار، وأشكال الصخور،        

تأمل يف تزييناا ومزاياها اليت تترتب عليها منافع شتى، جتد أن ما يتعلق ا من فوائد حكيمة، 
ومن انسجام تام بني نتائجها اليت تصري اليها، ومقتضيات احلياة، ومن مثة مالءمتها ملتطلبـات           

كل ذلك دالالت علـى أن ذلـك        .  .االنسان، وقضاؤها حلاجاته وحاجات اخرى لألحياء     
  .التزيني والتنظيم والتدبري والتصوير، إمنا هو من لدن رب حكيم



وأنظر اآلن اىل األزهار واألمثار، جتد أن ِبشر وجوهها، وحالوة مطعوماـا، ومجاهلـا              
األخاذ، ونقوشها البديعة، وشذى عطرها الطيب، كلها مبثابة دعاة وأدالّء اىل ضيافة الـرب              

وهي رسائل تعريف به بني يدي موائده املنصوبة على األرض كافَّة،           . مي، واملنعم الرحيم  الكر
فكل لون من األلوان املختلفة، وكل رائحة من الروائح املتنوعة، وكل طعـم مـن الطعـوم             

  .املتباينة، يدل على ذلك اخلالق الكرمي، ويعرف ذلك املنعم الرحيم بلسانه اخلاص
جتد أن هديلها وتغريدها وزقزقتها، ليس االّ من إنطاق خـالٍق          .. روانظر اآلن اىل الطيو   

  .فمناجاة بعضها بعضاً، وما تسكبه يف حلوا من أشجان ِملما يأخذ باأللباب.. حكيم
وأنظر اآلن اىل السحب الثقال، جتد أن صوت أهازيج األمطار املنسكبة منها، وجلجلة             

لك األصوات العجيبة يف فضاء واسع، وإنـزال        رعود السماء ليس عبثاً قط، اذ إن إحداث ت        
قطرات باعثة على احلياة، وعصرها من السحب الثقال، وارضاع األحياء ا، وإغاثة املتلهفني             
عليها، تبني بوضوح أن تلك األهازيج واجللجلة حتمل من اِحلكَم البليغة و املغزى العميق، حىت 

ها ... بشراكم»: لئك العطاش املستغيثني قائلةلكأنّ تلك القطرات تف بأمر الرب الكرمي بأو    
  . «حنن مقبلون اليكم من رب رحيم

 من بني أجرام السماء اليت ال حصر هلا - وانظر اآلن اىل السماء، ومتعن يف القمر وحده
جتد ان حركاتـها مجيعاً ومن ضمنها القمر منسقة أمجل تنسيق وأحكمه، ومقدرة أعظـم  -

وحيث أننا قـد   . إذ تتعلق عليها ِحكم غزيرة، وثيقة الصلة باألرض       تقدير بيد قدير حكيم،     
  .فصلنا هذا يف موضع آخر، نكتفي هنا ذا القدر

 - ابتداًء من الضوء وانتهاًء بالقمر - وهكذا يفتح كُلٌ ممـا ذكرناه من العناصر الكلية
كمـال قدرتـه    نافذة واسعة جداً تبني وجود اهللا سبحانه، وتظهر وحدانيته، وتعلن عـن            

  .وعظمة سلطنته، مبقياس أعظم وأكرب وبألوان شىت، وأنواع خمتلفة
  !فيا أيها الغافل

إن كنت تقدر على إسكات هذه األصوات املدوية كرعود السماء، وان كنت تستطيع             
وإالّ عد اىل رشدك، . فيمكنك عندئذ ان تنسى اخلالق الكرمي. ان تطفئ هذه األضواء الساطعة



) تسبِّح لَه السموات السبع واالَرض ومن فـيِهن       (سبحان من   : شطر عقلك وقل  وتوجه اىل   
  )44:االسراء(

  النافذة احلادية والعشرون
  )38:يس) (والشمس تجرى ِلمستقَرٍّ لَها ذِلك تقْدير الْعزيِز الْعليم(

فذة مضيئة ساطعة كنورها تتطلع     إنَّ الشمس اليت هي سراج هذه الكائنات، إنما هي نا         
  .منها املخلوقات اىل وجود خالق الكون ووحدانيته

املنظومـة  »واليت يطلق عليها اسـم   - مع كرتنا األرضية - فالسيارات األثنتا عشرة
 جتري بنظام متقن، ِوفْق حكمة تامة، وحسب ميزان دقيق، رغم االختالف الشديد       «الشمسية

ها وجرمها ومن حيث صغرها وكربها، ورغم التفاوت الواسع فيما          فيما بينها، من حيث كتل    
  .بينها من حيث قرا وبعدها من الشمس، ورغم التنوع اهلائل يف حركاا وسرعاا

نعم، فرغم هذا كله جتري السيارات يف أفالكها ساحبة مشدودة الوثـاق بالشـمس،              
.. «اجلاذبيـة »يه علماء الفلك اسم     مرتبطة معها بقانون إهلي، هذا القانون هو الذي يطلق عل         

وتنقاد انقياداً تاماً، وبطاعـة   - ولو مبقدار ثانية واحدة - فهي جتري بنظام دقيق دون خطأ
بأوسـع   - وهذا دليل وأي دليـل .. مطلقة هلذا القانون، كانقياد املصلني املأمومني إلمامهم

فان اسـتطعت أن تقـدر   .. يةعلى عظمة القدرة الربانية ووحدانية الربوب - مقياس وأعظمه
عظمة هذا األمر بنفسك فافعل، لترى مدى العظمة واحلكمة يف جعل تلك االجرام اجلامدة،              
وتلك الكتل اهلائلة وهي بال شعور جتري يف منتهى النظام وكمال امليزان، ويف غاية احلكمة،               

تسـخريها  وعلى صور متباينة، وضمن مسافات خمتلفة، وحبركات متنوعة، ومن بعد ذلـك             
  !مجيعاً ِوفْق نظام بديع رائع

يف مثل هذه األمور اجلسـام،   - مهما كان ضيئالً - فلو كانت للمصادفة أي تدخل
لتوقعنا حدوث أخطاء تنجم عنها انفالقات كونية عظيمة، واصطدامات هائلة، تدمر الكون            

  .وجتعله هباًء منثوراً
بـال   - ا توِقف أحد هذه األجرام اهلائلةألنه لو سِمح للمصادفة أن تلعب لعبتها، فلرمب

وخترجه عن حموره، وبذلك متهد السبيل الصطدامات ال حد هلـا بـني أجـرام ال     - سبب



 ر اذن مدى اهلول املريع الناجم من اصطدام أجرام اضـخم مـن كرتنـا               . حيصرها العدفقد
  .األرضية بآالف األضعاف

ائبها اىل العلم اإلهلي، احمليط بكل شـئ،        سنفوض عجائب أمور املنظومة الشمسية وغر     
وحنصر ذهننا يف تأمل كرتنا األرضية، اليت هي مأمورة واحدة من تلك السـيارات االثـنيت                

  :عشرة، ومثرة من الثمار اليانعة لشجرة املنظومة الشمسية، فنرى
نـهض  ألجل ان ت - كما بيناه يف املكتوب الثالث - ان سيارتنا هذه تسخر بأمر رباين

خبدمات جليلة، ومهام جسيمة خالل سٍري وجتوال طويل، فتدور حول الشمس لتظهر جبريها             
فكأن األرض سفينة   . ودوراا  هذا عظمة الربوبية وكربياء األلوهية، وكمال الرمحة واحلكمة         

عظيمة لرب العاملني مشحونة بعجائب خملوقاته سبحانه، او هي كمسكن متجول لذوي احلياة 
  .من عباده، أسكنهم فيها، وجيريهم ا للرتهة والتفرج يف أرجاء الفضاء هذاوالشعور 

والقمر ايضاً كأنه عقارب ساعة، مشدودة باألرض تدلنا على الزمن واألوقات،و قـد             
  .يف منازل أخرى من هذا الفضاء - عدا مهمة كونه ساعة لألرض - اُعطيت له مهام أخرى

هذه، قد أعطي هلا من اِحلكَم الدقيقـة، والوظـائف          وهكذا يتبني أن سيارتنا املباركة      
اجلليلة يف سياحتها هذه، مما يثبت ويدل باوضاعها، ويشهد شـهادة قويـة كقـوة األرض                

  .وقس البقية على ارضنا. وعظمتها على القدير املطلق القدرة، وعلى وحدانيته سبحانه
 - شدها بعرى معنويةمث ان جعل السيارات تدور دوراناً حكيماً حول حمور الشمس، و

بالشمس، ومن بعد ذلك تنظيم إدارا، وتنسيق أمرها مجيعاً، ال  - يطلق عليها اسم اجلاذبية
فتقطـع   - يتم االّ بتقدير القدير احلكيم، فضالً عن ان سوق الشمس لتجري بسرعة مذهلة

 حسـب   «مشس الشـموس  » أو حنو    «هرقل»مسافة مخس ساعات يف ثانية واحدة اىل برج         
قدير العلماء ليس االّ بأمر سلطان األزل واألبد، وبقدرته املطلقة، وكأنه سبحانه يسـتعرض              ت

جبيش املنظومة الشمسية وجنودها املنقادين ألمره مناورةً عسكرية إظهاراً لعظمـة ربوبيتـه             
  .للعاملني أمجع

 يكون هلا   قل يل بربك أميكن ملصادفة ان     ! فيامن يرى نفسه أنه قد تعلَّم شيئاً من الفلك        
  شأن يف أمور عظيمة كهذه؟



! أم ميكن لسبب من األسباب اليت تراها ذا تأثري يف حوادث األكوان أن يصل بيده اليها؟
  أو لقوٍة أياً كانت أن تدنو منها؟

هل تعتقد أن سلطاناً ذا عزٍة وجالل يسمح لشريك أياً كان أن يتدخل يف أمر ملكـه                 
  .حاش هللا وكالّ! العظيم، مظهراً بذلك عجزه وقصوره؟

أو هل ميكن ان يسلم سبحانه أمور ذوي احلياة الذين هم مثرة الكون ونتيجته وغايتـه                
  أو يسمح ولو مبقدار ضئيل مبداخلة هذه األغيار يف شؤونه احلكيمة؟! وخالصته اىل األغيار؟

وهل يرضى العقل أن تترك سدى خالصة تلك الثمرات، وأكمل نتائجهـا وخليفـة              
أن يسلّم أمره اىل الطبيعة واملصادفة فيهوي بذلك بعظمة         .. لضيف املكرم للسلطان  األرض، وا 

  .وتعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياً... حاش هللا وكالّ! السلطنة، وكمال احلكمة؟
  النافذة الثانية والعشرون

  )8-6:النبأ..) (واجاًوخلَقْناكُم اَز_ والِْجبالَ اَوتاداً_ اَلَم نجعِل االَرض ِمهاداً(
فَاْنظُر ِاىل آثاِر رحمِت اهللا كَيف يحىِى االَرض بعد موِتها ِانَّ ذَِلك لَمحِىي الْمـوتى               (

ٍء قَديريلى كُلِّ شع وه50:الروم..) (و(  
كرب لو تصورنا أن الكرة األرضية رأس خملوق عظيم، فاننا جند يف هذا الرأس اهلائل يف ال               

الواجـب  »مائة ألف فم وكل فم له مائة ألف لسان، وكل لسان يبني مبائة ألـف برهـان                  
وكل لسان ينطق مبائة ألف     .  الواحد األحد، القدير على كل شئ، والعليم بكل شئ         «الوجود

  .شهادة صادقة على وحدانيته سبحانه، وأوصافه املقدسة وأمسائه احلسىن
ا فهي يف حالة من السيولة وامليوعة، فخلقَت منـها          فها ننظر اىل األرض يف بداية خلقه      
فلو كانت األرض باقية على حالتها األوىل من امليوعة         .. الصخور الصماء، وخلق منها التراب    

ولو كانت  . لتعذرت احلياة عليها، ولتعذر إختاذها مسكناً صاحلاً ألي نوع من أنواع السكىن           
باقية على صالبتها لتعسرت االستفادة  -  امليوعةاملتحولة من - تلك الصخرة املهولة الصلدة

إذن فالذي منح األرض وضعاً مالئماً للعيش البد أن يكون ذلك اخلالق احلكيم الـذي              . منها
  .يرى حبكمته املطلقة من يف األرض مجيعاً، ويهئ هلم حاجام كافةً



فنرى ... أثناء دوراامث نتأمل اجلبال الشاخمات اليت تسند األرض ومتسكها وتشد كياا  
ان انقالبات هائلة حتدث يف جوف االرض وهذه االنقالبات يتولد عنها الكثري من الغـازات               
واألخبرة فتنفثها وتزفرها من خالل اجلبال على صورة زالزل وبراكني، كيال يصـرفها عـن               

كمـا أـا    القيام حبركتها املنتظمة وأداء مهماا األساسية ما حيدث يف جوفها من أحداث،             
تشكل بارتفاعات سفوحها سدوداً أمام طغيان البحار على تراا، ولتصبح خـزائن امليـاه              
االحتياطية حلاجات األحياء ولتمشيط اهلواء وتصفيته من الغازات املضـرة ليصـبح صـاحلاً        
للتنفس ولتجمع شتات املاء من كل مكان وتدخره لألحياء ولتكون كنوزاً ملعـادن متنوعـة         

  .ها إدامة حياة الكائناتتتوقف علي
فهذه األوضاع وكثري غريها، تشهد شهادة ناطقة على القدير املطلق واحلكيم والرحيم            

  .وعلى وحدانيته سبحانه
قل يل كيف تفسر هذه األمور؟ اية مصادفة ميكنـها ان           ! فيا أيها املتباهي بعلم اجلغرافية    

ها تسبح يف فضاء تقطع فيه مسافة       متسك بزمام األرض املشحونة باملصنوعات العجيبة، وجتعل      
  !؟...أربع وعشرين سنة يف سنة واحدة، دون أن يتبعثر ما عليها من معارض العجائب

وكيف ان العناصر كلها قد سخِّرت      . مث أمعن النظر فيما على األرض من بديع الصنائع        
حلكيم، اجلالسني ملهام حكيمٍة، حىت تراها كأا تنظر نظرةَ إجالل واحترام اىل ضيوف القدير ا

  .حول مائدة األرض، فتهرع اىل خدمتهم مجيعاً
مث أمعن النظر يف مالمح األرض وسيمائها، ويف مطرزات تعارجيها، ونقوش احننـاءات             
سطحها، والتواءات جسمها، والحظ شكلها وألواا الزاهية املتنوعة بتنوع تربتـها، والـيت             

فدونك األـار والسـواقي والبحـار       .. جابتتسم باحلكمة واإلبداع، وتثري احلرية واإلع     
واجلداول وسفوح اجلبال، فاا كلها قد هيئت ومهدت لتكون سكناً للمخلوقات ووسـائط             

  .نقلهم من مكان اىل آخر
بكمال احلكمة والنظام البديع مبئات األلوف من  - يعين األرض - مث أال ترى ان مألها

ثُم إعفاَءها باملــوت مــن     . حلياة البهيجة فيها  أجناس النباتات وأنواع احليوانات وبعث ا     
هـذه الـظــاهـــرة    .. وظــائــفها التــي كانـت تـــقوم ـــا       



أال .. حتى إذا اُفِرغَِت األرض منها بوشر جمدداً مبلئها       . تــتــواىل وتـترى بانتظام دقيق   
  . حق ال ريب فيه«البعث بعد املوت»يعين هذا ان 

واهر شهادات صادقة ناطقة مبئات اآلالف من األلسـنة علـى           أو ليست كل هذه الظ    
  !القدير ذي اجلالل، احلكيم ذي الكمال، وعلى وحدانيته سبحانه؟

ان األرض اليت هي مبثابة قلب الكون، قد اصـبحت مشـهراً لعجائـب              : واخلالصة
داتـه الـوفرية،   مصنوعات اهللا البديعة، وحمشراً لغرائب خملوقاته اجلميلة، وممراً لقافلـة موجو  

هذه األرض تظهر من شعاع     .. ومسجداً لعباده املتراصني صفوفاً عليها، ومقراً ألداء عبادام       
  .التوحيد ما ميأل الكون نوراً وضياًء
إذا كان رأس األرض هذه يعرف رب العاملني مبائة ألـف           ! فيا أيها املعتد بعلم اجلغرافية    

عرض عن هذا التعريف، وتغمس رأسك يف مستنقع        فم، ويف كل فم مائة ألف لسان، وأنت ت        
أحذر . اىل اي عقاب يسوقك هذا اإلعراض واإلنكار؟      . الطبيعة، ففكر إذن يف مصري جرميتك     

  .آمنت باهللا الذي بيده ملكوت كل شئ: وأنتبه وأرفع رأسك من املستنقع اآلسن وقل
  النافذة الثالثة والعشرون

  )2:امللك) (ة'اَلّذى خلَق الْموت والْحيو(
ان احلياة هي أسطع معجزة من معجزات القدرة الربانية وأمجلها، وأقوى برهان مـن              

  .براهني الوحدانية وأرها، وأمجع مرآة من مرايا جتليات الصمدانية وأملعها
  .ان احلياة وحدها تبين احلي القيوم بامسائه احلسىن وصفاته اجلليلة وشؤونه احلكيمة! نعم

فكما ان نور الشمس حيصل من امتزاج االلوان السبعة لطَيف الشمس،    .. ورفاحلياة كالن 
كدواء  - أي احلياة - وهي..  حتصل من امتزاج صفات كثرية امتزاجاً دقيقاً«احلياة»كذلك 

  .ناتج من امتزاج مواد كثرية متنوعة إمتزاجاً مقدراً تقديراً حمكماً
فصفات منها تنبسـط وتنكشـف      . فاحلياة إذن حقيقة مركبة من صفات كثرية جداً       

ويظهر متايزها واختالفها بعضها عن البعض اآلخر، من خالل مسيلها يف قنوات احلواس، اليت              
  . تأخذ كُل حاسة منها لوناً من الوان هذه الصفات واالمساء

  .«باحلياة»أما القسم األعظم منها فانه يعلن عن نفسه من خالل األحاسيس املفعمة 



 تتضمن الرزق والرمحة والعناية واحلكمة، اليت كُـلُّ منـها سـارية يف              «احلياة»مث ان   
الكائنات ومهيمنة على أمرها وخلقها وتدبريها، فكأنَّ احلياة تقود أولئك مجيعاً معها أينمـا              

 يتجلى فيه ايضاً حيث يشرع      «احلكيم» يف أميا جسم، اذا باسم       «احلياة»اذ حاملا حتل    . حلَّت
 أيضـاً   «الكرمي»ويف الوقت نفسه يتجلّى اسم      . اً وينظمه تنظيماً حكيماً   ببناء عشه بناًء متقن   

 متجليـاً ايضـاً     «الرحيم»حيث يرتب مسكنه وينسقه ويزينه وفق حاجاته ويظهر آنئٍذ اسم           
فيسبغ أفضاله وألطاف إنعامه ألدامة احلياة وبلوغ كماهلا، ويف الوقت نفسه يتجلـى اسـم               

لبقاء تلـك احليـاة    - املادية واملعنوية - هئ املقومات الغذائية بادياً للعيان حيث ي«الرزاق»
  ..وانبساطها، بل يدخر قسماً منها يف اجلسم

أي ان احلياة كالبؤرة اليت تتجمع فيها األشعة الضوئية املختلفة، فتتـداخل الصـفات              
 - اةاملتنوعة يف احلياة بعضها يف بعض تداخالً جيعل كل صفة منها عني األخرى، فكأن احلي

 سـواء  «رمحـة » و «حكمة» يف الوقت نفسه، وهي «قدرة» كما أا «علم» - بكاملها
  ..بسواء

 اليت «الصمدانية» بناًء على ماهياا اجلامعة هذه، مرآة تعكس «احلياة»وهكذا أصبحت 
 جلَّ وعال، قد    «احلي القيوم »ومن هذا السر أيضاً جند أن       . تتمثل فيها شؤون الذات الربانية    

 احلياة بكثرة هائلة، ووفرة شاملة، وبثها يف أرجاء الوجود كافة، جاعالً كل شئ حيـوم                خلق
  .حول احلياة، ويسخر ألجلها، فال غرو أن وظيفة احلياة جليلة

 ليس أمراً سهالً وال     «الصمدانية» لتجليات   «املرآة العاكسة »نعم، ان القيام بأداء مهمة      
 تخلق كل حني،    «احلياة»للعيان انواعاً التعد وال حتصى من       وظيفة هينة، اذ نرى أمامنا ماثلةً       

تخلق دفعةً واحدةً من العدم، وترسل انواعاً غفرية  - اليت هي أصوهلا وذواا - وإن أرواحها
  ..من األحياء اىل ميدان احلياة مباشرةً

 الذي له   «احلي القيوم »  أال يدل كل هذا على وجوب  وجود ذات اجلليل األقدس و             
الصفات القدسية واألمساء احلسىن أوضح من داللة ملعان أشياء األرض على الشمس؟ فكما أن        
الذي ال يعتقد بوجود الشمس، ويتجاهل صفاا املشاهدة على االشياء، ال شك مضـطر اىل        

احلي القيـوم، احمليـي   »إنكار النهار امللئ بنور الشمس، كذلك الذي ال يعتقد بوجود ذلكم  



 يتجلى نوره بشمس األحدية على الوجود كله، فهو مضطر ايضاً اىل إنكـار               الذي «واملميت
وعندها ال يرى لنفسه موقعاً     .. وجود األحياء اليت متأل األرض، بل متأل املاضي واملستقبل معاً         

  .إالّ بني األنعام أو أضل منها، فيكون مبستوى اجلمادات
  النافذة الرابعة والعشرون

) وِاالّ ه ونَال ِالهعجرِه تالَيو كْمالْح لَه ههجِاالَ و اِلكٍء هيكُلُّ ش (  
  )88:القصص(

ان املوت كاحلياة برهان ساطع للربوبية، وهو حجة يف غاية القوة على الوحدانية، مثل              
  : احلياة، اذ بداللة اآلية الكرمية

  )اَلّذى خلَق الْموت والْحياةَ(
 وال ِاعداماً، وال فناًء، وال لعبة العبث، وال إنقراضاً بالذات مـن              ان املوت ليس عدماً،   

تسريح من العمل، من لدن فاعل حكيم، وهو استبدال مكـان مبكـان،             : غري فاعل، بل هو   
     وتبديل جسم جبسم، وانتهاٌء من وظيفة، وانطالق من سجن اجلسم، وخلق منتظم جديد ِوفق

  .االولكما بينا يف املكتوب . احلكمة اإلهلية
نعم، كما ان املوجودات احلية املبثوثة يف األرض كافة، تشري حبياا اىل اخلالق احلكـيم               

فتلك األحياء تشهد مبوا أيضاً على سرمدية ذلك احلي الباقي، وتشـري اىل             . واىل وحدانيته 
طع  ان املوت برهان قـا     «الكلمة الثانية والعشرين  »وحيث أننا حبثنا يف     . وحدانيته جلَّ شأنه  

االّ أننا نبني هنا نكتـة      . على الوحدانية، وحجة دامغة على السرمدية، لذا حنيل البحث اليها         
  :مهمة فقط وهي

ان األحياء مثلما تدل بوجودها على اخلالق احلي فأا تشهد مبوا على سرمدية احلـي               
لباسـط  ولنأخذ شاهداً على ذلك سطح األرض، فأن النظام الرائع ا         . الباقي وعلى وحدانيته  

هيمنته على األرض بأسرها والذي يبدو لنا من خالل مظاهره عياناً يشهد شهادة صادقة على               
  .الصانع القدير

فعندما يسدل الشتاء كفنه الثلجي األبيض على وجه األرض الربيعي، ومتوت األحيـاء             
اللحظـة  اليت كانت تزخر باحلياة فوقها؛ فأن منظر هذا املوت ينقل نظر اإلنسان اىل أبعد من          



الراهنة، فريكب منت اخليال ليذهب بعيداً اىل املاضي الذي درجت اليه جنائز كل ربيع راحل،       
فتتفتح عندئذ أمام النظر مشاهد من املوت واحلياة أوسع من هذا املنظر احملصور يف احلاضـر                

  .الراهن
ـ               زات ألن كل ربيع راحل مما ال يحصى من االرِبعِة، كان مشحوناً ملء األرض مبعج

القدرة اإلهلية، وهو يشِعر االنسان مبجئ موجودات تتدفق باحلياة ومتأل األرض كلها يف ربيع              
  .مقبل

فنجد ذا أن موت الربيع يشهد شهادة مبقياس عظيم جداً، وبصـورة رائعـة جـداً                
وبدرجة من القوة أكثر على اخلالق ذي اجلالل، والقدير ذي الكمال، واحلي القيوم، والنـور               

دالئل باهرة  - هذا املوت - فيبني. مدي، ويشري اىل وحدانيته، وسرمديته تبارك وتعاىلالسر
  ].آمنت باهللا الواحد األحد[اىل حد يرغمك معه على القول بداهةً 

فان ) ويحيِى االَرض بعد موِتها   :(انه حسب احلكمة اليت تتضمنها اآلية الكرمية      : اخلالصة
 أا تشهد على اخلالق احلكيم سبحانه حبياا، فاا مبوا تلفت النظر    األرض احلية هذه كـما   

اىل التأمل يف معجزات القدرة اإلهلية اليت تطرز جناحي الزمن؛ املاضي واملستقبل، فيعرض اهللا              
سبحانه ذا املوت أمام نظر االنسان ألوفاً من االرِبعِة بدالً من ربيع واحد، فبـدالً مـن أن                  

 تشهد عليها ذا املـوت  «الربيع احلاضر»درته سبحانه معجزةٌ واحدة وهي هنا   تشهد على ق  
  .الذي حلَّ يف الربيع احلاضر ألوف املعجزات

فكل ربيع من تلك األلوف من األرِبعِة، يشهد شهادة أقوى على الوحدانية من الربيـع           
مه الظاهرة اليت ليس هلا     احلاضر، ألنَّ الذي أرحتل اىل جهة املاضي قد أرحتل اليه بأسباب قدو           

صفة البقاء، فاألسباب اليت تذهب وتأيت ليست هلا إذن تأثري قط يف إحالل ربيع جديد عقب                
الربيع الراحل، بل القدير ذو اجلالل الذي ال حيول وال يزول هو الذي خلقه من جديد وربطه             

  .دحبكمته باألسباب الظاهرة، وأرسله على الصورة الرائعة اىل ميدان الشهو
أما وجوه األرض اليت ســتأيت يف املستقبل، واملــزهــرة بالربيــع النابـض          
باحلياة، فهي تشهد شهادةً أقوى من شهادا على الربيع احلاضر، ألن كل ربيـع يـأيت يف                 



املستقبل إمنا يأيت اليها من العدم، ومن غري شئ، ويبعث اىل املكان املعني، ومن مثة تحملُ عليه             
  . اصةوظيفة خ

  ! فيا أيها الغافل املطموس يف أوحال الطبيعة، والغارق فيها
إنَّ من ال تظهر يد حكمته وقدرته يف املستقبل اآليت كله، ومن ال يترك بصمات هـذه                

أن يتدخل يف حياة هـذه   - وأنى له ذلك - اليد على املاضي الذاهب كله، كيف يستطيع
 اللتني مها من غري شئ أن يتدخال يف أمر احلياة علـى             األرض؟ فهل ميكن للمصادفة والطبيعة    

  األرض؟
  : إن كنت صادقاً وراغباً يف جناة نفسك من هذه الورطة، فادنُ من احلقيقة وقل

أما املصادفة فهي   . ان الطبيعة إن كانت شيئاً موجوداً فهي كُراس القدرة اإلهلية ليس االّ           
  .ذي يستر جهلَناليست االّ ستار احلكمة اإلهلية اخلفية ال

  النافذة اخلامسة والعشرون
إن املضروب يدل بالضرورة على فاعل، وهو الضارب، واملصنوع املُـتقَن يسـتوجب             

  ..وهكذا... الصاِنع املتِقن، ووجود الولد يقتضي الوالد، والتحت يستلزم الفوق
النسبية، أي   أي   «االمور اإلضافية »وقد أطلق العلماء على أمثال هذه الصفات مصطلح         

  .ال حيصل الواحد دون اآلخر
 سواء يف جزئيات الكون أو كلياته، تدل علـى  «إمكان»فجميع ما يف هذه األمور من   

وما يشاهد يف اجلميع من انفعاالت تدل على فعل واحد، وما يشاهد يف مجيعها              . «الوجوب»
  .تلزم الوحدةمن خملوقية تدل على اخلالقية، وما يشاهد فيها من كثرة وتركيب يس

فالوجوب، والفعل، واخلالقية، والوحدة، تستلزم بالبداهة والضرورة من هو املوصوف          
 الذي هو ليس ممكناً وال منفعالً وال خملوقـاً وال           «الواجب، الفاعل، اخلالق، الواحد   »بــ  

  .كثرياً وال مركّباً
ومـا فيـه مـن      وعلى هذا األساس فان ما يف الكون من إمكان، وما فيه من إنفعال،              

خملوقية، وما فيه من كثرة، وما فيه من تركيب، يشهد شهادة واضحة علـى ذاِت واجـب                 
  .الوجود، الواحد األحد، خالق كل شئ الفعال ملا يريد



 من خالل   «الفعل» ويشاهد   «اإلمكان» من خالل    «الوجوب»كما يشاهد   : اخلالصة
، وكما يدل وجود كل منها على وجود        «الكثرة» من خالل    «الوحدة» وتشاهد   «األفعال»

 «املخلوقية، واملرزوقيـة »اآلخر داللة قاطعة، كذلك الصفات املشاهدة على املوجودات كـ   
..  داللـة قاطعـة    «اخلالقية والرزاقية »تدل على شؤون    ) أي كون املوجود خملوقاً ومرزوقاً    (

الـرزاق، والصـانع    اخلـالّق   »فوجود هذه الصفات أيضاً يدل بالضرورة وبالبداهة علـى          
  ...«الرحيم

 وعلى مئـات مـن      «الذات األقدس لواجب الوجود   »أي أن كل موجود يشهد على       
  .امسائه احلسىن مبا حيمل من مئاٍت من أمثال تلك الصفات

فإن مل تقبل أيها اإلنسان جبميع هذه الشهادات فينبغي لك إذن إنكار أمثـال تلـك                
  .الصفات كلها

