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 تأ ليف

 بديع الزمان سعيد النّوريس

 ترمجة

حسان قامس الّصاحلي  ا 



 بسم هللا الرمحن الرحمي

 املكتوب الاول

 ابمسه س بحانه

) ِِ ْمِدِه ُح ِِبَ ّبِ  )َوِاْن ِمْن ََشٍء ِااّل يُس َ

 "جواب خمترص عن اربعة اس ئةل"

 السؤال الاول:

ان اخلرض عليه السالم عىل قيد احلياة؟ فان اكن عىل قيد احلياة فِِلَ يعرتض عىل حياته عدد من العلامء هل س يد

 ال جاّلء؟

اجلواب: انه عىل قيد احلياة، االّ ان للحياة مخس مراتب، وهو يف املرتبة الثانية مهنا، ولهذا شّك عدد من العلامء 

 يف حياته.

 اتنا حنن، اليت يه مقيدة بكثري من القيود.الطبقة الاوىل من  احلياة: يه حي

لياس علهيام السالم واليت فهيا شئ من التحرر  الطبقة الثانية من احلياة: يه طبقة حياة س يدان اخلرض وس يدان ا 

من القيود، اي ميكهنام ان يكوان يف اماكن كثرية يف وقت واحد، وان يأ الك ويرشاب مىت شاءا. فهام ليسا مضطرين 

ورات احلياة الشرشية دااما  مثلنا. ويروي اهل الكفف والفهود من الاولياء ابلتواتر حواد  ومقيدين برض 

 واقعة عن هذه الطبقة. فهذه الرواايت تثشت وجود هذه الطبقة من احلياة وتنورها، حىت ان
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س اخلرض عليه السالم . فالويل اذلي يبلغ هذا املقام جيال"مقام اخلرض"يف مقامات الوالية مقاما  يُعّّب عنه بـ 

 ويتلقى عنه ادلرس، ولكن يُظن احياان  خطأ   أ ن صاحب هذا املقام هو اخلرض بعينه.

الطبقة الثالثة من احلياة: يه طبقة حياة س يدان ادريس وس يدان عيىس علهيام السالم. هذه الطبقة تكتسب 

هية ِبياة املالئكة، فهام يوجدان يف لطافة نورانية ابلتجرد من رضورات احلياة الشرشية وادلخول يف حياة شش

واحلديث الرشيف الوارد أ ن  - اذلي هو بلطافة بدن مثايل ونورانية جسد جنمي - السموات جبسمهيام ادلنيويني

س يدان عيىس عليه السالم ينـزل يف أ خر الزمان وحيمك ابلرشيعة احملمدية 
1

 حمكته يه ال يت: 

تيار الاحلاد واناكر الالوهية يف أ خر الزمان، تتصفى العيسوية وتتجرد  انه ازاء ما جتريه الفلسفة الطبيعية من

من اخلرافات. ويف أ ثناء انقالهبا اىل الاسالم، جيّرد خشص العيسوية املعنوي س يف الويح الساموي ويقتل 

مثل خشص الاحلاد املعنوي، كام ان عيىس عليه السالم اذلي ميثل الفخص املعنوي للعيسوية يقتل ادلجاَل امل 

 لالحلاد يف العامل. مبعىن انه يقتل مفهوم اناكر الالوهية.
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الطبقة الرابعة من احلياة: يه حياة الفهداء، الثابتة بنص القرأ ن الكرمي، أ ن هلم طبقة حياة أ عىل وأ مسى من 

بحانه حياة ال موات يف القبور. نعم! ان الفهداء اذلين حضوا ِبياهتم ادلنيوية يف سشيل احلق، ينعم علهيم س  

وتعاىل بكامل كرمه حياة ششهية ابحلياة ادلنيوية يف عامل الّبزخ، االّ اهنا بال أ الم وال متاعب وال مهوم؛ حيث ال 

يعلمون أ هنم قد ماتوا، بل يعلمون أ هنم قد ارحتلوا اىل عامل افضل، ذلا يس متتعون متعة اتمة ويتنعمون بسعادة 

الفراق من ال حبة، كام هو دلى الاموات ال خرين اذلين يعلمون اهنم اكمةل، اذ ال يفعرون مبا يف املوت من أ مل 

قد ماتوا، رمغ ان ارواهحم ابقية. ذلا فالذلة والسعادة اليت يس متتعون هبا يف عامل الّبزخ قارصة عن الذلة اليت يمتتع 

 هبا الفهداء. وهذا نظري املثال ال يت:

--- 
1
 ا:هذا معىن احاديث كثرية يف الباب، نذكر مهن 

عن سعيد بن املسيب عن أ يب هريرة ريض هللا عنه قال: قال رسول هللا صىل هللا عليه وسِل:  "واذلي نفيس بيده، 

لُيوِشَكنَّ أ ن ينـزل فيمك ابُن مرمي َحَكام  عدال  فيكرس الصليَب ويقتل اخلزنيَر ويضع احلرَب ويفيَض املاُل، حىت ال يقبهل أ حد، 

الّ ليؤمنن  حىت تكوَن الَسجدةُ الواحدة ن شئمت )وان من اهل الكتاب ا  خريا  من ادلنيا وما فهيا" مث يقول ابو هريرة "اقرأ وا ا 

 (". رواه البخاري ومسِل. ــ املرتمج.151به قبل موته، ويوم القيامة يكون علهيم شهيدا ( )النساء: 
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أ ن ما يراه هو رؤاي. فالذلة اليت حيصل علهيا خشصان رأ اي يف املنام اهنام قد دخال قرصا  مجيال  اكجلنة. أ حدهام يعِل 

تكون انقصة جدا ، اذ يقول يف نفسه: سزتول هذه الذلة مبجرد انتبايه من النوم. أ ما ال خر فال يعتقد انه يف 

 رؤاي ذلا ينال ذلة حقيقية ويسعد سعادة حقيقية.

 وهكذا يمتزي كسب الفهداء من حياهتم الّبزخية عن كسب الاموات مهنا.

جارة ان  نيل الفهداء هذا المنط من احلياة واعتقادمه أ هنم أ حياء اثبت بوقائع ورواايت غري حمدودة. حىت ان ا 

س يدان محزة رىض هللا عنه، س يد الفهداء، ملن اس تجاره وجلأ  اليه وقضاءه حلواجئهم ادلنيوية، ومحل ال خرين 

احلياة واثبتهتا. حىت انين خشصيا  وقعت يل  لقضاهئا، وامثالها من حواد  واقعة كثرية، نّورت هذه الطبقة من

 هذه احلادثة:

أ حد طاليب، قد استفهد بقريب بدال  عىن، يف احلرب العاملية الاوىل. فرأ يت يف املنام  "عبيد"اكن ابن اخيت 

رؤاي صادقة عندي: انين قد دخلت قّبه الفشيه مبزنل حتت الارض، رمغ اين يف الارس عىل بعد مسرية ثالثة 

منه، واهجل ماكن دفنه. ورأ يته يف طبقة حياة الفهداء. وقد اكن يعتقد انين ميت، وذكر أ نه قد بىك عيّل اشهر 

 كثريا ، ويعتقد انه ما زال عىل قيد احلياة، االّ انه قد بىن هل مزنال  مجيال  حتت الارض حذرا  من استيالء الروس.

 للحقيقة املذكورة. - بدرجة الفهود - تين قناعة اتمةاعط  - مع بعض الرشوط وال مارات - فهذه الرؤاي اجلزئية
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 الطبقة اخلامسة من احلياة:يه احلياة الروحانية ل هل القبور.

ُّل ارواح  . فمتث نعم! املوت هو تبديل ماكن واطالق روح وترسحي من الوظيفة، وليس اعداما  وال عدما  وال فناء 

، وعالقات سائر اهل القبور بنا، يف اليقظة واملنام، الاولياء، وظهورمه ل حصاب الكفف، ِبواد  ال تعد

 واخبارمه اايان اخبارا  مطابقة للواقع.. وامثالها من الادةل الكثرية، تنّور هذه الطبقة وتثشهتا.

 اخلاصة ببقاء الروح بدالئل قاطعة طبقة احلياة هذه اثباات  اتما . "اللكمة التاسعة والعرشون"ولقد اثبتت 
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 اين:السؤال الث

وامثالها  يف القران احلكمي،    (2)املكل:ان ال ية الكرمية:  )اذلي َخلََق املوت واحلياَة ليبلَوُُك ايمُّك أ ْحَسُن ََعَال ( 

لهية. ولكن املالحظ ان املوت احنالل وعدم وتفسخ، وانطفاء لنور  تعد املوت خملوقا  اكحلياة، وتعتّبه نعمة ا 

 ؟"نعمة"وكيف يكون  "خملوقا  "يكون احلياة، وهادم الذلات... فكيف 

اجلواب: لقد ذكران يف ختام اجلواب عن السؤال ال ول: ان املوت يف حقيقته ترسحي واهناء لوظيفة احلياة ادلنيا، 

وهو تبديل ماكن وحتويل وجود، وهو دعوة اىل احلياة الباقية اخلادلة ومقدمة لها؛  اذ كام ان جمئ احلياة اىل ادلنيا 

لهيي؛ ل ن موت ابسط هو خبلق وب  لهيي، كذكل ذهاهبا من ادلنيا هو ايضا  خبلق وتقدير وحمكة وتدبريا  تقدير ا 

يُظهر لنا نظاما  دقيقا  وابداعا  للخلق ما هو اعظم من احلياة نفسها وانظم مهنا، مفوت  - وهو النبات - ال حياء

قيقة عبارة عن نجن لتفاعالت كيمياوية ال مثار والبذور واحلبوب اذلي يبدو ظاهرا  تفسخا  وحتلال  هو يف احل 

متسلسةل يف غاية الانتظام، وامزتاج ملقادير العنارص يف غاية ادلقة واملزيان، وتركيب وتفّّك لذلرات بعضها 

ببعض يف غاية احلمكة والبصرية،  ِبيث ان هذا املوت اذلي ال يرى، وفيه هذا النظام احلكمي وادلقة الرائعة، 

حياة انمية للسنبل وللنبات الباسق املمثر. وهذا يعين ان موت البذرة هو مبدأ  حياة  هو اذلي يظهر بفّك

 النبات اجلديدة، أ زهارا  وأ مثارا .. بل هو مبثابة عني حياته اجلديدة؛فهذا املوت اذن خملوق منتظم اكحلياة..

حقيقته بداية ومنفأ   وكذكل فان ما حيد  يف معدة الانسان من موت لمثرات حية، أ و غذاء حيواين، هو يف

لصعود ذكل الغذاء يف اجزاء احلياة الانسانية الراقية. فذكل املوت اذن خملوق اكرث انتظاما  من حياة تكل 

 الاغذية.

خملوقا  منتظام  ِبمكة، فكيف ابملوت اذلي يصيب  - وهو يف ادىن طبقات احلياة - فلنئ اكن موت النبات

فال شك ان موته هذا سيمثر حياة داامة يف عامل الّبزخ، متاما  اكلبذرة الانسان وهو يف ارىق طبقات احلياة؟ 

 املوضوعة حتت الرتاب واليت تصبح مبوهتا نباات  رائع  امجلال واحلمكة يف )عامل الهواء(.
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 اما كيف يكون املوت نعمة؟..
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 فاجلواب: س نذكر اربعة وجوه فقط من اوجه النعمة والامتنان الكثرية للموت.

: املوت انقاذ لالنسان من اعباء وظائف احلياة ادلنيا ومن تاكليف املعيفة املثقةل. وهوابب  وصال يف اولها

 الوقت نفسه مع تسعة وتسعني من الاحبة الاعزاء يف عامل الّبزخ، فهو اذن نعمة عظمى!

البايق ويف كنف اثنهيا: انه خروج من قضبان جسن ادلنيا املظِل الضيق املضطرب، ودخول يف رعاية احملبوب 

 رمحته الواسعة، وهو تنعم ِبياة فس يحة خادلة مس تنرية ال يزنجها خوف، وال يكدرها حزن وال مّه.

اثلهثا: ان الف يخوخة وامثالها من الاس باب ادلاعية جلعل احلياة صعبة ومرهقة، تبنّي مدى كون املوت نعمة 

احوال مؤملة قابعون امامك حاليا  مع وادليك  تفوق نعمة احلياة. فلو تصورت ان اجدادك مع ما مه عليه من

الذلين بلغا ارذل العمر، لفهمت مدى كون احلياة نقمة، واملوت نعمة. بل ميكن ادراك مدى الرمحة يف املوت 

ومدى الصعوبة يف ادامة احلياة ايضا  ابلتأ مل يف تكل احلرشات امجليةل العاشقة لالزاهري اللطيفة، عند اش تداد 

 لقارس يف الف تاء علهيا.وطأ ة الّبد ا

اذلي هو اخو  - رابعها: كام ان النوم راحة لالنسان ورمحة، وال س امي للمبتلني واملرىض واجلرىح، كذكل املوت

 رمحة ونعمة عظمى للمبتلني ببالاي ايئسة قد تدفعهم اىل الانتحار. - النوم

متعددة اثباات   "لكامت" اثبتنا ذكل يف اما اهل الضالل، فاملوت هلم اكحلياة نقمة عظمى وعذاب يف عذاب، كام

 قاطعا  وذكل خارج ِبثنا هذا.

 السؤال الثالث: اين هجمن؟

منا الِعِْلُ عنَد هللا(  وقد جاء يف بعض الرواايت:  (22)املكل: اجلواب:  ال يعِل الغيب االّ هللا، قال تعاىل: ) قل ا 

ان هجمن حتت الارض
1

ختط دائرة حول ميدان س يكون حمرشا  يف . فالكرة الارضية ِبركهتا الس نوية، 

 املس تقبل، كام بينا هذا يف مواضع اخرى.

 أ ما هجمن حتت الارض، فيعين: حتت مدارها الس نوي، وان سشب عدم رؤيهتا

--- 
1
 251/ 1وانظر كفف اخلفاء:  4/525املس تدرك:   
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مدار جوالن الارض، تكل املسافة  والاحساس هبا هو لكوهنا انرا  بال نور ومس تورة ِبجاب. وال جرم ان يف

املهوةل، كثريا  جدا  من اخمللوقات، ويه ال تُفاهد، لفقدها النور، فكام أ ن القمر لكام ُُسب نوره يفقد وجوده، 

 كذكل ان كثريا  جدا  من اخمللوقات والاجرام لكوهنا معمتة ال نراها رمغ اهنا أ مام ابصاران.

 وهجمن اثنتان:
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 والاخرى هجمن كّبى.احداهام هجمن صغرى، 

 والصغرى مبثابة نواة الكّبى، اذ ستنقلب الهيا يف املس تقبل وس تكون مزنال  من منازلها.

ومعىن ان هجمن الصغرى حتت الارض، اهنا يف مركزها، ل ن حتت الكرة مركزها. ومن املعلوم يف عِل طبقات 

 الارض ثال  وثالثون مرتا . مبعىن ان درجة لكام حفر يف - عىل الاغلب - الارض ان احلرارة تزتايد درجة واحدة

احلرارة تبلغ يف مركز الارض مائىت الف درجة، الن نصف قطر الارض اكرث من س تة الاف كيلو مرت، اي 

انره أ شد من انر ادلنيا مبائيت درجة، وهذا يوافق ما ورد يف احلديث الرشيف
1

. 

الكّبى يف هذه ادلنيا ويف عامل الّبزخ، كام اشارت وقد أ دت هجمن الصغرى هذه وظائف كثرية جدا  ختص هجمن 

 الهيا الاحاديث الرشيفة.

أ ما يف عامل ال خرة فس تفرغ الارض أ هلها وتلقي هبم يف ميدان احلرش اذلي هو يف مدارها الس نوي، كام تُسِّل 

ةل: ان هجمن سوف ما يف جوفها من هجمن صغرى اىل هجمن كّبى بأ مر هللا جل جالهل. أ ما قول عدد من اامة املعزت

ختلق فامي بعد، فهو خطأ  وغباء يف الوقت نفسه، انشئ من عدم انشساطها انشساطا  اتما  يف الوقت احلارض وعدم 

انكفافها انكفافا  اتما  مبا يوافق اهل الارض. مث ان رؤية منازل عامل ال خرة املس تورة عنا بس تار الغيب 

صل االّ  بتصغري الكون لكه )اي ادلنيا وال خرة(وجعلهام يف حمك واليتني. اببصاران ادلنيوية واراءهتا ال خرين ال حت

أ و بتكبري عيوننا ِبجم النجوم يك نعرف اماكهنا ونعّيهنا. فاملنازل اليت ختص عامل ال خرة ال ترى اببصاران ادلنيوية. 

 والعِل عند هللا.

 ا عالقة معولكن يفهم من اشارات بعض الرواايت ان هجمن اليت يف ال خرة له

--- 
1
 2/313واملس ند:  7انظر اىل ال حاديث الواردة يف بيان حرارة هجمن اىل : الرتمذي: هجمن،   
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دنياان، فقد ورد يف شدة حرارة الصيف اهنا )من فيح هجمن( 
1

.   جفهمن الكّبى اذن تكل النار الهائةل ال ترى 

 وذكل: "احلكمي"هيا بنور امس هللا بعني العقل اخلافتة الصغرية، ولكن نس تطيع أ ن ننظر ال

ان هجمن الكّبى املوجودة حتت املدار الس نوي لالرض ك هنا قد ولّكت هجمن الصغرى املوجودة يف مركز 

لهية  الارض، فتؤدي هبا بعض وظائفها. وان مكل هللا القدير ذي اجلالل واسع جدا ، فايامن وهّجت احلمكة اال 

 هجمن فهيي تس تقر هناك وعندها.

اذلي ربط القمر ابالرض ِبمكة اكمةل وفق  "كن فيكون"ان قديرا  ذا جالل، وحكامي  ذا كامل، املاكل ل مر  نعم.

نظام، كام هو مفاهد، وربط الارض ابلفمس بعظمة قدرته وفق نظام، وسرّي الفمس مع س ياراهتا بعظمة 

فموس )بناء  عىل فرض( وجعل ربوبيته اجلليةل، برسعة مقاربة لرسعة الارض الس نوية، جيرهيا اىل مشس ال 
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لئة اكملصابيح، شواهد نورانية عىل عظمة ربوبيته، مظهرا  هبذا ربوبية جليةل وعظمة قدرة قادرة،  النجوم املتل 

ال يستبعد عن كامل حمكة هذا القدير اجلليل وعن عظمة قدرته وسلطان ربوبيته ان جيعل هجمن الكّبى يف حمك 

جنوم السامء الناظرة اىل ال خرة، وميّدها مهنا ابحلرارة والقوة، اي يبعث الهيا خزان معمل الاضاءة، ويفعل هبا 

. ويف الوقت نفسه جيعل من  - اليت يه عامل النور - النار واحلرارة من هجمن، ويرسل الهيا من اجلنة نورا  وضياء 

 هجمن مسكنا  ل هل العذاب وجسنا  هلم.

ة هائةل اكجلبل  يف بذيرة صغرية اكخلردل، ال يستبعد عن قدرته وكذا ان الفاطر احلكمي اذلي يضم جشرة عظيم

 وعن حمكته أ ن حيفظ هجمن الكّبى يف بذرة هجمن الصغرى املس تقرة يف قلب الكرة الارضية.

 حنصل من هذا:

 ان اجلنة وهجمن مثراتن من غصن جشرة اخللق، قد تدلتا اىل ال بد، وموضع المثرة يف منهتيى الغصن.

ان لسلسةل الاكئنات هذه، وحمل النتاجئ يكون يف طريف السلسةل، السفلية مهنا والثقيةل يف واهنام نتيجت

 الاسفل، والعلوية النورانية مهنا يف الاعىل.

--- 
1
 :ومسِل 9، املواقيت :البخاري رواه .هجمن" فيح من احلرّ  شدة فان ابلظهر وسِل : "ابردوا عليه هللا قال النيب صىل  

 املرتمج. - .(29  :اخلفاء كفف) اخلدري سعيد ايب عن ماجه وابن امحدو   180 املساجد،

#12 

لهية واحملاصيل الارضية املعنوية، وماكن اخملزن يكون حسب نوع احملاصيل،  واهنام خمزانن لس يل الفؤون اال 

 الفاسدة مهنا يف اسفهل، واجليدة يف اعاله.

حنو الابد. وحمل احلوض يكون يف موضع سكون الس يل واهنام حوضان للموجودات الس ياةل املمتوجة واجلارية 

 وجتمعه. مبعىن أ ن خبثه وقذارته يف الاسفل، طيباته ونقيّاته يف الاعىل.

وأ هنام موضعان لتجيل اللطف والقهر والرمحة والعظمة، وموضع التجيل يكون يف اي موضع اكن. ويفتح الرمحن 

 امجليل والقهار اجلليل موضع جتليه ايامن شاء.

اللكمة العارشة واللكمة الثامنة والعرشين واللكمة التاسعة "ما وجود اجلنة وهجمن، فقد اثشت اثباات  قاطعا  يف أ  

 ااّل اننا نقول هنا: "والعرشين

ان وجود المثرة قطعي ويقني كقطعية ويقني وجود الغصن.. ووجود النتيجة  يقني كيقني وجود السلسةل.. 

احملاصيل.. ووجود احلوض يقني كيقني وجود الهنر.. ووجود موضع التجيل  ووجود اخملزن يقني كيقني وجود

 يقني كيقني وجود الرمحة والقهر.

 السؤال الرابع:
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العفق اجملازي للمحبوابت ميكن ان ينقلب اىل عفق حقيقي، فهل ميكن أ ن ينقلب العفق اجملازي لدلنيا اذلي 

 حيمهل اكرث الناس اىل العفق احلقيقي؟

، اذا شاهد ذكل العاشق اجملازي لوجه ادلنيا الفاين، قبَح الزوال ودمامة الفناء عىل ذكل الوجه. اجلواب: نعم

وهام مرأ ة  - فاعرض عنه، وِبث وحترى عن  حمبوب ابق ال يزول. ووفقه هللا للنظر اىل وهَجيي ادلنيا امجليلني

رشوع اىل عفق حقيقي. ولكن برشط انقلب حينئٍذ العفق اجملازي غري امل   - الاسامء احلس ىن ومزرعة ال خرة

ااّل يلتشس عليه، دنياه الزائةل غري املس تقرة املرتبطة ِبياته، ابدلنيا اخلارجية؛ اذ لو نيس نفسه نس يان اهل 

الضالةل والغفةل وخاض يف غامر أ فاق ادلنيا وظن دنياه اخلاصة اكدلنيا العمومية، فعفقها، فانه يقع يف مستنقع 

 من  أ جنته يد العناية جناة خارقة للعادة. الطبيعة ويغرق. االّ 

 فتأ مل يف المتثيل ال يت اذلي ينور كل هذه احلقيقة:

هب اننا حنن الاربعة دخلنا يف غرفة، عىل جدراهنا الاربعة مرااي كبرية كّب احلائط. فعندئٍذ تصبح تكل الغرفة 

 امجليةل مخس غرف. احداها حقيقية وَعومية،
#13 

الية وخصوصية. ولك منا يس تطيع ان يبّدل شّك غرفته اخلاصة وهيئهتا ولوهنا بوساطة والاربعة الاخرى مث

مرأ ته. فلو صبغناها ابللون ال محر فاهنا تُري الغرفة محراء ولو صبغناها ابللون ال خرض فاهنا ترهيا خرضاء.. 

بل نس تطيع وضعها يف اوضاع هكذا، ميكننا ان نعطي للغرفة اوضاعا  متنوعة ابلتغيري يف املرأ ة والترصف فهيا، 

مجيةل أ و قبيحة، أ و اي شّك نرغب فيه، ولكننا ال نس تطيع ان نغرّي ونبدل الغرفة العمومية اخلارجة عن املرأ ة 

بسهوةل ويرس. فأ حاكم الغرفتني اخلصوصية والعمومية خمتلفتان، وان اكنتا واحدة متحدة يف احلقيقة. فأ نت 

 بيامن ال ميكنك حتريك جحر من تكل الغرفة العمومية ولو قيد أ منةل.بتحريك أ صبع  ميكنك ختريب غرفتك، 

وهكذا ادلنيا فهيي مزنل مجيل مزيّن، وحياة لك منا مرأ ة كبرية واسعة، ولّك منا دنياه اخلاصة من هذه ادلنيا 

وعاملنا اخلاص، العمومية. ولّك منا عامله اخلاص به، ااّل ان َعود دنياان ومركزها وابهبا، حياتنا، بل ان دنياان 

حصيفة، وحياتنا قِل، يكتب بوساطته كثري من الاش ياء اليت تنقل اىل حصيفة اعاملنا. فان احببنا دنياان، مث 

وشعران هبذا الزوال، وادركناه، عندئٍذ تتحول  - ل هنا مبنية فوقها - شاهدان اهنا زائةل فانية ال قرار لها كحياتنا

لهية احلس ىن اليت متثلها دنياان اخلاصة، املرأ ة لها. ومهنا تنتقل احملبة اىل حمبتنا حنوها اىل حمبة نقوش الاسام ء اال 

 حمبة جتليات الاسامء احلس ىن.

مث اننا اذا ادركنا ان دنياان اخلاصة مزرعة مؤقتة لل خرة واجلنة، وحّولنا احاسيس نا الفديدة ومفاعران القوية 

اجئ تكل املزرعة ومثراهتا وس نابلها، تكل يه فوائدها الاخروية. حنوها اكحلرص والطلب واحملبة وامثالها، اىل نت

ينقلب عندها ذكل العفق اجملازي اىل عفق حقيقي. وخبالف هذا نكون ممن قال هللا تعاىل يف حقهم )نَسُوا 
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 يفكر بزوال حياته، . فاذلي ينىس نفسه ويغفل عهنا، ومل(11)احلرش: هللا فََانْسامه َانُْفَسهُْم ُاولئَِك مُهُ الْفاِسُقوَن( 

َب دنياه اخلاصة الفانية اثبتة اكدلنيا العمومية،انس يا  زوال احلياة، عاداًّ نفسه خادلا  فهيا فسكن الهيا  ِِ وحَس

ومتسك هبا جبميع حواسه ومفاعره يغرق فهيا وينهتيي أ مره. فتكون تكل احملبة وابال  عليه وعذااب  أ لامي، ل هنا تودل 

 أ س اليتمي، فيقايس ال مل من احوال ذوي احلياةشفقة ورقّة قلب ايئس ي
#14 

حىت يستفعر امل الرقة والفراق مما يصيب اخمللوقات امجليةل املعرضة لصفعات الزوال والفراق، وجيد نفسه 

 مكتوف الايدي ازاءها فيتجرع ال مل يف يأ س مرير.

باك الغفةل، فانه جيد بلسام  شافيا   ازاء شدة امل  الففقة تكل، اذ يفاهد أ ما الفخص ال ول اذلي جنى من ش ِ

يف موت ذوي احلياة ويف زوال َمن يتأ مل ل وضاعهم، بقاء مرااي ارواهحم اليت متثل جتليات داامة ل سامء داامة ذلات 

جليةل ابقية خادلة. وعندئٍذ تنقلب شفقته اىل رسور دامئ، ويفاهد وراء مجيع اخمللوقات امجليةل املعّرضة للفناء 

، يُفعره  جبامل مزنه وحسن مقدس، حىت يرى والزوال،   ِ ِ  دااميا  نقفا  واتقاان  وجتميال  وتزيينا  واحساان  وتنويرا 

 ذكل الزوال والفناء منطا  لزتييد احلسن وجتديد الذلة وتفهري الصنعة، مما يزيد ذلته وشوقه وانجابه.

 البايق هو البايق

 سعيد النوريس
#15 

% 

 املكتوب الثاين

 نهابمسه س بحا

ْمِدِه( ِبُّح ِِبَ  )َوِاْن ِمْن ََشٍء ِااّل يُس َ

)قطعة من اجلواب اذلي بعثه اىل تلميذه املذكور املعلوم ملا أ رسل من هدية 
1

) 

........ 

 اثلثا : لقد أ رسلت ايّل هدية، تريد ان تغرّي هبا قاعدة يف غاية ال مهية من قواعد حيايت.

ام ال أ قبلها من شقيقي )عبد اجمليد(ال أ قبل هديتك مثل"انين اي أ يخ ال أ قول: 
2

وابن ايخ )عبد الرمحن( 
3

. فانك 

أ س بق مهنام وأ قرب اىل رويح، ذلكل؛ فلو تُرّد هدية لك خشص، فهديتك التُرّد، عىل ان تكون ملرة واحدة 

 فقط.

 وأ بني هبذه املناس بة رّس قاعديت تكل ابل يت:

اكن يفّضل املوت عىل ان يظل حتت ثقل املنة. ومل خيالف اكن )سعيد القدمي( ال يتحمل أ ذى املّن من أ حد، بل 
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 قاعدته، رمغ مقاساته املفقات والعناء. فهذه

--- 
واكن حينئٍذ ضابطا  برتبة نقيب، « وهو خلويص حيىي كيل من السابقني  اذلين تتلمذوا عىل الاس تاذ النوريس يف "ابرال  1

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

 املرتمج. -س نة من العمر، رمحه هللا رمحة واسعة.  11عن  1152بـ )مكتوابت(. ويه هذه اجملموعة. تويف س نة 
2
العريب( اىل  هو اصغر اخوة الاس تاذ النوريس، ترمج كثريا  من رسائهل اىل العربية وترمج )اشارات الانجاز(و)املثنوي  

عن ثال  ومثانني س نة من العمر، رمحه  هللا رمحة  1127الرتكية. اكن مدرسا  مث مفتيا  للعلوم الاسالمية. تويف س نة 

 املرتمج. - واسعة.
3
ودفن يف قرية  1125يف نورس وتويف س نة  1193هو عبد الرمحن عبد هللا، ابن شقيق الاس تاذ النوريس ودل س نة   

 املرتمج. - ونرشه بكتاب طبع يف اس تانبول. 1115قرة. كتب اترخي حياة الاس تاذ منذ والدته وحىت عام )ذو الفضل( يف ان
#16 

اخلصةل املوروثة من )سعيد القدمي( اىل اخيك العاجز هذا، ليست تزّهدا  وال اس تغناء  مصطنعا  عن الناس، 

 بل ترتكز عىل بضعة اس باب واحضة:

 الاول:

اهنم جيعلون العِل وادلين "علامء ابختاذمه العِل مغامن . فهيامجومه ظلام   وعدواان  بقوهلم: ان أ هل الضالل يهتمون ال

 فيجب تكذيب هؤالء تكذيبا  فعليا . "وس يةل لكسب معيف هتم

 الثاين:

يف نرش احلق وتبليغه، وان القرأ ن الكرمي يذكر اذلين نرشوا احلق  - علهيم السالم - حنن ملكّفون ابتباع الانشياء

ن أ جرَي االّ عىل هللا(  )ان اجرَي االّ عىل هللا(. وان ال ية الكرمية:   اهنم اظهروا الاس تغناء عن الناس بقوهلم: )ا 

)اتّبعوا َمن ال يس ئَلمُُك اجرا  ومه ُمهتدون( يف سورة يس، تفيد معاين مّجة، ومغزى َعيقا ، فامي ختص مسأ لتنا 

 هذه.

 الثالث:

. ولكن اذلي حيد  غالبا  هو ان "يلزم الاعطاء ابمس هللا، وال خذ ابمس هللا": "اللكمة الاوىل"لقد بنُّي يف  

املعطي، غافل، فيعطي ابمس نفسه، فيمتنّن مضنا ، او ان ال خذ غافل يُس نِد الفكر والثناء اخلاص ابملنعم احلقيقي 

 اىل الاس باب الظاهرية فيخطئ.

 الرابع:

ة، وكزن مثني اليعوضان بفئ. ال أ ريد ان اسد ابواب تكل اخلزائن ان التولك والقناعة والاقتصاد خزينة عظيم
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والكنوز اليت ال تنفد بأ خذ املال من الناس. ففكرا  للرزاق ذي اجلالل بأ الف املرات انه مل يُلجئين منذ طفوليت 

ري ايضا  بتكل اىل البقاء حتت منّة احٍد من الناس. فأ رجو من رمحته تعاىل معمتدا  عىل كرمِه ان يُميض بقية َع

 القاعدة.

 اخلامس:

لقد اقتنعت قناعة اتمة منذ حوايل س نتني ابمارات وجتارب كثرية؛ انين لست مأ ذوان  بقبول أ موال الناس وال 

 س امي هدااي امليسورين واملوظفني، اذ أ تأ ذى بقسٍم مهنا،
#17 

ل اىل صورة ترض ين.  فهذه احلاةل اذن أ مٌرمعنوي بعدم بل يُدفع به اىل ال ذى لُيحول دون أ لكها، وأ حياان  حُيوَّ

 اخذ اموال الناس وهنيٌى عن قبولها.

وكذا، فان يّف استيحاشا  من الناس، ال أ س تطيع قبول زايرة لك خشص يف لك حني، فقبول هدااي الناس، 

 يلزمين قبويل زايرهتم يف وقت ال أ ريدها اخذا  مبراعاة شعورمه. وهذا ما ال أ حّبذه.

 كرسة خٍز ايبس، وان أ لشس ثواب  فيه مائة رقعة ورقعة ينقذين من التصنع والمتلق، عىل ان انين افّضل ان أ لك

 أ لك اطيب حلوى ال خرين، وأ لشس اخفر مالبسهم واضطر اىل مراعاة مفاعرمه وهذا ما اكرهه.

 السادس:

ان السشب املهم لالس تغناء عن الناس هو ما يقوهل ابن جحر 
1

فعي(:حيرم قبول املوثوق حسب مذهبنا )الفا 

ما يوهب كل بنية الصالح، ان مل تكن صاحلا  
2

. 

نعم ان انسان هذا العرص يشيع هديته البخسة بمثن ابهظ، حلرصه وطمعه، فيتصور خشصا  مذنبا  عاجزا  مثيل 

. فاذا اعتقدت انين صاحل عدم  فهذا عالمة الغرور، ودليل عىل - حاشلهل - وليا  صاحلا ، مث يعطيين رغيفا   هدية 

 الصالح. وان مل اعتقد صاليح، فقبول ذكل املال غري جائز يل.

وايضا  ان أ خذ الصدقة والهدية مقابل الاعامل املتوهجة لالخرة يعين قطف مثرات خادلة لل خرة، بصورة فانية 

 يف ادلنيا.

 البايق هو البايق

 سعيد النوريس

--- 
1

هـ ( ش يخ الاسالم ابو العباس: فقيه ابحث مرصي هل تصانيف  174 - 191امحد بن محمد بن عيل بن جحر الهيمتي )   

يف فقه الفافعية. و"رشح « و " حتفة احملتاج لرشح املهناج« و "رشح الاربعني النووية« كثرية مهنا  " الفتاوى الهيمتية 

 املرتمج. -. 1/231عن الاعالم للزرلكي. «. مفاكة املصابيح للتّبيزي
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2
منا ُاعطي هبذا القصد أ و رّصح هل املُعطي "وَمْن ُأعطي لوصٍف يُظ   نُّ به كفقٍر أ و صالح أ و نسٍب بأ ن توفّرت القرائن انه ا 

بذكل وهو ابطنا  خبالفه، َحُرم عليه ال خذ مطلقا  ومثهل ما لو اكن به وصٌف ابطنا  لو أ ّطلع عليه املُعطي، مل  يُْعِطِه. وجيري 

)حتفة احملتاج لرشح املهناج « ر عقود التّبّع فامي يظهر كهَِبٍة ووصيٍة ووقٍف ونذرذكل يف الهدية أ يضا  عىل ال وجه. مثلها سائ

 املرتمج. -(  البن جحر الهيمتي الفافعي. 175/ 7

#18 

% 

 املكتوب الثالث

 ابمسه س بحانه

ِبُّح ِِبَْمِده(  )َوِاْن ِمْن ََشٍء ِااّل يُس َ

 )قسم من الرساةل اليت بعهثا اىل طالبه املعروف(

.......... 

خامسا : كنَت قد كتشَت يف احدى رسائكل، رغبتك يف أ ن تفاركين ما جتيش به مفاعري واحاسييس 

 هنا.فاس متع اذا  اىل واحدٍة من الٍف مهنا، وهو:

املرتفعة عىل مقة من مقم  "القطران"يف احدى الليايل، كنت عىل ارتفاع عظمي، يف وكر منصوب عىل مقة جشرة 

اك اىل وجه السامء ال نيس امجليل املزيّن مبصابيح النجوم، فرأ يت أ ن يف الَقَسم الوارد . نظرت من هن"جام"جبل 

نورا  ساميا  من انوار الانجاز،  (15،12)التكوير:يف ال ية الكرمية: ) فال ُاقِسم ابخلنّس_ اجلَوار الُكنّس( 

 وشاهدت فيه رسا  بليغا  المعا  من ارسار البالغة.

رمية تفري اىل النجوم الس يارة واىل استتارهتا وانتفارها. فتعرض ال ية أ مام نظر املفاهد نعم! ان هذه ال ية الك

 نقفا  بديعا  متقن الصنع يف وجه السامء، وترمس لوحة رائعة تلقن العّبة وادلرس.

جه نعم! هذه الس يارات ما ان خترج من دائرة قائدها الفمس وتدخل يف دائرة النجوم الثابتة االّ وتعرض يف و 

السامء روائع النقش املتجدد، وبدائع االتقان تتجدد حينا  بعد حني.. فقد تتاكتف احداها مع مثيلهتا، وتُظهران 

معا  أ ية ابهرة يف امجلال.. وقد تدخل احداها بني صغريات النجوم فتقودها قيادة الكبرية للصغريات.. وال س امي 

ذا املومس خاصة ومثيلهتا تسطع قبل الفجر.. فياهل من جامل جنم الُزَهرة الالمعة يف ال فق، بعد الغروب يف ه

 زاهر يضفيانه عىل الافق!.
#19 

مث بعد اهناء لك جنم وظيفته، وارشافه عىل ااُلخرايت، وايفاء خدماته اكملكوك يف نسج نقوش الصنعة البديعة، 

 الانظار. يرجع اىل دائرة سلطانه املهيبة، الفمس، فيترسبل ابلنور، ويتسرت، وخيتفي عن
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فهذه الس يارات اليت عّّب عهنا القرأ ن الكرمي بـ  "اخلنّس "  "الكنّس " جيرهيا س بحانه وتعاىل مع ارضنا هذه 

جراين سفينة متخر عباب الكون، ويسرّيها طريان الطري يف فضاء العامل، ويس يح هبا س ياحة طويةل، يف انتظام 

 ته جل جالهل، اكلفمس يف وحض  الهنار.اكمل. داال  هبا عىل عظمة ربوبيته واهّبة الوهي 

فيا ل هّبة مليك  مقتدر، من بني سفائنه وطائراته ما هو اكّب جسامة من الارض أ لف مرة، وتقطع مسافة مثاين 

ساعات يف اثنية واحدة! قس بنفسك مدى السعادة السامية، ومدى الرشف العظمي يف العبودية لهذا املليك 

 ميان، والضيافة عىل مائدة اكرامه وافضاهل.اجلليل، والانتساب اليه ابال

تعّّب  (31)يس:مث نظرت اىل القمر، ورأ يت أ ن ال ية الكرمية  )والقمَر قّدرانُه منازَل حىت عاَد اكلُعرجون القدمي( 

 عن نور مرشق من الانجاز.

ءه اوضاعا  ازاء الارض نعم! ان تقدير القمر تقديرا  دقيقا  جدا ، وتدويره حول الارض وتدبريه وتنويره، واعطا

والفمس، حمسوبة ِبساب يف منهتيى ادلقة والعناية، تتحري منه العقول، يرشد لك ذي شعور يفاهد هذه 

ادلقة يف التقدير ان يقول: ان القدير اذلي ينظم هذه الامور عىل هذه الفالكة اخلارقة ويقّدرها تقديرا  دقيقا ، 

 ل هذا قادر عىل لك شئ.ال يصعب عليه شئ، مما يوىح: ان اذلي يفع

مث ان القمر يعقب الفمس، هذا التعقيب مقدر حسابه، ال خيطئ حىت يف اثنية واحدة، وال يتباطأ  عن َعهل 

قيد امنةل، مما يدفع لك متأ مل فيه اىل القول: س بحان من حترّي يف صنعه العقول. اذ يأ خذ القمر شّك هالل رقيق 

ويتخذ شّك عرجون قدمي اثناء دخوهل مزنل الرثاي.  - يف احيان اخرى مثلام حيد  - وال س امي هناية شهر أ اير

حىت لك ن الرثاي عنقود يتدىل هبذا العرجون القدمي، من وراء س تار اخلرضاء القامتة مما يوىح للخيال وجود 

ك، جشرة عظيمة نورانية وك ن غصنا  دقيقا  من تكل الفجرة قد خرق ذكل الس تار واخرج هنايته مع عنقود هنا

 وصارا الرثاي والهالل.
#20 

هذه اللوحة الرائعة تلقي اىل اخليال: ان النجوم الاخرى مثرات تكل الفجرة الغيشية. ففاهد لطافة ال ية الكرمية 

 )اكلُعرُجون القدمي( وذق حالوة بالغهتا.

اليت تفري اىل  (15)املكل:(مث خطرت ابلبال ال ية الكرمية  )هو اذلي َجَعل لمك الارَض ذلوال  فاْمفوا يف َمناِكهبا

ان الارض سفينة مسّخرة ودابة مأ مورة: من هذه الاشارة رأ يت نفيس يف موقع رفيع من تكل السفينة العظيمة 

 (13)الزخرف:السائرة رسيعا  يف فـضاء الـكـون،  فـقـرأ ت: )س بحان اذلي سـَّخر لنا هـذا وما ُكنّا هل ُمْقرنـني( 

ب ادلابة من فرس وسفينة وغريهام اليت تُسّن قراءهتا حني ركو 
1

. 

وكذا رأ يت أ ن الكرة الارضية، قد أ خذت هبذه احلركة طور ماكينة السيامن اليت تبني املفاهد وتعرضها، حفّركْت 

ما يف السموات من جنوم، وبدأ ت تسوقها سوق اجليش، عارضة مناظر جذابة ومفاهد لطيفة توقع أ هل الفكر 
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لهم يف نفوة من مفاهدهتا. فقلت: س بحان هللا... ما أ قل هذه التاكليف اليت والعقل يف حرية وانجاب، وجتع 

 تؤدى هبا هذه الاعامل العظام العجيبة الغريبة والراقية الرفيعة؟

 ومن هذه النقطة خطرت ابلبال نكتتان اميانيتان:

ن اجلنة وهجمن اوالها: قبل بضعة اايم سأ لين أ حد ضيويف سؤاال ، اساس سؤاهل املنطوي عىل ش هبة هو: ا

لهيي.  بعيداتن جدا ، هب ان اهل اجلنة ميرون ويطريون اكلّبق والّباق من احملرش ويدخلون اجلنة بلطف ا 

ولكن كيف يذهب اهل هجمن اىل هجمن ومه يرزحون حتت اثقال اجسادمه واحامل ذنوهبم اجلس يمة؟ وبأ ية 

 وساطة يذهبون الهيا؟

. فان لك امة تركب سفينهتا واذلي ورد ابلبال هو: لو ُدعيت الامم مج  يعا  اىل مؤمتر عام يعقد يف امرياك مثال 

الكبرية وتذهب اىل هناك. وكذكل سفينة الارض اليت اعتادت الس ياحة الطويةل يف ِبر حميط الكون، واليت 

تقطع يف س نة واحدة مسافة تبلغ مخسا  وعرشين الف س نة، هذه الارض تأ خذ أ هلهيا وحتملهم اىل ميدان 

وتفرغهم هناك. وكذا تفرغ انر هجمن الصغرى املوجودة يف جوفها، واليت تبلغ درجة حرارهتا مائىت الف  احلرش

بدالةل تزايد احلرارة لك ثال  وثالثني مرتا ، درجة واحدة. واليت   - املوافقة ملا جاء يف احلديث الرشيف - درجة

 تؤدي بعض وظائف هجمن

--- 
1
وسِل اكن اذا اس توى عىل بعريه خارجا  اىل سفر كّّب  عليه هللا أ ن رسول هللا صىلعن ابن  َعر ريض هللا عهنام: )  

اّن اىل ربنا ملنقلبون( رواه مسِل  ، 425احلج:  1342ثالاث ، مث قال: )س بحان اذلي خّسر لنا هذا وما كنا هل مقرنني، وا 

 .2/254املس تدرك: 

#21 

فرغها يف ميدان احلرش. مث تتبدل الارض بأ مر هللا اىل وت - حسب رواية احلديث - الكّبى يف ادلنيا والّبزخ

 ارض ابقية مجيةل غريها، وتصبح مزنال  من منازل عامل ال خرة.

 النكتة الثانية اليت وردت ابلبال:

ان الصانع القدير، الفاطر احلكمي، الواحد ال حد، قد سّن س نة، واجرى عادة ويه اداء اعامل كثرية جدا  بفئ 

از وظائف جليةل جدا  بفئ  يسريجدا ، اظهارا  لكامل قدرته وجامل حمكته ودليال  عىل وحدانيته قليل جدا ، واجن

 جل جالهل.

 أ نه: "اللكامت"ولقد ذكرت يف بعض 

ن ُاس ندت اىل اس باب عدة  اذا ُاس ندت الاش ياء لكها اىل واحد أ حد، حتصل سهوةل ويرس بدرجة الوجوب، وا 

، وصنّاع كثريين تظهر مفالك وعوائق  وصعوابت بدرجة الامتناع. ل ن خشصا  واحدا ، وليكن ضابطا  أ و بنّاء 
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حيصل عىل النتيجة اليت يريدها، ويعطى الوضع املطلوب، لكرثة من اجلنود، او كرثة من الاجحار ولوازم البناء، 

رّس اس تحصال ِبركة واحدة وبسهوةل اتمة، ِبيث لو احيل ذكل ال مر اىل افراد اجليش أ و اىل اجحار البناء لتع 

 تكل النتاجئ بل ال ميكن قطعا  ااّل بصعوبة عظيمة.

مفا يفاهد يف هذه الاكئنات من افعال السري واجلوالن والاجنذاب وادلوران ومن املناظر اللطيفة واملفاهد 

ال املعّّبة عن التسشيح، وال س امي يف الفصول الاربعة ويف اختالف الليل والهنار.. اقول لو اس ندت هذه الافع

اىل الوحدانية فان واحدا  أ حدا  بأ مر واحد منه اىل كرة واحدة ابحلركة يس تحصل عىل اوضاع رفيعة ونتاجئ مثينة 

اكظهار نجائب الصنعة يف تبدل املوامس وغرائب احلمكة يف اختالف الليل والهنار، ولوحات راقية يف حركة 

ل لكها ل ن املوجودات لكها جنوده، فيعني جنداي  النجوم  والفمس والقمرالظاهرية وامثالها من الافعال، حتص

بس يطا  اكالرض حسب ارادته وجيعهل قائدا  عىل النجوم، وجيعل الفمس الضخمة رساجا  ال عطاء اهل الارض 

لهية - احلرارة والنور، وجيعل الفصول الاربعة مكواك ، والليل والهنار الذلين هام  - اليت يه الواح نقوش القدرة اال 

 تابة احلمكة الرابنية انبضا ، ويقّدر القمرحصيفة ك 
#22 

لئة ابيدي املالئكة املنجذبني بنفوة  منازل ملعرفة املواقيت، وجيعل النجوم عىل هيئة مصابيح مضيئة لطيفة متل 

 الرسور والفرح.. هكذا يُظهر ِحَكام  كثرية ختص الارض مبثل هذه الاوضاع امجليةل.

جليةل ينفذ حمكه يف املوجودات لكها ويتوجه الهيا لكها بنظامه وقانونه  فهذه الاوضاع ان مل تطلب من ذاٍت 

وتدبريه، يلزم اذا  ان تقطع الفموس والنجوم لكها مسافات الحّد لها يف لك يوم ِبركة حقيقية، وبرسعة  ال حّد 

 لها!.

ا يعطي ذوو املهن والتجارة وهكذا ففي الوحدانية سهوةل بال هناية كام ان يف الكرثة صعوبة بال هناية. ول جل هذ

 وحدة  للكرثة، اي  يفلكون رشاكت فامي بيهنم تسهيال  لالمور وتيسريا  لها.

 حاصل الالكم: ان يف طريق الضالل مفالكت ال هناية لها، ويف طريق الوحدانية والهداية سهوةل ال هناية لها.

 البايق هو البايق

 سعيد النوريس
#23 

% 

 املكتوب الرابع

 حانهابمسه س ب

ْمِدِه( ِْ ِاالَّ يَُسِبـُّح ِِبَ  )َوِاْن ِمْن ََشٍء
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 سالم هللا ورمحته وبراكته عليمك وعىل اخوانمك ال س امي.... اخل

 اخويت الاعزاء!

. لقد  "جام"اان ال ن يف موضع، عىل ذروة جشرة صنوبر خضمة عظيمة، منتصبة عىل مقة شاهقة من مقم جبل 

وش.. وحيامن ارغب يف احملاورة واجملالسة مع الناس اتصورُك بقريب اس توحفُت من اال نس واس تأ نست ابلوح

خياال ، واجاذبمك احلديث وأ جد السلوان بمك. واان عىل رغبة يف أ ن اظل هنا وحيدا  مدة شهر او شهرين، ان 

ن رجعت اىل  نتحرى معا  حسب رغبتمك عن وس يةل جملالسة وحماورة بيننا. فقد  "ابرال"مل حيد  ما مينع، وا 

 اش تقُت الهيا اكرث منمك.

 وال ن اكتب اليمك ما ورد ابلبال من خواطر عىل جشرة الصنوبر هذه:

 اوالها: خاطرة فهيا شئ من اخلصوصية، فهيي من ارساري، ولكن ال يُكمت عنمك الرس، وهو:

د من من الاسامء احلس ىن، وينظرون اىل واجب الوجو  "الودود"ان قسام  من اهل احلقيقة حيظون ابمس هللا 

خالل نوافذ املوجودات بتجليات املرتبة العظمى ذلكل الامس. كذكل اخوُك هذا اذلي ال يعّد شيئا  يذكر، وهو 

من الاسامء احلس ىن، وذكل اثناء  "احلكمي"وامس هللا  "الرحمي"ال شئ، قد ُوهب هل وضع جيعهل حيظى ابمس هللا 

 اداي  لتكل اخلزينة العظمى اليت ال تنهتيي نجائهبا.ما يكون مس تخدما  خلدمة القرأ ن حفسب، وحيامن يكون من
#24 

امنا يه جلوات تكل احلظوة. نرجو من هللا تعاىل ان تكون انئةل ملضمون ال ية الكرمية  )وَمن  "اللكامت"جفميع 

 .(221)البقرة:يؤَت احِلمكَة فقد ُاويَت خريا  كثريا ( 

 ل، ويه: ان ما يقال يف الطريقة النقفشندية:اثنيهتا: لقد وردت هذه الفقرة الرقيقة جفأ ة ابلبا

 در طريق نقفشندى الزم أ مد جار ترك:"

 "ترك دنيا، ترك عقىب، ترك هس ىت، ترك ترك
1

. 

 ووردت هذه الفقرة  االتية عقب الفقرة السابقة مبارشة ويه:

 در طريق نجز مندى الزم أ مد جار جزي"

"فقر مطلق نجز مطلق شكر مطلق شوق مطلق اي عزيز
2

. 

ذكل الفعر الغين  "انظر اىل الصحيفة املتلونة الزاهية لكتاب الكون... اخل"مث خطر ابلبال ما كتبتَـه انت: 

 ابملعاين والزايه بأ لوان الوصف.

نظرت اىل النجوم املتدلية يف سقف السامء، من خالل ذكل الفعر. وقلت: ليتين كنت شاعرا ، فامت هذا 

 الفعر والنظم، االّ انين رشعت به، ولكن مل اس تطع ان انظمه شعرا  فكتبته الفعر. ومع انين ال امكل موهبة يف
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 كام ورد يف القلب. فان شئت حّوهل نظام  اي من انت واريث.

 واخلاطرة اليت وردت دفعة يه:

 واس متع اىل النجوم ايضا ، اىل حلو خطاهبا الطيب الذليذ.

 لرتى ما قّرره مكتوب احلمكة النرّي عىل الوجود.

 ا مجيعا  هتتف وتقول معا  بلسان احلق:اهن

 حنن براهني ساطعة عىل هيبة القدير ذي اجلالل

 حنن شواهد صدق عىل وجود الصانع اجلليل وعىل وحدانيته وقدرته.

--- 
1
 اي : يف الطريقة النقفشندية ينبغي ترك اربعة امور: ترك ادلنيا، ترك العقىب، ترك النفس، ترك هذه الامناط من الرتك.  

 املرتمج. -
2
اي: يف  طريق العجز عليك اهيا ال خ العزيز ان تتصف ابربعة اش ياء ويه الفقر املطلق والعجز املطلق والفكر املطلق   

 املرتمج. - والفوق املطلق.

#25 

 نتفرج اكملالئكة عىل تكل املعجزات اللطيفة اليت مّجلت وجه الارض.

 الارض وترنو اىل اجلنةفنحن الوف العيون البارصة تطل من السامء اىل
1

. 

حنن الوف المثرات امجليةل لفجرة اخللقة، علّقتنا يُد حمكة امجليل ذي اجلالل عىل شطر السامء وعىل اغصان 

 درب التبانة.

فنحن ل هل السموات مساجٌد س يارة ومساكٌن دّوارة وأ واكر سامية عالية ومصابيح نّوارة وسفائن جبارة 

 وطائرات هائةل!

 قدرة قدير ذي كامل وخوارق صنعة حكمي ذي جالل. ونوادر حمكة ودوايه خلقة وعوامل نور. حنن معجزات

 هكذا نبنّي مائة الف برهان وبرهان، مبائة الف لسان ولسان، ونُسمعها اىل َمن هو انسان حقا .

 َعيت عني امللحد ال يرى وجوهنا النرية، وال يسمع اقوالنا البينة، فنحن أ ايت انطقة ابحلق.

 كتنا واحدة، ُطرتنا واحدة، مس ّبحات حنن عابدات لربنا، مسّخرات حتت امره.س 

 نذكره تعاىل وحنن جمذوابت ِبّبه، منسوابت اىل حلقة ذكر درب التبانة.

 البايق هو البايق

 سعيد النوريس
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--- 
1
لهية. ومثلام تتفرج اي أ ن وجه الارض مف تل ازاهري اجلنة ومزرعهتا،، تعرض فيه ما الحيد من معجزات القدرة اال    

مالئكة عامل السموات وتفاهد تكل املعجزات تفاهدها ايضا  النجوم اليت يه مبثابة عيون الاجرام الساموية البارصة. فهيي 

لكام نظرت اكملالئكة اىل تكل املصنوعات اللطيفة اليت متل  وجه الارض، نظرت اىل عامل اجلنة ايضا ، فتفاهد تكل 

رهتا الباقية هناك. اي اهنا عندما تلقى نظرة اىل الارض تلقى الاخرى اىل اجلنة، مبعىن ان لها ارشافا  اخلوارق املؤقتة يف صو 

 املؤلف. - عىل ذينك العالَمني معا .

#26 

% 

 املكتوب اخلامس

 ابمسه س بحانه

ْمِدِه( ِبُّح ِِبَ  )َوِاْن ِمْن ََشٍء ِااّل يُس َ

ام الرابين ريض هللا عنهلقد قال رائد السلسةل النقفشندية ومشسها الام
1

 :"مكتوابت"يف مؤلفه  

."انين ارّجح وضوح مسأ ةل من احلقائق الاميانية وانكفافها عىل أ الف من الاذواق واملواجيد والكرامات"
2

 

"ان منهتيى الطرق الصوفية اكفة هو وضوح احلقائق الاميانية واجنالؤها"وقال ايضا : 
3

. 

: الوالية الصغرى: ويه الوالية املفهورة. وقسم اثن: هو الوالية الوسطى. ان الوالية ثالثة اقسام"وقال كذكل: 

وقسم اثلث: هو الوالية الكّبى. هذه الوالية الكّبى هو فتح الطريق اىل احلقيقة مبارشة دون ادلخول يف برزخ 

"التصوف وذكل بوساطة وراثة النبوة
4

. 

--- 
1

برع « هـ( امللقب ِبق "جمدد الالف الثاين1934ــ171دي الفارويق )الامام الرابين: هو امحد بن عبد الاحد الرسهن   

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

ية القوية من اليت  اكدت ان متحق الاسالم. وفّقه املوىل العزيز اىل رصف ادلوةل املغول « عليه، قاوم فتنة "املكل اكّب

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

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

يف ارجاء العامل الاساليم بوساطة العالمة خادل الفهرزوري املفهور مبوالان « نقفشنديةوهان الكفار. انترشت طريقته "ال 

 ترمجها اىل العربية محمد مراد يف جمدلين..ــ املرتمج.« هـ(. هل مؤلفات عديدة اشهرها "مكتوابت1243ــ 1112خادل )
2

مام الرابين:     (219) املكتوب:  1/152املكتوابت لال 
3

 نفسه  
4
 (229) املكتوب  1/249ابت:  املكتو  

#27 
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ان السلوك يف الطريقة النقفشندية يسري عىل جناحني، اي الاعتقاد الصحيح ابحلقائق الاميانية، "وقال ايضا : 

والعمل التام ابلفرائض ادلينية. فاذا ما حد  خلل وقصور يف اي من هذين اجلناحني يتعذر السري يف ذكل 

"الطريق
1

. 