  193ن النافذة السادسة والعشرو
ان أنواع اجلمال الزاهر، وأشكال احلسن الباهر، اليت تتألأل علـى وجـوه الكائنـات       
السريعة األفول، مث تتابع هذا اجلمال وجتدده بتجدد هذه الكائنات، واسـتمراره باسـتمرار              

متاماً كما ان   . إمنا يظهر أنه ِظلٌ من ظالل جتليات مجال سرمدي ال حيول وال يزول            .. تعاقبها
باب على وجه املاء الرقراق، وتتابع هذا اللمعان يف تتابع احلباب يدل على أن احلباب             تألأل احل 

فتلمع .. والزبد والتموجات اليت تطفو على سطح املاء إمنا متثل مرايا عاكسة ألشعة مشٍس باقية             
أنواع اجلمال أيضاً على املوجودات السيالة يف ر الزمان اجلاري يشري اىل مجـال سـرمدي                

  .، ويدل على ان تلك املوجودات امنا متثل اشارات وعالمات على ذلك اجلمالخالد
مثَّ ان ما خيفق به قلب الكون من حب جاد وعشق صادق يدل على معشـوق دائـٍم                  

إذ كما ال يظهر شئٌ يف الثمرة ما مل يوجد يف الشجرة نفسها، فكذلك العشق اإلهلي                ... باٍق
يبني أن عشقاً خالصاً  - وهو مثرة شجرة الكون - سانالعذْب الذي يستحوذ على قلب االن

                                                           
193
 .املؤلف - .مفتوحة ملن يريد أن يطل منها، وباألخص ألهل القلب واحملبة  



هذا احلب  . وحمبةً صادقة بأشكال شتى، مغروزة يف كيان الكون كله، وتتظاهر بأشكال شتى           
  .املالك قلب الكون يفصح عن حمبوب خالد سرمدي

ثُم إنَّ ما متور به قلوب اليقظني الراشدين من أصفياء الناس، وما يشـعرون بـه مـن                  
اب، وما يؤرقهم من وجد، وما حيسون به من جذبات، وما تتدفق به صدورهم من توق                اجنذ

وحنني، إمنا يدل على أن حنايا ضلوع الكون تعاين ما يعاين االنسان، وتكاد تتمزق من شدة                
وهذا اجلذب ال ينشأ إالّ مـن جـاذب         . اجنذاا وعظيم جذباا، اليت تتظاهر بصور متنوعة      

  .قية أبديةحقيقي، وجاذبية با
مث ان أرق الناس طبعاً وألطفهم شعوراً، وأنورهم قلباً، وهم األولياء الصاحلون من أهل              
الكشف والشهود قد أعلنوا متفقني على أم قد تبددت ظلمات نفوسهم باشـراق أنـوار               

  .جتليات ذي اجلالل، وذاقوا حالوة تعريف اجلميل ذي اجلالل، وتودده اليهم
 وتعريف نفسـه عـن طـريقهم        «الواجب الوجود »دة ناطقة على    فاعالم هذا شها  

  ..لالنسان
 مث ان قلم التجميل والتحسني الذي يبدع نقوشه يف وجه الكائنات، يدل بوضوح على              

  ..مجال أمساء مالك ذلك القلم املبدع
واالجنذاب .. والعشق الذي خيفق به قلبه    .. وهكذا فاجلمال الذي يشع من وجه الكون      

والروعة واإلبداع يف جمموع    .. والكشف والشهود الذي تبصره عينه    ..  به صدره  الذي ميتلئ 
يفتح نافذة لطيفة جداً ونورانية ساطعة أمام العقول والقلوب اليقظة، يتجلـى            .. الكون كله 

  .منها ذلك اجلميل ذو اجلالل، الذي له األمساء احلسىن، وذلك احملبوب الباقي واملعبود األزيل
ويا أيها الغافل املتقلب يف ظلمـات األوهـام         ! ر التائه يف ظلمات املادية    فيا أيها املغرو  

عد اىل رشدك، واسم مسواً الئقاً باالنسان، أنظر من خالل هـذه            ! واملختنق حببال الشبهات  
  .املنافذ االربعة، وشاهد مجال الوحدانية، وأظفر بكمال االميان، وكن انساناً حقيقياً

  نالنافذة السابعة والعشرو
  )62:الزمر) (اهللا خاِلق كُلِّ شيٍء وهو على كُلِّ شيٍء وكيلٌ(



ـَّبات»سنطل من هذه النافذة على ما يف موجودات الكون من      فـنرى «أسباب ومسب
ان امسـى األسبـاب وأشرفها قاصـرةٌ يدهـا عـلى بلوغ أدىن املسببات وعاجزة عـن             

 «املسـببات »ت االّ ستائر وحجباً، فالذي يوِجـد        فاألسباب إذن ليس  . ادراك ما ينجم عنها   
  :ولنوضح الكالم مبثال. هوغري األسباب

القوة احلافظة يف ذهن االنسان، وهي حبجم حبة من خردل موضوعة يف زاوية من زوايا               
دماغه، نراها وكأا كتاب جامع شامل، بل مكتبة وثائقية حلياة االنسـان، حيـث تضـم                

ترى أي سبب من األسباب ميكن      . ته من دون اختالط وال سهو     مستندات مجيع أحداث حيا   
ان يربز لتوضيح وتفسري هذه املعجزة الظاهرة للقدرة اإلهلية؟  أهو تالفيـف الـدماغ؟ أم أن     
ذرات حجريات الدماغ وهي بال شعور تستطيع احلفظ والتسجيل؟ ام ريـاح املصـادفات              

  العشوائية؟
القوة » جعلَ تلك «صانٍع حكيٍم»هرة االّ من إبداع فال ميكن أن تكون هذه املعجزة البا      

 مكتبة أو سجالً يضم صحائف أعمال األنسان، ليذكّره بأن ربه ال يغادر صغرية وال      «احلافظة
 يف ذهن «القوة احلافظة»خذ .. كبرية إالّ احصاها، وليعرضه أمام املشهد األعظم يوم احلساب     

بيوض ونوى وبذور وأمثاهلا من املعجزات البديعـة        االنسان، وقس عليها سائر املسببات من       
املصغرة، تر أينما وليت نظرك ويف أي مصنوع كان، فإنك أمام خوارق إبداع ال يقوى عليها        
سبب من األسباب، بل حىت لو اجتمعت األسباب مجيعها ألجياد تلـك الصـنعة اخلارقـة                

  .ألظهرت عجزها عجزاً تاماً ولو كان بعضها لبعض ظهرياً
فلو قيل هلا مفترضني فيها الشعور  - اليت يظَن أا سبب عظيم - ولنأخذ الشمس مثالً

هل تستطيعني إجياد جسم ذبابة واحدة؟ فالشك أا سترد         ! أيتها الشمس العظيمة  : واإلختيار
  :قائلة

إنَّ ما وهبين ريب من ضياء، وأغدق علي من حرارة وألوان، ال يـؤهلين للخلـق، وال                 
ين ما يتطلبه إجياد ذبابة من عيون ومسع وحياة، لست مالكة لشئ منها قط، فهذا األمـر                 مينح

  .هو فوق طاقيت كلياً



 وروعة مجاهلا قـد عزلـت األسـباب         «املسببات»نعم، كما أن االبداع الظاهر على       
 بيد اهللا   وسلبتها قدرة اخللق، ودلَّتنا بلسان حاهلا على مسبِّب األسباب، وسلَّمت األمور كلها           

كذلك النــتائج التــي     ) 123:هود) (والَيه يرجع االَمر كُلُّه   :(كما جاء يف اآلية الكرمية    
نيطت باملسببات، والغـايات  الناشئة والفـوائد احلاصلة منها، تظهر مجيعاً بداهــةً  أن              

يست إالّ من صنعه    وراء حجاب األسباب رباً كرمياً، حكيماً، رحيماً، وأن ما نراه من أشياء ل            
  .وإبداعه سبحانه
 - جمرد مالحظة -  اليت هي بال شعور عاجزة كلياً عن مالحظة«األسباب»ذلك ألن 

غاية لشٍئ مسبٍب، بينما اي خملوق يرد الوجود ال تناط به حكمة واحدة بل حكم عديـدة                 
ِجـد األشـياء مث     أي أن الرب احلكيم والكرمي هو الذي يو       . جداً وفوائد مجة وغايات شىت    

  :فمثالً. يرسلها اىل هذا العامل وجيعل تلك الفوائد غاية وجودها
ان األسباب الظاهرة لتكوين املطر، عاجزة عجزاً مطلقاً، وبعيدةٌ كل البعد عن أن تشفق 

  .على احليوانات، أو تالحظ أمورها وترمحها وترتل ألجلها
 - رسل املطر ويغيثها رمحة ا، وكأنهإذن فالذي تكفّل برزقها هو اخلالق اجلليل الذي ي

ومن هنا أطلق علـى  . رمحة متجسمة لكثرة ما فيه من آثار الرمحة والفوائد اجلمة - أي املطر
  .«الرمحة»املطر اسم 

 مث ان التزيينات البديعة واجلمال املبتسم على النباتات واحليوانات الـيت متـأل وجـه               
ية عليها، تدل على أن وراء ستار الغيب مدبراً يريد أن         املخلوقات قاطبة، ومجيع املظاهر اجلمال    

  .يعرِّف نفسه وحيببها ذه املخلوقات اجلميلة البديعة وتدل على وجوب وجوده ووحدانيته
إذن فالتزيينات الرائعة يف األشياء، وما يف مظاهرها من مجال بديع، وكيفياا املتسـمة              

 - التعرف والتودد - وهاتان الصفتان. يف والتوددباحلكمة، كلها تدل قطعاً على صفيت التعر
تشهدان بالبداهة على صانع قدير معروف ودود، فضالً عن شـهادما علـى وحدانيتـه               

  ..سبحانه



ان السبب الذي نراه شيئاً عادياً جداً، وعاجزاً عجزاً تاماً، قد استند اليه             : وزبدة الكالم 
 املتقن ال بد أنه يعزل ذلك السبب العاجز         «املسبب» فهذا. مسبب يف منتهى اإلتقان والنفاسة    

  .عن القيام باجياده
 وفوائده ترفع األسباب اجلاهلة واجلامدة فيما بينها وتسـلمها اىل           «املسبب»مث ان غاية    
  .يد الصانع احلكيم

 وما يتجلى عليها من عجائب الرمحـة        «املسبب»مث ان التزيينات املنقوشة على مالمح       
 صانع حكيم يريد ان يعرِّف قدرته اىل ذوي الشعور من خملوقاته، وحيبـب نفسـه                تشري اىل 
  .اليهم

ما تفسري هذه احلقائق املهمة الثالث اليت وضـعناها         !. أيها املسكني . فيا عابد األسباب  
بني يديك؟ وكيف ميكنك ان تقنع نفسك بأوهامك؟ ان كنت راشداً فمزق حجاب األسباب 

  . وحترر من األوهام املضلّة«ه ال شريك لههو اهللا وحد»:وقل
  النافذة الثامنة والعشرون

وِمن آياِتِه خلْق السمواِت واالَرِض واخِتالف اَلِْسنِتكُم والْواِنكُم ِانَّ يف ذِلك اليـاٍت             (
املني22:الروم) (ِللْع(  

ن حجريات اجلسم وانتهاًء لو نتأمل يف هذه الكائنات فسنشاهد أنَّ يف كل شئ  ابتداًء م
  .مبجموع العامل كله، حكمة شاملة، ونظاماً متقناً

فلدى فحصنا حلجريات اجلسم جند أن تدبرياً بالغ االمهية ينظّم شؤون تلك احلجـريات      
فكما أن  . املتناهية يف الصغر؛ ينظمها حسب أوامر من يرى مصاحل اجلسم كله، ويدير اموره            

 يف اجلسم على صورة شحوم داخلية تصرف عند احلاجة، كذلك جند قسماً من األغذية يدخر   
مث ننظر اىل النباتات فنجد أا مشمولة . يف كل من تلك احلجريات الصغرية قابلية إدِّخار دقيقة

وننظـر اىل   . وننظر اىل احليوانات فنجد أا تعيش يف حببوحة من الكرم العميم          . بتربية خاصة 
د أن ادارةً وتنويراًً يف منتهى العظمة يكتنفانه من كـل جوانبـه             أركان الكون العظيمة فنج   

وننظر اىل جمموع الكون كله، فاذا به يتجلى أمامنـا          . ويفضيان به اىل غايات عظيمة وجليلة     



وكأنه مملكة منسقة األرجاء، أو مدينة رائعة اجلمال، أو قصر منيف باذخ، وإذا بنا أمام أنظمة          
  . الية وغايات ساميةدقيقة ترقى به لبلوغ حكم ع

  :فكما أثبتنا يف املوقف األول من الكلمة الثانية والثالثني
ان املوجودات مرتبطة ببعضها ارتباطاً معنوياً وثيقاً اىل حد ال يدع جماالً قط ملداخلة أي               

  .شريك، حىت مبقدار ذرة واحدة من املداخلة، ابتداًء من الذّرات وانتهاًء بارات
سخِّراً حلُكمه مجيع ارات والنجوم والسيارات وميلك زمـام أمورهـا           فَمن مل يكن م   

 - ويتصرف مبقاليد شؤوا، ال ميكنه ان يوِقع حكمه، ويمضي أمره على ذرة واحـدة، أي 
من يكون رباً حقيقياً على ذرة واحدة ينبغي ايضاً أن يكون مالكـاً ملقاليـد    - بعبارة أخرى
  .الكون كله

أنه مـن   :  من الكلمة الثانية والثالثني    «املوقف الثاين »ا أوضحنا وأثبتنا يف     ويف ضوء م  
يعجز عن اهليمنة على السماوات كلها يعجز عن رسم خطوط سيماء االنسـان، أي إن مل                
يكن رباً ملا يف السماوات واألرض، ال يستطيع أن خيط مالمح وجه انسان، ويضـع عليـه                 

  .عالماته الفارقة
حىت بعني  - ك نافذة واسعة سعة الكون كله فإذا ما أطْلَلْت  منها جتدوهكذا جتد أمام

أن اآليات الكرمية اآلتية، قد كُتبت حبروف كبرية واضحة على صـفحات الكـون    - العقل
  :كله

ـَيٍء وهو على كُلِّ شيء وكيـلٌ     ( لَـه مَقَـالــيد السـمواِت    _ اهللا خاِلق كُلِّ ش
  )63 - 62:الزمر) (واالَرِض

لذا فَمن ال يستطيع رؤية هذه احلروف البارزة العظيمة املسطرة على صحيفة الكائنات،             
  .أو آدمي الصورة أنعامي التطلعات. أو فاقد قلبه..فما هو إالّ واحد من ثالثة إما فاقد عقله

  النافذة التاسعة والعشرون
  )44:ءاالسرا) (وِانْ ِمن شيٍء ِاالَّ يسبِّح ِبحمِدِه(

كنت سارحاً يف رفقة غربيت، أسوح مع الفكر، وأجول مع اخليال والتأمـل، فقـادتين          
من وسط هذا البسـاط   - على استحياء - قدماي اىل سفح رابية مزدانة باخلضرة، فرنت ايلَّ



األخضر، زهرة صفراء ساطعة الصفرة، وألوت جبيدها ايلَّ تناغيين بـود وحمبـة، فأثـارت               
 ويف سـائر املـدن      «وان» اىل زهرات مثلها كنت التقيها يف ربوع بلديت          مشاعري وأشواقي 

األخرى اليت كانت حتتضن غربيت مرةً بعد أخرى، فانثال هذا املعىن فجأةً على قليب، وها أنذا                
  :أسرده كما ورد

هذه الزهرة الرقيقة ليست االّ طغراء على صفحة اجلمال، وختم خيتم به خالق اجلمـال           
راء اىل العامل، فَمن كانت هذه الزهرة طغراءه ونقشه على البساط األخضر فـأن       رسالته اخلض 

مجيع األنواع من هذه الزهرة إذن هي أختامه على بسط األرض مجيعاً، وعالمـات وحـدة                
  .صنعه

وعقب هذه الصورة املتخيلة ورد اىل القلب هذا التصور؛ إن اخلتم املختوم به أية رسالة               
. فهذه الزهرة إمنا هي ختم رمحاين على رسالة الرمحن        . احب الرسالة كانت إمنا يدل على ص    

وهذه الرسالة هي سفح التل الصغري املسطور فيها الكلمات البليغة للنباتـات واألعشـاب،              
  .فهذه الرسالة إذن تعود لصاحب اخلتم هذا. واحملفور فوقها أنواع الزخارف احلكيمة اإلتقان

فاذا ذا السفح اجلميل يتحول يف نظـري ويأخـذ          . مث أوغلت يف التأمل أكثر فأكثر     
وانتصب السهل املنسبط أمام    . صورة ختم كبري وواضح على رسالة هذه الفالة املمتدة بعيداً         

وقد أفضى يب هذا التصور اىل هـذه        . خيايل رسالةً رمحانيةً رائعةً، ختمها هذا السفح اجلميل       
  :احلقيقة

 اىل صاحبها،  فكل شئ كاخلتم يسـِند مجيـع           كما أن كلّ ختم على أية رسالة يشري       
فكل شئ من حوله ميثل رسـالةً       . األشياء اليت حتيط به اىل خالقه الرحيم، وكأنه ختم رمحاين         

  .خلالقه الرحيم
وهكذا، فما من شئ االّ ويغدو نافذة توحيد عظيمة اىل حد يسلّم مجيع األشـياء اىل                

ميلك من النقوش احلكيمة واإلتقان البديع  - وال سيما األحياء - كل شئ... الواحد األحد
حبيث أن الذي خلقه على هذه الصورة البديعة قادر على خلق مجيع األشياء، أي أن الذي ال                 

  .يستطيع أن خيلق مجيع األشياء ال ميكن أن خيلق شيئاً واحداً
  !أيها الغافل



بة رسائل متداخلـة     تأمل يف وجه الكائنات جتد أن صحيفة املوجودات ما هي االّ مبثا           
وان كل رسالة منها قد خِتمت مبا ال        . بعضها يف البعض اآلخر، مبعوثة من قبل األحد الصمد        

ترى من جيرأ على تكذيب شهادات هذه األختام غري املتناهية؟ أية قوة            .يعد من أختام التوحيد   
            بأذن القلب ألٍي منها    ميكنها أن تكتم أصوات هذه الشهادات الصادقة؟ وأنت إذا ما أنصت

  .اَشهد اَنْ آل ِاله إالَّ اهللا: تسمعها تردد
  النافذة الثالثون

  )22:األنبياء) (لَو كَانَ فيهمآ اِلهةٌ ِاالّ اهللا لَفَسدتا(
  )88:القصص) (كُلَّ شيٍء هاِلك إالّ وجهه لَه الْحكْم وِالَيِه ترجعونَ(

لماء الكالم الذين سلكوا يف سبيل إثبات وجـود اهللا سـبحانه            هذه نافذة يطل منها ع    
وحنن إذ حنيل تفاصيل تلك األدلة اىل مظاـا         . «احلدوث» و   «اإلمكان»طريقاً مدعماً بأدلة    

 نـذكر  هنـا   «شرح املقاصـد » و «شرح املواقف »من أمهات كتب العلماء األعالم كـ       
ونفذَت ،اليه من خالل هذه النافذةشعاعات من فيض نور القرآن غمرت القلب .  

. إنَّ اآلمرية أو احلاكمية تقتضي رفض املنافسة، ورد املشاركة، ودفع املداخلة أياً كانت            
ومن هنا نرى أنه إذا وجد خمتاران يف قرية اختلَّ نظام القرية، واضطرب أمن الناس وراحتهم،                

حدة، فان احلابل خيتلط بالنابل،     وإذا ما كان هناك مديران يف ناحية، أو حمافظان يف حمافظة وا           
وإذا ما وجد سلطانان يف بالد فان الفوضى تضرب اطناا يف أركان البالد كلها، ويسـببان                

  .من القالقل واالضطرابات ما ال يحمد عقباها
فلئن كان االنسان الذي هو عاجز وحمتاج اىل معاونة اآلخرين، والذي حيمل ظالً جزئياً              

 احلاكمية، ال يقبل مداخلة أحٍد من مثيله يف شؤونه، ويرد املنـافس ردا              ضعيفاً من اآلمرية أو   
نعم، لئن كان االنسان العاجز هذا شأنه فكيف بآمرية القـدير املطلـق وحاكميـة           . شديداً

  ؟.السلطان األعظم رب العاملني
أي أن الوحدة   . ِقس بنفسك كيف سيسود قانون رد املداخلة ويهيمن على الكون كله          

فان رمت برهاناً قاطعاً    . و اإلنفراد من لوازم األلوهية، ومقتضى الربوبية، اليت ال تنفك عنها          أ
على هذا، وشاهداً صادقاً عليه، فدونك النظام األكمل، واإلنسجام األمجـل املشـاهدان يف              



لسماء، فتلمس النظام البديع سائداً يف كل شئ ابتداًء من جناح ذبابة وانتهاًء بقناديل ا       . الكون
ما شاء اهللا   .. سبحان اهللا : حىت جيعل هذا النظام املتقن العقلَ مشدوهاً أمامه ويردد من إعجابه          

فلو كان هناك موضع ولـو مبقـدار ذرٍة         . ويهوي ساجداً لعظمة مبدعه   .. تبارك اهللا .. كان
لشريٍك مهما كان، أو مداخلة يف شــؤون الكون مهما كــان نوعها، لَفَسد نظــام             
السماوات واألرض ولبدت آثار الفساد عياناً، ولَما كانت هذه الصـورة البديعـة املاثلـة               

) 22:االنبياء) (لَو كَانَ فيِهمآ اِلهةٌ ِاالَّ اهللا لَفَسدتا      : (وصدق اهللا العظيم الذي يقول    ... أمامنا
ثُم ارِجِع الْبصر كَرتيِن ينقَِلب     _ فَارِجِع الْبصر هلْ ترى ِمن فُطُورٍ     :(علما أن اآلية الكرمية اآلتية    

سريح وهاِسئاً وخ رصالْب 4 - 3:امللك) (ِالَيك(  
انه مهما كان االنسان جاداً يف حتريه القصور، فسريجع خائباً، مما يـدلنا أن النظـام                

  .دانيةأي أن انتظام الكائنات شاهد قاطع على الوح. واالنتظام مها يف  غاية الكمال
  : فقد قال علماء الكالم«احلدوث»أما بصدد 

موِجد، لذا : إن العامل متغري، وكل متغري حادث، وكل محدٍث البد له من محِدث، أي  
  ..«موِجٍد قدمي»فالكون البد له من 
  :وحنن نقول

نعم، ان الكون حادث، حيث نشاهد يف كل عصر ويف كل سنة بل يف كـل موسـم                
فالقدير ذو اجلالل هو الـذي      .  آخر مكانه، متضي كائنات، وتأيت أخرى      عالَماً يرحل وحيطُّ  

يوِجد هذا العامل من العدم يف كل سنة، بل يف كل موسم، بل يف كل يوم، ويعرضـه امـام                    
ارباب الشعور مث يأخذه اىل الغيب، ويأيت مكانه بآخر، وهكذا ينشر الواحد تلو اآلخـر يف                

  . بشكل متسلسل على شريط الزمانتعاقب مستمر، معلقاً تلك العوامل
 «العـدم »فترى الربيع معجزة باهرة من معجزات القدير اجلليل، يوِجد فيه األشياء من             

فالذي يبدل تلك العوامل، وجيددها ضـمن       . وجيدد تلك العوامل الشاسعة من غري شئ مذكور       
  .ةً لضيوفه الكرامالعامل األكرب، ليس االّ رب العاملني الذي بسط سطح األرض مائدةً عامر

  : فقد قال املتكلمون«اإلمكان»أما موضوع 



 متساوي الطرفني، أي اذا تساوى العدم والوجود بالنسبة اىل شئ مـا،             «اإلمكان»إنَّ  
  .فالبد من خمصص ومرجح وموجد

أي ال ميكن ان يوجـد املمكـن     . ألن املمكن ال ميكنه بداهةً ان يوِجد ممكناً آخر مثله         
واجـب  »فالبد إذن مـن     . «املمكنات»ر، ألنَّ وجوده يكونُ سلسلةً دائرةً مغلوقةً من         اآلخ

  .. يوِجد األشياء كلها«الوجود
 وأثبتوا بطالا باثىن عشـر برهانـاً        «الدور والتسلسل »ولقد فند علماء الكالم فكرة      

ت وأثبتـوا بـذلك      وقطعوا سلسلة األسباب واملسببا    «العرشية والسلمية »سميت بالرباهني   
  .«الواجب الوجود»

  :وحنن نقول
إنَّ اظهار اخلتم اخلاص للخالق اجلليل على كل شئ املختوم  به كل شئ هلـو أسـهل                  

  . مث بلوغ اثبات اخلالق جلَّ وعال«انقطاع سلسلة األسباب»وأقوى وضوحاً من برهان 
     رج السـهل   على هذا املـد «النوافذ» و «الكلمات»ولقد درجت بفيض القرآن مجيع

 واسع جداً، إذ يبني اخلالق من جهات ال حصر هلا،           «اإلمكان»ومع ذلك فان حبث     . القاطع
وليس منحصراً مبا سلكه املتكلمون من طريٍق إلثبات الصانع باثبـات انقطـاع التسلسـل،        

  . فالطريق واسعة بال حدود، اذ تؤدي اىل معرفة ال حدود هلا ملعرفة واجب الوجود
  :اآليتوتوضيح ذلك ك

بينما نرى كُلَّ شٍئ، يف وجوده ويف صفاته ويف مدة بقائه وحياته، متردداً ضمن طـرق        
إمكانات واحتماالت ال حد هلا، إذا بنا نشاهده قد سلك من بني تلك اجلهات اليت ال حد هلا          
              وهص، بل تذا الطراز املخص منح كل صفة من صفاته كذلكطريقاً منتظماً خاصاً به، وت ب

  ..له بتخصيص معني صفات وأحوال يبدهلا باستمرار ضمن حياته وبقائه
إذن فَسوق كل شٍئ اىل طريق معينة، واختيار الطريق املؤدية اىل ِحكَم معينة، من بـني                

إذ تـرى   . إمنا هو بإرادة خمصِّص، وبترجيح مرجِّح، وبأجياد موجٍد حكيم        . طرق غري متناهية  
أي هذا  - تظمة، وأحوال منسقة معينة خمصصة له، مث تراه يساقالشئ يلبس لباس صفات من

ليكون جزءاً من جسم مركب، فيخرج ذا من اإلنفراد، وعندئـٍذ تـزداد طـرق     - الشئ



اإلمكانات أكثر، ألنَّ هذا اجلزء ميكن أن يتخذ ألوفاً من األشكال واألمناط يف ذلك اجلسـم                
ع معني ذو فوائد ومصاحل، ويختار له هذا الوضـع          املركب، واحلال إننا نرى أنه يمنح له وض       

أي يساق اىل أداء وظـائف مهمـة        . من بني ما ال يحد من األوضاع اليت ال جدوى له فيها           
  .وبلوغ منافع شىت لذلك اجلسم املركب

مث نراه قد جعل جزءاً من جسم مركب آخر، فتزداد طرق اإلمكانات أكثر، ألن هـذا        
تشكل بألوف األمناط، بينما نراه قد أختري له وضع معـني ضـمن             اجلسم كذلك ميكن أن ي    

وهكذا كلما اوغلت يف    ... األلوف املؤلفة من الطرز واألمناط، فيساق اىل أداء وظائف اخرى         
اإلمكانات تبين لك جبالء ان مجيع هذه الطرق توصلك اىل مدبر حكيم، وجتعلك تقتنع اقتناعاً 

حيث أن مجيع املركبات مركبة من أجزاء،       . فة بأمر آمر عليم   تاماً بأن كل شئ يساق اىل وظي      
وهكذا فكل جزء موضوع يف موضع معني من املركب، وله          .. وهذه مركبة من أجزاء اخرى    

يشبه ذلك عالقة اجلندي مع  فصيله وسريته ولوائه وفرقته         .. وظائفه املخصصة يف ذلك املكان    
يع تلك التشكيالت العسكرية املتداخلة،     فله عالقات معينة ذات حكمة مع مج      . واجليش كله 

ومبثل اخللية اليت يف بؤبؤ عينك، هلـا عالقـة          .. وله مهمات ذات تناسق معني مع كل منها       
وظيفية مع عينك، وهلا وظيفة ذات حكمة ومصاحل مع الرأس ككل حىت لو اخـتلط شـئ                 

ايني واألوردة  جزئي بتلك اخللية الختلت ادارة اجلسم وصحته، وهلا عالقة خاصة مع الشـر            
واألعصاب، بل عالقة وظيفية مع اجلسم كله، مما يثبت لنا أن تلك اخللية قد اعطي هلا ذلك                 
. املوضع املعني يف بؤبؤ العني وأختري هلا ذلك املكان من بني ألوف األمكنة، للقيام بتلك املهام               

  .وليس ذلك االّ حبكمة صانع حكيم
ل منها يعلن بذاته، بصفاته، عـن صـانعه     فكل موجودات الكون على هذا الغرار، فك      

. بلسانه اخلاص، ويشهد على حكمته بسلوكه يف طريق معينة ضمن طرق امكانات ال حد هلا              
وكلما دخل اىل جسم مركب اعلن بلسان آخر عن صانعه ضمن تلك الطرق اليت ال حتد من                 

دةً بعدد تلك   وهكذا يشهد كل شئ على صانعه احلكيم وإرادته وإختياره، شها         . اإلمكانات
الطرق من طرق اإلمكانات اليت ال حتد، وبعدد املركبات وإمكاناا وعالقاا اليت فيها، اىل أن 



ألن الذي يضع شيئاً ما حبكمة تامة يف مجيع املركبات، وحيافظ على            . تصل اىل أعظم مركب   
  . تلك العالقات فيما بينها ال ميكن أن يكون االّ خالق مجيع املركبات

شيئاً واحداً مبثــابة شــاهــد بألــوف األلسنــة عـلـيــه        أي ان   
بــل ليس هناك ألوف الشهادات على وجوده سبحانه وحكمته واختياره          . سبحانه وتعاىل 

وحدها، بل الشهادات موجودة ايضاً بعدد الكائنات، بل بعدد صفات كل موجود وبعـدد              
  .«الواجب الوجود»حتد على  شهادات ال «اإلمكان»وهكذا ترد من زاوية . مركباته

قل يل بربك أليس صم األذان عن مجيع هذه الشهادات اليت ميأل صداها             ! فيا أيها الغافل  
  الكون كله هلو صمم ما بعده صمم، وجهل ما بعده جهل؟

  النافذة احلادية والثالثون
  )4:التني) (لَقَد خلَقْنا اإلنسانَ ىف اَحسِن تقْوٍمي(
  )21ــ20:الذاريات) (وىف اَنفُِسكُم اَفَالَ تبِصرونَ_ ِض آيات ِللْموقننيوِىف االْر(

حنن هنا أمام نافذة االنسان، نتطلع من خالل نفس االنسان اىل نور التوحيد، وحنن إذ               
حنيل تفاصيل ذلك اىل الكتب واألسفار املدونة من قبل ألوف األولياء الصاحلني الذين حبثوا يف              

سان بأسهاب، نود ان نشري اىل بضع اشارات مستلهمة من فيض نور القرآن الكرمي،              نفس االن 
  :وهي كما يأيت

ان االنسان هو نسخة جامعة ملا يف الوجود من خواص، حىت يشِعره احلـق سـبحانه                
نكتفي يف بيان   . وتعاىل مجيع امسائه احلسىن املتجلية مبا اودع يف نفس االنسان من مزايا جامعة            

 ويف رسائل أخرى، غري أننا نبني هنا ثالث نقـاط     «الكلمة احلادية عشرة  »مبا ذكرناه يف    هذا  
  :فقط

  :النقطة األوىل
  : مرآةٌ عاكسة لتجليات األمساء اإلهلية احلسىن، وهو مرآة هلا ثالثة أوجه«االنسان»إن 

لنـور  كما أن الظالم سبب لرؤية النور، أي أن ظالم الليل وشدته يبني ا            : الوجه االول 
فاألنسان ايضاً يعرِّف بضعفه وعجزه وبفقـره وحاجاتـه،         .. ويظهره بشكل أكثر وضوحاً   

  .وبنقصه وقصوره، قدرةَ القدير ذي اجلالل، وقوته العظيمة، وغناه املطلق، ورمحته الواسعة



بـل  . فيكون االنسان ذا كأنه مرآة عاكسة لكثري من جتليات الصفات اإلهلية اجلليلة           
ا حيمله من ضعف شــديد، وما يكتــنــفــه من اعــداء ال حد هلم،   حىت ان م  

فال جيد وجدانه امللهوف إالّ     . جيعله يتحرى دائماً عن مرتكز يرتكز عليه، ومستند يستند اليه         
  .اهللا سبحانه

وهو مضطر ايضاً اىل حتري نقطة استمداد يستمد منها حاجاته اليت ال تتناهى، ويسد ا        
مـن   - اهي، ويشبع آماله اليت ال اية هلا، فال  جيد يف غمرة حتريه اال االستنادفقره غري املتن
  .اىل باب غين رحيم، فيتضرع اليه بالدعاء والتوسل - هذه اجلهة

أي أن يف  كل وجدان نافذتني صغريتني من جهة نقطة االستناد واالستمداد، فيتطلـع               
  .حيماالنسان منهما دوماً اىل ديوان رمحة القدير الر

فهو أن االنسان مرآة لتجليات األمساء احلسىن، اذ ان ما وِهـب مـن      : أما الوجه الثاين  
 وأمثاهلـا مـن     «العلم، والقدرة، والبصر، والسمع، والتملك، واحلاكمية     »مناذج جزئية من    

الصفات اجلزئية، يصبح مرآة عاكسة يعرف منها الصفات املطلقة هللا سبحانه وتعاىل، وادراك             
قدرته وبصره ومسعه وحاكميته وربوبيته، فيفهم تلك الصفات املطلقة للربوبية بالنسبة           علمه و 

  :وال شك أنه بعد ذلك سيحاور نفسه ويقول مثالً.. حملدوديتها عنده
كما أنين قد قمت ببناء هذا البيت، وأعلم تفاصيله، وأشاهد مجيع جوانبه وأجزائـه،              

ا الكون العظيم من مبدٍع ومالٍك يعرف اجـزاءه         وأديره بنفسي، فأنا مالكه، كذلك البد هلذ      
  .معرفة كاملة، ويبصر كل صغرية وكبرية فيه، ويديره

لكون االنسان مرآة عاكسة لألمساء احلسىن، فهو ايضاً مرآة عاكسة هلـا    : الوجه الثالث 
املوقـف  »ولقد وِضح هذا بشئ من التفصيل يف مسـتهل          . من حيث نقوشها الظاهرة عليه    

 اجلامعة لألنسان، فيها أكثر من سـبعني        «املاهية» ان   «الثانية والثالثني »الكلمة   من   «الثالث
  : نقشاً ظاهراً من نقوش األمساء اإلهلية احلسىن، فمثالً
 ويظهر من حسن تقوميـه اسـم        «اخلالق»يبني األنسان من كونه خملوقاً، اسم الصانع        

. «اللطيـف » واسـم    «الكرمي» اسم    ويدلّ من كيفية تربيته ورعايته على      «الرمحن الرحيم »



وهكذا يربز االنسان نقوشاً متنوعة وخمتلفة لألمساء احلسىن املتنوعة جبميع أعضائه وأجهزتـه،             
  . وجوارحه وجبميع لطائفه ومعنوياته، وجبميع حواسه ومشاعره

أي كما أن يف األمساء احلسىن أمساً أعظم هللا تعاىل، فهناك نقش أعظم يف نقوش تلـك                 
  . ء وذلك هو االنساناألمسا

فيا من يعد نفسه انساناً حقاً، إقرأ نفسك بنفسك، وإن مل تفعل فلرمبا بط من مرتبـة                 
  .االنسانية اىل مرتبة اإلنعام

  : النقطة الثانية
  :تشري هذه النقطة اىل سٍر مهٍم من أسرار األحدية، وتوضيحه كما يأيت

ع مجيع أحناء جسم االنسـان، حـىت   كما أن روح اإلنسان، ترتبط بعالقات وأواصر م 
اليت هي لطيفة  - جتعل مجيع اعـضائه ومجيع اجزائه، يف تعاون تامٍّ فيما بينها، أي أن الروح

 - ربانية وقانون أمري اُلبس الوجود اخلارجي باألوامر التكوينية اليت هي جتلي اإلرادة اإلهلية
 وال يشغلها شئٌ عن تفقـدها،       ال حيجبها شئ عن إدارة شؤون كل جزء من اجزاء اجلسم،          

وإيفاء حاجات اجلسم بكل جزء من أجزائه، فالبعيد والقريب إزاءها سواء، وال مينع شئ شيئاً 
قط، إذ تقدر على مد عضو واحد بأمداد من سائر األعضاء، وتستطيع ان تسوق اىل خدمته                

سم، وتِحس من بل تقدر أن تعرف مجيع احلاجات بكل جزء من أجزاء اجل        . األعضاء األخرى 
خالل هذا اجلزء جبميع االحساسات، وتدير من هذا اجلزء الواحد اجلسم بأكمله، بل تتمكن              

  ..الروح أن ترى وتسمع بكل جزء من اجزاء اجلسم ان كانت قد اكتسبت نورانية اكثر
هلا هذه القدرة إلظهار  - فما دامت الروح اليت هي قانون أمري من قوانني اهللا سبحانه

ال هذه االجراءات يف العامل الصغري وهو االنسان، فكيف يصعب إذن على اإلرادة املطلقة              أمث
، وعلى قدرته املطلقة من القيام بأفعال ال حد هلا يف العامل األكرب، وهـو               )وهللا املثل االعلى  (

الكون، ومساع أصوات ال حد هلا فيه، وبأجابة دعوات ال اية هلا تنطلق من موجوداته؟ فهو                
سبحانه يفعل ما يشاء يف آن واحد، فال يؤده شئ وال حيتجب عنه شئ، وال مينع منه شـئٌ                   

فالقريب . يرى الكل يف آن واحد، ويسمع الكل يف آن واحد         . شيئاً، وال يشغله شئ عن شئٍ     



والبعيد لديه سواء، إذا أراد شيئاً يسوق له كُلَّ شئ، يبصر كُلَّ شئ من أي شئ كان، يسمع                  
  .، ويعرف كلَّ شئ بكل شئ، فهو رب كل شئأصوات كل شئ
  :النقطة الثالثة

ان للحياة ماهية عظيمة مهمة، ووظيفة ذات أمهية بالغة، وحيث أن هذا البحـث قـد      
الكلمة الثامنة  -  ويف املكتوب العشرين«النافذة الثالثة والعشرين» من «نافذة احلياة»فصل يف 

  : اىل ما يأيتلذا حنيل البحث اليهما، وننبه هنا - منه
ان النقوش املمزوجة يف احلياة واليت تظهر على صورة حواس ومشاعر، هذه النقـوش              

فتكون احلياة من هذه    . تشري اىل امساء إهلية حسىن كثرية، واىل شؤون ذاتية هللا سبحانه وتعاىل           
  .الوجهة مرآة عاكسة ساطعة لتجليات الشؤون الذاتية للحي القيوم

سع أليضاح هذا السر ألولئك الذين مل يرتضوا باهللا رباً، والذين مل            وملا كان وقتنا ال يت    
  .يبلغوا بعد مرتبة االميان اليقني، لذا سنغلق هذا الباب

  النافذة الثانية والثالثون
هو الّذى اَرسلَ رسولَه ِبالْهدى وديِن احلَقِّ ليظِْهره علَى الديِن كُلِّـه وكَفـى ِباللّـِه                (
  )29 - 28:الفتح..) (محمد رسولُ اهللا_ شهيداً
)                 ِض ال إلهاالَراِت وموالس لْكم ميعاً الَّذى لَهج كُمولُ اهللا ِالَيسى رِان اسها النآ اَيقُلْ ي

ميتييي وحي و158:االعراف..) (ِاالّ ه(  
وس النبـوة، حبيـب رب   هذه النافذة هي نافذة ختص مشس مساء الرسالة، بل مشس مش       

  .العاملني، حممداً عليه أفضل الصالة والتسليم
. ان هذه النافذة ساطعة سطوع الشمس، وواسعة سعة الكون، ومنورة نورانية النـهار            

 ويف  «املعـراج » إثباتاً قاطعاً يف الكلمة احلادية والثالثني، رسالة         «النبوة»وحيث أننا قد أثبتنا     
املعجـزات  » ويف املكتوب التاسع عشر، رسالة       «دالئل النبوة » الكلمة التاسعة عشرة، رسالة   

 لذا فنحن نستعيد هنا بذاكرتنا بعض ما هو مذكور يف تلك الرسائل، وحنيل اليها،               «األمحدية
  :إالّ أننا نقول



ان الرسول اإلكرم عليه أفضل الصالة والسالم، الذي هو برهان التوحيد الناطق، قـد              
ء، وبينه للبشرية أبلغ بيان، يف مجيع سريته العطرة، وبكل ما وهبه            أعلن التوحيد واظهره جبال   

اهللا من قوة، فهو الذي ميلك جبناحي الرسالة والوالية قوة إمجاع وتواتر مجيع األنبياء الذين أتوا 
وفتح ذه القوة اهلائلة نافذة . قبله، وقوة تواتر وامجاع مجيع األولياء واألصفياء الذين أتوا بعده

ة عظيمة سعة العامل االسالمي إزاء معرفة اهللا سبحانه، فبدأ يتطلع منها ماليني العلمـاء               واسع
اإلمام الغزايل واإلمام الرباين وحمي الدين بـن عـريب          : احملققني واألصفياء والصديقني أمثال   

  . والشيخ الكيالين، فهؤالء وغريهم يتطلعون من هذه النافذة املفتوحة، ويبينوا لآلخرين
وهل أنَّ من ال ينظر ! هل هناك من ستار يا ترى ميكن اسداله على هذه النافذة العظيمة     ف

  !من هذه النافذة ميلك شيئاً من العقل، فاحكم أنت
  النافذة الثالثة والثالثون

  )1:الكهف) (اَلْحمد ِللِّه الَّذى اَنزلَ على عبِدِه الِْكتاب ولَم يجعلْ لَه ِعوجاً(
  )1:ابراهيم) (الر ِكتاب اَنزلْناه ِالَيك ِلتخِرج الناس ِمن الظُّلُماِت ِاىلَ النوِر(

 السابقة ما هو إالَّ بضع قطرات مـن حبـر           «النوافذ»تأمل وأعلم ان ما ذُكر يف مجيع        
ار ، فاذا كان األمر هكذا فانك تستطيع اآلن قياس االمداء العظيمـة ألنـو             «القرآن الكرمي »

 جمرد نظرة بسيطة وجمملة - التوحيد اليت تفيض من حبر احلياة يف القرآن الكرمي، ولو أننا نظرنا
اىل منبع مجيع تلك النوافذ، وكرتها وأصلها وهو القرآن العظيم، لوجدناه نافـذة جامعـة    -

رسـالة إعجـاز    (ساطعة تشع نوراً فياضاً ال حد له، وحيث ان الكلمة اخلامسة والعشرين             
واالشارة الثامنة عشرة من املكتوب التاسع عشر، قد حبثتـا سـعة هـذه النافـذة                ) لقرآنا

  .وسطوعها، مبا فيه الكفاية، لذا حنيل البحث اليهما
وختاماً نرفع أكفنا ضارعني أمام عرش الرمحن جل جالله الذي انزل علينا هذا القرآن              

  :الكرمي رمحةً ونوراً وهدايةً وشفاًء ونقول
  ) ال تؤاِخذْنآ ِانْ نِسينآ اَو اَخطَاْناربنا (
  ) ربنا الَ تزغْ قُلوبنا بعد ِاذْ هديتنا(
) ليمالْع ميعالس تاَن كآ ِانلْ ِمنقَبا تنبر_  



حيمالر ابوالت تاَن كآ ِاننلَيب عتو  (  
  تنـــبيه
 الذي يضم ثالثاً وثالثني نافذة، نسأل اهللا تعـاىل أن           «ثونالثالث والثال »هذا املكتوب   

ويشد من إميان الذي جيـد يف إميانـه   .. يكون زاداً ملن ال إميان له، فيدعوه اىل حظرية اإلميان       
ويوسع من آفاق االميـان  .. وجيعل اإلميان القوي التقليدي إمياناً حتقيقياً راسخاً.. ضعفاً فيقويه 

يهب ملن كان إميانه واسعاً مدارج الرقي يف املعرفة اإلهليـة الـيت هـي               و.. التحقيقي الراسخ 
  .األساس يف الكمال احلقيقي، ويفتح أمامه مشاهد أكثر نورانية وأشد سطوعاً

  : ألجل هذا، فليس لك ان تقول
أكتفي بنافذة واحدة دون األخرى، ذلك ألن القلب يطلب حظه رغم أن العقل قـد               

أي . ى تطالب حبظها، بل حىت اخليال يطالب بقبٍس من ذلك النور          انتفع، والروح هي األخر   
ولقد كان املخاطب األساس يف رسالة . ان كل نافذة من النوافذ هلا فوائد متنوعة، ومنافع شىت

 السابقة، هو املؤمن، وكان امللحد يف موضع االستماع، أما هذه الرسالة فاملخاطب             «املعراج»
  .د، واملؤمن هو يف موضع االستماعاألساس فيها هو املنكر اجلاح

لذا فقـد   - بناًء على سبب مهم - وملا كنت قد كتبت هذا املكتوب يف غاية السرعة
بقي على حاله، ومل أراجع مسودته، ومل أدخل عليها أي تعديل، فال جرم أنْ سيكون فيه شئٌ 

 ان ينظـروا    فأرجو من إخواين  . من القصور والتشوش يف بعض العبارات، ويف طريقة العرض        
ما بدر مين من خطأ، ويـدعوا يل   - إن استطاعوا - اليه بعني الصفح والسماح، ويصححوا

  .والـمالم على من إتبع اهلوى.. والسالم على من اتبع اهلدى. باملغفرة
) العليم احلكيم تان كنا ِانتلَّما عا ِاالّ ملَن ك ال ِعلْمانبحس(  

أرسلته رمحة للعاملني وعلى آله وصحبه وسلماللّهم صلِّ على م ن..  
   آمني



 
 

  اللوا مع
  

  من بني هالل صوٍم وهالل العيد
  ازاهري تفتحت عن نوى احلقائق وديوان شعر إمياين لطالب النور

  
  
  :تنبيه

 ال جيري جمرى الدواوين االخرى على منط واحد         «اللوامع»ان هذا الديوان املوسوم بـ      
ن املواضيع؛ ذلك ألن املؤلف احملترم قد وضح فيه املقوالت البليغة املختصـرة             متناوالً عدداً م  

، وألنه قد كتب على اسلوب النثر، زد على ذلك          «نوى احلقائق »جداً ألحد مؤلفاته القدمية     
فـال  . ال جينح اىل اخلياالت واالنطالق من احاسيس غري موزونة، كما هو يف سائر الدواوين             

فهو درس . دفتيه االّ ما هو موزون مبيزان املنطق وحقائق القرآن واالميان     يضم هذا الديوان بني     
. علمي بل قرآين وامياين ألقاه املؤلف على مسامع ابن أخيه وامثاله من الطالب الذين الزموه              
ولقد اقتدى استاذنا واستفاض من نور وما علّمناه الشعر فما كان له ميل اىل النظم والشـعر                 

  .ا ابداً، كما بينه يف التنبيه املتصدر لألثر وادركنا حنن ايضاً منه هذا االمرومل يشغل نفسه م
وقد مت تأليف هذا الديوان الشبيه باملنظوم خالل عشرين يوماً، بعد سـعي متواصـل               

دار »لساعتني او زيادة نصف ساعة من الزمان يومياً، مع كثرة املشاغل واملهام اجلليلة لــ                
 تأليفاً كهذا ضمن هذا الوقت القصري جداً، مع ما يف كتابة صـحيفة           ان. «احلكمة االسالمية 

واحدة من املنظوم صعوبة تفوق عشر صفحات من غريه، ومع وروده فطرياً وطبعه كما ورد               
جيعلنا نراه خارقة من خوارق رسائل النور، .. دون أن يطرأ عليه تصحيح أو تشذيب أو تدقيق

  .راءته نثراً دون تكلّف فال نعلم ديوان شعر مثل هذا يسهل ق



لطالب النـور، اذ هـو      ) الرومي(نسأل اهللا ان جيعل هذا املؤلَّف النفيس مبثابة املثنوي          
خالصة قيمة لرسائل النور ويف حكم فهرس يبشر بقدومها ويشري اشارة مستقبلية اليها، تلك              

  .الرسائل اليت ظهرت بعد عشر سنوات واكتملت يف غضون ثالث وعشرين سنة
  ر، حممد فيضي، خسرو صنغو

  من طالب النور       
  
  

  Οتنـبيه
  .مل اقدر النظم والقافية قدرمها، لعدم معرفيت ما، فاملرء عدو ملا جهل

التضحية بصـافية فـداء     »ومل أشأ قط تغيري صورة احلقيقة لتواِفق اهواء القافية، نظري           
 يف هذا الكتاب اخلايل من القافية وألجل هذا فقد ألبست أمسى احلقائق أردأ املالبس     194للقافية  
  :وذلك. والنظم

  : اوالً
  .فكنت احصر فكري يف املعىن وحده، دون اللفظ. ألنين ال أعلم أفضل من هذا

  : ثانياً
أردت أن ابني ذا االسلوب نقدي ألولئك الشعراء الذين ينحتـون اجلسـد ليوافـق               

  !اللباس
  :ثالثاً

                                                           
Ο
 1337 وطبعه ونشره يف سنة »سعيد القدمي«هذا الديوان الشبيه باملنظوم هو آخر ما الّفه : مالحظة  
 بعد »الكلمات«ذه ان يلحقوه مبجموعة وبعد تأليفه لرسائل النور وانتشارها، أوصى تالمي) م1921(

ويف أوائل اخلمسينات وضع هوامش جديدة وأمر بنشره على هذه الصورة . حذفه احباث وفقرات منه
 .املترجم - النهائية

194
 وطلقّها كي تستقيم »صافية«يحكى ان رجالً كان يقرض الشعر ضحى بزوجته املسماة : مثل تركي  

 .املترجم  - . قافية شعره



الية مع انشغال القلب ا يف هذا الشهر املبارك،         أردت اشغال النفس ايضاً باحلقائق الع     
  .شهر رمضان

  .وألجل هذه االسباب اُختري هذا االسلوب الشبيه باساليب املبتدئني
  !ولكن ايها القارىء الكرمي
فإياك أن ختطىء فتنظر اىل االسلوب املتهرئ  - وانا اعترف به - لئن كنت قد أخطأت

  .فيعة، ومن مث ون من شأاوال تنعم النظر يف تلك احلقائق الر
  

  ايـضاح
  !ايها القارئ الكرمي

انين اعترف سلفاً بضجري من فقر قابلييت يف صنعة اخلطّ وفن النظم، اذ ال استطيع اآلن               
  .حىت كتابة إمسي كتابة جيدة، ومل امتكن طوال حيايت من نظم بيٍت واحد أو من وزنه

 قويةٌ يف النظم، وقد كانـت روحـي         ولكن، وعلى حني غرة أحلّت على فكري رغبةٌ       
من نظٍم فطري عفوي على منط مدائح تصـف         195قول نواالسيسيبان     »ترتاح ملا يف كتاب     

فاخترت لنفسي طراز نظمه، وكتبت نثراً شبيهاً       . غزوات الصحابة الكرام رضوان اهللا عليهم     
 تذكّر النظم واالهتمام    فليقرأه من شاء نثراً قراءة سهلة دون      . ومل اتكلف للوزن قطعاً   . بالنظم

به، بل عليه أن يعده نثراً ليفهم املعىن، اذ هناك ارتباط يف املعىن بني الِقطع، وعليه االّ يتوقـف     
فكما تكون الطاقية والطربوش بال شرابة كذلك يكون الوزن ايضاً بال قافيـة،             196. يف القافية 

ذابني صنعةً يشغالن فكر االنسـان      بل اعتقد انه لو كان اللفظ والنظم ج       . والنظم بال قاعدة  
ما ويشدانه اليهما، فاألوىل اذن ان يكون اللفظ بسيطاً من غري تزويق لئال يصرف النظـر                

  .اليه
                                                           

قصيدة طويلة تنوف على اربعمائة بيت يف وصف غزوات الصحابة الكرام، باللغة الكردية )    195
  املترجم ــ - .الكرماجنية الشمالية، نظَمها املال خالد آغا الزيباري املعروف بزهده وتقواه 

 

196
 املترجم - .اللفظولقد وفّقنا ا لترمجة هذا الديوان الرائع نثراً ايضاً مكتفني باملعىن دون القافية او   



  .القرآن الكرمي: ان استاذي ومرشدي يف هذا الكتاب
  احلياة: وكتايب الذي أقرأه

  .نفسي: وخماطيب الذي أوجه له الكالم
ز، فمستمع ليس االّ، واملستمع ال حيق له االنتقاد، بل يأخذ ما       أما أنت ايها القارئ العزي    
  .يعجبه وال يتعرض ملا ال يعجبه

فإنين آمل ان 197وملا كان كتايب هذا نابعاً من فيض الشهر الكرمي، شهر رمضان املبارك، 
  .يؤثر يف قلب اخي يف الدين، فيهدي يل بظهر الغيب دعاًء باملغفرة أو قراءة سورة الفاحتة

  
  
  

  198الداعي 
 لسعيد ذي اآلثام واآلالم وقد غدا متـام         200 يضم تسعاً وسبعني جثة      199قربي املهدم   
  الثمانني شاهد قربي
  . لضياع االسالم201والكل يبكي 

                                                           
197
  : حىت أن تأريخ تأليفه ظهر يف العبارة اآلتية  
  .  املؤلف»1337:جمموع ارقامه«) جنم أدب وِلد هلاللَي رمضان(
  
  
 

198
 .املؤلف - هذه القطعة توقيعه  

199
فلقد اخرجت السلطات آنذاك جثمانه ودفنته يف مكان جمهول وذلك بعد مرور اربعة اشهر على   

 .املترجم  - )1960وفاته 
200
فضالً عن ان سعيداً . يعين ان سعيدين ميوتان يف السنة الواحدة، حيث يتجدد اجلسم يف السنة مرتني  

 .ــاملؤلف*)سيعيش اىل هذا التاريخ، اي اىل هذه السنة، التاسعة والسبعني، اذ ميوت يف كل سنة سعيد
201
 .املؤلف - .افلقد احس قبل الوقوع  ذه االحوال قبل عشرين سنة من وقوعه  



  .فيئن ذلك القرب امللئ باالموات مع شاهده
  وغداً انطلق مسرعاً اىل ساحة عقباي

  أن مستقبل آسيا بأرضها ومسائها: وانا على يقٍني
  تسلم ليد االسالم البيضاءيس

  اذ ميينه مين االميان
  202. مينح الطمأنينة واالمان لألنام

  
  
  
  
  .املؤلف - هذه القطعة توقيعه) 1(
فلقد اخرجت السلطات آنذاك جثمانه ودفنته يف مكان جمهول وذلك بعد مـرور             )2(

  .املترجم  - )1960(اربعة اشهر على وفاته 
. سنة الواحدة، حيث يتجدد اجلسم يف السنة مـرتني        يعين ان سعيدين ميوتان يف ال     ) 3(

فضالً عن ان سعيداً سيعيش اىل هذا التاريخ، اي اىل هذه السنة، التاسعة والسبعني، اذ ميوت                
  . ــاملؤلف(*)يف كل سنة سعيد

  .املؤلف - .فلقد احس قبل الوقوع  ذه االحوال قبل عشرين سنة من وقوعها) 4(
  1951اضافها املؤلف نفسه اىل الكتاب بعد سنة  (*)  بعالمة هذه الفقرات املنتهية(*) 

  ـــ املترجم
  
  

  ِبسِم اهللا الرحمِن  الرحيِم

                                                           
202
 املترجم - 1951اضافها املؤلف نفسه اىل الكتاب بعد سنة *) هذه الفقرات املنتهية بعالمة   



  .احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني، وعلى آله وصحبه أمجعني
  

  برهانان عظيمان للتوحيد
o هذا الكون بذاته برهان عظيم.  