 نقفشندية لها ثالثة مفاهد:مبعىن ان الطريقة ال 

اولها وأ س بقها واعظمها: هو خدمة احلقائق الاميانية خدمة مبارشة ، تكل اخلدمة اليت سلكها الامام الرابين يف 

 اخرايت اايمه.

 الثاين: خدمة الفرائض ادلينية والس نة النبوية حتت س تار الطريقة.

 والسري خبطى القلب. الثالث: السعي ال زاةل الامراض القلبية عن طريق التصوف

 فاالول من هذه الطرق هو ِبمك الفرض، والثاين ِبمك الواجب، والثالث ِبمك الس نة.

مفا دامت احلقيقة هكذا: فاين أ خال أ ن لو اكن الف يخ عبد القادر الكيالين 
2

والفاه النقفشند 
3

والامام الرابين  

هذا، لبذلوا لك ما يف وسعهم لتقوية احلقائق وأ مثاهلم من اقطاب الاميان رضوان أ  علهيم امجعني يف عرصان 

 الاميانية والعقائد الاسالمية، ذكل الهنام منفأ  السعادة الابدية، وان اي تقصري فهيام يعين الفقاء الابدي.

نعم، ال ميكن دخول اجلنة من دون اميان، بيامن يدخلها الكثريون جدا  دون تصوف. فاالنسان ال ميكن ان يعيش 

  ميكنه العيش دون فاكهة. فالتصوف فاكهة واحلقائق الاسالمية خز.دون خز، بيامن

 وفامي مىض اكن الصعود اىل بعض من حقائق الاميان يس تغرق اربعني يوما ،

--- 
 (14)املكتوب:   1/11( ، 11)املكتوب:  1/15( ، 75) املكتوب: 1/57املكتوابت:   1

2
هـ، ودخل بغداد فسمع احلديث وتفقه   479محمد اجلييل. ودل جبيالن س نة  الكيالين)عبد القادر(: هو ابن ايب صاحل ابو   

عىل ايب سعيد اخملريم احلنبيل، وهو احد الاقطاب املعروفني دلى اهل الس نة وامجلاعة، وجمدد عظمي اس تقام عىل يديه 

يب والفتح الرابين، تويف ببغداد كثري من املسلمني  واسِل كثري من الهيود والنصارى. من مصنفاته؛ كتاب الغنية وفتوح الغ 

 هـ . املرتمج. 521س نة 
3
النقفشند)الفاه(: هو محمد هباء ادلين مؤسس الطريقة النقفشندية ودل يف قرية قرص عارفان، قرب خبارى، ودرس يف    

 وفاته، وانفأ  مسرقند، تزوج يف الثامنة عرشة من َعره، انتسب اىل ش يوخ كثريين وعاد اخريا  اىل خبارى ومل يغادرها حىت

( س نة من العمر. من مصنفاته: الاوراد الهبائية، 73م عن )1351هـ  711ربيع ال ول  3فهيا طريقته ونرشها، وتويف 

 حياتنامة، تنشيه الغافلني.ــ املرتمج.

#28 

لهية يف الوقت احلارض طريقا للصعود اىل  ابلسري والسلوك، وقد يطول اىل اربعني س نة، ولو هيأ ت الرمحة اال 
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 تكل احلقائق ال يس تغرق اربعني دقيقة! فليس من العقل أ ن ال يباىل هبذا الطريق؟!

قد فتحت اماهمم طريقا  قرأ نيا   "اللكامت"يقرون بأ ن تكل  "اللكامت"فاذلين قرأ وا ابنعام ثالاث  وثالثني رساةل من 

 قصريا  كهذا.

 مفا دامت احلقيقة هكذا. فاين اعتقد:

ت لبيان ارسار القرأ ن يه اجنع دواء ل مراض هذا العرص وأ فضل مرمه ميرر عىل اليت ُكتش "اللكامت"ان 

جروحه، وانفع نور يبدد جهامت خيول الظالم احلاكل عىل اجملمتع الاساليم، وأ صدق مرشد ودليل الولئك 

 احليارى الهاامني يف وداين الضالةل.

ن اكنت انمجة من اجلهل فازالهتا يسري وسهل. ولكن ان اكنت انش ئة من  فيا أ يخ! انك تعِل جيدا  أ ن الضالةل ا 

العِل فازالهتاعسري ومعضل. وقد اكن هذا القسم ال خري اندرا  فامي مىض من الزمان، ورمبا ال جتد من ال لف الا 

واحدا  يضل ابمس العِل. واذا ما وجد ضالون من هذا النوع رمبا يسرتشد مهنم واحد من ال لف. ذكل ل ن امثال 

 بون بأ نفسهم، مفع اهنم جيهلون يعتقدون أ هنم يعلمون.هؤالء يعج 

املعروفة، اليت يه ملعات معنوية من انجاز القرأ ن الكرمي  "اللكامت"واين اعتقد ان هللا س بحانه وتعاىل قد منح 

 خاصية ادلواء الفايف والرتايق املضاد لسموم زندقة هذه الضالةل يف هذا العرص.

 البايق هو البايق

 سعيد النوريس

#29 

% 

 املكتوب السادس

 ابمسه س بحانه

ْمِدِه( ِْ ِاالَّ يَُسِبـُّح ِِبَ  )َوِاْن ِمْن ََشٍء

سالم  هللا ورمحته وبراكته عليكام وعىل اخوانكام ما دام امللوان
1

وتعاقب العرصان وما دام القمران 
2

واس تقبل  

الفرقدان
3

. 

 الغربة، ادلنيا.. اخوّي الغيورين، زمييَلّ الفهمني، اي مبعيّث سلواين يف دار

ملا اكن املوىل الكرمي س بحانه وتعاىل قد جعلكام مفاركني يل يف املعاين اليت أ نعمها عىل فكري، مفن حقكام اذا  

 مفاركيت يف مفاعري وأ حاسييس.
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سأ حىك لكام بعضا  مما كنت اقاس يه من أ مل الفراق يف غربيت هذه، طاواي  ما هو اكرث ايالما  منه لئال اجعلكام 

 أ ملان كثريا .تت

لقد بقيت منذ شهرين او ثالثة وحيدا  فريدا ، ورمبا يأ تيين ضيف يف لك عرشين يوما  او ما يقرب من ذكل، 

 فأ ظل وحيدا  يف سائر الاوقات. ومنذ ما يقرب من عرشين يوما  ليس حويل احد من اهل اجلبل، فلقد تفرقوا.

ل سدوهل، فال صوت وال صدى، ااّل حفيف الاجشار ففي هذه اجلبال املوحية ابلغربة، وعندما يرىخ اللي

 احلزين.. رأ يتين وقد مغرتين مخسة أ لوان من الغربة.

اولها: اين بقيت وحيدا  غريبا  عن مجيع أ قراين واحبايب واقاريب، مبا اخذت الف يخوخة مين مأ خذا ، ففعرت 

 بغربة حزينة من جراء تركهم ىل ورحيلهم اىل عامل الّبزخ.

--- 
1
 املرتمج - وان: الليل والهنار وطرفاهام..املل  

2
 املرتمج -القمران: الفمس والقمر.   

3
 املرتمج - الفرقدان: جنامن منريان يف السامء.  

#30 

ومن هذه الغربة انفتحت دائرة غربة اخرى، ويه انين شعرت بغربة مفوبة بأ مل الفراق حيث تركتين اكرث 

 ايض.املوجودات اليت اتعلق هبا اكلربيع امل

ومن خالل هذه الغربة انفتحت دائرة غربة اخرى، ويه الغربة عن موطين واقاريب، ففعرت بغربة مفعمة بأ مل 

 الفراق، اذ بقيت وحيدا  بعيدا  عهنم.

ومن خالل هذه الغربة أ لقت عيّل اوضاع الليل الهبمي واجلبال الفاخصة امايم، غربة فهيا من احلزن املفوب 

يدان غربة اخرى انفتحت امام رويح املرشفة عىل الرحيل عن هذا املضيف الفاين ابلعطف ما اشعرين ان م 

متوهجة حنو أ بد ال ابد، فضمتىن غربة غري معتادة، واخذين التفكري، فقلت جفأ ة: س بحان هللا! وفكرت كيف 

 ميكن ان تقاوم لك هذه الظلامت املرتاكبة وانواع الغربة املتداخةل!.

 فاس تغا  قليب قائال :

 رب! اان غريب وحيد، ضعيف غري قادر، عليل عاجز، ش يخ ال خيار يل. اي

لهيي!.  فأ قول: الغو  الغو . ارجو العفو، واس متد القوة من اببك اي ا 

واذا بنور الاميان وفيض القرأ ن ولطف الرمحن ميّدىن من القوة ما حيول تكل الانواع امخلسة من الغربة املظلمة، 

)أ ل َعران: ائر الانس والرسور. فبدأ  لساين يردد: )حسشنا هللا ونعم الوكيل( اىل مخس دوائر نورانية من دو 
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هل الا هو عليه تولكُت وهو ربُّ العرِش العظمي(  (173 وتال قليب ال ية الكرمية: )فان تولّوا فقل َحس يَب هللا الّ ا 

 .(121)التوبة:

 وخاطب عقيل كذكل نفيس القلقة املضطربة املس تغيثة قائال :

 اخ اي مسكني، وتولك عىل هللا يف بلواك.دع الرُص 

 امنا الفكوى بالء.

 بل بالء يف بالء، وااثم يف ااثم يف بالء.

 اذا وجدَت َمن ابتالك،

 عاد البالء عطاء يف عطاء، وصفاء يف صفاء، ووفاء يف بالء.

 دع الفكوى، واغمن الفكر اكلبالبل؛ فاالزهار تبتسم من هبجة عاشقها البلبل.
#31 

 هللا دنياك أ الم وعذاب، وفناء وزوال، وهباء يف بالء.فبغري 

 فتعال، تولك عليه يف بلواك!

 ما كَل ترصخ من بلية صغرية، وانت مثقٌل ببالاي تسع ادلنيا.

 تشّسم ابلتولك يف وجه البالء، ليبتسم البالء.

 فلكام تشّسم صُغر وتضاءل حىت يزول.

الرويموقلت كام قال أ حد اساتذيت موالان جالل ادلين 
1

 خماطبا  نفسه: 

 "بىل"وتوكفىت:  "أ لسُت "او كفت : 

 جيست؟ كف يدن بال "بىل"شكر 

 رّس بال جيست كه يعىن ممن

حلقه زِن دركِه فقر و فنا
2

 

 ."أ تدري ما رس البالء؟.. انه طرُق ابب الفقر والاس تغناء عن الناس"

نفتح  ابلعجز والتولك والفقر والالتجاء . وحينئٍذ قالت نفيس: أ جل! أ جل!. ان الظلامت لتتبدد وابب النور لي 

 فامحلد ّلّل عىل نور الاميان والاسالم.

 املفهورة تنطوي عىل حقيقة جليةل ويه قوهل: "احلمك العطائية"وقد رأ يت هذه الفقرة من 

ماذا وَجَد  من فقده وماذا فقد َمن وجده؟
3
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 ى البالء.اي: ان اذلي وجده فقد وجد لك شئ، ومن فقده ال جيد شيئا  سو 

--- 
1
م( عامل بفقه احلنفية واخلالف وانواع العلوم، مث 1273 - 1297هـ( )272ــ 294الرويم )موالان جالل ادلين(: )   

متصوف  صاحب )املثنوي( املفهور ابلفارس ية املس تغين عن التعريف يف س تة وعرشين أ لف بيت، وصاحب الطريقة 

هـ عرف ابلّباعة يف الفقه وغريه من العلوم الاسالمية، فتوىل 223ونية( س نة املولوية. ودل يف بلخ )بفارس( اس تقر يف )ق

 - 245هـ ، من مؤلفاته: ديوان كبري، فيه ما فيه، مكتوابت.: 225التدريس بقونية يف اربع مدارس بعد وفاة ابيه س نة 

 املرتمج.
2

كل بىل؟ انه مقاساة البالء! أ تدري ما رس فاين الفكر عىل قو«!. قلت: "بىل« يعين: ملا قال س بحانه: "أ لست بربمك   

 املرتمج. -البالء؟ انه طرق ابب الفقر والفناء يف هللا 
3

هذه الفقرة  )ماذا وجد من فقدك وما اذلي فقد من وجدك( يه من مناجاة ابن عطاء هللا السكندري، املذكورة يف    

 منثورة عىل لسان أ هل الطريقة، ملا صنّفها عرضها اليت عّرفها صاحب كفف الظنون بأ هنا: حمك« ختام "احلمك العطائية

عىل ش يخه ايب العباس املريس، فتأ ملها وقال هل: لقد أ تيت اي بين يف هذه الكراسة مبقاصد اال حياء وزايدة. وذلكل تعّفقها 

مع لعلوم التفسري وابن عطاء هللا السكندري هو العارف ابهلل، العامل اجلا -ارابب اذلوق، ملا رّق هلم من معانهيا وراق 

واحلديث والفقه، مرشد السالكني، الزم ش يخه املريس اثين عرش عاما  وفُتح عليه عىل يديه. تويف رمحه هللا تعاىل س نة 

 املرتمج. -م( . 1391هـ 791)

#32 

"... طوىب للغرابء..."وفهمت رسا  من ارسار احلديث الرشيف 
1

 ففكرت هللا. 

 فيا اخوّي!

بة هذه، وان تبددت بنور الاميان، االّ اهنا تركت يّف شيئا  من بصامت احاكهما، واوحت ان ظلامت انواع الغر 

 هبذه الفكرة:

 "اللكامت"ما دمت غريبا  واعيش يف الغربة وراحال  اىل الغربة، فهل انهتت همميت يف هذا املضيف، يك اولكمك و

 عين. واقطع حبال العالقات عن ادلنيا قطعا  لكيا ؟

 الفكرة وردت عىل البال هبذه الصورة، فكنت اسأ لمك:وحيث أ ن هذه 

املؤلفة اكفية؟ وهل فهيا نقص؟ واعين هبذا السؤال: هل انهتت هممىت يك أ نىس ادلنيا وُالقي  "اللكامت"هل 

 بنفيس يف احضان غربة نورانية ذليذة حقيقية ابطمئنان قلب واقول كام قال موالان جالل ادلين:

 د شدن ز هس ىتداىن سامع جه بود؟ ىب خو 

2أ ندر فناى مطلق ذوق بقا جف يدن
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 ليت شعري هل يل أ ن اِبث عن غربة رفيعة سامية!.

 ول جل هذا كنت اجاهبمك بتكل ال س ئةل.

 البايق هو البايق

 سعيد النوريس

--- 
 232: اصل احلديث: )بدأ  الاسالم غريبا  وس يعود غريبا  فطوىب للغرابء( رواه مسِل عن ايب هريرة : اال ميان    1

 املرتمج. - .557ويف كفف اخلفاء  13والرتمذي : اال ميان 
2
 املرتمج. - اي:هل تعِل ما الّسامع؟ هو أ ن تفىن عن الوجود وتذوق البقاء يف الفناء املطلق.  

#33 

% 

 املكتوب السابع

 ابمسه س بحانه

ْمِدِه( ُح ِِبَ ّبِ  )َوِاْن ِمْن ََشٍء ِااّل يُس َ

 اكته ابدا  دااما .السالم عليمك ورمحة هللا وبر 

 اخويت الاعزاء!

لقد ابلغمت احلافظ توفيق الفايم
1

 ليقول يل مسأ لتني هام: 

وسِل بزينب موضع نقد واعرتاض، كام  عليه هللا اوال : ان اهل الضالةل احلاليني، جيدون يف زواج الرسول صىل

 ودوافع نفسانية! اكن دأ ب املنافقني يف سالف الزمان. اذ يعدونه زواجا  مبنيا  عىل الفهوة

اجلواب: حاش هلل والك! أ لف أ لف مرة الك! ان يد الف هبات السافةل احط من أ ن تبلغ طرفا  من ذكل املقام 

 الرفيع السايم.

وسِل من اخلامسة عرشة اىل الاربعني من  عليه هللا نعم! ان من اكن مالاك  ذلرة من الانصاف يعِل انه صىل

قد الزتم ابلعصمة التامة والعفة  - ا احلرارة الغريزية وتلهتب الهوسات النفسانيةتكل الفرتة اليت تغيل فهي - َعره

الاكمةل، بفهادة الاعداء والاصدقاء، واكتفى بزوجة واحدة ش به نجوز، ويه خدجية الكّبى رىض هللا عهنا. 

 توقف احلرارة الغريزيةاي يف فرتة  - وسِل بعد الاربعني عليه هللا فالبد ان كرثة زواج هذا الكرمي العفيف صىل

--- 
1
( من اوائل  طالب النور ومن كتاب رسائل النور، يلقب ابحلافظ حلفظه القرأ ن الكرمي وابلفايم 1125ـ  1557)    

لطول بقائه ابلفام بصحبة وادله اذلي اكن ضابطا  هناك، وهو املفهود هل ابلصالح والعِل والتقوى، الزم الاس تاذ يف ابرال 
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 شهر ودنزييل، تغمده هللا برمحته. ـ املرتمج. ويف جسون اسيك

#34 

 ليست نفسانية ابلرضورة والبداهة، وامنا يه مبنية عىل ِحمك هممة، احداها يه: - وسكون الهوسات

وسِل وافعاهل واحواهل واطواره وحراكته وسكناته، يه منبع ادلين ومصدر  عليه هللا ان اقوال الرسول صىل

 الاحاكم والرشيعة.

 هللا روى الصحابة الكرام رضوان هللا علهيم هذه الاحاكم ومحلوا هممة تبليغ ما ظهر هلم من حياهتصىلولقد 

وسِل. أ ما أ رسار ادلين واحاكم الرشيعة النابعة من احواهل اخملفية عهنم، يف نطاق اموره الفخصية اخلاصة  عليه

ْيَن هذ ه املهمة عىل وهجها حق ال داء. بل ان ما يقرب به، فان رواهتا وحاملهيا يه زوجاته الطاهرات، فقد أ دَّ

 من نصف احاكم ادلين وارساره يأ يت عن طريقهن.

 مبعىن ان هذه الوظيفة اجلليةل يلزم لها زوجات كثريات، وذوات مفارب خمتلفة كذكل.

مسة وسِل بزينب، فقد ذكر يف الفعاع الثالث من الفعةل الاوىل من اللكمة اخلا عليه هللا أ ما زواجه صىل

والعرشين، فامي خيص ال ية الكرمية  )ما اكن محمٌد أ اب أ حٍد مْن رجاِلمك ولكن رسوَل هللا وخامَت النبيني( 

 ، ان ال ية الواحدة تفيد معاين عديدة، بوجوه عديدة، حسب فهم طبقات الناس.(49)الاحزاب:

 حفصة طبقة من الناس من فهم هذه ال ية الكرمية:

وسِل، وحيظى خبطابه هل: اي بين! مل جيد نفسه  عليه هللا ذلي اكن موىل رسول هللا صىلأ ن زيدا  رىض هللا عنه ا

كفوا  لزوجته العزيزة النفس فطلقها ذلكل،  كام وردت الرواايت الصحيحة، وبناء عىل اعرتافه بنفسه. اي أ ن 

بفراس ته بأ هنا عىل زينب رىض هللا عهنا،  قد ُخلقت عىل مس توى أ خر من الاخالق العالية، ففعر هبا زيد 

فطرة سامية تليق ان تكون زوجة نيب. حيث وجد نفسه غري كفوءة لها فطرة، مما سشب عدم الامزتاج النفيس 

لهيي. عليه هللا والانسجام الرويح بيهنام، فطلقها، وتزوهجا الرسول الكرمي صىل  وسِل بأ مر ا 

أ ن ذكل الناكح قد عقد بعقد ساموي، فهو عقد تدل ابشارهتا عىل  (37)الاحزاب: فال ية الكرمية ) زوجناكها( 

 خارق للعادة، وفوق العرف واملعامالت الظاهرية، اذ
#35 

لهيي احملض، حىت انقاد الرسول الكرمي صىل وسِل  ذلكل احلمك مضطرا   عليه هللا هو عقٌد ُعقد ِبمك القدر اال 

 وما اكن ذكل برغبة من نفسه.

 همام  وحمكة عامة ومصلحة شامةل. وهذا احلمك القدري يتضمن حكام  رشعيا  

ان خطاب الكبار  (.37)الاحزاب:فبأ شارة ال ية الكرمية ) ليك ال يكون عىل املؤمنني َحرٌج يف أ زواجِ أ دعياهئم( 

 للصغار بـ : اي بين! ليس حراما ، اذ ال يغري الاحاكم كقول املظاهر لزوجته )اي قوهل أ نت عيّل كظهر أ يم(.
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لكبار دلى خطاهبم ل مهتم ولرعاايمه، ودلى نظرمه الهيم، نظر الابوة، امنا هو ابعتبار هممة وكذا فان الانشياء وا

 الرساةل وليست ابعتبار الفخصية الانسانية حىت حيرم الزواج مهنم.

 وطبقة اثنية من الناس يفهمون هكذا:

قة الوادل. فان اكن ذكل ال مر ان س يدا  عظامي  وأ مرا  حاكام  ينظر اىل رعاايه نظر الابوة. اي يففق علهيم شف

سلطاان  روحانيا ، ظاهرا  وابطنا ، فرمحته تزداد حينئذ عن شفقة الاب أ ضعافا  مضاعفة. والافراد بدورمه 

ينظرون اليه نظر الوادل، ك هنم أ والد حقيقيون هل، وحيث أ ن نظر ال بوة من الصعوبة انقالبه اىل نظر الزوج، 

هوةل اىل نظر الزوجة، ذلكل وجد العامة حرجا  يف تزوج النيب صىل هللا عليه ونظر البنت ايضا  ال يتحول بس 

 وسِل بشنات املؤمنني، والقرأ ن الكرمي يصحح مفاهيمهم قائال :

لهية، فانمت اكالبناء ابلنس بة للرساةل  ان النيب يففق عليمك ويعاملمك معامةل الاب، وينظر اليمك ابمس الرمحة اال 

هو اابُك ابعتبار الفخصية الانسانية، ليك يقع احلرج يف ال مر، أ مر الزواج. وحىت لو  اليت حيملها. ولكن ليس

 خاطبمك بيا أ بنايئ وأ والدي فانمت لس مت اوالده وفق الاحاكم الرشعية، فال تكونون اوالده فعال .

 البايق هو البايق

 سعيد النوريس
#36 

% 

 املكتوب الثامن

 ابمسه س بحانه

ْمِدِه()َوِاْن ِمْن ََشٍء اِ  ُح ِِبَ ّبِ  اّل يُس َ

يف الشسمةل وذكرهام يف بدء لك امر ذي ابل، ِحَكام  كثرية. أ علق بيان تكل  "الرمحن الرحمي"ان دلخول امَسي 

 احلمك عىل مفيئة هللا اىل وقت أ خر، ذاكرا  هنا شعورا  خاصا  يب.

 ايخ!

يط ذكل النور ابلكون لكه، وارى فهيام من نورا  عظامي  اىل حد كبري، ِبيث حي  "الرمحن الرحمي"اين ارى امسي 

 القوة والسطوع لّك روح، ِبيث حيققان لها مجيع حاجاهتا الابدية، وينجياهنا من اعداهئا اليت ال حتد.

العجز مع "و "الفقر مع الفكر"فلقد وجدت أ ن أ مه وس يةل للوصول اىل هذين النورين العظيمني تمكن يف 

 ة والافتقار.أ ي بتعبري أ خر: العبودي "الففقة

 وملناس بة هذه املسأ ةل اقول، ولكن خمالفا  ل قوال العلامء احملققني، بل حىت خمالفا  الس تاذي الامام الرابين:
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ان املفاعر والاحاسيس الفديدة الساطعة اليت اكن يفعر هبا س يدان يعقوب جتاه س يدان يوسف علهيام 

ة من الففقة، ل ن الففقة أ نفذ من احملبة والعفق، السالم ليست  مفاعر انبعة من احملبة والعفق.بل انبع

 وأ سطع مهنام واعىل وأ نزه، فهيي ال ليق مبقام النبوة.

 أ ما احملبة والعفق، فان اكنتا شديدتني حنو احملبوابت اجملازية واخمللوقات، فال تليقان مبقام النبوة الرفيع.
#37 

واحاسيسه جتاه س يدان يوسف )علهيام السالم( يف مبعىن ان ما يبنّي القرأ ن الكرمي مفاعر س يدان  يعقوب 

منا يه درجة رفيعة سامية للففقة."الرحمي"أ سطع صورة وأ ملع انجاز واليت يه وس يةل الوصول اىل امس   ، ا 

)امرأ ة العزيز( ليوسف عليه  "زليخا"فهو يف حمبة  "الودود"أ ما العفق اذلي هو وس يةل الوصول اىل امس 

 السالم.

كرمي بأ ّي مدى بنّي مسو مفاعر س يدان يعقوب ورفعته عىل احاسيس زليخا، فان الففقة ايضا  اذا  فالقرأ ن ال

 تبدو أ رفع وأ مسى من احملبة بتكل ادلرجة.

ولقد قال اس تاذي الامام الرابين: ان احملاسن امجلالية ليوسف عليه السالم يه من قبيل احملاسن الاخروية، 

انواع احملبة اجملازية حىت يبدو النقص والقصور فهيا. ذكل ل نه يرى أ ن ذلا فاحملبة املتوهجة حنوها ليست من 

 العفق اجملازي ال يليق متاما  مبقام النبوة.

 واان اقول:

 اي اس تاذي احملرتم! ان هذا تأ ويل متلكف. أ ما احلقيقة فينبغي ان تكون هكذا:

اليت يه أ سطع من احملبة مبائة  ان تكل املفاعر والاحاسيس ليست مفاعر حمبة، بل يه مرتبة من الففقة

 درجة وأ وسع مهنا وأ مسى.

 نعم! ان الففقة جبميع انواعها لطيفة، نزهية، أ ما العفق واحملبة فال يُتناَزل اىل كثري من انواعهام.

مث ان الففقة واسعة، اذ الوادل اذلي يففق عىل اوالده يففق ايضا  عىل مجيع الصغار، بل حىت عىل ذوي 

احمليط بّك شئ. بيامن العفق حيرص النظر مبحبوبه وحده. ويضحي  "الرحمي" نوعا  من انوار امس الارواح، فيبني

 بّك شئ يف سشيهل. أ و يذم ال خرين مضنا  وهيّون من شأ هنم اعالء  لقدر حمبوبه وثناء  عليه.

 مفثال  قد قال احد العاشقني:

 ."ال تراهاان الفمس لتخجل من جامل حمبوبيت،فتتسرت ِبجاب السحاب لئ"

 اهيا العاشق! بأ ي حق خُتجل الفمس، تكل الصحيفة النورانية اليت تظهر مثانية اسامء عظمى؟
#38 
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مث ان الففقة خالصة، ال تطلب شيئا  من املففق عليه، فهيي صافية ال تطلب عوضا . وادلليل عىل هذا، الففقة 

دىن مراتب الففقة، فهيي ال تطلب مقابل شفقهتا املقرونة ابلتضحية اليت حيملها وادلات احليواانت، واليت يه ا

 شيئا .

 بيامن العفق يطلب الاجرة والعوض. وما نواح العاشقني الا نوع من الطلب، وسؤال لالجرة.

اذا  فان شفقة س يدان يعقوب اليت يه اسطع نوٍر يتلمع يف أ سطع سور القرأ ن، سورة يوسف، تظهر امسي 

ففقة يه طريق الرمحة، وان ضامد أ مل الففقة ذاك امنا هو: )فاهلل خرٌي وتعلن: ان طريق ال  "الرمحن الرحمي"

 (24)يوسف: حافظا  وهو أ رمُح الرامحني( 

 البايق هو البايق

 سعيد النوريس
#39 

% 

 املكتوب التاسع

 ابمسه س بحانه

ْمِدِه( ِْ ِاالَّ يَُسِبـُّح ِِبَ  )َوِاْن ِمْن ََشٍء

 "، ذكل التلميذ اخلالصجزء من رساةل بعهثا اىل تلميذه املعهود"

........ 

 اثنيا :

لهيي، بل هو كرامة  ان توفيقمك وجناحمك يف نرش ال نوار القرأ نية ونفاطمك وشوقمك يف هذا السشيل، امنا هو اكرام ا 

كرام والعنايةساذكر فرقا  بني الكرامة والاكرام وهو  قرأ نية وعناية رابنية.اهنئمك اي ايخ. وملناس بة ذكر الكرامة واال 

 ل يت:ا

ان اظهار الكرامة فيه رضر ان مل يكن هناك رضورة، بيامن اظهار الاكرام حتديث ابلنعمة. فالفخص املترشف 

ابلكرامة اذا ما صدر عنه أ مرخارق للعادة وهو يعِل، فلرمبا يكون صدور ذكل الامر اخلارق اس تدراجا  ان 

 كففه واحامتل وقوعه يف الغرور. اكنت نفسه ال مارة ابقية من حيث انجابه بنفسه والاعامتد عىل

ولكن ان صدر عنه أ مر خارق دون علمه وشعوره، مكن يأ تيه من حيمل سؤاال  يف قلبه، فيجيب عنه جوااب  

شافيا  من نوع الانطاق ابحلق فانه  ال يعمتد عىل نفسه بعد ادراكه الامر، بل تزداد ثقته ابهلل واطمئنانه اليه، 

 يتوالين ابلرتبية اكرث مين. فزييد تولكه عىل هللا. قائال : ان يل حفيظا  رقيبا  
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هذا القسم، كرامة ال خطورة فهيا، وصاحهبا غريملكف ابخفاهئا. ولكن عليه االّ يسعى قصد اظهارها للفخر، ل نه 

 رمبا ينسب ذكل الامر اخلارق اىل نفسه، اذ فيه شئ من كسب الانسان يف الظاهر.

 الثاين السلمي من تكل الكرامة وهو يف نظريأ ما الاكرام فهو أ سِل من القسم 
#40 

أ عىل منه وأ مسى. فاظهاره حتد  ابلنعمة، ل ن ليس فيه نصيب من كسب الانسان. فالنفس ال تس تطيع ان 

 تس نده الهيا.

لهية، فامي خيصك  وخيصين وال س امي يف خدمتنا للقرأ ن،  وهكذا اي أ يخ! ان ما رأ يُته وكتشته سابقا  من احساانت ا 

لهيي يف خدمتنا من قبيل التحد  امن لهيي، اظهاره حتد  ابلنعمة. ولهذا اكتب اليمك عن التوفيق اال  ا هو اكرام ا 

 ابلنعمة. واان عىل عِل انه حيرك فيمك عرق الفكر ال الفخر.

 اثلثا :

عمل أ رى أ ن أ سعد انسان يف هذه احلياة ادلنيا هو ذكل اذلي يتلقى ادلنيا مضيف جندية ويذعن اهنا هكذا، وي

وفق ذكل. فهو هبذا التلقي يمتكن أ ن ينال أ عظم مرتبة وحيظى هبا برسعة، تكل يه مرتبة رىض هللا س بحانه، 

 اذ ال مينح قيمة الاملاس المثينة الباقية لقطع زجاجية اتفهة، بل جيعل حياته متيض هبناء واس تقامة.

 للكرس بيامن ال مور الباقية اليت ختص ال خرة يه نعم! ان ال مور اليت تعود اىل ادلنيا يه مبثابة قطع زجاجية قابةل

 بقيمة ال ملاس املتني المثني.

مفا يف فطرة الانسان من رغبة ملحة وحمبة جياشة وحرص رهيب وسؤال شديد وأ حاسيس اخرى من أ مثال 

سيس هذه، ويه أ حاسيس شديدة وعريقة، امنا وهبت هل ليغمن هبا أ مورا  اخروية. ذلا فان توجيه تكل ال حا

 وبذلها بفدة حنو أ مور دنيوية فانية امنا يعين اعطاء قيمة الاملاس لقطع زجاجية اتفهة.

 ولقد وردت هذه النقطة عىل خاطري ملناس بة هذه املسأ ةل فسأ ذكرها لمك، ويه:

ان العفق حمبة قوية شديدة، حفيامن يتوجه اىل حمبوابت فانية، فان ذكل العفق اما جيعل صاحبه يف عذاب 

مقمي، أ و يدفعه ليتحرى عن حمبوب حقيقي حيث ال يس تحق ذكل احملبوب اجملازي تكل احملبة الفديدة. أ لمي 

 وعندها يتحول العفق اجملازي اىل عفق حقيقي.

احداهام جمازية،  - اكلعفق - وهكذا ففي الانسان أ لوف من أ مثال هذه ال حاسيس، لك مهنا لها مرتشتان

 والاخرى حقيقية.

ىل املس تقبل. هذا الاحساس موجود يف لك انسان، فعندما يقلق قلقا  شديدا  عىل املس تقبل مفثال : القلق ع

 يرى أ نه ال ميكل عهدا  للوصول اىل ذكل املس تقبل اذلي
#41 
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فاذا  ال  - من قبل الرزاق - يقلق عليه، فضال  عن أ ن ذكل املس تقبل القصري ال مد مكفول من حيث الرزق

د. وعندها يرصف وهجه عنه، متوهجا  اىل مس تقبل حقيقي مديد، وهو ما وراء يس تحق لك هذا القلق الفدي

 القّب واذلي مل يُكَفل للغافلني.

مث ان الانسان يبدي حرصا  شديدا  حنو املال واجلاه، ولكنه يرى أ ن ذكل املال الفاين اذلي هو امانة بيده مؤقتا ، 

همكل، ال يس تحقان ذكل احلرص الفديد. وعند  وذكل اجلاه اذلي هو مدار شهرة ذات بالء، ومصدر رايء

لهيي وزاد ال خرة، ويتوجه اىل املال  ذكل يتوجه اىل اجلاه احلقيقي اذلي هو املراتب املعنوية ودرجات القرب اال 

احلقيقي اذلي هو الاعامل الاخروية. فينقلب احلرص اجملازي اذلي هو اخالق ذميمة اىل حرص حقيقي اذلي 

 ية.هو اخالق محيدة سام 

ومثال : يعاند الانسان ويثشت ويرص عىل أ مور اتفهة زائةل فانية مث يفعر أ نه يرص عىل شئ س نة واحدة، بيامن 

هو ال يس تحق ارصار دقيقة واحدة. فليس الا الارصار والعناد جيعهل يثشت عىل أ مور رمبا يه هملكة ومرضة 

يف مثل هذه الامور التافهة، وان رصفه يف به. ولكن ما ان يفعر أ ن هذا احلس الفديد مل يوهب هل ليبذل 

هذا اجملال مناف للحقيقة واحلمكة، تراه يوجه ثباته وارصاره وعناده الفديد يف تكل الامورالتافهة اىل أ مور 

ابقية وسامية ورفيعة تكل يه احلقائق الاميانية والاسس الاسالمية والاعامل الاخروية. وعندها ينقلب 

ازي اذلي هو خصةل مرذوةل اىل خصةل سامية وجسية طيبة ويه العناد احلقيقي، وهو احلس الفديد للعناد اجمل

 الثبات الفديد عىل احلق.

وهكذا عىل غرار هذه الامثةل الثالثة فان الاهجزة املعنوية املمنوحة لالنسان اذا ما اس تعملها يف سشيل النفس 

نوية منابع اخالق دنيئة ومصادر ارسافات يف الامور وادلنيا، غافال  وك نه خمدل فهيا؛ تصبح تكل الاهجزة املع 

ومنفأ  عبثية ال طائل وراءها. ولكن اذا ما وجه احاسيسه تكل، اخلفيفة مهنا اىل ادلنيا والفديدة مهنا اىل 

العقىب وأ عامل ال خرة والافعال املعنوية، فاهنا تكون منفأ  لالخالق الفاضةل وسشيال  ممهدا  اىل سعادة ادلارين 

 جام  انسجاما  اتما  مع احلمكة واحلقيقة.ومنس

ومن هنا فاين أ خال ان سشبا  من أ س باب عدم تأ ثري نصيحة الناحصني يف هذا الزمان هو: اهنم يقولون لسييئ 

اخللق: ال حتسدوا. ال حترصوا. ال تعادوا. ال تعاندوا. ال حتبوا ادلنيا. مبعىن اهنم يقولون هلم غرّيوا فطرتمك. وهو 

 يطيقونه يف الظاهر. ولكن لو يقولون هلم: ارصفوا وجوه هذه الصفات اىل أ مور اخلري، غرّيواتلكيف ال 
#42 

 جمراها، فعندئذ جتدي النصيحة وتؤثر يف  النفوس، وتكون مضن نطاق ارادة الانسان واختياره.

 رابعا :

ل قسم: الكهام واحد. وأ خرون لقد دار بني علامء الاسالم كثريا  ِبٌث حول الفروق بني الاميان والاسالم. فقا
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قالوا: اهنام ليسا واحدا  بل ال ينفك احدهام عن ال خر. واوردوا أ راء كثرية خمتلفة مفاهبة لهذا. وقد فهمت فرقا  

 بيهنام كهذا:

ان الاسالم الزتام، والاميان اذعان. أ و بتعبري أ خر: الاسالم هو الوالء للحق والتسلمي  والانقياد  هل. أ ما 

 فهو قبول احلق وتصديقه. الاميان

بعضا  ممن ال دين هلم يظهرون والء  شديدا  ل حاكم القرأ ن، مبعىن ان ذكل امللحد قد  - فامي مىض - ولقد رأ يت

انل اسالما  جبهة الزتامه احلق، فيقال هل: مسِل بال دين. مث رأ يت بعض املؤمنني ال يظهرون والء  ل حاكم القرأ ن 

 ينالون عبارة: مؤمن غري مسِل. وال يلزتمون هبا، اي أ هنم

سالم سشب النجاة يوم القيامة؟  تُرى أ ميكن ان يكون اميان بال ا 

سالم ال يكون سشب النجاة. ميان ال يكون سشب النجاة، كذكل الاميان بال ا   اجلواب: كام ان الاسالم بال ا 

وحقائق القرأ ن ونتاجئهام بياان  شافيا  فـلهل امحلد واملنة، ان موازين رسائل النور قد بينت مثرات ادلين الاساليم 

ِبيث لو فهمها حىت من ال دين هل ال ميكن ان يكون غري مواٍل  - بفيض الانجاز املعنوي للقرأ ن الكرمي - وافيا  

 لها.

وقد اظهرت هذه الرسائل دالئل الاميان والاسالم وبراهيهنام كذكل قوية راخسة ِبيث لو فهمها غري املسِل 

 حماةل، ويؤمن هبا رمغ بقائه عىل غري الاسالم.يصّدق هبا ال 

قد وحّضت مثار الاميان والاسالم توضيحا  مجيال  حلوا ،  كجامل مثار طوىب اجلنة وذلهتا،  "اللكامت"نعم، ان 

واوحضت نتاجئهام اليانعة الطيبة ك طايب سعادة ادلارين، حىت اهنا متنح لك من رأ ها واطلع علهيا وعرفها شعور 

 الاحنياز التام والتسلمي الاكمل. بل اظهرت براهني الاميان والاسالم قوية راخسة رسوخ املوجوداتالوالء و
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 - لكها، وكثرية كرثة اذلرات، فيعطي من الاذعان والرسوخ ما ال منهتيى هلام يف الاميان. حىت انين حيامن أ قرأ  

اشعر  "ذكل حنيا وعليه منوت وعليه نبعث غدا   عىل"لكمة الفهادة يف اوراد الفاه النقفشند، واقول:  - احياان  

مبنهتيى الالزتام، ِبيث ال احضى ِبقيقة اميانية واحدة لو اعطيُت ادلنيا بأ رسها. ل ن افرتاض ما خيالف حقيقة 

مقابل حقيقة  - لو اكنت يل - واحدة دلقيقة واحدة أ لمي عيّل أ ملا  ال يطاق. بل ترخض نفيس لتعطي ادلنيا بأ رسها

أ شعر بقوة اميانية عظيمة  "وأ منا مبا ارسلَت من رسول، وأ منا مبا انزلَت من كتاب، وصّدقنا". وحيامن اقول: اميانية

ال منهتيى لها، واعد ما خيالف اية حقيقة من حقائق الاميان حماال  عقليا ، وارى اهل الضالل يف منهتيى البالهة 

 واجلنون.

مهنام ادلعاء يل، ولكونك ايخ فهام يف حمك وادلّي ايضا . بلغ  بلّغ ساليم اىل وادليك مع وافر الاحرتام وارجُ 

 منك. "اللكامت"ساليم اىل اهل قريتمك مجيعا . وال س امي من يس متع لـ 
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 البايق هو البايق

 سعيد النوريس
#44 

% 

 املكتوب العارش

 ابمسه س بحانه

ْمِدِه( ُح ِِبَ ّبِ  )َوِاْن ِمْن ََشٍء ِااّل يُس َ

 جواب عن سؤالني:

 :"اان وحتوالت اذلرات"ل: هو هامش املقصد الثاين من اللكمة الثالثني اخلاصة بـالاو 

مام مبني"لقد ُذكر يف القرأ ن :  يف عدة مواضع. وقال قسم من املفرسين: اهنام مبعىن واحد.  "كتاب مبني"و  "ا 

لهيي. وقال أ خرون: معناهام خمتلف. وفرّسوا حقيقهتام بوجوه متضاربة. وخالصة ما قالوه: اهنام  عنواانن للعِل اال 

 ولقد حصل يل الاطمئنان التام والقناعة التامة بفيض القرأ ن الكرمي أ ن:

لهيي وأ مره، ِبيث يتوّجه اىل عامل الغيب اكرث مما يتوجه اىل عامل الفهادة.  "الامام املبني" عنواٌن لنوعٍ من العِل اال 

احلال والزمن احلارض. وبعبارة اخرى: انه جسٌل للقدر أ ي: أ نه يتوجه اىل املايض واملس تقبل اكرث من توهجه اىل 

لهيي ينظر اىل أ صل لك شئ واىل نسهل، اىل عروقه واىل بذوره، اكرث مما ينظر اىل وجوده الظاهري. وقد  اال 

. نعم! ان هذا الامام  "اللكمة العارشة"، ويف حاش ية  "اللكمة السادسة والعرشين"ُاثشت وجود هذا السجل يف 

نتاج  مبادئ الاش ياء وجذورها واصولهااملبني عنو  لهيي  وأ مره،  وهذا يعين: ان  ا  بكامل  - اٌن لنوع من العِل اال 

منا يامتن وفق جسل دساتري   - الانتظام لالش ياء، يف غاية الابداع واالتقان، يدل عىل أ ن ذكل التنظمي واالتقان ا 

لهيي. كامان نتاجئ الاش ياء وأ نسالها وبذورها، جسل ص لهية لكوهنا تتضمن برامج ما س يأ يت للعِل اال  وامر اال  غري لل 

عبارة عن جمّسمة مصغرة للّبامج والفهارس اليت تنظم  من املوجودات وفهارسه، فيصح ان يقال: ان البذرة  مثال  

 مجيع تركيب الفجرة الضخمة، ولالوامر التكوينية اليت تعنّي تكل التصاممي والفهارس وحتّددها.
#45 

هو يف حمك فهرس وبرانمج جشرة اخللق، املمتدة عروقها واغصاهنا وفروعها حول  "مام املبنيالا"احلاصل: ان 

لهـي، وكراس دساتريه. واذلرات  "الامام املبني"املايض واملس تقبل وعامل الغيب. فـ هبذا املعىن جسل للقدر اال 

فهو يتوجه اىل  "الكتاب املبني"أ ما تُساق اىل حراكهتا ووظائفها يف الاش ياء ابمالء من تكل ادلساتري وِبمكها. 

عامل الفهادة اكرث من توهجه اىل عامل الغيب، أ ي: ينظر اىل الزمان احلارض اكرث مما ينظر اىل املايض واملس تقبل. 

لهيي وأ مره. وبتعبري أ خر:  لهية وارادهتا، وجسل هلام  وكتاب، اكرث مما هو عنوان للعِل اال  فهو: عنواٌن للقدرة اال 
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ـ  "الامام املبني"ن انه اذا اك لهيي ف لهية. أ ي أ ن الانتظام واالتقان  "الكتاب املبني"جسال  للَقَدر اال  جسل للُقدرة اال 

يف لك شئ، سواء  يف وجوده، يف ماهيته، يف صفاته، يف شؤونه يدالن عىل أ ن الوجود يُضفى عىل الفئ وتُعنيَّ 

ص مقداره، ويعطى هل شلكه اخلاص، بدساتري رادة انفذة. فتكل القدرة هل صَوره، ويفخَّ  قدرة اكمةل وقوانني ا 

ل وخُياط ثوُب أ مناط  لهية اذا  هلام مجموعة لكية وَعومية لقوانينه وجسل عظمي، ِبيث يُفصَّ لهية والارادة اال  اال 

الوجود اخلاص لّك شئ ويُلشَس عليه ويُعطى هل صوره اخملصوصة،  وفق تكل القوانني. وقد اثشت وجود هذا 

لهيي واجلزء الاختياري"رساةل السجل يف   ."الامام املبني"كام اثشت فهيا  "القدر اال 

لهية الفاطرة،  فانظر اىل حامقة الفالسفة وارابب الضالةل والغفةل! فلقد شعروا بوجود اللوح احملفوظ للقدرة اال 

اّلْ وأ حّسوا مبظاهر ذكل الكتاب البصري للحمكة الرابنية، وارادهتا النافذة يف الاش ياء، وملس وا ُصَوره ومناذجه، ا 

 فامخدوا نوَره. - حاَش هلل - "الطبيعة"اهنم اطلقوا عليه امس  

لهية لهيي ودس توره النافذ، تكتب القدرُة اال   يف اجيادها - وهكذا، ابمالٍء من اال مام املبني، أ ي ُِبمك الَقَدر اال 

اذلي هو الصحيفة  "احملو واالثبات"لوح  وتوِجد وحتِرك اذلرات يف - اليت لٌك مهنا أ ية - سلسةَل املوجودات -

 املثالية للزمان.

من جراء تكل الكتابة، ومن ذكل  - أ ي ان حراكت اذلرات امنا يه اهزتازات وحراكت اثناء عبور املوجودات

فهو جسل  "لوح احملو واالثبات"من عامل الغيب، اىل عامل الفهادة، أ ي من العِل اىل القدرة. أ ما  - الاس تنساخ

هل يف دائرة املمكنات أ ي الاش ياء املعرضة  "كتابة وحمو"ل للّوح احملفوظ الاعظم الثابت ادلامئ، ولوحة متبد

 دوما  اىل املوت واحلياة، اىل الفناء والوجود. ِبيث ان حقيقة الزمان هو هذا.
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 الكون يه يف حمك نعم! فكام ان لّك شئ حقيقة، حفقيقة ما نسميه ابلزمان اذلي جيري جراين الهنر العظمي يف

اّل هللا. لهية يف لوح احملو واالثبات. وال يعِل الغيب ا   حصيفة ومداد لكتاابت القدرة اال 

 السؤال الثاين: اين ميدان احلرش؟

اجلواب: العِل عند هللا.. وان حمكة اخلالق احلكمي الرفيعة اليت يظهرها يف لك شئ حىت يف ربط حمك كثرية 

 رصاحة اىل ان الكرة الارضية ال ختط اثناء سريها الس نوي دائرة عظيمة عبثا  جليةل بفئ صغري جدا ، تفري

وعىل غري هدى. بل اهنا تدور حول شئ عظمي، وختط دائرة حميطة مليدان عظمي، وتعنّي حدوده، وجتول حول 

رش. مبعىن مفهر عظمي، وتسِّل حماصيلها املعنوية اليه، لتعرض تكل املعروضات امام انظار الناس يف ذكل احمل 

كام يف رواية  - أ ن ميدان حرش عظمي س ُيشسط من منطقة الفام
1

اليت س تكون يف حمك نواة متل  دائرة عظيمة  - 

 حميطها يبلغ ما يقرب مسافة مخس وعرشين الف س نة.

وتُرسل ال ن حماصيل الارض املعنوية اىل دفاتر والواح ذكل امليدان املعنوي، احملجوب عنا حتت س تار 
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وحيامن يُفتح امليدان يف املس تقبل، س ُتفرغ الارض ايضا  ابهلهيا اىل امليدان نفسه ومتيض حماصيلها الغيب، 

 املعنوية تكل من الغيب اىل الفهادة .

نعم! ان الكرة الارضية يف حمك مزرعة، ومبثابة نبع، وك هنا مكيال، قد انتجت من احملاصيل الوفرية ما ميل  ذكل 

هنا خملوقات كثرية يس توعهبا ذكل امليدان، وخرجت مهنا مصنوعات كثرية متل  ذكل امليدان الاكّب، وسالت م

 امليدان.اي ان الكرة الارضية نواة، وان ميدان احلرش مع ما فيه، جشرة وسنبل وخمزن.

 نعم! كام ان نقطة نورانية ختط خطا  او دائرة ِبركهتا الرسيعة، فالكرة الارضية كذكل تكون سشبا  لمتثيل دائرة

وجوٍد، ِبركهتا الرسيعة واحلكيمة، وتكل ادلائرة مع حماصيلها تكون حمور تفّك ميدان احلرش الاكّب..  )قل 

منا العُِل عنَد هللا( .  ا 

 البايق هو البايق

 سعيد النوريس

--- 
1
 341/ 5ثور )انمك حترشون رجاال  وركباان ، وجترون عىل وجوهمك ههنا وحنى بيده حنو الفام( الس يوطي يف ادلر املن   

نه والنسايئ وابن مردويه واحلاُك ـ املرتمج.  وقال اخرجه ابن ايب شيبة وامحد والرتمذي وحس ّ
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 املكتوب احلادي عرش

 ابمسه س بحانه

ْمِدِه( ِْ ِاالَّ يَُسِبـُّح ِِبَ  )َوِاْن ِمْن ََشٍء

 ]ان هذا املكتوب عالج همم، يفري اىل دريرات ُاخرجت من خزائن

 بع كرميات[.عظمى ل ايت ار 

 ايخ العزيز!

ان القرأ ن احلكمي قد دّرس نفيس الامارة ابلسوء هذه املسائل اخملتلفة الاربعة يف اوقات 

 متباينة.كتشته ملن شاء من اخواين اذلين يرغبون ان يأ خذوا حظا  أ و درسا  منه.

ملبحث، ولّك فهذه املسائل تبني دريرات من خزينة احلقائق ل ربع أ ايت كرميات خمتلفة من حيث ا

 مبحث من تكل املباحث صورهتا وفائدهتا اخلاصة هبا.

 املبحث ال ول  "

34



يطان اكن َضعيفا (  ّن كيَد الف ّ  (72)النساء: قال تعاىل:  )ا 

 اي نفيس ال يسة من جراء الوساوس والف هبات!

ن اكن أ تي ا  من اخلري ان تداعي اخلياالت، وختطر الفرضيات نوع من ارتساٍم غري اختياري، والارتسام ا 

والنورانيات، يرسي حمك حقيقته اىل صورته ومثاهل، اىٍل حٍد ما. مثلام ينتقل ضوء الفمس وحرارهتا اىل 

ن اكن الارتسام صادرا  من الرش ومن الكثيف فال يرسى حمك ال صل وخاصيته اىل  صورهتا يف املرأ ة. وا 

 جنسة وال قذرة. وصورة احلية يف املرأ ة ال تدلغ. صورته، وال اىل مثاهل. كصورة النجس والقذارة يف املرأ ة ليست
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وبناء عىل هذا: ان تصور الكفر ليس كفرا ، وختّيل الف مت ليس ش امت ، وال س امي ان اكن بال اختيار، واكن ختطرا  

 فرضيا ، فال رضر فيه عىل الاطالق.

لهيي، حسب مذهب اهل احل ق، اهل الس نة وامجلاعة. مث ان قبح الفئ وجناس ته وقذارته هو بسشب الهنيي اال 

لهيي، ولهذا فال  وحيث أ ن الامر خاطر فريض، وتداع خيايل، بال اختيار وال رىض، فال يتعلق به الهنيى اال 

 يكون الامر قبيحا  وال قذرا  وال جنسا  همام اكن صورة  لقبيح وقذر وجنس.

 ملسأ ةل الثانية:"

 ."اللكامت"والقطران أ درجت يف كتاب مثرة اينعت يف مرعى جبل يف ابرال، حتت جشرة الصنوبر 

 املسأ ةل الثالثة:  "

اللكمة "هذه املسأ ةل واليت بعدها، قسم من الامثةل اليت تبني نجز املدنية احلديثة ازاء انجاز القرأ ن، واملذكور يف 

ة . وهام مثاالن من الوف الامثةل اليت تثشت مدى الظِل والاحجاف يف احلقوق املدني"اخلامسة والعرشين.

 للحضارة احلديثة واليت ختالف احاكم القرأ ن.

حمض العداةل وعني الرمحة يف الوقت نفسه نعم،  (172)النساء: ان احلمك القرأ ين  )فلذلكر مثُل حظِّ الانُثيني( 

ان ذكل احلمك عداةل؛ ل ن الرجل اذلي ينكح امرأ ة يتكفل بنفقهتا كام هو يف الاكرثية املطلقة. أ ما املرأ ة فهيي 

 الرجل وتذهب اليه، وحتّمل نفقهتا عليه، فتاليف نقصها يف الار . تزتوج

مث ان احلمك القرأ ين رمحة؛ ل ن تكل البنت الضعيفة حمتاجة كثريا  اىل شفقة وادلها وعطفه علهيا واىل رمحة اخهيا 

حذر، اذ تكل الففقة علهيا من وادلها وعطفه دون ان يكدرها  - حسب احلمك القرأ ين - ورأ فته هبا فهيي جتد

ينظر الهيا وادلها نظرة من ال خيىش مهنا رضرا ، وال يقول ابهنا س تكون سشبا  يف انتقال نصف ثرويت اىل 

 الاجانب والاغيار. فال يفوب تكل الففقة والعطف الابوي احلذر والقلق.

ر من جيد فهيا منافسا  مث اهنا ترى من اخهيا رمحة وحامية ال يعكّرها حسد وال منافسة، اذ ال ينظر الهيا اخوها نظ
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 هل ميكن أ ن تبدد نصف ثروة ابهيام بوضعها يف يد الاجانب. فاليعكر صفو تكل الرمحة وامحلاية حقد وكدر.
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فتكل البنت اللطيفة الرقيقة فطرة، والضعيفة النحيفة خلقة، تفقد يف هذه احلاةل شيئا  قليال  يف ظاهر ال مر. ااّل 

وة ال تفىن من شفقة  الاقارب وعطفهم علهيا ورمحهتم هبا. واالّ فان اعطاءها نصيبا  ثر  - بدال  منه - اهنا تكسب

اكرث مما تس تحق بزمع ان ذكل رمحة يف حقها ازيد من رمحة هللا س بحانه، ليس رمحة هبا قط بل ظِل شنيع يف 

ب ظِل أ ش نع، يذكّر حقها، رمبا يفتح سشيال  امام احلرص الوحيش املس تويل عىل النفوس يف هذا الزمان الرتاك

ابلغرية الوحف ية اليت اكنت مس تولية عىل النفوس يف زمن اجلاهلية يف وأ دمه البنات. فاالحاكم القرأ نية لكها 

 .(197)الانشياء:قوهل تعاىل:  )وما ارسلناك ااّل رمحة للعاملني(  - كام يصّدق هذا احلمك - تصّدق

ّمه السُ   "  .(11)النساء:ُدس( املسأ ةل الرابعة: قوهل تعاىل ) فل 

كام قد اصبحت سشبا  ملثل هذا الظِل )املذكور يف املسأ ةل السابقة( يف  - اي ادلنية - ان املدنية )ويه بال ممي(

حق البنات ابعطاهئا اكرث مما تس تحق، كذكل تقرتف ظلام  أ دىه وانىك ِبق الوادلات وذكل ِبرماهنن من 

 حقوقهن.

ي هو أ لطف جلوة من رمحته تعاىل بل أ ذلها واجدرها ابالحرتام، امسى واكرم نعم! ان شفقة الوادلة وحناهنا اذل

 حقيقة من حقائق الوجود.

والوادلة يه ابذلات اكرم صديقة عزيزة وارمح مضحية، بل اهنا تضحي بدنياها وحياهتا وراحهتا لودلها، بدافع 

حتمل بصيصا  من تكل الففقة، ال من حناهنا وعطفها. حىت ان ادلجاجة اليت يه يف ابسط مراتب الامومة و 

 ترتدد يف الهجوم عىل اللكب والصوةل عىل الاسد دفاعا  عن فراخها، رمغ خوفها وجبهنا.