ويذكُران بصـوت   . ن الشهادة يسبحان بالتوحيد، توحيد الرمحن     اذ لسان الغيب ولسا   
  ).ال إله االّ هو: (هائل

فكل ذرات الكون، وحجرياته، وأركانه، وأعضائه؛ لسان ذاكر يلهج مع ذلك الصوت            
  ).ال إله االّ هو: (الداوي بـ  

ـ              إلـه إالّ    ال: (يف تلك األلسنة تنوع، ويف تلك االصوات مراتب، االّ اا تنطلق معاً ب
  ).هو

يذكر ربه بصوت عاٍل، واألصوات الرقيقة ألجزائه وذراتـه         .. هذا الكون انسان أكرب   
  ).ال إله االّ هو:(كلها تدوي مع ذلك الصوت اهلادر

  .نعم ان هذا العامل يتلو آيات القرآن يف حلقة ذكر عظيمة
  ). االّ هوال إله:(وهذا القرآن املشرق املنور يترمن مع ذوي األرواح كلها بـ

o ه كلها ألسنة صادقة. هذا الفرقان احلكيم، برهان ناطق لذلك التوحيدوأشعة .. آيات
  ).ال إله االّ هو: (فاجلميع يذكر معاً.. ساطعة باالميان

فاذا ما ألصقت األذن بصدر هذا الفرقان، ستسمع من أعمق األعماق صدى مساويـاً              
  ).ال إله االّ هو:(صرحياً ينبعث 
لصوت اللطيف، صوت رفيع عاٍل، يف منتهى اجلدية وغاية اإلينـاس، وايـة             فذلك ا 

  ).ال إله االّ هو:(يقول مكرراً .. ومدعم بالربهان القاطع املقنع. الصدق واالخالص
  : هذا الربهان املنور، جهاته الست شفافة رائقة اذ

  .عليه نقش االعجاز الظاهر
  ).الّ هوال إله ا:(وفيه يلمع نور اهلداية، ويقول
  .حتته نسيج الربهان واملنطق



  ).ال إله االّ هو:(يف ميينه استنطاق العقل، ويصدقه بـ 
  .استشهاد الوجدان - الذي هو ميني - ويف مشاله

  .امامه احلسن واخلري
  .وهدفه السعادة
  ).ال إله االّ هو:(مفتاحه دائماً

  . ضالوحي احمل: أي استناده؛ مساوي وهو. ومن ورائه الذي هو أمام
  ).ال إله االّ هو:(فهذه اجلهات الست منرية مضيئة، يتجلى يف بروجها 

  .فأنى للوهم ان يسترق منها السمع، وانى للشبهة ان تطرق باا
  !!أفيمكن ان يدخل ذلك املارق هذا الصرح البارق الشارق
  ).ال إله االّ هو:(فأسوار سوره شاهقة، وكل كلمة منه ملَك ناطق بــ

  .قرآن العظيم حبر ناطق للتوحيدفذلك ال
  .نتناوهلا رمزاً قصرياً مما ال يعد من الرموز. «سورة االخالص»لنأخذ قطرة منه مثاالً؛ 

وتثبت سبعة أنواع مـن التوحيـد يف مجلـها    . اا ترد الشرك جبميع أنواعه رداً قاطعاً   
  .ثالث مجٍل منها مثبتة وثالث منها منفية: الست

اشارة بال قرينة، أي هو تعيني باالطالق، ففي ذلك التعـيني           ): هو قل: (اجلملة االوىل 
فلو استغرقت البصريةُ النافذة اىل     . وهذا اشارة اىل توحيد الشهود    .  ال هو االّ هو   : أي. تعين

  .«ال مشهود االّ هو»: احلق يف التوحيد، لقالت
ال »: ول بلسان احلـق   تصريح بتوحيد األلوهية، اذ احلقيقة تق     ) اهللا أحد : (اجلملة الثانية 

  .«معبود االّ هو
  .صدف لدرين من درر التوحيد) اهللا الصمد: (اجلملة الثالثة

  .«ال خالق االّ هو»: فلسان نظام الكون يقول: توحيد الربوبية: األول
ال »: ان لسان احلاجة اىل مؤثر حقيقي يف الكون كله يقول        : أي: توحيد القيومية : الثاين
  .«قيوم االّ هو



يستتر فيها توحيد اجلالل، ويرد أنواع الشرك، ويقطـع دابـر           ) مل يلد : (لة الرابعة اجلم
  :الكفر

  .الن الذي يتغري ويتناسل ويتجزأ الشك انه ليس خبالق وال قيوم وال إله
عليهما (يرد مفهوم البنوة والتولد، اذ يقطع قطعاً شرك بنوة عيسى وعزير            ): مل يلد (و  
فلقد ضل كثري من الناس، وهووا يف غياهب الضالل من هـذا            . ولواملالئكة أو العق  ) السالم
  .الشرك

  .توحيد سرمدي يشري اىل اثبات األحدية) ومل يولد: (خامستها
إن كان حادثاً زمانياً، أو متولداً مادةً،       : فمن مل يكن واجباً قدمياً أزلياً ال يكون إهلاً، أي         

  . الكونأو منفصالً عن أصل، ال ميكن ان يكون إهلاً هلذا
  .هذه اجلملة ترد شرك عبادة األسباب، وعبادة النجوم، وعبادة األصنام، وعبادة الطبيعة

. ال نظري له يف ذاته، وال شريك له يف أفعالـه : توحيد جامع، أي) ومل يكن : (سادستها
  ).مل(كل ذلك مندمج معاً يوجه النظر اىل  . وال شبيه له يف صفاته

 مراتب من مراتب التوحيد، كل منها نتيجة لألخرى،         فهذه اجلمل الست متضمنة سبع    
  . وبرهان هلا يف الوقت نفسه

تشتمل على ثالثني سورة من سور االخالص سورٍٍ منتظمة         ) سورة االخالص (أي ان     
  .مركبة من دالئل يثبت بعضها بعضاً

  .ال يعلم الغيب اال اهللا
(((  

  السبب ظاهري حبت
كون االسباب الطبيعية  أستاراً بني يدي قدرتـه         تقتضي  عزة االلوهية وعظمتها، ان ت      

  . تعاىل أمام نظر العقل



ويقتضي التوحيد واجلالل، ان تسحب االسباب الطبيعية يدها عن التأثري احلقيقـي يف             
  203. آثار القدرة اإلهلية

(((  
  

  الوجود غري منحصر يف العامل اجلسماين
  . يف هذا العامل، عامل الشهادةان انواع الوجود املختلفة اليت ال حتصى، ال تنحصر

  .شبيه بستار مزركش ملقى على عوامل الغيب املنورة) املادي(فالعامل اجلسماين 
(((  

  االحتاد يف قلم القدرة يعلن التوحيد
اجيـاد   - ان ظهور أثر االبداع يف كل زاوية من زوايا الفطرة يرد ـــ بالبداهـة 

  .االسباب هلا
 - بالضـرورة  - عينها، يف كل نقطة يف اخللقة، يرفضان نقش القلم نفسه والقدرة 

  .وجود الوسائط
(((  

  ال شئ دون االشياء كلها
وكذا انبعـاث روح  .. ان سر التساند والترابط، املستتر يف الكائنات كلها، املنتشر فيها     

  :يبني.. التجاوب والتعاون من كل جانب
  .ضعها يف موضعها املناسبأنه ليست االّ قدرة حميطة بالعامل كله، ختلق الذرة وت

فكل حرف وكل سطر من كتاب العامل، حي، تسوقه احلاجة، وتعرف الواحد اآلخر،             
  .فيليب النداء اينما انطلق

وبسر التوحيد تتجاوب اآلفاق كلها، اذ توجه القدرة كل حرف حي اىل كل مجلة من               
  .مجل الكتاب وتبصرها
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 .ــ املؤلف.اي االّ تتدخل يف االجياد والتأثري احلقيقي قطعاً  



  
(((  

  ومتهاحركة الشمس للجاذبية، وهي لشد منظ
ولو .. الشمس شجرة مثمرة، تنتفض لئال تسقط مثارها السيارات املنتشية املنجذبة اليها          

ا لزالت اجلذبةُ، وتبخرت النشوةُ، وبكتبصمتها وسكو هـا   - شوقاً اليها - سكنتجماذيب
  .السيارات املنتظمة يف الفضاء الوسيع

(((  
  االشياء الصغرية مربوطة بالكبرية

والذي نظّم معدة   ..  البعوضة، هو الذي خلق الشمس ودرب التبانة       ان الذي خلق عني   
والذي ادرج الرؤية يف العني وغرز احلاجـة يف         .. الربغوث هو الذي نظّم املنظومة الشمسية     

  .املعدة هو الذي كحل عني السماء بامثد النور وبسط سفرة االطعمة على وجه االرض
(((  

  يف نظم الكون اعجاز عظيم
از يف تأليف الكون؛ فلو اصبح كلُ سبٍب من االسباب الطبيعيـة فـاعالً              شاهد االعج 

: لسجدت تلك االسباب عاجزةً ذليلةً أمام ذلك االعجاز قائلة - بفرٍض حمال - خمتاراً مقتدراً
  .ربنا انت القدير االزيل ذو اجلالل.. ال قدرة فينا.. سبحانك
(((  

  كل شئ امام القدرة سواء
  ) بعثُكُم االّ كنفٍس واحدةما خلْقُكُم وال (

القدرة اإلهلية ذاتية وأزلية ال يتخللها العجز أصالً، فال مراتب فيها، وال تداخلها العوائق              
  .قطعاً، فالكل واجلزء ازاءها سواء، ال يتفاوتان؛ ألن كل شئ مرتبط باالشياء كلها

  .فمن ال يقدر على خلق كل االشياء ال يقدر على خلق شئ واحد
(((  
ن مل يقبـض على زمام الكون كلّه ال يقدر على خلق ذرةم  



ان من ال ميلك قبضة قوية يرفع ا ارضنا والشموس والنجوم اليت ال حتصى، ويضـعها                
  .على هامة الفضاء، وفوق صدره، بانتظام واتقان، ليس له ان يدعي اخللق واالجياد قطعاً

  احياء النوع كإحياء الفرد
ت يف نوٍم شبيه باملوت يف الشتاء، ليس عسرياً علـى القـدرة             كما ان إحياء ذبابة غط    

اإلهلية، كذلك احياء هذه الدنيا بعد موا، بل احياء ذوي االرواح قاطبة، سـهلٌ ويسـري                
  .علىها

(((  
  الطبيعة صنعة إهلية

وال .. وال نقاشة بل نقش، وال فاعلة بل قابلة للفعل        .. الطبيعة ليست طابعة، بل مطبع    
  .وال قدرة بل قانون.. وال ناظماً بل نظام.. مسطرمصدراً، بل 

  .فهي شريعة ارادية، وليست حقيقة خارجية
  الوجدان يعرف اهللا  بوجده ونشوته

يف الوجدان اجنذاب وجذب، مندجمان فيه دوماً، لذا ينجذب، واالجنذاب امنا حيصـل             
  .جبذِب جاذٍب

  .جتلّى ببهاء دون حجبوذو الشعور ينجذب اجنذاباً، إذا ما بدا ذو اجلمال و
.  هذه الفطرة الشاعرة تشهد شهادة قاطعة على الواجب الوجود ذي اجلالل واجلمال            

  .واآلخر ذلك االجنذاب.. شاهدها االول ذلك اجلذب
(((  

  شهادة  الفطرة صادقة
سـأمنو  : ال كذب يف الفطرة، فما تقوله صدق؛ فميالن النمو الكامن يف النواة يقـول             

  .ع يصدقهوالواق. وأمثر
ويكون باذن  .. سأكون فرخاً   : يف داخل البيضة، يقول ميالن احلياة، يف تلك االعماق        

  .اهللا فعالً، ويصدق كالمه



واذا نوت غرفة من ماء داخل كرة من حديد االجنماد، فان ميالن انبساطها اثناء الربودة 
ديد الصلب االّ يكذّبه، بل ما  فيحاول احل. توسع ايها احلديد، أنا حمتاج اىل مكان اوسع: يقول

  .فيه من اخالص وصدق اجلنان يفتت ذلك احلديد
كلٌ ميٍل من هذه امليول، أمر تكويين، حكم إهلي، شريعة فطرية، جتلٍّ لإلرادة اإلهلية يف               

  .ادارة االكوان
  .فكلُ ميل، وكل امتثال، انقياد ألمر إهلي تكويين

 أن االجنذاب واجلذبة صافيان كاملرآة الوة،       فالتجلي يف الوجدان جلوة كهذه، حبيث     
  .ينعكس فيهما نور االميان وجتلّي اجلمال اخلالد

(((  
  النبوة ضـرورية للبشرية

ان القدرة اإلهلية اليت ال تترك النمل من دون أمري، والنحل من دون يعسوب، ال تتـرك              
  .حتماً البشر من دون نيب، من دون شريعة

  .ظام العاملنعم هكذا يقتضي سرُ ن
(((  

  املعراج معجزة للمالئكة مثلما انشقاق القمر معجزة لالنسان
  .املعراج واليةٌ عظمى يف نبوة مسلَّمة ا رأته املالئكة رؤية حقة كرامةً

  . وغدا برقاً، فدار الوجود كالقمر مشاهداً عامل النور ايضاً«البراق»ركب النيب الباهر 
 حسية عظمى لالنسان املنتشر يف عامل الشهادة، فهـذا          فكما ان انشقاق القمر معجزةٌ    

  .املعراج ايضاً هو أعظم معجزة لساكين عامل االرواح
(((  

  كلمة الشهادة برهاا فيها
  .كل منها شاهدة لالخرى، ودليل، وبرهان: كلمتا الشهادة



  )))204برهان إني لالوىل  : برهان ِلمي للثانية، والثانية: فاألوىل
  

  ز من جتلّي الوحدةاحلياة طرا
  .احلياة نور الوحدة

  .فالتوحيد يتجلى باحلياة يف هذه الكثرة
ان جتلّياً من جتليات الوحدة جيعل الكثرة الكاثرة من املوجودات، وجوداً واحداً؛             ! نعم

  .بينما كل االشياء عند فاقد احلياة عدم.. ألن احلياة جتعل الشئ الواحد مالكاً لكل شئ
(((  

  لبس وجوداً خارجياًالروح قانون اُ
  .اُودع فيه الشعور. الروح قانون نوراين، وناموس اُلبس وجوداً خارجياً

 - املـدرك عقـالً   - وذاك القانون املعقول - وجوداً خارجياً - فهذا الروح املوجود
  .اصبحا اخوين وصديقني

  . تة الدائمةاذ هذا الروح آٍت من عامل األمر، ومن صفة االرادة، كالقوانني الفطرية الثاب
وان القدرة اإلهلية تكسو الروح وجوداً حسياً، وتودع فيه الشعور، فتجعل سيالة لطيفة             

  .صدفة لذلك اجلوهر
ولو ألبست قدرةُ اخلالق القوانني اجلارية يف االنواع، وجوداً خارجياً، ألصبح كل منها             

  .انوناً باقياًولو نزع الروح هذا الوجود، وطرح عنه الشعور، ألصبح ق. روحاً
(((  

  الوجود بال حياة كالعدم
  .الضياء واحلياة، كالمها كشافان للموجودات

  .ان مل يكن هناك نور احلياة، فالوجود معرض للعدم، بل هو كالعدم
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ألثر على  وهو االستدالل با»إني«وإما .  وهو االستدالل باملؤثر على األثر»ِلمي«اعلم أن الربهان إما   

 .ــ املترجم).186: اشارات االعجاز. (املؤثر، وهذا اسلم



  .إن ما ال حياة فيه غريب، يتيم، حىت لو كان قمراً! نعم
(((  

  النملة باحلياة اكرب من االرض
الوجود، فالكون الذي تنطوي عليه النملة بسر احلياة، ال تسعه          اذا وازنت النملة مبيزان     

  .كرتنا االرضية
مع النملة، فاا ال  - اليت اراها حية ويراها البعض ميتة - فلو قارنا هذه الكرة االرضية

  .تعدل نصف رأس هذا الكائن اهز بالشعور
(((  

  النصرانية ستسلِّم أمرها لالسالم
وسوف تلقـي السـالح وتستسـلم       . االنطفاء أو االصطفاء  ستجد النصرانية امامها    

 ومل تسعفــها كـذلك،   «الربوتسـتانتية »لقد متزقت عدة مرات، حىت آلت اىل       . لالسالم
االّ أن قسماً منـها اقتـرب مــن         . ومتـزق الستار مرة  اخرى، فوقعت يف ضاللة مطلقة        

 تنطفىء فاا تتصـفّى     ان مل 205وهي اآلن على وشك التمزق،      . التوحيد، وسيجد فيه الفالح   
اذ جتد نفسها امام احلقائق االسـالمية اجلامعـة السـس النصـرانية     (وتكون ملك االسالم    

  ).احلقيقية
 برتول عيسى عليه السالم، وأنه سـيكون        (ص)هذا سر عظيم اشار اليه الرسول الكرمي      

  .من امته ويعمل بشريعته
(((  

  النظر التقليدي يرى احملال ممكناً
انه بينما كان الناس يراقبون هالل العيد، ومل ير أحد شـيئاً، اذا             : حادثةلقد اشتهرت   

بشيخ هرم حيلف أنه قد رأى اهلالل، مث تبني ان ما رآه مل يكن هالالً بل شعرة بيضاء تقوست             
  .فأين تلك الشعرة املقوسة من اهلالل؟. فاصبحت تلك الشعرة هالالً له. من اهدابه
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  (*)املؤلف .اشارة اىل النتائج الرهيبة للحرب العاملية االوىل، بل خيرب عن احلرب العاملية الثانية  
 



  !فهال فهمت هذا الرمز
صبحت حركات الذرات شعرات مظلمة ألهداب العقل، أسدلت علـى البصـر       لقد أ 

  .وهكذا تقع الضاللة. املادي واعمته، فلم يعد يرى الفاعلَ لتشكيل االنواع كلها
  .فأين حركات الذرات من نظّام الكون؟

  .ان توهم صدور تلك االنواع من تلك احلركات حمال يف حمال
(((  

  اىل مرآةالقرآن ال حيتاج اىل وكيل بل 
ان ما يف املصدر من قدسية هي اليت حتض مجهور األمة والعوام على الطاعة وتسـوقهم                

  .اىل امتثال االوامر اكثر من قوة الربهان
ان تسعني باملئة من احكام الشريعة مسلَّمات وضروريات دينية، شبيهة باعمـدة مـن              

فال ينبغي ان يكون    . غ االّ عشرة باملئة   االملاس، أما املسائل االجتهادية اخلالفية الفرعية، فال تبل       
  .تسعون عموداً من االملاس حتت محاية عشرة منها من ذهب، وال تابعة هلا

  . فهي ملكهما وال تطلب االّ منهما. الكتاب والسنة: ان معدن اعمدة االملاس وكرتها
 اليـه   اما الكتب االخرى واالجتهادات فينبغي ان تكون مرايا عاكسة للقرآن أو مناظري           

  .اذ إن تلك الشمس املنرية املعجزة ال ترضى هلا ظالً وال وكيالً. ليس االّ
(((  

  املبطل يأخذ الباطل بظن احلق
ان االنسان يقصد احلق ويتحراه دوماً، ملا حيمل من فطرة مكرمة، وقد يعثر على باطل               

ب عن احلقيقة، فيظنه    فيظنه حقاً وحيافظ عليه، وقد يقع عليه الضاللُ من دون اختيار وهو ينقّ            
  .حقاً ويصدقه
(((  

  مرايا القدرة كثرية
ان مرايا القدرة اإلهلية كثرية جداً، كلٌ منها يفتح نوافذ أشف وألطف من االخرى اىل               

  .عامل من عوامل املثال



فابتداًء من املاء اىل اهلواء، ومن اهلواء اىل االثري، ومن االثري اىل عامل املثال، ومن عـامل                 
 اىل عامل االرواح، ومن عامل االرواح اىل الزمان، ومن الزمان اىل اخليال، ومن اخليال اىل                املثال

فتأمل باُذنك يف مرآة اهلواء تـر       . الفكر، كلها مرايا متنوعة تتمثل فيها الشؤون اإلهلية السيالة        
  .الكلمة الواحدة تصبح مليوناً من الكلمات
  . التناسل واالستنساخ العجيبهكذا يسطّر قلم القدرة اإلهلية سر هذا

  اقسام التمثالت خمتلفة
  :ينقسم التمثل يف املرآة اىل اربع صور

فإما أا صورة متثل اهلوية فحسب، او متثل معها اخلاصية، او متثل اهلوية ونور املاهية، أو           
  .ماهية اهلوية

  .فان شئت مثاالً، فدونك االنسان والشمس، واملَلَك والكلمة
  .كثيف تصبح امواتاً متحركة يف املرآةان متثالت ال

ان مل يكن عينه    . ومتثالت روح نورانية يف مراياها كل منها حية مرتبطة، ونور منبسط          
  .فليس هو غريه

فصورتها املنعكسة .فلو كانت للشمس حياة، لكانت حرارتها حياا، وضياؤها شعورها
  .يف املرآة متلك هذه اخلواص

  :ارفهذا هو مفتاح هذه االسر
ان جربائيل عليه السالم وهو يف سدرة املنتهى يتمثل يف صورة دحية الكليب يف الـس                

  .النبوي ويف اماكن اخرى كثرية
  .وان عزرائيل يقبض االرواح يف مكان ويف اماكن كثرية ال يعلمها االّ اهللا

  يظهر ألمته يف وقت واحد، يف كشف االولياء، ويف الرؤى الصادقة،           (ص)وان الرسول   
وأن االبدال يف االولياء يظهرون     . ويقابلهم مجيعاً بشفاعته هلم يوم القيامة يوم احلشر االعظم        

  .هكذا يف اماكن عدة يف آن واحد
(((  

  قد يكون املستعد جمتهداً ال مشرعاً



كل من لديه استعداد وقابلية على االجتهاد وحائز على شروطه، له أن جيتهد لنفسه يف               
 من دون أن يلزم االخرين به، اذ ال يستطيع أن يشرع ويدعو االمة اىل               غري ما ورد فيه النص،    

اذ فهمه يعد من فقه الشريعة ولكن ليس الشريعة نفسها، لذا رمبا يكون االنسـان               . مفهومه
فالدعوة اىل اي فكر كان مشروطة بقبول مجهـور         . جمتهداً ولكن ال ميكن ان يكون مشرعاً      

ـ     ألن اإلمجاع ومجهور   . تنحصر بصاحبها وال تتعداه   . ة مـردودة العلماء له، واالّ فهو بـدع
  .الفقهاء هم الذين مييزون ختم الشريعة عليه

  نور العقل يشع من القلب
  :على املفكرين الذين غشيهم ظالم ان يدركوا الكالم اآليت

  .ال يتنور الفكر من دون ضياء القلب
. الم دامس يتفجر منه الظلم واجلهـل      فإن مل ميتزج ذلك النور وهذا الضياء، فالفكر ظ        

  .زوراً وتاناً) نور الفكر(فهو ظالم قد لبس لبوس النور 
  .ففي عينك ار لكنه بياض مظلم، وفيها سواد لكنه منور

فان مل يكن فيها ذلك السواد املنور، فال تكون تلك الشحمة عيناً، وال تقـدر علـى                 
  .الرؤية

  .وهكذا، ال قيمة لبصر بال  بصرية
فإن مل تكن سويداء القلب يف فكرة بيضاء ناصعة، فحصيلةُ الدماغ ال تكون علماً وال               

  .بصرية
  .فال عقل دون قلب

(((  
  مراتب العلم يف الدماغ خمتلفة وملتبسة

  .يف الدماغ مراتب، يلتبس بعضها ببعض، احكامها خمتلفة
 مث يصبح اذعاناً مث يأيت      حيصل التخيل اوالً، مث يأيت التصور، مث يرد التعقل، مث التصديق،          

  .فاعتقادك بشئ غري التزامك به. االلتزام، مث االعتقاد
  :وعن كٍل من هذه املراتب تصدر حالة



فالصالبة تصدر عن االعتقاد، والتعصب عن االلتزام، واالمتثال عن االذعان، وااللتزام           
 التخيل إن عجـز   عن التصديق، وحيصل احلياد يف التعقل، والتجرد يف التصور، والسفسطة يف          

  . عن املزج
  .إن تصوير االمور الباطلة تصويراً جيداً جرح لالذهان الصافية واضالل هلا

(((  
  ال يلقَّن ماال يستوعب من علم

ان العامل املرشد احلقيقي يهب للناس علمه يف سبيل اهللا دون انتظار عـوض ويصـبح                
  .صاً والطري تلقم فراخها قيئها امللئ باللعابكالشاة ال كالطري، فالشاة تطعم بهمتها لبناً خال

(((  
  التخريب أسهل والــضعيف يكون خمرباً

ان وجود الشئ يتوقف على وجود مجيع اجزائه، بينما عدمه حيصل بانعدام جزٍء منـه،               
  .لذا يكون التخريب أسهل 

ال يدنو  بل  . ومن هنا مييل الضعيف العاجز اىل التخريب وارتكاِب اعمال سلبية ختريبية          
  .من االجيابية ابداً

(((  
  ينبغي للقوة ان ختدم احلق

ان مل متتزج دساتري احلكمة ونواميس احلكومة وقوانني احلق وقواعد القوة بعضها ببعض             
. ومل يستمد كل من اآلخر ومل يستند اليه، فال تكون مثمرة وال مؤثرة  لدى مجهور النـاس                 

  . اليها الناس يف امورهم وال يثقون افتهمل شعائر الشريعة وتعطّل، فال يستند
(((  

  الشئ يتـضمن ضـده احياناً



واذا بـالظلم    . سيكون زمان يخفي الضد ضده، واذا باللفظ ضد املعىن يف لغة السياسة           
ويطلق اسم البغي على . يلبس قلنسوة العدالة، واذا باخليانة ترتدي رداء احلمية  بثمن زهيد         206

  .  ويسمى األسر احليواين واالستبداد الشيطاين حريةاجلهاد يف سبيل اهللا
وهكذا تتماثل االضداد، وتتبادل الصور، وتتقابل االمساء، وتتبادل املقامات املواضع.  

  السياسة الدائرة على املنفعة وحش رهيب
ان السياسة احلاضرة الدائرة رحاها على املنافع وحش رهيب، فالتودد اىل وحش جائع             

 عطفه بل يثري شهيته، مث يعود ويطلب منك اجرة انيابه واظفارهال يدر!  
(((  

  تتعاظم جناية االنسان لعدم حتدد قواه
ان القوى املودعة يف االنسان مل تحدد فطرةً خالفاً للحيوان، فاخلري والشر الصادران عنه      

اىل حـد مل    207ا    فاذا ما اقترن غرور من هذا وعناد من ذاك، يولدان ذنباً عظيم           . ال يتناهيان 
  . ان هذا دليل على وجود جهنم، اذ ال جزاء له االّ النار. يعثر له البشر على إسم

  !!.يتمىن احدهم أن حتل باملسلمني مصيبة كي يظهر صدق كالمه وصواب تنبؤه: ومثالً
ان اجلنة غالية ليست رخيصة وان جهنم ليست زائدة عن          : ولقد أظهر هذا الزمان ايضاً    

  .احلاجة
(((  

  رب خري يكون وسيلة لشر
. ان املزية اليت يتحلّى ا اخلواص، يف احلقيقة سبب لدفعهم اىل التواضع وانكار الذات             

  .ولكن مع االسف اصبحت وسيلة للتحكم باآلخرين والتكرب عليهم
وكذلك عجز الفقراء وفقر العوام، مها داعيان يف احلقيقة لالشفاق عليهم، ولكن مـع              

  .اىل سوقهم اىل الذل واألسر -  الوقت احلاضريف - االسف اجنرا
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 (*)ؤلف  امل-يف هذا اشارة اىل ما سيقع يف املستقبل   



أما ان حصلت   . لو حصل شرف وحماسن يف شٍئ ما، فانه يسند اىل اخلواص والرؤساء           
  .منه السيئات والشرور فانه توزع على االفراد والعوام
  !احسنت يا شيخ العشرية: فالشرف الذي نالته العشرية الغالبة يقابل بـ

  سحقاً الفرادها: لولكن لو حصل العكس فيقا
  !وهذا هو الشر املؤمل يف البشر

(((  
  ان مل تكن للجماعة غاية وهدف فاالنانية تقوى

ان مل يكن لفكر اجلماعة غاية وهدف مثايل، أو نسيت تلك الغاية، أو تنوسيت، حتولت 
  .االذهان اىل انانيات االفراد وحامت حوهلا

 «حنـن »ىت ال ميكن خرقه ليصبح       كل فرد، وقد يتحدد ويتصلب ح      «أنا»يتقوى  : اي
  . أنفسهم ال حيبون اآلخرين حباً حقيقياً«أنا»فالذين حيبون 
(((  

  انتعاش االضـطرابات مبوت الزكاة وحياة الربا
ان معدن مجيع انواع  االضطرابات والقالقل والفساد واصلها، وان حمرك مجيع انـواع              

  :و مجلتان فقطالسيئات واالخالق الدنيئة ومنبعها كلمتان اثنتان أ
  .اذا شبعت انا فمايل إن مات غريي من اجلوع: الكلمة االوىل
لك املشقة وعلي   . حتمل انت املشاق ألجل راحيت، اعمل انت آلكل أنا        : الكلمة الثانية 

  . االكل
الزكاة، اليت هـي  : والداء الشايف الذي يستأصل شأفة السم القاتل يف الكلمة االوىل هو         

  .سالمركن من اركان اال
  .حترمي الربا: والذي جيتث عرق شجرة الزقوم املندرجة يف الكلمة الثانية هو

  .فان كانت البشرية تريد صالحاً وحياة كرمية فعليها ان تفرض الزكاة وترفع الربا
(((  

  على البشرية قتل مجيع انواع الربا ان كانت تريد احلياة



فانطلقت مـن العـوام اصـداء       . لقد انقطعت صلة الرحم بني طبقة اخلواص والعوام       
ونزلت من اخلواص على العوام نـار  . االضطرابات وصرخات االنتقام،ونفثات احلسد واحلقد  

  .الظلم واالهانة وثقل التكرب ودواعي التحكم
الطاعة والتودد واالحترام واالنقياد، بشرط ان يـرتل        : بينما ينبغي ان يصعد من العوام     

  . والشفقة والتربيةاالحسان والرمحة: عليه من اخلواص
  .فان ارادت البشرية دوام احلياة فعليها ان تستمسك بالزكاة وتطرد الربا

ممنوع، ال حيـق لـك الـدخول        »: اذ إن عدالة القرآن واقفة بباب العامل وتقول للربا        
  .«!ارجع

وعليها ان تصغي اليه قبل     208. ولكن البشرية مل تصغ اىل هذا األمر، فتلقّت صفعة قوية         
  . صفعة اخرى أقوى وأمرأن تتلقى
(((  

  لقد كسر االنسان قيد األسر وسيكسر قيد األجر
  :لقد قلت يف رؤيا

ان احلروب الطفيفة بني الدول والشعوب تتخلى عن مواضعها اىل صراعات اشد ضرواة     
. بني طبقات البشر؛ ألن االنسان مل يرض يف ادواره التارخيية باألسر، بل كسر االغالل بدمه              

  . اصبح أجرياً يتحمل أعباءه، وسيكسرهايوماً ماولكن اآلن
  :لقد اشتعل رأس االنسان شيباً، بعد أن مر بادوار مخسة
  .هكذا بدأ وهكذا ميضي. الوحشية والبداوة والرق وأسر االقطاع، وهو اآلن أجري

(((  
  الطريق غري املشروع يؤدي اىل خالف املقصود
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اشارة مستقبلية قوية حيث مل تسمع البشرية هذا النداء فتلقت  صفعة قوية من يد احلرب العاملية   

  ــ .الثانية
 (*)املؤلف



  دستور عظيم209القاتل ال يرث  »
..  طريقاً غري مشروع لبلوغ مقصده، غالباً ما جيازى خبالف مقصـوده     ان الذي يسلك  

! فمحبة اوروبا غري املشروعة وتقليدها واأللفة ا كان جزاؤها العداء الغادر مـن احملبـوب              
  .وارتكاب اجلرائم

  .نعم، فالفاسق حمروم ال جيد لذةً وال جناة
(((  

  يف اجلربية واملعتزلة حبة من حقيقة
  !ةيا طالب احلقيق

  .ان الشريعة تنظر اىل املاضي واىل املصيبة غري نظرا اىل املستقبل واىل املعصية
  . اذ تنظر اىل املاضي واىل املصائب بنظر القدر اإلهلي، فالقول هنا للجربية

وهكذا . اما املستقبل واملعاصي فتنظر اليهما بنظر التكليف اإلهلي، فالقول هنا للمعتزلة          
  .تزلةتتصاحل اجلربية واملع

ففي هذه املذاهب الباطلة تندرج حبة من حقيقة، هلا حملها اخلاص ا، وينشأ الباطل من              
  .تعميمها
(((  

  العجز واجلزع شأن الـضعفاء
  .ان رمت احلياة، فال تتشبث بالعجز فيما ميكن حلّه

  .وان رمت الراحة فال تستمسك باجلزع فيما ال عالج له
(((  

  ئم االمور قد يؤدي الشئ الصغري اىل عظا
  .ستكون هناك احوال، حبيث ان حركة بسيطة عندها تسمو باالنسان اىل اعلى عليني

  .وكذا حتدث حاالت، حبيث أن فعالً بسيطاً يردي بصاحبه اىل اسفل سافلني
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 .ــ املترجم.حديث شريف رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وامحد  يف مسنده  



(((   
  آن واحد يعدل سنة عند بعـضهم

اً قسم يسطع يف احلال، وقسم آخر يتألق بالتدرج، ويسمو رويد         : فطرة االنسان قسمان  
  .رويداً

  .وهي تتبدل حسب الشروط واالحوال. فطبيعة االنسان تشبه كليهما معاً
  .فتمضي احياناً بشكل تدرجيي، واحياناً تتفجر ناراً مضيئة تفجر البارود االسود

  .ورب نظرة حتول الفحم أملاساً
  .ورب مس حيول احلجر اكسرياً

  . اهللا منوراً يف احلال يقلب االعرايب اجلاهل عارفاً ب(ص)فنظرة من النيب 
  .وان سألت ميزاناً، فدونك عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قبل االسالم وبعده

  .البذرة والشجرة اليت اعطت مثارها اليانعة دفعة واحدة: ومثاهلما
  فحول ذاك النظر النبوي ومهّته الفطر املتفحمة

  .يف اجلزيرة العربية اىل أملاسات المعات
  .اىل خصال فاضلة نيرة - كالبارود االسود - ملظلمة احملرقةوحتولت السجايا ا

(((  
  الكذب لفظ كافر

  .حبة واحدة من صدق تبيد بيدراً من االكاذيب
  . ان حقيقة واحدة دم صرحاً من خيال
  فالصدق اساس عظيم وجوهر ساطع،

ورمبا يتخلى عن مكانه للسكوت، ان كان فيه ضرر، ولكن ال موضع للكذب قطعـاً،               
  .ما يكن فيه من فائدة ونفعمه

  ليكن كالمك كله صدقاً ولتكن احكامك كلها حقاً،
  .انه الحق لك أن تبوح بالصدق كله: ولكن عليك أن تدرك هذا

  : اختذ هذه القاعدة دستوراً لك



فانظر بحسن وشاهد بحسن ليكون فكرك حسناً، وظُن        . «خذ ما صفا دع ما كدر     »
  .حلياة اللذيذة اهلانئةظناً حسناً، وفكّر حسناً لتجد ا

  ان االمل املندرج يف حسن الظن ينفخ احلياة يف احلياة،
  .بينما اليأس املخبوء يف سوء الظن ينخر سعادة االنسان ويقتل احلياة

  جملس يف عامل املثال
  )موازنة بني احلضارة احلاضرة والشريعة الغراء، والدهاء العلمي واهلدى اإلهلي(

رب العاملية االوىل، ويف ليلة من ليايل اجلمعة، دخلت جملساً مهيباً يف  ابان اهلدنة، اية احل   
 :عامل املثال، وذلك يف رؤيا صادقة، فسألوين

   ماذا سيحدث لعامل االسالم عقب هذه اهلزمية؟ -
 :اجبت بصفيت ممثالً عن العصر احلاضر، وهم يستمعون ايلّ

محاية اسـتقالل العـامل    - ابقمنذ الس -  ان هذه الدولة اليت اخذت على عاتقها -
ووضعت نفسها موضع  - فرضاً كفائياً - االسالمي، واعالء كلمة اهللا بالقيام بفريضة اجلهاد

ان : التضحية والفداء عن العامل االسالمي الذي هو كاجلسد الواحد حاملة راية اخلالفة، اقول            
 أصاا، سعادة يرفـل ـا   هذه الدولة، وهذه االمة االسالمية، ستعوض عن هذا البالء الذي    

العامل االسالمي، وحرية يتمتع ا، وستتالىف املصائب واالضرار املاضية، فالـذي يكسـب             
. ثالمثائة بدفع ثالٍث ال شك انه غري خاسر، وذو اهلمة يبدل حاله احلاضرة اىل مستقبل زاهر               

  .قاًفهذه املصيبة قد بعثت الشفقة واالخوة والترابط بني املسلمني بعثاً خار
ان تنامي االخوة بني املسلمني يسرع يف هز املدنية احلاضرة ويقرب دمارها، وسـتتبدل   

وعندها تظهر املدنية االسالمية، وسيكون املسلمون . صورة املدنية احلاضرة، وسيقوض نظامها    
  .اول من يدخلوا بارادم

النظر يف اسس كٍل منهما وان اردت املوازنة بني املدنية الشرعية واملدنية احلاضرة، فدقق         
  .مث انظر اىل آثارمها

  . ان اسس املدنية احلاضرة سلبية، وهي اسس مخسة، تدور عليها رحاها



القوة بدل احلق، وشأن القوة االعتداء والتجاوز والتعرض، ومن هـذا           : فنقطة استنادها 
  .تنشأ اخليانة

احم والتخاصم، ومن   التز: منفعة خسيسة بدل الفضيلة، وشأن املنفعة     : هدفها وقصدها 
  .هذا تنشأ اجلناية

التنازع والتـدافع،   : اجلدال واخلصام بدل التعاون، وشأن اخلصام     : دستورها يف احلياة  
  .ومن هذا تنشأ السفالة

العنصرية اليت تنمو على حساب غريها، وتتقوى بـابتالع         : رابطتها االساس بني الناس   
ومن هذا ينشأ الدمار . ادم املريع، وهو املشاهدالتص: اآلخرين وشأن القومية السلبية والعنصرية

  .واهلالك
هي ان خدمتها اجلذابة، تشجيع االهواء والنـوازع، وتـذليل العقبـات            : وخامستها

مسخ االنسان، وتغيري   : وشأن االهواء والنوازع دائماً   . امامهما، واشباع الشهوات والرغبات   
  .ياًسريته، فتتغري بدورها االنسانية ومتسخ مسخاً معنو

ان معظم هؤالء املدنيني، لو قلبت باطنهم على ظاهرهم، لرأيت يف صورم سرية القرد              
  .والثعلب والثعبان والدب واخلرتير

  .وآثارهم تدل عليهم.. ان خيالك ليمس فراء تلك احليوانات وجلودها! نعم
قـرآن   اا رمحة مهداة نزلت من مسـاء ال       . انه ال ميزان يف االرض غري ميزان الشريعة       

  .العظيم
  . أما اسس مدنية القرآن الكرمي، فهي اجيابية تدور سعادا على مخسة اسس اجيابية

ومن هذا ينشأ   . العدالة والتوازن : احلق بدل القوة، ومن شأن احلق دائماً      : نقطة استنادها 
  .السالم ويزول الشقاء

من هذا تنشأ السعادة    احملبة والتقارب، و  : الفضيلة بدل املنفعة، وشأن الفضيلة    : وهدفها
  .وتزول العداوة

االحتاد والتساند  : التعاون بدل اخلصام والقتال، وشأن هذا الدستور      : دستورها يف احلياة  
  .اللذان حتيا ما اجلماعات



االرتقاء باالنسـان   : باهلدى بدل االهواء والنوازع، وشأن اهلدى     : وخدمتها للمجتمع 
  . ومدها مبا يلزمورفاهه اىل ما يليق به مع تنوير الروح
رابطة الدين واالنتساب الوطين وعالقة الصنف واملهنة       : رابطتها بني اموعات البشرية   

  .اخوة خالصة، وطرد العنصرية والقومية السلبية: وشأن هذه الرابطة. واخوة االميان
  .وذه املدنية يعم السالم الشامل، اذ هو يف موقف الدفاع ضد اي عدوان خارجي

 ندرك ِلم اعرض العامل االسالمي عن املدنية احلاضرة، ومل يقبلها، ومل يـدخل              ! واآلن
  .املسلمون فيها بارادم

الا كبلتهم باالغالل، بل صارت مساً زعافاً لالنسانية بدالً         . اا ال تنفعهم، بل تضرهم    
 لتعيش عشرة باملائة    من ان تكون هلا ترياقاً شافياً؛ اذ ألقت مثانني باملائة من البشرية يف شقاء،             

  . اما العشرة الباقية فهم حيارى بني هؤالء  وهؤالء. منها يف سعادة مزيفة
وتتجمع االرباح التجارية بايدي أقلية ظاملة، بينما السعادة احلقة، هي يف اسعاد اجلميع،             

  .أو يف األقل ان تصبح مبعث جناة االكثرية
بل االّ طرازاً من املدنية اليت متنح السـعادة         والقرآن الكرمي النازل رمحة للعـاملني ال يق      

للجميع او االكثرية، بينما املدنية احلاضرة قد اطلقت االهواء والنوازع من عقاهلا، فاهلوى حر               
طليق طالقة البهائم، بل اصبح يستبد، والشهوة تتحكم، حىت جعلتا احلاجات غري الضرورية             

؛ اذ كـان االنسان يف البداوة حمتاجـاً اىل         وهكذا محيت راحة البشرية   . يف حكم الضرورية  
حىت . اشياء اربعة، بينما، افقرته املدنية احلاضرة  اآلن وجعلته يف حاجة اىل مائة حاجة وحاجة

مل يعد السعي احلـالل كافياً لسد النفقات، فدفعت املدنية البشـرية اىل ممارسـة اخلـداع                
ق، اذ أحاطت اتـمع والبشرية الة ومن هنا فسدت اسس االخال  . واالنغماس فـي احلرام  

  .من اهليبة ووضعت يف يدها ثروة الناس فاصبح الفرد فقرياً وفاقداً لألخالق
والشاهد على هذا كثري، حىت ان جمموع ما ارتكبته البشرية من مظامل وجرائم وخيانات 

تصاب باملزيد من   وسوف  . يف القرون االوىل قاءا واستفرغتها هذه املدنية اخلبيثة مرة واحدة         
ان . ومن هنا ندرك ِلم يتواىن العامل االسالمي يف قبوهلا ويتحـرج          ) 1(الغثيان يف قابل أيامها   

  .استنكافه منها له مغزى، يلفت النظر



االستقالل الذي يؤدي   : ان النور اإلهلي يف الشريعة الغراء مينحها خاصة مميزة وهي         ! نعم
  .اىل االستغناء

املمثل لروح هـذه   - روما210ان يتحكم يف ذلك النور دهاء  هذه اخلاصية ال تسمح 
  .ولن تكون الشريعة تابعة لذلك الدهاء. وال يطعم ا وال ميتزج معها - املدنية

فلقد اخذ القرآن بيده حقـائق      .  اذ الشريعة تريب يف روح االسالم الشفقة وعزة االميان        
ستسجد له تلك املدنيـة السـاحرة       و). يف تلك اليد  (كل حقيقة منها عصا موسى      . الشريعة

  .سجدة تبجيل واعجاب
  :واآلن دقق النظر يف هذا

. كانت روما القدمية واليونان ميلكان دهاًء، ومها دهاءان توأمان، ناشئان من أصل واحد    
. ولكنهما مل ميتزجا، كما ال ميتزج الدهن باملاء       . واآلخر عبد املادة  . احدمها غلب اخليال عليه   

 على استقالهلا، رغم مرور الزمان، ورغم سعي املدنية ملزجهما، وحماولـة            فحافظ كل منهما  
  .االّ ان مجيع احملاوالت باءت باالخفاق. النصرانية لذلك

واآلن، بدلت تلكما الروحان جسديهما، فاصبح األملان جسد احـدمها والفرنسـيون            
  .وكأما قد تناسخا منهما. جسد اآلخر

دهاءين التوأمني قد ردا أسباب املزج بعنف، ومل يتصاحلا         ان ذينك ال  : ولقد أظهر الزمان  
  .اىل الوقت احلاضر

فلئن كان التوأمان، الصديقان، االخوان الرفيقان يف الرقي قد تصـارعا ومل يتصـاحلا،           
مـع   - وهـو من اصل مغاير ومعــدن آخر ومطلع خمتلف - فكيف ميتزج هدى القرآن
  .هذا  اهلدى خمتلفان يف املنشأفذلك الدهاء، و! دهاء روما وفلسفتها؟

  .والدهاء خرج من االرض.. اهلدى نزل من السماء

                                                           
210
أو الفكر .  املادية اليت تتبناها حضارة الغرب يف هذا املبحث يقصد منها، املفاهيم»الدهاء«كلمة   

 . املترجم - .ولقد أبقينا الكلمة كما هي ملا فيها من جتانس مجيل مع اهلدى. املادي يف فلسفته



بينما الدهاء فعال يف الدماغ،     . اهلدى فعال يف القلب، يدفع الدماغ اىل العمل والنشاط        
  .ويعكر صفو القلب ويكدره

ستعدادات اهلدى ينور الروح حىت تثمر حباا سنابل، فتتنور الطبيعة املظلمة، وتتوجه اال          
فيضع يف سيماء االنسان الساعي     . ولكن جيعل النفس اجلسمانية خادمة مطيعة     . حنو  الكمال  

  .اجلاد صورة املَلَك
أما الدهاء فيتوجه مقدماً اىل النفس واجلسم وخيوض يف الطبيعة، وجيعل النفس املاديـة              

حىت تتيـبس بـذورها     بينما جيعل الروح خادمة،     . مزرعة إلمناء االستعداد النفساين وترعرعه    
  .وحباا، فيضع يف سيماء االنسان صورة الشيطان

اهلدى مينح السعادة حلياة االنسان يف الدارين وينشر فيهما النـور والضـياء، ويـدفع               
اما الدهاء االعور كالدجال، فيفهم احلياة اا دار واحدة فحسب، لـذا            . االنسان اىل الرقي  

  .هالكاً على الدنيا حىت جيعله وحشاً مفترساًيدفع االنسان ليكون عبد املادة، مت
  .ان الدهاء يعبد الطبيعة الصماء، ويطيع القوة العمياء! نعم

  .أما اهلدى فانه يعرف الصنعة املالكة للشعور، ويقدر القدرة احلكيمة
  .واهلدى ينثر عليها  نور الشكر واالمتنان.. الدهاء يسدل على االرض ستار الكفران

  .واهلدى مسيع بصري..  فالدهاء أعمى أصم:ومن هذا السر
ال مالك للنعم املبثوثة على االرض وال موىل يرعاها، فيغتصبها دون           : اذ يف نظر الدهاء   

  .شكران، اذ االقتناص من الطبيعة يولد شعوراً حيوانياً
أما يف نظر اهلدى فان النعم املبسوطة على االرض هي مثرات الرمحة اإلهلية، وحتت كٍل               

  .مما حيض االنسان على تقبيل تلك اليد بالشكر والتعظيم. يد احملسن الكرميمنها 
  :زد على ذلك

فمما ينبغي االّ ننكر ان يف املدنية حماسن كثرية، االّ اا ليست من صنع هذا العصر، بل                 
 هي نتاج العامل وملك اجلميع، اذ نشأت بتالحق االفكار وتالقحها، وحث الشرائع السماوية

فهي بضاعة نشأت من االنقـالب  . وحاجة الفطرة البشرية - ما الشريعة احملمديةوال سي -
  .لذا ال يتملكها احد من الناس. الذي احدثه االسالم



  :وهنا عاد رئيس الس فسأل قائالً
ولقد صفع  .  ان البالء يرتل دوماً نتيجة اخليانة، وهو سبب الثواب        ! يا رجل هذا العصر   
فبأٍى من اعمالكم قد مسحتم للقضاء والقدر حىت أنزل         . اء ذه االمة  القدر صفعته ونزل القض   

القضاء اإلهلي بكم البالء ومسكم الضر؟ فان سبب نزول املصائب العامة هو خطأ االكثريـة               
  .من الناس
  :قلت

ان ضالل البشرية وعنادها النمرودي وغرورها الفرعوين، تضخم وانتفش حـىت بلـغ             
 وأنزل من السموات العال ما يشبه الطوفان والطاعون واملصائب          السماء ومس حكمة اخللق،   

اذ أنزل اهللا سبحانه لطمة قوية على النصارى بل         . تلك هي احلرب العاملية احلاضرة    .. والباليا
ألن أحد أسباا اليت يشترك فيها الناس كلهم هو الضالل الناشـئ مـن     . على البشرية قاطبة  

  .ية، وحتكّم اهلوىالفكر املادي، واحلرية احليوان
  :أما ما يعود الينا من سبب فهو

امهالنا اركان االسالم وتركنا الفرائض؛ اذ طلب منا سبحانه وتعاىل ساعة واحدة مـن              
وامهلناهـا  . اربع وعشرين ساعة، طلبها ألجلنا حنن، ألداء الصلوات اخلمس، فتقاعسنا عنها          

 طوال مخس سنوات متواليات، أي      غافلني، فجازانا بتدريب شاق دائم ألربع وعشرين ساعة       
  ! أرغمنا على نوع من الصالة

فعزت علينـا نفوسـنا   . وانه سبحانه طلب منا شهراً من السنة نصوم فيه رمحة بأنفسنا  
  .فأرغمنا على صوم طوال مخس سنوات، كفّارة لذنوبنا

عطاه لنا،  وانه سبحانه طلب منا الزكاة عشراً أو واحداً من اربعني جزءاً من ماله الذي ا              
وانقذنا . فأرغمنا على دفع زكاة متراكمة    . فبخلنا وظلمنا وخلطناه باحلرام، ومل نعطها طوعاً      

  .من احلرام، فاجلزاء من جنس العمل
  :ان العمل الصاحل نوعان

  .اجيايب واختياري: احدمها
  .سليب واضطراري: واآلخر



د يف احلديث الشريف    فاآلالم واملصائب كلها اعمال صاحلة سلبية اضطرارية، كما ور        
  .وفيه سلواننا وعزاؤنا

  .وتابت توبة فعلية. وهلذا،  فلقد تطهرت هذه االمة املذنبة وتوضأت بدمها
اىل  - اي اربعة ماليني من الناس - وكان ثواا العاجل رفع خمس هذه االمة العثمانية

  .بهكذا كفّر عن الذنو.. مرتبة الوالية ومنحهم درجة الشهادة وااهدين
  .استحسن من يف الس الرفيع املثايل هذا الكالم
ألنين اعتقد ان اليقظة رؤيا والرؤيا نوع       . وانتبهت من نومي، بل قد  منت جمدداً باليقظة        

  .من اليقظة
  سعيد النورسي هنا 
  ممثل العصر هناك 

(((  
  اذا تسلَّم اجلهلُ ااز حوله اىل حقيقة

فلقد . ىل يد اجلهل ينقلب حقيقة ويفتح ابواباً اىل اخلرافات        اذا وقع ااز من يد العلم ا      
ِلم : قلت. ابتلعه الثعبان : رأيت ايام صباي خسوف القمر، سألت والديت عن السبب، فقالت         

  !الثعابني هناك نصف شفافة: قالت. يشاهد اذن؟
والقمر اذ خيسف القمر بأمر إهلي حبيلولة االرض بني الشمس          . وهكذا ظُن ااز حقيقة   

  .وعند نقطيت تقاطع مدارمها ومها الرأس والذنب
 اي الثعبان ولكن االسم الـذي       «التنني»وقد اطلق على ذينك القوسني املوهومني اسم        

 ل اىل مسمىحقيقي(اطلق حسب تشبيه خيايل حتو.(  
(((  

  املبالغة ذم ضـمين
ـ   . اذا وصفت شيئاً فصفْه على ما هو عليه        ال . دح ذم ضـمين اعتقد ان املبالغـة يف امل

  .احسان اكثر من االحسان اإلهلي
  الشهرة ظاملة



ها ماال ميِلكصاحب لِّكمالشهرة مستبدة متحكمة، اذ ت  
  .ال ميلك من لطائفه املنتشرة غري العشر) جحا(فاخلواجة نصر الدين 

وهالة اخليال اليت وضعت حول رستم السيستاين قد أغارت على مفاخر ايران لعصـر              
  .لقد انتعش الغصب وتضخم ذلك اخليال، حىت اختلط باخلرافات والقى االنسان فيهاف. كامل

(((  
  الذين يعزلون الدين عن احلياة يردون املهالك

فظنـوا ان   .  نابع من عدم معرفتهم أن الدين اساس احلياة        «211تركيا الفتاة   »ان خطأ   
اوحـت بـذلك   . اضـرة ذلك ألن املدنية احل! االمة شئ واالسالم شئ آخر؛ ومها متمايزان   

االّ ان الزمان أظهـر اآلن أن      . أن السعادة هي يف احلياة نفسها     : واستولت على االفكار بقوهلا   
   أن الدين حياة للحياة ونورها     : والتجارب القاطعة اظهرت لنا   212.  نظام املدنية فاسد ومضر

  .واساسها
  .واالسالم هو الذي ادرك هذا. احياء الدين احياء هلذه األمة

قي امتنا هو بنسبة متسكها بالدين، وتدنيها هو مبقدار امهاهلا له، خبـالف الـدين               ان ر 
  .هذه حقيقة تارخيية، قد تنوسيت. اآلخر

(((  
  املوت ليس مرعباً كما يتوهم

فليطلب الشهادة من   . املوت تبديل مكان وحتويل موضع وخروج من سجن اىل بستان         
  .ة الشهيدوالقرآن الكرمي ينص على حيا.  يريد احلياة 

                                                           
211
يطلق هذا االسم على اجلماعات واالفراد املعارضني للحكم يف الدولة : »جون ترك«تركيا الفتاة او   

حيث استطاعت ) 1909(العزيز وحىت عزل السلطان عبد احلميد الثاين العثمانية منذ عهد السلطان عبد 
مجعية االحتاد والترقي ان حتل حملها،  وبالتعاون مع قوى خارجية وباسناد من الدول الكربى استطاعت 

 علماً للمعارضة »تركيا الفتاة«واصبح تعبري . هذه اجلمعية من  عزل السلطان عبد احلميد الثاين من احلكم
 )املترجم. (اسية آنذاك، لذا قد يطلق على منتسيب االحتاد والترقي كذلكالسي
212
 (*).ــ املؤلف.اشارة واضحة اىل املدنية الظاملة امللحدة اليت تعاين السكرات   



وهو يرى نفسه هكذا، االّ أنه جيد       . الشهيد الذي مل يذق أمل السكرات يعد نفسه حياً        
والنسبة بني االموات والشهداء    .  حياته اجلديدة نزيهة طاهرة اكثر من قبل، فيعتقد انه مل ميت          

  :شبيهة باملثال اآليت
  . رجالن يتجوالن يف الرؤيا يف بستان زاهر جامع ألنواع اللذائذ

واآلخر يظن  . احدمها يعرف ان الذي يراه هو رؤيا، لذا ال يستمتع كثرياً، ورمبا يتحسر            
  . ان ما يراه يف الرؤيا حقيقة يف عامل اليقظة فيستمتع ويتلذذ حقيقة

الرؤيا ظلُ عامل املثال، وعامل املثال ظلُ عامل الربزخ، ومن هنا تتشـابه دسـاتري هـذه          
  .العوامل

  طان يف عامل االفكار ينبغي االستعاذة منهاالسياسة احلاضـرة شي
ان سياسة املدنية احلاضرة تضحي باالكثرية يف سبيل االقلية، بل تضحي قلةٌ قليلة مـن               

  .الظلمة جبمهور كبري من العوام يف سبيل مقاصدها
اما عدالة القرآن الكرمي، فال تضحى حبياة برئ واحد، وال در دمه ألي شئ كان، ال                

من قَتل نفساً بغري نفٍس أو فساٍد   (اذ اآلية الكرمية    . ثرية، وال ألجل البشرية قاطبة    يف سبيل االك  
  :تضع سرين عظيمني امام نظر االنسان)32: املائدة) (يف االرض فكأمنا قَتل الناس مجيعاً

العدالة احملضة، ذلك الدستور العظيم الذي ينظر اىل الفرد واجلماعة والشـخص           : االول
. ة واحدة، فهم سواء يف نظر العدالة اإلهلية مثلما ام سواء يف نظر القدرة اإلهلية              والنوع نظر 

ان يضحي بنفسه، مـن دون   - برغبة من نفسه - االّ ان الشخص يستطيع. وهذه سنة دائمة
ألن ازهاق حياته وازالة عصمته وهدر دمـه        . ان يضحى به قطعاً، حىت يف سبيل الناس مجيعاً        

  . مجيعاً شبيه بازالة عصمتهم مجيعاً وهدر دمائهم مجيعاًبإبطال حق الناس
هو لو قتل مغرور بريئاً دون ورع، حتقيقاً حلرصه واشباعاً لرتواته وهـوى  : والسر الثاين 

  .رغباته، فانه مستعد لتدمري العامل واجلنس البشري ان استطاع
(((  

  الــضعف يشجع اخلصم
  !ايها اخلائف الضعيف



المـا  . ان سدى، ال طائل وراءه، بل يكونان عليك ال لك         ان خوفك وضعفك يذهب   
  .يشجعان اآلخرين ويثريان شهيتهم إلفتراسك

  .ان هللا ان خيترب عبده وليس للعبد ان خيترب ربه
  !أيها  املرتاب

فعليك بالسـعي والنتيجـة     . ان مصلحة حمققة ال يضحى ا يف سبيل مضرة موهومة         
ن خيترب عبده ويقول لك ان قمت ذا سأكافئك بكذا، ولكن           فان هللا ا  . موكولة اىل اهللا تعاىل   

فان قال هكذا فقد    . فليوفقين اهللا تعاىل يف هذا ألعمل هذا كذا       : ليس للعبد ان خيترب ربه قائالً     
  .جتاوز حده

مادام األمر كله للّه، ولن يصيبك االّ       : وقد قال ابليس يوماً لعيسى بن مرمي عليه السالم        
  ِم نفسك من ذروة هذا اجلبل، وانظر ماذا يفعل بك؟ما كتبه عليك فار

  :فقال له عيسى عليه السالم
  !يا ملعون إن  هللا أن خيترب عبده وليس للعبد أن خيترب ربه

(((  
  ال تفرط فيما يعجبك

قد يكون دواء مرٍض داًء لداء آخر وينقلب بلسمه الشايف مساً زعافاً، اذ لـو جـاوز                  
  .ضدهالدواُء حده انقلب اىل 

(((  
  عني العناد ترى املَلَك شيطاناً

بينما اذا  .  وترحم عليه  «ملَك»انه  : انه اذا ما ساعد شيطانٌ امرءاً قال له       : امر العناد هو  
  .  فيعاديه ويلعنه«انه شيطان قد بدل لباسه»: رأى ملكاً يف صف من خيالفه يف الرأي؛ قال

(((  
  ك احلقال تثر االختالف ألجل األحق بعد وجدان

  !يا طالب احلقيقة



                واحلسـن ،من األحـق أحق ان كان االتفاق يف احلق اختالفاً يف األحق، يكون احلق
  .أحسن من األحسن

(((  
  االسالم دين السالم واألمان، يرفـض الرتاع واخلصام يف الداخل 

  .ان حياتك يف االحتاد! ايها العامل االسالمي
  :هذا دستوركان كنت طالباً لالحتاد فاختذ  

  .«هو احلسن» بدالً من «هو حسن»و. «هو احلق» بدالً من «هو حق»البد أن يكون 
.  وال اتعرض ملا عـداه     «حق»ان هذا   : اذ حيق لكل مسلم أن يقول يف مسلكه ومذهبه        

 وما عداه   «احلق»ان هذا هو    : بينما ال حيق له القول يف مذهبه      . فان يك مجيالً فمذهيب أمجل    
  ! فحسب وغريه قبيح وخطأ«احلسن» هو وما عندي. باطل

ومنه يـنجم   . ان ضيق الذهن واحنصاره على شئ، ينشأ من حب النفس مث يكون داءً            
  .الرتاع

. وهكـذا احلـق يتعـدد     .. فاالدوية تتعدد حسب تعدد االدواء، ويكون تعددها حقاً       
  .وهكذا احلق يتنوع.. واحلاجات واالغذية تتنوع، وتنوعها حق

  .وهكذا احلق يتشعب.. ائل التربية تتشعب، وتشعبها حقواالستعدادات ووس
  .. فاملادة الواحدة قد تكون داًء ودواًء حسب مزاجني اثنني

  .اذ تعطى نسبية مركبة وفق أمزجة املكلفني، وهكذا تتحقق وتتركب
ان صاحب كل مذهب حيكم حكماً مطلقاً مهمالً من دون ان يعني حدود مذهبه، اذ               

ة، ولكن التعصب املذهيب هو الذي يولد التعمـيم ولـدى االلتـزام             يدعه الختالف األمزج  
  .بالتعميم ينشأ الرتاع

مع بعٍد شاسع عجيـب     . كانت هناك هوات سحيقة بني طبقات البشر، قبل االسالم        
فاستوجب تعدد االنبياء وظهورهم يف وقت واحد، كما استوجب تنـوع الشـرائع             . بينهما

  .وتعدد املذاهب



جد انقالباً يف البشرية فتقارب الناس واحتد الشرع واصبح الرسـول           ولكن االسالم أو  
  .واحداً

ومىت ما تساوت وأوفت التربية الواحـدة       . وما مل تتساو املستويات فان املذاهب تتعدد      
  .حباجات الناس كافة تتحد املذاهب

(((  
  يف اجياد االضداد ومجعها حكمة عظيمة
  الذرة والشمس يف قبـضة القدرة سواء

  !خي ياذا القلب اليقظيا ا
  ان القدرة تتجلى يف مجع األضداد؛

فوجود االمل يف اللذة والشر يف اخلري والقبح يف احلسن والضر يف النفع والنقمة يف النعمة                
  أتعرف ملاذا؟. فيه سر عظيم.. والنار يف النور

لوجود انه لكي تثبت احلقائق النسبية وتتقرر، وتتولد اشياء كثرية من شئ واحد وتنال ا             
  .وتظهر

فوظيفة  .  فالنقطة تتحول خطاً بسرعة احلركة، واللمعة تتحول بالدوران دائرة من نور          
احلقائق النسبية يف الدنيا هي حبات تنشأ منها سنابل، اذ هي اليت تشكل طينـة الكائنـات                 

  .وروابط نظامها وعالئق نقوشها
  .اما يف اآلخرة فهذه االوامر النسبية تصبح حقائق حقيقية

ودرجات احلسن هي من    . فاملراتب اليت يف احلرارة امنا هي ناشئة من ختلل الربودة فيها          
  .تداخل القبح، فالسبب يصبح علة

فالضوء مدين للظالم، واللذة مدينة لألمل، وال متعة للصحة من دون املرض، ولوال اجلنة              
  .م احراقاً تاماًملا عذبت جهنم، فهي ال تكمل االّ بالزمهرير، بل لواله ملا احرقت جهن

  . فذلك اخلالّق القدمي أظهر حكمته العظيمة يف خلق االضداد، فتجلت هيبته واؤه
  . وذلك القدير الدائم اظهر قدرته يف مجع االضداد، فظـهرت عظمته وجالله



. فما دامت تلك القدرة اإلهلية الزمة للذات اجلليلة،  فبالضرورة ال ضد يف تلك الذات              
. جز، وال مراتب يف القدرة، ونسبتها واحدة لكل شئ، ال يثـقل عليها شئ            وال يتخللها الع  

وقد اصبحت الشمس مشكاةً لضوء تلك القدرة، وغدا وجه االرض مرآة لتلك املشـكاة بل         
فالوجه الواسع للبحر مـرآة لتلـك الشـمس كمـا           . حىت عيون الندى اصبحت مرايا هلا     
كل منها يـبني اهلويـة      . دى تتلمع كالنجوم  وعيون الن . تظهرهاحبابات ذلك الوجه املتموج   

اذ بؤبؤ عني النـدى     . فـفي نظر الشمس يتساوى البحر والندى، فالقدرة نظري هذا        . نفسها
شميسة تلمع، والشمس الضخمة هي ندى صغري، يستلم بؤبؤ عينها الـنور مـن مشــس               