حفرمان الوادلة اليت تطوي جواحنها عىل مثل هذه احلقيقة العزيزة واىل هذا احلد، من تركة ودلها، ظِل مريع 

قيقة اجلديرة ابلتوقري، ِبيث هيزت هل عرش الرمحة. وفوق ذكل وَعل اجرايم، واهانة ِبقها، وكفران نعمة ازاء احل 

فهو دّس للسم يف الرتايق النافع حلياة الشرش الاجامتعية. فان مل يُدرك هذا وحوش الشرشية اذلين يّدعون 

مه السدس( عني  خدمهتا، فان الناس احلقيقيني الاكملني يعلمون ان حمك القرأ ن احلكمي يف قوهل تعاىل  )فل 

 ق وحمض العدل.احل

 البايق هو البايق

 سعيد النوريس
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 ابمسه س بحانه

ْمِدِه( ِْ ِاالَّ يَُسِبـُّح ِِبَ  ) َوِاْن ِمْن ََشٍء

 السالم عليمك وعىل رفقائمك!

 اخويت الاعزاء!

وض فهيا عىل صورة لقد سأ لمتوين يف تكل الليةل سؤاال  مل اجب عنه، ل ن البحث يف املسائل الاميانية واخل

مناقفات غري جائز. فانمت قد بسطمت املوضوع عىل بساط النقاش. وال ن اكتب جوااب  يف غاية الاختصار عن 

 "الس يد الصيديل"اليت جسل اسامءها  "اللكامت"الاس ئةل الثالثة اليت يه اساس نقاشمك. وجتدون تفاصيهل يف 

اخلاصة ابلقدر واجلزء الاختياري،  فِل اذكرها، راجعوها،  "وناللكمة السادسة والعرش "ااّل انه مل ترد ببايل 

ولكن ال تقرأ وها قراءة اجلرائد والصحف. والسشب اذلي دعاين اىل احاليت الس يد الصيديل اىل مطالعة تكل 

هو ان الف هبات اليت ترد يف امثال تكل املسائل انبعة من ضعف الاعتقاد يف الاراكن الاميانية، وأ ن  "اللكامت"

 تثشت الاراكن الاميانية بامتهما اثباات  اكمال . "اللكامت"تكل 

سؤالمك الاول: ما احلمكة يف اخراج س يدان أ دم عليه السالم من اجلنة؟ وما احلمكة يف ادخال قسم من بين أ دم 

 هجمن؟

جئ تكل اجلواب: حمكته: التوظيف.. فقد بُعَث اىل الارض موظفا ، موكوال  اليه هممة جليةل، ِبيث ان نتا

الوظيفة يه مجيع انواع الريق املعنوي الشرشي، وانكفاف مجيع اس تعدادات الشرش ومناهئا، وصريورة املاهية 

لهية احلس ىن لكها.  الانسانية مرأ ة جامعة لالسامء اال 
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دات الشرشية. فلو اكن س يدان أ دم عليه السالم ابقيا  يف اجلنة لبقى مقامه اثبتا  مكقام املكََل، َوملا منت الاس تعدا

بيامن املالئكة اذلين مه ذوو مقام اثبت مطرد كثريون فال داعي اىل الانسان للقيام بذكل النوع من العبودية. 

لهية وجود دار تلكيف تالمئ اس تعدادات الانسان اليت تمتكن من قطع مقامات ال هناية لها.  فاقتضت احلمكة اال 

 طيئة املعروفة اليت يه مقتىض فطرة الشرش خالف املالئكة.وذلكل ُاخرج أ دم عليه السالم من اجلنة ابخل 

اي ان اخراج أ دم عليه السالم من اجلنة، هو عني احلمكة وحمض الرمحة. كام  ان ادخال الكفار هجمن حق 

ن َعل ذنبا  يف َعر قصري، االّ أ ن ذكل  "الاشارة الثالثة من اللكمة العارشة"وعداةل، مثلام جاء يف  ان الاكفر وا 

نب ينطوي عىل جناية ال هناية لها؛ ذكل ل ن الكفر حتقري للاكئنات مجيعا  وهتوين من شأ هنا.. وتكذيب اذل

لفهادة املصنوعات لكها للوحدانية.. وتزييف لالسامء احلس ىن املفهودة جلواهتا يف مرااي املوجودات.. ولهذا 

 هيا، أ خذا  حلقوق املوجودات لكها مهنم.يلقى القهاراجلليل، سلطان املوجودات، الكفاَر يف هجمن ليخدلوا ف

 والقاؤمه يف هجمن ابدا  هو عني احلق والعداةل، ل ن جناية بال هناية تقتيض عذااب  بال هناية.
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سؤالمك الثاين: ملاذا خلقت الف ياطني؟ فلقد خلق هللا س بحانه وتعاىل الف يطان  والرشور، مفا احلمكة فيه؟ 

 .اذ خلق الرش رش وخلق القبح قبيح!

اجلواب: حاَش هلل.. والك.. ان خلق الرش ليس رشا ، بل كسب الرش رش، ل ن اخللق والاجياد يتطلع اىل مجيع 

النتاجئ ويتعلق هبا، بيامن الكسب يتعلق بنتاجئ خصوصية، ل نه مبارشةٌ خاصة. مفثال : ان النتاجئ املرتتبة عىل نزول 

اذا ما ترضر أ حدمه من املطر بسوء ترصفه وَعهل، فليس املطر تبلغ الالوف، ومجيعها نتاجئ حس نة ومجيةل، ف

هل احلق ان يقول: ان اجياد املطر ال رمحة فيه. وليس هل أ ن حيمك بأ ن خلق املطر رش، بل صار رشا  يف حقه 

 بسوء اختياره وسوء ترصفه وبكس به هو ابذلات.

دمه من النار بسوء كس به وابس تعامهل وكذا خلق النار، فيه فوائد كثرية جدا ، ومجيعها خري، ولكن لو تأ ذى أ ح

السئ لها، فليس هل أ ن يقول: ان خلق النار رش، اذ النار مل ختلق ال حراقه فقط، بل هو اذلي أ دخل يده يف 

 النار اليت تطبخ هل طعامه، جفعل بسوء َعهل تكل اخلادمة املطيعة عدوة هل.
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كثري، اذ لو ترك رٌش ينتج خريا  كثريا  للحيلوةل دون  حاصل الالكم: ان رشا  قليال  يُقبل به للحصول عىل خري

 حصول ذكل الرش القليل، حلصل عندئٍذ رش كثري.

مثال ذكل: عند سوق اجليش اىل اجلهاد البد من حدو  ارضار ورشور جزئية مادية وبدنية، ومن املعلوم 

ترك اجلهاد خف ية حدو  تكل كذكل ان يف اجلهاد خريا  كثريا  حيث ينجو الاسالم من س يطرة الكفار، فلو ُ

الارضار والرشور القليةل حلصل اذا  رش كثري من دون احلصول عىل خري كثري، وهذا هو عني الظِل. ومثال 

أ خر: ان قطع ال صبع اليت اصاهبا )الغنغرينا( فيه خري وهو حسن، بيامن يبدو ذكل القطع يف الظاهر رشا ، ولكن 

 ، فيحصل أ نذاك رش أ كّب.لو مل  تقطع تكل الاصبع لقطعت اليد

وهكذا فان خلق الرشور والارضار والبالاي والف ياطني، ليس رشا  وال قبيحا  ل ن هذه الامور ُخلقت 

للحصول عىل نتاجئ هممةكثرية جدا . فاملالئكة مثال  ال درجات ريق هلم، وذكل لعدم تسلط الف ياطني علهيم؛ 

انت فان مراتهبا اثبتة وانقصة حيث مل تسلط علهيا الف ياطني. بيامن ذلا يكون مقاهمم اثبتا  ال يتبدل. وكذا احليوا

يف عامل الانسان متتد املسافة بني مراتب الريق ودراكت التدين اىل أ بعاد مديدة طويةل جدا ، اذ بدء  من الامنردة 

تدين؛ ذلا خبلق والفراعنة وانهتاء  اىل الصّديقني والاولياء والانشياء علهيم السالم هناك مراتب للريق وال 

الف ياطني؛ وبرس التلكيف، وابرسال الانشياء، انفتح ميدان الامتحان والتجربة واجلهاد واملسابقة، وبه تمتزي 

الارواح السافةل اليت يه اكلفحم يف خساس ته عن الارواح العالية اليت يه اكالملاس يف نفاس ته.فلوال اجملاهدة 

وهر الانسانية، اي لتساوى الفحم والاملاس. اي لتساوت الروح واملسابقة لبقيت الاس تعدادات اكمنة يف ج

السامية لس يدان اىب بكر الصديق رىض هللا عنه ويه يف اعىل عليني مع روح ايب هجل اليت يه يف اسفل 
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 سافلني!

ور اذا  خفلق الف ياطني والرشور واجيادها ليس رشا  وليس؛ قبيحا ؛ ل نه متوجه حنو نتاجئ لكية وعظيمة. بل الرش 

والقباحئ الناجتة امنا يه حاصةل من سوء الاس تعامل ومن الكسب الانساين اذلي هو مبارشٌة خاصة، راجعة 

لهيي.  اىل الكسب الانساين وليست اىل اخللق اال 

 واذا سأ لمت:

ان كثريا  من الناس يسقطون يف هاوية الكفر والضالل بوجود الف ياطني ويترضرون من جراهئم عىل الرمغ 

 نشياء علهيم السالم. وحيث ان احلمك جار عىلمن بعثة الا
#53 

 الاكرثية، وان الاكرثين يترضرون، خفلق الرش اذا  رش، بل ميكن ان يقال ان بعثة الانشياء ليست رمحة!

فاجلواب: انه ال اعتبار للمكية ابلنس بة اىل النوعية، فاالكرثية يف احلقيقة متوهجة اصال  اىل النوعية، ال اىل 

ن مل حتد  فهيا  - مثال   - فلو اكنت هناك مائة نواة للمترالمكية.  ومل توضع حتت الرتاب ومل تسق ابملاء، اي ا 

تفاعالت كيمياوية، اي ان مل تنل جماهدة حياتية، فاهنا تظل عىل حالها مائة نواة وتساوي قيمهتا مائة درمه. بيامن 

، وبسوء طبعها، مثانون مهنا، ومنت عرشون اذا سقيت ابملاء وتعرضت جملاهدة حياتية فتفسخت من جراهئا

مهنا خنال  ممثرا ، أ فيمكنك ان تقول: ان سقي تكل البذور رش حيث أ فسد الكثري مهنا! ال تس تطيع قول ذكل 

بال شك، الن تكل النوى العرشين قد اصبحت مبثابة عرشين الف نواة، فاذلي يفقد الامثنني ويكسب العرشين 

 ترضر، فال يكون السقي اذا  رشا .أ لفا  الشك انه غامن مل ي 

فمثهنا يساوي مثن البيض وهو مخسامئة قرش ولكن اذا  - مثال   - وكذا لو وجدت مائة من بيض الطاووس

حضنت تكل املائة من البيض وفرخ عرشون مهنا، وفسدت الامثنون الباقية، هل ميكن ان يقال حينئٍذ ان 

، أ و أ ن حضانة الطاووسة عىل البيض َعل قبيح.. الشك ان رضرا  كبريا  قد حد ، أ و أ ن هذه املعامةل رش

اجلواب ليس كذكل، بل العمل هذا خري، ل ن الطاووس وبيضه قد كس با عرشين طاووسا  امثاهنا ابهظة بدال  

 عن تكل البيوض الكثرية الزهيدة المثن.

ولياء وماليني املاليني من وهكذا فقد غمن النوع الشرشي مائة الف من الانشياء علهيم السالم وماليني الا

الاصفياء اذلين مه مشوس عامل الانسانية وامقارها وجنوهما، ببعثة الانشياء وبرس التلكيف ومبحاربة الف ياطني، 

 والكفار اذلين مه رضب من احليواانت املرضة. - الكثريين كام  والتافهني نوعا   - ازاء ما خرسه من املنافقني

بحانه وتعاىل يزنل املصائب ويسـلط البالاي، أ ال يكون هذا ظلام  عىل الابرايء بل سؤالمك الثالث: ان هللا س  

 حىت عىل احليواانت؟

اجلواب: حاَش هلل والك.. فان املكُل ملكه وحده، وهل أ ن يترصف فيه كيف يفاء. تُرى لو ان صنّاعا  ماهرا  
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أ فضل ما يكون، مث بدأ  يقرّصه ويطوهل مقابل اجرة، وأ لشسك ثواب  زاهيا  خاطه ب "موديال  "جعكل منوذجا  

 ويقصه.. مث يقعدك ويهنضك

#54 

ويثنيك.. لك ذكل ليك يبني حذاقته وهمارته، فهل كل أ ن تقول  هل: لقد شوهت جامل ثيايب اذلي زادين جامال ، 

هنض! فال ريب انك ال تقدر عىل هذا القول. بل لو قلته، فهو دليل  وقد ارهقتىن لكرثة ما تقول يل: اجلس.. ا 

 اجلنون ليس ااّل.

وعىل غرار هذا فان الصانع اجلليل قد أ لشسك جسام  بديعا  مزينا  ابلعني والاذن والانف وغريها من الاعضاء 

واحلواس. ول جل اظهار أ اثر اسامئه احلس ىن املتنوعة يشتليك ابنواع من البالاي فيمرضك حينا  وميتعك ابلصحة 

اترة ويظمئك اخرى. وهكذا يقلبك يف امثال هذه الاطوار والاحوال احياان  اخرى، وجييعك مرة ويف بعك 

 لتتقوى ماهية احلياة وتظهر جلوات اسامئه احلس ىن.

فان قلت: ملاذا يبليين هبذه املصائب؟ فان مائة من احِلمَك اجلليةل تسكتك، كام اشري الهيا يف املثال السابق. اذ 

طاةل نوع من العدم والرضر، وبعكسه احلركة والتبدل وجودٌ وخري. من املعلوم ان السكون والهدوء والراتبة والع

فاحلياة تتاكمل ابحلركة وترتىق ابلبالاي وتنال حراكت خمتلفة بتجليات الاسامء وتتصفى وتتقوى وتمنو وتتسع، 

 حىت تكون قلام  متحراك  لكتابة مقدراهتا، وتفى بوظائفها، وتس تحق الاجر الاخروي.

ن الاجوبة اخملترصة الس ئلتمك الثال  اليت دارت حولها مناقفاتمك. أ ما ايضاهحا ففي الثال  نكتفي هبذا القدر م

 ."اللكامت"والثالثني لكمة من 

 ايخ العزيز!

اقرأ  هذه الرساةل للس يد الصيديل، ومن تراه الئقا  ممن مسعوا املناقفة وبلّغ ساليم اىل الصيديل اذلي هو من 

 طاليب اجلدد، وقل هل:

بفّك مناقفات جدلية من دون مزيان، وال امام جامعة من  - اكملذكورة - ِبث املسائل الاميانية ادلقيقةالجيوز 

الناس، اذ تتحول الادوية عندئٍذ اىل مسوم، الهنا دون مزيان، فترض املتلكمني واملس متعني معا . وامنا جيوز ذكل 

 وتداوال  فكراي  ليس ااّل.عند فراغ البال وسكون القلب وتوفّر الانصاف عند الباحثني، 

فليكتب ايّل  "اللكامت"وقل هل: ان اكنت  ترد اىل قلبك الف هبات يف مثل هذه املسائل ومل جتد لهاجوااب  يف 

 رساةل خاصة بفأ هنا.
#55 

 وقل للصيديل ايضا : لقد ورد املعىن ال يت ِبق الرؤاي اليت رأ ها، واليت تعود اىل وادله املرحوم:
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املرحوم طبيبا ، فقد نفع اانسا  اتقياء وصاحلني كثريين بل أ ولياء. فارواح اولئك امليامني اذلين انتفعوا ملا اكن الوادل 

عىل صورة طيور اثناء وفاته. خفطر يل ان ذكل اس تقبال مفرح وترحيب مفعم  - ل بنه القريب منه - منه ظهرت

 ابلففاعة.

 ساليم  ودعوايت اىل لك من حرض معنا هنا تكل الليةل.

 البايق هو البايق

 سعيد النوريس
#56 

% 

 املكتوب الثالث عرش

 ابمسه س بحانه

ْمِدِه( ِْ ِاالَّ يَُسِبـُّح ِِبَ  )َوِاْن ِمْن ََشٍء

 السالم عىل من اتبع الهدى.. واملالم عىل من اتبع الهوى

 اخوىت الاعزاء!

عىل شهادة )للمنفيني( وعن تسأ لون كثريا  عن حايل وراحيت، وعن عدم مراجعيت اجلهات املسؤوةل للحصول 

، اضطر  عدم اهامتيم ل حوال العامل الس ياس ية. وحيث ان اس ئلتمك تتكرر كثريا ، فضال  عن اهنا تُسأ ل مين معىن 

 اىل اجابة هذه الاس ئةل الثالثة بلسان سعيد القدمي وليس بلسان سعيد اجلديد.

o  :سؤالمك الاول 

 كيف حالمك؟ أ أ نمت يف خري وعافية؟

انين أ محد هللا تعاىل محدا  ال أ حصيه، اذ حّول أ نواع الظِل واملاكره اليت جاهبين هبا أ هل ادلنيااجلواب: 
1

اىل أ نواع  

 من الفضل والرمحة. واليمك البيان:

بيامن كنت منعزال  يف مغارة أ حد اجلبال، وقد طلّقت الس ياسة وجتردت عن ادلنيا منفغال  ابمور أ خريت، 

ك ونفوين ظلام  وعدواان . جفعل اخلالق الرحمي احلكمي هذا النفي يل رمحة، اذ حّول أ خرجين أ هل ادلنيا من هنا

ذكل الانزواء يف اجلبل اذلي اكن معرضا  لعوامل ختل ابالخالص وال مان، اىل خلوة يف جبال )ابرال( حييط 

 هبا ال من والاطمئنان والاخالص. وقد عزمت عندما كنت أ سريا  يف روس يا ورجوت هللا

--- 
1
 املرتمج. - املقصود:  املغرتون ابدلنيا من اهل السلطة واحلمك.  

#57 
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ان أ نزوي يف أ واخر َعري يف مغارة. جفعل أ رمح الرامحني )ابرال( يف مقام تكل املغارة ويرّس يل فائدهتا ومل حيّمل 

الّ ما اصابتين من مضايقات بسشب أ وهام وريوب اك ن حيملها بضعة اكهيل الضعيف متاعب املغارة وصعوابهتا ا 

الّ اهنم  - وقد ركبهتم ال وهام ظنا  مهنم اهنم يعملون لصاحلي ولراحيت - أ شخاص فهيا، فهؤالء اذلين اكنوا أ صدقايئ ا 

 بأ وهاهمم هذه قد جلبوا الضيق عىل قليب والرضر عىل خدمة القرأ ن.

شيل اجملرمني من السجون وعفوا وعىل الرمغ من ان أ هل ادلنيا اعطوا للمنفيني مجيعا  واثئق العودة وأ خلوا س 

عهنم، فقد منعوا الوثيقة عين ظلام  وجورا ، ولكن ريب الرحمي شاء ان يبقيين يف هذه الغربة ليس تخدمين يف 

أ كرث فاكرث، فابقاين يف هذه الغربة  "اللكامت"خدمة القرأ ن أ كرث وليجعلين أ كتب هذه ال نوار القرأ نية اليت مسيهتا 

 حّولها اىل رمحة سابغة.بال جضة وال ضوضاء، و 

اذلين ميكهنم املداخةل يف  - ومع ان أ هل ادلنيا مسحوا ذلوي النفوذ والف يوخ ولرؤساء العفائر )من املنفيني(

ابلبقاء يف ال قضية واملدن الكبرية ومسحوا ل قارهبم ومجليع معارفهم بزايرهتم، فاهنم فرضوا عيّل حياة العزةل  - دنيامه

 - ابس تثناء واحد أ و اثنني - لوين اىل قرية صغرية. ومل يسمحوا ل قاريب وال ل هل بدليتظلام  وعدواان  وارس

بزايريت. فقلب خالقي الرحمي هذه العزةل اىل رمحة غامرة ابلنس بة يل، اذ جعل هذه العزةل وس يةل لصفاء ذهين 

 ه.وختليصه من توافه ال مور وتوجهيه لالس تفاضة من القرأ ن احلكمي عىل صفائه ونقائ

مث ان أ هل ادلنيا اس تكرثوا عيّل يف البدء حىت كتابة رساةل أ و رسالتني أ عتياديتني يف مدة س نتني اكملتني. بل 

اهنم حىت اليوم ال يراتحون عندما حيرض لزايريت ضيف أ و ضيفان مرة لك عرشة أ ايم أ و لك عرشين يوما  أ و 

اّل. فار  تكبوا الظِل يف حقي، ولكن ريب الرحمي وخالقي لك شهر، مع ان غرض الزايرة هو ثواب ال خرة ليس ا 

احلكمي بّدل يل ذكل الظِل اىل رمحة، اذ أ دخلين يف خلوة مرغوبة وعزةل مقبوةل يف هذه الفهور الثالثة اليت 

 يكسب املرء فهيا تسعني س نة من حياة معنوية. فامحلد هلل عىل لك حال.

 هذه يه حايل وظروف راحيت.
#58 

 سؤالمك الثاين:

 ال تراجع )املسؤولني( للحصول عىل شهادة؟ ِلمَ 

اجلواب: انين يف هذه املسأ ةل حمكوم للقدر ولست حمكوما  ل هل ادلنيا، ذلا اراجع القدر. وارحل من ههنا مىت 

 ما مسح القدر وقطع رزيق هنا ارحل.

 وحقيقة هذا املعىن يه:

 ان يف لك ما يصيب الانسان س بشني:
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 قي.الاول: سشب ظاهر. وال خر: حقي

لهيي فهو السشب احلقيقي، حفمك عيّل هبذه  وقد اصبح اهل ادلنيا سشبا  ظاهرا  وأ توا يب اىل ههنا. أ ما القدر اال 

، أ ما السشب احلقيقي فقد عدل.  العزةل. والسشب الظاهر َظَِلَ

. "ور دنياانان هذا الرجل خيدم العِل وادلين ابفراط، فلرمبا يتدخل يف ام"والسشب الظاهر فكّر عىل هذا المنط: 

 فنفوين بناء عىل هذا الاحامتل، وظلموا ظلام  مضاعفا  بثال  هجات.

لهيي فقد رأ ى: انين ال اخدم ادلين والعِل خدمة خالصة اكمةل، حفمك عيّل هبذا النفي، وحّول ظلمهم  اما القدر اال 

 املضاعف اىل رمحة مضاعفة.

رجع اليه وافوض امري اليه. اما السشب الظاهر فليس هل مفا دام القدر هو احلاُك يف نفيي، والقدر عادل، فاان ا

ااّل جحج ومّبرات اتفهة. مبعىن ان مراجعة اهل ادلنيا ال يعين شيئا  وال جيدى نفعا .فلواكنوا ميلكون حقا  أ و 

 اس بااب  قوية فلرمبا ميكن مراجعهتم.

فان لك ما  - وتعسا  لها - ن س ياساهتم لكيا  ويف الوقت اذلي اعرضت ع - تبا  لها - انين تركت دنيامه تراك  هنائيا  

يساورمه من شكوك واوهام ال أ صل لها اطالقا ؛ ذلا ال ارغب يف ان اضفي صبغة احلقيقة عىل تكل الريوب 

 اليت طرف حبالها ابيدي الاجانب - والاوهام مبراجعهتم. فلو اكن يل اقل رغبة يف التدخل بس ياس هتم ادلنيوية

يف مثاين ساعات وليست يف مثاين س نوات. علام  انين مل ارغب يف قراءة جريدة واحدة ومل لاكنت تُظهر نفسها  -

 اقرأ ها طوال مثاين س نوات. مفنذ اربع س نوات
#59 

واان هنا حتت املراقبة، مل تبُد مين ظاهرة من ذكل، مبعىن ان خدمة القرأ ن لها من السمو والرفعة ما يعلو عىل 

 رفّع عن التدخل يف الس ياسات ادلنيوية اليت يغلب علهيا الكذب.مجيع الس ياسات مما جيعلين ات

والسشب الثاين لعدم مراجعهتم هو: ان ادعاء احلق ازاء من يظنون الباطل حقا ، نوع  من الباطل فال اريد 

 ارتاكب ظِل كهذا.

 سؤالمك الثالث:

 تغرّي من طوِرَك اصال  امام احلواد  ِلَم ال هتمت اىل هذا احلد مبجرايت الس ياس ية العاملية احلارضة.. نراك ال

 اجلارية عىل صفحات العامل. أ فرتاتح الهيا أ م انك ختاف خوفا  يدفعك اىل السكوت؟

اجلواب: ان خدمة القرأ ن الكرمي يه اليت منعتين بفدة عن عامل الس ياسة بل أ نستين حىت التفكر فهيا. وااّل 

 وال مينعين يف مواصةل سريي فامي اراه حقا . مث ممَّ يكون خويف؟ فان تأ رخي حيايت لكها تفهد بأ ن اخلوف مل يكبلين

فليس يل مع ادلنيا عالقة غري ال جل، اذ ليس يل اهل واوالد أ فكر فهيم، وال اموال افكر فهيا، وال افكر يف 
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رشف ال صاةل واحلسب والنسب. ورمح هللا من اعان عىل القضاء عىل السمعة الاجامتعية اليت يه الرايء 

 والفهرة الاكذبة، فضال  عن احلفاظ علهيا..

فِل يبق االّ أ جيل، وذكل بيد اخلالق اجلليل  وحده. ومن جيرأ  أ ن يتعرض هل قبل اوانه. فنحن  نفضل اصال  موات  

 عزيزا  عىل حياة ذليةل.

 ولقد قال احدمه مثل سعيد القدمي؛

 العالَمنَي أ و القّبُ  وحنن أ انٌس ال تََوّسطَ بَْيننا          لنا الَصْدُر دونَ 
1

 

 أ منا يه خدمة القرأ ن متنعين عن التفكر يف احلياة الاجامتعية الس ياس ية وذكل:

ِّ كركب وقافةل متيض، ولقد رأ يت بنور القرأ ن الكرمي يف هذا الزمان، ان طريق  ان احلياة الشرشية ما يه ااّل

يف سريها فهيي ال تاكد تقوم حىت تقع يف اوحال  تكل القافةل املاضية أ دت هبم اىل مستنقع أ سن، فالشرشية تتعرث

 ملوثة منتنة.

--- 
1
 املرتمج. - ل يب فراس احلََمداين.  
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 ولكن قسام  مهنا مييض يف طريق أ منة.

 من الوحل واملستنقع. - قدر املس تطاع - وقسم أ خر قد وجد بعض الوسائل لتنجيه

 املستنقع املوحل املتسخ. وقسم أ خر ومه ال غلبية ميضون وسط ظالم دامس يف ذكل

فالعرشون من املائة من هؤالء يلطخون وجوههم واعيهنم بذكل الوحل القذر ظنا  مهنم انه املسك والعنّب، 

 بسشب ُسكرمه. فتارة يقومون واخرى يقعون وهكذا ميضون حىت يغرقون.

االّ اهنم حائرون، اذ يعجزون  أ ما الامثنون من املائة، فهم يعلمون حقيقة املستنقع ويتحسسون عفونته وقذارته

 عن رؤية الطريق ال منة.

 وهكذا فهناك عالجان اثنان ازاء هؤالء:

 اوهلام: ايقاظ العرشين مهنم اخملمورين ابملطرقة.

 واثنهيا: اراءة طريق ال مان واخلالص للحائرين ابظهار نور هلم )اي ابالرشاد(.

دهيم جتاه العرشين بيامن يظل اولئك الامثنون احلائرون البائسون فاذلي اراه أ ن مثانني رجال  ميسكون ابملطرقة ابي

برّصوا النور احلق، وحىت لو ُابرصوا فان هؤالء لكوهنم حيملون يف ايدهيم عصا ونورا  معا  فال  ُِ دون أ ن ُي

. يوثق هبم. فيحاور احلائر نفسه يف قلق واضطراب: تُرى أ يريد هذا أ ن يس تدرجين ابلنور ليرضبين ابملطرقة؟
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 مث حيامن تتحطم املطرقة ابلعوارض احياان ، يذهب ذكل النور ايضا  ادراج الرايح أ و ينطفئ.

 وهكذا، فذكل املستنقع هو احلياة الاجامتعية الشرشية العابثة امللوثة الغفةل امللطخة ابلضالةل.

 واولئك اخملمورون مه املمتردون اذلين يتذلذون ابلضالةل.

يفمزئون من الضالةل ولكهنم ال يس تطيعون اخلروج مهنا، فهم يريدون اخلالص  واولئك احلائرون مه اذلين

 ولكهنم ال هيتدون سشيال .. فهم حائرون.
#61 

أ ما تكل املطارق فهيي التيارات الس ياس ية، واما تكل الانوار فهيي حقائق القرأ ن فالنور ال تثار حياهل الضجة 

 لف يطان الرجمي.وال يقابل ابلعداء قطعا ، وال ينفر منه ااّل ا

ليك احافظ عىل نور القرأ ن. واعتصمت بلكتا يدي بذكل  "اعوذ ابهلل من الف يطان والس ياسة"وذلكل، قلت: 

 النور، ملقيا  مطرقة الس ياسة جانبا .

 عفاقا  ذلكل النور. - سواء  املوافقة مهنا أ و اخملالفة - ورأ يت أ ن يف مجيع التيارات الس ياس ية

لقى من موضع طاهر زيك مّبأ  من موحيات افاكر التيارات الس ياس ية والاحنيازات فادلرس القرأ ين اذلي يُ 

املغرضة مجيعها، ويُرشد اليه من مقام أ رفع وامسى مهنا مجيعا ، ينبغي االّ حتجم عنه هجة، وال يكون موضع ش هبة 

ا. وهؤالء مه ش ياطني يف فئة، همام اكنت. اللّهم ااّل اولئك اذلين يظنون الكفر والزندقة س ياسة فينحازون الهي

 صورة اانيس أ و حيواانت يف اجساد برش.

ومحدا  هلل فانين بسشب جتردي عن التيارات الس ياس ية مل أ خبس قيمة حقائق القرأ ن اليت يه امثن من الاملاس 

ايم وتتأ لق ومل اجعلها بتفاهة قطع زجاجية بهتمة ادلعاية الس ياس ية. بل تُزيد قيمة تكل اجلواهر القرأ نية عىل مّر الا

 اكرث امام انظار لك طائفة.

 )وقالوا امحلُد هلل اذلي هداان لهذا وما كنّا لهنتدي

 لوال أ ْن هداان هللا لقْد جاءت ُرُسل ربّنا ابحلق.(

 البايق هو البايق

 سعيد النوريس

% 

 املكتوب الرابع عرش

 مل يؤلف.
#62 

% 
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 املكتوب اخلامس عرش

 ابمسه س بحانه

ْمِدِه( )َوِاْن ِمْن ََشءٍ  ُح ِِبَ ّبِ  ِااّل يُس َ

 ايخ العزيز! ان سؤاكل الاول اذلي هو:

معلوم ان صغار الصحابة مه اعظم بكثري من اعاظم الاولياء، فلامذا اذن مل يكفف الصحابة الكرام بنظر واليهتم 

 املفسدين املندسني يف اجملمتع، حىت سشّبوا استفهاد ثالثة من اخللفاء الراشدين؟

 مني اثنني:جوابه: يف مقا

 املقام الاول

 بتوضيح رس دقيق للوالية وبيانه حتل عقدة السؤال وهو:

ومنبعها واصولها الاوىل من وراثة النبوة، وطريقها: النفوذ من  "الوالية الكّبى"ان والية الصحابة الكرام يه 

لهية"كفاف الظاهر اىل احلقيقة مبارشة، من دون املرور بطريق الّبزخ. فهيي والية متوهجة اىل ان   "الاقربية اال 

حيث ان طريق هذه الوالية رمغ قرصها الفديد سامية وعالية جدا ، خوارقها قليةل وكفوفاهتا وكراماهتا اندرا  

ما تظهر، الا ان مزاايها وفضائلها عالية جدا . بيامن كرامات الاولياء اغلهبا ليست اختيارية، فقد يظهر مهنم أ مر 

تس بوا، اكراما  من هللا هلم، وأ غلب هذه الكفوفات والكرامات يظهر هلم اثناء فرتة خارق للعادة من حيث مل حي 

من حظوظ الشرشية ينالون  - اىل حد ما - السري والسلوك وعند مرورمه يف برزخ الطريقة. وحيامن يتجردون

 حاالت خارقة للعادة.
#63 

رين اىل قطع ادلائرة العظيمة ابلسري والسلوك فهم ليسوا مضط - رضوان هللا علهيم امجعني - أ ما الصحابة الكرام

هبذا  - مضن الطريقة للوصول اىل احلقيقة، وذكل لترشفهم ابنعاكس انوار الصحبة النبوية الرشيفة، فهم قادرون

 ان ينفذوا من الظاهر اىل احلقيقة خبطوة واحدة ويف جلسة واحدة. مفثال : - الرس

 مضت ليلهتا ابل مس وغدت ماضيا : ان هناك طريقني ال دراك ليةل القدر اليت

 الاوىل:

معاانة الاايم يوما  بعد يوم س نة اكمةل، ل جل الوصول اىل تكل الليةل املباركة مرة اخرى ومقابلهتا وموافقهتا، 

لهية"فالبد من السري والسلوك وقطع س نة اكمةل للظفر هبذه   ."القربـية اال 

 وهذا هو مسكل معظم السالكني من اهل الطرق.

 لثانية:ا
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انسالل اجلسم املادي املقيد ابلزمان من غالفه، والتسايم روحيا  ابلتجرد، ورؤية ليةل القدر املاضية ابل مس 

مع ليةل العيد املقبةل بعد يوم حارضتني ماثلتني ك هنام اليوم احلارض، حيث ان الروح ليست مقيدة ابلزمان. حفيامن 

ويطوي فيه املايض  - الروح يتوسع ذكل الزمان احلارضتسمو الاحاسيس الانسانية اىل درجة رهافة 

 فتكون الاوقات املاضية واملس تقبةل ابلنس بة لالخرين مبثابة احلارض ابلنس بة اليه. - واملس تقبل

يف ضوء هذا المتثيل، يكون العبور اىل ليةل القدر املاضية ابل مس، ابلريق اىل مرتبة الروح ومفاهدة املايض 

 ك نه احلارض.

لهية"س هذا الرس الغامض امنا هو انكفاف واسا  ."الاقربية اال 

 ولنوحض هذا مبثال:

ان الفمس قريبة منا ل ن ضياءها وحرارهتا وصورهتا تمتثل يف مرأ تنا اليت يف ايدينا، ولكن حنن بعيدون عهنا. 

وعرفناها بتكل  فلو أ حسس نا بأ قربيهتا من حيث النورانية، وادركنا عالقتنا مع صورهتا املثالية يف مرأ تنا،

الوساطة، وملس نا حقيقة ضياهئا وحرارهتا وهيئهتا فان اقربيهتا تنكفف لنا دلرجة تغرينا بتكوين عالقة معها عن 

 معرفة وقرب.
#64 

ولكن لو اردان التقرب الهيا والتعرف علهيا من حيث بعدان عهنا ل ضطرران اىل كثري جدا  من السري الفكري 

اي  بصحبة القوانني العلمية اىل السموات ونتصور من مثة الفمس متأ لقة يف فضاء والسلوك العقيل لنصعد فكر

الكون، والبد من الاس تعانة هبذه القوانني والتدقيقات املطوةل جدا  الدراك ما يف ماهيهتا من ضياء وحرارة 

الفخص الاول بتأ مل والوان س بعة. وبعد هذا لكه  قد حنصل عىل القربية املعنوية مهنا، مبثل اليت حصل علهيا 

 يسري يف مرأ ته.

 وعىل غرار هذا املثال؛

لهية"فالنبوة، والوالية املوروثة عهنا، متوهجتان اىل انكفاف  . اما سائر الوالايت فان معظمها "الاقربية اال 

لهية"تسكل عىل أ ساس   فتضطر اىل السري والسلوك عّب مراتب عدة قبل بلوغها املقام املطلوب. "القربية اال 

 قام الثاينامل

ان اذلي اكن وراء حواد  الفنت ليس هو عددا  قليال  من الهيود يك ميكن حرصمه وايقاف ذكل الفساد، 

واطفاء تكل الفنت مبجرد كففهم. اذ بدخول اقوام كثرية متباينة اىل حظرية الاسالم، تداخلت واختلطت 

اصة اولئك اذلين أ صيب غرورمه القويم تيارات متناقضة وغري متجانسة يف ابطهنا مع عقيدة الاسالم. وخب

ابلرضابت القوية من يد س يدان َعر ريض هللا عنه. فاكنوا يضمرون يف نفوسهم الانتقام ويرتقبون الفرصة هل 
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حيث  ُأبطل ديهنم السابق وُدّمر سلطاهنم وازيلت دولهتم اليت اكنت مدار افتخارمه وعزمه، ذلا فقد اكنوا 

شعوراي  وغري شعوري من خالفة الاسالم. ولهذا قيل ان املنافقني ادلساسني حيملون احساسا  ابالنتقام 

 الاذكياء امثال الهيود قد اس تغلوا تكل احلاةل الاجامتعية.

اي ان مقاومة تكل الفنت وازالهتا يه مبواهجهتا ابصالح ذكل اجملمتع وتنوير الافاكر اخملتلفة، وليس بكفف قةل 

 من املفسدين.
#65 

 واذا قيل:

ن س يدان َعر ريض هللا عنه قد هتف من فوق املنّب بسارية احد قواد رساايه وهو عىل بعد مسرية شهر منه ا

 "اي سارية اجلبل اجلبل!"بـ
1

فهتافه هذا وتوجهيه هذا اصبحا سشبا  من اس باب نيل النرص يف تكل املعركة. هذه 

 احلادثة املفهورة تبني مدى نفاذ بصريته احلادة.

 اذا مل تر تكل البصرية بنظرها الثاقب قاتهَل فريوز اذلي اكن قريبا  منه؟والسؤال هو: مل

اجلواب: جنيب عن هذا السؤال مبا اجاب عنه س يدان يعقوب عليه السالم 
2

،فقد س ئل عليه السالم: كيف  

وجدت رحي يوسف عليه السالم من مقيصه اذلي يف ارض مرص، ومل تره يف اجلب القريب منك يف ارض 

 كنعان؟

أ جاب عليه السالم: ان حاالتنا اكلّبق اخلاطف، يظهر احياان  وخيتفي اخرى، فنكون احياان مكن هو جالس ف

 يف اعىل مقام ويرى مجيع ما حوهل، واحياان  اخرى ال نرى ظهر اقدامنا.

لهيي ح لهية يه الاصل، والقدر اال  اُك هميمن واخلالصة: انه همام اكن الانسان فاعال ذا اختيار الا أ ن املفيئة اال 

اّل اْن يفاء لهية ترد املفيئة الانسانية،مبضمون قوهل تعاىل:  )وما تفاؤون ا  ( 39)الانسان: هللا ( واملفيئة اال 

واذا جاء القدر َعي البرص، فينفذ حمكه، واذا ما تلكم القدر تسكت القدرة الشرشية، ويصمت الاختيار 

 اجلزيئ.

--- 
1

، وابو نعمي يف ادلالئل 359/ 2ابس ناد حسن، والطّبي يف التارخي  355ة  برمق ( حصيح: اخرجه امحد يف فضائل الصحاب 

والبهيقي يف ادلالئل والاللاكيئ يف رشح الس نة والزين عاقويل يف فوائده، وابن الاعرايب يف كرامات  211، 3/219

ومن عدة طرق. قال ابن كثري  13/23/2و  1/ 2/ 7الاولياء، وابن مردويه وابو بكر بن خالد يف الفوائد، وابن عساكر 

اس ناده حسن، ومثهل قول ابن جحر الهيمتي  3/ 2وقال احلافظ يف الاصابة » هذا اس ناد جيد حسن: «7/131يف الهناية 

 359/ 2وكفف اخلفاء  114والمتيزي  422وادلرر برمق  1331. وانظر املقاصد برمق 191يف الصواعق احملرقة ص 

 املرتمج. - .1119والاحاديث الصحيحة برمق 
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2
 ز مرصش بوى برياهن شنيدى     (       

 جرا در جاه كنعانش نديدى

 بكفت: احوال ما برق هجان است

 دىم بيدا و ديكردم هنان است

 كهيى بر طارم أ عىل نفيمن

 املؤلف - ) سعدي الفريازي(      كهيى بر يُفت ابى خود نبيمن 
#66 

 مـضمون سؤالمك الثاين هو:

اليت دبّت يف صفوف املسلمني يف عهد س يدان عيل ريض هللا عنه؟ وماذا نسمي اولئك اذلي ما حقيقة الوقائع 

 ماتوا وقُتلوا فهيا؟

اليت دارت رحاها بني س يدان عىل ريض هللا عنه وجامعته من هجة، وبني طلحة  "معركة امجلل"اجلواب: ان 

العداةل احملضة والعداةل الاضافية  والزبري وعائفة ريض هللا عهنم أ مجعني من هجة اخرى، يه معركة بني 

 )النسشية(. وتوضيحها اكل يت:

لقد جعل س يدان عيل ريض هللا عنه، العداةل احملضة أ ساسا  لس ياس ته يف ادارة دفة احلمك. وسار مبقتضاها عىل 

طهارة وفق اجهتاده ومبثل ما اكن الف يخان يسريان عليه من قبهل. أ ما معارضوه فقد قالوا: ان  صفاء القلوب و 

النفوس يف عهد الف يخني اكان مالامني وممهّدين ليك تنرش العداةل احملضة سلطاهنا عىل اجملمتع، االّ أ ن دخول اقوام 

متباينة الطبائع والاجتاهات ومه عىل ضعف الاسالم مبرور الزمن، يف هذا اجملمتع اّدى اىل وضع عوائق هممة 

طبيقها صعبا ، ذلا فقد اجهتدوا عىل اساس ابلعداةل النسشية اليت ازاء الرغبة يف تطبيق العداةل احملضة، فغدا ت 

 يه اختيار ل هون الرشين.

ولكن، ل ن املنافسة حول هذين النوعني من الاجهتاد أ لت اىل ميدان الس ياسة، فقد نفشت احلرب بني  

وتعاىل ومصلحة الطرفني. وحيث أ ن لك طرف قد توصل اىل اجهتاده بنية خالصة ابتغاء مرضاة هللا س بحانه 

الاسالم، ونفشت احلرب نتيجة هذا الاجهتاد اخلالص هلل، فيصح أ ن نقول: القاتل واملقتول الكهام من أ هل 

اجلنة، والكهام مأ جوران مثاابن، رمغ معرفتنا أ ن اجهتاد الامام عيل ريض هللا عنه اكن صوااب  وان اجهتاد 

هال  للعقاب الاخروي. اذ اجملهتد هلل اذا أ صاب فهل اجران خمالفيه جمانب للصواب. وهؤالء اخملالفون  ليسوا ا

وان اخطأ  فهل اجر واحد، أ ي أ نه ينال ثواب بذهل اجلهد يف الاجهتاد، وهو نوع من العبادة، اي هو معذور 

 يف خطئه.

 وقد قال أ حد اعالم علامئنا احملققني ويعّد قوهل جحة، شعرا  ابللغة الكردية:
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 وقيل         لورا جنتينه قاتل ومه قتيل زى  رش حصاابن َمَكه قال

 أ ي ال ختض فامي وقع بني الصحب الكرام؛ ل ن القاتل واملقتول لكهيام يف اجلنة.
#67 

 أ ما ايضاح الفرق بني العداةل احملضة والعداةل الاضافية فهو:

هو اذلي تفري  ان حق الفخص الّبئ الواحد ال يبطل ل جل الناس مجيعا ، اي أ ن حقه حمفوظ، وهذا املعىن

فال  (32)املائدة: اليه ال ية الكرمية )َمْن قتل نفسا  بغري نفٍس أ و فساٍد يف الارض فك منا قتل الناس مجيعا ( 

لهية، فال يُنظر اىل  يُضحى بفرٍد واحد ل جل احلفاظ عىل سالمٍة امجليع؛ اذ احلق هو حق مضن اطار الرمحة اال 

ابلصغري ل جل الكبري، وال ِبياة فرد وحقه ل جل سالمة جامعة واحلفاظ علهيا،  كونه صغريا  أ و كبريا ، ذلا ال يُفدى

 ان مل يكن هل رىض يف ال مر. اما اذا اكنت التضحية برضاه ورغبة منه فهيي مسأ ةل اخرى.

أ ما العداةل الاضافية فهيي أ ن اجلزء يضحى ل جل سالمة امجليع، فهذه العداةل ال تأ خذ حق الفرد بنظر الاعتبار 

جل امجلاعة، وامنا حتاول القيام بنوع من عداةل اضافية من حيث الرش ال هون. ولكن اذا اكنت العداةل احملضة ل  

قابةل للتطبيق فال يُصار اىل العداةل الاضافية، وان صار الهيا فقد وقع الظِل. فاالمام عيل ريض هللا عنه قال: 

عهد الف يخني. ذلا حاول بناء اخلالفة الاسالمية عىل تكل ان العداةل احملضة قابةل للتطبيق، كام اكن عليه يف 

القاعدة من العداةل احملضة. بيامن معارضوه اكنوا يقولون ان هذه العداةل احملضة غري قابةل للتطبيق، حيث هناك، 

 عوائق ومفالكت كثرية تظهر اثناء تطبيقها، فصار اجهتادمه اىل العداةل الاضافية.

 ن اس باب اخرى فهيي ليست اس بااب  حقيقية، بل جحج ومّبرات واهية.أ ما ما أ ورده التارخي م

 فان قلت:

ـ من هذه الناحية  ِلَم لَْم يُوفّق الامام عيل ريض هللا عنه مبثل ما وفق اسالفه يف ادارة دفة اخلالفة رمغ اتصافه 

 بقابليات فائقة وذاكء خارق، ولياقة اتمة جديرة مبنصب اخلالفة؟ -

م عليا  اكن حراي  ومؤهال  للقيام مبهامت جسام تفوق امهية الس ياسة واحلمك، اذ لو اكن التوفيق اجلواب: ان الاما

جبدارة اتمة، ذكل املقام املعنوي اذلي هو أ هل  "س يد الاولياء"اتما  هل يف الس ياسة واحلمك ملا اكن حيرز لقب 

س ية ظاهرية. حيث اصبح مبثابة هل ِبق. فظفر بسلطنة معنوية وِبمك  معنوي أ رىق بكثري من خالفة س يا

 اس تاذ امجليع، وغدا حمكه املعنوي ساراي  وماضيا  اىل يوم القيامة.
#68 

 "صفني"أ ما ما وقع من حرب بني الامـام عيل رضـي هللا عنـه وسيـدان معاوية رضـي هللا عنه وانصاره يف واقعة 

م عليا  ريض هللا عنه قد اختذ احاكم ادلين أ ي أ ن الاما - املكل ادلنيوي - فهيي حرب بني اخلالفة والسلطنة

وحقائق الاسالم وال خرة اساسا ، فاكن يضحي بقسم من قوانني  احلمك والسلطنة وما تقتضيه الس ياسة من 
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امور فهيا احجاف يف سشيل احلقائق والاحاكم. أ ما س يدان معاوية وَمن معه، فقد الزتموا الرخصة الرشعية وتركوا 

ل اس ناد احلياة الاجامتعية الاسالميةبس ياسات احلمك وادلوةل. فعّدوا انفسهم مضطرين يف الاخذ ابلعزمية،الج

 ال خذ هبذا املسكل يف عامل الس ياسة. ذلا رحجوا الرخصة عىل العزمية، فوقعوا يف اخلطأ .

 اذ مية،والقو  ادلين بني رصاع حقـيقـهتا يف فهيي لالمويـني، عـهنـام هللا ريض واحلسني احلسن مقاومة أ ما *

 القومية رابطة فّضلوا اي غريمه، عىل وقّدمومه الاسالمية، ادلوةل تقوية يف العرب جنس عىل الامويون اعمتد

 :هجتني من فارضوا الاسالم رابطة عىل

 الاوىل: أ ذوا الاقوام الاخرى بنظرهتم هذه، فّودلوا فهيم الكراهية والنفور.

نرصية اسس ظاملة ال تتبع العداةل وال توافق احلق، اذ ال تسري تكل الثانية: ان الاسس املتبعة يف القومية والع 

الاسس عىل وفق العداةل، ل ن احلاُك العنرصي يفضل من مه بنو جنسه عىل غريمه، فأ ىنَّ هل أ ن يبلغ العداةل! 

بيامن )الاسالم جيّب ما قبهل(  
1

من عصبية جاهلية، ال فرق بني عبد حشيش وس يد قرَش اذا أ سلام 
2

ال ف   

ميكن اقامة رابطة القومية بدال  من رابطة ادلين يف ضوء هذا ال مر اجلازم. اذ ال تكون هناك عداةل قطٍ وامنا هتدر 

 احلقوق ويضيع الانصاف.

وهكذا فان س يدان احلسني ريض هللا عنه قد متّسَك برابطة ادلين، وهو حمق يف ذكل، ذلا قاوم الامويني حىت 

 رزق مرتبةالفهادة.

 ل:واذا قي

ِلَم مل ينجح س يدان احلسني ريض هللا عنه يف مسعاه رمغ انه اكن عىل حق وصواب؟ وكيف مسحت الرمحة 

لهيي ان تكون عاقبته وعاقبة أ ل بيته فاجعة أ ليمة؟ لهية والقدر اال   اال 

--- 
1
كفف اخلفاء رواه ابن سعد يف طبقاته عن الزبري وجبرٍي ابن مطعم، ورواه امحد والطّباين عن َعرو بن العاص. )  

 املرتمج. - (.1/127
2
وردت احاديث كثرية عن الهنيي عن دعوى اجلاهلية. انظر البخاري كتاب اجلنائز واملناقب وتفسري القرأ ن ومس ند   

 (.1122ومس ند الطياليس ) 5/344، 292و  4/139، 355و  3/335امحد 
#69 

جند ان الاقوام اخملتلفة اذلين التحقوا هبم مه  اجلواب: اذا اس تثنينا املقربني من س يدان احلسني ريض هللا عنه،

ممن ُاصيب غرورمه القويم جبروح بيد العرب املسلمني، فهم يضمرون ثأ را  جتاههم، مما كّدر صفاء النية ونقاءها 

اليت اكن يتحىل هبا مسكل احلسني ومن معه، واّدى تعكُّر ذكل الصفاء وخفوت سطوع ذكل الهنج القومي اىل 

 م اولئك.تقهقرمه اما
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لهيي القدر نظر زاوية من املؤملة احلادثة تكل حمكة اما *  :فهيي اال 

ان احلسن واحلسني ريض هللا عهنام وذوهيام ونسلهام اكنوا مرحشني لسلطنة معنوية ومؤهلني لتس من مرتبة سامية 

لهيي  معنوية.و ملا اكن امجلع بني  سلطنة ادلنيا وتكل السلطنة املعنوية من الصعوبة مباكن، ذلا جعلهم القدر اال 

يُعرضون عن ادلنيا، وأ ظهر هلم وجه ادلنيا ادلممي، لئال تبقى هلم عالقة قلبية مع ادلنيا، ودفعهم اىل أ ن ينفضوا 

ايدهيم من سلطنة صورية دنيوية مؤقتة زائةل، بيامن عّيهنم لتس من الامور دلى سلطنة معنوية سامية داامة، 

 بدال  من ان يكونوا مرجعا  للوالة الاعتياديني.فاصبحوا مرِجعا  ل قطاب الاولياء 

 أ ما سؤالمك الثالث اذلي هو:

 ما احلمكة يف املصيبة الاليمة واملعامةل الظاملة اليت اصابت اولئك الطاهرين امليامني؟.

اجلواب: لقد بينا سابقا  ان هناك ثالثة اسس اكن معارضو س يدان احلسني ريض هللا عنه ومه الامويون 

 علهيا واليت ادت اىل ارتاكب تكل املظامل واملعامالت القاس ية:يسريون 

ال ول: هو دس تور الس ياسة الظامل ومؤداه؛ ان الاشخاص يضحى هبم يف سشيل احلفاظ عىل ادلوةل واس تتباب 

 النظام يف البالد.

لك "القومية الظامل وهو: الثاين:اكنت دولهتم تستند اىل القومية والعنرصية، واكن احلاُك املهيمن عىل الامور قانون 

 ."شئ يضحى يف سشيل احلفاظ عىل  سالمة الامة

الثالث: تأ صل عرق املنافسة دلى الامويني منذ مدة طويةل جتاه الهامشيني، فظهر يف يزيد وامثاهل، مما سشب 

 تفّجر اس تعدادات ظاملة قاس ية ال رمحة فهيا وال رأ فة.
#70 

ضموا اىل صف س يدان احلسني ريض هللا عنه، وهو ان اعامتد وهناك سشب رابع وهو اذلي خيص اذلين ان

الامويني عىل قومية العرب وحدمه يف ادارة شؤون ادلوةل، ونظرهتم املتعالية عىل سائر ال قوام ك هنم عبيد دلهيم 

وتسميهتم ابملوايل، اصاب غرور اولئك، مما دفعهم اىل الالتحاق بصف س يدان احلسني، ومه حيملون نية غري 

لصة هلل. ويه نّية اساسها دافع الثأ ر. هذا ال مر هّيج العصبية القومية دلى ال مويني فأ دى هبم ال مر اىل خا

 ارتاكب تكل الفاجعة ال ليمة اليت ال جتد فهيا رمحة وال عطفا  وال رأ فة.

لهيي جند أ ن هذه ال س باب الاربعة املذكورة:يه اس باب ظاهرية. االّ اننا اذا نظران اىل ال مر من زاوية ال قدر اال 

س يدان احلسني وذويه ريض هللا عهنم قد احرزوا نتاجئ اخروية وسلطنة روحية ورقيا  معنواي ، من جراء تكل 

الفاجعة الاليمة، ِبيث تكون تكل ال الم والصعوابت اليت القوها يف تكل احلادثة ال ليمة زهيدة ويسرية جتاه تكل 

 :املنازل الرفيعة اليت حظوا هبا.مفثال  
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ان اذلي يستفهد نتيجة تعذيب يس تغرق ساعة يغمن من املراتب العالية وادلرجات السامية للفهادة ماال ميكن 

ان حيصل علهيا من يسعى جبهد متواصل خالل عرش س نني.  فلوس ئل ذكل الفهيد بعد فوزه بدرجة الفهادة 

 عن ذكل التعذيب ل جاب: لقد فزت كثريا  جدا  بفئ يسري جدا .

 لمك الرابع:حفوى سؤا

ان الاكرثية املطلقة من الناس يدخلون ادلين احلق بعد قتل س يدان عيىس عليه السالم ادلجاَل يف أ خر الزمان، 

 "ال تقوم الساعةحىت ال يقال يف الارض: هللا.. هللا.. "بيامن وردت يف رواايت اخرى:
1

فكيف يسقط الناس 

 طلقة يف حظرية الاميان؟هبذه الكرثة يف هاوية الكفر بعد أ ن دخلوا بكرثة م

اجلواب: ان ضعاف الاميان يستبعدون ما جاء يف احلديث الصحيح من نزول س يدان عيىس عليه السالم وقتهل 

 ادلجال وَعهل ابلرشيعة الاسالمية ولكن لو وحضت حقيقة الرواية ال يبقى موضع لالستبعاد قط. وذكل.

--- 
1
وقال: هذا حديث  414/ 4وامحد والرتمذي واحلاُك  145واه مسِل حديث حصيح عن أ نس بن ماكل ريض هللا عنه، ر   

 املرتمج. - حصيح عىل رشط الف يخني ومل خيرجاه.

#71 

ان املعىن اذلي يفيده ذكل احلديث والرواايت الواردة حول املهدي والسفياين 
1

 هو ال يت: 

 ان تيارين لالحلاد سيف تدان ويتقواين يف أ خر الزمان:

وسِل( متسرتا   عليه هللا سينكر الرساةل ال محدية )نبوة محمد صىل "السفياين"هيبا  يقال هل الاول: ان خشصا  ر 

ابلنفاق، ويتوىل قيادة املنافقني، ويسعى لتدمري الرشيعة الاسالمية، وس يقابهل خشص نوراين من أ ل البيت 

النورانية ل ل البيت، ويقتل تيار يسمى محمد املهدي يتوىل قيادة اهل الوالية واهل الكامل املرتبطني ابلسالةل 

 النفاق اذلي ميثل خشص السفياين املعنوي ويدّمره تدمريا .