. ال سـاحل لـه    والسموات حبر عظيم    . القدرة اإلهلية فتدور دوران القمر حول تلك القدرة       
  .تتماوج على وجهها بأمر الرمحن احلبابات، تلك هي الشموس والنجوم
  .وهكذا جتلت القدرة ونثرت على تلك القطرات ملعات النور

  .وكل ملعة صورة. فكل مشس قطرة وكل جنم ندى
انعكاس خافت لتجلي ذلك الفيض العظيم  - الشبيهة بالقطرة - فتلك الشمس العظيمة

   الفيض تحول الشمس كوكباً درياًفلميعةٌ من ذلك
وذلك النجم الشبيه بالندى ميكّن تلك اللميعة من عينه، وتغدو سراجاً، وعينه زجاجة ،              

  .تزيد املصباح ضياًء
(((  

  ادفن مزاياك حتت تراب اخلفاء لتنمو
  !ياذا املزايا ويا صاحب اخلاصية

 منحـت اخوانـك بركـةً       ال تظِلم بالتعين والتشخص، فلو بقيت حتت ستار اخلفاء،        
اذ من املمكن ظهورك يف كل أٍخ لك، وان يكون هو أنت بالذات، وذا جتلـب                .واحساناً

  .االنظار واالحترام اىل كل اخ
فتسـقط شـأن    . بينما تلقي الظل هنا، بالتعني والتشخص، بعد ان كنت مشساً هناك          

  .اخوانك وتقلل من احترامهم
  .املانمبعىن ان التعين والتشخص امران ظ



فلئن كان هذا هو امر املزايا الصحيحة، وصاحبها الصادق وانت تراه، فكيف بكسب             
  !الشهرة والتشخص بالتصنع الكاذب والرياء؟

فهو اذن سر عظيم وحكمة إهلية ونظام أكمل، ان فرداً خارقاً يف نوعه ميـنح القيمـة                 
  : واألمهية اىل افراد نوعه بالستر واخلفاء، ودونك املثال

وكذا ساعة االجابة يف اجلمعـة      .  يف االنسان، واألجل يف العمر، فقد ظال خمفيني        الويل
  .وليلة القدر يف رمضان، واالسم االعظم يف االمساء احلسىن
  :والسر اللطيف يف هذه االمثلة وقيمتها العظيمة هي

  .ان يف اإلام اظهاراً ويف اإلخفاء اثباتاً
ني اخلوف والرجاء، موازنة بني توهم البقاء يف الدنيا فمثالً يف إام األجل موازنة لطيفة ب   

  .وثواب العاقبة
فالعمر اهول الذي يستغرق عشرين سنة ارجح من الف سنة من عمر معلوم النهاية،              

فـاحلزن  . ألنه بعد قضاء نصف هذا العمر يكون املرء كأنه خيطو خطوات اىل منصة االعدام             
  . بالراحة والسلواناملستمر املتالحق ال يدع صاحبه يتمتع

(((  
  ال رمحة أوسع من رمحته تعاىل

  وال غـضب اشد من غـضبه سبحانه
  .ال رمحة تفوق رمحة اهللا، وال غضب يفوق غضبه

  .اذ فرط الشفقة أليم وفرط الغضب ذميم. فدع األمور للعادل الرحيم
(((  

  االسراف باب السفاهة وهي تقود اىل السفالة
  !يا أخي املسرف
تان؛ أحدامها بقرش واالخرى بعشرة، مها سيان قبل دخوهلما الفم، وسيان           لقمتان مغذي 

  .كذلك بعد مرورمها من احللقوم



فال فرق االّ ذوق يدوم لبضع ثوان، للغافل األمحق؛  اذ ختدعه حاسة الذوق دوماً ـذا     
  الفرق،

  .فهذه احلاسة حارسة اجلسم وناظرة مفتشة للمعدة
  .ان أصبحت وظيفتها ارضاء احلارسوهلا تأثري سليب ال اجيايب، 
  كي يدمي  الذوق للغافل،

  .فيتعكر صفو وظيفتها بدفع احد عشر قرشاً بدالً من واحد، فيجعلها تابعة للشيطان
  .وأفظع أنواع التبذير. ال تتقرب من هذا، فيسوقك اىل أبشع أنواع االسراف

(((  
  حاسة الذوق مأمورة الربق 
  ال جتعل اللذة مهها فتفسدها

لقد أسـس سبحانه بفضل ربوبيته وحكمته وعنايته يف فم االنسان وانفه مركزين            213  
ونصب كل عرق، مبثابـة اهلـاتف،     .  وضع فيهما حراس حدوِد هذا العامل الصغري وعيونه       : 

وجعلت عنايته الكرمية حاسةَ الشم مـأمورة ارسـال         . وجعـل كل عصب يف حكم الربق     
  . موظفة ارسال الربقياتاملكـاملات اهلاتفية، وحاسة الذوق

الطعم، : ومن رمحة ذلك الرزاق احلقيقي  انه وضع قائمة االمثان على األرزاق، تلك هي 
  .واللون، والرائحة

لوحة  اعالن، وبطاقة دعـوة، وتـذكرة    - من حيث اإلرزاق - فهذه اخلواص الثالثة
  .رخصة، ومنادية الزبائن وجالبة احملتاجني

وزيـن  . ، االحياء املرزوقة أعضاًء للذوق والرؤية والشـم   وقد منح ذلك الرزاق الكرمي    
  .ليسلّي ا القلوب املشتاقة ويثري شوق غري املبالني.. االطعمة مبختلف ألوان الزينة واجلمال

فحاملا يدخل الطعام الفم، خترب حاسة الذوق احناء اجلسم برقياً به، وتبلّغ الشم هاتفيـاً               
  .نوع الطعام الوارد وصنفه

                                                           
213
 (*).وكأنه قد خلص تلك الرسالة يف هذه السطورــ املؤلف. هذه القطعة نواة رسالة االقتصاد  



. وانات املتباينة يف الرزق واحلاجات، تتصرف وفق تلك االخبار وتتهيأ على حسبهافاحلي
  .أو يأيت اجلواب بالرد، فيلفظ الفم الطعام خارجاً، بل قد يبصق عليه

وملا كانت حاسة الذوق مأمورة من قبل العناية اإلهلية فال تفسدها بالتذوق املسـتمر،              
  .والختدعها بالتلذذ دوماً
فيجازى .. الشهية احلقة؟ لورود الشهية الكاذبة اليها، تلك اليت تأخذ بلبهااذ ستنسى ما  

  .صاحبها باملرض ويعاقب بالعلل جراء خطئها
  .اعلم ان اللذة احلقيقية، امنا تنبع من شهية حقيقية

  .وان الشهية احلقة الصادقة تنبع من  حاجة حقيقية صادقة
  .ساوى السلطان والشحاذالكافية لالنسان ـ يت - ويف هذه اللذة احلقة

  
 (((  

  نوع النظر كالنية يقلب العادات اىل عبادات
  :الحظ بدقة، هذه النقطة

  .كما تصبح العادات املباحة بالنية عبادات
  . كذلك تكون العلوم الكونية بنوع النظر معارف إهلية

من حيث  فاذا ما نظرت اىل هذه العلوم نظراً حرفياً، مع دقة املالحظة والتفكر العميق،              
 بدالً من   «!ما أمجل صنع الصانع اجلليل    ! ما أبدع خلق هذا   »: أي ان تقول  . الصنعة واالتقان 

  .«ما  أمجله»: قولك
نعم، اذا ما نظرت اىل الكون من هذه الزاوية جتد ان نقوش املصور اجلليل وملعةَ القصد                

  .واالتقان يف نظامه وحكمته تنور الشبهات وتبددها
  .م الكونية معارف إهليةوعندها تتبدل العلو

 أي اـا تولـدت   «الطبيعة»ولكن لو نظرت اىل الكائنات باملعىن االمسي، ومن حيث        
  بذاا، 

  .فعندها تتحول دائرة العلوم اىل ميدان جهل



  .فيا لضياع احلقائق يف األيادي الوضيعة
  .وما أكثر االمثلة الشاهدة على هذه احلقيقية



  لشرع لنا باختيار الترفّهيف مثل هذا الزمان ال يأذن ا
   «كانين أكلت»: كلما نادت اللذائذ ينبغي االجابة

  214فالذي جعل هذا دستوراً له، مل يأكل مسجداً 
امـا  . فكان الترفّه جائز االختيار اىل حٍد ما      . مل يكن أكثر املسلمني يف السابق جائعني      

  .اآلن فمعظمهم يبيتون جياعاً، فلم يعد لناإذنٌ شرعي للتلذذ
فينبغي االقتداء ـم يف الطعـام       .  إن معيشة السواد األعظم وغالبية املسلمني بسيطة       اذ

  .الكفاف البسيط
وهذا هو األفضل بألف مرة من االنسياق وراء أقلية مسرفة أو ثلة مـن السـفهاء يف                 

  .ترفههم يف الطعام
 (((  

  سيكون عدم النعمة نعمة
. يف شخص سفيه ويف زمـن الـبالء       قوة الذاكرة نعمة، ولكن يرجح عليها النسيان          

  .والنسيان كذلك نعمة، النه ال يذيق االّ آالم يوم واحد  وينسي اآلالم املتراكمة
 (((  

  يف كل مصيبة جهة خري
  !أيها املبتلى ببلية

  . الحظها بدقة لتشاهدها. ان نعمةً ما مندرجةٌ ضمن كل مصيبة
  .جد درجة من النعمةاذ كما توجد درجة حرارٍة يف كل شئ، ففي كل مصيبة تو

  .شاهد درجة النعمة هذه يف البلية الصغرى، وفكّر بالعظمى واشكر ربك الرحيم
واالّ، فكلما استعظمتها جفلت منها، ألنك اذا ما تأسفت عليها تستعظم وتكرب حـىت              

واذا ما زدا بالقلق واألوهام، تتوأمت بعد ان كانت واحدة،          . تتضخم ويصيبك الرعب منها   
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وقد بناه صاحبه مما ادخره من االموال . لسلطان حممد الفاتح باستانبوليقع هذا املسجد يف حي ا  

 (*)ــ املؤلف.ومن هنا جاءت التسمية.  كلما اشتهت   نفسه شيئاً»كأنين أكلت«: الالزمة لبنائه بقوله



ا الومهية اليت يف القلب تنقلب اىل حقيقة مث تعود ترتل بضرباا املوجعـة علـى                ألن صور 
  .القلب

  ال تظهر بزي الكبري فتصغر
  !عليك ان تعرف هذا امليزان!  مضاعفاً، وحيمل يف رأسه غروراً وكرباً«أنا»يا من حيمل 

فاذا . ةلكل شخص نافذة يطل منها على اتمع ــ للرؤية واالراءة ــ تسمى مرتب            
اما اذا كانت أخفض من قامة مهته       . كانت تلك النافذة أرفع من قامة قيمته، يتطاول بالتكرب        

  . يتواضع بالتحدب ويتخفض، حىت يشهد يف ذلك املستوى ويشاهد
  .ان مقياس العظمة يف الكاملني هو التواضع

  .اما الناقصون القاصرون فميزان الصغر فيهم هو التكرب
 (((  

  ية اخلصال بتغري املنازلتتغري ماه
خصلة واحدة يف مواضع متباينة وصورة واحدة تكون تارة غوالً بشعاً وتارة ملَكاً رقيقاً              

  :أمثلة ذلك اآليت. ومرةً صاحلة واخرى طاحلة
ان عزة النفس اليت يشعر ا الضعيف جتاه القوي، لو كانت يف القوي لكانت تكـرباً                

 به القوي جتاه الضعيف لو كان يف  الضعيف لكان تذلالً            وكذا التواضع الذي يشعر   . وغروراً
  .ورياًء

  . ان جدية ويل األمر يف مقامه وقار، اما لينه فذلةٌ
  .كما ان جديته يف بيته دليل على الكرب، ولينه دليل على التواضع

بينما هو خيانة وعمل طاحل .  ان صفح املرء عن املسيئني وتضحيته مبا ميلك، عمل صاحل    
  .ان متكلماً عن اجلماعةان ك

ان التوكل يف ترتيب املقدمات كسل، بينما تفويض األمر اىل اهللا يف ترتـب النتيجـة                
  .توكل يأمر به الشرع

تقوي فيـه الرغبـة يف مواصـلة        . ان رضى املرء عن مثرة سعيه وقسمته قناعةٌ ممدوحة        
  .ةبينما االكتفاء باملوجود قناعة ال ترغب، بل تقاصر يف اهلم. السعي



  .وهناك أمثلة كثرية على هذا
 اىل  «اامهما»ويرمز يف   .  ذكراً مطلقاً  «التقوى» و   «الصاحلات»فالقرآن الكرمي يذكر    

  .وسكوته كالم واسع. فاجيازه تفصيل. تأثري املقامات واملنازل
   احلق يعلو
  :سألين احدهم ذات يوم! ايها الصديق
 فِلم ينتصر الكافر على املسلم، وتغلُب القوة         أمراً حقاً ال مراء فيه،     «احلق يعلو »ملا كان   
  .على احلق؟
  .تأمل يف النقاط االربع اآلتية، تنحل املعضلة: قلت
  :النقطة االوىل» 

ال يلزم ان تكون كلُّ وسيلٍة من وسائل كل حقٍّ حقاً، كما ال يلزم ايضاً ان تكون كلُّ                  
  .وسيلٍة من وسائل كلِّ باطٍل باطالً

ولو كانت  (غالبةٌ على وسيلٍة باطلة     ) ولو كانت يف باطل   ( وسيلةً حقة    ان: فالنتيجة اذن 
  ).يف احلق

حق مغلوب لباطل، مغلوب بوسيلته الباطلة، اي مغلـوب موقتـاً، واالّ            : وعليه يكون 
  .فليس مغلوباً بذاته، وليس دائماً، ألن عاقبة األمور تصري للحق دوماً

  .سر للتفوق كامن يف خلقتهاأما القوة، فلها من احلق نصيب، وفيها 
  :النقطة الثانية» 

بينما جيب أن تكون كلُّ صفٍة من صفات املسلم مسلمةً مثله، اال ان هذا ليس أمـراً                 
  !واقعاً، وال دائماً

  .ومثله، ال يلزم ايضاً ان تكون صفات الكافر مجيعها كافرةً وال نابعةً من كفره
  .ن تكون مجيعها فاسقة، وال ناشئة من فسقهوكذا األمر يف صفات الفاسق، ال يشترط ا

وـذه  . إذن، صفةٌ مسلمةٌ يتصف ا كافر تتغلب على صفٍة غري مشروعة لدى املسلم          
الذي حيمل صفة غـري     (يكون ذلك الكافر غالباً على ذلك املسلم        ) والوسيلة احلقة (الوساطة  
  ).مشروعة



كفر ليس مانعاً حلق احلياة الذي هو       وال. مث ان حق احلياة يف الدنيا شامل وعام للجميع        
  .جتٍل للرمحة العامة والذي ينطوي على سر احلكمة يف اخللق

  : النقطة الثالثة» 
هللا سبحانه وتعاىل جتليان ــ يتجلى ما على املخلوقات ــ  ومها جتليان شرعيان              

  .صادران من صفتني من صفات كماله جل وعال
  : اوهلما

نة الكونية ــ الذي هو املشيئة والتقدير اإلهلي الصـادر          الشرع التكويين ــ أو الس    
  .«االرادة اإلهلية»من صفة 

  : والثاين
  .«الكالم  الرباين»الشريعة املعروفة الصادرة من صفة 

فكما  ان هناك طاعةً وعصياناً جتاه االوامر الشرعية املعروفة، كـذلك هنـاك طاعـةٌ                
  .وعصيانٌ جتاه االوامر التكوينية

ما يرى االول ــ مطيع الشريعة والعاصي هلا ــ جزاءه وثوابـه يف الـدار               وغالباً  
والثاين ــ مطيع السنن الكونية والعاصي هلا ــ غالباً ما ينال عقابه وثوابـه يف               . اآلخرة

  .الدار الدنيا
فكما ان ثواب الصرب النصر.  

  .وجزاء البطالة والتقاعس الذلُّ والتسفّل
  كذلك ثواب السعي الغىن،

  .واب الثبات التغلبوث
املرض مثلما ان نتيجة السم.  

  .وعاقبةَ الترياِق والدواء الشفاء والعافية
  .فلكٍل جهة.. وجتتمع احياناً اوامر الشريعتني معاً يف شئ



فطاعةُ األمر التكويين الذي هو حق، هذه الطاعة غالبة ــ ألا طاعة ألمر إهلي ــ               
ن العصيان ــ ألي أمر تكويين ــ يندرج يف الباطـل           على عصيان هذا األمر باملقابل، أل     

  .ويصبح جزءاً منه
  :فاذا ما اصبح حق وسيلةً لباطٍل فسينتصر على باطٍل اصبح وسيلةً حلق، وتظهر النتيجة

احلـق  »اذن فـــ    . ولكن ليس مغلوباً بذاته، وامنا بوسيلته     ! حق مغلوب أمام باطل   
 ــ  فليس العلو قاصراً يف الدنيا ــ االّ ان التقيد             يعلو بالذات، والعقىب هي املرادة     «يعلو

  .واألخذ حبيثيات احلق مقصود والبد منه
  :النقطة الرابعة» 

ان ظلَّ حق كامناً يف طور القوة ــ اي مل خيرج اىل طور الفعل املشاهد ــ أو كان   
مشوباً بشـئ آخــر، أو مغشــوشـــاً، وتطلّـب األمـر كشـــف احلـق              

ـقــوة جديدة، وجعله خالصاً زكياً، يسلّط عليه مؤقتاً باطلٌ حىت خيلُـص     وتــزويده ب 
  .احلق ــ نتيجة التدافع ــ من كل درن فيكون طيباً

  .ولتظهر مدى قيمة سبيكة احلق الثمينة جداً
فاذا ما انتصر الباطل يف الدنيا ــ يف مكان وزمان معينني ــ فقد كسب معركـة                

  . هي املآل الذي يؤول اليه احلق«العاقبة للمتقني»ومل يكسب احلرب كلها، ألن 
 سـر كـامن     «احلق يعلو »وهكذ الباطل مغلوب ــ حىت يف غلبه الظاهر ــ ويف           

وهكـذا  . عميق يدفع الباطل قهراً اىل العقاب يف عقىب الدنيا أو اآلخرة، فهو يتطلع اىل العقىب       
  !.احلق غالب مهما ظهر انه مغلوب

 (((  
  دساتري اجتماعية

  :ان شئت دساتري يف اتمع فدونك
  ..  ان العدالة اليت ال مساواة فيها ليست عدالة اصالً

  . فالتماثل سبب مهم للتضاد
  .واما التناسب فهو اساس التساند



  منبع التكرب اظهار صغر النفس 
  .ومنبع الغرور ضعف القلب

  .وقد أصبح العجز منشأ اخلالف
  .اما حب االستطالع فهو استاذ العلم

  .احلاجة أم االختراع
  .والضيق معلم السفاهة

  .ومنبع الضيق نفسه هو اليأس وسوء الظن. ولقد أصبح الضيق منبع السفاهة
  .فالضاللة ضاللة الفكر
  .والظلمات تعم القلب

  .واالسراف يكون يف األمور اجلسدية
 (((  

  اضلت النساء البشرية خبروجهن من بيون فعليهن العودة اليها
لقـد  215الرجال السفهاء باهلوسات اذاً ترجل النساء الناشزات بالوقاحات         اذا تأنث   »

  .وجعلتهن متاعاً مبذوالً. وامتهنت كرامتهن. اطلقت املدنية السفيهة النساء من أعشاشهن
        ن االسالم يدعو النساء اىل اعشاشهن رمحة فكرامتهن فيها، وراحتهن يف    . بينما شرع

  .ةبيون وحيان يف دوام العائل
  الطهـر زينتـهـن
  اخلُـلق  هيبتـهـن
  العـفة جـماهلـن
  الشفقة كماهلـن
  .االطفال هلوهـن
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ا االّ اا ادانت نفسه.  اليت أبرزا احملكمة مة إلدانة مؤلفها»احلجاب«هذه القطعة اساس رسالة   

 (*).ــ املؤلف .وحاكميها إدانة ابدية وألزمتهم احلجة



  .وال تصمد ازاء مجيع هذه االسباب املفسدة االّ ارادة من حديد
كلما دخلت حسناء يف جملس تسود فيه األخوة، أثارت فيهم عروق الرياء واملنافسـة              

  .دةواحلسد واألنانية، فتتنبه األهواء الراق
  .ان تكشف النساء تكشفاً دون قيد، أصبح سبباً لتكشف اخالق البشر السيئة وتناميها

هذه الصور اليت هي جنائز مصغرة، وأموات متبسمة، هلا دور خطري جـداً يف الـروح               
ان اهلياكل والتماثيـل املمنوعـة      216.  بل ان تأثريها خميف مرعب    . الرعناء لالنسان املتحضر  

أو طلسـم   . مة، اما اا ظلم متحجر، أو رياء متجسد، أو هوى منجمد          شرعاً والصور احملر  
  .جيلب تلك األرواح اخلبيثة

 (((  
  سعة تصرف القدرة، ترد الوسائط 

  .ان مشسنا تصبح كالذرة ازاء تصرف قدرة القدير ذي اجلالل وسعة تأثريها
  .ان مساحة تصرفه العظيم يف النوع الواحد واسعة جداً

 بني ذرتني، مث ضعها قرب القوة اجلاذبة املوجودة يف مشس الشـموس             خذ القوة اجلاذبة  
  .ويف درب التبانة

  .واجلب املَلَك الذي حيمل حبة البرد مع املَلَك الشبيه بالشمس الذي حيمل الشمس
وضع أصغر مسكة ــ صغر االبرة ــ جنب احلوت العظيم وبعد ذلـك تصـور               

  .نه الكامل يف أصغر شئ ويف أكربهالتجلي الواسع للقدير ذي اجلالل واتقا
عندها تعلم ان اجلاذبية والنواميس كلها ان هي االّ وسائل سيالة وأوامر عرفية، وليست              

  .االّ امساء وعناوين لتجلي القدرة وتصرف احلكمة
  .فهذا هو التفسري ال غري

                                                           
216
كما ان النظر اىل جثة امرأة نظرة شهوانية، دليل على دناءة النفس وخستها، كذلك النظر بشهوة اىل   

  ــ املؤلف.صورة مجيلة حلسناء ميتة حمتاجة اىل الرمحة يطمس مشاعر الروح السامية
 



ة، وكـذا   فكّر يف هذه األمور معاً جتد بالضرورة؛ ان االسباب احلقيقية والوسائط املعين           
  .الشركاء، ما هي االّ أمور باطلة وخيال حمال يف نظر تلك القدرة اجلليلة

  .ان احلياة كمال الوجود
  :وجلاللة مقامها أقول

  ِلم ال تكون كرتنا وعاملنا مسخراً مطيعاً كاحليوان؟
فللّه سبحانه كثري من أمثال هذه احليوانات الطائرة منتشرة يف الفضاء الواسـع تنشـر               

  . واجلمال والعظمة واهليبةالبهاء
  .انه سبحانه يديرها ويسيرها يف بستان خلقه

تلك األقوال  .. فالنغمات اليت تبعثها تلك الكائنات واحلركات اليت تقوم ا هذه الطيور          
  .واألحوال تسبيحات وعبادات للقدمي الذي مل يزل، وللحكيم الذي ال يزال

إذ اا تربز آثار احلياة، فلو صـغرت كبيضـة    ان كرتنا األرضية كثرية الشبه باحليوان،   
  .صغرية ــ بفرض حمال ــ لتحولت اىل حيوان لطيف

  .ولو كرب حيوان جمهرى كروي واصبح كالكرة األرضية، لصار شبيهاً ا
فلو صغر عاملنا صغر االنسان وانقلبت جنومه اىل ما يشبه الذرات، رمبا يكون حيواناً ذا               

  . يف هذا االحتمالوالعقل جيد جماالً. شعور
  فالعالَم اذن عابد مسبح بأركانه،

  .كل ركن مسخر مطيع، للخالق القدير القدمي
  .فليس من الضروري ان يكون الكبري كماً كبرياً نوعاً

ايا (بل الساعة الصغرية صغر اخلردل ابدع صنعة وأعظم جزالة من كبريا اليت هي بكرب        
  )..صوفيا

  .ق الفيلفخلق الذبابة أعجب من خل
لو كتب قرآنٌ بقلم القدرة باجلواهر الفردات لألثري على جزٍء فرٍد، فان دقة صـفحاته               

فهما سيان يف . تعادل يف صنعة االتقان القرآن الكرمي املكتوب مبداد النجوم يف صحيفة السماء          
  . اجلزالة واالبداع



كل جهة، واالحتـاد    فالصنعة الباهرة باجلمال والكمال للمصور االزيل مبثوثة هكذا يف          
  .الكامل االمت يف كماهلا يعلن التوحيد

  .خذ هذا الكالم البين بعني االعتبار
   املالئكة أمة مأمورة لتنفيذ الشريعة الفطرية

  :الشريعة اإلهلية اثنتان
  .ومها آتيتان من صفتني إهليتني، واملخاطب انسانان ومها مكلفان ما

 من صفة االرادة اإلهلية، وهي الشريعة واملشيئة الربانية         الشريعة التكوينية اآلتية  : اوالمها
وقـد  . اليت تنظّم أحوال العامل ــ االنسان االكرب ــ وحركاته اليت هي ليست اختيارية            

  .يطلق عليها خطأً  اسم الطبيعة
فهي الشريعة اآلتية من صفة الكالم اإلهلي، هذه الشريعة تـنظم أفعـال             : اما األخرى 
  .وجتتمع الشريعتان أحياناً معاً. رية، ذلك العامل األصغراالنسان االختيا

  .اما املالئكة فهم أمة عظيمة، جند اهللا، حملة الشريعة االوىل وممثلوها وممتثلوها
  .قسم منهم عباد مسبحون

  .وقسم منهم مستغرقون يف العبادة وهم مقربو العرش األعظم
 (((  

  كلما رقّت املادة اشتدت احلياة فيها
  . واملادة تابعة هلا وقائمة ا. اة أساس الوجود وأصلهاحلي

  :فاذا ما قارنت احلواس اخلمس يف االنسان واحليوان اهري جتد
فذلك . كم يكرب االنسان عن ذلك اهري، فان حواسه ادىن من حواسه بالنسبة نفسها           

  .اهري يسمع صوت أخيه ويرى رزقه
فحياته تنشر الشـعاع،    .  اىل حد حمير لاللباب    فلو كَبر كرب االنسان لتوسعت حواسه     

  .وبصره نور مساوي يضاهي الربق
بل هو حجرية كـبرية     . واالنسان نفسه ليس كائناً ذا حياة مركّب من كتلة من موات          

  .مركبة من مليارات من احلجريات احلية



  )«يس» كُتب فيها سورة «يس»ان االنسان كصورة (
  .فتبارك اهللا أحسن اخلالقني

( ((  
  الفلسفة املادية طاعون معنوي

الفلسفة املادية طاعون معنوي، حيث سببت يف سريان محـى مهلكـة  يف البشـرية،                 
  .وعرضها للغضب اإلهلي217

فكلما توسعت قابلية التمرد واالنتقاد ــ بالتلقني والتقليد ــ توسع ذلك الطاعون            
  .ايضاً وانتشر

 تقليد املدنية احلاضرة اعطاه احلرية وروح االنتقاد        فانبهار االنسان بالعلوم، وانغماره يف    
  .والتمرد، فظهر الضالل من غروره

 (((  
  ال تعطُّلَ يف الوجود، العاطل يسعى يف الوجود يف سبيل العدم

 «عـدم »ان أشد الناس شقاًء واضطراباً وضيقاً هو العاطل عن العمل، ألن العطل هو              
  .ضمن الوجود، اي موت ضمن حياة

  .ي فهو حياة الوجود ويقظة احلياةاما السع
  
 (((  

  الربا ضرر حمض يف االسالم
  . الربا يسبب العطل، ويطفىء جذوة الشوق اىل السعي

وهم . ان ابواب الربا ووسائطه، هذه البنوك، امنا تعود بالنفع اىل أفسد البشر وأسوأهم            
  .واىل أسوأ هؤالء وهم الظلمة، واىل اسوأ هؤالء وهم أسفههم.. الكفار
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  ــ املؤلف.ىلاشارة اىل احلرب العاملية االو  
 



والشرع ال يرى حتقيق رفاهية البشـر       . ان ضرر الربا على العامل االسالمي ضرر حمض       
  .اذ الكافر احلريب، الحرمة له  والعصمة لدمه.قاطبة يف كل حني

 (((  
  218القرآن حيمي نفسه بنفسه وينفذ حكمه 

  :يقول. رأيت شخصاً قد ابتلي باليأس، وأصيب بالتشاؤم
 وغلبت الكميةُ النوعيةَ، خنشى ان ينطفئ ديننا يف يوم من           لقد قلّ العلماء يف هذه االيام،     

  .االيام
كما ال ميكن اطفاء نور الكون وال ميكن اطفاء امياننا االسالمي، كذلك سيسطع             : قلت

االسالم يف كل آن ان مل تطفأ منارات الدين، معابد اهللا، معامل الشرع، تلك هـي شـعائر                  
  .االسالم، االوتاد الراسخة يف االرض

  .لقد اضحى كل معبد من معابد اهللا معلّماً بطبعه يعلّم الطبائعف
من دون خطـأ وال     . وصار كلُ معلٍَم من معامل الشرع استاذاً، يلقن الدين بلسان حاله          

  !نسيان
واصبحت كل شعرية من شعائر االسالم، عاملاً حكيماً بذاته، يـدرس روح االسـالم              

  .ويبسطه امام االنظار مبرور العصور
وكأن زالل االسـالم قـد تصـلب يف         . ىت كأن روح االسالم قد جتسم يف شعائره       ح

وكـأن اركـان    . معابده، عموداً سانداً لالميان، وكأن احكام االسالم قد جتسدت يف معامله          
وال سيما  . االسالم قد حتجرت يف عوامله، كل ركن عمود من األملاس يربط االرض بالسماء            

مل تبق  .. عجز البيان، يلقي خطاباً ازلياً يف اقطار عامل االسالم        هذا القرآن العظيم، اخلطيب امل    
حىت صار حفظُه مرتبة جليلة يسري فيها سر . ناحيةٌ وال زاوية االّ واستمعت له واهتدت ديه