أ ما التيار الثاين: فهو التيار الطاغي املمترد، املتودل من فلسفة الطبيعيني واملاديني، هذا التيار ينترش ويتقوى 

لوهية ومينح افراد هذا التيار تدرجييا  بوساطة الفلسفة املادية يف أ خر الزمان حىت يبلغ به ال   مر اىل اناكر اال 

املنكرين هلل س بحانه انفَسهم نوعا  من الربوبية ك هنم مناردة  صغار، مثلام مينح اجلاهل ابلسلطان غري املعرتف 

جبنوده وضباطه نوعا  من السلطنة وشالك  من احلامكية اىل لك جندي. اما ادلجال وهو  كبريمه اذلي يتوالمه 

ن اخلوارق ما يف به اعامل السحر والتنومي املغناطييس، ويامتدى كثريا  حىت يضفى عىل حكومته اجلبارة فيؤىت م

ظاهرا  نوعا  من الربوبية، ويعلن الوهيته. وال ريب ان ادعاء انسان  عاجز الالوهيَة، واذلي يقهره ذابب ويعجز 

 والسخرية. حىت عن خلق جناهحا، حامقة ما بعدها حامقة، تس تحق منهتيى الهزء

وهكذا ففي مثل هذه الفرتة، وحيامن يبدو ذكل التيار قواي  شديدا  يظهر ادلين احلق اذلي اىت به عيىس عليه 
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لهية، فتتصفى  السالم، واذلي هو الفخصية املعنوية لس يدان عيىس عليه السالم، اي يزنل من سامء الرمحة اال 

رافات والتحريفات وتتحد مع حقائق الاسالم، اي ان النرصانية احلارضة جتاه تكل احلقيقة وتتجرد من اخل

النرصانية ستنقلب معىن اىل نوع من الاسالم، فذكل الفخص املعنوي للنرصانية يكون اتبعا ، ابقتدائه ابلقرأ ن 

الكرمي ويظل الاسالم يف مقام الامام املتبوع، وجيد ادلين احلق نتيجة هذا الالتحاق قوة عظمى، اذ يف الوقت 

غري قادرين عىل صّد تيار اال حلاد يكوانن بفضل الاحتاد  - لك عىل حدة - ن الاسالم والنرصانية منفرديناذلي اك

 بيهنام عىل

--- 
1
 املرتمج. - يراجع ما ورد ِبقّهام من الرواايت يف "اللكامت"  

#72 

السالم املوجود جبسمه اس تعداد لتدمري تيار الاحلاد تدمريا  اكمال . ففي هذه االثناء يتوىل خشص عيىس عليه 

الشرشي يف عامل السموات قيادة تيار ذكل ادلين احلق. اخّب هبذا خمّب صادق استنادا  اىل وعد من دلن قدير 

 عىل لك شئ، واذ هو قد أ خّب، فال مر حق ال ريب فيه. واذ وعد به القدير عىل لك شئ، فالشك أ نه سينجزه.

ت اىل الارض وجيعلهم احياان  يف صورة انسان )كام جعل س يدان نعم ان اذلي يرسل املالئكة ترتى من السموا

جّبيل عليه السالم يف صورة الصحايب دحية اللكيب( ويرسل الروحانيني من عامل الارواح، وجيعلهم يمتثلون 

يف صور برشية، بل يرسل حىت ارواح كثري من الاولياءاملتوفني يف اجسادمه املثالية اىل ادلنيا..ال يستبعد من 

حمكة هذا احلكمي ذي اجلالل ان يرسل عيىس عليه السالم املوجود حيا  جبسده يف سامء ادلنيا اىل ادلنيا، بل 

حىت لو اكن ذاهبا  اىل اقىص نوايح عامل ال خرة، واكن ميتا  حقا  فانه س بحانه قادر وتقتيض حمكته ان يلشسه 

ةل العظيمة، وليكون مسك اخلتام والهناية اجلليةل جسدا  من جديد، ويرسهل اىل ادلنيا ل جل هذه النتيجة اجللي

لدلين اذلي اىت به عيىس عليه السالم. وقد وعد هبذا س بحانه وتعاىل ال قتضاء حمكته اجلليةل. واذ قد وعد فانه 

 سريسهل حامت . وال يلزم ان يعرف لك أ حٍد انه عيىس عليه السالم بذاته اثناء نزوهل اىل ادلنيا، وامنا يعرفه خواصه

 واملقربون منه بنور الاميان، اذ ال يعرفه الناس لكهم بدرجة البداهة.

 سؤال:

لقد جاء يف الرواايت: ان لدلجال جنة اكذبة يلقى فهيا اتباعه، وهل هجمن اكذبة يلقى فهيا من ال يتبعه، حىت انه 

جعل احد ُاذين دابته اكجلنة والاخرى كجهمن 
1

من الاوصاف اليت ، وهل جسم عظمي طوهل كذا وكذا وغريها 

 يعرف هبا. فالسؤال: ما املراد من هذه الرواايت؟.

اجلواب: ان الفخص الظاهري لدلجال هو اكالنسان، فهو انسان دساس، ش يطان امحق مغرور، تفرعن 

 وطغى ونىس هللا تعاىل حىت اطلق عىل حامكيته اجلبارة ظاهرا  امس الالوهية.
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--- 
1
َ  به نيب قومه؟  عليه هللا رسول هللا صىلعن ايب هريرة ريض هللا عنه. ان    وسِل قال: "أ ال أ حدثمك عن ادلجال، ما َحدَّ

انه أ عور، وانه جيئ مبثال اجلنة والنار. فاليت يقول اهنا اجلنة، يه النار. واين انذرُك به كام انذر به نوح قومه" رواه البخاري 

 املرتمج. - .2132يف ال نشياء، ومسِل برمق 

#73 

املعنوي اذلي هو تيار الاحلاد الطاغي فهو خشص جس مي جدا . وما ورد من رواايت يف اوصافه  أ ما خشصه

ادلاةل عىل الضخامة يفري اىل ذكل الفخص املعنوي. كام صّور يف وقت ما القائد العام للقوات الياابنية تصوير 

ر( اليت تبعد عن الاوىل انسان واضع احدى قدميه يف البحر احمليط الهادي والاخرى يف قلعة )بورت أ رث

 مسافة عرشة اايم. فهذا التصوير ذلكل القائد الصغري اظهر ومثّل الفخص املعنوي العظمي  جليفه.

 اما اجلنة الاكذبة لدلجال، فهيي ماليه احلضارة وزخارفها الفاتنة.

يتبعه. والاذن الاخرى أ ما دابته فهيي واسطة نقل ششهية ابلقطار، يف رأ سه موقد النار يرىم فهيا احياان  من ال 

 لتكل ادلابة، اي رأ سها ال خر مفروش بفرش وثرية اكجلنة اعّدها جللوس اتباعه.

وحقا  ان القطار  دابة هممة للحضارة السفهية الظاملة. اذ يأ يت جبنة اكذبة ل هل السفاهة وادلنيا، االّ انه بيد املدنية 

 ذلل ل هل ادلين والاسالم املساكني.احلارضة يكون كزابنية هجمن يأ يت ابلهالك والارس وا

وعىل الرمغ من نرش ادلين احلقيقي اذلي اىت به عيىس عليه السالم نوَره عىل الاكرثية املطلقة من الناس وذكل 

حلاد مرة اخرى ويتغلب، فال يبقى عىل  بظهوره وانقالبه اىل الاسالم، االّ انه عند قرب قيام الساعة يّبز تيار ا 

من يقول: هللا.. هللا.. اي ال تتوىل جامعة هممة لها شأ هنا موقعا  همام  عىل الكرة  - كرثية العظمىابال - وجه الارض

 الارضية..

وال يعىن احلديث انه ال يبقى اهل احلق وادلاعني هل عىل وجه الارض، بل سيبقى اهل احلق اذلين يظلون يف 

يوم القيامة، االّ أ نه اثناء قياهما تُقبض ارواح اهل الاميان ال قلية ازاء الاحلاد أ و يُغلَبون عىل أ مرمه، سيبقون اىل 

 اوال  رمحة منه س بحانه هبم لئال يروا اهوال القيامة، وتقوم القيامة عىل رؤوس الكفار.

 حفوى سؤالمك اخلامس: هل تتأ ثر الارواح الباقية ابهوال القيامة؟ 

ّطلع من اكن اجلواب: نعم تتأ ثر حسب درجاهتا، كام تتأ ثر املالئكة تأ ثر  ا  خاصا  هبم ابلتجليات القهرية، اذ كام لو ا 

 يف ماكن دائف عىل اانس يرجتفون يف الثلوج يتأ ثر
#74 

ويتأ مل حلاهلم ملا حيمل من عقل ووجدان، كذكل الارواح الباقية اليت لها شعور ذات عالقة مع الكون، تتأ ثر 

ارات القرأ نية تبني تأ ثر الارواح بأ مل ان اكنت من ابحلواد  العظيمة اليت جتري فيه. لٌك حسب درجته، والاش
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ن اكنت من اهل السعادة فاهنا تتأ ثر ابالس تحسان واال نجاب، بل بنوع من الاس تشفار. وملا  اهل العذاب، وا 

اكن القرأ ن احلكمي يذكر نجائب اهوال القيامة يف اسلوب هتديد وزجر قائال  :  )لرََتوهّنا( بيامن اذلين سريون تكل 

وال بأ جساهمم الانسانية مه اذلين يبلغون قيام الساعة من الناس، اذن الارواح اليت ُرّمت اجسادها يف الاه

 القبور لها نصيهبا من هذا الهتديد القرأ ين ايضا .

o:حفوى سؤالمك السادس 

 ام ال؟ ال خرة واجلنة وهجمن واهلهيا، (55)القصص:أ تفمل هذه ال ية الكرمية:)لّك َشء هاكٌل ااّل َوهْجَه( 

اجلواب: لقد صارت هذه املسأ ةل موضع ِبث كثري جدا  من العلامء احملققني واحصاب الكفف والاولياء 

الصاحلني، فالقول قوهلم يف هذه املسأ ةل فضال  عن أ ن لهذه ال ية الكرمية سعة عظيمة جدا  مع تضمهنا ملراتب كثرية 

ه ال ية عامل البقاء. يف حني قال اخرون: ان تكل العوامل جدا . فقد قال القسم الاعظم من احملققني: ال تفمل هذ

تتعرض ايضا  لنوع من الهالك يف زمن قصري جدا  ِبيث يعّد أ ان ، وهو زمان قصري اىل درجة ال يُفعر بذهاهبا 

 اىل الفناء والعودة منه.

حقيقة وال صوااب ،  أ ما ما حيمك به بعض احصاب الكفف املفرطني يف افاكرمه من حدو  الفناء املطلق، فليس

ل ن ذات هللا س بحانه وتعاىل داامى ورسمدي، فالبد أ ن صفاته واسامءه ايضا  داامية ورسمدية. وملا اكنت 

اليت يه مراايها وجلواهتا ونقوشها  - صفاته واسامؤه داامية فالبد أ ن أ هل البقاء والباقيات املوجودة يف عامل البقاء

 الفناء املطلق قطعا . ال تذهب ابلرضورة اىل - ومظاهرها

 وحاليا  وردت نقطتان من فيض القرأ ن احلكمي اىل البال نكتهبا اجامال :

اوالها: ان قدرة هللا جل وعال ال حدود لها، حىت أ ن الوجود والعدم ابلنس بة اىل قدرته وارادته تعاىل مكزنلنَي، 

 ا يف يوم واحد أ و يف أ ن واحد.يرسل الهيام الاش ياء وجيلهبا مهنام بّك يرس وسهوةل، فان شاء جيلهب
#75 

لهيي، يك يُلقى  مث ان العدم املطلق ال وجود هل اصال  لوجود العِل احمليط، علام  انه ال شئ خارج دائرة العِل اال 

اليه شئ. والعدم املوجود مضن دائرة العِل هو عدم خاريج، وعنوان صار س تارا  عىل الوجود العلمي، حىت حدا 

. ذلا فاذلهاب اىل الفناء، امنا هو "اعيان اثبتة"ققني التعبري عن هذه املوجودات العلمية أ هنا ببعض العلامء احمل

نزع الاش ياء ل لشس هتا اخلارجية مؤقتا ، ودخولها يف وجود معنوي وعلمي، اي أ ن الهالاكت والفانيات ترتك 

 خةل يف دائرة العِل.الوجود اخلاريج وتلشس ماهياهتا وجودا  معنواي  وخترج من دائرة القدرة دا

: ان لك شئ فاٍن مبعناه الامسي، وابلوجه الناظر اىل ذاته، "اللكامت"النقطة الثانية: لقد اوحضنا يف كثري من 

فليس هل وجود مس تقل اثبت بذاته، وليست هل حقيقة قاامة بذاهتا وحدها. ولكن الفئ يف الوجه الناظر اىل 

فليس فانيا ، ل ن فيه جلوات ظاهرة ل سامء ابقية فال يكون معدوما ،  - يفاي اذا صار ابملعىن احلر - هللا س بحانه
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 النه حيمل ظال  لوجود رسمدي، وهل حقيقة اثبتة ويه حقيقة سامية ل هنا انلت نوعا  من ظل اثبت ال مس ابٍق.

، حيث ان ال ية مث ان قوهل تعاىل )لكُّ َشء هاكٌل االّ َوهْجَه( س يٌف ليقطع يد الانسان َّعا سوى هللا تعاىل

تقطع العالئق مع الاش ياء الفانية، يف دنيا فانية، يف غري سشيل هللا. حفمك ال ية الكرمية اذا  تنظر اىل الفانيات 

يف ادلنيا، مبعىن أ ن الفئ ان اكن يف سشيل هللا، اي ان اكن ابملعىن احلريف، اي ان اكن لوجه هللا، فال يدخل 

 قه بس يف ال ية الكرمية )لك َشء هاكل ااّل وهجه(.مضن ما سواه تعاىل اي ال يرضب عن

حاصل الالكم: اذا اكن ال مر هلل، ووجد هللا، فال غري اذن، حىت يُقطع رأ سه، ولكن ان مل جيد هللا، ومل ينظر 

يف سشيل هللا فّك شئ غرٌي. فعليه أ ن يسّل س يف )لّك َشء هاكٌل ااّل َوهْجَه( وميّزق احلجاب حىت جيده 

 .س بحانه تعاىل

 البايق هو البايق

 سعيد النوريس
#76 

% 

 املكتوب السادس عرش

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 )اذلين قاَل لَهُم الناُس ان الناَس قد مَجَعوا لمك

مياان  وقالوا َحْسشُنا هللا وِنعَم الَوكيل(  (173)أ ل َعران:  فاْخَفومُه فََزاَدمُه ا 

فِل يكتب بلهجة ( 44)طه: الكرمية:  )فقوال هل قوال  لينا ( لقد نـال هذا املكـتوب رسا  من ارسار ال يـة

 شديدة.

 وهو جواب عن سؤال يورده الكثريون رصاحة أ و مضنا .

انين ال ارغب قط يف ان اجسل هذه اال جابة، وال اراتح الهيا. فلقد فّوضت أ مري لكه اىل املوىل 

حة يف عاملي، فيلفتون نظري اىل ادلنيا، القدير، وتولكت عليه وحده، ولكين ال ُاترك وشأ ين ل جد الرا

نقاذا  لفخيص ابذلات،  ذلا اقول مضطرا  ال بلسان سعيد اجلديد بل بلسان سعيد القدمي، وال اقول ا 

من ش هبات ينرثها اهل ادلنيا ومن أ ذامه. فاذكر واقع حايل عىل  "اللكامت"بل انقاذا  الصدقايئ و 

 ." املسؤولني يف احلمك، وذكل يف مخس نقاطحقيقته اىل اصدقايئ واىل أ هل ادلنيا واىل

 النقطة الاوىل:

 قيل: ِلَم انسحبت من ميدان الس ياسة وال تتقرب الهيا قط؟.
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اجلواب: لقد خاض سعيد القدمي غامر الس ياسة ما يقارب العرش س نوات عهّل خيدم ادلين والعِل عن طريقها. 

ذات مفالك، ومفكوك فهيا. وان التدخل فهيا فضول فذهبت حماولته ادراج الرايح، اذ رأ ى ان تكل الطريق 

فهيي حتول بيين وبني القيام بأ مه واجب. ويه ذات خطورة. وان اغلهبا خداع وأ اكذيب. وهناك  - ـ ابلنس بة ايلّ 

 احامتل ان يكون الفخص أ ةل بيد ال جنيب دون ان يفعر. وكذا فاذلي
#77 

ما ان يكون موافقا  لس ياسة ا دلوةل او معارضا  لها، فان كنت موافقا  فالتدخل فهيا خيوض غامر الس ياسة ا 

 عندئذٍ  - ابلنس بة ايّل فضول وال يعنيين بفئ، حيث انين لست موظفا  يف ادلوةل وال انئبا  يف برملاهنا، فال معىن

الفة ملامرس يت الامور الس ياس ية ومه ليسوا ِباجة ايّل ل تدخل فهيا. واذا دخلت مضن املعارضة او الس ياسة اخمل -

ما عن طريق الفكر او عن طريق القوة. فان اكن التدخل فكراي  فليس هناك حاجة  لدلوةل، فالبد ان اتدخل  ا 

ايّل ايضا ، الن ال مور واحضة جدا ، وامجليع يعرفون املسائل مثيل، فال داعي اىل الرثثرة. وان اكن التدخل 

ول اىل هدف مفكوك فيه. فهناك احامتل الولوج ابلقوة، اي بأ ن اظهر املعارضة ابحدا  املفالك الجل الوص

يف أ الف من ال اثم والاوزار، حيث يشتيل الكثريون جبريرة خشص واحد. فال يرىض وجداين الولوج يف ال اثم 

والقاء الابرايء فهيا بناء عىل احامتل او احامتلني من بني عرشة احامتالت، ل جل هذا فقد ترك سعيد القدمي 

 ادلنيوية وقراءة اجلرائد مع تركه الس يجارة.الس ياسة وجمالسها 

والفاهد الصادق القاطع عىل هذا: انين منذ مثاين س نوات مل اقرأ  جريدة واحدة ومل اس متع الهيا من احد قط، 

فليّبز احدمه ويّدعى انين قد قرأ ت أ و اس متعت اىل جريدة من احد. بيامن اكن سعيد القدمي يقرأ  حوايل مثاين 

 ل مثاين س نوات.جرائد يوميا  قب

مث انه منذ مخس س نوات تراقَب احوايل بدقائقها. فليّدع أ حد انه قد بدر مين ما يفم منه شئ من الس ياسة. 

علام  ان خشصا  ذا اعصاب متوفزة مثيل، وال عالقة هل مع أ حد، وجيد اعظم احليل يف ترك احليةل حسب القاعدة 

ال ميكن ان يسرت فكره مثانية اايم، وليست مثانية اعوام. اذ لو  مفن اكن حاهل هكذا "امنا احليةل يف ترك احليل"

 اكنت هل رغبة ولهفة يف الس ياسة لاكنت تدوي دوي املدافع، وال تدع حاجة اىل حترايت أ و تدقيقات.

 :الثانية النقطة*

 ِلَم يتجنب سعيد اجلديد جتنبا  شديدا  واىل هذا احلد من الس ياسة؟

فوزه الكرث من مليارات من الس نني حلياة خادلة، من جراء تدخل فضويل ال اجلواب: لئال يضحى بسعيه و 

 يس تغرق س نة أ و س نتني من حياة دنيوية مفكوك فهيا. مث
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انه يفر فرارا  شديدا  من الس ياسة، خدمة  للقرأ ن والاميان واليت يه اجّل خدمة وأ لزهما وأ خلصها وأ حقّها. ل نه 
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 يقول:

عِل يل ُك سأ عيش بعد هذا العمر. ذلا فال وىل يل العمل حلياة ابدية. وهذا هو الالزم.  انين اتقدم يف الفيب، وال

وحيث أ ن الاميان وس يةل الفوز ابحلياة الابدية ومفتاح السعادة اخلادلة، فينبغي اذا  السعي ل جهل. بيد أ ين عامل 

ا . ااّل أ ن هذه اخلدمة تعود ابلنفع ديين، ملكف رشعا  ابفادة الناس، ذلا اريد أ ن اخدهمم من هذه الناحية ايض

اىل احلياة الاجامتعية وادلنيوية، وهذه ما ال اقدر علهيا، فضال  عن انه يتعذر القيام بعمل سلمي حصيح يف زمن 

عاصف، ذلا ختليت عن هذه اجلهة وفّضلت علهيا العمل يف خدمة الاميان اليت يه امه خدمة والزهما وأ سلمها. 

حا  ليصل اىل ال خرين ما كسشته لنفيس من حقائق الاميان وما جربته يف نفيس من ادوية وقد تركت الباب مفتو 

 معنوية. لعّل هللا يقبل هذه اخلدمة وجيعلها كفّارة ذلنوب سابقة.

وليس ل حد سوى الف يطان الرجمي ان يعرتض عىل هذه اخلدمة، سواء  اكن مؤمنا  أ و اكفرا  او صّديقا  او زنديقا . 

ميان ال يف هبه أ مر، فلرمبا توجد ذلة ش يطانية منحوسة يف ارتاكب الظِل والفسق والكبائر االّ ان ل ن عدم الا

 عدم الاميان ال ذلة فيه اطالقا ، بل هو أ مل يف امل، وعذاب يف عذاب، وظلامت بعضها فوق بعض.

عيب الس ياسة اخلطرة وهكذا فان ترك السعي حلياة ابدية، وترك العمل لنور الاميان املقدس، وادلخول يف أ ال

وغري الرضورية، يف زمن الف يخوخة امنا هو خالف للعقل وجمانبة للحمكة لفخص مثيل ال صةل هل مع أ حد، 

ويعيش منفردا ، ومضطر اىل التحري عن كفارات ذلنوبه السابقة. بل يعّد ذكل جنوان  وبالهة، بل حىت البلهاء 

 يفهمون ذكل.

u قرأ ن والاميان عن الس ياسة؟أ ما ان قلت: كيف متنعك خدمة ال 

فأ قول: ان احلقائق الاميانية والقرأ نية مثينة غالية كغالء جواهر الاملاس، فلو انفغلت ابلس ياسة، خلطر بفكر 

العوام: أ يريد هذا ان جيعلنا منحازين اىل هجة س ياس ية؟ أ ليس اذلي يدعو اليه دعاية س ياس ية جللب االتباع؟ 

واهر النفيسة اهنا قطع زجاجية اتفهة، وحيهنا أ كون قد ظلمت تكل احلقائق مبعىن اهنم ينظرون اىل تكل اجل

 النفيسة، وخبست قيمهتا المثينة، بتدخيل يف الس ياسة.

 فيا أ هل ادلنيا! ِلَم ال تدعوين وشأ ين، وتضايقونين بطرق ش ىت؟

#79 

 وان قلمت:

 حيان امس الف يخ!يتدخل ش يوخ الصوفية احياان  يف اموران، والناس يطلقون عليك يف بعض الا

اقول: اهيا السادة! انين لست ش يخا  صوفيا ، وامنا اان عامل ديين. وادلليل عىل هذا، انين لو كنت قد علّمت احدا  

من الناس الطريقة الصوفية، طوال هذه الس نوات الاربع اليت قضيهتا هنا، لاكن لمك احلق يف الارتياب والوقوع 
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 ين االّ أ ن الزمان ليس زمان الطريقة. الاميان رضوري، والاسالم رضوري.يف الفكوك. ولكين مل اقل ملن اات

 وان قلمت:

فلرمبا حتمل فكر العنرصية وادلعوة الهيا. وهذا ما ال يتفق وشأ ننا وال طائل  "سعيد الكردي"يطلقون عليك امس 

 لنا به.

منذ  - ل اليد. ابيّنه شاهدا  ولقد نظرتواان اقول: اهيا السادة! ان ما كتبه سعيد القدمي وسعيد اجلديد يف متناو 

اىل القومية السلبية وادلعوة اىل العنرصية نظرة السم القاتل، ل هنا مرض اورويب خبيث سار. وذكل  - السابق

حسب ال مر النبوي اجلازم ابن  الاسالم جيب العصبية اجلاهلية. ولقد أ لقت اورواب بذكل املرض الوبيل بني 

ّرقهم شذر مذر ليسهل علهيا ابتالعهم قطعا  متناثرة. ولقد بذلت ما وسعين اجلهد لعالج هذا املسلمني ليمزقهم ويف

 ادلاء اخلبيث، ويفهد طاليب ومن هل عالقة معي بذكل.

وملا اكن ال مر هكذا، فيا اهيا السادة! ما ادلاعي وراء التفشث بّك حادثة ال يذايئ والتضييق عيّل؟ واذلي هو 

 أ و اخذ حانويت يف بغداد - لكوهنام جنديني -  الغرب خلطأ  ارتكبه جندي يف الرشقمن قبيل ادانة جندي يف

جبريرة حانويت يف اس تانبول! فهذا هو شانمك يف لك حادثة دنيوية تتخذوهنا وس يةل للتضييق عيّل.  - ل نه حانويت -

 اّي وجدان حيمك هبذا؟ واية مصلحة تقتضيه؟

 النقطة الثالثة:

اذلين يالحظون راحيت واحوايل، يس تغربون من ايثاري الصمت وجتميل ابلصّب جتاه لك ان اصدقايئ واحبايب 

 مصيبة تزنل يب، فيتساءلون: كيف تتحمل الضيق
#80 

واملفاق اليت تزنل بك؟ فلقد كنَت من قبل شديد الغضب، ال ترىض ان ميّس أ حد عزتك. وكنَت ال تتحمل 

 ادىن اهانة؟

 دثتني واحلاكيتني. وخذوا اجلواب مهنام!اجلواب: اس متعوا اىل هاتني احلا

 احلاكية الاوىل:

قبل س نتني ذكر مدير مسؤول يف غيايب لكامت ملفقة فهيا اهانة وحتقري يل، دون سشب ومّبر.  ونُقل الالكم 

ايّل، تأ ملت ما يقرب من ساعة ابحاسيس سعيد القدمي. مث وردت برمحته س بحانه وتعاىل اىل القلب حقيقة 

 لضيق، ودفعتين ل صفح عن ذكل الفخص. واحلقيقة يه:أ زالت ذكل ا

قلت لنفيس: ان اكن حتقريه وما أ ورده من نقائص ختص خشيص ونفيس ابذلات، فلريض هللا عنه اذ اطلعين 

عىل عيوب نفيس. فان اكن صادقا ، فسوف يسوقين اعرتاضه اىل تربية نفيس الامارة وتأ ديهبا، فهو اذا  يعاونين 
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رور. وان اكن اكذاب ، فهو عون يل ايضا  للخالص من الرايء، ومن الفهرة الاكذبة اليت يه يف النجاة من الغ

اساس الرايء.نعم! انين مل اصاحل نفيس قط؛ النين مل ارهّبا. فان نهبين أ حٌد عىل وجود عقرب يف أ ي جزء من 

 جسمي، عيّل ان ارىض عنه، ال امتعض منه.

ادما  لالميان والقرأ ن، فتكل ال تعود يل، فاحيل ذكل الفخص اىل اما ان اكنت اهاانته تعود لصفة كوين خ

 صاحب القرأ ن اذلي اس تخدمين يف هذه املهمة، فهو عزيز حكمي.

وان اكن الكمه ل جل حتقريي  واهانة خشيص ابذلات واحلط من شأ ين، فهذا ايضا  ال خيصين، ل نين أ سري مكبل 

يل فيه نصيب، بل خيص من حيمك هذه القرية مث القضاء مث وغريب يف هذا البدل، فادلفاع عن كراميت ليس 

ن اهانة اسري تعود اىل مالكه، فهو اذلي يدافع عنه.  احملافظة اليت اان ضيف دلهيم. اذ ا 

ّن هللا بَصرٌي ابلعباد(  وامهلت   (44)غافر: فاطمأ ن القلب هبذه احلقيقة، وتلوُت:  )وُافّوُض أ مري اىل هللا ا 

 ان القرأ ن مل يتجاوز عنه، فعاقبه. - مع ال سف - مل تقع ، ونسيهتا. ولكن تبني بعدئذٍ احلادثة واعتّبهتا 
#81 

 احلاكية الثانية:

طرق مسعي يف هذه الس نة ان حادثة وقعت، وقد مسعهتا بعد وقوعها اجامال  حفسب، لكين لقيت معامةل ك نين 

كنت اكتب رساةل ااّل اندرا  اىل صديق وحول  ذو عالقة قوية ابحلادثة. علام  انين ما كنت اراسل احدا ، وما

مسأ ةل اميانية، بل مل اكتب حىت لفقيقي ااّل رساةل واحدة خالل اربع س نوات. فكنت أ منع نفيس عن خمالطة 

الناس واالتصال هبم، فضال  عن ان اهل ادلنيا اكنوا مينعونين عن ذكل. مفا كنت أ لقى ااّل واحدا  أ و اثنني من 

بوع، مرة أ و مرتني. أ ما الضيوف القادمون اىل القرية، ومه أ حاد ال يزيدون عن واحد او ال حباب خالل اس  

اثنني فاكنوا يلقونين  دقيقة او دقيقتني، خالل شهر، وملسأ ةل اخروية.. كنت عىل هذه احلاةل من الاغرتاب، 

س فهيا ما يالمئ وقد ُمنعت عن لك الناس، عن لك شئ، وبقيت وحيدا  غريبا ، ال قريب يل، يف قرية لي

مكسب نفقيت. حىت انين قبل اربع س نوات، َّعرت مسجدا  خراب  ومقت فيه ابالمامة الربع س نوات )نسأ ل هللا 

القبول( حيث أ محل شهادة الامامة والوعظ، من بدلي. ومع هذا مل اس تطع اذلهاب اىل املسجد يف شهر 

 اعة البالغ مخسا  وعرشين ضعفا .رمضان الفائت. فصليت احياان  منفردا  وُحرمت من ثواب امجل

فتجاه هاتني احلادثتني اللتني مرات يب اظهرُت صّبا  وحتمال  مثلام اظهرتُه قبل س نتني ازاء معامةل ذكل املسؤول. 

 وسأ س متر عىل هذا الصّب والتحمل ابذن هللا.

 واذلي يدور يف خدلي واريد أ ن اقوهل هو:

والاذى والتضييق عيّل مهنم، ان اكن جتاه نفيس القارصة امللطخة  ان العنت اذلي يذيقين اايه اهل ادلنيا.

ابلعيوب فاين اعفو عهنم، لعّل نفيس تصلح من شأ هنا هبذا التعذيب فيكون كفارة ذلنوهبا. فلنئ قاسيت من اذى 
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 يف هذه ادلنيا املضيفة، فاان شاكر ريب، اذ قد رأ يت هبجهتا ومتعهتا.

 العذاب لقيايم خبدمة الاميان والقرأ ن، فادلفاع عن هذا ليس من شأ ين وامنا ولكن ان اكن اهل ادلنيا يذيقونين

 احيهل اىل العزيز اجلبار.

وان اكن املراد من ذكل التضييق افساد توّجه الناس ايّل واحليلوةل دون اقباهلم عيّل، اي للحد من الفهرة 

 الاكذبة اليت ال اساس لها، بل يه السشب يف الرايء
#82 

خالص.. فعلهيم اذا  رمحة هللا وبراكته؛ ل ين اعتقد ان كسب الفهرة واقبال الناس ضار ل شخاص وافساد الا

مثيل. واذلين هلم عالقة معي يعرفونين جيدا : انين ال اقبل الاحرتام لنفيس، بل انفر منه، حىت ان صديقا  فاضال  

 عزيزا  عيّل قد هنرته اكرث من مخسني مرة لفدة احرتامه يل.

ان اكن قصدمه من الهتوين من شأ ين واسقاطي يف اعني الناس خيص احلقائق الاميانية والقرأ نية اليت اقوم ولكن 

 بتبليغها، فعبثا  حياولون ل ن جنوم القرأ ن ال تسدل بفئ. مفن يغمض عينه جيعل هناره ليال  ال هنار غريه.

 النقطة الرابعة: جواب عن بضعة اس ئةل مريبة.

: يسأ ل أ هل ادلنيا ويقولون يل: مباذا تعيش؟ وكيف تدار معيف تك دون َعل؟ حنن ال السؤال ال ول املريب

 نقبل يف بالدان املتقاعدين الكساىل اذلين يقتاتون عىل سعي ال خرين وَعلهم؟

اجلواب: انين أ عيش ابالقتصاد والّبكة. ال أ قبل من غري رزايق هللا منّة من أ حد، وقررت أ ن ال أ قبلها طوال 

 حيايت.

م، ان اذلي يعيش مبائة ابرة نع
1

 بل بأ ربعني ابرة يأ ىب ان يدخل حتت منة ال خرين. 

انين ما كنت أ رغب مطلقا  أ ن اوحض هذه املسأ ةل خف ية اال شعار ابلغرور وال اننية، واكره أ ن ابوح هبا فهيي ثقيةل 

 ل:عيل، ولكن ل ن أ هل ادلنيا تدور الاوهام والف هبات يف نفوسهم دلى سؤاهلم هذا، فأ قو 

ان دس تور حيايت لكها هو عدم قبول شئ من ال خرين، مفنذ نعومة اظفاري مل أ قبل شيئا  من أ حد حىت لو   -

 اكن زاكة أ مواهلم.

الا ما عينته ادلوةل يل لس نتني حيامن كنت يف دار احلمكة الاسالمية وبعد احلاح  - مث ان رفيض للمرتّب احلكويم

وان عدم قبويل ملنّة ال خرين يف دفع رضورات املعيفة احلياتية.. لك  - اصدقايئ وارصارمه اضطررت اىل قبوهل

ذكل يبني دس تور حيايت. فالناس يف مدينيت ولك من يعرفين يف املدن الاخرى يعرفون هذا مين جيدا . ولقد 

حاول أ صدقاء كثريون مبحاوالت ش ىت ان أ قبل هداايمه يف غضون هذه الس نوات امخلس اليت مرت ابلنفي، 

 انين رفضت.الا 
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--- 
1
 املرتمج. - اربعون ابرة قرش واحد، وعرشة قروش تعادل لرية تركية واحدة  

#83 

 فاذا قيل: فكيف اذن تعيش؟

لهيي. فان نفيس الامارة مع اهنا تس تحق لك اهانة وحتقري، الا انين يف  - أ قول: أ عيش ابلّبكة والاكرام اال 

لهيي مي  - اال رزاق كرام ا   نح كرامة من كرامات خدمة القرأ ن.احظى ابلّبكة اليت يه ا 

سأ ورد مناذج مهنا، وذكل قياما  ابداء الفكر املعنوي جتاه تكل النعم اليت اكرمين هللا هبا وَعال ابل ية الكرمية  

ولكين رمغ هذا أ خىش ان يداخل هذا الفكر املعنوي شئ من الرايء   (11)الضحى:)وأ ما بنعمة ربك حفّد ( 

كة الرابنية الطيبة، اذ ان اظهار الّبكة اخملفية ابفتخار مدعاة النقطاعها. ولكن ما حيليت والغرور فمتحق تكل الّب 

 فاين اضطررت اىل ذكر تكل الّبكة اضطرارا .

فاالول:  لقد كفاين يف هذه الفهور الس تة املاضية س تة وثالثون رغيفا  قد خز من كيةل 
1

من احلنطة، وال زال  

نفد اخلز ابقيا، وال أ عرف مىت ي 
2

. 

اثنهيا: يف هذا الفهر املبارك شهر رمضان مل يأ تين طعام الا من بيتني اثنني، وقد أ مرضاين الكهام. ففهمت من 

هذا انه ممنوع عيّل طعام ال خرين!. ولقد كفتين أ وقية واحدة 
3

من الرز وثالثة ارغفة من اخلز بقية أ ايم شهر  

 "عبد هللا جاويش"رمضان. فالصديق الصادق 
4

ب البيت املبارك اذلي هييئ يل الطعام يفهد هبذا وخيّب صاح 

 به، بل ان الرز قد اس متر مخسة عرش يوما  أ خر بعد شهر رمضان.

اثلهثا:  لقد كفتنا أ ان وضيويف الكرام أ وقية واحدة من الزبد رمغ تناوهل يوميا  مع اخلز طوال ثالثة أ شهر يف اجلبل. 

د أ وشك خزان عىل النفاد، وكنا يف يوم الاربعاء، فقلت هل: اذهب وق "سلامين"حىت اكن يل ضيف مبارك وهو 

اىل القرية وأ ت ابخلز، اذ ليس حوالينا أ حد حىت مسافة ساعتني لنشتاع منه. فقال: اين أ رغب ان أ بيت معك 

 ليةل امجلعة املباركة عىل مقة هذا اجلبل، ل ترضع معك اىل هللا.

 فقلت: تولكنا عىل هللا. اذن ابق معي.

--- 
1
 املرتمج. - لرتا  من احلبوب( 49كيةل: مقياس قدمي للوزن واحلجم ويه تساوي )  

2
 املؤلف. - وقد دام س نة اكمةل.  

3
 املرتمج. - مغ. 2152معيار قدمي ايضا  تساوي   

4
بني اجلبال اكن اول ساع لّبيد النور، حيمل املسودات من الاس تاذ النوريس ويسري الليل لكه بعيدا  عن عيون السلطة   

 1129والوداين ليوصلها اىل احلافظ عيل لتبييضها ومن مث يعيد املبيضات منه اىل الاس تاذ عىل الطريقة نفسها. تويف س نة 
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 املرتمج. - عن مخس وس تني س نة من العمر رمحه هللا.

#84 

قليل من املاء مع شئ  مث بدأ ان ابلسري معا  حىت صعدان مقة جبل رمغ انه ال داعي وال مناس بة ذلكل. واكن دلينا

 من الفاي والسكر.

 قلت:اي أ يخ أ َعل لنا قليال  من الفاي. وبدأ  ابلعمل.

وجلست أ ان حتت جشرة قطران أ تأ مل يف مفاهدة واد َعيق، وافكر بأ سف وأ ىس: ليس دلينا الا كرسة من 

لهذا الرجل الطيب النقي  خز متعفن رمبا يكفينا لكينا هذا املساء. ولكن كيف ابليومني التاليني. مفاذا أ قول

 الرسيرة!

وبيامن اان غارق يف هذا اذا برأ يس ك نه يدار اىل الفجرة فالتفت واذا يب أ رى رغيفا  كبريا  فوق جشرة القطران ينظر 

الينا بني اغصاهنا، قلت: أ برش اي سلامين فقد انعم هللا س بحانه علينا برزق. فأ خذان اخلز من الفجرة وفتف نا 

ر احليواانت والطيور عليه. واذا به سامل من اي تعرض اكن من احليواانت. فضال  عن انه مل يصعد عن أ ثر من أ اث

هذا اجلبل منذ ثالثني يوما  أ حد من الناس. فكفاان ذكل الرغيف يومني. وما أ ن أ وشك عىل النفاد اذا ابلرجل 

 "سلامين"الصادق 
1

 ل متوهجا  حنوان أ تيا  لنا ابخلز.اذلي اكن صديقا  صادقا  طوال أ ربع س نوات يصعد اجلب 

رابعها: ان هذه السرتة )اجلاكيت( قد اشرتيهتا مس تعمةل قبل س بع س نوات. وكفت أ ربع لريات ونصف اللرية: 

لهية.  ملصاريف مخس س نوات مضت للمالبس واحلذاء واجلوارب، فلقد كفتين الّبكة والاقتصاد والرمحة اال 

لهية هجات ش ىت. وان اهايل هذه القرية يعرفون كثريا  من أ مثةل وهناك أ مثةل كثرية ششهية هبذا، اذ  ان للّبكة اال 

الّبكة. ولكن حذار حذار أ ن يذهب بمك الظن انين اذكر هذه الامثةل افتخارا ، وامنا اضطررت اىل ذكرها 

لهيي ا ىل أ صدقايئ اضطرارا . وال يردّن يف خاطرُك اهنا امثةل تدل عىل صاليح، وامنا هذه الّباكت يه احسان ا 

لهيي خلدمة القرأ ن الكرمي، أ و اهنا منافع مباركة لاللزتام ابالقتصاد،  الضيوف اخمللصني القادمني ايل. أ و اهنا اكرام ا 

أ و اهنا رزق للقطط ال ربع اليت تالزمين هنا ويه اليت تذكر يف هريرها: اي رحمي اي رحمي اي رحمي.. فهيي أ رزاقها 

 وري اس تفيد مهنا.تأ تهيا عىل صورة بركة، واان بد

--- 
1
. رمحه 1125هو سلامين كرواجني من السابقني يف خدمة الاميان، اكن مثاال  للصدق والوفاء والاخالص. تويف س نة   

 املرتمج. - هللا.

#85 

 نعم! اذا أ نصّت اىل هريرها احلزين تدرك جيدا  اهنا تذكر: اي رحمي اي رحمي اي رحمي.

 ادلجاج. وعىل ذكر القطط يرد ابلبال ذكر

64



لهية بيضة واحدة يوميا  يف هذا الف تاء ابنقطاع قليل جدا . وذات  اكنت يل دجاجة جتلب يل من خزينة الرمحة اال 

 يوم وضعت بيضتني معا ، فاحرتت مهنا، واس تفرست عن احبايب:

لهيي.  هل حيد  مثل هذا يف هذا الف تاء؟ قالوا: رمبا يه احسان ا 

دأ  الفرخ بوضع البيض بداية شهر رمضان املبارك، واس متر الوضع طوال اكن لهذه ادلجاجة فرخ يف الصيف. ب

أ ربعني يوما . فِل تبق دلي ش هبة وال دلى اخويت اذلين يقومون خبدميت من أ ن هذا الوضع املبارك للبيض يف 

لهيي ليس ااّل. مث ان الفرخ بدأ  ابلوضع حامل كرام ا  ا قطعته هذا الف تاء ومن فرخ صغري، يف شهر رمضان، امنا هو ا 

 ال م. فِل يدعين دون بيضة وامحلد هلل.

السؤال الثاين املريب: يقول اهل ادلنيا: كيف نثق بك ونطمنئ اليك ابنك ال تتدخل يف امور دنياان؟ فلرمبا لو 

أ طلقنا رساحك تتدخل يف امورها؟ مث كيف نعرف انك ال ختدعنا وال تكيد بنا، اذ تظهر نفسك مبظهر التارك 

  يأ خذ اموال الناس ظاهرا ، ورمبا يأ خذها خفية، فكيف نعرف ان ذكل ليس مكرا ؟لدلنيا اذلي ال

اجلواب: ان احوايل قبل عرشين س نة  يف احملمكة العسكرية العرفية، واطواري قبل اعالن ادلس تور 
1

، ويف 

بياان  شافيا : معروفة دلى اذلين يعرفونين.. لك ذكل يبني  "شهادة مدرس يت املصيبة"ادلفاع اذلي صدر يف كتاب 

انين قد أ مضيت حيايت مل اتنازل اىل شئ من اخلديعة بل حىت اىل أ دىن حيةل، فلو اكنت مثة حيل حلصلت 

املراجعة واللجوء اليمك مع تزلّف ومتلق خالل هذه الس نوات امخلس. اذ احملتال حياول ان حيبب نفسه اىل الناس 

ه جتنهبم والابتعاد عهنم. واحلال انين مل اتنازل اىل التذلل دوما  بل يسعى اىل اغفاهلم وخداعهم، وليس من شأ ن

لل خرين عىل الرمغ من مجيع الهجامت النازةل يب والانتقادات املوهجة ايّل، بل اعرضت عن اهل ادلنيا متوالك  

 عىل املوىل القدير وحده. مث ان اذلي عرف حقيقة ال خرة وكفف عن

--- 
1
 املرتمج - م1195متوز  23ادلوةل العامثنية وذكل يف اي اعالن النظام الّبملاين يف   

#86 

حقيقية ادلنيا ال يندم ابدا ، ان اكن ذا لب. وال يتفشث ابلعودة اىل ادلنيا مرة اخرى. مث ان من اكن وحيدا  فريدا  

ر. بل لو ال عالقة هل مع أ حد، ال يضحى ِبياته الابدية لرثثرة دنيوية وهترجياهتا بعد قضاء مخسني س نة من العم

 حضى هبا، ال يكون حياال  بل جمنوان ، وماذا عىس ان يفعل اجملنوُن حىت هُيمت به؟

 اما الف هبة الواردة حول كوين طالبا  لدلنيا ابطنا  وعازفا  عهنا ظاهرا . فاقول:

وِء(  اَرٌة اِبلسُّ  (53)يوسف:مبضمون ال ية الكرمية: )َوَمأ  ُابَّرُِئ نَْفيس ِانَّ النَّْفَس اَلمَّ

انين ما  ابرئ نفيس ابدا ، اهنا تروم لك فساد. ولكن خرسان حياة داامة وسعادة خادلة ل جل ذلة قليةل، يف هذه 

ادلنيا الفانية، يف هذا املضيف املؤقت، يف زمن الف يخوخة، يف َعر قصري.. ليس من شأ ن العقالء وال يليق 
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 للعقل ورخضت هل. - شاءت أ م أ بت - بذوي الفعور؛ ذلا انقادت نفيس ال مارة

السؤال الثالث املريب: يقول اهل ادلنيا: أ حتبنا؟ أ ترىض عنا وتعجب بنا؟ فان كنت حتبنا فلامذا اذن اعرضت 

 عنا وال ختالطنا، وان مل تكن تعجب وال ترىض عنا فانت اذن تعارضنا، وحنن نسحق معارضينا!

مهنا وأ عرضت عهنا. فاان ال انجب بمك وال بدنياُك، اجلواب: انين لو كنت حمبا  دلنياُك، فضال  عنمك ملا انسحبت 

ت قليب امور مل تُبق موضعا   ولكن ال اتدخل ايضا  هبا وال اخالطمك. النين اصبو اىل قصد غري قصدُك، فقد مل 

لغريها يك افكر فهيا. وانمت مأ مورون ابحلمك عىل ظاهر احلال ال عىل ابطن القلب. النمك تريدون ادامة النظام 

ء احلمك، وحيث اين ال اتدخل هبام، فليس لمك ان تقولوا: ليحبنا القلب كذكل، فأ نمت لس مت اهال  ذلكل وارسا

 احلب أ صال .

 وان تدخلمت يف أ مر القلب، أ قول:

كام انين امتىن جمئ الربيع وسط هذا الف تاء، ولكين ال اس تطيع اتيانه، كذكل أ متىن صالح احوال العامل وادعو 

ن يصلح اهل ادلنيا، ولكن ذكل فوق اراديت ووسعي فال اس تطيع عليه. ذلا ال أ تدخل ذلكل، وأ سأ ل هللا أ  

 فعال ، فهيي ليست من  وظيفيت وال مضن اقتداري وطاقيت.

السؤال الرابع املريب: يقول اهل ادلنيا:  لقينا بالاي ونزلت بنا مصائب، فِل نعد نثق بأ حد من الناس، فكيف 

  تتدخل يف اموران ابلفّك اذلي يروق كل؟نثق بك؟ ولو س نحت كل الفرصة أ ال
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قناعمك وبث الاطمئنان يف نفوسمك ااّل انين اقول:  اجلواب: ان النقاط املذكورة سابقا  رمغ اهنا اكفية ال 

يف الوقت اذلي مل اتدخل يف دنياُك واان يف مدينيت وحويل طاليب واقرابيئ، واعيش يف وسط من يصغي ايّل 

دخل يف دنياُك حىت يف خضم تكل احلواد  املثرية، أ فيمكن ان يتدخل فهيا من هو يف ويستفريين، بل مل ات

دار الغربة، وهو وحيد منفرد وضعيف عاجز، متوجه بّك وسعه لل خرة، منقطع عن الاختالط واملراسالت، 

نه، بل ومل جيد ااّل بضع اصدقاء يف طريق ال خرة، وهو الغريب عن الناس، كام ان الناس اصبحوا غرابء ع 

 ينظر الهيم هكذا.. هذا الانسان اذا تدخل يف دنياُك العقيمة واخلطرة ينبغي هل أ ن يكون جمنوان  مضاعفا .

 النقطة اخلامسة: ختص مخس مسائل صغرية: *

اوالها: يقول يل اهل ادلنيا: ِلَم ال تطّبق عىل نفسك اصول مدنيتنا وأ داهبا، وال تعيش عىل وفق طراز حياتنا، 

 هيئة مالبس نا؟ مبعىن انك معارض لنا؟. وال تلشس

وأ ان أ قول: اهيا السادة! بأ ي حق تلكفونين ان اطبق أ داب مدنيتمك؟ فانمت قد اجّبمتوين عىل الاقامة ظلام  يف قرية 

طوال مخس س نوات، ومنعمتوين حىت عن املراسالت والاختالط مع الناس، وك نمك قد أ سقطمتوين من 
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 من لك شئ، ومل تسمحوا يل أ ن اقابل اهل مدينيت - بغري سشب - نمك جردمتويناحلقوق املدنية، فضال  عن ا

علام  انمك قد اطلقمت رساح مجيع املنفيني، ومسحمت هلم ابالقامة بني اهلهيم وذوهيم يف املدن  - سوى واحد أ و اثنني -

مة وال من رعااي هذا ومنحمتومه شهادات ترخيص بذكل.. فهذه املعامالت تعين انمك ال تعدونين من افراد الا

 الوطن، فكيف اذن تلكفونين تطبيق قوانني مدنيتمك؟

 وانمت قد ضيقمت عيّل ادلنيا عىل سعهتا وجعلمتوها يل جسنا ، أ فيلكف من هو يف السجن مبثل هذه الامور؟.

لهية، فكيف ي طالَب من هو وانمت قد اقفلمت عيّل ابب ادلنيا، واان بدوري طرقت ابب ال خرة، ففتحته الرمحة اال 

 واقف يف ابب الاخرة أ ن يطبق عادات اهل ادلنيا واداهبا املفوشة؟

مفىت ما اطلقمتوين حرا ، واعدمتوين اىل مدينيت وموطين، واعطيمتوين حقويق اكمةل، فلمك عندها أ ن تطالبوا 

 بتطبيق ادابمك!
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أ حاكم ادلين وحقائق الاسالم، فبأ ي  املسأ ةل الثانية: يقول أ هل ادلنيا: دلينا مؤسسة حكومية، تقوم بتعلمي

 صالحية تقوم انت بنرش رسائل دينية؟ فال حيق كل مزاوةل مثل هذه الامور وانت حمكوم ابلنفي.

اجلواب: ان احلق واحلقيقة ال تقيّدان بفئ وال تنحرصان )يف ماكن وزمان معينني( فكيف ينحرص الاميان 

ون ان حترصوا تطبيق قوانينمك وادابمك )يف مؤسساتمك( أ ما ويتقيد القرأ ن يف مؤسسة رمسية؟ فانمت تس تطيع

احلقائق الاميانية والاسس القرأ نية فال تُقحامن يف املعامالت ادلنيوية، وال حترصان يف مؤسسة رمسية يؤدى 

لهية، ال تتأ ىت الا بوساطة النية اخلالصة  فهيا العمل بأ جرة. بل ان تكل الارسار والفيوضات اليت يه موهبة ا 

 التجرد من ادلنيا والعزوف عن حظوظ النفس.و 

هذا فضال  عن ان دائرتمك الرمسية قد قبلتين واعظا  واان يف مدينيت، وعينتين يف تكل الوظيفة، وقد مقت بتكل 

الوظيفة، وظيفة الوعظ. االّ انين تركت مرتهّبا، حمتفظا  دلي بفهادهتا. اي أ ان اس تطيع أ ن اؤدي بتكل الفهادة 

 والامامة يف اي ماكن اكن، الن نفيي ظِل واحض.هممة الوعظ 

 مث ان املنفيني قد اعيدوا اىل اهلهيم، ففهاديت السابقة اذن سارىة املفعول.

اثنيا : ان احلقائق الاميانية اليت كتشهتا، خاطبت هبا نفيس مبارشة، وال ادعو الهيا الناس مجيعا ،بل اذلين ارواهحم 

ن تكل الادوية القرأ نية، فيجدوهنا. يس تثين من هذا تلكيفي أ حد الافاضل حمتاجة وقلوهبم جمروحة يتحرون ع

بطبع رساليت اليت ختص احلرش، قبل تنفيذ احلروف احلديثة، وذكل لكسب قويت وتأ مني معيف يت، ولكن 

 الوايل السابق الظامل جتايه دقق تكل الرساةل، وعندما مل جيد ما ينتقده مل يتعرض لها.

ن بعض اصدقايئ يتّبأ ون مين ظاهرا ، بل ينتقدونين، ليحببوا أ نفسهم اىل اهل ادلنيا املراتبني املسأ ةل الثالثة: ا

مين؛ بيامن اهل ادلنيا ومه ادلساسون قد محلوا تّبئة هؤالء واجتناهبم مين محمل الرايء وانعدام الوجدان بدال  من 
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 الريب. ان حيملوها محمل احلب والاخالص هلم. ذلا بدأ وا ينظرون الهيم نظر

 واان اقول اي رفقايئ يف ال خرة!

ال هتربوا من خدميت للقرأ ن العظمي؛ ل نه ال يلحقمك رضٌر مين ابذن هللا.حىت لو وقع عيلَّ الظِل، وأ تت املصيبة، 

 فال ميكنمك أ ن تنجوا مهنا ابلتّبئة مين، بل تس تأ هلون
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 حد  حىت تنتابمك الريوب والاوهام؟.اكرث ل ن تزنل بمك مصيبة أ و تدامهمك لطمة تأ ديب.. مث ماذا 

املسأ ةل الرابعة: يف اايم منفاي هذه.. أ رى أ انسا  ممن سقطوا يف محأ ة الس ياسة وابتلوا ابالنجاب ابلنفس، ينظرون 

 ايّل نظرة تتسم ابملنافسة والاحنياز اىل هجة. وك نين مثلهم ذو عالقة مع تيارات دنيوية.

صف الاميان ويف تياره وحده، ويواهجين تيار الاحلاد. وال عالقة يل اصال  بأ ي فيا أ هيا السادة! اعلموا انين يف 

 تيار أ خر.

فاذلي يتخذ وضع املنافس واخملالف يل، ويتعرض يل ويسشب اياليم، ان اكن ممن يعمل لقاء اجرة، رمبا جيد 

ذه املعامالت ابمس الغرية شيئا  من العذر يف ترصفاته هذه. ولكن اذلي ال يعمل لقاء اجرة، وامنا يقوم مبثل ه

ال عالقة يل قطعا  ابلس ياسة اجلارية يف ادلنيا،  - كام اثبتناه سابقا   - وامحلية، فليعِل انه يرتكب خطأ  اياّم خطأ ، ل نه

فلقد نذرت حيايت وحرصت وقيت لكه لنرش حقائق الاميان والقرأ ن، ذلا فليفكر جيدا  من يتعرض يل ويتخذ 

 مك املتعرض لالميان يف سشيل الزندقة والاحلاد.موقف املنافس، انه يف ح

.. والعمر قصريا .. والواجبات كثرية.. وان احلياة ال بدية تُكسب هنا، يف  املسأ ةل اخلامسة: ملا اكنت ادلنيا فانية 

 ادلنيا.. ويه ليست بال موىل.. فللمضيف رٌب كرمي حكمي.. ال يضّيع جزاء السيئة وال احلس نة.. وال يلكّف نفسا  

 االّ وسعها.. وحيث ان السشيل السوي وما فيه اذى ال يس تواين.. وال جياوز ابب القّب اخالء ادلنيا وجاهها..

فالبد ان اسعد انسان هو َمن: ال ينىس ال خرة ل جل ادلنيا.. وال يضحي بأ خرته لدلنيا.. وال يفسد حياته 

وامر انقياد الضيف للمضّيف. ليفتح ابب القّب الابدية الجل حياة دنيوية.. وال هيدر َعره مبا ال يعنيه.. ي  نقاد لل 

بأ مان.. ويدخل دار السعادة بسالم 
1

 . 

--- 
1
بناء  عىل هذه الاس باب ال اابيل ابملظامل اليت نزلت يب خشصيا  وال  اعري ابال  للمضايقات اليت حتيط يب واقول: اهنا ال   

 .تس تحق  الاهامتم، فال اتدخل ابمور ادلنياــ املؤلف
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 ذيل

 املكتوب السادس عرش
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 ابمسه س بحانه

ْمِدِه( ُح ِِبَ ّبِ  )َوِاْن ِمْن ََشٍء ِااّل يُس َ

ان احصاب ادلنيا املتاكلبني عىل متاعها الزائف قد تومهوا عبثا  ان رجال  عاجزا  غريبا  يف هذه ادلنيا مثيل هل من 

ود صارمة مفددة؛ فِل يسمحوا يل مثال  القوة ما ل الف الرجال. وقد دفعهم هذا الومه اىل وضعي حتت قي

او حىت عىل جبل من اجلبال القريبة مهنا. وقد  "ابرال"ويه كحي من أ حياء  "بدرة"ابالقامة ليةل او ليلتني يف 

طالق رساحه"مسعهتم يقولون:   !"ان لسعيد من القوة ما مخلسني أ لف رجل ذلا فال ميكننا ا 

انمك تعملون لدلنيا بّك ما أ وتيمت من قوة وهجد فِِلَ ال تعلمون شؤوهنا  وأ ان أ قول: اي طالب ادلنيا التعساء! مع

ايضا  فتحمكون اكجملانني. فاذا اكن خوفمَك من خشيص الفاين، فهوخوف زائف، ال مّبر هل اطالقا ، اذ يس تطيع 

ب غرفيت ان يعمل ضعف َعيل مخسني مرة. يس تطيع يف ال قل ان يقف عىل اب - وليس مخسني أ لفا   - اي انسان

.. فينهتيي ال مر. أ ما اذا اكن خوفمك من همنيت اليت يه ادلعوة اىل القرأ ن، ومن قوة الاميان "لن خترج"ويقول: 

اليت اتسلح هبا. أ ال فلتعلموا جيدا  بأ نين لست يف قوة مخسني أ لف رجل.. الك.. انمك خمطؤون. انين بفضل 

بقوة القرأ ن الكرمي احتدى اورواب لكها مبا يف ذكل  الاميان وِبمك همنيت يف قوة مخسني مليون خشص! انين

.. وذكل بفضل ما نرشت "العلوم الطبيعية او احلديثة"مالحدتمك.. لقد اقتحمت قالعهم احلصينة اليت يسموهنا 

تبة من احلقائق الاميانية والّباهني القرأ نية ادلامغة اليت أ نزلُت هبا اكّب فالسفهتم اىل رتبة يه أ دىن مائة مرة من ر 

الانعام! ولو اجمتعت اورواب ابرسها مبا يف ذكل مالحدتمك، فلن تس تطيع ان حتول دون مسأ ةل واحدة من 

 مسائل همنيت وال ان تغلبين ابذن هللا وتوفيقه.
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ومجمل الالكم: فكام ال أ تدخل يف شؤون دنياُك ال حيق لمك ان تتدخلوا يف شؤون ُأخراي كذكل.. وال حتاولوا.. 

كبمت راسمك وحاولمت التدخل، الا فلتعلموا يقينا  ابنمك لن جتنوا من وراء ذكل شيئا ، وس يكون سعيمك اما اذا ر 

 عبثا .

 قوُة العضد ال ترد تقدير هللا

 ومشعة اوقدها املوىل ال تطفهئا ال فواه

د ان اهل ادلنيا تدور شكوكهم واوهاهمم حويل بوجه خاص وك هنم يتوجسون مين خيفة، اذ يتخيلون وجو 

اكملف يخة، والرئاسة، واحلسب  - بل لو وجدت فال تكون موضع ريوب س ياس ية واهتامات - امور ال املكها

والنسب، والنفوذ يف العفرية، وكرثة االتباع، واللقاء مع املواطنني، والتعلق ابمور ادلنيا، بل حىت يتصورون 

ا من الامور اليت ليست موجودة عندي، وجود ادلخول يف امور الس ياسة بل حىت املعارضة لدلوةل.. وامثاله

فيقعون يف شكوك وأ وهام من جراء ختيالهتم. حىت اهنم حرموين من لك شئ عندما تذاكروا امور العفو، ملن  
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 يف السجن أ و يف خارجه، اي َمن اليفملهم العفو يف نظرمه.

 هناك الكم مجيل خادل قاهل رجل فاسد فاٍن:

 ان اكن للظِل مدفع وبندقية وقلعة

 فللحق ساعد ال ينثين ووجه ال يرتاجع.

 واان اقول:

 ان اكن ل هل ادلنيا حمك وسطوة وقوة..

 ففي خادمه بفيض القرأ ن:

 عِل ال يلتشس، والكم ال يسكت، وقلب ال ينخدع، ونور ال ينطفئ.

راجع لقد سأ لين ال مر العسكري املسؤول عن مراقبيت، وكثري من الاصدقاء هذا السؤال مكررا : ِلَم ال ت

 اجلهات الرمسية؟ وِلَم ال تقدم طلبا  للحصول عىل شهادة ووثيقة رخصة؟.

 اجلواب: هناك اس باب عدة حتول بيين وبني مراجعهتم، بل جتعلين ال اس تطيع مراجعهتم.
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السشب الاول: انين مل اتدخل يف شؤون اهل ادلنيا وال يف دنيامه، يك اكون حمكوما  من قبلهم، ومن مث اراجعهم 

لهيي، ل نه هو اذلي حمك عيِلّ لتقصريايت جتاهه.  يف هذا الفأ ن، بل اراجع القدر اال 

السشب الثاين: لقد تيقنت ان هذه ادلنيا دار ضيافة، تتبدل برسعة وتتغري عىل ادلوام، فهيي ليست دار قرار 

 قرار يل فيه، فان وال موطنا  حقيقيا ، ذلا فان نواحهيا اكفة عىل حد سواء. مفا دمت ال اظل يف موطين، وال

حماوةل الرجوع اليه عبث ال طائل وراءه، وال يعين شيئا  اذلهاب اليه. وما دام لك انحية من نوايح ادلنيا دار 

ضيافة.فا ن لك انسان صديق ولك ماكن انفع ومفيد ان اكنت رمحة صاحب ادلار ورمحة رب البيت رفيقة كل، 

 ق شديد.وااّل فّك انسان عدو ولك ماكن محل ثقيل وضي

السشب الثالث: املراجعة امنا تكون مضن نطاق القانون، بيامن املعامةل اليت اعامل هبا طوال هذه الس نوات الست 

معامةل اعتباطية وغري قانونية، اذ مل يعاملوين معامةل قانونية عىل وفق قانون املنفيني، بل نظروا اىّل نظرة 

ادلنيوية، فال معىن اذن من مراجعة قانونية ملن يُعامل معامةل  الساقط من احلقوق املدنية، بل حىت من احلقوق

 غري قانونية.

 "بدرة"للسامح يل ابذلهاب اىل قرية  "ابرال"السشب الرابع: راجع احدمه ابمسي هذه الس نة مدير هذه الناحية 

بذكل. فكيف يراجع  لقضاء بضعة اايم للفسحة هناك، ومل يسمح يل - حىت تعّد احد أ حياهئا - القريبة جدا  مهنا

ال تذلل وخنوع غريجمٍد.  هؤالء اذلين يرفضون مثل هذه احلاجة الشس يطة اليت أ شعر هبا؟ مفراجعهتم اذن ليس ا 
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السشب اخلامس: ان طلب احلق من مّدعي احلق زورا  ومراجعهتم ظٌِل وخبس للحق وقةل توقري هل، فال اريد 

 حلق. والسالم.ان ارتكب هذا الظِل، وال هذا الهتوين من شأ ن ا

السشب السادس: ان مضايقة اهل ادلنيا يل، ليست انش ئة من انفغايل ابلس ياسة، ل هنم يعرفون جيدا  انين 

ال اتدخل يف الامور الس ياس ية، بل انفر مهنا، فهم يعذبونين بسشب ارتباطي ابدلين ومتسيك ابهدابه، اي اهنم 

 - بفعور وبغري شعور - بعذبونين
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ة. ذلا فان مراجعهتم تعين ابداء الندامة عن ادلين ومالطفة ملسكل الزندقة، فضال  عن ان القدر ارضاء  للزندق

ن التجأ ُت الهيم أ و راجعهتم، الهنم يضايقونين لمتسيك ابدلين، بيامن القدر  لهيي العادل س يعذبين ابيدهيم االثيمة ا  اال 

لهيي يضايقين لنقائيص وقصوري يف التقوى والاخالص ولزتلفي  احياان  اىل اهل ادلنيا. فال جناة يل اذن من اال 

هذه املضايقات يف الوقت احلارض. اذ لو راجعت اهل ادلنيا لقال القدر: اهيا املرايئ! ذق جزاء مراجعتك هذه. 

 وان مل اراجع اهل ادلنيا لقالوا: انك ال تعرتف بنا، فالزم املضايقات.

يه ال خذ عىل يد َمن يلحق الرضر ابجملمتع ومعاونة  السشب السابع: من املعلوم ان وظيفة اي موظف اكن

هل االّ هللا"النافعني هلم. فعند ما كنت اوحض ذوقا  لطيفا  يف لكمة  لف يخ هرم اقرتب من ابب القّب، أ اتين  "ال ا 

اغلب املوظف املسؤول عن مراقبيت وك نه يريد القبض عيّل واان متلشّس جبرمية نكراء. علام  انه ما اكن يأ تيين يف 

الاحيان، ولكنه حرض يف ذكل الوقت وك نين اقرتف جرمية، حفرم ذكل املس متع اىل املوضوع ابخالص، وأ اثر 

غضيب. علام  انه ما اكن يلتفت اىل اشخاص يف القرية بل بدأ  يالطف ويقّدر اولئك اذلين يعربدون ويشثون 

 مسوما  يف اجملمتع.

جرمية، يس تطيع ان يقابل مسؤوليه يف السجن سواء  أ اكنوا من  ومن املعلوم كذكل لو ان جمرما ، ارتكب مائة

اجلنود أ و الضباط أ و ال خرين. بيامن املسؤول عن مراقبيت، واثنان من ذوي الفأ ن دلى احلكومة، مل يسأ لوا عن 

يتقربون حايل ومل يقابلوين قطعا  طوال س نة من الزمان، رمغ اهنم مّروا مرارا  امام غرفيت. فقد كنت اظن اهنم ال 

ان ذكل انبع مما اكن يساورمه من شكوك وريوب، فهم يفّرون مين  - ابلتايل - مين بسشب العداء، ولكن حتقق

 وك نين سابتلعهم.

مفراجعة حكومة، رجالها وموظفوها امثال هؤالء ليس من العقل يف شئ، بل ما يه ااّل ذةل وخنوع ال طائل 

 وراءه.

 مثلام قال عنرتة: فلو اكن سعيد القدمي موجودا  لقال

 ماُء احلياة بذةٍل كجهمن                 وهجمن ابلعّز أ خفُر مزنيل
#94 

71



ولكن ال وجود لسعيد القدمي. أ ما سعيد اجلديد فريى انه ال معىن حىت يف التلكم مع اهل ادلنيا. فلهيلكهم هللا 

 بدنيامه، وليقضوا ما يقضون، سنتحاُك يف احملمكة الكّبى ابذن هللا.

 ا ما يقوهل سعيد اجلديد، مث يسكت.هذ

 ومن الاس باب ادلاعية لعدم مراجعيت:

لهيي يعذبين اباليدي الظاملة ل هل ادلنيا هؤالء. وذكل بسشب ماال يس تحقونه من  السشب الثامن: ان القدر اال 

اين  . وقد كنت اؤثر الصمت، لعلمي"ان نتيجة حمبة غري مرشوعة عداوة ظاملة"مييل الهيم، وفق القاعدة: 

اس تحق هذا العذاب، حيث انين قد خدمت بصفة قائد للمتطوعني يف احلرب العاملية الاوىل، وخضت 

املعارك، وحضيت خبرية طاليب واحبّايئ مع نيل تقدير القائد العام للجيش، انور ابشا. وسقطت جرحيا ، 

اذلي حتديت به  "ات الستاخلطو "وُارست. وبعد جمييئ من ال رس القيت بنفيس يف املهاكل، بتأ ليفي كتاب 

الانلكزي ومه حيتلون اس تانبول. فعاونت هؤالء الاصدقاء اذلين أ لقوين يف عذاب الارس بغري سشب. واكن هذا 

جزايئ نظري معاونيت هلم، فاذاقين هؤالء من املصاعب واملتاعب يف ثالثة شهور ما يفوق املصاعب واملتاعب 

 ات.اليت قاسيت مهنا يف روس يا طوال ثال  س نو 

وعىل الرمغ من ان الروس اكنوا ينظرون ايّل بصفة قائد للمتطوعني الاكراد والظامل اذلي يذحب الارسى 

والقازاق، ااّل اهنم مل مينعوين من القاء ادلروس. فكنت القهيا عىل معظم زماليئ الارسى من الضباط البالغ 

رس، حفس به درسا  س ياس يا ، جلههل ابللغة عددمه تسعني ضابطا ، حىت ان القائد الرويس اس متع مرة اىل ادل

الرتكية، ومنعين مرة واحدة فقط ولكنه مسح يل بعد ذكل. مث اننا جعلنا غرفة يف الثكنة اليت كنا فهيا مسجدا  

، وكنت امئ امجلاعة، ومل يتدخلوا يف ذكل قط. ومل مينعوان من الاختالط واالتصال بعضنا  ل داء الصالة جامعة 

 طعوا عنا املراسالت.مع البعض ومل يق

بيامن ارى هؤالء اذلين يفرتض فهيم اهنم اخواين يف ادلين ويف الوطن مينعونين من ادلرس بغري سشب مع انين 

احاول ان افيدمه يف الاميان، ومه يعلمون انين قد قطعت عالقيت مع ادلنيا والس ياسة. حىت اهنم وضعوين يف 

بل يف ارس مفّدد، اذ منعوين عن الاختالط ابلناس،  - وليس ثال  س نوات - ال رس طوال ست س نوات

 ومن
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القاء ادلروس، بل حىت من القاء ادلروس اخلاصة يف غرفيت اخلاصة. علام  انين امحل شهادة يف ذكل، وحالوا 

بيين وبني املراسالت، بل منعوين حىت عن الامامة يف املسجد اذلي َّعرته بنفيس، واذلي كنت امئ امجلاعة 

وال اربع س نوات. حفرموين من ثواب امجلاعة، بل منعوين عن ان امئ جامعة متكونة من ثالثة اخوة يف فيه ط

ال خرة كنت اامهم دوما . فضال  عن ذكل لو ذكرين احدمه خبري، يغضب املوظف املراقب عيّل، وحياول بف ىت 
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لتفاهتم اليه.الوسائل ان هيّون من شأ ين، ويفّدد من املضايقات يك حيصل عىل تكرمي من أ م  ريه وا 

فقل يل بنفسك واحمك مبا شئت اهيا ال خ السائل: ان من اكن هذا وضعه، هل يراجع غري هللا س بحانه وتعاىل؟ 

ن اكن احلاُك هو املّدعي؟ مث قل ما شئت أ ن تقوهل يف هذه الاحوال احمليطة بنا.  فلمن يقّدم الفكوى ا 

بني اصدقايئ هؤالء. وحيث أ ن املنافق اشد من الاكفر واخبث  ولكين اقول: ان كثريا  من املنافقني قد اندسوا

 منه، فلهذا يذيقونين من العذاب ما مل يذقين اايه كفار الروس.

اهيا التعساء! ماذا فعلت بمك، وما اذلي افعهل ِبقمك؟ انين اسعى النقاذ اميانمك وابالغمك السعادة الابدية. يبدو 

دل خالف املأ مول. وانمت نظري ذكل تؤذونين يف لك فرصة ساحنة. فال ريب أ ن خدميت مل ختلُص بعُد هلل، ذلا يو

 اننا سنتحاُك يف احملمكة الكّبى.. اقول:

 حسشنا هللا ونعم الوكيل. نعم املوىل ونعم النصري.

 البايق هو البايق

 سعيد النوريس
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% 

 املكتوب السابع عرش

 ذيل اللمعة اخلامسة والعرشين

 عزاء بطفل

بح  انهابمسه س ُ

ْمِدِه( ِْ ِاالَّ يَُسِبـُّح ِِبَ  )َوِاْن ِمْن ََشٍء

 اي اخا ال خرة العزيز! "خادل"الس يد احلافظ 

حميِ  مْحِن  الرَّ  بِْسم هللا الرَّ

ليه راجعون(  ان ا  ان ّلّل وا   (152ــ 155)البقرة: )َوبرَِشّ الصابرين_ اذلين اذا َاصابهَْتُم ُمصيبٌة قالوا ا 

أ  وفاة طفلمك، ولكن احلمك هلل، فالرضاء بقضائه والتسلمي بقدره شعار الاسالم. أ سأ ل أ يخ! لقد أ ملين كثريا  نب

 هللا س بحانه وتعاىل أ ن يرزقمك الصّب امجليل، وأ ن جيعل لمك املرحوم ذخرا  لل خرة، وشفيعا  يوم القيامة.

  حقيقيا  لمك.تفع برشى سارة وتقطر سلواان   "مخس نقاط"وس نشنّي لمك ول مثالمك من املؤمنني املتقني 

 النقطة الاوىل:

ون( ورسها هو هكذا:  ان معىن ال ية الكرمية  )ِودْلاٌن ُمَخدلَّ
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ون يف اجلنة أ طفاال  حمبوبني مبا يليق ابجلنة.. وس يكونون مبعث  ن أ والد املؤمنني املتوفني قبل البلوع س يخدلَّ ا 

 رسور أ بدي يف احضان أ ابهئم وأ هماهتم اذلين مضوا اىل
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 . وس يكونون مدارا   لتحقيق أ لطف الاذواق الابدية للوادلين وهو حب الاطفال ومالطفة الاوالد.اجلنة.

ال وجود حملبة الاطفال ومداعبهتم يف "وحيث أ ن لك شئ ذليذ موجود يف اجلنة، فال حصة لقول َمن يقول: 

عبهتم بصفاء اتم وذلة اكمةل . بل هناك الفوز العظمي مبحبة الاطفال ومال"اجلنة خللوها من التاكثر والتناسل

طوال ماليني الس نني، من دون أ ن يفوهبا أ ملٌ وال كدٌر، بدال  من حمبهتم ومالعبهتم يف عرش س نوات دنيوية 

ون( فتصبح اكّب مدار لسعادة  قصرية فانية مفوبة ابل الم. لك هذا حتققه ال ية الكرمية جبمةل )ِودلاٌن خمدلَّ

 املؤمنني وتزّف أ عظم برشى هلم.

 النقطة الثانية:

رجل كرمي يف السجن.. أ لُحق به ودله احلبيب أ يضا . فاكن يتأ مل كثريا  مبفقات نجزه عن  - ذات يوم - اكن هناك

بنه فضال  عن مقاساته أ المه الفخصية.  تأ مني راحة ا 

الّ أ نه واحد من رعييت و "بعث اليه احلاُك الرحمي احدا  ليبلّغه:  بنك ا  ن اكن ا  أ حد أ فراد اميت، أ ن هذا الطفل وا 

ال. ال اعطي ودلي وال ".. بدأ  الرجل ابلباكء واحلرسة والتأ وه، وقال: "سأ خذه منك ل ربيه يف قرص مجيل خفم

نه مدار سلواين!  ."اسلّمه، ا 

ن كنت تتأ مل ل جل الطفل فهو  انّبى هل اصدقاؤه يف السجن: اي هذا ال داعي ل حزانك وال معىن لتأ ملك. ا 

رحيب بدال  من أ ن يبقى يف هذا السجن امللّو  املتعفن الضيق. وان كنت متأ ملا  ذلات س يميض اىل قرص ابذخ 

ذا بقي هنا  نفسك وتبحث عن نفعك اخلاص، فان الطفل س يعاين مفقات كثرية مع ضيق وأ مل شديدين فامي ا 

ة كل، ل جل أ ن حتصل عىل نفع مؤقت ومفكوك فيه! اما اذا ذهب اىل هناك فس يكون وس يةل ل لف نفع وفائد

ذكل ل نه س يكون سشبا  دلّر رمحة احلاُك كل، وس يصبح كل يف حمك الففيع. والبد أ ن احلاُك سريغب يوما  يف 

أ ن يسعده ابللقاء معك، وال جرم أ نه لن يرسهل اليك يف السجن، بل س يأ خذك اليه وخيرجك من السجن 

 عة هل وثقة به.ويبعثك اىل ذكل القرص لتحظى ابللقاء مع الطفل، فامي اذا كنت ذا طا
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ينبغي أ ن يتفكر فيه أ مثاكُل من املؤمنني عندما يتوىف أ طفاهلم، ويقولوا:  - اي أ يخ العزيز - ويف ضوء هذا املثال

ن هذا الطفل برئ، وان خالقه رحمي وكرمي، فبدال  من رقيت القارصة عليه، وبدال  من تربييت الناقصة هل، فقد  ا 

ته العناية ال لهية اىل كنفها العظمي، وأ خرجته من جسن املفقات واملصائب وال الم احتَضنَْته الرمحة ال لهية ومض 

 ادلنيوية وارسلته اىل ظالل جنة فردوسه العظمي. فهنيئا  ذلكل الطفل!
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وَمن يدري ماذا اكن يعمل وكيف اكن يترصف لو  ظل يف هذه ادلنيا؟ ذلا فأ ان لست متأ ملا عليه، بل أ راه سعيدا  

ا تأ ملي لنفيس ابذلات فال أ تأ مل لها أ ملا  شديدا ، فامي خيص متعيت اخلاصة. اذ  لو اكن ابقيا  يف ادلنيا حمظوظا .. ام

لاكن يضمن يل حمّبة الاوالد ومالعبهتم املؤقتة زهاء عرشة أ عوام ويه مفوبة ابل الم، ولرمبا لو اكن صاحلا  ابّرا ، 

ويتعاون معي، الا انه بوفاته فقد مضن يل حمبة الاوالد ولعرشة  واكن ذا قدرة يف أ مور ادلنيا اكن ميكنه أ ن يعينين

ماليني من الس نني ويف اجلنة اخلادلة، وأ صبح مففّعا  يل لدلخول اىل السعادة الابدية، فال أ كون اذن شديَد 

التأ مل عليه حىت عىل حساب نفيس كذكل. الن  َمن غابت عنه منفعة عاجةل مفكوك فهيا، ورحب أ لف منفعة 

  حمققة احلصول، لن يظهر الاحزان ال ليمة، ولن ينوح ايئسا  أ بدا !أ جةل

 النقطة الثالثة:

ال خملوقا  خلالق رحمي، وعبدا  هل، وبّك كيانه مصنوعا  من مصنوعاته س بحانه،  ن الطفل املتوىف.. ما اكن ا  ا 

ه أ مه وأ ابه خادَمني أ مينني هل، وصديقا  مودعا  من دلنه عند الوادلين ليبقى مؤقتا  حتت رعايهتام، وقد جعل س بحان

 ومنح الك  مهنام شفقة مذّلة، أ جرة  عاجةل أ زاء ما يقومان به من خدمة.

ن ذكل اخلالق الرحمي اذلي هو املاكل احلقيقي للطفل وهل فيه تسع وتسعون وتسعامئة حصة ولوادله  - وال ن. ا 

هنيا  خدماتك هل، فال يليق بأ هل الاميان اذا ما أ خذ مبقتىض رمحته وحمكته ذكل الطفل منك مُ  - حصة واحدة

أ ن حيزنوا ايئسني ويبكوا صارخني مبا يومئ اىل الفكوى أ مام موالمه احلق صاحب احلصص الالف، مقابل 

 حصة صورية. وامنا هذا شأ ن أ هل الغفةل والضالةل.
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 النقطة الرابعة:

ذن لاكن للحزن  لو اكنت ادلنيا أ بدية أ بد ال ابد، ولو اكن الانسان فهيا خادلا   خمدلا ، أ و لو اكن الفراق أ بداي ، ا 

حنن وأ نمت  - ال لمي وال سف اليائس معىن  ما. ولكن ما دامت ادلنيا دار ضيافة فايامن ذهب الطفل املتوىف فلكنا

 اىل هناك راحلون ال مناص. - كذكل

 مث ان هذه الوفاة ليست خاصة به هو وحده، بل يه طريق يسلكه امجليع.

 يكن الفراق أ بداي  كذكل، بل سيمت اللقاء يف ال ايم املقبةل يف الّبزخ ويف اجلنة. ذلكل ينبغي القول: احلمك وملا مل

ن هلل ما اخذ وما أ عطى، مع الاحتساب والصّب امجليل والفكر قائلني: امحلد هلل عىل لك حال.  هلل.. ا 

 النقطة اخلامسة:

ن الففقة اليت يه أ لطف جتليات الرمحة ال لهي ة وأ مجلها وأ طيهبا واحالها.. لهيي أ كسري نوراين، ويه أ نفذ من ا 

 العفق بكثري، ويه أ رسع وس يةل للوصول اىل احلق تبارك وتعاىل.
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فيجد  "العفق احلقيقي"ينقلبان اىل  - مبفالكت كثرية جدا   - نعم، مثلام أ ن العفق اجملازي والعفق ادلنيوي

تربط القلب ابهلل س بحانه ليوصل صاحَبه اىل  - ال مفالكتولكن ب - صاحبه هللا جل جالهل، كذكل الففقة

 هللا جل وعال بأ قرص طريق وأ صفى شّك.

ن اكن سعيدا   - والوادل أ و الوادلة عىل السواء حيبان ودلهام مبلء ادلنيا لكها، فعندما يؤخذ الودل من اي مهنام فانه ا 

د املنعم احلقيقي حارضا  فيقول: ما دامت ادلنيا يعرض وهجه عن ادلنيا ويدير لها ظهره فيج - ومن أ هل الاميان

زاء ما مىض اليه ودله عالقة وثيقة ويغمن حاةل معنوية سامية.  فانية زائةل فال تس تحق اذن ربط القلب هبا، فيجد ا 

ن أ هل الغفةل والضالةل حملرومون من سعادة هذه احلقائق امخلس وبرَُشايهتا. فقيسوا عىل ما يأ يت مدى ما مه  ا 

من أ حوال أ ليمة؛ عندما تُفاهد وادلة نجوز  طفلها الوحيد اذلي حتبه حبا  خالصا ، يتقلّب يف السكرات، فيه 

 يذهب فكرها حاال  اىل
#100 

رقوده يف تراب القّب بدل فراشه النامع الوثري، ملا تتصور املوت عدما  وفراقا  أ بداي ، لتومهها اخللود يف ادلنيا ونتيجة 

ا ال خيطر عىل ابلها رمحة الرمحن الرحمي وال جنته وال نعمة فردوسه املقمي.. فأ نت تس تطيع الغفةل والضالةل، ذل

 أ ن تقيس من هذا مدى ما يعانيه أ هل الضالةل والغفةل من أ مل وحزن ايئس بال بصيص من أ مل.

 بيامن الاميان والاسالم وهام وس يلتا سعادة ادلارين يقوالن للمؤمن:

ن هذا الطفل اذلي يعاين  ما يعاين من سكرات املوت سريسهل خالقه الرحمي اىل قدس جنته بعدما خيرجه من ا 

ذن وال  ... فال تقلق ا  هذه ادلنيا القذرة، زد عىل ذكل أ نه س يجعهل كل مفّفعا ، كام س يجعهل كل أ يضا  ودلا  أ بداي 

 (راجعون اليه ِوِاان هلل اان)تغمت. فالفراق مؤقت، واصّب قائال : احلمك هلل 

  هو البايقالبايق

 سعيد النوريس
#101 

% 

 املكتوب الثامن عرش

 ابمسه س بحانه

ْمِدِه( ِْ ِاالَّ يَُسِبـُّح ِِبَ  )َوِاْن ِمْن ََشٍء

 )هذا املكتوب يتضمن ثال  مسائل هممة(

 املسأ ةل املهمة الاوىل:  "

 سؤال:
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ان أ ولياء مفهورين امثال الف يخ حمي ادلين بن عريب 
1

 "توحات املكيةالف ")قدس رسه( صاحب كتاب  

والف يخ عبد الكرمي اجلييل 
2

يبحثون يف طبقات الارض  "الانسان الاكمل")قدس رسه( صاحب كتاب  

ويقولون: لقد  - كام يف الفتوحات - الس بع، ويف الارض البيضاء خلف جبل قاف، ويف امور نجيبة اكملفمف ية

 مثل مارأ ينا! فهل ما يقولونه صدق وصواب؟ فان اكن هكذا فليس يف ارضنا 

--- 
1
 م 1249 - 1125هـ / 235 - 529حمي ادلين بن عريب:   

هو محمد بن عيل بن محمد ابن عريب، ابو بكر احلامتي الطايئ ال ندليس، املعروف مبحي ادلين بن عريب، امللقب ابلف يخ 

. وقام برحةل فزار الفام ال كّب: فيلسوف، من أ امة املتلكمني يف لك عِل. ودل يف مرس يه )ابالندلس( وانتقل اىل اششيلية

راقة دمه. » شطحات«وبالد الروم والعراق واحلجاز. وانكر عليه اهل ادلاير املرصية  صدرت عنه، فعمل بعضهم عىل ا 

وحشس، فسعى يف خالصه عيل بن فتح البجايئ فنجا. واس تقر يف دمفق، فتويف فهيا هل حنو اربعامئة كتاب ورساةل، مهنا 

 تصوف وعِل النفس و)فصوص احلمك(.)الفتوحات املكية( يف ال 

شذرات اذلهب  1/115جامع كرامات الاولياء  3/195مزيان الاعتدال  2/241فوات الوفيات  2/251الاعالم 

5/119. 
2
هـ( وتويف عام  727هو عبد الكرمي بن ابراهمي بن عبد الكرمي اجلييل، يتسلسل نس به اىل الف يخ الكيالين. ودل عام )  

 املرتمج. - ».الانسان الاكمل يف معرفة ال واخر والاوائل«فقيه، هل مجةل مصنفات اشهرها:  هـ( وهو صويف532)

#102 

يقولون! واجلغرافية والعلوم احلارضة تنكر ما يقولونه! وان مل تكن اقواهلم صوااب  فكيف اصبحوا اولياء صاحلني، 

واحملسوس واملنافية للحقيقة، من اهل احلق اذ كيف يكون من ينطق مبثل هذه الاقوال اخملالفة للواقع املفاهد 

 واحلقيقة!.

اجلواب: اهنم من اهل احلق واحلقيقة، ومه ايضا  اهل والية وشهود، مفا شاهدوه فقد رأ وه حقا ، ولكن يقع اخلطأ  

يف قسم من احاكهمم، يف مفاهداهتم يف حاةل الفهود اليت ال ضوابط لها وال حدود، ويف تعبري رؤيهتم الفشهية 

 لرؤى اليت  ال حق هلم يف التعبري عهنا.اب

اذ كام ال حيق لصاحب الرؤاي التعبري عن رؤايه بنفسه، فذكل القسم من اهل الفهود والكفف ليس هلم احلق 

ان يعّبوا عن مفاهداهتم يف تكل احلاةل، حاةل الفهود. فاذلي حيق هل التعبري عن تكل املفاهدات امنا مه ورثة 

احملققني املعروفني ابالصفياء. وال ريب أ ن اهل الفهود هؤالء عندما يرقون اىل مقام الانشياء من العلامء 

 الاصفياء س يدركون خطأ مه بأ نفسهم ابرشاد الكتاب والس نة ويصححوهنا. وقد حصحها فعال  قسم مهنم.

 فاس متع اىل هذه احلاكية المتثيلية لتوضيح هذه احلقيقة، ويه:

الح حفلبا من غمنهام اللنب ووضعاه يف اانء خف يب ووضعا الناي القصيب اصطحب راعيان من اهل القلب والص
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 فوق حافيت الصحن. مث شعر أ حدهام ابلنعاس، وما فئت ان غلبه النوم، فنام واس تغرق يف نومه.

خيرج من أ نف صاحبه  - اكذلاببة - أ ما الثاين فقد ظل مستيقظا  يرقب صاحبه، واذا به يرى وك ن شيئا  صغريا  

، مث ميرق رسيعا  ويقف عىل حافة الاانء انظرا  يف اللنب مث يدخل من فوهة الناي من احد طرفيه وخيرج النامئ

 من فوهة الطرف ال خر، مث مييض ويدخل يف ثقب صغري حتت جشرية مفوكة اكنت ابلقرب من املاكن.

يأ يت اىل ذكل النامئ ويدخل مث يعود ذكل الفئ بعد مدة ومييض يف الناي أ يضا  وخيرج من الطرف ال خر منه، مث 

 يف أ نفه.. وهنا يستيقظ النامئ من نومه، ويصحو قائال  لصديقه:

 لقد رأ يت اي صديقي يف غفويت هذه رؤاي نجيبة!  -
#103 

 اللّهم اران خريا  وأ مسعنا خريا .. قل اي صديقي ماذا رأ يت؟  -

ن اجلرس مسقفا ، ولسقفه نوافذ، مررت من ِبرا  من لنب، وقد مد عليه جرس نجيب، واك - وأ ان انمئ - رأ يت  -

ذكل اجلرس، ورأ يت يف هناية الطرف الثاين منه غابة كثيفة ذات اجشار مدببة. وبيامن اان انظر الهيا متعجبا  رأ يت 

 كهفا  حتت الاجشار فرسعان ما دخلت فيه، ورأ يت كزنا  عظامي  من ذهب خالص.

 ف تعّّبها يل؟ أ جابه صديقه الصايح:فقل يل اي صديقي، ما ترى يف رؤايي هذه، وكي

ان ما رأ يته من ِبر اللنب هو هذا اللنب يف هذا الاانء، وذكل اجلرس اذلي فوقه هو الناي املوضوع فوق   -

حافتيه، والغابة يه هذه الفجرية املفوكة، وذكل الكهف الكبري هو هذا الثقب الصغري، حتت هذه النشتة 

عَول ل ريك الكزن بنفيس. فيأ يت صديقه ابملعَول ويبدأ ن احلفر حتت تكل القريبة منا. فهات اي صديقي امل

 الفجرية، ومل يلبثا حىت ينكفف هلام ما يسعدهام يف ادلنيا من كزن ذهيب.

وهكذا فان ما رأ ه النامئ يف نومه صواب وحصيح، وقد رأ ى ما رأ ى حقيقة وصدقا ، ولكن ل نه مس تغرق يف عامل 

ضوابط هل وال حدود، فال حيق للرايئ تعبري رؤايه، فضال  عن أ نه ال ميزي بني العامل املادي الرؤاي، وعامل الرؤاي ال 

واملعنوي، ذلا يكون قسم من حمكه خطأ . حىت أ نه يقول لصاحبه صادقا : لقد رأ يت بنفيس ِبرا  من لنب. ولكن 

مل املادي، فهل حق تعبري الرؤاي صديقه اذلي ظل صاحيا  يس تطيع ان ميزي بسهوةل العامل املثايل ويفرزه عن العا

 حيث خياطب صديقه قائال :

ان ما رأ يته اي صديقي حق وصدق، ولكن البحر اذلي رأ يته ليس ِبرا  حقيقيا ، بل قد صار اانء اللنب اخلف يب   -

 هذا يف رؤايك ك نه البحر، وصار الناي اكجلرس.. وهكذا..

املادي والعامل الروحاين، فلو مزجا معا ، تأ يت احاكهمام خطأ  وال وبناء عىل هذا املثال ينبغي المتيزي بني العامل 

 نصيب لها من الصحة.
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 ومثال أ خر:

هب ان كل غرفة ضيقة، وضعت يف جدراهنا الاربعة مرااي كبرية، تغطي لك مرأ ة اجلدار لكه، فعندما تدخل 

 غرفتك ترى ان الغرفة الضيقة قد اتسعت واصبحت اكلساحة الفس يحة، فاذا  قلت:

#104 

 انين أ رى غرفيت كساحة واسعة.. فانك ال شك صادق يف قوكل.  -

 ولكن اذا حمكت وقلت:

 وهو هنا عامل املرااي - غرفيت واسعة سعة الساحة فعال .. فقد اخطأ ت يف حمكك، ل نك قد مزجت عامل املثال  -

 بعامل الواقع واحلقيقة، وهو هنا عامل غرفتك كام يه فعال . -

ماجاء عىل أ لس نة بعض أ هل الكفف، أ و ما ورد يف كتهبم حول الطبقات الس بع للكرة وهكذا تبني ان 

الارضية من تصويرات من دون أ ن يزِنوا بياانهتم مبوازين الكتاب والس نة ال تقترص عىل الوضع املادي واجلغرايف 

 لالرض. اذ قالوا:

ف الس نني. واحلال ان الكرة ان طبقة من طبقات الارض خاصة ابجلن والعفاريت ولها سعة مسرية أ لو 

 الارضية اليت ميكن قطعها يف بضع س نني ال تنطوي عىل تكل الطبقات العجيبة الهائةل السعة.

ولكن لو فرضنا ان كرتنا الارضية كبذرة صنوبر يف عامل املعىن وعامل املثال ويف عامل الّبزخ وعامل الارواح، فان 

يف تكل العوامل س تكون كفجرة صنوبر خضمة جدا  ابلنس بة لتكل جشرهتا املثالية اليت س تنبثق مهنا وتمتثل 

البذرة. ذلا فان قسام  من أ هل الفهود يرون أ ثناء سريمه الروحاين طبقات الارض يف عامل املثال واسعة سعة 

هموةل جدا ، فيفاهدوهنا بسعة مسرية أ لوف الس نني. مفا يرونه صدق وحقيقة. ولكن ل ن عامل املثال ششيه صورة 

ممزوجني معا . فيعّّبون عام يفاهدون كام هو. ولكن ل ن  - أ ي العاملني لكهيام - لعامل املادي، فهم يروهناماب

مفهوداهتم غري موزونة مبوازين الكتاب والس نة ويسجلوهنا كام يه يف كتهبم عندما يعودون اىل عامل الصحو، 

 لقرص عظمي وحديقة فيحاء تس توعبه مرأ ة صغرية، فان الناس يتلقوهنا خالف احلقيقة. اذ كام ان الوجود املثايل

 كذكل سعة الوف الس نني من العامل املثايل، واحلقائق املعنوية تس توعهبا مسافة س نة من العامل املادي.
#105 

 خامتة

 يُفهم من هذه املسأ ةل:

لقسم من الاولياء ان درجة الفهود أ وطأ  بكثري من درجة الاميان ابلغيب. أ ي ان الكففيات اليت ال ضوابط لها 

املستندين اىل شهودمه فقط، ال تبلغ أ حاكم الاصفياء واحملققني من ورثة الانشياء اذلين ال يستندون اىل الفهود 

بل اىل القرأ ن والويح، فيصدرون احاكهمم حول احلقائق الاميانية السديدة. فهيي حقائق غيشية الا اهنا صافية 
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 وزونة مبوازين.ال شائبة فهيا. ويه حمددة بضوابط، وم

اذن مفزيان مجيع الاحوال الروحية والكففيات والاذواق واملفاهدات امنا هو: دساتري الكتاب والس نة 

 السامية، وقوانني الاصفياء واحملققني احلدس ية.

 املسأ ةل الثانية املهمة:

 سؤال:

د اذلين هلم الوالية الكّبى، ومه من أ رفع املقامات، بيامن ال نفاهد لها أ ثرا  عن "وحدة الوجود"يعتّب الكثريون 

الصحابة الكرام ويف مقدمهتم اخللفاء الراشدون، وال عند اامة أ ل البيت ويف مقدمهتم امخلسة املعروفون بأ ل 

العباء، وال عند اجملهتدين ويف مقدمهتم ال امة الاربعة، وال عند التابعني، فهل اذلين أ توا من بعد هؤالء اكتففوا 

 ع من طريقهم؟ وهل س بقومه يف هذا املضامر؟!طريقا  أ مسى وارف

اجلواب: الك.. وحاش هلل أ ن يكون الامر كذكل، فليس يف مقدور أ حد اكئنا  من اكن ان يصل اىل مس توى 

أ ولئك ال صفياء اذلين اكنو أ قرب النجوم الالمعة اىل مشس الرساةل والوارثني السابقني اىل كنوز النبوة فضال  

 اط املس تقمي امنا هو طريقهم واملهنج القومي امنا هو مهنجهم.عن أ ن يس بقومه. فالرص 

أ ما وحدة الوجود فهيي مرشب ونزعة وحال ويه مرتبة انقصة، ولكن لكوهنا مرّشبة بذلة وجدانية ونفوة روحية 

رية اليت فان معظم اذلين حيملوهنا أ و يدخلون الهيا ال يرغبون يف مغادرهتا فيبقون فهيا، ظانني أ هنا يه املرتبة ال خ

 ال تسمو فوقها مرتبة وال يطالها أ فق.

 ذلكل فان صاحب هذا املرشب، ان اكن ذا روح متجردة من املادة ومن وسائلها
#106 

ومزقت س تار ال س باب وحتررت من قيودها وانلت شهودا  يف جلة الاس تغراق اللكي، فان مثل هذا الفخص 

دة شهود وليس من وحدة الوجود، فتحقق لصاحهبا قد يصل اىل وحدة وجود حايل ال علمي، انش ئة من وح

 كامال  ومقاما  خاصا  به، بل قد توصهل اىل اناكر وجود الكون عند تركزي انتباهه يف وجود هللا.

أ ما ان اكن صاحب هذا املرشب من اذلين اغرقهتم املادة وأ س باهبا. فان ادعاءه لوحدة الوجود قد تؤدي به اىل 

 لكون انتباهه منحرصا  عىل وجود الكون.اناكر وجود هللا س بحانه 

ويه  "حقائق الاش ياء اثبتة"نعم! أ ن الرصاط املس تقمي لهو طريق الصحابة والتابعني وال صفياء اذلين يرون أ ن 

القاعدة اللكية دلهيم، ومه اذلين يعلمون أ ن ال دب الالئق ِبق هللا س بحانه وتعاىل هو قوهل تعاىل: )ليس مكثهل 

أ ي انه مزّنه عن الفشيه والتحزي والتجزؤ. وان عالقته ابملوجودات عالقة اخلالق  (11)الفورى:َشء( 

ابخمللوقات، فاملوجودات ليست أ وهاما  كام يدعي أ حصاب وحدة الوجود، بل هذه الاش ياء الظاهرة يه من 
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 أ اثر هللا س بحانه وتعاىل.

ال موجود "اي  "مهه از اوست"الصحيح وامنا  "ال موجود الا هو"اي  "مهه اوست"اذن فليس حصيحا  قوهلم 

 ذكل ل ن احلاداثت ال ميكن ان تكون القدمي نفسه، أ ي ازلية. "الا منه

 وميكن تقريب املوضوع اىل ال ذهان مبثالني:

السلطان "ال ول: لنفرض ان هناك سلطاان ، وان لهذا السلطان دائرة عدل، فهذه ادلائرة تكون ممثةل المس 

اذن فان هل دائرة تعكس فهيا ذكل الامس. كام أ ن هذا  "خليفة"لطان يف الوقت نفسه هو . وان هذا الس"العادل

ذلا س تكون هل دائرة عسكرية تظهر ذكل الامس. فاجليش مظهر لهذا  "القائد العام للجيش"السلطان حيمل أ مس 

ئرة العدل اليت فقط وانه ال توجد سوى دا "السلطان العادل"الامس. وال ن اذا قيل بأ ن هذا السلطان هو 

غري  - تعكس امس السلطان الاعظم، ففي هذه احلاةل تظهر ابلرضورة بني موظفي دائرة العدل صفة اعتبارية

ل وصاف علامء دائرة الفؤون ادلينية وأ حواهلم، أ ي ينبغي ان يتصور صفة ظلية واتبعة وغري حقيقية  - حقيقية

ذكل احلال ابلنس بة لدلائرة العسكرية، اذ البد أ ن تظهر دلائرة الفؤون ادلينية بني موظفي دائرة العدل. وك

 أ حوالها ومعامالهتا بفّك ظيل وفريض وغري حقيقي بني موظفي دائرة العدل وهكذا.
#107 

وحامكيته يف دائرة العدل،  "احلاُك العادل"اذن ففي هذه احلاةل فان امس السلطان احلقيقي وصفة حامكيته احلقيقية 

...اخل، فتبقى نسشية وغري حقيقية، بيامن ماهية "القائد العام للجيش"و  "اخلليفة"ل أ ما صفاته الاخرى مث

السلطان وحقيقة السلطنة تقتضيان هذه الاسامء مجيعا  بصورة حقيقية، وان ال سامء احلقيقية تتطلب يه 

 الاخرى دوائر حقيقية وتقتضهيا.

متعددة لها، أ مثال: الرمحن، الرزاق، الوهاب،  وهكذا فان سلطنة ال لوهية تقتيض وجود أ سامء حس ىن حقيقية

 اخلالق، الفعال، الكرمي، الرحمي، وهذه الاسامء والصفات تقتيض كذكل وجود مرااي حقيقية لها.

ويزنلون املوجودات مزنةل العدم واخليال فان  "ال موجود الا هو"وال ن ما دام أ حصاب وحدة الوجود يقولون 

ب الوجود، املوجود، ال حد، الواحد، جتد لها جتلياهتا احلقيقية ودوائرها احلقيقية، اسامء هللا تعاىل أ مثال: واج

فال ترض تكل الاسامء شيئا ،  - واصبحت خيالية وعدمية - وحىت ان مل تكن دوائر هذه الاسامء ومراايها حقيقية

 هذه احلاةل ال جتد اسامء بل رمبا يكون الوجود احلقيقي اصفى وأ ملع ان مل يكن يف مرأ ته لون الوجود. ولكن يف

هللا احلس ىن الاخرى أ مثال: الرمحن، الرزاق، القهار، اجلبار، اخلالق، جتلياهتا احلقيقية. بل تصبح اعتبارية 

وال ميكن ان تكون ظال ، ويه أ صلية ال ميكن  "املوجود"ونسشية، بيامن هذه الاسامء يه أ سامء حقيقية ك مس 

 ان تكون اتبعة.

 "حقائق ال ش ياء اثبتة"بة واجملهتدين وال صفياء وأ امة أ هل البيت عندما يفريون اىل أ ن وهكذا فان الصحا

81



يقرون بأ ن ل سامء هللا تعاىل جتليات حقيقية وان مجليع ال ش ياء وجودا  عرضيا  أ س بغه هللا علهيا ابخللق والاجياد، 

الا أ نه ليس  "واجب الوجود"بة لوجود ومع أ ن هذا الوجود يعتّب وجودا  عرضيا  وضعيفا  وظال  غري دامئ ابلنس  

وهو  "اخلالق"وهام  وليس خياال ، فان هللا س بحانه وتعاىل  قد أ س بغ عىل الاش ياء صفة الوجود بتجيل امسه 

 يدمي هذا الوجود.

املثال الثاين: لنفرض أ ن يف هذه الغرفة أ ربع مرااي جدارية كبرية موضوعة عىل جدراهنا الاربعة، فصورة الغرفة 

سم عىل لك مرأ ة من هذه املرااي، ولكن لك مرأ ة تعكس صورة الاش ياء ابلفّك اذلي يناسب صفهتا ترت 

ولوهنا، أ ي ان لك مرأ ة س تعكس منظرا  خاصا  للغرفة. فاذا دخل رجالن اىل الغرفة واطلع أ حدهام عىل احدى 

 ود مراايهذه املرااي فانه يعتقد بأ نه يرى مجيع ال ش ياء مرتسمة فهيا، وعندما يسمع بوج
#108 

اخرى وما فهيا من صور فانه يعتقد بأ هنا صور املرااي اليت تنعكس عىل مرأ ته نفسها واليت ال تفغل الا حزيا  

 صغريا  مهنا، بعد أ ن تضاءلت صورهتا مرتني وتغريت حقيقهتا فيقول:

 انين أ رى الصورة هكذا. اذن فهذه يه احلقيقة.

كل وما تراه حصيح، ولكن ليس هو يف الواقع صورة احلقيقة نفسها، فيقول هل الرجل الثاين: نعم انك ترى ذ

فهناك مرااي أ خرى غري املرأ ة اليت حتدق فهيا، وتكل املرااي ليست صغرية وضئيةل ومنعكسة من الظالل كام تراها 

 يف مرأ تك!

سامء احلس ىن وهكذا فان لك امس من أ سامء هللا احلس ىن يتطلب مرأ ة خاصة به لك عىل حدة. مفثال : ان الا

ملا اكنت أ سامء حقيقية وأ صلية فاهنا تقتيض موجودات الئقة هبا وخملوقات حمتاجة اىل  "الرمحن، الرزاق"أ مثال: 

 مثل هذا الرزق ومثل هذه الرمحة.

يس تدعي جنة  "الرحمي"خملوقات حية حمتاجة اىل الرزق يف عامل حقيقي، فان امس  "الرمحن"فكام يقتيض امس 

املوجود، الواحد، ال حد، واجب "ا فان اعتبار أ سامء معينة من أ سامء هللا احلس ىن أ مثال حقيقية كذكل. ذل

يه الاسامء احلقيقية فقط وتومه ال سامء احلس ىن الاخرى اتبعة وظال  لها حمك غري عادل وتنكّب عن  "الوجود

 واجب الاحرتام لهذه الاسامء احلس ىن كام ينبغي.

الوالية الكّبى ان هو الا طريق الصحابة وال صفياء والتابعني واامة اهل  اذن فالرصاط املس تقمي، بل رصاط

 البيت والاامة اجملهتدين وهو الطريق اذلي سلكه التالميذ ال َول للقرأ ن الكرمي.

ََّك َانَْت الَْعلمُي الَْحكمي( َّْمَتنا ِان ْبَحانََك اَل ِعِْلَ لَنَا ِااّل ما عَل  )س ُ

 ذ هديتنا وهب لنا من دلنك رمحة انك انت الوهاب()ربنا ال تزغ قلوبنا بعد ا

82



 اللّهم صل عىل من ارسلته رمحة للعاملني وعىل أ هل وحصبه أ مجعني
#109 

 املسأ ةل الثالثة:

 ويه املسأ ةل املهمة اليت ال ميكن حلها ابلعقل وال كففها ابحلمكة والفلسفة.

ٍِ هو يف شأ ن(   (21)الرمحن:قال تعاىل: )لّك يوٍم

 (12)الّبوج:يُريد(  )فّعاٌل ملا

 سؤال:

ما رس هذه الفعالية احملرية لاللباب اجلارية يف الاكئنات وما حمكهتا؟ وِلَم ال تس تقر هذه املوجودات ادلائبة يف 

 احلركة، بل تتجدد وتتغري؟

اجلواب: ان ايضاح هذه احلمكة حيتاج اىل الف حصيفة، فندع الايضاح جانبا  وحنرص اجلواب يف غاية 

 يف حصيفتني اثنتني فنقول: الاختصار

ان خشصا  ما اذا ادى وظيفة فطرية، أ و قام مبهمة اجامتعية، وسعى يف اجنازها سعيا  حثيثا ، فالشك أ ن املفاهد 

 يدرك أ نه ال يقوم هبذا العمل ااّل بدافعني:

 ."العةل الغائية"بــ الاول: هو املصاحل والمثرات والفوائد اليت ترتتب عىل تكل الوظيفة واملهمة ويه اليت تسمى 

الثاين: ان هناك حمبة، وشوقا ، وذلة يفعر هبا الانسان اثناء ادائه لتكل الوظيفة، مما يدفعه اىل القيام هبا ِبرارة 

 ."ادلاعي واملقتيض"وشوق، وهذا ما يسمى بـ 

فهية، ومن بعدها مثال ذكل: ان الالك وظيفة فطرية يف تاق الانسان اىل القيام هبا بدافع من ذلة انش ئة من ال 

 فهناك امناء اجلسم وادامة احلياة كنتيجة لاللك ومثرة هل.

)وهلل املثل الاعىل( فان الفعالية اجلارية يف هذا الكون الواسع اليت حتري الالباب وجتعل العقول يف مغرة 

 ِبيث ان اندهاش وانجاب امنا تستند اىل قسمني من الاسامء، وجتري نتيجة اظهار حمكتني اثنتني واسعتني

 الك مهنام ال حيدها حدود.

 احلمكة الاوىل:

ان اسامء هللا احلس ىن لها جتليات ال حتد وال حترص، فتنوع اخمللوقات اىل انواع ال حترص انشئ من تنوع تكل 

التجليات غري احملصورة. والاسامء ِبد ذاهتا البد لها من الظهور اي تس تدعي اظهار نقوشها، اي تقتيض 

ت جاملها يف مرااي نقوشها واشهادها. مبعىن ان تكل الاسامء تقىض بتجدد كتاب الكون، اي جتدد مفاهدة جتليا

 املوجودات أ ان  فأ ان ، ابس مترار دون توقف، اي ان تكل الاسامء تقتيض كتابة
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ام املوجودات جمددا  وببالغة حكيمة ومغزى دقيق ِبيث يظهر لك مكتوب نفسه امام نظر اخلالق جل وعال وام

 انظار املطالعني من املوجودات املالكة للفعور ويدفعهم لقراءته.

 السشب الثاين واحلمكة الثانية:

كام ان الفعالية املوجودة يف اخمللوقات قاطبة انبعة من ذلة ومن شهية ومن شوق، بل ان يف لك فعالية مهنا ذلة، 

 بل لك فعالية يه ِبد ذاهتا نوع من الذلة.

( فهناك شفقة مقدسة مطلقة وحمبة مقدسة مطلقة تليقان به س بحانه وتالامان غناه املطلق )وهلل املثل الاعىل

وتعاليه وتقدسه وتوافقان كامهل املطلق. مث ان هناك شوقا  مقدسا  مطلقا  يليق به أ ت من تكل الففقة املقدسة 

ان جاز  - الئقة به واحملبة املقدسة، وهناك رسور مقدس انشئ من ذكل الفوق املقدس وهناك ذلة مقدسة

انش ئة من ذكل الرسور املقدس، مث ان الرمحة املطلقة النابعة من تكل الذلة املقدسة، وما ينفأ  من  - التعبري

اخمللوقات قاطبة من رىض عام وكامل شامل من انطالق اس تعداداهتا من القوة اىل الفعل وتمكّلها، مضن فعالية 

وافتخار مقدس مطلق.. لك ذكل مبا  - ان جاز التعبري - قدس مطلقالقدرة.. مفا ينفأ  من لك هذا من رىض م

 يليق وخيص الرمحن الرحمي س بحانه يقتىض فعالية مطلقة وبصورة ال حتد.

وحيث أ ن الفلسفة والعِل جتهالن هذه احلمكة ادلقيقة يف الفعالية اجلارية يف الوجود، خلط احصاهبا الطبيعة 

ب اجلامدة يف مغرة هذه الفعالية البصرية العليمة احلكيمة، مفا اهتدوا اىل نور الصامء واملصادفة العفواء والاس با

 احلقيقة بل ضلوا ضالال  بعيدا .

 )قل هللا مث ذرمه يف خوضهم يلعبون(

 )ربنا ال تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من دلنك رمحة انك انت  الوهاب(

ات املوجودات وعىل أ هل وحصبه ما دام الارض اللّهم صل وسِل عىل اكشف طلسم اكئناتك بعدد ذر 

 والسموات.

 البايق هو البايق

 سعيد النوريس
#111 

% 

 املكتوب التاسع عرش

وسِل ادلاةل عىل  صدق  عليه هللا تبنّي هذه الرساةل اكرث من ثالمثائة معجزة من معجزات الرسول الاكرم صىل

يضا  بأ هنا كرامة من كرامات تكل املعجزات، وعطية من رسالته، ويه يف الوقت اذلي تبيهّنا تعلن عن نفسها ا
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 عطياهتا، فاصبحت يه بذاهتا خارقة واحضة ابكرث من ثالثة وجوه:

الاول: ان تأ ليفها َحَدٌ  خارق بال شك، حيث ُالّفت من دون مراجعة ملصدر، اعامتدا  عىل اذلاكرة فقط رمغ 

من مائة حصيفة. عالوة عىل أ هنا ُكتشت يف زوااي اجلبال  ما تف متل عليه من رواايت لالحاديث الرشيفة يف أ كرث

وبواطن الوداين والشساتني، خالل ما يقرب من اربعة اايم ومبعدل ثال  ساعات يوميا ، أ ي يف اثنيت عرشة 

 ساعة!.

 الثاين: ان مس تنسخها ال ميّل من اس تنساخها همام اس تنسخ مهنا، ومداومة القراءة فهيا ال تُذهب ِبالوهتا رمغ

ما يقارب الس بعني نسخة، خالل س نة  - حوالينا - طولها؛ ذلا فقد ااثرت مهم الكساىل من املس تنسخني، فكتبوا

واحدة، يف هذا الوقت العصيب، مما اعطى للمطلعني عىل ظروفنا قناعة اكفية بأ ن هذه الرساةل يه واحدةٌ من 

 كرامات تكل املعجزات.

يف القطعة  "القرأ ن الكرمي"وسِل يف الرساةل لكها، ولفظ  عليه هللا صىل "الرسول  الاكرم"الثالث: ان لكمة 

اخلامسة مهنا، قد توافقت عند أ حد املس تنسخني دون أ ن يكون هل عِل ابلتوافق، وحصل التوافق نفسه دلى 

املس تنسخني الامثنية ال خرين دون ان يلتقى هؤالء بعضهم ببعض وقبل ان ينكفف التوافق املذكور حىت 

 ة لنا. مفن اكن عىل شئ من الانصاف ال حيمل هذا عىل املصادفة البتة، بل َحمَك لُك َمن اطلعابلنس ب
#112 

عليه أ ن هذا رٌس من ارسار الغيب، وان الرساةل كرامة من كرامات املعجزة ال محدية عىل صاحهبا افضل الصالة 

 والسالم.

ث الواردة فهيا فضال  عن كوهنا حصيحة ومقبوةل هذا وان الاسس اليت تتصدر الرساةل هممة جدا ، وان الاحادي

 دلى اامة احلديث، فهيي تبني الاكرث ثبوات  وقطعية من الرواايت.

فلو اردان تشيان مزااي هذه الرساةل الحتجنا اىل رساةل اخرى مثلها، ذلا هنيب ابملف تاقني الهيا قراءهتا ولو مرة 

 واحدة يك يلمسوا بأ نفسهم تكل املزااي.