  .وغدت تالوته عبادة االنس واجلان..) وانا له حلافظون(.. اآلية الكرمية 
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كأن هذا البحث الذي كتب قبل مخس وثالثني سنة، قد كتب هذه السنة، فهو اشارة مستقبلية أملتها   

 (*).ــ املؤلف.اذن بركة شهر رمضان



لنظريات تنقلب اىل مسلّمات مبرور االزمان، مث اىل اذ ا. فيه تعليم، فيه تذكري باملسلّمات
  .بديهيات حىت ال تدع حاجة اىل بيان

فالتذكري ا اذن كاٍف والتنبيـه      . فقد خرجت الضروريات الدينية من طور النظريات      
  . واٍف، والقرآن شاف يف كل وقت وآن، اذ فيه التنبيه والتذكري

لكل فرد ما خيص العموم من الـدالئل،        ويقظة املسلمني وصحوم االجتماعية تسلّم      
  .وتضع هلم امليزان

فاميان كل شخص ال ينحصر بدليله، وال يستند الوجدان اليه وحده، بل واىل اسباب ال              
  .حتد يف قلب اجلماعة ايضاً

فكيف باالسالم الـذي    . فلئن كان رفض مذهب ضعيف يصعب كلما مر عليه الزمن         
الوحي اإلهلـي،   : وهو املستِند اىل اساسني عظيمني مها     هيمن طوال هذه العصور هيمنة تامة،       

  .والفطرة السليمة
. لقد التحم االسالم وتغلغل يف اعماق نصف املعمورة، بأسسه الراسخة وآثاره الباهرة           

  .فأنى يستره كسوف وقد انزاح عنه الكسوف تواً. فسرى روحاً فطرياً فيه
ل السفسطة ان يتعرضوا ألسس هـذا       ولكن ويالالسف حياول بعض الكفرة البلهاء واه      

  .القصر الشاهق  العظيم، كلما سنحت هلم الفرصة
  .فهذه االسس ال تتضعضع ابداً.. ولكن هيهات

  .فليخرس االحلاد اآلن، ولقد افلس ذلك الديوث
  .أال تكفيه جتربة الكفران ومزاولة الكذب والبهتان

ع عامل االسالم جتـاه الكفـر       يف مقدمة قال  ). اجلامعة(كانت هذه الدار، دار الفنون      
والطغيان، بيد أن الالمباالة والغفلة والعداوة، تلك الطبيعة الثعبانية املنافية للفطرة، شقّت فرجة 

  . خلف اجلبهة فهاجم منها االحلاد، واهتزت عقيدة االمة اي اهتزاز
 انتباهـاً  فالبد أن تكون طليعة احلصون املستنرية بروح االسالم، اكثَرها صالبة وازيدها   

  .فال ينبـغي ان يخدع املسلمون. ويقظة، هكذا تكون واالّ فال



ان القـلب مستـقر االميـان، بينما الدماغ مرآة لنوره، وقد يكون جماهداً وقد يزاول             
  .كنس الشبهات وادران االوهام

  .فان مل تدخل الشبهات اليت يف الدماغ اىل القلب ال يزيغ اميان الوجدان
ان يف الدماغ ــ كما هو ظن البعض ــ فاالحتمـاالت الكـثرية             ولو كان االمي  

  .والشكوك تصبح اعداءاً ألداء لروح االميان الذي هو حق اليقني
  .ان القلب والوجدان حمل االميان
  .واحلدس واالهلام دليل االميان
  .وحس سادس طريق االميان

  .والفكر والدماغ حارس االميان
  سلّمات اكثر من تعليم النظرياتتدعو احلاجة اىل التذكري بامل

  . لقد استقرت يف القلوب الضروريات، واملسلّمات الشرعية
تنبه 219والعبارة العربية   .  وحيصل املطلوب مبجرد التنبيه لالطمئان، والتذكري لالستشعار      

وتذكّر على أفضل وجه وامساه وهلذا؛ فخطبة اجلمعة باللغة العربية كافية ووافية للتنبيه علـى               
  .اذ تعليم النظريات ليس مقصود اخلطبة. ضروريات والتذكري باملسلّماتال

مث ان هذه العبارة العربية متثل شعار الوحدة االسالمية يف اعماق وجدان االسالم الذي              
  .يرفض التشتت
 (((  

  بلوغك حمال: احلديث يقول لآلية
ال ) بلّغ الوحي اإلهلي  وهو م (اذا قارنت بني احلديث واآلية، ترى بالبداهة ان أبلغ البشر           

  .يبلغ ايضاً شأو بالغة اآلية، فاحلديث ال يشبهها
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  (*).ــ املؤلف.لقد احس حبادثة تقع بعد عشر سنوات،فحاول صدها  
لغة العربية والذي نفّذ يف أواخر املقصود فرض ايراد خطبة اجلمعة باللغة التركية وحظرها بال(

 .املترجم). العشرينات



  .مبعىن إن ما يصدر من فم النبوة من كالم ليس دائماً كالم النيب
 (((  

  بيان موجز العجاز القرآن
انفلق اجلبل علـى حـني      ). آرارات(انين حتت جبل    : رأيت يف املاضي فيما يرى النائم     

  .مة اجلبال اىل احناء العامل، فهز العامل وتزلزلغرة، وقذف صخوراً بضخا
... بين باجياز ما تعرفه جممالً من أنـواع االعجـاز         : وفجأة وقف جبنيب رجل، قال يل     

  .اعجاز القرآن
  :فكرت يف تعبري الرؤيا، وأنا ما زلت فيها وقلت

 ان ما حدث هنا من انفالق مثالٌ ملا حيدث يف البشرية من انقالب، وسيكون هـدى               
  .وسيأيت يوم يبني فيه اعجازه. القرآن  بال ريب عالياً ومهيمناً يف هذا االنقالب

  :أجبت ذلك السائل قائالً
  .ان اعجاز القرآن يتجلى من سبعة منابع كلية، ويتركب من سبعة عناصر

  :املنبع األول
ـ               ىن، سالسة لسانه من فصاحة اللفظ؛ اذ تنشأ بارقة بيانه من جزالة النظم، وبالغة املع

فيتولد نقش بياين عجيب، وصنعة لسان      . وبداعة املفاهيم، وبراعة املضامني، وغرابة االساليب     
  .بديع، من امتزاج كل هذه يف نوع اعجاز ال ميلّ االنسان من تكراره أبداً

  : أما العنصر الثاين
ـ             ائق فهو االخبار السماوي عن الغيوب يف احلقائق الغيبية الكونية واالسرار الغيبية للحق

فمن أمور الغيب املنطوية يف املاضي، ومن األحوال املستترة الباقية يف املستقبل تنشـأ              . اإلهلية
يبينها ) االميان(فهو لسان عامل الغيوب يتكلم مع عامل الشهادة، يف أركان . خزينة علم الغيوب

  .بالرموز، واهلدف هو نوع االنسان، وما هذا االّ نوع من ملعة نورانية لالعجاز
  :اما املنبع الثالث فهو

يف لفظه، يف معناه، يف أحكامه، يف  علمه،         : ان للقرآن جامعية خارقة من مخس جهات      
  .يف مقاصده



يتضمن احتماالت واسعة ووجوهاً كثرية حبيث ان كل وجٍه تستحسنه البالغـة،            :لفظه
  .ويستصوبه علم اللغة العربية، ويليق بسر التشريع

يان املعجز مبشارب األولياء واذواق العـارفني ومـذاهب         لقد أحاط ذلك الب   : يف معناه 
ففي دالالته مشـولٌ ويف     . السالكني، وطرق املتكلمني، ومناهج احلكماء، بل قد تضمن كلَّها        

  .معناه سعة
  !.فما أوسع هذا امليدان ان أطللت من هذه النافذة

تضمن طراز بيانه   هذه الشريعة الغراء قد اُستنبطت منه، اذ قد         : االستيعاب يف االحكام  
مجيع دساتري سعادة الدارين، ودواعي األمن واالطمئنان، وروابط احلياة االجتماعية، ووسائل           

  .التربية، وحقائق األحوال
لقد ضم ضمن سوِر سوره العلوم الكونية والعلـوم اإلهليـة، مراتـب    : استغراق علمه 

  .ودالالت ورموزاً واشارات
لرعاية التامة يف املوازنة واالطراد واملطابقة لدسـاتري        لقد راعى ا  : يف املقاصد والغايات  

  .الفطرة، واالحتاد يف املقاصد والغايات، فحافظ على امليزان
وهكذا اجلامعية الباهرة يف احاطة اللفظ وسعة املعىن واستيعاب االحكام واستغراق العلم       

  .وموازنة الغايات
  :اما العنصر الرابع

 فهم كل عصر، ومستوى أدب كل طبقة من طبقاتـه            فافاضته النورانيةَ حسب درجة   
  .وعلى وفق استعدادها ورتب قابليتها

فبابه مفتوح لكل عصر ولكل طبقة من طبقاته، حىت كأن ذلك الكالم الرمحاين يرتل يف               
  .كل مكان يف كل حني

فكلما شاب الزمان شب القرآنُ وتوضحت رموزه، فذلك اخلطيب اإلهلي ميزق سـتار             
رافعاً راية الشهادة   . اب االسباب فيفجر نور التوحيد من كل آية، يف كل وقت          الطبيعة وحج 

  .شهادة التوحيد على الغيب



ان علو خطابه يلفت نظر االنسان ويدعوه اىل التدبر؛ اذ هو لسان الغيب يتكلم بالذات               
  .مع عامل الشهادة

 جعلته حمبوب االنس    أن شبابيته اخلارقة شاملة حميطة، وأنسيته     : يخلَص من هذا العنصر   
واجلان، وذلك بالترتالت اإلهلية اىل عقول البشر لتأنيس األذهان، واملتنوعة بتنـوع أسـاليب    

  .الترتيل
  : أما املنبع اخلامس

فنقولُه واخباره يف اسلوب بديع غزير املعاين، فينقل النقاط األساس لالخبار الصـادقة             
  .البشرينقل هكذا لينبه ا . كالشاهد احلاضر هلا

اخبار األولني وأحوال اآلخرين وأسرار اجلنة واجلحيم، حقـائق         : ومنقوالته هي اآلتية  
تلك االخبار املشاهدة   . عامل الغيب، واسرار عامل الشهادة، واالسرار اإلهلية والروابط الكونية        

ـ                   و مل  شهود عيان حىت انه ال يردها الواقع وال يكذّا املنطق بل ال يستطيع ردهـا ابـداً ول
  .يدركها

فهو مطمح العامل يف الكتب السماوية، اذ ينقل االخبار عنها مصـدقاً ـا يف مظـان                
  .االتفاق، ويبحث فيها مصححاً هلا يف مواضع االختالف

  !«أمي»أال انه ملعجزة هذا الزمان ان يصدر مثل هذه األمور النقلية من 
  : اما العنصر السادس

ولن جتد مثل االسالم ان حتريت الزمان واملكان، ال  . هفانه مؤسس دين االسالم ومتضمن    
انه حبل اهللا املتني، ميسك األرض لئال تفلت، ويـديرها دورانـاً            . يف املاضي وال يف املستقبل    

فلقد وضع وقاره وثقله على األرض، وساسها وقادها وحال بينها وبني النفور            . سنوياً ويومياً 
  .والعصيان

  : أما املنبع السابع
األنوار الستة املفاضة من هذه املنابع الستة ميتزج بعضها مع بعض، فيصدر شـعاع              فان  

  .حسٍن فائق، ويتولد حدس ذهين، وهو الوسيلة النورانية
  .ذوق، يدرك به االعجاز: والذي يصدر عن هذا



  .لساننا يعجز عن التعبري عنه، والفكر يقصر دونه
  .فتلك النجوم السماوية تشاهد وال تستمسك

  ..طوال ثالثة عشر قرناً من الزمان حيمل أعداء القرآن روح التحدي واملعارضة
  .روح التقليد والشوق اليه.. وتولدت يف أوليائه واحبائه

  وهذا هو بذاته برهان لالعجاز، 
اذ كُتبت من جراء هاتني الرغبتني الشديدتني ماليني الكتب بالعربية، فلو قورنت تلك             

القرآن الكرمي، لقال كلُ من يشاهد ويسمع، حىت أكثر الناس عاميـة،  املاليني من الكتب مع    
  :دونك الذكي احلكيم

  .وهذا القرآن مساوي.. ان هذه الكتب بشرية
  :وسيحكم حتماً

  .ان هذه الكتب كلها ال تشبه هذا القرآن وال تبلغ شأوه قطعاً
  .وهذا معلوم البطالن وظاهر بالبداهة. لذا فإما انه أدىن من الكل

  .ذن فهو فوق الكلا
. ولقد فتح أبوابه على مصراعيه للبشر ونشر مضامينه أمامهم طوال هذه املدة الطويلـة             

  . ودعا لنفسه األرواح واألذهان
  .فلقد انتهى زمن االمتحان. ومع هذا مل يستطع البشر معارضته، وال ميكنهم ذلك
  . ان القرآن ال يقاس بسائر الكتب وال يشبهها قطعاً

 عشرين سنة ونيف جنماً جنماً ــ حلكمة ربانية ــ ملواقع احلاجات نزوالً             اذ نزل يف  
وبياناً حلادثات  . وجواباً ألسئلة مكررة متفاوتة   . وألسباب نزول خمتلفة متباينة   . متفرقاً متقطعاً 

. ويف حاالت تلَقٍّ متنوعـة متخالفـة  . ويف أزمان نزول خمتلفةمتفارقة . أحكام متعددة متغايرة  
  .ولغايات ارشاداٍت متدرجة متفاوتة. اطبني متعددة متباعدةوألفهام خم

وعلى الرغم من هذه األسس فقد أظهر كمال السالسة والسالمة والتناسب والتسـاند             
  .يف بيانه وجوابه وخطابه، ودونك علم البيان وعلم املعاين



نـك  ألنك اذا مسعت كالماً من أحٍد فا  : ويف القرآن خاصية ال توجد يف أي كالم آخر        
  .ترى صاحب الكالم خلفه أو فيه فاالسلوب مرآة األنسان

  !أيها السائل املثايل
  . لقد أردت االعجاز، وها قد أشرت اليه

  أتقدر الذبابة مشاهدة السماوات؟. وان شئت التفصيل، فذلك فوق حدي وطوقي
تِف واحداً من أربعني نوعاً من ذلك االعجاز، ومل         ) اشارات االعجاز (وقد بين كتاب    

  .مائة صفحة من تفسري لبيان نوع واحد
  .بل أنا الذي أريد منك التفصيل، فقد تفضل املوىل عليك بفيٍض من اهلامات روحية

  ..ال تبلغ يد األدب الغريب ذي االهواء والرتوات والدهاء
  .شأن أدب القرآن اخلالد ذي النور واهلدى والشفاء

ملني من الناس وتطمئنهم، ال تسر أصـحاب        اذ احلالة اليت ترضى األذواق الرفيعة للكا      
  االهواء الصبيانية وذوي الطبائع السفيهة، وال تسلّيهم، فبناًء على هذه احلكمة؛

فان ذوقاً سفيهاً سافالً، ترعرع يف محأة الشهوة والنفسانية، ال يستلذ بالذوق الروحي،             
  .وال يعرفه أصالً

 عن رؤية ما يف القرآن الكـرمي مـن          فاألدب احلاضر؛ املترشح من أدب أوروبا، عاجز      
لطائف عالية ومزايا سامية، من خالل نظرته الروائية، بل هو عاجز عـن تـذوقها، لـذا ال                  

  .يستطيع ان جيعل معياره حمكّاً له
  :واألدب جيول يف ثالثة ميادين، دون ان حييد عنها

  ..ميدان احلماسة والشهامة
  ..ميدان احلسن والعشق
  .. والواقعميدان تصوير احلقيقة
  :فاألدب األجنيب

   يف ميدان احلماسة؛
  .ال ينشد احلق، بل يلقّن شعور االفتتان بالقوة بتمجيده جور الظاملني وطغيام



   ويف ميدان احلسن والعشق؛
  .ال يعرف العشق احلقيقي، بل يغرز ذوقاً شهوياً عارماً يف النفوس

   ويف ميدان تصوير احلقيقة والواقع؛
لكائنات على اا صنعة إهلية، وال يراها صبغة رمحانية، بل حيصر مهـه يف              ال ينظر اىل ا   

لذا يكون تلقينـه عشـق      .. زاوية الطبيعة ويصور احلقيقة يف ضوئها، وال يقدر الفكاك منها         
  .الطبيعة، وتأليه املادة، حىت ميكّن حبها يف قرارة القلب، فال ينجو املرء منه بسهولة

لسفه، ال يغين شيئاً عن اضطرابات الروح وقلقها الناشـئة          مث ان ذلك األدب املشوب با     
  .من الضاللة والواردة منه أيضاً، ولرمبا يهدئها وينيمها

  : وهي. ويف حسبانه انه قد وجد حالً، وكأن العالج الوحيد، وهو رواياته
  .ذلك احلي امليت.. يف كتاب
  .وهي أموات متحركة.. ويف سينما
األشباح وخترج سراعاً من تلك املقربة الواسعة املسـماة         الذي تبعث فيه    .. ويف مسرح 

  !باملاضي
  .هذه هي أنواع رواياته

  !..وأنى للميت ان يهب احلياة
وركّب عينـاً  .. وضع األدب األجنيب لساناً كاذباً يف فم البشر!.. وبال خجل وال حياء  
  . وألبس الدنيا فستان راقصة ساقطة.. فاسقة يف وجه االنسان

  .يعرف هذا األدب؛ احلسن اردفمن أين س
  . حىت لو أراد ان يري القارئ الشمس؛ فانه يذّكره مبمثلة شقراء حسناء

  ..«السفاهة عاقبتها وخيمة، ال تليق باالنسان»: وهو يف الظاهر يقول
  ..مث يبني نتائجها املضرة

م العقـل، اذ    االّ انه يصورها تصويراً مثرياً اىل حد يسيل منه اللعاب، ويفلت منه زمـا             
  .حىت ال يعود الشعور ينقاد لشئ. يضرم يف الشهوات، ويهيج الرتوات

  :اما أدب القرآن الكرمي* 



فانه ال حيرك ساكن اهلوى، ال يثريه، بل مينح االنسان الشعور بنشدان احلـق وحبـه،                
  .داًوال خيدع أب.. واالفتتان باحلسن ارد، وتذوق عشق اجلمال، والشوق اىل حمبة احلقيقة

فهو ال ينظر اىل الكائنات من زاوية الطبيعة، بل يذكرها صنعة إهلية، صبغة رمحانيـة،               
  .دون ان حيري العقول

  ..فيلقّن نور معرفة الصانع
  ..ويبني اياته يف كل شئ

  .االّ اما ال يتشاان. كالمها يورثان حزناً مؤثراً.. واألدبان
وال . ن فقدان األحباب، وفقدان املالكفما يورثه أدب الغرب هو حزن مهموم، ناشئ م

  .يقدر على منح حزن رفيع ساٍم 
اذ استلهام الشعور من طبيعة صماء، وقوة عمياء ميالؤه باالالم واهلموم حىت يغدو العامل              

فيظل ! مليئاً باالحزان، ويلقي االنسان وسط اجانب وغرباء دون أن يكون له حاٍم والمالك            
  ..يف مأمته الدائم
  .طفىء أمامه اآلمالوهكذا تن

فهذا الشعور امللئ باألحزان واآلالم يهيمن على كيان االنسان، فيسوقه اىل الضـالل،             
  .حىت يصعب عليه العودة اىل الصواب، بل قد ال يعود أصالً.. واىل االحلاد، واىل انكار اخلالق
  :أما أدب القرآن الكرمي

هذا احلزن نابع من .. ، ال حزن اليتيمفانه مينح حزناً سامياً علوياً، ذلك هو حزن العاشق
  .فراق األحباب، ال من فقدام

بـل ال   . ينظر اىل الكائنات؛ على أا صنعة إهلية، رحيمة، بصرية بدالً من طبيعة عمياء            
  .يذكرها اصالً، وامنا يبني القدرة اإلهلية احلكيمة، ذات العناية الشاملة، بدالً من قوة عمياء

رة مأمت موحش، بل تتحول ــ امام ناظريه ــ اىل مجاعـة            فال تلبس الكائنات صو   
ال كدر وال   .. ويف كل ناحية تآنس   . ويف كل جانب حتابب   . متحابة، اذ يف كل زاوية جتاوب     

  .ضيق
  .هذا هو شأن احلزن العاشقي



  . وسط هذا الس يستلهم االنسان شعوراً سامياً، ال حزناً يضيق منه الصدر
  .ن شوقاً وفرحاًكالمها يعطيا.. األدبان

دون ان  .. فالشوق الذي يعطيه ذلك األدب األجنيب؛ شوق يهيج النفس، ويبسط اهلوس          
  .مينح الروح شيئاً من الفرح والسرور

بينما الشوق الذي يهبه القرآن الكرمي؛ شوق تز له جنبات الروح، فتعـرج بـه اىل                
  .املعايل

  :وبناًء على هذا السر
فحرمت بعض آالت اللهو، واباحـت      .. اللهو، وما يلهي  فقد ت الشريعة الغراء عن      

  .أخرى
  :مبعىن

بينمـا ان أثـرت يف   . ان اآللة اليت تؤثر تأثرياً حزيناً حزناً قرآنياً وشوقاً ترتيلياً، ال تضر     
  .حترم اآللة. االنسان تأثرياً يتيمياً وهيجت شوقاً نفسانياً شهوياً

  ..تتبدل حسب االشخاص هذه احلالة
  .ليسوا سواءوالناس 
 (((  

  االغصان تقدم الثمرات باسم الرمحة االهلية
ان اغصان شجرة اخلليقة تقدم مثرات النعم وتوصلها ظاهراً اىل أيدي األحياء يف كـل               

  .ناحية من أحناء العامل
  .بل تقدم اليكم تلك الثمرات بتلك االغصان من يد الرمحة ويد القدرة

  فقبلوا يد الرمحة تلك، بالشكر،
سوا يد القدرة تلك، باالمتنانوقد.  

  بيان الطرق الثالث املشار اليها يف ختام سورة الفاحتة
حنن .. امسك خيالك يف يدك، وتعال معي     ! يا من امتأل صدره باالمل املشرق     ! يا اخي 

اآلن يف ارض واسعة، ننظر اىل جوانبها، دون ان يرانا أحد، ولكن اُلقي علينا غيم اسود مظلم           



االّ .. اٍل شٍم، حىت غطى وجه ارضنا بالظلمات، بل كأنه سقف صلب كثيف           فهبط على جب  
  .انه سقف ترى الشمس من جهته االخرى

ولكننا حنن حتت ذلك الغيم الكثيف، ال نكاد نطيق ضيق الظلمات، وخينقنا الضـجر              
  !.واالنقباض، ففقدان اهلواء مميت

 ثالث طرق تـؤدي اىل ذلـك   واذ حنن يف هذه احلالة من الضيق اخلانق انفتحت امامنا     
  :فمضينا من الطرق الثالث، كل على انفراد. ولقد اتيناه مرةً وشاهدناه من قبل. العامل املضئ
  :الطريق االوىل* 

فهـا حنـن   .. معظم الناس ميرون منها، فهي سياحة حول العامل؛ والسياحة تشدنا اليها        
.. حبار الرمال يف هذه الصحراء الواسعة     فها جتانا   .. ندرج يف الطريق نسري مشياً على االقدام      

وانظر اىل امواٍج كاجلبال هلذا البحر .. وتستطري غيظاً وتزجرنا زجراً. انظر كيف تغضب علينا 
نرى وجه  .. نتنفس الصعداء . واحلمد للّه .. اا حتتد علينا وها حنن يف اجلهة االخرى       .. العظيم

  . من اتعاب وآالمولكن ال أحد يقدر مدى ما قاسينا. الشمس املضئ
لقد رجعنا مرة ثانية اىل هذه االرض املوحشة اليت اطبقت عليها الغيوم            ! ولكن وا أسفى  

  .بالظلمات وحنن احوج ما نكون اىل عامل مضئ يفتح بصريتنا
  .ان كنت ذا شجاعة فائقة فرافقين يف الطريق املليئة باملخاطر، سنخوضها بشجاعة

  :وهي طريقنا الثانية
منضي يف انفاق فطريـة يف      . االرض، ننقب فيها لننفذ ونبلغ اجلهة االخرى      نثقب طبيعة   

فلقد شاهدت ــ يف زمن ما ــ هذه الطريق ومضيت فيهـا            .. االرض واخلوف حييطنا  
بوجل واضطراب ولكن كانت يف يدي آلة أو مادة تذيب ارض الطبيعـة وخترقهـا ومتهـد           

  . الطريق الثالثةتلك املادة اعطانيها القرآن الكرمي يف.. السبيل
انظر فها امامك كهوف ومغارات كاالنفاق      . ال ختف ابداً  . اتبعين. ال تتركين ! يا اخي 

  .حتت االرض، تنتظرنا وتسهل لنا الطريق اىل اجلهة االخرى
. ال تروعك صالبة الطبيعة، فان حتت ذلك الوجه العبوس القمطرير وجه مالكها الباسم            

  .شعة كالراديومان تلك املادة القرآنية مادة م



انظر اىل االرض اجلميلـة، والسـماء       .. فلقد خرجنا اىل العامل املنور    ! بشراك يا اخي  
اال ترفع رأسك يا أخي لتشاهد هذا الذي غطى وجه السماء كلها ومسا عليها .. اللطيفة املزينة
. ن كله مدت اغصاا اىل ارجاء الكو    .. شجرة طوىب اجلنة  .. انه القرآن الكرمي  . وعلى الغيوم 

اىل تلـك   .. وما علينا االّ التعلق ذا الغصن املتديل والتشبث به، فهو بقربنا ليأخذنا اىل هناك             
  .الشجرة السماوية الرفيعة

  .ان الشريعة الغراء منوذج مصغر من تلك الشجرة املباركة
طريق الشريعة، مـن    .. فلقد كان باستطاعتنا اذن بلوغ ذلك العامل املضئ بتلك الطريق         

  . ان نرى صعوبة وكلالًدون
فانظر .. فلنرجع القهقرى اىل ما كنا فيه لنسلك الطريق املستقيم        . بيد أننا اخطأنا السري   

  : فها هي
  :طريقنا الثالثة* 

انه ينادي مؤذناً حبيهلـوا اىل      .. الداعية العظيم يقف منتصباً على هذه الشواهق الراسية       
  .(ص)انه املؤذن االعظم حممد اهلامشي .. ةانه يشترط علينا الدعاء والصال.. عامل النور

  .جبال اهلدى، وقد اخترقت الغيوم، اا تناطح السموات.. انظر اىل هذه اجلبال
وعلينا أن حنلّق باهلمة   . وانظر اىل جبال الشريعة الشاهقة اا مجلت وجه ارضنا وأزهرا         

  .لنرى الضياء هناك ونرى نور اجلمال
  .ذلك اجلبل احلبيب العزيز.. وحيداُحد الت.. فها هنا! نعم

  .جبل السالمة واالطمئنان.. ذلك اجلبل االشم.. جودي االسالم.. وها هناك
فاشرب هنيئاً ذلك املـاء     . يسيل منه زالل النيل   .. وها هو جبل القمر، القرآن االزهر     

  .العذب السلسبيل
  .وآخر دعوانا ان احلمد هللا رب العاملني. فتبارك اهللا أحسن اخلالقني

  !فيا اخي
  .اطرح اآلن اخليال، وتقلّد العقل



 ففيهما خماطر كـثرية،     «املغضوب عليهم والضالني  »: ان الطريقني االُوليني، مها طريق    
.. بل رمبا ال ينجو االّ واحد من مائة شخص قد سلك فيهما           . فهما شتاء دائم ال ربيع فيهما     

  . كأفالطون وسقراط
. ة، ألا مستقيمة، الضعيف والقوي فيهـا سـيان        فهي سهلة قصري  : أما الطريق الثالثة  

  . والكل ميكنه ان ميضي فيها
  :أما أفضل الطرق واسلمها فهو

  .ان يرزقك اهللا الشهادة أو شرف اجلهاد
  .فها حنن اآلن على عتبة النتيجة

  .ان الدهاء العلمي يسلك يف الطريقني األوليني
  .الطريق الثالثة فهي اليت تبلغنا هناك أما اهلدى القرآين، وهو الصراط املستقيم، فهو 

صراط الذين انعمت عليهم غري املغضـوب علـيهم وال          . اللّهم اهدنا الصراط املستقيم   
  .آمني. الضالني

 (((  
  كل االالم يف الـضاللة وكل اللذائذ يف االميان

  «حقيقة كربى تزيت بزي اخليال»
  !ايها الصديق الفطن

 ذلك املسلك املنور    «الصراط املستقيم »ق الواضح بني    ان شئت ايها العزيز ان ترى الفر      
تناول اذن يا اخي وهمك واركب      !  ذلك الطريق املظلم   «وطريق املغضوب عليهم والضالني   »

ان القدير  . سنذهب سوية اىل ظلمات العدم، تلك املقربة الكربى املليئة باالموات         . منت اخليال 
ه، واركبنا هذا الوجود، وأتى بنـا اىل هـذه          اجلليل قد أخرجنا من تلك الظلمات بيد قدرت       

  .اخلالية من اللذة احلقة.. الدنيا
وأعيننا قد فُتحت . هذه الصحراء الواسعة.. فها حنن قد اتينا اىل هذا العامل، عامل الوجود

فنظرنا اىل اجلهات الست، وصوبنا نظرنا اىل االمام واذا الباليا واالالم تريد االنقضاض علينا              
  .ففزعنا منها، وتراجعنا عنها.. اءكاالعد



مث نظرنا اىل اليمني واىل الشمال مسترمحني العناصر والطبائع، فرأيناها قاسية القلوب ال             
ال تسمع دعاًء وال تلني بكثرة      . رمحة فيها، وقد كشرت عن اسناا تنظر الينا بنظرات شزرة         

من االجرام، ولكـن رأيناهـا      فرفعنا ابصارنا مضطرين اىل االعلى مستمدين العون        . التوسل
مرعبة مهيبة، ددنا، اذ إا كالقذائف املنطلقة تسري بسرعة فائقة جتوب ا احناء الفضاء، من               

. يا ترى لو أخطأت سريها وضلّت، اذاً النفلق كبد العامل، عـامل الشـهادة             ! دون اصطدام 
فصرفنا انظارنا عن هـذه     ! خري؟أليس امره موكوالً اىل املصادفة، هل يأيت منها         . والعياذ باللّه 