 ريسسعيد النو 

 تنشيه

ن أ خطأ ت يف لفظ  لقد أ وردُت احاديث رشيفة كثرية يف هذه الرساةل، ومل يكن دلّي شئ من كتب احلديث، فا 

الاحاديث الواردة فلُيصحح أ و لُيحمل عىل الرواية ابملعىن، اذ القول الراحج: انه جتوز رواية احلديث الرشيف 

ه، مفا وجد يف هذه الرساةل من اخطاء يف الالفاظ، مبعناه، اي أ ن يذكر الراوي معىن احلديث بلفظٍ من عند

. "رواية ابملعىن"فلينظر الهيا ابعتبارها 
1
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 سعيد النوريس

--- 
1
مالحظة: لقد الحظت تفابه الرواايت الواردة يف هذه الرساةل، رمغ الاختالف يف املواضع، مع ما ذكره القايض عياض   

فثبّت عبارات القايض عياض بدال  من عبارايت املرتمجة وحرصهتا بني » ىالففا بتعريف حقوق املصطف«يف كتابه املفهور 

جزاه هللا خريا . فّك » فالح عبدالرمحن عبدهللا«قوسني مزدوجني للمتيزي. أ ما خترجي الاحاديث الرشيفة فقد قام به الاخ 

 املرتمج. - م يف اجملدلات الاخرى.خترجي للحديث يف الهوامش مل يذيّل ابمس املرتمج فهو هل سواء أ اكن يف هذا اجملدل أ  
#113 

 املعجزات ال محدية

 عىل صاحهبا افضل الصالة وأ مت التسلمي

 اِبمسه س بحانه

ْمِدِه( ِْ ِاالَّ يَُسِبـُّح ِِبَ  )َوِاْن ِمْن ََشٍء

 بسم هللا الرمحن الرحمي

دا _ محمٌد رسوُل هللا واذلين ) هو اذلي ارسل رسوهَل ابلهُدى ودين احلق لُيظهره عىل ادلين لكّه وكفى ابهلل شهي

معه اشداُء عىل الكفار رحامُء بيهنم ترهيم ركّعا  جُسّدا  يشتغون فضال  من هللا ورضواان  س اميمه يف وجوههم من أ ثر 

الُسجود ذكل َمثَلُهم يف التوراة ومثلهم يف الاجنيل كزرع أ خرَج شطئَه فازره فاس تغلظ فاس توى عىل سوقه 

ــ 25)الفتح:  هبم الكفاَر وعَد هللا اذلين أ َمنُوا وَعلوا الصاحلات مهنم مغفرة  واجرا  عظامي ( يُعجُب الزّراع ليغيظ

21) 

 هللا ]نظرا  لقيام اللكمتني التاسعة عرشة واحلادية والثالثني اخلاصتني ابلرساةل الامحدية اثبات نبوة محمد صىل

ملعاٍت من تكل احلقيقة الكّبى مضن  - تمتة  هلام -  هناوسِل بدالئل قاطعة، حنيل الهيام قضية االثبات ونبنّي  عليه

 [."تسع عرشة اشارة بليغة ذات مغزى"

 الاشارة البليغة الاوىل

ال ريب ان ماكل هذا الكون وربّه خيلق ما خيلق عن عٍِل ويترصف يف شؤونه عن حمكة، ويدير لك هجة عن 

مر قاصدا  اظهار احِلمَك والغاايت واملصاحل اليت رؤية ومفاهدة، ويريب لك شئ عن عِل وبصرية، ويدبّر ال  

 ترتاءى من لك شئ.

مفا دام اخلالق يعِل، فالعاِلُم يتلكم. وحيث انه سيتلكم، فس يكون الكمه حامت  مع َمن يفهمه من ذوي الفعور 

مادام والفكر والادراك، بل مع الانسان اذلي هو افضل انواع ذوي املفاعر والفهم وأ مجعهم لتكل الصفات. و 

 الكمه س يكون مع نوع الانسان، فسيتلكم، اذا  مع َمن هو أ هل للخطاب من الاكملني من بين الانسان اذلين
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#114 

ميلكون أ عىل اس تعداد وأ رفع أ خالق واذلين مه أ هٌل ل ن يكونوا قدوة للجنس الشرشي وأ امة هل. فال ريب انه 

ولياء واخلصامء بأ نه صاحب أ مسى أ خالق وأ فضل وسِل اذلي شهد ِبقه الا عليه هللا سيتلكم مع محمد صىل

اس تعداد، واذلي اقتدى به مُخس العامل، وانضم حتت لوائه املعنوي نصف الارض، واس تضاء املس تقبل ابلنور 

اذلي بُعث به طوال ثالثة عرش قران  من الزمان، واذلي يصيّل عليه أ هل الاميان والنورانيون من الناس دوما  

والسعادة والثناء واحلب، وجيددون معه البيعة مخس مرات يوميا  وقد تلكم معه فعال .  ويدعون هل ابلرمحة

ماما  للناس اكفة وقد جعهل فعال .  وس يجعهل رسوهل حامت  وقد جعهل فعال . وس يجعهل قدوة وا 

 الاشارة البليغة الثانية

ا، وهو القرأ ن الكرمي، واظهر حنو الٍف وسِل النبوة، وقّدم برهاان  علهي عليه هللا لقد اعلن الرسول الكرمي صىل

من املعجزات الباهرة، كام هو اثبت دلى اهل التحقيق من العلامء 
1

. هذه املعجزات مبجموعها اللكي اثبتة قطعية 

كقطعية ثبوت دعوى النبوة، حىت ان اس ناد املعجزات اىل السحر اذلي يورده القرأ ن الكرمي يف مواضع كثرية 

دلاء ليفري اىل اهنم مل ينكروا وقوع املعجزات ومل يسعهم ذكل، وامنا اس ندوها اىل السحر عىل لسان الكفار ال  

 خداعا  ل نفسهم وتغريرا  ابتباعهم.

 نعم، أ ن للمعجزات ال محدية  قطعية اتمة تبلغ قوة مائة تواتر، فال سشيل اىل اناكرها قط.

كرمي، أ ي ك ن املعجزة تقوم مقام قول هللا: صدق واملعجزة ِبد ذاهتا تصديٌق من رب العاملني دلعوى رسوهل ال

 عبدي فأ طيعوه.

 مثال للتوضيح:

لو كنَت يف حرضة سلطان أ و يف ديوانه، وقلَت ملن حوكل: لقد عينين السلطان عامال  يف ال مر الفالين، وحيامن 

ون ذكل شهادة صدق طلبوا منك دليال  عىل ادعائك أ ومأ  السلطان بنفسه: أ ْن نعم، اين جعلته عامال . أ ال يك

عاداته وبّدل قوانينه لرجاء منك؟ أ فال يكون ذكل تصديقا  أ قوى  - ل جكل - كل؟. فكيف اذا خرق السلطان

 دلعواك وأ ثشت من قول: نعم؟

--- 
1
 (1/2( وحصيح مسِل برشح النووي )553ــ 2/552انظر فتح الباري رشح  حصيح البخاري البن جحر العسقالين )  

 املرتمج. -

#115 

وسِل، اذ قال: انين رسول من رب العاملني. وأ ما دلييل فهو انه  عليه هللا وكذكل اكنت دعوى الرسول صىل

س بحانه يبّدل قوانينه املعتادة ابلتجايئ ودعايئ وتوسيل اليه. وهاُك انظروا اىل أ صابعي، انه يفّجر مهنا املاء كام 
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يل شقني ابشارة من اصبعي.. وانظروا اىل تكل الفجرة يتفّجر من مخس عيون.. وانظروا اىل القمر، انه يفقّه 

كيف تأ يت ايّل لتصدقين وتفهد يل.. وانظروا اىل هذه احلفنة من الطعام كيف اهنا تُف بع مائتني أ و ثالمثائة رجٍل! 

 وسِل مئات من املعجزات أ مثال هذه. عليه هللا وهكذا أ ظهر صىل

ِل وبراهني نبوته ال تنحرص يف معجزاته، بل يرى املدققون وس عليه هللا واعِل، ان دالئل صدق الرسول صىل

ان مجيع حراكته وافعاهل وأ حواهل وأ قواهل وأ خالقه وأ طواره وسريته وصورته، لك ذكل يثشت اخالَصه وصدقَه. 

حىت أ من به كثري من علامء بين ارسائيل مبجرد النظر اىل طلعته الهبية، أ مثال: عبد هللا بن سالم اذلي قال: 

َتشنُت وهَجُه عرفُت ان وهجه ليس بوجه اكذبفل" . "ام اس ْ
1

 

وعىل الرمغ من ان العلامء احملققني قد ذكروا ما يقارب ال لف من دالئل نبوته ومعجزاته فان هناك أ لوفا  مهنا، 

بل مئات ال لوف. ولقد صّدق بنبوته مئات ال لوف من الناس املتباينني يف الفكر مبئات ال لوف من الطرق. 

 وسِل، عدا انجازه البالغ أ ربعني وهجا . عليه هللا قرأ ن الكرمي وحده يظهر أ لفا  من الّباهني عىل نبوته صىلوال

وملا اكنت النبوة حمققة واثبتة يف اجلنس الشرشي، وان مئات ال لوف 
2

من الشرش جاءوا فاعلنوا النبوة، وقّدموا  

وسِل تكون اثشت واكد من امجليع، ل ن مدار  عليه هللا صىل املعجزات برهاان  وتأ ييدا  لها، فال شك ان نبوة محمد

نبوة الانشياء وكيفية معامالهتم مع اممهم وادلالئل واملزااي وال وضاع اليت دلت عىل نبوة عامة الرسل أ مثال موىس 

ن وسِل. وحيث ا عليه هللا وعيىس علهيام السالم توجد بأ مت صورها وأ فضل معانهيا دلى الرسول الكرمي صىل

وسِل، فان حمك النبوة ال حماةل اثبت هل بقطعية اوحض  عليه هللا عةل حمك النبوة وسشهبا أ مكل وجودا  يف ذاته صىل

 من سائر الانشياء علهيم السالم.

--- 
1
( عن الرتمذي 1/247(. والففا )5579وردت قصة اسالم عبد اّلّل بن سالم يف حصيح البخاري )انظر املفاكة   

 وغريه .
2
ايب أ مامة، قال أ بو ذر: )قلت: اي رسول اّلّل ُك وفاُء عّدة ال نشياء؟ قال: )مائة الف وأ ربعة وعرشون أ لفا، الرسُل عن   

قال احملقق: حديث   5737ت 3/122من ذكل ثالمثائة ومخسة عرش جام  غفريا ( رواه الامام امحد )مفاكة املصابيح 

 (.44ــ1/43حصيح(. وانظر زاد املعاد حتقيق الارانؤوط )

#116 

 الاشارة البليغة الثالثة

وسِل كثرية جدا  ومتنوعة جدا ، وذكل ل ن رسالته عامة وشامةل مجليع  عليه هللا ان معجزات الرسول صىل

 الاكئنات؛ ذلا فهل يف أ غلب أ نواع الاكئنات معجزات تفهد هل، ولنوحض ذكل مبثال:

عامرة بأ قوام ش ىت، حامال  هلم هدااي مثينة متنوعة، فان لو قَِدم سفري كرمي من دلن سلطان عظمي لزايرة مدينة 
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 لك طائفة مهنم س ُتوفد يف هذه احلال ممثال  عهنا الس تقباهل بأ مسها والرتحيب به بلساهنا.

ره بقدومه،  مبعواث  من دلن  عليه هللا كذكل ملا رشَّف العالَم السفرُي ال عظم صىل وسِل ملكل ال زل وال بد، ونوَّ

اىل أ هل ال رض مجيعا ، حامال  معه هدااي معنوية وحقائق نرّية تتعلق ِبقائق الاكئنات لكها، جاءه  رب العاملني

م بني يديه معجزة طائفته تصديقا  بنبوته، وترحيبا   من لك طائفة َمن يرحب مبقدمه وهينؤه بلسانه اخلاص، ويقِدّ

والفمس والنجوم، فك ن الك  مهنا يردد بلسان  هبا، ابتداء من احلجر واملاء والفجر والانسان، وانهتاء ابلقمر

 احلال: أ هال  ومرحبا  مببعثك.

ان ِبث تكل املعجزات لكها حيتاج اىل جمدلات لكرثهتا وتنوعها، وقد أ لّف العلامء ال صفياء جمدلات خضمة حول 

الّ أ ننا هنا نكتفي ابشارات مجمةل اىل ما هو قطعي الث  بوت واملتواتر معىن  من تفاصيل دالئل النبوة واملعجزات، ا 

 ال نواع اللكية لتكل املعجزات.

 وسِل قسامن: عليه هللا ان دالئل نبوة الرسول صىل

 ال ول: احلاالت اليت مُسيت ابل رهاصات، ويه  احلواد  اخلارقة اليت وقعت قبل النبوة ووقت الوالدة.

 الثاين: دالئل النبوة الاخرى وهذا ينقسم اىل قسمني:

 وسِل  تصديقا  لنبوته. عليه هللا ارق اليت ظهرت بعده صىلأ حدهام: اخلو 

 وسِل. وهذا ايضا  قسامن: عليه هللا اثنهيام: اخلوارق اليت ظهرت يف فرتة حياته املباركة صىل

 ال ول: ما ظهر من دالئل النبوة يف خشصه وسريته وصورته وأ خالقه وكامل عقهل.
#117 

 ذاته الرشيفة، أ ي يف ال فاق والكون. وهذا أ يضا  قسامن: الثاين: ما ظهر مهنا يف أ مور خارجة عن

 قسم معنوي وقرأ ين. وقسم مادي وكوين. وهذا ال خري قسامن أ يضا :

ما لكرس عناد الكفار أ و لتقوية أ ميان  القسم ال ول: املعجزات اليت ظهرت خالل فرتة ادلعوة النبوية، ويه ا 

ش باع الكثريين بطعام قليل، وتلكم احليوان املؤمنني؛ اكنفقاق القمر، ونبعان املاء من بني  أ صابعه الرشيفة، وا 

والفجر واحلجر.. وأ مثالها من املعجزات اليت تبلغ عرشين نوعا ، لك نوع مهنا بدرجة املتواتر املعنوي، ولّك نوع 

 مهنا مناذج عدة مكررة.

وظهرت تكل  - مبا علّمه هللا س بحانه - وسِل قبل وقوعها عليه هللا القسم الثاين: احلواد  اليت أ خّب عهنا صىل

 احلواد  وحتققت كام أ خّب.

وحنن ال ن نس هتل هبذا القسم ال خري للوصول اىل فهرس متسلسل عام 
1

. 

 الاشارة البليغة الرابعة
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وسِل من أ نباء الغيب بتعلمي من هللا عالم الغيوب كثرٌي ال يعد وال  عليه هللا ان ما أ نبأ  به الرسول الكرمي صىل

اخلاصة ابنجاز القرأ ن، وسقنا هناك براهينه؛ ذلا  "اللكمة اخلامسة والعرشين"، وقد أ رشان اىل أ نواعه يف حيىص

فال خبار الغيشية املتعلقة ابل زمنة السالفة وال نشياء السابقني وحقائق ال لوهية وحقائق الكون، وحقائق ال خرة 

 يُراجع يف شأ هنا تكل اللكمة.

رضوان  - ةل من اخبار غيشية صادقة تتعلق ابحلواد  اليت س تصيب ال ل والاحصابأ ما هنا فس نورد بضعة أ مث

 وسِل وما س تلقاه أ مته يف ُمقبل أ ايهما. عليه هللا من بعده صىل - هللا علهيم أ مجعني

 ول جل الوصول اىل ادراك هذه احلقيقة ادرااك  اكمال  نبني بني يدهيا أ سسا  س تة مقّدمة لها.

--- 
 اس تطع الكتابة كام كنُت أ نوي، فقد كتشُت كام خطر عىل القلب دومنا أ ختيار. ومل امتكن من مراعاة أ سف ل ين مل  1

 املؤلف. - التسلسل اذلي يف هذا التقس مي.
#118 

 الاساس الاول   "

وسِل وأ طواره ميكن ان تكون دليال  عىل صدقه وشاهدا  عىل  عليه هللا ان مجيع احوال الرسول الكرمي صىل

االّ ان هذا ال يعين ان تكون مجيع احواهل وافعاهل خارقة للعادة؛ ذكل ل ن هللا س بحانه قد أ رسهل برشا   نبوته،

ماما  ومرشدا  للشرش اكفة، ويف احواهلم اكفة، ليحقق هلم هبا سعادة ادلنيا  رسوال ، ليكون ابعامهل وحراكته لكها ا 

لهية يف ال مور املعتادة، تكل الامور اليت يه ِبد وال خرة وليبنّي هلم خوارق الصنعة الرابنية وترصف الق درة اال 

 ذاهتا معجزات.

وسِل يف مجيع أ فعاهل خارقا  للعادة، خارجا  عن طور الشرش، ملا تس ىّن هل ان يكون أ سوة   عليه هللا فلو اكن صىل

ماما  لل خرين؛ ذلا ما اكن ي لجأ  اىل اظهار املعجزات يُقتدى به، وما َوِسعه ان يكون بأ فعاهل وأ حواهل وأ طواره ا 

االّ بني حني وأ خر، عند احلاجة، اقرارا  لنبوته أ مام الكفار املعاندين. وملا اكن الابتالء والاختبار من مقتضيات 

لهيي، فِل تعد املعجزة ُمرمِغة  عىل التصديق ل ن رس الامتحان  - اي سواء أ راد الانسان أ م مل يرد - التلكيف اال 

معا  فتح جمال الاختيار أ مام العقل من دون سلب الارادة منه. فلو ظهرت املعجزة  وحمكة التلكيف يقتضيان

ق ابو هجل كام صّدق أ بو بكر  ختيار، ولصدَّ ظهورا  بدهييا  ملزما  للعقل كام هو شأ ن البدهييات ملا بقي للعقل مثة ا 

ولتساوى الفحم اخلسيس مع رىض هللا عنه ـ ول نتفت الفائدة من التلكيف والغاية من الامتحان،  - الصديق

 ال ملاس النفيس!

بيد ان اذلي يثري ادلهفة واحلرية؛ انه يف الوقت اذلي أ من أ لوف من أ جناس خمتلفة من الناس مبعجزة منه 

 هللا وسِل أ و بالكم منه أ و ابلنظر اىل طلعته الهبية، أ و ما  شاهبها من دالئل صدق نبوته صىل عليه هللا صىل
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ه أ لوف العلامء املدققني واملفكرين احملققني مبا نُِقل الهيم من صدق أ خباره ومجيل أ اثره نقال  وسِل ، وأ من ب عليه

حصيحا  متواترا ، أ قول: أ فال يدعو اىل العجب ان يرى أ شقياء هذا العرص مجيع هذه ادلالئل الواحضة ك هنا غري 

 وافية المياهنم وتصديقهم فرتامه يزنلقون اىل هاوية الضالل؟

 الثاين الاساس

وسِل برش، فهو يتعامل مع الناس انطالقا  من برشيته هذه. وهو كذكل  عليه هللا ان الرسول الكرمي صىل

رسول، ومبقتىض الرساةل هو انطق أ مني ابمس هللا تعاىل ومبلّغ صادق ل وامره س بحانه، فرسالته تستند اىل 

 حقيقة الويح. والويح قسامن:
#119 

وسِل يف هذا مبلّغ  عليه هللا أ ن الكرمي وبعض ال حاديث القدس ية. فالرسول صىلال ول: الويح الرصحي اكلقر 

 حمض ال غري، من دون أ ن يكون هل ترصف أ و تدخل يف شئ منه.

الثاين: الويح الضمين، وهو اذلي يستند يف خالصته وُمجَمهل اىل الويح والالهام، االّ انه يف تفصيهل وتصويره 

ما يبينه الرسول  ليهع  هللا يعود اىل الرسول صىل وسِل. فتفصيل احلادثة ال تية ُمجمةل  من هذا الويح وتصويرها ا 

وسِل أ حياان  استنادا  اىل الالهام أ و اىل الويح، أ و يبينه بفراس ته الفخصية. وهذه التفاصيل اليت  عليه هللا صىل

متتع به من قوة قدس ية عليا، مبقتىض الرساةل، وسِل ابجهتاده اذلايت. اما أ نه يبيهنا مبا ي  عليه هللا يبيهنا الرسول صىل

 أ و يبيهنا خبصائصه الشرشية ومبس توى عرف الناس وعاداهتم وافاكرمه.

وهكذا ال يُنظر اىل مجيع تفاصيل لك حديث رشيف مبنظار الويح احملض. وال يُتحرى عن ال اثر السامية 

 مبقتضيات الشرشية.وسِل وافاكره اليت جتري  عليه هللا للرساةل يف معامالته صىل

وحيث أ ن بعض احلواد  يوىح اليه وحيا  مجمال  ومطلقا  وهو بدوره يصّوره بفراس ته الفخصية أ و حسب 

نظر العرف العام، ذلا يلزم أ حياان  التفسري ورمبا التعبري لهذه املتفاهبات واملفالكت اليت ينطوي علهيا ذكل 

 التصوير. مثال ذكل:

 عليه هللا وسِل دواي  هائال  فقال الرسول صىل عليه هللا جلوس عند الرسول صىل ومه - ذات مرة - مسع الناس

 "ان هذا صوت جحر ظل يتدحرج س بعني عاما  حىت وصل ال ن اىل قعر هجمن"وسِل موحضا  احلد : 
1

... ومل 

قد مات  متض ساعة حىت جاء اجلواب، اذ أ ىت أ حدمه يقول: ان املنافق املفهور اذلي انهز الس بعني من َعره

 وسِل. عليه هللا ووىّل اىل هجمن وبئس املصري، فاكن هذا تأ ويال  للتفشيه البليغ اذلي ذكره الرسول صىل

 الاساس الثالث

ن اكنت متواترة فهيي قطعية الثبوت وتفيد اليقني. والتواتر قسامن:  ان ال اثر املنقوةل ا 
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 ال ول: التواتر الرصحي، أ و التواتر اللفظي.

 تر املعنوي وهذا قسامن:الثاين: التوا

 ال ول: سكويت؛ أ ي ابداء الرضا ابلسكوت عنه. مثال ذكل:

--- 
 روى مسِل يف كتاب الزهد، وصفة اجلنة، والاميان، عن ايب هريرة رىض هللا عنه قال:  1

ا هذا؟ قلنا: "كنا مع رسول هللا صىل هللا عليه وسِل اذ مسع وجبة )اي سقطة( فقال النيب صىل هللا عليه وسِل: تدرون م

هللا ورسوهل اعِل، قال: هذا جحر ريم به يف النار منذ س بعني خريفا  فهو هيوي يف النار ال ن حىت انهتيى اىل قعرها" زاد 

 (.2544رمق 2155ــ 4/2154فسمعمت وجبهتا )«يف رواية 

ن قرب املدينة هاجت وروى ايضا  عن جابر رىض هللا عنه ان رسول هللا صىل هللا عليه وسِل قدم من سفر، فلام اك

رحي شديدة تاكد ان تدفن الراكب. فزمع ان رسول هللا صىل هللا عليه وسِل قال: بُعثت هذه الرحي ملوت منافق، فلام قدم 

(. 3/341،342(. ورواه أ محد بغري هذا اللفظ )2752رمق4/2145املدينة فاذا منافق عظمي من املنافقني قد مات".)

 (.1/217ري )وانظر رشح الففا لعيل القا

#120 

لو أ خّب خشٌص جامعته عن حادثة وقعت أ ماهمم ومل يكّذبوه يف خّبه بل قابلوه ابلسكوت، فان ذكل يعين قبوهلم 

لوقوعها، والس امي اذا اكنت احلادثة املروية ذات عالقة ابمجلاعة، وامجلاعة مس تعدة لالنتقاد والرد والتجرحي، وممن 

الكذب أ مرا  قبيحا  بفعا ، فان سكوهتم عهنا يدل عىل وقوع تكل احلادثة دالةل  ال يقبلون ابخلطأ  أ صال ، بل يرون

 قاطعة.

القسم الثاين من التواتر املعنوي: هو اتفاقهم عىل القدر املفرتك بني أ خبارمه وان اكنت الرواايت متنوعة. مثال 

 ذكل:

وونه يف صور متنوعة وبعبارات خمتلفة اذا قيل ان أ وقية من الطعام أ ش بعت مائيت رجل. فاذلين حّدثوا هبذا ير 

متباينة. فهذا ذكر مائة رجل وذاك ثالمثائة رجل وال خر أ وقيتني من الطعام وهكذا. فرتى ان امجليع متفقون عىل 

، ويه تفيد  وقوع احلادثة، وهو ان الطعام القليل أ ش بع أ انسا  كثريين. فاحلادثة اذن بفلكها املطلق متواترة معىن 

ترّض هبا صور الاختالف. ويف بعض الاحيان يفيد خّب ال حاد مضن بعض الرشوط حمك القطعي اليقني، وال 

 كقطعية التواتر، وقد يفيد القطعية احياان  حتت امارات خارجية.

وسِل هو: ابلتواتر  عليه هللا وهكذا، فالقسم ال عظم مما نقل الينا من دالئل النبوة ومعجزات الرسول صىل

أ و السكويت، وقسم مهنا خبّب ال حاد، االّ انه مضن رشوط معينة ممّحصة ُاخذ وقُبل من قبل  الرصحي أ و املعنوي

أ امة اجلرح والتعديل من أ هل احلديث النبوي فاصبحت داللته قطعية اكلتواتر. والشك اذا ما قبل بصحة خّب 
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ثون  حمققون  من أ حصاب الصحاح الس تة  ويف مقدمهتم البخاري ومسِل  ومه احلفاظ اجلهابذة اذلين ال حاد حمِدّ

اكنوا حيفظون ما ال يقل عن مائة أ لف حديث، واذا ما رىض به أ لوف من ال امة العلامء املتقني، ممن يصلون 

صالة الفجر بوضوء العفاء زهاء مخسني س نة من َعرمه. أ قول: اذا ما قَِبل هؤالء بصحة خّب ال حاد، فال ريب 

 التواتر نفسه.اذا  يف قطعيته وال يقّل حمكُه عن 

نعم، ان علامء عِل احلديث ونقّاده قد ختصصوا يف هذا الفن اىل درجة اهنم اكتس بوا َملََكة  يف معرفة مسو الكم 

وسِل وبالغة تعابريه، وطراز افادته، فاصبحوا قادرين عىل متيزيه عن غريه، ِبيث لو رأ وا  عليه هللا الرسول صىل

 يث لرفضوه قائلني: هذا موضوع!. هذا ال ميكن ان يكون حديثا  رشيفا ! فقدحديثا  موضوعا  بني مائٍة من ال حاد
#121 

 أ صبحوا اكلصيارفة الـبـارعني ال صـالء يـعرفون جوهـر احلديث النــبوي من ادلخيل فيه.

بيد ان قسام  من احملققني قد أ فرط يف نقد احلديث اكبن اجلوزي اذلي حمك عىل أ حاديث حصيحة ابلوضع 
1

 .

وسِل، وال يعين انه ابطل والكم  عليه هللا يعين: ان هذا الالكم ليس بالكم الرسول صىل "املوضوع"أ ن  علام  

 فاسد.

سؤال: ما فائدة الس ند الطويل: عن فالن.. عن فالن.. عن فالن.. حيث ال جدوى من ذكرمه يف حادثة 

 معلومة؟.

ا  من الاجامع فيمن مه يف الس ند من املوثوقني اجلواب: فوائده كثرية، اذ ان ذكر هذا الس ند الطويل يبني نوع

الصادقني من الرواة اذلين يعتّد هبم، فيظهر لنا نوعا  من ال تصال واالتفاق ل هل العِل احملققني يف ذكل الس ند، 

 فك منا لّك أ ماٍم وعالمة يف الس ند يوقّع عىل حمك ذكل احلديث الرشيف وخيمت عىل حصته خبمته.

ابهامتم ابلغ مثلام نُقلَت ال حاكم الرشعية الرضورية ال خرى نقال  متواترا  وبطرق  "املعجزات"ل سؤال: ملاذا مل تُنق

 متعددة؟.

كفروض "اجلواب: ل ن معظم الناس يف أ غلب ال وقات حمتاجون حاجة ماسة  اىل الاحاكم الرشعية، فهيي 

انسان لك حني. حىت لو فرضنا احلاجة هلم، ملا لها من عالقة بّك خشص. بيامن املعجزات ال حيتاهجا لك  "عني

 اذ يكفي ان يعِل هبا عادة  قسٌم من الناس. "كفروض كفاية"الهيا، فيكفي سامعها مرة واحدة، فهيي 

ولهذا السشب قد حيد  ان نرى وقوع أ حدى املعجزات اثبتا  بقطعيةٍ أ قوى من قطعية ثبوت حمك رشعي أ ضعافا  

 خشصان، بيامن يكون عدد رواة ذكل احلمك الرشعي عرشة أ و عرشين.مضاعفة، االّ ان راوهيا خشص واحد أ و 

 الاساس الرابع

وسِل هو حواد  لكّية، تتكرر يف  عليه هللا ان قسام  من حواد  املس تقبل اذلي أ خّب عنه الرسول صىل
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للكية وسِل قد خُيّب عن تكل احلادثة ا عليه هللا أ وقات خمتلفة، وليس ِبادثة جزئية مفردة. فالرسول صىل

 بصورة جزئية مبينا  بعض حاالهتا، حيث ان ملثل هذه احلادثة

--- 
1
راجع اقوال الاامة احلفاظ اكلس يوطي والسخاوي وابن صالح وابن تيمية واللكنوي وغريمه حول افراط ابن اجلوزي يف   

صححية، يف كتاب )الاجوبة وحتامهل فيه حتامال  كثريا  حىت انه ادرج فيه كثريا  من الاحاديث ال » املوضوعات«كتابه 

 179، 123، 129، 59الفاضةل لالس ئةل العرشة الاكمةل لعبد احلي اللكنوي وحتقيق عبد الفتاح ابو غدة( يف الصفحات: 

 (.51ــ 59وكذا يف كتاب )الرفع والتمكيل( ص 

#122 

ى مجع هذه الوجوه من وسِل يف لك مرة وهجا  من وجوهها. ولكن دل عليه هللا اللكية وجوها  كثرية، فيبني صىل

 قبل راوي احلديث يف موضع واحد، يبدو هناك ما يف به اخلالف للواقع. مثال ذكل:

وسِل  عليه هللا تتباين فهيا التفاصيل والتصويرات. وقد أ خّب الرسول صىل "املهدي"هناك رواايت خمتلقة حول 

ية يف لك عرص، وليحول دون سقوطهم عن ظهور املهدي مستندا  اىل الويح، ليصون قوة أ هل ال ميان املعنو 

يف اليأ س والقنوط ازاء ما يرونه من حواد  هموةل، ولريبط ال مة ربطا  معنواي  ابلسلسةل النورانية ل ل البيت. 

وقد أ ثبتنا ذكل يف أ حد اغصان اللكمة الرابعة والعرشين. ومن هنا ترى أ ن لك عرص من العصور قد وجد نوعا  

اذلي  - ت اكذلي يظهر يف أ خر الزمان، بل همديني، حىت وجد يف املهدي العبايسمن أ ل البي "املهدي"من 

 كثريا  من أ وصاف ذكل املهدي الكبري. - يعّد من أ ل البيت

 اكخللفاء املهديني وال قطاب املهديني - وهكذا، فاوصاف اذلين يس بقون املهدي الكبري ممن ميثّلونه يف عهودمه

 املهدي الكبري. فوقع الاختالف يف الرواايت اختلطت وتداخلت مع أ وصاف ذكل -
1

. 

 الاساس اخلامس

وسِل يعِل الغيب ما مل يُعلّمه هللا س بحانه، اذ ال يعِل الغيب االّ هللا فهو  عليه هللا مل يكن الرسول ال عظم صىل

ه تقتضيان سرت وسِل يبلغ الناس ما علّمه هللا اايه. وحيث ان هللا حكمي ورحمي، حفمكته ورمحت عليه هللا صىل

أ غلب ال مور الغيشية وابقاءها يف طي اخلفاء والاهبام، ل ن ما ال يرّس الانسان من حواد  يف هذه ادلنيا هو 

 اكرث مما يرسه، مفعرفته تكل احلواد  قبل وقوعها أ لمي جدا .

سان من فل جل هذه احلمكة ظل املوت وال جل مهبََمني مس تورين عن عِل الانسان، وبقي ما س يصيب الان 

لهية االّ يُطلع س بحانه  مصائب ونكبات حمجواب  يف ثنااي الغيب، فاكن من مقتىض هذه احلمكة الرابنية والرمحة اال 

وسِل اطالعا  لكيا   ومفصال  عىل ما س يلقاه أ هُل وحصبه وامته من بعده من حواد  مؤملة  عليه هللا نشيَّه صىل

خبارا  غري مفجع،  - بناء عىل ِحمَك معينة - احلواد  املهمةومصائب مفجعة، بل أ خّبه س بحانه عن بعٍض من  ا 
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رفقا  مبا حيمهل من رمحة عظيمة ورأ فة شديدة حنو أ مته وجتاه أ هل واحصابه. كام انه س بحانه قد برّشه ِبواد  مفرحة 

 أ يضا  بفارة  مجمةل لبعضها ومفصةل  

--- 
1
احلاُك، والطّباين، وايب يعىل املوصيل، واس ندوها اىل جامعة واحاديث املهدي عند الرتمذي، وايب داود، وابن ماجه، و  

من الصحابة.. قال الفواكين يف التوضيح:  والاحاديث الواردة يف املهدي اليت امكن الوقوف علهيا مهنا مخسون حديثا  

هو دوهنا  فهيا الصحيح واحلسن والضعيف املنجّب، ويه متواترة بال شك وال ش هبة، بل يصدق وصف التواتر عىل ما

عىل مجيع الاصطالحات احملررة يف الاصول، وأ ما ال اثر عن الصحابة املرّصحة ابملهدي فهيي كثرية ايضا ، لها حمك الرفع، 

 (.114ــ113اذ ال جمال لالجهتاد يف مثل ذكل. اهـ. )الاذاعة حملمد صديق حسن خان 

#123 

لالخرى 
1

ُّه عليه هللا فأ خّب صىل  ونقهل احملّدثون الصادقون العدول برواايت حصيحة الينا،  وسِل أ مته مبا علّمه رب

وسِل: )َمن َكذب  عليه هللا اولئك اذلين اكنوا أ شد تقوى وخف ية من ان يصيهبم الزجر اخمليف يف قوهل صىل

عيلَّ ُمتعّمدا  فَلَْيتبوأ  َمقعَده من النار(
2

ْن أ ْظُِل مّمن واذلين اكنوا هيربون خوفا  من ان تناهلم ال ية الكرمية:  )فَمَ  

 (32)الزمر:َكَذَب عىل هللا( 

 الاساس السادس   "

وسِل واوصافه قد بُّينت عىل شّك سرية واترخي. الا ان اغلب تكل الاحوال  عليه هللا ان احوال الرسول صىل

 والاوصاف تعكس برشيته حفسب، اذ ان الفخصية املعنوية لتكل اذلات النبوية املباركة رفيعة جدا  وماهيته

املقدسة نورانية اىل حّد ال يرىق ما ُذكر يف التارخي والسرية من اوصاف واحوال اىل ذكل املقام السايم وادلرجة 

اىل حصيفة  - حىت ال ن - تضاف يوميا   "السشب اكلفاعل"وسِل يف ضوء قاعدة  عليه هللا الرفيعة العالية، ل نه صىل

لهية غري املتناهية كامالته عبادةٌ عظيمة بقدر عبادات امته بأ مكلها . وكامينال ابس تعداد غري متناه نفحات الرمحة اال 

 بفّك غري متناٍه وبقدرة غري متناهية، كذكل ينال يوميا  دعاء  غري حمدود ممن ال حتد من امته.

 هذا النيب املبارك صىل هللا عليه وسِل اذلي هو انبل نتاجئ الاكئنات وامكل مثراهتا واملبلّغ عن خالق الكون،

وحبيب رب العاملني، ال تبلغ احواهُل واطوارُه الشرشية اليت ذكَرهْتا كتب السرية والتارخي الاحاطة مباهيته الاكمةل 

وال تصل اىل حقيقة كامالته. فأ ىّن لهذه الفخصية املباركة اذلي اكن لكُّ من جّبائيل ومياكئيل مرافقني امينني  
3

أ و ان تظهرها جبالء حادثة برشية اكليت وقعت مع صاحب الفرس  هل يف غزوة بدر ان تنحرص يف حاةل ظاهرية 

وسِل الفرس منه ولكنه أ نكر هذا البيع وطلب من الرسول الكرمي شاهدا  يصّدقه  عليه هللا اذلي ابتاع صىل

ابلفهادة هل.  "خزمية"فتقدم الصحايب اجلليل 
4

 

 وسِل الشرشية الاعتيادية ان عليه هللا فلئال يقع أ حٌد يف غائةل اخلطأ  يلزم من يسمع اوصافه صىل

--- 
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1
وسِل اطالعا  اكمال  عىل أ ن الّصديقة عائفة ريض هللا  عليه هللا ان ادلليل عىل أ ن هللا س بحانه مل يُطلع رسوهل صىل  

اي » ايكن تنبح علهيا الكب احلوأ ب«وسِل قال لزوجاته الطاهرات  عليه هللا عهنا س تكون يف وقعة امجلل هو: أ نه صىل

وسِل من حب شديد  عليه هللا ن منكن ستفرتك يف تكل الواقعة، وذكل لئال جيرح س بحانه ما يكنّه الرسول صىلم

الّ أ نه س بحانه اطلعه بعد ذكل اطالعا  مجمال  ابل مر حيث قال ص لعيل ريض  ورأ فة اكمةل جتاه عائفة ريض هللا عهنا. ا 

 ف.ــ  املؤل» فأ رفق وبلّغها مأ مهنا«هللا عنه ِبقها: 
2
( وعّد واحدا  وس بعني حصابيا  5/352حصيح متواتر: حصيح اجلامع الصغري وزايدته، قال احملقق: حديث حصيح متواتر. )  

نقلوا احلديث،  وممن اطلق عليه التواتر: ابن الصالح والنووي والعرايق وابن اجلوزي وغريمه )النظم املتناثر يف احلديث 

 (.24ــ29املتواتر 
3
( ابب شهود املالئكة بدرا ، والفتح الرابين للساعايت يف حتقيقه املس ند لالمام أ محد 193/ 5بخاري )انظر حصيح ال   

(21/22.) 
4

ان َعه حدثه واكن من أ حصاب النيب صىل هللا عليه وسِل انه ابتاع فرسا  من اعرايب، فاس تتبعه «عن عامرة بن خزمية   

ع النيب صىل هللا عليه وسِل امليش وابطأ  الاعرايب، فطفق رجال النيب صىل هللا عليه وسِل ليقضيه مثن فرسه، فارس 

يعرتضون الاعرايب فيساومونه ابلفرس ال يفعرون ان النيب صىل هللا عليه وسِل ابتاعه، فنادى الاعرايب النيب صىل هللا 

ِل حني مسع نداء الاعرايب: عليه وسِل، فقال ان كنت مبتاعا  هذا الفرس فابتعه والا بعته. فقال النيب صىل هللا عليه وس

او ليس قد ابتعته منك؟ قال الاعرايب: ال وهللا ما بعتك، فقال النيب صىل هللا عليه وسِل بىل قد ابتعته، فطفق الاعرايب 

يقول: هِل شهيدا ، قال خزمية: اان اشهد انك قد ابتعته، فاقبل النيب صىل هللا عليه وسِل عىل خزمية فقال: ِِبَ تفهد؟ فقال: 

( والنسايئ وأ محد 3297حديث حصيح: رواه ابو داود برمق )». بتصديقك اي رسول هللا، جفعل شهادة خزمية شهادة رجلني

( من حديث خزمية بن اثبت، قال الهيمثي: رواه الطّباين ورجاهل لكهم ثقات اهــ. 1/329(. ويف اجملمع )234 - 233/ 22)

 .5/159( ونيل ال وطار 2229مز احملقق لصحته. وانظر ال صابة )( ور4952واورده احلافظ يف املطالب العالية )
#124 

يرفع برصه دوما  عاليا  لينظر اىل ماهيته احلقيقية، واىل خشصيته املعنوية النورانية الفاخمة يف مقة مرتبة الرساةل، 

اّل أ ساء الادب، ووقع يف الف هبة والومه.  وا 

 وال يضاح هذه املسأ ةل تأ مل يف هذا املثال:

واة للمتر وضعت حتت الرتاب فانفلقت عن خنةل ممثرة ابسقة، ويه يف توسع ومنو مطرد، أ و بيضة للطاووس ن

فقست عن فرخ الطاووس بعدما سلطت علهيا احلرارة، ولكام منا وكّب اصبح امجل وازىه، مبا زيّن قُِل القدرة 

 عىل لك هجاته من نقوش بديعة رائعة.

ّك من تكل النواة ولتكل البيضة، وحيوي لك مهنام مواد دقيقة لطيفة جدا . فهناك صفات وحاالت خاصة تعود ل

والنخةل والطاووس كذكل هلام صفات عالية وكيفيات واوضاع راقية ابلنس بة لصفات البذرة والبـيضة. فعندما 

برصه عن تُربط اوصاف النواة والبيضة بأ وصاف النخل والطري وتُذكران معا ، يلزم ان يرفع العقل الانساين 
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النواة اىل النخةل وينظر الهيا، وان يتوجه من البيضة اىل الطاووس وميعن فيه، يك يقبل تكل الاوصاف اليت 

لقد اخذُت طنا  من المتر من حفنة من النوى، "يسمعها. وخبالفه ينساق اىل التكذيب حني يسمع احدمه يقول: 

 ."او هذه البيضة يه سلطان الطيور

وماهيته املفعة  "يف املثال"وسِل تف به تكل النواة أ و البيضة  عليه هللا سول الاكرم صىلوهكذا فان برشية الر 

 مبهمة الرساةل مثلُها مكثل جشرة طوىب اجلنة وطري اجلنة يف مسو وريق.

ذلا يف الوقت اذلي نفكر يف الزناع اذلي حصل يف السوق مع البدوي، يلزم ان نرفع عني اخليال عاليا  ونتصور 

واملنطلقة سعيا  اىل قاب قوسني أ و أ دىن، اتركة خلفها جّبيل عليه  "الُّباق"لنورانية املمتطية الرفرف اذلات ا

ما ستسئ الادب وتنحط اىل درك قةل التوقري والاحرتام، أ و تزل  الّ فان النفس الامارة ابلسوء ا  السالم. وا 

 قدماها اىل عدم التصديق.
#126 

 الاشارة البليغة اخلامسة

 احلواد  املتعلقة ابمور غيشية، نذكر مهنا بضعة أ مثةل:ويه ختص 

 املثال الاول:

وسِل يف خطبٍة بني مجع من الصحابة الكرام رضوان هللا علهيم، ونقل الينا  عليه هللا * قال رسول هللا صىل

ّيٌد ولَعّل هللا اْن يُصلَح به بني ِفئَتني من"احلديث نقال  حصيحا  ومتواترا :  بين هذا س َ  "املسلمني ان ا 
1

ويف رواية  

. وبعد مرور أ ربعني س نة التقى جيفان عظامين للمسلمني، فصاحل احلسُن معاوية رىض هللا عهنام، "عظيمتني"

ه ال جمد صىل ق هبذا الصلح املعجزَة الغيشية جلِدّ  وسِل . عليه هللا وصدَّ

 املثال الثاين:

 هللا عنه:س تقاتل الناكثني وسِل  قال لعيل رىض عليه هللا * ثشت بنقل حصيح انه صىل
2

والقاسطني واملارقني 
3

 . فأ خّب عن وقعة امجلل وصفني وعن اخلوارج.

 "لتقاتلُنَّه وانَت ظاملٌ هل"وسِل  للزبري:  عليه هللا * وقال صىل
4

 عندما رأ ه وعليا  يتحااّبن. 

 "احلوأ بكيف بأ حداكن تنبح علهيا الكب "* وقال صىل هللا عليه وسِل ل زواجه الطاهرات: 
5

يُقتَل عن مييهنا " 

  "وعن يسارها قتىل كثرية..
2

. 

وبعد  ثالثني س نة حتققت هذه ال حاديث الصحيحة فعال ، وذكل يف وقعة امجلل اليت جرت بني عيّل وعائفة 

ومعها الطلحة والزبري ريض هللا عهنم أ مجعني، كام حتققت يف وقعة صفني اليت جرت بني عيل ومعاوية ريض 

 ، وقد حتققت يف وقعة حروراء وهنروان اليت اكنت بني عيّل  ريض هللا عنه واخلوارج.هللا عهنام
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  "اذلي يرضبك اي عيّل عىل هذه حىت تبّل مهنا هذه"وسِل  عليا  عن اذلي يقتهل فقال:  عليه هللا * وأ خّب صىل
7

 اي تبّل حليته من دم رأ سِه واكن عيّل يعرفه، وهو عبدالرمحن بن ملجم اخلاريج. 

*  وأ خّب كذكل عن ذي الثُدية بعالمة فارقة فيه، انه س يكون بني قتىل اخلوارج وفعال  اكن ذو الثدية فهيم وهو 

، وأ علن عن معجزة الرسول  الاكرم  "رجل أ سود أ حدى عضدية مثل ثدي املرأ ة" جفعهل عيلٌّ جحة  عىل انه املُِحقُّ

صىل هللا عليه وسِل . 
5

 

--- 
1
( ويف املناقب. ورواه الرتمذي يف 4/241( ويف عالمات النبوة )3/244بكرة يف كتاب الصلح ) رواه البخاري عن ايب  

، 5/37( ورواه النسايئ يف امجلعة، وأ محد يف مس نده )255ــ 19/277املناقب وقال: حسن حصيح )حتفة الاحوذي 

 لالكم يف الفتنة.( ابب ترك ا529ــ 2/511( وابو داود )574( ورواه الطياليس )برمق51،354، 41، 44
2
)الناكثني( : اذلين نكثوا البيعة. )القاسطني(: ومه اخلوارج اذلين مرقوا من ادلين. )حوأ ب(: قرية فهيا املاء يف طريق   

 املرتمج. - اذلاهب من املدينة اىل البرصة.
3
ملارقني " ويف رواية:  "ُامرُت وسِل يف قتال الناكثني والقاسطني وا عليه هللا "عن عيل قال: عهد ايّل رسول هللا صىل   

س نادي الزار رجاهل رجال الصحيح، غري الربيع بن  بقتال الناكثني " فذكره، رواه الزار والطّباين يف الاوسط، وأ حد ا 

( 4423، 4422( واورده احلافظ ابن جحر يف املطالب العالية )رمق 7/235سعيد ووثقه ابن حبان )مجمع الزوائد للهيمثي 

 يعىل. اهـ. وعزاه ل يب
4
( وقال: رواه البهيقي من طريق الهذيل بن بالل وفيه ضعف. واورده الهيمثي 2/213اورده ابن كثري يف البداية والهناية )  

يف مجمع الزوائد عن ايب حريز املازين وقال: رواه ابو يعىل، وفيه عبد املكل بن مسِل، قال البخاري: مل يصح حديثه 

( وفيه: رواه البهيقي يف دالئل النبوة من طرق. ويف املطالب 257ــ 1/252لعيل القاري ) (. وانظر رشح الففا7/235)

 (.4479،4475،4472العالية البن جحر ابلفاظ اخرى وابسانيد اخرى متقاربة )رمق 
5
ليال ، حصيح: رواه امحد وغريه عن حيىي بن سعيد وغريه، ولفظ حيىي:  "قال: ملا أ قبلت عائفة بلغت مياه بين عامر   

نبحت الالكب، قالت: أ ي ماء هذا؟ قالوا ماء احلوأ ب. قالت: ما اظنين ااّل اين راجعة. فقال بعض من اكن معها: بل 

وسِل قال لها ذات يوم: كيف ابحداكن  عليه هللا تقدمني فرياك املسلمون فيصلح هللا ذات بيهنم. قالت: ان رسول هللا صىل

حلديث من أ حص الاحاديث، وذلكل تتابع ال امة عىل تصحيحه قدميا  وحديثا  )خمترصا  تنبح علهيا الكب احلوأ ب.. " اخل وا

 (.475من سلسةل ال حاديث الصحيحة رمق 
6
( وذكره احلافظ ابن جحر 13،45(: رواه الزار، رجاهل ثقات. وكذا قاهل احلافظ يف الفتح )7/234حصيح: قال الهيمثي )  

قريب، ورمز احملقق لصحته وقال: قال البوصريي: رواه ابن ايب شيبة ورواته ثقات. ( بس ياق 4/217يف املطالب العالية )

 اهـ. والبوصريي هذا هو غري الامام البوصريي صاحب الّبدة.
7
وسِل قال:  "الا ُاحّدثمك بأ شقى الناس،  عليه هللا حصيح: روى الطّباين واحلاُك عن عامر بن ايرس أ ن رسول هللا صىل  

ود اذلي عقر الناقة، واذلي يرضبك اي عيل عىل هذه، حىت تبل مهنا هذه " )حصيح اجلامع الصغري برمق رجلني؟ ُاحيمر مث

98



( قال الهيمثي: رجاهل ثقات، وعزاه ل يب يعىل، 135/ 1قال احملقق: حصيح(. أ ما معرفة عيل لقاتهل فانظر اجملمع ) 2552

 ( ورمز احملقق لثبوته.4513واورده احلافظ يف املطالب )
8
 هللا ( عن ايب سعيد اخلدري: قال: بيامن حنن عند رسول   هللا صىل745 - 2/744( ومسِل )4/243روى البخاري )  

وسِل وهو يقسم قسام ، أ اته ذو اخلويرصة، وهو رجل من بين متمي، فقال: اي رسول هللا أ عدل. فقال:  "ويكل مفن يعدل  عليه

ن هل احصااب  حيُقر اذا مل اعدل؟ قد خبت وخرست ان مل اكن اعدل "  فقال َعر: ائذن يل أ ن ارضب عنقه. فقال:  "َدْعُه، فا 

احُدُك صالته مع صالهتم وصيامه مع صياهمم، يقرأ ون القرأ ن ال جياوز تراقهيم، ميرقون من ادلين كام ميرق السهم من الرمية 

س بق الفر  وادلم أ يهتم رجل اسوُد احدى ينُظر اىل نصهل اىل ُرصافه اىل نفيه وهو قدحه، اىل قذذه فال يوجد فيه شئ قد 

عضديه مثل ثدي املرأ ة أ و مثل البضعة تدردر، وخيرجون عىل خري فرقة من الناس " قال ابو سعيد: اشهد أ ىن مسعت 

وسِل واشهد ان عيل بن ايب طالب قاتلهم وأ ان معه، فأ مر بذكل الرجل  عليه هللا هذا احلديث من رسول هللا صىل

 وسِل اذلي نعته ". عليه هللا ، حىت نظرت اليه عىل نعت النيب صىلفالُتمس، فأ ىت به

#127 

ْف   عليه هللا *  وأ خّب صىل وسِل  برواية حصيحة عن أ م سلمة وغريها: ان احلسني يُقتَل ابلطَّ
1

أ ي يف كربالء.  

 وبعد مخسني س نة وقعت تكل الفاجعة ال ليمة، فصّدقت ذكل الاخبار الغييب.

  "ان أ هل بييت س يلقون بعدي من أ ميت قتال  وترشيدا  "وسِل:  عليه هللا * وأ خّب صىل
2

 ، فاكن كام أ خّب.

*** 

 هنا يرد سؤال همم:

وسِل ، وذو  عليه هللا يُقال: ان عليا  ريض هللا عنه اكن أ حرى ابخلالفة وأ وىل هبا، فهو ذو قرابة مع النيب صىل

 موه يف اخلالفة؟ وملاذا اضطربت أ حوال املسلمني يف عهده؟.جشاعة اندرة خارقة، وذو عِل غزير.. فلامذا مل يُقدَّ 

وسِل  قد متىّن ان يكون عيّل هو  عليه هللا اجلواب: لقد قال قطب عظمي من أ ل البيت: اكن الرسول صىل

رادة هللا غري هذا، فتخىل عن رغبته تبعا  ملا يريده هللا س بحانه وتعاىل.  اخلليفة، ولكن ُاعِِل من الغيب أ ن ا 

  يأ يت حمكٌة واحدة مما تنطوي عليه ارادة هللا تعاىل يف هذا ال مر:وفامي

 عليه هللا اكن الصحابة الكرام رضوان هللا علهيم أ مجعني أ حوج اىل االتفاق والاحتاد بعدما ارحتل النيب صىل

ان تثري اطواره  وسِل  اىل الرفيق ال عىل، فلو اكن عيّل ريض هللا عنه قد توىّل اخلالفة، لاكن هناك احامتل قوي

املتسمة بعدم مسايرة ال خرين واس تقاللية أ رائه مع زهده الفديد وبسالته النادرة واس تغنائه عن الناس فضال  

عرق املنافسة دلى كثري من ال شخاص والقبائل، فتنجم الفرقة بني  - هذه املزااي - عن جشاعته الفائقة، فتحّرِك

 ته من حواد  وفنت.صفوف املسلمني، مثلام حد  يف عهد خالف 

 أ ما سشب تأ خر خالفة عيّل ريض هللا عنه فان احد أ س بابه هو ما يأ يت:
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لقد هّبت أ عاصري الفنت يف أ وساط أ مة الاسالم اليت تضم أ قواما  متباينة يف الفكر واليت حيمل لكٌّ مهنا بذور 

  وسِل عليه هللا مثلام أ خّب بذكل الرسول صىل - الفرقة اىل ثال  وس بعني فرقة
3

فاكن ينبغي وجود خشصية  -

قوية فذة، هميبة اجلانب، ذات جشاعة فائقة وفراسة انفذة ونسب عريق أ صيل من أ هل البيت ومن بين هامش، 

 يك يَثْشُت أ مام هذه

--- 
1
(. قال 1357حصيح: اورده الامام أ محد يف فضائل الصحابة عن ام سلمة او عائفة، قال احملقق: اس ناده حصيح، )  

عن عائفة  3/113وأ خرجه الطّباين  2/214( رواه امحد ورجاهل رجال الصحيح. وانظر املس ند 1/157يف اجملمع )الهيمثي 

 ( ويفهد هل ما اخّب به صىل1/155بدون شك واس ناده حصيح. أ ما ما ورد بأ ن قتهل ابلطّف فقد اورده الهيمثي يف اجملمع )

كربالء، فهذا اثبت ابحاديث حصيحة. انظر حصيح اجلامع الصغري وسِل وحّدده بكونه عىل شاطىء الفرات ويف  عليه هللا

 (.1311( وفضائل الصحابة)217وزايدته )
2
. وقال اذلهيب: هذا موضوع. واذلي ثشت يف احلديث الصحيح اذلي مبعناه ما 4/112جزء من حديث اخرجه احلاُك   

وسِل قال:  "أ ول الناس هالاك  قريش، واول  عليه هللا رواه الطّباين يف الكبري عن َعرو بن العاص ان رسول هللا صىل

 (.1737قال احملقق: حصيح( وانظر )سلسةل الاحاديث الصحيحة  2555قريش هالاك  اهل بييت " )حصيح اجلامع الصغري 
3
 حصيح: احاديث افرتاق الامة ثالاث  وس بعني فرقة والناجية واحدة مهنا، وردت بعدة س ياقات، اسانيدها حصيحة، نذكر  

مهنا: عن معاوية:  "اثنتان وس بعون يف النار وواحدة يف اجلنة ويه امجلاعة، وانه س يخرج يف اميت اقوام تتجارى هبم تكل 

الاهواء كام يتجارى اللكب بصاحبه، ال يبقى مهنم عرق وال مفصل الا دخهل " رواه امحد وابو داود )مفاكة املصابيح 

ه الرتمذي وقال: حسن حصيح، وابن ماجه وابو داود، لكهم عن ايب هريرة قال احملقق: س ندهام حصيح(. وروا 172رمق 

( يف الزوائد: اس ناده حصيح رجاهل ثقات. 1322( ورواه ابن ماجه عن أ نس يف الفنت )24/2)الفتح الرابين للساعايت 

" )حصيح اجلامع الصغري  ورواه الرتمذي عن ابن َعرو وفيه زايدة  "لكهم يف النار الا مةل واحدة، ما اان عليه واحصايب

 قال احملقق: حسن(. 5211وزايدته برمق 
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الفنت. مفثل هذه الفخصية الفذة، اكنت تمتثل يف عيّل  ريض هللا عنه، فثبت فعال  أ مام تكل ال عاصري 

وسِل  بذكل أ نه س يحارب يف سشيل تأ ويل القرأ ن كام حارب هو  عليه هللا الهوجاء.. ولقد أ خّبه الرسول صىل

وسِل يف سشيل نزوهل .  عليه هللا ىلص
1

مث انه لوال عيل ريض هللا عنه لرمبا اكنت سلطنة ادلنيا تعصف ابل مويني 

وتفتهنم لكيا ، وتزلّهم عن الرصاط السوى، ولكن ل هنم اكنوا يرون ازاءمه عليا  وأ ل البيت، فقد حاولوا ان يبلغوا 

يف نظر ال مة، فاضطر أ غلُب رؤساء ادلوةل ال موية اىل حّض شأ ومه ويوازومه يف ماكنهتم لئال يفقدوا مزنلهتم 

اتباعهم عىل القيام ِبفظ حقائق الاميان ونرشها وصيانة أ حاكم القرأ ن واال سالم رمغ أ هنم مل يفعلوا شيئا  بأ نفسهم، 

ني وال صفياء ذلا نفأ ت يف ظل دولهتم مئات ال لوف من العلامء احملققني اجملهتدين واامة احلديث وال ولياء الصاحل

والعاملني، فلوال كامالت يتصف هبا أ ل البيت وصالهحم وواليهتم هلل لزّل ال مويون وابتعدوا لكيا  عن طريق 
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 الصواب، كام أ ل اليه أ مرمه يف أ واخر أ ايهمم، وكام حد  يف أ واخر أ ايم العباس يني.

 واذا قيل:

 هبا؟ ملاذا مل تس تقر اخلالفة يف أ ل البيت، علام  اهنم اكنوا أ حق

اجلواب: ان سلطنة ادلنيا خّداعة، بيامن أ هل البيت ملكفون ابحلفاظ عىل حقائق اال سالم واحاكم القرأ ن. 

وينبغي ملن يتسِل زمام اخلالفة االّ تغره ادلنيا، ك ن يكون معصوما  اكلنيب، أ و يكون عظمي التقوى عظمي الزهد 

يس لئال يغرت. فسلطنة ادلنيا ال تصلح ل ل البيت، اذ اكخللفاء الراشدين وَعر بن عبد العزيز واملهدي العبا

تنس هيم وظيفهَتم الاساس؛ ويه احملافظة عىل ادلين وخدمة الاسالم. وخالفة ادلوةل الفاطمية اليت قامت ابمس 

يران، لك مهنا غدت جحة عىل ان  أ ل البيت يف مرص، وحكومة املوحدين يف أ فريقيا، وادلوةل الصفوية يف ا 

ال تصلح ل ل البيت. بيامن نرامه مىت ما تركوا السلطنة، فقد سعوا سعيا  حثيثا  وبذلوا هجدا  منقطع  سلطنة ادلنيا

 النظري يف خدمة  اال سالم ورفع راية القرأ ن.

فان شئت فتأ مل يف ال قطاب اذلين أ توا من سالةل احلسن ريض هللا عنه، وال س امي ال قطاب ال ربعة، وخباصة 

ئت فتأ مل يف ال امة اذلين جاءوا من سالةل احلسني ريض هللا عنه، وال س امي زين الف يخ الكيالين. وان ش 

 العابدين وجعفر الصادق وأ مثاهلم..

--- 
وسِل فقال: "فيمك من يقاتل عىل تأ ويل القرأ ن  عليه هللا حصيح: عن ايب سعيد اخلدري قال: كنا عند رسول هللا صىل  1

( بس ياق 134 - 1/133( واورده الهيمثي ايضا  يف )2/244ده حسن )مجمع الزوائد كام قاتلت عىل تزنيهل" رواه امحد واس نا

اطول من السابق، وقال: رواه امحد ورجاهل رجال الصحيح، غري  فطر بن خليفة وهو ثقة. اهـ. وهو عند الامام امحد 

ق فضائل الصحابة (. واحلديث حصحه احلاُك عىل رشط الف يخني ووافقه اذلهيب، واقرهام حمق3/53يف املس ند )

(2/227،237.) 

#129 

فٌّك من هؤالء قد أ صبح مبثابة همدي معنوي، بّددوا الظِل والظلامت املعنوية بنرشمه أ نوار القرأ ن وحقائق 

 ال ميان، واثشتوا حقا  أ هنم وارثو جدمه ال جمد عليه أ فضل الصالة وأ مت التسلمي.

 اصابت ال مة الاسالمية يف عرص الراشدين وخري القرون، فان قيل: ما حمكة تكل الفتنة ادلموية الرهيبة اليت

لهية فهيا؟  حيث ال يليق ابولئك الابرار القهر ونزول املصائب وأ ين يمكن وجه الرمحة اال 

اجلواب: كام ان ال مطار الغزيرة املصحوبة ابلعواصف يف الربيع تثري كوامن قابليات لك طائفة من طوائف 

بذور وتطلق النوى، فتتفتح أ زهارها اخلاصة هبا، ويتسِل لكٌّ مهنا هممته الفطرية، النبااتت وتكففها فتنرث ال 

كذكل الفتنة اليت أ بتيل هبا الصحابُة الكرام والتابعون رضوان هللا علهيم أ مجعني، أ اثرت بذور مواههبم اخملتلفة، 
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اخلطر ُمحدٌق ابالسالم، وان النار وحفّزت نوى قابلياهتم املتنوعة، فانَذرْت لكَّ طائفٍة مهنم وأ خافهتم من أ ن 

س تنفب يف صفوف املسلمني؛ مما جعل لكَّ طائفة هترع اىل حفظ ادلين واذلود عن حياض اال ميان، فأ خذ لٌك 

مهنم عىل عهدته هممة  من همامت حفظ الاميان ومجع مشل الاسالم، لٌك حسب قابليته، فانطلق بّك جٍد 

فظ احلديث النبوي الرشيف، ومهنم من قام ِبفظ فقه الرشيعة واخالص يف هذا السشيل. مفهنم من قام ِب

الغراء، ومهنم من قام ِبفظ العقائد واحلقائق الاميانية، ومهنم من قام ِبفظ القرأ ن الكرمي.. وهكذا انضوت لكُّ 

طائفة حتت هممٍة وواجب من الواجبات اليت يفرضها حفظ الاميان وصيانة ال سالم، وَسَعْت يف سشيل اداء 

هممهتا سعيا  حثيثا ، فتفتحت من البذور اليت نرشهتا تكل ال عاصري الهوجاء العنيفة يف الارجاء، زهوٌر هبيجة 

 - ابلوان زاهية ش ىت يف عامل الاسالم، حىت غدا العامل الاساليم رايضا  اينعة ابلورود والرايحني. ااّل انه

سف ْت ذكل  ظهرت بني تكل الرايض البديعة أ شواُك اهل البدع - لل  لهية قد خضَّ ايضا . وك ن يد القدرة اال 

العرص جبالل وهيبة، وادارته بفدة وعنف، فأ اثرت اهلمم وأ لهَبت املفاعر دلى أ هل اهلمة والغرية، فبعثت 

تكل احلركة املنطلقة عن املركز؛ كثريا  من أ امة اجملهتدين واحملّدثني واحلفاظ وال صفياء وال قطاب ال ولياء اىل 

عامل ال ساليم وأ جلأ هتم اىل الهجرة. وهّيجت املسلمني رشقا  وغراب  وفتحت بصريهتم ليغمنوا من كنوز أ حناء ال

 القرأ ن وخزائنه. وال ن لرنجع اىل ما حنن بصدده.

#130 

ان ما أ خّب عنه الرسول صىل هللا عليه وسِل  من امور الغيب ووقع فعال  كام أ خّب، يبلغ ال لوف بل يزيد، ااّل 

 اىل امثةل مهنا فقط، تكل اليت اتفق عىل حصهتا أ حصاب الكتب الس تة الصحيحة، ويف مقدمهتم اننا نفري

البخاري ومسِل، حىت ان كثريا  مهنا نقلت نقال  متواترا  من حيث املعىن، واتفق العلامء وأ هل التحقيق عىل حصة 

 بعضها انه مبثابة التواتر الرصحي.

ج أ هُل الصحيح وال امة: م ا أ عَِلَ به صىل هللا عليه وسِل أ حصابه مما وعدمه به من الظهور عىل أ عدائه * ".. خرَّ

  5عن "قسَمهِتم كنوز كرسى وقيرص" 4.. وتُفتح خيّب وأ خّب 3واليمن والفام والعراق  2وبيت املقدس  1وفتح مكة

اخلّب الغييب مل يقل: أ ظن، أ كّب دولتني يف العامل يف ذكل العهد. مث أ نه صىل هللا عليه وسِل حيامن اكن خيّب هبذا 

أ حسب، رمبا.. وامنا أ خّب عن عِل يقيين ك نه واقع يراه.. وقد وقع كام أ خّب، علام  انه عندما أ خّب هبذا اخلّب اكن 

 مأ مورا  ابلهجرة، واحصابه قليلون، والعامل لكه وَمن حول املدينة أ عداء حيدقون من لك جانب.

"  6وَعر بكر ايب بعدي من ابلذلين اقتدوا" :مرارا   هللا عليه وسِل *  ويف رواية حصيحة، أ خّب الرسول صىل

فأ فاد هبذا ان ااب بكر وَعر س يعمران بعده، وس يكوانن خليفتني، وس يؤداين اخلالفة حقها اكمال  مبا يريض هللا 

عن انه  س بحانه ورسوهل. مث ان ااببكر سيتوىل اخلالفة لفرتة قصرية، بيامن َعر سيتوالها ملدة أ طول، فضال  

 س يقوم بكثري من الفتوحات.
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*  وقال الرسول صىل هللا عليه وسِل: "ان هللا زوى يَل ال رَض فرأ يت مفارقها ومغارهبا وان أ ميت سيبلُغ ُملاك  

 ، واكن كام قال.  7ما زوي يل مهنا"

وأ شار اىل حمال  عن مصارع الكفار يف بدر  8-يف رواية حصيحة -*  واخّب صىل هللا عليه وسِل قبل غزوة بدر 

قتلهم ومصارع رؤساهئم: هذا مرصع ايب هجل، هذا مرصع عتبة، وهذا مرصع أ ميّة، هذا مرصع فالن وفالن 

 ، واكن كام أ عِل.  9"واعِل ابنه س يقتل ُايب بن خلف"

* وثشت يف الصحيح انه قال مكن يفاهد أ حصابه وينظر الهيم يف غزوة مؤتة، ويه عىل بُعِد مسرية شهر من 

د الفام: "أ خذ الرايَة زيٌد فأ صيب مث أ خذ جعفر فأ صيب مث أ خذ ابن رواحة فأ صيب، وعيناه تذرفان.. حىت حدو 

 ، وبعد مرور بضعة أ سابيع عاد يعىل بن ُمنّبه من  10أ خذ الراية س يف من س يوف هللا حىت فتح هللا علهيم"

--- 
1

 (.271 - 1/275رواه الف يخان وغريهام )عىل القاري   
2
 (271 - 1/275بخاري عن عوف بن ماكل )عيل القارئ رواه ال   

3
 (.1/275رواه البخاري ومسِل وماكل عن سفيان بن ايب زهري )عيل القارى   

4
 (.1/271(، وكام رواه الف يخان عن سهل بن سعد )عيل القارى 4/253كام رواه البخاري يف عالمات النبوة )  
5

 (.2115برمق  2237 - 4/2232حصيح مسِل ) 
6
نه الرتمذي )حتفة الاحوذي حص    ( ورواه الامام امحد )الفتح الرابين 19/147يح: رواه الرتمذي وابن ماجة واحلاُك وحس ّ

( قال احملقق: قال الرتمذي حديث حسن، وهو كام قال أ و أ عىل. 3/232( وورد يف مفاكة املصابيح )22/152للساعايت 

( اس نادهام 471، 115وحس نة وضعيفة. قال احملقق: حديث رمق ) وورد يف فضائل الصحابة لالمام امحد ابسانيد حصيحة

 ( اس نادهام حصيح، ولكهم عن حذيفة.279، 475حسن ورمق )
7
 499 - 2/315( والرتمذي، هامش حتفة الاحوذي )254برمق  5/275( وامحد )2151برمق  2215/ 4رواه مسِل )  

( ولكهم عن 2/412( وابو داود )2/1394) 3152ة ( وقال الرتمذي: هذا حديث حسن حصيح. وابن ماج2227برمق 

 ثوابن.
8
( وحصحه، ووافقه اذلهيب )مفاكة 3/341( واحلاُك )425رمق  1/319( واخرجه أ محد )1771رواه مسِل )برمق   

 (.3/174حتقيق الارانؤوط ) - ( وزاد املعاد5571رمق  3/127املصابيح 
9
 3/297بن املسيب مرسال  جفرحه يف عنقه يف ُاحد مفات )اخلفايج (. رواه البهيقي عن عروة وسعيد 1/343الففا )  

 (.1/112(. وانظر الففا )1/211وعىل القارى 
10

 (.1/122( عن انس. ورواه أ محد والنسايئ )حصيح اجلامع الصغري 5/152البخاري )  

 (.3/355( زاد املعاد حتقيق الارانؤوط )3/219اخلفايج )

#131 
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وسِل ما دار يف املعركة مفصال .  عليه هللا ّب عام جرى هناك بنّي رسول هللا صىلساحة املعركة، وقبل ان خي

 "واذلي بعثك ابحلق ما تركَت من حديهثم حرفا  واحدا  "فأ قسم يعىل، وقال: 
1

. 

وسِل  أ خّب عن ان اخلالفة بعده ثالثون عاما  مث تصري ملاك  عضوضا   عليه هللا *  ويف رواية حصيحة انه صىل
2

ن هذا الامر بدأ  نبوة ورمحة، مث يكون رمحة وخالفة، مث يكون ملاك  عضوضا ، مث يكون عتوا  وجّبوات  وا"؛ 

 "وفسادا  يف ال مة
3

وسِل عن مدة اخلالفة الراشدة ويه؛ ثالثون س نة، وتمكل هذه  عليه هللا ، فأ خّب صىل

اجلّبوت وفساد ال مة، وفعال  حتقق املدة ابل شهر الس تة خلالفة احلسن ريض هللا عنه، مث تتعاقب السلطنة و 

 مثلام قال.

* وثشت برواية حصيحة ان س يدان عامثن ريض هللا عنه يُقتل وهو يقرأ  املصحف 
4

 هللا ، وان الرسول صىل

 "ان هللا عىس ان يلشسه مقيصا  واهنم يريدون خلعه"وسِل قد قال:  عليه
5

 فاكن كام قال. 

وسِل رَشب عبد هللا بن الزبري دمه  عليه هللا جم الرسول صىل* ويف رواية حصيحة أ خرى أ نه؛ عندما احت

 "ويٌل للناس منك وويٌل كل من الناس"الطاهر تّباك ، ومل يسكبه فقال هل: 
2

فأ خّب بأ ن عبد هللا سيتوىل أ مر   

الناس بفجاعة فائقة، وس يكون هدفا  لهجوم عنيف وس تزنل ابلناس بسشبه نوائٌب ومصائٌب. وفعال  وقع كام 

ل؛ حيث أ علن عبد هللا بن الزبري اخلالفة يف مكة يف عهد ال مويني وحارصه احلجاج بن يوسف الظامل جبيش قا

 عظمي يف مكة، وبعد قتال عنيف وبساةل اندرة ومعارك دامية سقط شهيدا .

 "مبكُل بين أ مية"وسِل  عليه هللا * وأ خّب صىل
7

ملا قال هل:  "ووالية معاوية، ووّصاه"أ ي بظهور ادلوةل ال موية  

اذا ملكت فاجسح أ و فأ نصح 
5

 "اختاذ بين أ مية مال هللا دوال  "وأ خّب عن   
1

وس يكون ملوكها ورؤساؤها ظلمة،  

وس يظهر مهنم أ شخاص أ مثال يزيد 
19

 والوليد. 

ود وُمْلِكهم أ ضعاف ما َملكوا"وسِل عن  عليه هللا * كام أ خّب صىل  "خروج َودل العباس ابلراايت السُّ
11

من ان  

 ادلوةل العباس ية س تظهر بعد ال مويني، وس يظلون يف احلمك مدة أ طول. وحتقق لك ذكل فعال  كام أ خّب صىل

 وسِل. عليه هللا

 "ويٌل للعرب من رٍشّ قد اقرَتب"* وثشت يف الصحيح أ نه قال: 
12

 فأ خّب بفنت 

--- 
1
 (.3/355( زاد املعاد حتقيق الارانؤوط )3/219اخلفايج )  
2

نة ان الرسول صىل هللا عليه وسِل قال: "اخلالفة بعدي يف اميت ثالثون س نة، مث مكٌل بعد ذكل" حصيح: عن سفي   

قال احملقق: حصيح(  3332رواه أ محد والرتمذي وابو يعىل يف مس نده وابن حبان يف حصيحه )حصيح اجلامع الصغري برمق 

 بعدة س ياقات. (429( ويف سلسةل الاحاديث الصحيحة )23/19)الفتح الرابين للساعايت 
3

( ان رسول هللا صىل هللا عليه وسِل قال: تكون النبوة فيمك 4/273(. وروى الامام أ محد )1/349حصيح: الففا )  
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ما شاء هللا ان تكون مث يرفعها مث تكون ملاك  عاضا  فيكون ما شاء هللا ان تكون مث يرفعها، مث تكون ملاك  جّباي  فتكون 

فعها اذا شاء ان يرفعها مث تكون خالفة عىل مهناج النبوة، مث سكت" واحلديث يف مس ند ما شاء هللا ان تكون مث ير 

(: رواه أ محد والزار أ مت منه والطّباين ببعضه يف الاوسط، ورجاهل 5/151(، قال الهيمثي يف اجملمع )435الطياليس )

 (.3/19للساعايت والفتح الرابين  1/1ثقات، وحصحه احلافظ العرايق )سلسةل الاحاديث الصحيحة 
4

حصيح: ورد يف فضائل الصحابة عن َعرة بنت أ رطأ ة العدوية، قالت: "خرجت مع عائفة س نة قتل عامثن اىل مكة   

َيكفِيَكهُم هللا وهو  مفرران ابملدينة ورأ ينا املصحف اذلي قُتل وهو يف جحره، فاكنت أ ول قطرة من دمه عىل هذه ال ية: َ)فس َ

 (.517رمق  1/591(" قالت َعرة: مفا مات رجل مهنم سواي " قال احملقق: اس ناده حصيح )137 السميُع العلمي( )البقرة:
5

حصيح: عن عائفة ريض هللا عهنا: ان رسول هللا صىل هللا عليه وسِل قال: "اي عامثن انه لعل هللا ان يقمصك مقيصا    

ن ارادوك عىل خلعه فال ختلعه هلم" رواه الرتمذي وابن ماجه، وقال  الرتمذي: يف احلديث قصة طويةل، وقال حديث فا 

 (.3/235( طريق اخرى )مفاكة املصابيح 2/114حسن غريب. قال احملقق: واس ناده حصيح وهل يف املس ند )
6
(. قال: الهيمثي: رواه الطّباين والزار 4/21حسن: قال البوصريي: رواه ابو يعىل والزار ابس ناد حسن )املطالب العالية   

 (.554/ 3(. رواه احلاُك 2795جال الزار رجال الصحيح غري هنيد بن القامس وهو ثقة )ابختصار ور
7
( يف حديث رواه الرتمذي واحلاُك عن احلسن بن عيل، ورواه البهيقي عن سعيد بن املسيب مرسال  1/335الففا )  

 (.1/171اخلفايج  1/253ويف س نده ضعف )عيل القارى 
5

ذ الاداوة بعد ايب هريرة يتبع رسول هللا صىل هللا عليه وسِل هبا، واش تىك ابو هريرة، واصل احلديث: ان معاوية أ خ  

فبينا هو يوضئ رسول هللا صىل هللا عليه وسِل رفع رأ سه اليه مرة أ و مرتني فقال: "اي معاوية ان وليت أ مـرا  فاتق هللا 

 عليه وسِل حىت ابتليت. قال الهيمثي عزوجـل وأ عدل" قال: مفا زلت اظن اين مبتىل  بعمل لقول النيب صىل هللا

(: رواه أ محد وهو مرسل ورجاهل رجال الصحيح، ورواه ابو يعيل عن سعيد بن معاوية فوصهل ورجاهل رجال 5/152)

 (.4955الصحيح وانظر املطالب العالية )
9
( وانظر 1/254)عيل القاري  (. رواه الرتمذي واحلاُك عن احلسن بن عيل ورواه البهيقي عن ايب هريرة335/ 1الففا )  

 (.4531( واملطالب العالية )412مبعناه يف حصيح اجلامع الصغري )
10

روى ابو يعىل عن ايب ذر ان الرسول صىل هللا عليه وسِل قال: "اول من يبدل سنيت رجل من بين امية". )حصيح   

( ويوحضه ابن املقصود يزيد ما جاء 1741قال احملقق: حديث حسن( )سلسةل الاحاديث الصحيحة  2571اجلامع الصغري 

 (.4521، 4525يف املطالب العالية )
11

( من حديث ايب ميرسة عن العباس قال: كنت 215ــ 212/ 3، 1752(. ففي مس ند الامام امحد )1/335الففا ) 

ال: ما ترى؟ قال: وسِل ذات ليةل، فقال: انظر هل ترى يف السامء من جنم؟ قال: قلت: نعم، ق عليه هللا عند النيب صىل

نه ييل هذه الامة بعددها من صلبك، اثنني يف فتنة، وقال الهيمثي  : رواه أ محد 5/152قلت: ارى الرّثاي، قال: أ ما ا 

والطّباين وفيه ميرسة موىل العباس، ومل اعرفه الا يف ترمجة ايب قبيل، وبقية رجال امحد ثقات. أ  هــ. واحلديث قال عنه 

/ 11، واخلطيب يف اترخي بغداد 3/322ناده حصيح. انظر الكمه يف املس ند. وقد اخرجه احلاُك العالمة امحد شاكر: اس  

 قال اذلهيب: هذا ابطل. وتعقبه احلافظ يف لسان املزيان. 17ــ 12
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12
 (.4/241( والبخاري ايضا  يف املناقب )2559برمق  2297/ 94( ومسِل )1/29رواه البخاري يف كتاب الفنت )  

#132 

 وسِل. عليه هللا ان وهوالكو، وتدمريمه ادلوةل العباس ية العربية، وقد حتقق فعال  كام قال صىلجنكزيخ

لعكل خُتِلُّف حىت ينتَفَع بَك أ قواٌم، "*  وقال لسعد بن أ يب وقاص يف رواية حصيحة، حيامن اكن يف مرض شديد: 

 "ويس ترضَّ بك أ خرون
1

ظامي ، وس يفتح هللا بيده بدلاان  وينتفع وسِل أ نه س يكون قائدا  ع عليه هللا فأ خّب صىل 

به أ قوام كثرية بدخوهلم حظرية الاسالم، ويترضر به أ خرون حيث تنقرض دولهتم. وقد اكن كام قال؛ اذ أ صبح 

سعد قائدا  للجيش ال ساليم ودّمر دوةل الفرس وصار سشبا  يف دخول كثري من ال قوام وامللل يف حوزة 

 ال سالم.

نعى النجاَش "وسِل  عليه هللا صىل*  وثشت كذكل أ نه  
2

، يف الس نة السابعة من "يف اليوم اذلي مات فيه 

 عليه هللا الهجرة، وصىّل عليه، وبعد مرور اس بوع جاء اخلّب بأ نه تويف يف اليوم اذلي أ خّب فيه الرسول صىل

 وسِل.

 "ُاثشت فامنا عليك نيب وصديق وشهيد"وسِل:  عليه هللا *  وقال صىل
3

وسِل مع  عليه هللا ن صىلعندما اك 

  - أ و عىل حراء - صفوة من الصحابة الكرام عىل جبل ُاحد
4

واهزّت اجلبل من حتهتم، فأ فاد أ ن َعر وعامثن وعيل  

 سيستفهدون، فاكن كام قال.

*** 

 أ هيا الضعيف واي من مات قلبه واي أ هيا الفقي!.

رف بعبقريته هذه ال مور الغيشية وتغمض عينك عن وسِل اكن عبقراي ، فع عليه هللا لعكل تقول ان محمدا  صىل

 حقيقة النبوة الساطعة اكلفمس!.

وسِل  عليه هللا أ هيا املسكني! ان ما مسعَته ليس االّ جزء من مخسة عرش نوعا  من ال نواع اللكية ملعجزاته صىل

 نبذة  يسرية مما يتعلق ابالمور وقد علمَت اهنا مجيعا  اثبتة برواايت حصيحة وبتواتر معنوي. وانت مل تسمع بعُد االّ 

 الغيشية.. أ فبعد ما يسمع الانسان هذه املعجزات يقول لصاحهبا: انه عبقري يكفف املس تقبل بفراس ته؟.

هب اننا قلنا مثكل: انه عبقري! أ فيمكن ان تلتشس الرؤية عىل من ميكل مئات ال ضعاف من اذلاكء املقدس 

ه الفخصية السامية ان هتبط من مسوها الصادق فيخّب أ خبارا  عارية والعبقرية السامية؟ وهل ميكن ملثل هذ

عن الصحة؟ أ ليس جنوان  وبالهة  ما بعدها بالهة الاعراُض عام ختّب به هذه العبقرية الفذة حول سعادة 

 ادلارين!؟.

--- 
1
 (1/14( وحلية الاولياء )1/211وعىل القاري  3/291رواه الف يخان )اخلفايج   
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2
وسِل نعى النجاَش يف اليوم اذلي مات فيه، خرج اىل املصىل فصّف  عليه هللا يرة:  "ان رسول هللا صىلعن ايب هر   

وسِل ويف ابب موت النجاَش.  عليه هللا هبم وكّّب أ ربعا  " رواه البخاري يف كتاب اجلنائز، ويف فضائل احصاب النيب صىل

 ورواه مسِل وأ محد وماكل والفافعي والبهيقي وابو داود.
3
( وابو داود والرتمذي عن أ نس، والرتمذي عن عامثن، وأ محد ابو يعىل يف مس نده وابن حبان 5/15رواه البخاري )  

 عن سهل بن سعد.
4
وسِل قال  "اسكن حراء مفا عليك االّ نيب أ و صديق أ و شهيد  عليه هللا روى مسِل : عن ايب هريرة أ ن رسول هللا صىل  

وسِل وابو بكر وَعر وعامثن وعيل وطلحة والزبري وسعد بن ايب وقاص ريض هللا عهنم. وهل  عليه هللا " وعليه النيب صىل

(:  "اثشت حراء فامنا عليك نيب أ و صديق أ و شهيد " رواه أ محد وابو داود والرتمذي وابن 4/1559رواية اخرى مفاهبة )

بن عباس ريض هللا عهنم. وهو حديث ماجه عن سعيد بن زيد، وأ محد عن انس عن بريرة، والطّباين يف الكبري عن ا

 (.139برمق  1/17حصيح )حصيح اجلامع الصغري 
#137 

 الاشارة البليغة السادسة

"أ ول أ ههل حلوقا  به"وسِل أ خّب فاطمة: أ هنا  عليه هللا * ثشت انه صىل
1

 هللا .. أ ي أ ول من ميوت بعده صىل  

 قال. وسِل  فيتبعه من  أ هل البيت. وبعد س تة أ شهر وقع ما عليه

وبعيفه "أ ي من املدينة املنورة  "اخّب أ اب ذر  ريض هللا عنه بتطريده"وسِل:  عليه هللا *  وثشت أ يضا  أ نه صىل

"وحده ومبوته وحده
2

 ، وبعد عرشين س نة وقع ال مر كام أ خّب.  

انٌس "ائال : وسِل استيقظ من النوم يف بيت أ م حرام )خاةل أ نس بن ماكل  فتشسم ق عليه هللا * وأ يضا  انه صىل

من اميت عرضوا عيّل غزاة  يف سشيل هللا يركبون ثَبَج هذا البحر 
3

ة، فقالت: ادع اي رسول هللا  ملواك  عىل ال رسَّ

"ان اكون معهم، فدعا لها
4

. وبعد أ ربعني س نة اصطحبت زوهجا ُعبادة بن الصامت لفتح قّبص وتوفيت هناك.   

 وقّبها ال ن هناك معروف يزار.

"ان يف ثقيف كّذااب  وُمبريا  "وسِل قال:  عليه هللا صىل * وثشث انه
5

ّدعى     فاخّب عن اخملتار املفهور اذلي ا 

النبوة، وسفاك ادلماء احلجاج الظامل اذلي قتل مائة أ لف نفس
2

  . 

اجليُش ذكل  لُتْفتََحنَّ القسطنطينية، فَلَنِْعَم  ال مرُي أ مريها ولنعمَ  "وسِل قال:  عليه هللا * وثشت ايضا  انه صىل

)"اجليش
7

ِنعَم "فأ فاد هبذا انه س َتفتح مدينة اس تانبول بيد املسلمني، وس يكون حملمد الفاحت مرتبة عالية:    

 . وظهر ال مر كام قال."ال مري

ين لو اكن منوطا  ابلرثاي لناهَل رجاٌل من أ بناء فارس"وسِل قال:  عليه هللا * و ثشت كذكل أ نه صىل "ان ادِلّ
5

   

 اىل اذلين أ جنبهتم بالد فارس من العلامء وال ولياء أ مثال ال مام ايب حنيفة النعامن. مفريا  
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عاملُ قريش يَمل  طباق ال رض علام  "وسِل أ يضا :  عليه هللا * وقال صىل
1

 ، مفريا  بذكل اىل الامام الفافعي.  

الناجية مهنا أ هل الس نة أ ن ال مة س تفرتق اىل ثال  وس بعني فرقة وان "وسِل:  عليه هللا * وأ خّب صىل

"وامجلاعة
19

  . 

"الَقَدرية جموس هذه ال مة"وسِل :  عليه هللا * وقال صىل
11

، مفريا  بذكل اىل طائفة القدرية املنكرين للَقدر،   

 واليت يه منقسمة اىل شعب وفرق كثرية

--- 
1
وسِل فاطمة ابنته يف شكواه اذلي  عليه هللا " عن عائفة ريض هللا عهنا قالت: دعا النيب صىل  349/ 1حصيح: الففا   

 هللا قبض فهيا، فساّرها بفئ، فبكت مث دعاها فسارها فضحكت، قالت: فسأ لهتا عن ذكل فقالت: ساّرين النيب صىل

وسِل فأ خّبين انه يقبض يف وجعه اذلي توىف فيه فبكيُت. مث سارين فأ خّبين اين أ ول اهل بيته أ تبعه فضحكت "  عليه

( 253، 252، 249، 2/77( والامام امحد يف مس نده )2459برمق  4/1194ومسِل ) 5/22، 4/245)رواه البخاري 

 والرتمذي يف املناقب.
2
( واورده 791/ 1( يف حديث رواه امحد وابن راهويه وابن ايب اسامة والبهيقي )عىل القاري 1/343حسن: الففا ) 

ابن مسعود عند رؤيته جنازة ايب ذر. قال: صدق رسول  احلافظ ابن كثري  "عن ابن مسعود يف حديث طويل فيه قول

هللا يرمح هللا ااب ذر، مييش وحده وميوت وحده ويعيش وحده. فزنل فوليه بنفسه حىت أ جنّه " اس ناده حسن ومل خيرجوه 

/ 4، 357) (. وانظر الاصابة4191برمق 4/112( واورده احلافظ ابن جحر يف املطالب العالية )1ــ 5/ 5)البداية والهناية 

( قال الهيمثي: رواه أ محد من طريقني... ورجال الطريق الاوىل رجال الصحيح، ورواه الزار بنحوه 1/332( واجملمع )24

 ابختصار. اهـ .
3
 )ثبج البحر(: وسطه ومعظمه وقيل ظهره.  

4
)حصيح اجلامع الصغري  رواه البخاري ومسِل والرتمذي عن أ نس ورواه امحد ومسِل والنسايئ وابن ماجه عن ام حرام  

 (،2229رمق  2/24
5
وسِل حّدثنا:) ان يف ثقيف  عليه هللا حصيح: عن اسامء بنت ايب بكر ريض هللا عهنام قالت: أ ما أ ن رسول هللا صىل  

 ( واللفظ هل.4/1171كذااب  ومبريا ( رواه امحد ومسِل )
6
رمق  19/11بري: احلجاج بن يوسف )جامع الاصول حصيح: قال الرتمذي: ويقال الكذاب: اخملتار بن ايب عبيد، وامل   

( وورد ان هفام بن حسان قال:) احيص ما قتل احلجاج صّبا  فوجد مئة الف وعرشين الفا ( اخرجه الرتمذي ت 7527

(. والقتل صّبا : أ ي من غري 7525رمق  19/11( قال احملقق: اس ناده اىل هفام بن حسان حصيح. )جامع الاصول 521)

 رضب عنقه أ و حيشس اىل أ ن ميوت.حرب مكن ي
7
( وقال: حصيح 4/422( واحلاُك )131( ورواه البخاري يف التارخي الصغري )4/235حصيح: رواه امحد وابنه يف زوائده )  

( واورده الهيمثي يف اجملمع 12/223/2( وابن عساكر )11/1الاس ناد ووافقه اذلهيب. ورواه اخلطيب يف التلخيص )

( )خمطوط الرابط( 2/19/191اه امحد والزار والطّباين ورجاهل ثقات. ورواه ابن خيمثة يف التارخي )(، وقال: رو2/215)
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( وضعفه مفا أ صاب ل نه مل يذكر عةل قادحة 575(. واورده الالباين يف الاحاديث الضعيفة )15/2وابن قانع يف املعجم )ق 

 يف س ند احلديث يصار الهيا.
8
ي عن ايب هريرة: )لو اكن الاميان عند الرثاي لتناوهل رجال من فارس( ويف مسِل رواية روى الهباري ومسِل والرتمذ  

 (.1259برمق  3/153سورة امجلعة )اللؤلؤ واملرجان  -اخرى مفاهبة )وأ خرجه البخاري يف كتاب التفسري
9
رواه امحد بصيغة  (. وقد112( وتذكرة املرضوعات )312 - 1/319ضعيف جدا  كام يف سلسةل الاحاديث الضعيفة )  

المتريض، ورواه الطياليس مرفوعا  بلفظ مقارب وللحديث شواهد كثرية مهنا ما ذكره اخلطيب الامام الفافعي كام قال امحد 

وغريه. قال البهيقي وابن جحر: طرق هذا احلديث اذا مضت بعضها اىل بعض أ فادت قوة، وعِل ان للحديث اصال  

 (.54-2/53)ابختصار من كفف اخلفاء 
10

 ( من الاشارة اخلامسة.19حصيح: راجع الهامش )  
11

( وأ شار ابن جحر اىل حتسينه كام 4/159حسن: رواه ابو داود واحلاُك عن ابن َعر، )حصيح اجلامع الصغري وزايدته   

 (.3/395يف املفاكة )
#138 

عليه السالم، س تكون سشبا  *  وكذا أ خّب عن فرق كثرية، اذ ثشت انه قال لعيل ما معناه: ان مثكل مثل عيىس 

يف هالك فئتني من الناس: احداهام من فرط احملبة والاخرى من فرط العداوة
1

. حيث افرط النصارى يف   

حب عيىس عليه السالم حىت جتاوزوا احلد املرشوع فهيلكون وقالوا: انه ابن هللا ــ حاش هلل ـ والهيود أ يضا  

زنلته الرفيعة. وكذكل س يفرط فريق من الناس يف احلب كل ويتعّدون أ فرطوا يف العداوة هل فانكروا نبوته وم

"هلم نٌز يُقال هلم الرافضة"وسِل يف حقهم:  عليه هللا احلّد املرشوع فهيلكون، اذ قال صىل
2

، وفريق أ خر   

 س يفرطون يف العداء كل ومه )اخلوارج  وقسم من املغالني يف موالاة ال مويني ومه )الناصبة (.

 :فان قيل

وسِل عىل ذكل، فلرمبا يفّّك هذا احلب  عليه هللا ان القرأ ن الكرمي يأ مر ِبب أ ل البيت، وقد حث النيب صىل

يعة وال س امي الّرافضة من هذا  عذرا ، حيث ان أ هل احلب أ هل انتفاء وسكر ـ أ ي ذاهلون ـ فَِِلَ ال تَنتفع الف ّ

يدانون من فرط احلب كام أ شار اليه احلديث  احلب وال ينقذمه من العذاب، بل نرى العكس من ذكل فاهنم

 الرشيف؟!.

 اجلواب: ان احلب قسامن

أ حدهام: حب )ابملعىن احلريف(  وهو حب عيّل واحلسن واحلسني وأ ل البيت حمبة هلل وللرسول ويف سشيلهام. 

، وسِل ويكون وس يةل حلب هللا عز وجل فهذا احلب مرشوع عليه هللا فهذا احلب يزيد حب الرسول صىل

 ال يرض افراُطه، النه ال يتجاوز احلدود وال يس تدعي ذم الغري وعداوته.

واثنهيام: حب )ابملعىن الامسي(  وهو حهبم حبا  ذاتيا ، ول جلهم، اي حب عيّل من أ جل جشاعته وكامهل، وحب 
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سِل، حىت و  عليه هللا احلسن واحلسني من أ جل فضائلهام ومزاايهام الاكمةل حفسب، من غري تذكّر للنيب صىل

ان مهنم من حيهبم ولو مل يعرف هللا ورسوهل. فهذا احلب ال يكون وس يةل  حلب هللا ورسوهل. واذا ما اكن يف 

 هذا احلب افراط فانه س يفيض اىل ذم الغري وعداوته.

ـ يف احلب لعيّل وتّبأ وا من أ يب بكر وَعر، فوقعوا يف خسارة  ـ كام ذكر يف احلديث الرشيف  وهكذا أ فرط مهنم 

 عظيمة. فاكن هذا احلب السليب ـ غري الاجيايب ـ سشبا  خلسارهتم

--- 
1
( وقال الساعايت: رواه احلاُك بزايدة يف 134/ 23يف حديث رواه امحد )الفتح الرابين للساعايت   

قال الهيمثي:  «احلمك وّهاه ابن معني»املس تدرك وقال حصيح الاس ناد ومل خيرجاه، وتعقبه اذلهيب فقال: 

بد هللا والزار ابختصار وابو يعىل أ مت منه، ويف اس ناد عبد هللا وابن يعىل احلمك بن عبد املكل رواه ع 

(. 133/ 1وهو ضعيف، ويف  اس ناد الزارمحمد بن كثري القرَش الكويف وهو ضعيف )مجمع الزوائد 

ه ابنه عبد هللا ( اىل الامام امحد، قال احملقق: امنا روا213رمق  3/242وعزاه التّبيزي يف املفاكة )

عن »واس ناده ضعيف. واحلديث هل شاهد ابملعىن نفسه وابس ناد حصيح:  129/ 1يف زوائد املس ند 

ايب السوار قال: قال عيل: ليحبين قوم حىت يدخلوا النار يف حيب وليـبغضين قوم حىت يدخلوا النار 

 (.152رمق  525/ 2حصيح )اورده الامام امحد يف )فضائل الصحابة( قال احملقق: اس ناده  «يف بغيض

2
جزء من حديث رواه  «هلم نز يسمون الرافضة»وسِل:  عليه هللا ورد يف حديث الرسول صىل  

( وورد احلديث بعدة الفاظ ومن عدة 19/22الطّباين عن ابن عباس واس ناده حسن )مجمع الزوائد 

س ند بتحقيق امحد شاكر ( وامل 21 - 29/ 24طرق راجع املصدر السابق و )الفتح الرابين للساعايت 

 ( وقال اس ناده ضعيف من طريق حسن بن حسن بن عيل بن ايب طالب.559برمق  137/ 2)

#139 

اذا مفوا املَُطيطاء "وسِل حّذر ال مة من أ هنم  عليه هللا * ونقل نقال  حصيحا  انه صىل
1

وَخَدَمهْتم بناُت فارس  

"ىل ِخياِرمهوالروم ردَّ هللا بأ َسهُم بيهنم وسلّط رِشاَرمه ع
2

 . وبعد ثالثني س نة وقع ال مر كام قال.  

"بفتح خيّب عىل يَدي عيلّ "وسِل أ عَِلَ أ حصابه:  عليه هللا * وثشت كذكل انه  صىل
3

. ويف غد يومه وقعت   

ـ فأ خذ عيّل ابب القلعة بيده وجعهل ترسا . وملا مت أ مر الفتح رماه يف ال   ـ فوق ما اكن يُتوقع  رض، املعجزة النبوية 

واكن الباب عظامي ، حىت انه مل يس تطع مثانية رجال ـ ويف رواية اربعون رجال  ـ رفعه من الارض.
4

  . 

"ال تقوُم الساعُة حىت تَقتَِتَل فئتان عظيمتان دعواُهام واحدة"وسِل:  عليه هللا * وقال صىل
5

فأ خّب  عن احلرب    

 اليت وقعت يف صفني بني عيّل ومعاوية ريض هللا عهنام.
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"ان عامرا  تَقُتهُل الفئُة الباغية"وسِل:  عليه هللا *  ومما أ خّب به صىل
2

، وبعد ذكل  قُتل يف حرب صفني. فاحتج   

عيل به من ان املوالني ملعاوية مه الفئة الباغية، ولكن معاوية أ ّول احلديث. وقال َعرو بن العاص: البغاة مه 

"ان الفنَت ال تَظهر ما دام َعر حيا  "وسِل أ يضا :  عليه هللا قال صىلقاتلوه فقط، ولس نا مجيعا  بغاة.        *  و 
7

   .

وملا ُارِسَ ُسهيل بن َعرو ـ قبل اسالمه ـ يوم بدر قال َعر: اي رسول هللا انه رجل "فاكن ال مر كام أ خّب. * 

عين انزتع ثنيتيه السفليتني، فال يقوم خطيبا  عليك بعد اليوم، فقال رسول هللا ِْ وسِل:  عليه هللا  صىلمفّوه فََد

ك اي َعر" "وعىس ان يقوَم مقاما  يرَسُّ
5

وسِل، تكل  عليه هللا . فاكن كذكل اذ حيامن وقعت وفاة النيب صىل  

احلادثة العظمى اليت لكَّ الصُّب فهيا، قام أ بو بكر الصديق رىض هللا عنه ُمعّزاي  املسلمني يف املدينة املنورة 

طب فهيم خطبة بليغة. وقام سهيل أ يضا  يف مكة املكرمة حيذو حذو أ يب بكر، فالقى ومثّبتا  قلوَب الصحابة خف

 خطبة ششهية خبطبة أ يب بكر، حىت ان لكامت اخلطبتني تواردت عىل معىن واحد، اىل حٍد ما.

"كيف بك اذا ُالشسَت سواَرْي كرسى"وسِل لرُساقة:  عليه هللا * وقال الرسول صىل
1

ويف عهد َعر  ريض    

امحلدهلل اذلي َسلهَبام " عنه سقطت دوةل كرسى وجاءت زينة كرسى وحليه فأ لشسها َعُر رساقَة وقال: هللا

ِكرسى والْشَسهام رُساقةَ 
19

 وسِل عليه هللا وصّدق ما أ خّب به النيب صىل   

--- 
1
 )املطيطاء(: مف ية فهيا مّد اليدين والتبخرت واخليالء.  

2
حتقيق امحد شاكر( وقال: هذا حديث غريب اي ضعيف واتبعه حمقق جامع  2222)حصيح: روى الرتمذي عن ابن َعر   

( وفّصل القول 513( مفا حالفهم التوفيق. فاحلديث حصيح، حصحه حمقق اجلامع الصغري )7593برمق  49/ 19الاصول )

/ 19يف اجملمع ) (... واحلديث هل شاهد من حديث ايب هريرة اورده الهيمثي154فيه يف سلسةل الاحاديث الصحيحة )

 ( وقال: رواه الطّباين يف الاوسط واس ناده حسن.237
3
وسِل  يوم خيّب:  "العطنّي هذه الراية غدا  رجال  يفتح هللا عىل يديه، حُيب هللا  عليه هللا قال رسول هللا صىل  

، ويف اجلهاد ابب دعاء ( يف املغازي ابب غزوة خيّب5/171ورسوهل، وحُيبه هللا ورسوهل... " احلديث رواه البخاري )

 وسِل اىل الاسالم والنبوة، وابب فضل من أ سِل عىل يديه رجل، ويف فضائل احصاب النيب صىل عليه هللا النيب صىل

( يف فضائل الصحابة ابب فضائل عيل ريض 2492وسِل ابب مناقب عيل بن ايب طالب. ورواه مسِل )برمق  عليه هللا

( وامحد  1597( ومسِل )برمق 322/ 7لكهم من حديث سهل بن سعد. ورواه البخاري )( 333/ 5هللا عنه، ورواه امحد )

 ( عن سلمة بن الاكوع.52/ 4)
4
(:  "ان عليا  محل ابب خيّب " اخرجه احلاُك من طرقه عن جابر بلفظ:  115ضعيف: ذكر الس يوطي يف )ادلرر املنترثة   

أ لقاه ابالرض فاجمتع عليه بعُد س بعون رجال ، فاكن هجدمه ان اعادوا "ان عليا  ملا انهتيى اىل احلصن اجتذب احد أ بوابه ف

موىل رسول  - الباب، قال الس يوطي: واخرجه ابن اُسق يف سريته عن ابن رافع:  "وان س بعة مل يقلبوه " اهــ قال رافع

ان نقلب ذكل الباب مفا  راوي احلديث:  "فلقد رأ يتين يف نفر معي واان اثمهنم جُنهد عىل - وسِل عليه هللا هللا صىل

 - 4/151اس تطعنا ان نقلبه " وقد رويت رواايت اخرى كثرية ال ختلو من ضعف، راجع )البداية والهناية البن كثري 
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 (.1125(. وكفف اخلفاء )119
5
 .(7214رمق  174/ 2رواه امحد والبخاري ومسِل وابو داود والرتمذي عن ايب هريرة )حصيح اجلامع الصغري وزايدته   

6
( ورواه ايضا  عن ام سلمة 2232/ 4(. رواه مسِل عن ام سلمة بلفظ   "تقتل عامرا  الفئة الباغية " )331/ 1الففا )  

( كتاب الفنت وارشاط الساعة. ورواه أ محد عن ايب سعيد اخلدري 2112برمق  2232/ 4بلفظ:  "تقتكل الفئة الباغية " )

( وروى البخاري هذا احلديث بغري الالفاظ السابقة 22/339ين للساعايت عن ايب قتادة بنفس هذا اللفظ )الفتح الراب

( وقد أ ورده 1/122يف كتاب الصالة: ابب التعاون يف بناء املسجد، ويف كتاب اجلهاد: )ابب مسح الغبار عن الرأ س )

وانظر النظم املتناثر يف  (142/ 23الس يوطي يف الاحاديث املتواترة عن قرابة ثالثني حصابيا  )الفتح الرابين للساعايت 

 (.122احلديث املتواتر )
7
( والرتمذي وغريمه عن حديفة قال: ليس عليك مهنا بأ س اي 2215/ 4( ومسِل )235/ 4يف حديث رواه البخاري )  

 امري  املؤمنني ان بينك وبيهنا اباب  مغلقا ..
8
(. واورده احلافظ يف 3/215( اخلفايج )794/ 1ي رواه البهيقي وش يخه احلاُك عن احلسن بن محمد مرسال  )عىل القار   

 ( وسكت عليه هو واذلهيب.4/252( وعزاه البهيقي يف  ادلالئل. واخرجه احلاُك )14 - 2/13، 3573الاصابة )
9
 (3115( واورده احلافظ يف الاصابة برمق  )1/793رواه البهيقي )عيل القاري   

10
 ( انظر الاصابة ايضا .344/ 1( الففا )  

#140 

اذا َهكَل كرسى فال كرسى بعَده"وسِل:  عليه هللا * وقال أ يضا  صىل
1

 فاكن ال مر كام أ خّب.  * وأ خّب صىل "  

"ان هللا سلّط عىل كرسى ابنَه شهََرَويه فَقتهَل يف وقت كذا.."وسِل رسوَل كرسى:  عليه هللا
2

فلام حقق ذكل    

وسِل فأ سِل   عليه هللا فس الوقت اذلي أ خّب عنه صىلالرسول وقَت مقتل كرسى، ايقَن ان قتهَل اكن يف ن

 كام ورد يف بعض الرواايت "فريوز"بسشب ذكل. وامُس ذكل الرسول 

وسِل عليا   عليه هللا * وأ خّب عن كتاب حاطب بن أ يب بلتعة اذلي أ رسهل رسا  اىل كفار قريش. فأ رسل صىل

معها رساةل. فأ توين هبا، فذهبا واتيا ابلرساةل يف املاكن واملقداد ريض هللا عهنام بأ ن يف املوضع الفالين جارية 

وسِل، واس تدعى حاطبا  وقال هل: ما اذلي مَحَكل عىل هذا؟ فابدى عذره  عليه هللا اذلي وصفه الرسول صىل

فَقِبل منه
3

 . وهذه رواية حصيحة اثبتة.  

"ه لكُب هللايأ لك"وسِل قال يف عتبة ابن أ يب لهب:  عليه هللا *  وثشت أ يضا  انه صىل
4

فأ خّب عن عاقبته    

 املفجعة، وبعد مدة من الزمن ذهب عتبة متوهجا  حنو اليمن جفاءه س بع وأ لكه. فصّدق دعاءه عليه.

وسِل ملا فتح مكة أ مر بالال   ريض هللا عنه بأ ن يعلو ظهر  عليه هللا ان الرسول صىل"*  ونقل نقال  حصيحا : 

ن حرب وعتاب بن أ س يد واحلار  بن هفام ومه رؤساء قريش جلوس  يف الكعبة ويؤذن علهيا. وأ بو سفيان ب

فناء الكعبة. فقال عتاب: لقد أ كرم هللا أ س يدا  اذ مل ير هذا اليوم. وقال احلار : أ ما َوَجد محمٌد مؤذان  غري هذا 
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 الغراب ال سود!

تْه هذه احلصباء. خفرج  وسِل وقال:  عليه هللا علهيم النيب صىلفقال أ بو سفيان: ال أ قول شيئا ، ولو تلكمُت ل ْخَّبَ

 لقد علمُت اذلي قلمُت وذكَر مقالهتم.

"فقال احلار  وعتاب: نفهُد انَك رسوُل هللا، ما اّطلع عىل هذا أ حٌد اكن معنا فنقول به
5

  . 

 فيامن ال يؤمن هبذا النيب الكرمي واي أ هيا امللحد!

عاه من أ خباٍر غييب تأ مل يف هذين العنيدين من رؤساء قريش كيف رأ اي نف  ين اىل الاميان، مبا مَسِ س هيام مضطرَّ

واحد. مفا أ فسد قلبك وانَت تسمع أ لوَف املعجزات من امثالها ولكها اثبتة بطرق التواتر املعنوي ومع ذكل ال 

 يطمنئ قلُبك... فلرنجع اىل الصدد

--- 
1
د مات " والرتمذي وقال: هذا حديث ( بدل  "اذا هكل "  "ق2237 - 4/2232، ومسِل )2/254رواه البخاري   

 ( لكهم عن ايب هريرة ريض هللا عنه.423 - 2/422حسن حصيح )حتفة الاحوذي 
2
وسِل:   عليه هللا ( وعن دحية قال: قال رسول هللا صىل799/ 1عيل القاري  211/ 3حصيح: رواه البهيقي )اخلفايج   

َّه الل   575يةل " يعين كرسى رواه ابو نعمي )حصيح اجلامع الصغري وزايدته "اذهبوا اىل صاحبمك فأ خّبوه ان ريب قد قتل رب

 (.1427قال احملقق: حديث حصيح( )سلسةل الاحاديث الصحيحة ت 
3
( يف فضائل 2414( ويف التفسري ابب سورة املمتحنة، ومسِل )برمق 155 - 5/154اصل احلديث رواه البخاري )  

 ( من حديث عيل.1/59الصحابة، وابو دواود والرتمذي وأ محد )
4
( وورد 1/224( )عيل القاري 3/131يف حديث رواه احلاُك والبهيقي وابن اُسق من طرق حصيحة مس ندة )اخلفايج   

( وعزاه مصنفه اىل ابن عساكر، الا انه وضع رشطا  خالصته ان ما عزاه اىل ابن عساكر فهو 431 - 435يف كزن العامل )

(: اخرجه ابن اُساق وابو نعمي من طرق اخرى 1/322وطي يف اخلصائص )( وقال الس ي1/19من قبيل الضعيف، )

 مرسةل.
5
(. أ ما احلوار بني زعامء 4322( الفطر الاول اورده احلافظ ابن جحر يف املطالب العالية.  )229 - 211/ 3)اخلفايج   

 (.413/ 2( اىل ابن هفام )419 - 491/ 3قريش فقد عزاه حمقق زاد املعاد )
#141 

أ خّب ابملال اذلي تركه َعُّه العباس  ريض هللا عنه عند أ م الفضل "وسِل  عليه هللا ت أ يضا  انه صىل* وثش

")زوجه  بعد أ ن كمته
1

وسِل: ما  عليه هللا فلام أ رس ببدر وُطلَب منه الفداء فقال: ال مال يل. فقال هل صىل"   

"وغرُيها. فأ سِلََ  ما عَِلَمه غريي"صنع املال اذلي وضعَته عند أ م الفضل. فقال: 
2

. 

وسِل ففّد الفعر عىل  عليه هللا *  وثشت أ يضا : ان الساحر اخلبيث لبيد الهيودي َعل ُسرا  ليؤذي النيب صىل

وسِل عليا  والصحابة+ أ ن يذهبوا اىل البرئ الفالنية  عليه هللا مفط، ودّسه يف برئ، فأ مر الرسول ال كرم  صىل
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َّت منه عقدٌة َوَجد الرسول صىلويأ توا بأ دوات السحر، فذهبوا وأ ت وسِل شيئا   عليه هللا وا هبا، واكن لكام احنل

من اخلفة.
3

 

رضُس احدُك يف النار "وسِل قال مجلاعة فهيا أ بو هريرة وحذيفة:  عليه هللا *  وثشت أ يضا ، ان الرسول ال كرم صىل

، "مثُل ُاحد
4

ـ يعين "لوخيمة. قال أ بو هريرة: ، فأ خّب عن رّدة واحدةمن تكل امجلاعة وبنّي عاقبته ا   فذهب القوم ـ

"ماتوا ــ وبقيُت أ ان ورجل، فُقِتل مرتدا  يوَم الَياممة
5

 وسِل. عليه هللا .وظهرت حقيقة خّب النيب صىل  

ه وشاَرَطه عىل قتل النيب صىل"*  وثشت أ يضا   مقابل مبلغٍ  "وسِل عليه هللا بقضية َُعَري مع صفوان حني سارَّ

وسِل  عليه هللا وسِل قاصدا  لقتهل، وأ ْطلََعه رسول هللا صىل عليه هللا فلام جاء َُعري النيب صىل"ملال عظميٍ من ا

"عىل ال مر والرس ــ ووضع يده عىل صدره ــ أ سِل
2

  . 

هذا وقد وقع كثرٌي من أ مثال هذه ال نباءات الغيشية الصادقة، وذكرهتا كتب الصحاح الس تة املعروفة مع 

غلب ما ذكر يف هذه الرساةل من احلواد  امنا هو يف حمك املتواتر املعنوي، ويه قطعية الثبوت أ سانيدها. وا

ويقينية، وقد نقلها البخاري ومسِل يف حصيَحهيام الذلين هام أ حص الكتب بعد القرأ ن الكرمي، عىل ما هو عليه أ هل 

لرتمذي والنسايئ وايب داود ومس تدرك العِل والتحقيق، علام  أ هنا بُّينَت يف كتب السنن الصحيحة ال خرى اك

 احلاُك ومس ند أ محد بن حنبل ودالئل البهيقي مع اسانيدها.