اجلهة يائسني، ووقعنا يف حرية أليمة، وخفـضنا رؤوسنا ويف صدورنا اسـتترنا، ننظـر اىل               
فاذا بنا نسمع ألوف صيحات احلاجات والوف أنـات الفاقـات،           .. نفوسنا ونطالع ما فيها   

سـلوان،  فنستوحش منها يف الوقت الذي ننتظـر منـها ال         . تنطلق كلها من نفوسنا الضعيفة    
ولكن وا أسفاه ال    . جلأنا اىل وجداننا، نبحث عن دواء     . الجدوى اذن من هذه اجلهة كذلك     

بل علينا وقع العالج، اذ جتيش فيه الوف اآلمال والرغبات والوف املشاعر والرتعات،              . دواء
فلقد تزامحـت   .  حنن عاجزون عن اغاثتها   .. تراجعنا مذعورين .. املمتدة اىل اطراف الكون   

ل يف االنسان حىت امتدت اطرافها من االزل اىل األبد، بل لو ابتلعت الدنيا كلـها ملـا                  اآلما
  .شبعت

 «الضالني واملغضوب عليهم  »هذا هو طريق    .. وهكذا اينما ولّينا وجوهنا،  قابلَنا البالء      
  .ألن النظر مصوب اىل املصادفة والضالل

 ونسينا موقتاً الصانع واحلشر واملبدأ      وحيث أننا قلّدنا ذلك املنظار، وقعنا يف هذه احلال،        
فما جنينا من تلـك اجلهـات       .. اا أشد ايالماً للروح من جهنم واشد احراقاً منها        . واملعاد

.. الست االّ حالة مركبة من خوف واندهاش وعجز وارتعاش وقلق واستيحاش مع يتم ويأس             
  ..تلك اليت تعصر الوجدان

  ..فلنحاول دفعها ولنجاها
  .اا عاجزة ضعيفة! فوا أسفاه. دماً بالنظر اىل قدرتنافنبدأ مق

مث نتوجه اىل تطمني حاجات النفس العطشى، تصرخ دون انقطاع ولكن ما من جميب              
  !وال من مغيث إلسعاف تلك اآلمال اليت تستغيث



فال نستأنس بشـئ، وال شـئ يبعـث         . كل شئ غريب  .. فظننا كل ما حولنا اعداءً    
  .ال لذة حقيقيةفال متعة و.. االطمئنان

ومن بعد ذلك كلما نظرنا اىل االجرام، امتأل الوجدان خوفاً وهلعاً ووحشة، والعقـول   
  .اوهاماً وريباً
  !فيا أخي

  .فلقد رأينا فيها ظالم الكفر الدامس. وتلك ماهيتها. هذه هي طريق الضالل
الصـراط  »هيا اآلن يا اخي لنرجع اىل العدم، مث لنعود منه، فطريقنا هـذه املـرة يف                 

  . ودليلنا العناية اإلهلية، وإمامنا القرآن الكرمي«املستقيم
واركبنا قانون  . ملا ارادنا املوىل الكرمي، اخرجتنا قدرته من العدم، رمحةً منه وفضالً          ! نعم

ها قد أتى بنا، وخلع علينا خلعة الوجود وهو         .. املشيئة اإلهلية، وسيرنا على االطوار واالدوار     
  .منا مرتلة األمانة، شارتها الصالة والدعاءالرؤوف، واكر

كل دور وطور مرتل من منازل الضعف يف طريقنا الطويلة هذه، وقد كتب القدر على               
نسـلّمهم مـا    . جباهنا أوامره لتيسري امورنا، فاينما حللنا ضيوفاً نستقبل بالترحاب االخوى         

يغذّوننا، مث حيملوننا باهلدايا،    . ئامهكذا جتري التجارة يف حمبة وو     .. عندنا ونتسلّم من امواهلم   
  .هكذا سرنا يف الطريق، حىت بلغنا باب الدنيا، نسمع منها االصوات.. ويشيعوننا

وها قد اتيناها ودخلناها، وطأت اقدامنا عامل الشـهادة، معـرض الـرمحن، مشـهر               
لنا دخلناها وحنن جاهلون بكل ما حولنا، دلي      . مصنوعاته، وموضع صخب االنسان وضجيجه    
  .وإمامنا مشيئة الرمحن، ووكيلها عيوننا اللطيفة

أتذكر جميئنا السابق اىل ههنا؟ كنا ايتاماً       .. ها قد فتحت عيوننا، أجلناها يف اقطار الدنيا       
  .غرباء، بني اعداء ال يعدون من دون حاٍم وال موىل

  .اء لنا، ذلك الركن الشديد جتاه االعد«نقطة استناد»أما اآلن، فنور االميان 
حقاً، ان االميان باهللا نورحياتنا، ضياء روحنا، روح ارواحنا، فقلوبنا مطمئنة باهللا ال تعبأ              

  .باالعداء، بل ال تعدهم اعداء



يف الطريق االوىل، دخلنا الوجدان، مسعنا الوف الصيحات واالستغاثات، ففزعنا مـن            
وحنن جنهل سـبيل    . ري األبد اذ اآلمال والرغبات واملشاعر واالستعدادات ال ترضى بغ       . البالء
  .فكان اجلهل منا، والصراخ منها. اشباعها

 تبعـث احليـاة يف اآلمـال        «نقطة استمداد »أما اآلن، فاللّه احلمد واملنة، فقد وجدنا        
فيتشرب االستعداد منها واآلمال ماء احليـاة،       . واالستعدادات، وتسوقها اىل طريق أبد اآلباد     

  .وكلٌ يسعى لكماله
 املشوقة، نقطة االستمداد، هي القطب الثاين من االميان، وهـو االميـان             فتلك النقطة 

  .والسعادة اخلالدة هي درة ذلك الصدف. باحلشر
  .ان برهان االميان هو القرآن والوجدان، ذلك السر االنساين

ارفع رأسك يا اخي، وألق نظرة يف الكائنات، وحاورها، أما كانت موحشة يف طريقنا              
تسم وتنشر البشر والسرور؟ اال ترى قد اصبحت عيوننا كالنحلة تطري اىل كل             االوىل واآلن تب  

. جهة يف بستان الكون هذا، وقد تفتحت فيه االزهار يف كل مكان، ومتنح الرحيق الطهـور               
فهي ترتشف تلك اهلدايا الطيبـة،      .. ففي كل ناحية انس وسلوان، ويف كل زاوية حمبة ووئام         

  .على عسلوتقطّر شهد الشهادة، عسالًِ 
وكلما وقعت انظارنا على حركات النجوم والشموس، تسلِّمها اىل يد حكمة اخلالق،            

  :حىت كأن الشمس تتكلم معنا قائلة. فتستلهم العربة وجلوة الرمحة
فقد حللـتم أهـالً     . فأهالً وسهالً بكم  ! ال تستوحشوا مين وال تضجروا    ! يا اخويت »

انا مثلكم خادم مطيع    . املأمور املكلف باالضاءة لكم   انتم اصحاب املرتل، وانا     . ونزلتم سهالً 
فعلي االضاءة واحلرارة وعلـيكم     . سخرين األحد الصمد لالضاءة لكم، مبحض رمحته وفضله       

  .الدعاء والصالة
كل يرحب بلسانه اخلـاص     .. اىل البحار .. اىل النجوم .. هالّ نظرت اىل القمر   ! فيا هذا 

  ! بكمفأهالً وسهالً. حياكم وبياكم: ويقول
حنـن ايضـاً    »: فانظر يا اخي مبنظار التعاون، واستمع بصماخ النظام، كل منها يقول          

  .«ال تتضايقوا منا. ال نسأم من العمل ابداً. حنن مرايا رمحة الرمحن. خدام مسخرون



فال ختيفنكم نعرات الزالزل وصيحات احلوادث، فهي ترمنـات االذكـار ونغمـات             
نعم ان الذي ارسلكم اىل هنا، هو ذلك اجلليل اجلميل الذي .. التسبيحات، واليل التضرعات

  .ان عني االميان تقرأ يف وجوهها آيات الرمحة.. بيده زمام كل اولئك
  !ايها املؤمن ياذا القلب اليقظ

  .ندع عيوننا لتخلد اىل شئ من الراحة، ونسلّم آذاننا لالميان بدالً منها
فاالصوات اليت كانت تتعاىل يف طريقنا السابقة       .. ولنستمع من الدنيا اىل نغمات لذيذة     

هي اصوات اذكار يف هذه الطريق وتسابيح       .. ــ وظنناها اصوات مآمت عامة ونعيات املوت      
  .ومحد وشكر

تسبيحات سامية جليلة وهزجات    .. فترمنات الرياح ورعدات الرعود ونغمات االمواج     
  ..اليل رمحة وعناية.. االمطار وسجعات االطيار

  .ا جمازات تومئ اىل حقيقةكله
  .انا موجود: ان صوت االشياء، صدى وجودها، يقول! نعم

! ايها االنسان الغافل ال حتسـبنا جامـدات       : وهكذا تنطق الكائنات كلها معاً وتقول     
فالطيور تنطق، يف تذوق نعمٍة، أو نزول رمحٍة فتزقزق باصوات عذبة، بافواه دقيقة ترحابـاً               

ايتـها  : حقاً النعمة ترتل عليها، والشكر يدميها، وهي تقـول رمـزاً          . برتول الرمحة املهداة  
حنن راضون عما حنن عليـه      .. أال نربى بالشفقة والرأفة   ! ما اطيب حالنا  ! يا اخويت ! الكائنات
وهكذا تبث اناشيدها مبناقريها الدقيقة، حىت حتول الكائنات كلها اىل موسـيقى            .. من احوال 
  .رفيعة

الذي يسمع اصداء االذكار وانغام التسابيح، حيث ال مصـادفة وال           ان نور االميان هو     
  .اتفاقية عشواء

  !ايها الصديق
ها حنن نغادر هذا العامل املثايل، ونقف على عتبة العقل وندخل ميدانه، لـرتن االمـور                

  .مبيزانه كي منيز الطرق املختلفة



 حساً أليماً وعـذاباً     تورث الوجدان . طريق املغضوب عليهم والضالني   : فطريقنا االوىل 
شديداً حىت يف اعمق اعماقه، فتطفح تلك املشاعر املؤملة اىل الوجوه، فنخادع انفسنا مضطرين      

وإالّ ال نطيق جتـاه  .. للنجاة من تلك احلالة، وحناول التسكني والتنومي وابطال الشعور وإلغائه       
لشـهوات السـاحرة    فاهلوى يبطل احلس وخيدر الشعور، وا     ! استغاثات وصيحات ال تنقطع   

ألن ذلك  . تطلب اللهو، كي ختدع الوجدان وتستغفله وتنيم الروح وتسكّنها لئال تشعر باألمل           
أال ان أمل اليأس ال يطاق      .. الشعور حيرق الوجدان حىت ال يكاد يطاق صراخه من شدة االمل          

  !حقاً
ان كل لذة   اذ كلما ابتعد الوجدان عن الصراط املستقيم اشتدت عليه تلك احلالة، حىت             
اا مـرهم   .. تترك أثراً من األمل، وال جتدي رجة املدنية املمزوجة بالشهوات واهلوى واللهو           

  .فاسد وسم منوم للضيق الذي يولده الضالل
  !فيا صديقي العزيز

لقد شعرنا بالراحة من حالتنا يف الطريق الثانية املنورة، فتلك هي منبع اللذات وحيـاة               
هكذا عرفناها، فهي تبعث االطمئنان اىل الروح ــ  .. يها اآلالم اىل لذائذ   احلياة، بل تنقلب ف   

  .حسب قوة االميان ــ واجلسد متلذذ بلذة الروح، والروح تتنعم بنعم الوجدان
ان يف الوجدان سعادة عاجلة مندرجة فيه، اا فردوس معنوي منـدمج يف سـويداء                

  .لشعور فهو الذي يظهرهاأما ا. والتفكر يقطّرها ويذيقها االنسان. القلب
انه مبقدار تيقظ القلب، وحركة الوجدان، وشعور الروح، تـزداد اللـذة            : ونعلم اآلن 

  .نوراً وشتاؤها صيفاً) احلياة(واملتعة، وتنقلب نار 
وهكذا تنفتح ابواب اجلنان على مصراعيها يف الوجدان، وتغدو الدنيا جنة واسعة جتول             

  .قور، جبناحي الصالة والدعاءفيها ارواحنا، بل تعلو علو الص
  .نفترق اآلن واىل لقاٍء. ولندع معاً كلٌ ألخيه. واستودعكم اهللا يا صديقي احلميم

  .اللّهم اهدنا الصراط املستقيم
 (((  
  



  جواب موجه اىل الكنيسة االنكليكية
سأل ذات يوم قسيس حاقد، ذلك السياسي املاكر، العدو األلد لالسالم، عن اربعـة               

سأهلا بغية اثارة الشبهات، مسـتنكراً ومتعاليـاً،        . الباً اإلجابة عنها يف ستمائة كلمة     امور ط 
  .وبشماتة متناهية، ويف وقت عصيب حيث كانت دولته تشد اخلناق يف مضايقنا

ـ   جتاه مشاتته، وبالسكون عليه بسخط جتاه مكره ودسيسته،        ! تباً لك : فينبغي اإلجابة ب
فأنا ال أضعه موضع خطـايب، بـل       . املطرقة جتاه انكاره  فضالً عن جواب مسكت يرتل به ك      

  :اجوبتنا ملن يلقي السمع وينشد احلق وهي االتية
أساس قصده . انه القرآن الكرمي: قلت. ؟(ص)ما دين حممد : فلقد قال يف السؤال األول

  .ترسيخ اركان االميان الستة وتعميق اركان االسالم اخلمسة
. التوحيد للفكر، واالستقامة للحياة   : لفكر وللحياة؟  قلت   ماذا قدم ل  : ويقول يف الثاين  
  ).فاستقم كما اُمرت) (قل هو اهللا أحد(قوله تعاىل  : وشاهدي يف هذا

بتحـرمي الربـا وفـرض      : اقول. كيف يعاجل الصراعات احلاضرة؟   : ويقول يف الثالث  
 اهللا  ميحــق )  (واحل اهللا البيـع وحـرم الربــا      : (وشاهـدي قوله تعـاىل  . الزكـاة
  ).واقيموا الصالة واتوا الزكاة)   (الــربا

السعي هو االساس، واالّ    : كيف ينظر اىل االضطرابات البشرية؟ اقول     : ويقول يف الرابع  
وأن ليس لالنسـان  :  (وشاهدي قوله تعاىل. تتكدس ثروة االنسان بيد الظاملني، وال يكرتوها  

 ينفقوا يف سبيل اهللا فبشرهم بعذاب       والذين يكرتون الذهـب والفـضة وال    ) (االّ ما سعى  
  .220) أليم
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 .املؤلف - .ما شاء اهللا على هذا اجلواب مبائة مرة  



  ِبسِم اللِّه الرحمِن  الرحيِم
  يا قدوس . يا اهللا، يا رمحن، يا رحيم، يا فرد، يا حي، يا قيوم، يا حكم، يا عدل

، ادخـل   (ص)حبق االسم االعظم وحبرمة القرآن املعجز البيان وبكرامة الرسول االعظم         
. آمـني .. ه اموعة ومعاونيهم امليامني جنة الفردوس والسعادة االبدية       الذين قاموا بطبع هذ   

آمني واكتب يف صحيفة حسنام ألف حسنة       .. ووفّقهم يف خدمة االميان والقرآن دوماً وابداً      
وأحسن الـيهم الثبـات والـدوام       .  آمني... «الكلمات»لكل حرف من حروف كتاب      
  آمني.. واالخالص يف نشر رسائل النور

. آمـني .. آت مجيع طالب النور يف الدنيا حسنة ويف االخرة حسنة         !  ارحم الرامحني  يا
واعف عن ذنوب هـذا العبـد العـاجز         . آمني.. واحفظهم من شر شياطني اجلن واالنس     

  آمني.. الـضعيف سعيد
  بإسم مجيع طالب النور
  سعيد النورسي     

  
  بامسه سبحانه 

اللغة العربية ونشرها غاية املىن ملؤلّفها االستاذ       لقد كانت ترمجة كليات رسائل النور اىل        
حىت أنه كان يأمل قيام علماء . بديع الزمان سعيد النورسي، وقد حث عليها يف رسائل عديدة 

وقبل ارحتاله اىل  دار البقاء      . «جمموعة عصا  موسى   »من االزهر أو من بالد الشام على ترمجة         
تصال بالعلماء هناك على أمل الشـروع بترمجـة         ارسل احد طلبته اىل العراق ومصر بغية اال       

  .وفعالً متت ترمجة ونشر عدد قليل من رسائل صغرية يف الشام. الرسائل
 و تفسـري    «املثنوي العـريب النـوري    »وملا درس االستاذ من كان حوله من الطالب         

كما بعث  ونشرمها،  ) بالرونيو( ومها مؤلفان باللغة العربية، أمر بطبعهما        «اشارات االعجاز »
وقـد  .  اىل علماء يف العامل وال سيما اىل علماء يف العامل االسـالمي    «املثنوي العريب النوري  »

  .نشرت وقتئٍذ بعض الرسائل من قبل عدد من الفضالء



أما اآلن فقد ظهرت وهللا احلمد، الترمجة األمينة الكاملة لكليات رسائل النور بفضل اهللا              
لم فاضلني متعاونني خملصني صادقني ومهتهم كشـخص        وكرمه ومشول عنايته، جبهود ذوي ع     

معنوي جاد وهيئة علمية دؤوبة، اذ قام األخ احسان قاسم الصاحلي واخوة صادقون معـه يف        
  .خدمة نور القرآن واالميان بترمجتها ونشرها

ومن التوافق العجيب والتشابه الغريب أن تظهر هذه املترمجات يف ظـروف عصـيبة              
ومل .  ى العراق شبيهة متاماً بالسنني احلالكة االوىل لتأليف رسائل النـور          واوقات صعبة متر عل   

تظهر هذه املترمجات إال بفضل إمداد معنوي ومحاية شاملة ورعاية تامة القتها رمحة الـرمحن               
الرحيم على اولئك االخوة الصادقني فوجهت انظارهم اىل حقائق رسائل النور وعزفتهم عن             

وهكذا جتلت العناية الربانية، فبذلوا ما وسعهم لنشر انوار القرآن          . قلبةاالحداث السياسية املت  
واالميان، واصبحت االدعية املرفوعة من احناء العامل االسالمي والتهاين القلبية بظهور املترمجات 

فللّه احلمد واملنة ان متت ترمجـة كليـات         . مدداً هلم يشد من عزائمهم على مواصلة العمل       
ى هذه الصورة الكاملة وعرضت أمام انظار العامل االسـالمي علـى هيئـة              رسائل النور عل  

  .جمموعات
وملا كان استاذنا احملترم بديع الزمان سعيد النورسي يكتب دعاًء جامعاً ختـام كـل               
جمموعة من جمموعات رسائل النور املنشورة، لذا ثبتنا الدعاء نفسه اعاله  ملا نعتقد بأن كتابته                

  .عربية ايضاً كانت من رغبات استاذنا املعنويةختام املترمجات ال
  :ونلفت نظر القراء الكرام اىل ما يأيت

وقد علق هذه   . ان رسائل النور درس قرآين يوافق أفهام هذا العصر        : كان استاذنا يقول  
اللوحة على ظهر الباب اخلارجي حملل اقامته يف كل من اسبارطة وامريداغ، وكان يسـتقرئها               

  : كل زائر له
  : مجيع اخويت االعزاء الراغبني يف مقابليت وزياريت ابين هلم االيتاىل

انين ال اطيق مقابلة الناس ما مل تكن هناك ضرورة، اذ التسمم احلايل، والـضعف الذي              
وألجل . كل ذلك جعلين عاجزاً عن التكلم كثرياً.. اعترى جسمي، وكذا الشيخوخة واملرض   

فما من رسالة تطالعوا إالّ . «سعيد» رسائل النور امنا هو      هذا ابلّغكم يقيناً أن كل كتاب من      



فلقد . وتستفيدون فوائد افـضل من مواجهيت بعشرة اضعاف، بل تواجهونين مواجهة حقيقية          
ان اذكر يف دعوايت وقراءايت صباح كل يوم اولئك الراغبني يف لقائي لوجه اهللا بديالً               : قررت

  .ر على هذا القرارعن عدم استطاعتهم من اللقاء، وسأستم
  سعيد النورسي

وبعد وفاة استاذنا اجلليل تبني أنه يواصل خدمة االميان والقرآن برسائله، رسائل النـور              
  .وكأنه على قيد احلياة مرشداً كامالً وإماماً للعصر

ان التحاق ابناء اجليل اجلديد افواجاً افواجاً يف كل مكان بقافلة النـور             .. اجل.. اجل
وحنن علـى ثقـة مـن ان        . رسائل النور يثبت اثباتاً فعلياً جمسماً هذه احلقيقة       واسترشادهم ب 

  .الرسائل املترمجة اىل العربية تؤدي العمل نفسه وحتمل املعىن نفسه والروح نفسها
  .واحلمد هللا هذا من فضل ريب واخلري والنور والسعادة كلها من اهللا وحده

  .ومن اهللا التوفيق والسداد
  الذين خدموا     من طالب النور 

  االستاذ بديع الزمان سعيد النورسي  
  عبداهللا، حسين، بايرام، صونغور   

  
  

  ِبسِم اللِّه الرحمِن  الرحيِم
  )واما بنعمة ربك فحدث(

. محداً هللا مبا ال يتناهى من احلمد، محداً هللا مبا يليق من احلمد، محداً هللا مبا هـو أهلـه                   
والصالة والسالم على سـيدنا  . غي جلالل وجهك وعظيم سلطانك  فاللّهم لك احلمد كما ينب    

حممد خامت األنبياء واملرسلني وإمام األصفياء واملتقني وحبيب رب العاملني وعلى آله األطهـار              
  .وصحبه االبرار

. واذ أبتهل اىل املوىل القدير أن من علينا هذه النعمة العظمى، نعمة ترمجة رسائل النور              
ولقد عزمنا على نشـر     .. ىل أن يوزعين شكر نعمته هذه، ويدميها علينا مجيعاً        أتضرع اليه تعا  



 كاملة يف جمموعات بإذن اهللا تعاىل وسنفرد منها جملداً كامالً حليـاة             «كليات رسائل النور  »
االستاذ املؤلف مع دراسة مفصلة عن رسائل النور، لذا مل نر داعياً اىل تقدمي الكتاب بنبذة عن      

  . ؤلَّف كما هو معتاداملؤلف وامل
ومع هذا أراين مضطراً اىل ان اضع هذه املالحظات امام القارئ الكرمي يف ختام هـذه                

  : «الكلمات»
ان الذي يواكب خياالً زمن تأليف رسائل النور ونشرها جيد أن األمة، أمة اإلسالم متر               

أرجـاء العـامل    يف أحلك فترات حياا، حيث جتتاح سيول الظلمات، ظلمات الفنت العاتية            
االسالمي كافة، وتغزو الشبهات واألفكار الباطلة العقول والقلوب من كل صوب، فأظلمت            

  .. النفوس واختنقت االرواح حىت انقطع الرجاء
يف هذه الفترة احلرجة من حياة االمة من اهللا عزوجل على هذه األمة فقيض االسـتاذ                

نوار القرآن، وشرح صدره للتتلمذ على يدي       سعيد النورسي للذود عن حياض اإلميان وبيان ا       
القرآن العظيم والتزود من نبعه الفياض، حىت استنار قلبه وسطع فكره وارتوت روحـه مـن                
زالل القرآن ونور االميان فأملى على من حوله من حمبيه ما استلهمه من نور الكتاب املـبني                 

انية، فكانت هذه الرسائل اليت أطلـق       هذه اللفتات القرآنية واملعارف اإلهلية والفيوضات اإلمي      
  .«رسائل النور»عليها اسم 

 اليت تضم ثالثاً وثالثني كلمة هي عمدة رسائل النـور، اذ            «الكلمات»وهذه اموعة   
الكلمة الثالثة والثالثون منها عبارة عن ثالث وثالثني مكتوباً، جمعت يف جمموعة مسـتقلة              

كتوب احلادي والثالثني ثالث وثالثون ملعـة هـي         وانبثقت من امل  . «ااملكتوبات»مسيت بـ   
 الـيت   «الشعاعات»وتشعبت من اللمعة احلادية والثالثني منها جمموعة        . «اللمعات»جمموعة  

  . تضم مخسة عشر شعاعاً
.. فرسائل النور مائة وثالثون ونيف من الرسائل مع مخس عشرة رسالة باللغة العربيـة             

 ال تلجئ القارئ الكرمي اىل البحث عن الرسـائل االوىل           كل منها رسالة مستقلة حبد ذاا اي      
كي حييط فهماً بالتالية منها، بل هو حر يف اختيار الرسالة من أية جمموعة كانت بغري اعتبـار         



وإن لقيه شئ من الغموض سواء يف العبارة أو  يف املعىن فسيالقيه حتماً توضـيح                . لتسلسلها
  . وبيان يف موضع آخر

 لتوضيح بعض العبارات أو املصطلحات، كما وضعنا ارقام اآليات          وقد وضعنا هوامش  
الكرمية وامساء سورها، وكذا خرجنا االحاديث الشريفة من مظاا من الكتب املوثوقة، وأبقينا   
ما مل نستطع على خترجيه كما هو، علّنا نظفر يف قابل األيام بنصيحة أخوية من عامل ضـليع                  

  . باحلديث النبوي الشريف
 يلفت نظر القارئ الكرمي ما يذكره االستاذ املؤلـف مـن مفـاهيم علميـة أو                 وقد

مصطلحاا اليت كانت دارجة زمن تأليف الرسالة، االّ اا تبدلت وتغريت مبـرور الـزمن،               
أو ما شاها من االمور، فترمجناها      .. كمولّد احلموضة ومولّد املاء، أو عدد املسلمني يف العامل        

فيها شيئاً من عندنا االّ ما اشرنا اليه امش، وذلك حفاظاً علـى امانـة               نصاً دون أن حنشر     
  .الترمجة

 ألن االستاذ املؤلف نفسه قـد       «الكلمات» ترمجناه بـ    «سوزلر»واسم هذه اموعة    
أما اسم الديوان امللحق    .  باللغة العربية  «الكلمات» تعىن   «سوزلر»ان  : ذكر يف الشعاع األول   

  .«اللمعات» لئال يلتبس مع اسم جمموعة «اللوامع» فقد ترمجناه بـ «تملعا»ذه اموعة 
 ولقد حرصت كل احلرص يف الترمجة ان اكون اميناًً ما استطعت، حمافظاً على املعـىن               
الذي يقصده االستاذ املؤلف، مما تطلب مين طول النظر يف الرسائل كلها والتأمل يف عباراا               

يت التقيد حبرفية النص، العتقادي بعدم إيفائه الغـرض، اذ ال           لذا حتاش . واالمعان يف معانيها  
يوحي املعىن الذي يريده املؤلف اىل روح القارئ، وال خيفى مدى الصعوبة البالغـة يف نقـل                 
املعىن من لغة اىل اخرى وال سيما املعاين الواسعة العميقة اليت حيصرها االستاذ النورسـي يف                

بفضل اهللا العميم وبعنايته الشاملة ذُللت تلك الصعوبات،        عبارات دقيقة ومجل موجزة، ولكن      
اذ هيأ سبحانه وتعاىل لألمر اساتذة كرماء ممن درسوا ودرسوا قواعد اللغة العربية وآداـا،               
وعلماء أفاضل ممن هلم الباع الطويل يف التفسري واحلديث والعلوم االسالمية، واخوة صادقني             

بل كنت استنصح كل قارئ واستشري كـل        . قابلة النصوص تولوا مهمة التبييض والتنقيح وم    
مما أضفى على الترمجة مجاالً يف العبـارة        . من له خربة يف هذا املوضوع ليدلّين على الصواب        



من  - يف نظري - ودقّة يف التعبري وبعداً عن االخطاء ما امكن وتطابقاً يف املعىن، حىت سلمت
 اوالً وآخراً، وهذا من فضل ريب الذي أسبغ علي          واحلمدهللا. عورات الركاكة وعيوب العجمة   

نعمه ظاهرة وباطنة رمحةً منه تعاىل لضعفي ورأفة بعجزي فأمدين باولئك امليامني مـن ذوي               
االقالم القوية والفكر اخلصب والرأي السديد، الذين آزروين وشـدوا مـن عـزمييت علـى            

 ساحة النشر بربكـة اخالصـهم       االستمرار يف العمل بغري كلل، حىت ظهرت املترمجات اىل        
ولوال علمي بأن هؤالء االخوة الربرة ال حيبذون ذكر امسائهم، ملا ترددت يف             . وصدق نواياهم 
ولئن مل اذكرهم بامسائهم فهم مذكورون لدى العلي القدير  مبا قدموا من             . ذكرهم فرداً فرداً  

  .عمل جليل خالص زكي يف سبيل نشر االميان ورفع راية القرآن
اىل كل اولئك االخوة األكارم، واىل االخوات الفاضالت، واىل كل من أعانين يف أي              ف

شأن من شؤون الترمجة، تصحيحاً وذيباً وتشذيباً وتبييضاً ودعاًء وحثاً، أقدم عظيم شكري             
ومزيد امتناين راجياً املوىل القدير ان جيزل ثواب عملهم اخلالص ويرزقهم واياي حبه وحـب             

  .العمل الذي يبلغنا اىل حبهمن حيبه و
وأملي يف اهللا عظيم ان يكون القارئ العزيز ايضاً كرمياً يصفح عن الـزالت ويغـض                
الطرف عن اهلفوات ويدعو لنا بظهر الغيب خالص الدعوات ويرشـدنا اىل مافيـه اخلـري                

  .والسداد
ـ         اء ومما يزيد شكري ومحدي هللا تعاىل ان مسك اخلتام هلذه اموعـة االوىل هـو دع

االستاذ النورسي نفسه بقلم أوصيائه وطالبه الذين رافقوه والزموه طوال سين حياته املباركة             
حىت وافاه األجل ورحل اىل عامل اآلخرة فرمحة اهللا عليه رمحة واسعة ونفعنا بعلومه القرآنيـة                

  .وخدمته األميانية
  .د العملواهللا نسأل أن يوفقنا اىل حسن القصد وصحة الفهم وصواب القول وسدا

  .وصلّ اللّهم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
  احسان قاسم الصاحلي