 فيا أ هيا امللحد الغافل! ال تلق الالكم جزافا  فتقول:

وسِل رجل عاقل ذيك! مث تَدع الامر هكذا وتنرصف، فهذه الاخبار الصادقة اليت متس  عليه هللا ان محمدا  صىل

ال ختلو من أ مرين اثنني+ اما انك تقول: ان هذا الرجل هل نظٌر اثقب وعبقرية واسعة جدا ، أ ي الامور الغيشية 

 هل عنٌي بصرية ترى املايض واملس تقبل معا  

--- 
( 211/ 1وعيل القاري  292/ 3رواه امحد عن ابن عباس واحلاُك وحصحه والبهيقي عن عائفة بس ند حصيح )اخلفايج   1

 (: رواه أ محد وفيه راٍو مل يسم وبقية رجاهل ثقات.55/ 2)قال الهيمثي يف اجملمع 
2
 (.297/ 3(، )اخلفايج 343/ 1الففا )  

3
برمق  1729 - 1711/ 4( يف كتاب الطب وكتاب الادب. ورواه مسِل )145/ 4اصل احلديث رواه البخاري )  

( عن زيد 327/ 4ورواه أ محد )(. 45/ ابب السحر 31يف كتاب الطب  3545( ورواه ابن ماجة بغري لفظهام )2151

 (.5513برمق  174/ 3( عن عائفة ابلفاظ خمتلفة. راجع تعليقات حمقق املفاكة عىل احلديث )17، 23، 57/ 2بن أ رمق و 
4
 عليه هللا ( واخبار الرسول صىل293/ 3(. رواه الطّباين عن رافع بن خدجي بس ند حصيح )اخلفايج 342/ 1الففا )  

( 219/ 5( وفيه الواقدي وهو ضعيف ويف اجملمع ايضا  )219 - 5/251) «اجملمع»يف النار هو يف وسِل بأ ن أ حد النفر 

بنفس املعىن عن أ وس بن خادل، قال الهيمثي: رواه الطّباين واوس بن خادل مل يرو عنه غري عىل بن زيد وفهيام الكم وبقية 

وسِل : ان رضس الاكفر أ و  عليه هللا سول هللا صىلرجاهل رجال الصحيح. اهـ . وروى مسِل عن ايب هريرة قال: قال ر 
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 (.193/ 3( وانظر املفاكة )2151/ 4انب الاكفر مثل احد وغلظ جدله مسرية ثال  )
5
 (.1/342الففا )  

6
( قال الهيمثي: رواه الطّباين ورجاهل رجال 257 - 5/252(. واصل احلديث يف مجمع الزوائد )343 - 1/342الففا )  

( من حديث محمد من جعفر بن الزبري، قال الهيمثي. 252 - 5/254ديث شواهد اخرى. ففي اجملمع ايضا  )الصحيح، وللح

رواه الطّباين مرسال  واس ناده جيد. اهـ . وروى عن عروة بن الزبري ابس ناد حسن مرسل،  افاده الهيمثي. وانظر البداية 

 (.3/313والهناية )

#142 

ولك حاد ، فاقطار الارض والعامل لكه رشقا  وغراب  حتت نظر شهوده، وهل والعامل أ مجع، فيعِل هبا لك َشء 

من ادلهاء العظمي ما ميكنه ان يكفف مجيع أ مور املايض واملس تقبل.! فهذه احلاةل ال ميكن كام ترى ان تكون 

املني.. وهذا يف برش قط. واذا ما وقعت يف اي فرٍد فهو  اذا  خارق للعادة وهل موهبة رفيعة منحها هل ربُّ الع

الامر ِبد ذاته معجزة عظمى.. أ و ينبغي كل أ ن تؤمن بأ ن ذكل الفخص الكرمي مأ مور وتلميذ يتلقى الارشاد 

والتعلاميت ممن يرى لك شئ، وهل القدرة ابلترصف يف لك شئ يف الكون لكه والازمان مجيعا ، فّك َشء 

وسِل يتلقى  عليه هللا فثبت اذا  ان محمدا  صىل مكتوب يف لوحه احملفوظ، يعِّل منه تلميذه ما شاء مىت شاء.

 ادلرَس من معلمه ال زيل س بحانه ويبلّغه كذكل.

ـ رئيس دومة اجلندل  عليه هللا *  وثشت ايضا  انه صىل وسِل حيامن بعث خادلا  بن الوليد ليحارب اكيدر 
1

ـ قال  

َتجده يَصيد الَبَقر"هل:  "انك س َ
2

ـ وأ خّبه     بأ نه س يأ يت به أ سريا  من غري مقاومة منه. وذهب ـ اي البقر الوحيش 

 وسِل فأ خذه أ سريا  وأ ىت به. عليه هللا خادل ورأ ه كام وصفه الرسول الكرمي صىل

قريفا  بأ لك ال رضة ما يف حصيفهتم اليت تظاهروا هبا عىل بين هامش "وسِل أ عِل  عليه هللا * وثشت أ يضا  انه صىل

"هيا لك امٍس هلل، فوجدوها كام قالوقطعوا هبا رمحهم، واهنا أ بَْقت ف
3

 ، ويه معلقة عىل الكعبة.  

وسِل أ خّب عن ظهور الطاعون عند فتح بيت املقدس. ففي عهد َعر انترش  عليه هللا *  وثشت أ يضا  انه  صىل

وابء الطاعون انتفارا  فظيعا  ِبيث ان عدد اذلين توفوا نتيجة ال مراض س بعون الف خشص خالل ثالثة أ ايم.
4

 

وسِل أ خّب عن وجود البرصة عليه هللا * وثشت أ يضا انه صىل
5

وبغداد   
2

قبل ان تعُمرا، وأ خّب عن جيب    

 خزائن الارض اىل مدينة بغداد.

"قتاهلم الرتك"وسِل عن  عليه هللا *  وأ خّبمه صىل
7

وال مم اليت حول ِبر اخلزر مث بعد ذكل يدخل اكرث هؤالء    

يوَشُك ان يَكرُث فيمك الَعَجم يأ لكون فيئمَُك "ون العرب بيهنم حيث قال: الامم يف دين الاسالم، وس يحمك

"ويرضبون ِرقَابمك
5

  . 

--- 
1
 )دومة اجلندل(: موضع بني مكة وبرك الغاممة أ و بني احلجاز والفام.  
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2
( 531 - 5/535( ويف زاد املعاد حتقيق الارانؤوط )3/215( كام رواه ابن اُسق والبهيقي )اخلفايج 344/ 1الففا )  

 (.4/39( وابن كثري )2/522قال احملقق: رواه ابن هفام )
3
 (.17 - 12/ 3( )البداية والهناية 1/792( )عيل القاري 229/ 3( رواه البهيقي عن الزهري )اخلفايج 1/345الففا )  

4
ن بن عوف وردت احاديث عديدة عن هالك هذه الامة ابلطاعون، انظر البخاري عن ابن عباس وعبد الرمح  

 (.52/ 23( ورواه أ محد وماكل )الفتح الرابين للساعايت 2211برمق  1749/ 4( ومسِل عنه )7/125)
5
وسِل قال:  "اي أ نس! ان الناس ميرصون امصارا ، فان مرصا   عليه هللا حصيح: يف حديث عن انس ان رسول هللا صىل  

قال احملقق: حصيح( ويف املفاكة )برمق  7732برمق  225/ 2ايدته مهنا يقال هل: البرصة رواه داود )حصيح اجلامع الصغري وز

 (: رواه ابو داود عن ايب بكرة قال احملقق: اس ناده جيد.5433
6
( )تشىن مدينة بين دجةل ودجيل وقطربل والرصاة جتىب الهيا خزائن الارض خيسف هبا يعين بغداد( 344/ 1ويف الففا )  

من طرق  192/ 19( واورده ابن كثري يف البداية 793/ 1 اترخيه )عيل القاري رواه ابو نعمي عن جرير، واخلطيب يف

 قال عهنا اهنا ضعيفة ال تصح.
7
وسِل :  "ال تقوم الساعة حىت تقاتلوا الرتك.. "  عليه هللا ( عن ايب هريرة قال قال رسول هللا صىل337/ 1)الففا   

 (.173/ 2ن ماجة )حصيح اجلامع الصغري وزايدته احلديث رواه البخاري ومسِل وابو داود والرتمذي واب
8
( )عىل القارى 3/114(. رواه الزار والطّباين بس ند حصيح من حديث طويل )اخلفايج 341/ 1حصيح: الففا  )  

 (: رواه أ محد والزار والطّباين ورجال أ محد رجال الصحيح.319/ 7(. قال الهيمثي يف اجملمع )212/ 1

#143 

"هالُك أ ميت عىل يدي ُاغيلمٍة من قريش"وسِل:  عليه هللا *  وقال صىل
1

فأ خّب عن يزيد والوليد وأ مثاهلم    

 من الرؤساء ال رشار يف ال مويني.

وسِل عن وقوع رّدة يف بعض الاماكن اكلاميمة عليه هللا * وأ خّب صىل
2

  . 

"ان قريفا  وال حزاب ال يغزونين أ بدا  واان أ غزومه"*  وقال يف غزوة اخلندق: 
3

 واكن ال مر كام أ خّب.   

َ فاختار ما عند هللا"وسِل أ خّب قبل وفاته بفهرين:  عليه هللا * وثشت كذكل انه صىل "بأ ن عبدا  ُخرّيِ
4

  . 

"يَس بُقُه عضٌو اىل اجلنة، فُقطعت يدُه يف اجلهاد"* وقال يف حق زيد بن صوحان: 
5

وأ صبحت شهيدة، يوم    

 هناوند،  فس بقته اىل اجلنة.

*** 

 هللا وهكذا فان مجيع ما ِبثناه من أ مور الغيب امنا هو نوع واحد فقط من بني عرشة أ نواع من معجزاته صىل

وسِل، فنحن مل نعرف بعُد ُعرش معفار هذا النوع، وقد بينّا اجامال  أ ربعة أ نواع من الاخبار الغييب يف  عليه

 اللكمة اخلامسة والعرشين اخلاصة ابنجاز القرأ ن.

وسِل بلسان  عليه هللا يف هذا النوع، ومّضه اىل الانواع الاربعة الاخرى اليت أ خّب عهنا صىل فتأ مل ال ن
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القرأ ن، وانظر كيف يفّك برهاان  قاطعا  المعا  عىل الرساةل ِبيث يذعن َمن مل خيتل عقهُل وقلُبه ويصّدق بأ ن 

 دلن خالق لك شئ وعالم الغيوب. وسِل امنا هو رسول خيّب عن الغيب من عليه هللا هذا النيب الكرمي صىل

--- 
1
( عن ايب هريرة ورواه 29/ 1( كتاب املنافقني ورواه ايضا  بلفظ  "هلكت " كتاب الفنت )242/ 4رواه البخاري )  

( ورواه الطياليس 35/ 5، 22/ 4ويف  532، 529، 377، 324، 394، 391، 212، 2/255أ محد هبذا اللفظ وبغريه )

 (.2595)برمق 
2
وسِل قال:  "بيامن  عليه هللا ( عن ايب هريرة ان رسول هللا صىل2274رمق  1751/ 4( ومسِل )247/ 4البخاري )روى   

أ ان انمئ رأ يت يف يدي سوارين من ذهب فامهين شأ هنام فأ وىح ايل يف املنام ان انفخهام فنفخهتام فطارا فأ ّولهتام كذابني خيرجان 

 ة الكذاب صاحب الاميمة ".بعدي. فاكن احدهام العنيس وال خر مس يلم
3
وسِل قال يوم الاحزاب:  "ال ن نغزومه وال يغزوان ". اخرجه البخاري  عليه هللا عن رصد  اخلزاعي ان النيب صىل  

 وغريها. 222/ 4وامحد  4119، 4191
4
 عليه هللا ، التاج(. ففي البخاري يف فضائل احصاب النيب صىل397 - 392/ 3يف حديث رواه الف يخان والرتمذي )  

وسِل  عليه هللا وسِل سدوا الابواب الا ابب ايب بكر، وابب جهرة النيب  صىل عليه هللا وسِل، ابب قول النيب صىل

( وعند الرتمذي من نفس الطريق وبغري 2352اىل املدينة، ويف املساجد، ابب اخلوخة واملمر يف املسجد. ويف مسِل )برمق 

 )حتقيق أ محد شاكر(. 3221لفظ 
5
 هللا ( يف حديث رواه ابن عدي والبهيقي مس ندا ، ولفظ البهيقي عن عيل قال: قال رسول هللا صىل343/ 1لففا )ا  

وسِل:  "من رّسه ان ينظر اىل رجل تس بقه بعض اجزائه اىل اجلنة فلينظر اىل زيد بن صوحان " ويف اس ناده هذيل  عليه

(: رواه ابو يعىل وفيه من مل 315/ 1( قال الهيمثي )214/ 3( )اخلفايج 792/ 1بن بالل ضعفه البهيقي )عيل القاري 

 ( قال احملقق: سكت عليه البوصريي.4947برمق  11/ 4اعرفهم. وعزاه ابن جحر ل يب يعىل يف املطالب العالية )

#148 

 الاشارة البليغة السابعة

ت حصيحة قاطعة وابلتواتر نفري اىل بضع امثةل من املعجزات النبوية اليت ختص بركة الطعام وثبتت بروااي

 املعنوي. ونرى من ال نسب ان نقّدم بني يدهيا مقدمة.

 املـقدمة

ان الامثةل اليت سرتد حول معجزة بركة الطعام لك مهنا قد روي بطرق متعددة، بل ان قسام  مهنا روي بس تة 

هني عن الكذب واذلين هلم عرش طريقا ، وقد وقع معظم هذه الامثةل امام جامعة غفرية من الصحابة الكرام املزنّ 

 املزنةل الرفيعة يف الصدق والامانة.

 مثال للتوضيح:
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يروي احدمه انه: الك س بعون رجال  من صاعٍ 
1

وش بعوا مجيعا . فالرجال الس بعون يسمعون هذه الرواية اليت 

 حيكهيا احدمه، مث ال خيالفونه وال ينكرون عليه، اي أ هنم يصّدقونه بسكوهتم.

ام رضوان هللا تعاىل علهيم امجعني اكنوا يف ذروة  الصدق واحلق حيث اهنم عاشوا يف خري القرون فالصحابة الكر 

ومه حمفوظون من الاغضاء عىل الباطل، فلو اكن يرى احدمه شيئا  ولو يسريا  من الكذب يف اي الكم اكن 

 ملا وسعه السكوت عليه قطعا ، بل اكن يرّده حامت .

فضال  عن اهنا رويت بطرق متعددة فقد سكت عهنا ال خرون تصديقا  هبا، اي ك ن  ذلا فالرواايت اليت نذكرها

 امجلاعة قد رووها فالساكت مهنم اكلناطق هبا فهيي اذن تفيد القطعية اكملتواتر املعنوي.

ويفهد التأ رخي ـ والسرية خاصة ـ أ ن الصحابة الكرام قد وقفوا أ نفسهم بعد حفظ القرأ ن الكرمي حلفظ احلديث 

وسِل وافعاهل واقواهل، سواء مهنا املتعلقة ابالحاكم الرشعية أ م  عليه هللا رشيف، أ ي حفظ احواهل صىلال 

 ابملعجزات، ومل هيملوا ـ جزامه هللا خريا  ـ اية

--- 

مغ.575()الصاع( : اذلي ياكل به، وهو اربعة امداد، واملد ما يقارب 1)  

#149 

بل اعتنوا هبا وبروايهتا، ودّونوها يف مدّوانت دلهيم، وال س امي  حركة همام اكنت صغرية من سريته املباركة،

العبادةل الس بعة وخباصة ترمجـان القرأ ن عبد هللا بن عباس، وعبد هللا بن َعرو بن العاص، وهكذا ُحفظت 

 الاحاديث يف عهد الصحابة الكرام حىت جاء كبار التابعني بعد ثالثني أ و أ ربعني س نة فتسلّموها غضة  طرية  

مهنم وحفظوها بّك امانة واخالص، فكتبوها ونقلها عهنم بعد ذكل الاامة اجملهتدون وأ لوف احملققني واحملّدثني 

وحفظوها ابلكتابة والتدوين، مث تسلّمها ـ بعد ميض مائيت س نة من الهجرة ـ احصاب الكتب الس تة الصحيحة 

اهل اجلرح والتعديل، وبرز مهنم متفددون ـ املعروفة ويف مقدمهتم البخاري ومسِل، مث  جاء دور النقّاد و 

امثال ابن اجلوزي ـ مفزّيوا الاحاديث املوضوعة اليت دّسها بعض املالحدة وهجةل الناس  عىل الاحاديث 

الصحيحة. مث اعقهبم علامء أ فاضل ذوو تقوى وورع امثال جالل ادلين الس يوطي وهو العاّلمة الامام اذلي 

وسِل فمتثل هل يف اليقظة س بعني مرة ــ كام  يصّدقه أ هل الكفف من  عليه هللا ترشف مبحاورة الرسول صىل

 الاولياء الصاحلني ـ مفزّيوا جواهر الاحاديث الصحيحة من سائر الالكم واملوضوعات.

وهكذا ترى ان الاحاديث ـ واملعجزات اليت سنبحث عهنا ــ  قد انتقلت الينا سليمة حصيحة بعد ان تسلّمها 

 ."فامحلدهلل، هذا من فضل ريب" حيىص من ال يدي ال مينة ماال يعد وال

وعليه فال ينبغي أ ن خيطر ابلبال: كيف نعرف أ ن هذه احلواد  اليت حدثت منذ مدة ُسيقة قد ظلت مصونة 

 ساملة من يد العبث؟
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 أ مثةل حول معجزات بركة الطعام:

 املثال ال ول:

 قال: اكن النيب صىل" يف حديث أ نس  ريض هللا عنه * اتفقت الصحاح الس تة، ويف مقدمهتا البخاري ومسِل

وسِل عروسا  بزينب، فَعِمَدْت أ يم أ ّم ُسلمَي اىل متر ومسن وأ قط، فصنعت حيسا  جفعلته يف تور  عليه هللا
1

وسِل فقل بعثْت هبذا اليَك ايم، ويه تقرئك  عليه هللا فقالت: اي أ نس! اذهب هبذا اىل رسول هللا صىل

اذهب فادُع يل "مث قال:  "ضْعهُ "ان هذا كل منّا قليل اي رسول هللا! فذهبت فقلت، فقال:  السالم، وتقول:

 وفالان وفالان   "فالان  

--- 
 )التور(: اانء اكلقدح.  1

#150 

فدعوُت َمن مّسى وَمن لقيُت فرجعُت فاذا البيت غاص ابههل، قيل ل نس: عددُك  "وادعُ َمن لقيَت "رجاال  مّسامه 

وسِل وضع يده عىل تكل احليسة وتلكم مبا شاء هللا مث  عليه هللا ال: زهاء ثالمثئة. فرأ يت النيب صىلُك اكنوا؟ ق

قال: فأ لكوا حىت  "اذكروا امس هللا، وليأ لك لكُّ رجل مما يليه"جعل يدعو عرشة  عرشة  يأ لكون منه، ويقول هلم: 

فرفعُت، مفا ادرى حني  " أ نس! ارفعاي"ش بعوا، خفرجت طائفة، ودخلت طائفة، حىت الكوا لكهم قال يل: 

"وضعُت اكن اكرث ام حني رفعُت 
1

  . 

 املثال الثاين:

 عليه هللا صنَع لرسول هللا  صىل"وسِل ضيفا  عند ايب ايوب الانصاري فذات يوم  عليه هللا * نزل النيب صىل

وسِل: ادُع ثالثني من  عليه هللا وسِل واليب بكر ريض هللا عنه من الطعام ُزهاء ما يكفهيام. فقال هل النيب صىل

أ رشاِف الانصار! فدعامه فأ لكوا حىت تركوا. مث قال: ادُع س تني، فاكن مثُل ذكل، مث قال: ادُع س بعني فالكوا 

"حىت تركوه، وما خرج مهنم أ حٌد حىت اسِل وابيع، قال ابو ايوب: فأ لك من طعايم مئة ومثانون رجال  
2

  . 

 املثال الثالث:

بن الاكوع، وابو هريرة، وَعر بن اخلطاب )وابو َعرة الانصاري  ريض هللا عهنم، فذكروا حديث سلمة "* 

وسِل يف بعض مغازيه، فدعا ببقية الازواد  عليه هللا مخمصة أ صابت الناس مع النيب صىل
3

، جفاء الرجل ابحلَثْية 

عٍ. قال سلمة: حفرزته، َكربضِة من الطعام، وفوق ذكل ، واعالمه اذلي ايت ابلصاع من المتر، فََجمعه عىل نطْ 

وه، وبقي منه قدر ما ُجعل واكرث، ولو ورده أ هُل  العزن، مث دعا الناس ابوعيهتم، مفا بقي يف اجليش وعاء االّ مل 

"الارض لكفامه
4

  . 

 املثال الرابع:

119



 النيب صىلكنا مع "* ثشت يف الصحاح ويف مقدمهتا البخاري ومسِل أ ن عبد الرمحن بن ايب بكر الصديق قال: 

وذكر يف احلديث أ نه نُجن صاعٌ من طعام، وُصنَعت شاةٌ ففوَي سواد "يف سفر  "وسِل ثالثني ومئة عليه هللا

بطهنا قال: وامي هللا ما من الثالثني ومئة ااّل وقد حزَّ هُل حّزة  من سواد بطهنا، مث جعل مهنا قصعتني فالكنا 

"امجعون، وفضل يف القصعتني، حفملته عىل البعري
5

  . 

--- 
1
 ( وغريهام.2945( ومسِل ) 235 - 234/ 4رواه البخاري )  

2
( 33/ 3( وزاد اخلفايج نسشته اىل البهيقي )393/ 5( رواه الطّباين ويف اس ناده من مل اعرفهم )اجملمع 212/ 1الففا )  

 (.294/ 1وعيل القاري )
3
)الربضة(: جلوس العزن.  - )حرزته(: قّدرته - بساط من ادم)نطع(:  - )احلثية(: ما ميل  اليدين - )الازواد(: مجع زاد  

 )سواد البطن(: الكبدــ )حّز(: قطع ابلسكني.
4
(. وحديث 1721رواه البخاري يف الرشكة: ابب الرشكة يف الطعام، ويف اجلهاد: ابب محل الزاد يف الغزو، ومسِل )برمق   

 (.27ايب هريرة وَعر ريض هللا عهنام رواه مسِل برمق )
5
رواه البخاري يف الهبة: ابب قبول الهدية من املرشكني، ويف البيوع: ابب الرشاء والبيع مع املرشكني واهل احلـرب،   

 (.55/ 22( واحـمد )الفتـح الربـانـي للـساعـاتــي 2957وفـي الاطعــمة: بـاب مـن أ كـل حتـى شـبع. ومسـِل )
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 املثال اخلامس:

 ثشت يف الصحاح أ يضا :

وسِل يوم اخلندق أ لف رجل من صاع شعري وعناق  عليه هللا حديث جابر يف اطعامه صىل"* 
1

وقال جابر: 

"فُاقسم ابّلّل ل لكوا حىت تركوه واحنرفوا، وان بُرَمتنا لَتُغط كام يه وان نجيننا ليخز
2

 واكن الرسول ال كرم صىل   

ملبارك ودعا ابلّبكة. فيعلن جابر مقسام  ابّلّل معجزة وسِل قد وضع يف ذكل العجني والقدر من ماء فيه ا عليه هللا

 الّبكة هذه يف حضور الف من الصحابة ُمظهرا  عالقهتم هبا.

 فهذه الرواية قطعية وك ن الف رجل قد رواها.

 املثال السادس:

 وسِل أ نس  ريض هللا عنه يقول: عليه هللا * وثشت يف الصحاح أ ن ااب طلحة معَّ خادم النيب صىل

وسِل اطَعَم مما أ ىت به أ نُس حتت ابطه من قليل خز شعري زهاء مثانني رجال   عليه هللا لرسول الاكرم صىلان ا

وسِل أ مر بأ ن جيعل ذكل اخلز اراب  اراب ، ودعا ابلّبكة، وان البيت ضاق هبم  عليه هللا حىت ش بعوا. واكن صىل

فاكنوا يأ لكون عرشة عرشة، ورجعوا لكهم ش باعا  
3

  . 

 السابع: املثال
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وسِل  عليه هللا ان رجال  اىت النيب صىل"* ثشت يف حصيح مسِل والففا وغريهام ان جابرا  الانصاري يقول: 

ليعرفوا ما نقَص منه،  "يس تطعمه، فاطَعَمه شطر َوْسق شعري، مفا زال يأ لك منه هو وأ مراتُه وضيفه حىت اكهَل 

 عليه هللا وسِل فأ خّبه فقال صىل عليه هللا . فأ ىت النيب صىلفرأ وا أ نه زالت منه الّبكة، وصار ينقص شيئا  ففيئا  

ُه ل لكمت منه ولقام بمك"وسِل:  "لو مل تلَِكْ
4

  . 

 املثال الثامن:

 عليه هللا عن مسرة بن جندب: أ ىت النيب صىل"* تبني الصحاح اكلرتمذي والنسايئ والبهيقي وكتاب الففاء 

"ة حىت الليل يقوم قوم ويقعد أ خرونوسِل بقصعٍة فهيا حلم، فتعاقبوها من غدو 
5

  . 

--- 
1
 )العناق(: الانىث من اوالد املعز ومل يمت لها  س نة ـ)برمتنا لتغط(: اي قدران تغيل غلياان .)شطر وسق(: نصف محل.  

2
 (.39 21رواه البخاري يف املغازي: ابب غزوة اخلندق، ويف اجلهاد: ابب من تلكم ابلفارس ية، ومسِل )  

3
وسِل ضعيفا  أ عرف فيه اجلوع،  عليه هللا قال: قال ابو طلحة ل م ُسلمي لقد مسعت صوت رسول هللا صىل عن انس  

وسِل فقال:   عليه هللا فهل عندك من شئ؟ قالت: نعم، فأ خرجت اقراصا  من شعري مث ذهبُت اىل رسول هللا صىل

لحة فأ خّبته. فقال ابو طلحة: اي ام ُسلمي قد جاء "ارسكل ابو طلحة؟ " قلت: نعم، فقال ملن معه:  "قوموا " جفئت ااب ط

 وسِل والناس، وليس عندان ما نطعمهم.  قالت: هللا ورسوهل اعِل. فدخل رسول هللا صىل عليه هللا رسول هللا صىل

 وسِل فقال:  "هلمي ما عندك اي أ م سلمي " فأ تت بذكل اخلز، فأ مر به فُفَت وعرصت عليه عكة لها فأ دمته، عليه هللا

وسِل ما شاء ان يقول، مث قال:  "ائذن لعرشة " فأ ذن هلم فأ لكوا حىت ش بعوا مث  عليه هللا مث قال فيه رسول هللا صىل

خرجوا مث قال:  "ائذن لعرشة " فأ ذن هلم فأ لكوا حىت ش بعوا، مث  قال:  "ائذن لعرشة " حىت الك القوم لكهم وش بعوا والقوم 

والس ياق للبخاري( ورواه أ محد )الفتح  2949( ومسِل كتاب الارشبة 235 - 234 /4س بعون رجال  أ و مثانون. )البخاري 

 ( وغريمه.51/ 22الرابين للساعايت 
4
 (.2251رواه مسِل )  

5
وسِل نتداول من قصعة من غدوة حىت الليل تقوم عرشة وتقعد عرشة،  عليه هللا حصيح:  "عن مسرة كنا مع النيب صىل  

  2221من اي َش تعجب؟ ما اكنت متد االّ من ههنا وأ شار بيده اىل السامء " رواه الرتمذي  فقلنا: مفا اكنت متد؟ قال:

( واحلديث اخرجه ادلاريم 5113"حتقيق أ محد شاكر " وقال: هذا حديث حسن حصيح، واقره حمقق جامع الاصول )

 (.5125(. وحصحه احلاُك ووافقه اذلهيب وأ قرهام حمقق املفاكة )33 - 32/ 157برمق )

#152 

وبناء عىل ما ذكرانه يف املقدمة، هذه الواقعة الواردة يف الّبكة ليست رواية مسرة فقط، بل ك نه ممثٌل عن تكل 

 امجلاعات اليت أ لكت من ذكل الطعام. فيعلن هذه الرواية بدال  مهنم.

 املثال التاسع:
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عن ايب هريرة: أ مرين "ء حمققون: * يروى رجال ثقاة كصاحب الففاء وابن أ يب شيبة والطّباين بس ند جيد وعلام

ومه فقراء املهاجرين اذلين اكن ينوف عددمه عىل مائة.  "وسِل ان ادعَو هل اهَل الصفة عليه هللا النيب صىل

فتتبَّعهُتم حىت مجعهُتم. فُوضَعت بني ايدينا صفحٌة، فأ لكنا "واذلين اكنوا قد اختذوا الصفّة يف املسجد مأ وى  هلم 

"، ويه مثلها حني ُوضعت، االَّ أ ن فهيا أ ثر الاصابعما شئنا، وفرغنا
1

  . 

فابو هريرة يديل هبذا اخلّب ابمس احصاب الصفة مستندا  اىل تصديقهم. فهيي رواية قطعية اذا  وك ن مجيع أ هل 

الصفة رووها. فهل ميكن ان يكون هذا اخلّب خالف احلق والصواب مث ال ينكر عليه اولئك الصادقون 

 يرّدونه؟.الاكملون وال 

 املثال العارش:

وسِل يوما  بين عبد  عليه هللا مجع رسول هللا  صىل"* ثشت برواية حصيحة أ ن الامام عليا   ريض هللا عنه قال: 

اي مهنم  من يأ لك فرع امجلل ويرشب اربع  "املطلب واكنوا أ ربعني، مهنم قوٌم يأ لكون اجلدعة ويرشبون الفرق

اي اانء من خفب  "ّدا  من طعامٍ فأ لكوا حىت ش بعوا وبقي كام هو، مث دعا بعّس فصنع هلم مُ "اوقيات من احلليب 

"فرشبوا حىت رووا. وبقي ك نه مل يرشب"حليبا  يكفى لثالثة أ و اربعة 
2

  . 

 فهذا مثال واحد ملعجزة بركة الطعام وهو بقطعية جشاعة عيل  ريض هللا عنه وصدقه.

 املثال احلادي عرش:

وسِل أ مر بالال   عليه هللا وسِل لعيل فاطمة أ ن النيب صىل عليه هللا يف اناكح النيب  صىل"* ثشت برواية حصيحة 

  ِ بقصعة من اربعة امداٍد أ و مخسة ويذحب جزورا 
3

لوليمهتا. قال: فاتيته بذكل فطعن يف رأ سها، مث ادخل الناس  

لكن واطعمن "ملها اىل ازواجه، وقال: ُرفقة رفقة يأ لكون مهنا، حىت فرغوا، وبقيت مهنا فضةٌل، فّّبك فهيا وأ مر ِب 

"َمن غف يكن
4

 حقا ! ان مثل هذا الزواج امليمون حلريٌّ مبثل هذه املعجزة يف الّبكة.   

--- 
1
"عن ابن ماجه طرف من أ خره، رواه أ محد ورجاهل موثقون. وقال يف الرواية الثانية، رواه لكه الطّباين ابس نادين   

 واس ناده حسن.
2
( 393 - 392/ 5( واورده الهيـمثي يف اجملــمع )32/ 3(. رواه أ محد والبهيقي بس ند جـيد )اخلفايج 213/ 1الففا )  

وقال: رواه الزار واللفظ هل وامحد ابختصار والطّباين يف الاوسط ابختصار ايضا  ورجال أ محد واحد اس نادي الزار رجال 

( وقال: رواه أ محد ورجاهل ثقات. واحلديث بنفس 392/ 5وه )الصحيح، غري رشيك وهو ثقة. اهـ. واورد الهيمثي حديثا  حن

 .احملقق قال كام حصيح واس ناده 1220 الصحابة" املعىن يف "فضائل
3
 )جزور(: رأ س من الابل انقة أ و مجال  مسيت هبا ل هنا مما جيزر.  

4
 (.217/ 1الففا )  
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 املثال الثاين عرش:

ان فاطمة طبخت "ر عن ابيه زين العابدين عن عيل ريض هللا عنه: * روى جعفر الصادق عن ابيه محمد الباق

وسِل ليتغذى معهام، فأ مرها فغرفت مهنا مجليع نسائه صفحة   عليه هللا قدرا  لغذاهئام ووهّجت عليا  اىل النيب صىل

"شاء هللا وسِل ولعيل مث لها مث رفعت القدر واهنا لتفيض، قالت: فأ لكنا مهنا ما عليه هللا صفحة مث هل صىل
1

  . 

فعجبا  من أ مرك اهيا الانسان ِلَم ال تصّدق هبذه املعجزة الباهرة تصديق شهود بعد ما مسعت ان رواهتا من 

 السلسةل الطاهرة، حىت الف يطان نفسه ال جيد سشيال  ل ناكرها!

 املثال الثالث عرش:

محيس بن سعيد املزين، وعن الصحايب * روى الاامة امثال ايب داود وأ محد ابن حنبل والبهيقي عن ُدَكني ال  

وسِل وهو نعامن بن مقرن ال محيس املزين، ومن  عليه هللا اذلي ترشف هو واخوته الس تة بصحبة النيب صىل

أ مر َعر بن اخلطاب ان يزود اربعامئة "وسِل:  عليه هللا رواية جرير ومن طرق متعددة ان الرسول ال كرم صىل

 ما يه االّ أ صوع راكب من أ محس. فقال: اي رسول هللا
2

دمه منه. واكن قدر الفصيل  قال: اذهب، فذهب فزوَّ

"الرابض من المتر، وبقي ِباهل
3

  . 

هكذا وقعت معجزة الّبكة هذه، ويه تتعلق ابربعامئة رجل، ال س امي بعمر ريض هللا عنه. فهؤالء مجيعا  مه 

د مث متيض اىل شأ نك فأ مثال هذه احلواد  وان الرواة ل ن سكوهتم حامت  تصديق للرواية. فال تقل اهنا خّب أ حا

 اكنت خّب أ حاد، ااّل اهنا تور  الطمأ نينة يف القلب الهنا مبثابة التواتر املعنوي.

 املثال الرابع عرش:

يف َدين أ بيه، وقد اكن بََذل "* ثشت يف الصحاح ويف مقدمهتا البخاري ومسِل حديث جابر  ريض هللا عنه 

وسِل بعد أ ن  عليه هللا  ليقبلوه ومل يكن يف مثرها س نتني كفاُف َديهنم، جفاءه النيب صىللغرماء أ بيه أ صَل ماهِلِ 

ها ــ أ ي قطعها ــ وجعلها بيادر يف أ صولها، مفىش فهيا ودعا، فأ ويف منه جابر غُرماء ابيه وفََضل مثل  أ مره جبِدّ

ون لك س نة، ويف رواية مثل ما اعطامه، قال: واكن الغر  "ماء هيوَد فعجبوا من ذكلما اكنوا جيدُّ
4

  . 

--- 
1
( رواه ابن سعد منقطعا  ل ن محمدا  ووادله مل يدراك عليا ، فقول احلليب رواية الباقر عن عيل مرسةل فيه 214/ 1الففا )  

برمق  73/ 4(، وللحديث شاهد مبعناه أ ورده احلافظ ابن جحر يف املطالب العالية )295/ 1نوع مساحمة )عيل القاري 

نه احملقق، ويف س نده ابن لهيعة وهو سئ احلفظ، وحديثه حسٌن ابملتابعات، فال خيىش من سوء حفظه، 4991 ( وحس ّ

وحصيح اذا اكن عن العبادةل الثالثة ل نه حّد  قبل احرتاق كتبه ، كام رصح بذكل احلافظ وغريه وهذه مهنا، فعند ايب 

 ح.يعىل عن عبد هللا بن صاحل عن ابن لهيعة حفديث جابر حصي
2
 )الفصيل(: ودل الناقة الصغري. - )اصوع(: مجع صاع  
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3
اورده الامام أ محد بس ياق طويل عن ُدكني. قال الساعايت: رواه ابو داود، قال املنذري واخرجه البخاري يف التأ رخي   

ة طرق امجعها الكبري. قال الساعايت: وليس دلكني يف مس ند الامام امحد سوى هذا احلديث. ورواه الامام امحد من اربع

ابختصار( قال الهيمثي: رواه أ محد  55/ 22ما ذكرته هنا وس نده جيد، وسكت عنه ابو داود واملنذري )الفتح الرابين 

 (.394/ 5والطّباين ورجال أ محد رجال الصحيح )
4
 (.215/ 1(. الففا )29/ 22( وامحد )الفتح الرابين 235/ 4رواه البخاري )  

#154 

الباهرة يف بركة الطعام ليست برواية يروهيا جابر واشخاص معدودون فقط وامنا يه وهكذا فهذه املعجزة 

 متواترة من حيث املعىن يروهيا مجيع هؤالء الرواة ممثلني لّّك من تتعلق به هذه الرواية.

 املثال اخلامس عرش:

يب هريرة رىض هللا عنه * يروى العلامء احملققون رواية حصيحة، ويف مقدمهتم ال مام الرتمذي والبهيقي، عن ا

ـ   هللا فقال يل رسول هللا صىل"انه قال: أ صاب الناس مخمصٌة يف احدى الغزوات ــ ويف رواية يف غزوة تبوك 

وسِل: هل من شئ؟ قلُت: نعم شٌئ من المتر يف املزود  عليه
1

قال فأ تين به، "ويف رواية مخس عرشة مترة  "

ة. مث قال ادُع عرشة، فأ لكوا حىت  ش بعوا، مث عرشة كذكل، حىت فأ دخل يده فأ خرج قبضة فشسطها ودعا ابلّبك

أ طعم اجليش لكهم وش بعوا، قال: خذ ما جئت به وأ دخل يدك واقبض منه وال تكبَّه، فقبضُت عىل أ كرث مما 

وسِل وحياة ايب بكر وَعر اىل أ ن قُتل عامثن  عليه هللا جئُت به، فأ لكت منه وأ طعمت حياة رسول هللا صىل

"مين فذهب. ويف رواية فقد محلُت من ذكل المتر كذا وكذا من وسق يف سشيل هللا فانهتبَ 
2

  . 

 عليه هللا وهكذا، فان معجزة الّبكة اليت يروهيا ابو هريرة، وهو اذلي تتلمذ عىل معِل الكون وس يده محمد صىل

يروي هذه الرواية يف مجمع وسِل والزم مدرسة الصفة وبّز فهيا ابحلفظ بدعاء النيب هل، فهذا الصحايب اجلليل 

من الناس ــ كغزوة تبوك ــ فال بد ان تكون هذه الرواية متواترة من حيث املعىن، وقوية متينة بقوة اجليش 

 لكه اي كام لو اكن اجليش لكه يروهيا.

 املثال السادس عرش:

 عليه هللا لنيب صىلفاس َتتَبَعه ا"* ثشت يف حصيح البخاري والصحاح الاخرى: ان اجلوع اصاب ااب هريرة، 

وسِل، فوجد لبنا  يف قدح أ هدي اليه، وأ مره أ ن يدعو أ هل الصفة. قال: فقلُت ما هذا اللنب فهيم، كنت أ حقَّ 

وسِل أ ن اسقهيم  عليه هللا ، واكنوا ينوفون عىل املائة، فأ مر صىل"أ ن اصيب منه رشبة  أ تقوى هبا، فدعوهُتم

 عليه هللا  يأ خذه ال خر حىت َرِوى مجيعهم قال: فأ خذ النيب صىلجفعلُت ُاعطي الرجل فيرشب حىت يروى. مث"

 وسِل القدَح وقال: بقيُت اان وانت، اقعد فارشب. فرشبت مث قال: ارشب. وما زال يقولها

--- 
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1
 )املزود(: وعاء الزاد.  

2
ال: حسن غريب من هذا ( واورده احلافظ ابن كثري يف تأ رخيه وعزاه لالمام أ محد ورواه الرتمذي وق215/ 1الففا )  

( وقال: رواه الرتمذي، قال احملقق: 5133برمق  111/ 3( واورده التّبيزي يف املفاكة )52/ 22الوجه )الفتح الرابين 

نه حمقق جامع الاصول، واحلديث عند الرتمذي )برمق  حتقيق أ محد شاكر(، وانظر مجع  3535وضعفّه بقوهل غريب. وحس ّ

 (.451/ 12الفوائد )

#155 

"رشُب حىت قُلت: ال، واذلي بعثك ابحلق ما أ جد هل مسلاك . فأ خذ القدح ومحد هللا ومّسى ورشب الفضةلوأ  
1

   .

 فهنيئا  كل مائة الف مرة اي رسول هللا.

فهذه املعجزة السليمة من شوائب الفك واخلالصة اللطيفة اكللنب قد روهتا كتب الصحاح ويف مقدمهتا حصيح 

حافظا  مخلسامئة الف حديث. فهيي اذن رواية ال ريب فهيا قط وصادقة واثبتة ك هنا الامام البخاري اذلي اكن 

مفهودة رأ ي العني، مثلام رواها تلميذ املدرسة ال محدية املقدسة، مدرسة الصفّة، ذكل التلميذ املوثوق احلافظ 

 ابو هريرة، رواها ابمس احصاب الصفة مجيعهم وأ شهدمه علهيا.

ما فاسد القلب أ و فاقد العقل.فاذلي ال يتلقى هذا اخل  ّب تلقيا  ك نه يفاهده، فهو ا 

تُرى هل من املمكن أ ن حصابيا  جليال  مثل ايب هريرة الصادق اذلي بذل حياته يف حفظ احلديث النبوي، أ ن 

حيط من قيمة ما حفظه من الاحاديث النبوية فيورد ما يثري الفك والف هبة ويقول ما خيالف احلق والواقع، 

حاشاه عن  "َمْن َكذب عيل متعمدا  فليتبوأ  مقعده من النار"وسِل:  عليه هللا ي مسع قول النيب صىلوهو اذل

 ذكل.

 وسِل هب لنا الّبكة فامي منحتنا من ارزاق مادية ومعنوية. عليه هللا فيارب ِبرمة بركة هذا الرسول الكرمي صىل

 نكتة هممة

ت. واذا ُابرمت خيوط رفيعة واحتدت صارت عروة وثقى ال بدهييي انه لكام اجمتعت اش ياء واهية ضعيفة تقوّ 

تنفصم. وقد اوردان هنا س تة عرش مثاال  لقسٍم من مخسة عرش قسام  من نوع معجزة الّبكة اليت متثل نوعا  من 

ثبات النبوة. ولو  مخسة عرش نوعا  من انواع املعجزات، ولك مثال اوردانه قوٌي يف حد ذاته واكف وحده ال 

فرضا  حماال  ــ بأ ن بعضا  مهنا ضعيف غري قوي يف ذاته، فال جيوز احلمك عليه بأ ن املثال ال يقوى دليال  فرضنا ــ 

 عىل املعجزة ل نه يتقوى بأ تفاقه مع القوي.

مث ان اجامتع هذه الامثةل الس تة عرش اليت يه يف درجة التواتر املعنوي يدل عىل معجزة كّبى قوية، ولو 

وسِل  حول الّبكة اليت مل تذكر  عليه هللا ع سائر الاقسام الاربعة عرش من معجزاته صىلُمزَجت هذه املعجزة م

هنا، لغدت معجزة هائةل اكحلبال املتحدة اليت ال انفصام لها. مث انك لو اضفت هذه املعجزة الهائةل القوية اىل 
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 سائر انواع

--- 
1
 يس تأ ذن، ويف الرقاق: ابب كيف اكن عيش النيب صىل رواه البخاري يف الاستئذان: ابب اذا دعي الرجل جفاء هل  

حتقيق أ محد شاكر( ابختالف يسري يف اوهل  - 2471وسِل واحصابه وختلهيم عن ادلنيا، واحلديث عند الرتمذي ) عليه هللا

 وليس عندها ذكر للامئة رجل. وهللا اعِل.

#156 

 برهـاان  ابهرا  عىل النـبوة الصادقة.املعجـزات الاربع عرشة لرأ يـت برهـاان  قواي  ال يـزتلـزل، 

 وهكذا فعامد النبوة ال محدية عامد اكلطود الامش تتفّك من مجموعة هذه املعجزات.

وال شك انك ادركت ال ن مدى خسافة وبالهة َمن يرى هذا البناء الفامخ العامر للنبوة مث يظن أ هنا هتوى 

 بف هبات واهية ترد اىل ظنه من جزئيات الامثةل.

وسِل وانه  عليه هللا ! ان تكل املعجزات اليت ختص الّبكة يف الطعام تدل دالةل قاطعة عىل نبوة محمد صىلنعم

مأ مور حمبوب دلى ذكل الرحمي الكرمي اذلي مينح الرزق وخيلقه. وهو عبد كرمي دليه ِبيث يبعث هل 

 الغيب اليت ال تنفد. مس تضافات مملوءة ابنواع من الرزق ـ خالفا  للمعتاد ـ من العدم ومن خزائن

ومعلوم أ ن اجلزيرة العربية حشيحة ابملاء والزراعة ِبيث ان اهالهيا ـ ال س امي يف صدر الاسالم ـ اكنوا يف ضيق 

من املعيفة وشدة مهنا وحشة من املاء والتعرض للعطش. فبناء عىل هذه احلمكة، فقد ظهرت امه املعجزات 

 اء.الامحدية الباهرة ظهورا  يف الطعام وامل

وسِل،  عليه هللا فهذه املعجزات امنا يه مبثابة اكرام رابين، واحسان الهيي، وضيافة رحامنية للرسول الكرمي صىل

يكرمه حسب احلاجة، فهيي اكرام اكرث من ان تكون دليال  عىل النبوة. ل ن اذلين رأ وا هذه املعجزات، اكنوا 

يزتايد الاميان ويتقوى، وهكذا تزيدمه هذه املعجزات نورا  عىل مؤمنني امياان  قواي  ابلنبوة. فاملعجزة لكام ظهرت 

 نور امياهنم.
#159 

 الاشارة الثامنة

 تبني قسام  من املعجزات اليت تتعلق ابملاء.

 املـقــدمة

ب فهيي دالةل عىل صدق وقوعها،  ان احلواد  اليت تقع بني اظهر الناس، اذا ما نُقلت بطريق ال حاد ومل تُكذَّ

نسان جمبوةل عىل ان يفضح الكذب ويرفضه. وال س امي اولئك اذلين ال يسكتون عىل الكذب ومه الن فطرة الا

وسِل، وابالخص ان الرواة  عليه هللا الصحب الكرام، وخباصة اذا اكنت الاحدا  تتعلق ابلرسول الاكرم صىل
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اعة اليت شاَهَدتْه شهود مه من مفاهري الصحابة. فيكون راوي ذكل اخلّب الواحد حينذاك ك نه ممثل لتكل امجل

عيان. علام  ان لك مثال من امثةل املعجزات املتعقةل ابملاء اليت سنبحث عهنا قد ُروي بطرق متعددة، عن كثري 

من الصحابة الكرام وتناوهل اامة التابعني وعلامؤمه ابحلفظ وسلّموا لك رواية مهنا بأ مانة ابلغة اىل اذلين يأ تون من 

خرى. فتلقاه العرص اذلي بعدمه جبّد وامانة ونقلوه بدورمه اىل علامء العرص التايل، وهكذا بعدمه يف العصور الا

تعاقبت عليه الوف العلامء ال جالء يف لك عرص ولك طبقة، حىت وصل اىل يومنا هذا، فضال  عن ان كتبا  

احلديث من امثال لالحاديث قد دّونت يف عرص النبوة وُسلّمت من يد اىل يد حىت وصلت اىل ايدي اامة 

البخاري ومسِل فَوعوها وعيا  اكمال ، ومزّيوا هذه الرواايت حسب مراتهبا، وقاموا جبمع لك ما هو حصيح خاٍل 

 من شائبة الف هبة يف حصاهحم، فارشدوان اىل الصواب.. جزامه هللا خريا .

الناس، حاد  متواتر. نقلته  وسِل، وسقيه كثريا  من عليه هللا مثال: ان فوران املاء من اصابع الرسول صىل

جامعة غفرية ال ميكن تواطؤمه عىل الكذب بل حمال كذهبم. فهذه املعجزة اذا  اثبتة قطعا ، فضال  عن اهنا قد 

 تكررت ثال  مرات امام ثال  جامعات عظيمة.

 هللا خادم الرسول صىل"فقد روت احلادثة برواية حصيحة جامعة من مفاهري الصحابة، ويف مقدمهتم أ نس 

ـ اامُة احلديث امثال البخاري ومسِل والامام  "وسِل عليه ـ بسلسةل من الطرق  وجابر وابن مسعود ونقلها الينا 

 ماكل وابن ُشعيب وقتادة رضوان هللا تعاىل علهيم امجعني.
#160 

 وس نذكر تسعة امثةل حفسب من املعجزات املتعلقة ابملاء.

 املثال الاول:

وسِل   عليه هللا رأ يت رسول هللا صىل"عن انس بن ماكل قال "سِل وغريهام: * ثشت يف حصيحي البخاري وم 

وسِل ابانء وهو  عليه هللا قال: ُايت  النيبُّ صىل". "وحانت صالة العرص فالمتس الناس الوضوء فِل جيدوه

ابلزوراء، 
1

ت ل نس: ُك كنمت؟ فوضع يده يف الاانء، جفعل املاء ينبع من بني اصابعه، فتوضأ  القوم. قال قتادة، قل 

"قال: ثالمثائة أ و زهاء ثالمثائة
2

  . 

فأ نت ترى ان انسا   ريض هللا عنه خيّب عن هذه احلادثة بوصفه ممثال  عن ثالمثائة رجل. فهل ميكن االّ يفرتك 

ن مل تكن هذه احلادثة قد حدثت فعال   ـ ا  ـ حاشاه   ؟.اولئك الثالمثائة يف هذا اخلّب معىن  وهل ميكن أ الّ يكذبوه 

 املثال الثاين:

عن سامل بن ايب اجلعد عن جابر بن عبد هللا الانصاري "* ثشت يف الصحاح ويف مقدمهتا البخاري ومسِل: 

وسِل بني يديه ركوٌة،  عليه هللا ريض هللا عهنام قال: عطش الناس يوم احلديشية والنيب صىل
3

فتوضأ ، جفهش  

ء نتوضأ  وال نرشب، ااّل ما بني يديك. قال جابر: فوضع النيب الناس حنوُه فقال: مالمك؟ قالوا: ليس عندان ما
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وسِل يده يف الركوة جفعل املاء يثور من بني اصابعه، اكمثال العيون، فرشبنا وتوضأ ان. قال سامل:  عليه هللا صىل

"قلت جلابر: ُك كنمت؟ قال: لو كنا مائة الف لكفاان، كنا مخس عرشة مائة
4

ة يبلغون فرتى ان رواة هذه املعجز    

الفا  ومخسامئة رجل من حيث املعىن ل ن الانسان مفطور عىل ان يفضح الكذب ويقول للكذب هذا كذب، 

فكيف هبؤالء الصحابة الكرام اذلين حضوا ابرواهحم وامواهلم وأ ابهئم وابناهئم واقواهمم وقبائلهم يف سشيل احلق 

عوا الهتديد املرعب يف احلديث الرشيف )من والصدق؟ فضال  عن انه حمال ان يسكتوا عىل الكذب بعدما مس

كذب عيلَّ متعمدا  فليتبوأ  مقعده من النار . مفاداموا مل يعرتضوا عىل اخلّب بل قبلوه ورضوا به، فقد أ صبحوا اذا  

قني لها من حيث املعىن.  مفرتكني يف الرواية ومصِدّ

--- 
1
 قها.)الزوراء(: ماكن مرتفع قريب من املسجد النبوي، ومثة سو   

2
رواه البخاري يف الوضوء: ابب الامتس الوضوء اذا حانت الصالة، ويف الانشياء: ابب عالمات النبوة  يف الاسالم.   

( والرتمذي 1/29( والنسايئ )1/32(. واحلديث وردت برواايت اخرى من نفس الطريق يف املوطأ  )2271ومسِل )

 حتقيق أ محد شاكر(. 3235)
3
 يس تعمل للامء. )الركوة(: اانء من جدل  

4
رواه البخاري يف الانشياء: ابب عالمات النبوة، ويف املغازي: ابب غزوة احلديشية، ويف تفسري سورة الفتح: ابب: )اذ   

 (.1552يبايعونك حتت الفجرة(، ويف ال رشبة: ابب رشب الّبكة واملاء املبارك. ومسِل برمق )
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 املثال الثالث:

"ا البخاري ومسِلومهن"* تروى الكتب الصحاح 
1

بُواٍط "يف ذكر غزوة    
2

قال يل رسوُل هللا "أ ن جابرا  قال:  "

 هللا فأيُت به النيب صىل"فقيَل ال يوجد دلينا املاء. فأ راد ماء يسريا .  "وسِل: اي جابر انِد الوضوء عليه هللا صىل

وسِل فغمزه، عليه
3

فاتيُت فوضعهتا بني يديه، وذكر ان وتلكّم بفئ ال ادري ما هو. وقال: انِد جبفنة الركب،  

وسِل بََسط يده يف اجلفنة وفّرق اصابعه. وصّب جابٌر عليه وقال: بسم هللا! قال: فرأ يت  عليه هللا النيب صىل

ت، وأ مر الناس ابالس تقاء، فاس تقوا حىت  املاء يفور من بني اصابعه، مث فارت اجلفنة واس تدارت حىت امتل 

ى عليه هللا حاجة؟ فرفع رسول هللا صىل رووا. فقلت هل بقي احٌد هل  ."وسِل يده من اجلفنة ويه مل 

فهذه املعجزة الباهرة متواترة من حيث املعىن، ل ن جابرا  اكن يف مقدمة املفاهدين مفن حقه اذا  ان يتلكم هو 

 وسِل أ نذاك. عليه هللا فهيا، ويعلهنا عىل لسان القوم حيث اكن خيدم الرسول صىل

"وسِل عليه هللا ولقد رأ يُت املاء ينبُع من بني اصابع رسول هللا صىل"ابن مسعود يف الصحيح: * ويف رواية 
4

  . 

، أ من املمكن "رأ يت"اي ترى اذا روى حصابة ثقاة اجالء من امثال انس وجابر وابن مسعود وقال لك مهنم: 

 عدم رؤيهتم؟
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د هذه الامثةل معا ، لرتى مدى قوة هذه املعجزة ا لباهرة، ل ن الطرق الثالثة اذا ما توحدت وبعد+ َوِحّ

وسِل فهذه  عليه هللا فس تثبت الرواية اثباات  قاطعا  ابلتواتر املعنوي، من ان املاء اكن يفور من أ صابعه صىل

املعجزة أ عظم وأ مسى من تفجري موىس عليه السالم املاء من اثنيت عرش عينا  من احلجر ل ن انفجار املاء من 

  نظريه حسب العادة، ولكن ال نظري لفوران املاء من اللحم والعظم اكلكوثر السلسشيل.احلجر شئ ممكن هل

 املثال الرابع:

* روى الامام ماكل يف كتابه القمّي )املوطأ  
5

 "تبوك"عن معاذ بن جبل يف قصة غزوة "(  عن أ جةل الصحابة  

اهنم وردوا العني ويه تبض بفئ من ماء 
2

 "مثل الرشاك

--- 
1
حديث طويل من طريق عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن ايب اليرس وجابر ريض هللا عهنم رواه جزء من   

 ( يف الزهد: ابب حديث جابر الطويل وقصة ايب اليرس.3914اىل  3992مسِل )
2
 )بواط(: يه اثين غزواهتص، ويه امس جلبال بقرب الينبع.  

3
 صعة لفظا  ومعىن ويه اليت تف بع عرشة.)اجلفنة(: اكلق - )مغزه( اي وضع يده فهيا  

4
حتقيق أ محد شاكر( واخرجه ايضا  النسايئ  3237( يف الانشياء: ابب عالمات النبوة، والرتمذي )235/ 4رواه البخاري )  

 ( وبغري لفظ.29/ 1من نفس الطريق )
5
 (.792برمق  1154/ 4ورواه مسِل يف حصيحه )  

6
 )الرشاك(: سري النعل، والتفشيه لقةل املاء. - يال .)بّض  املاء( اذا سال س يالان  قل   

#162 

فغرفوا من العني ابيدهيم حىت اجمتع يف شئ. مث "وسِل أ ن : امجعوا من ماهئا  عليه هللا فأ مر رسول هللا  صىل

حىت قال  "وسِل فيه وهجه ويديه واعاده فهيا فََجرت مباء كثري فاس تقى الناس عليه هللا غسل رسول هللا صىل

ن طالت بك حياٌة " حديث ابن اُساق يف فاخنرق من املاء ماهَل ِحّس كحس الصواعق. مث قال: يوِشك اي معاذ ا 

 وكذكل اكن. "ان ترى ما هاهنا قد ملئ جناان  

 املثال اخلامس:

كنا "* روى البخاري عن الّباء، ومسِل عن سلمة بن الاكوع، وعن طرق اخرى يف كتب الصحاح الاخرى 

وسِل  عليه هللا اربع عرشة مائة، واحلديشية برئ، فزنحناها، حىت مل نرتك فهيا قطرة جفلس النيب صىليوم احلديشية 

عىل شفري البرئ فدعا مباء مفضمض ومّج يف البرئ مفكثنا غري بعيد مث استسقينا حىت روينا وَرَوت أ و َصَدَرت 

"راكئشنا
1

فأ تينا هبا، فأ لقى ريقه من مفه املبارك ودعا، مث  وسِل بدلو من ماهئا، عليه هللا قال الّباء: فأ مر صىل   

 بعد ذكل أ فرغ ادللو يف البرئ ففارت وارتفعت ملء مفها فأ رووا انفسهم وراكهبم.

 املثال السادس
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 عليه هللا ان النيب صىل"* روى اامة احلديث، امثال مسِل وابن جرير الطّبي وغريهام عن ايب قتادة انه قال: 

"ل هل مؤتة عندما بلغه قَْتل الامراء وسِل خرج هبم ممّدا  
2

 عليه هللا واكنت دلّي ِميضأ ة. فقال الرسول صىل   

ـ ويف  "احفظ عىل ِميضأ تك فانه س يكون لها نبأ  "وسِل:  وبعد ذكل أ خذ العطش يف تد بنا وكنا اثنني وس بعني 

ت ميضأ تك. فأ تيهُتا فأ َخَذها ائ"وسِل:  عليه هللا رواية الطّبي كنا زهاء ثالمثائة ـ فقال الرسول الكرمي صىل

وا اوعيهتم  ووضع مفه يف مفها ومل ادر أ تنفَس فهيا أ م ال؟ مث بعد ذكل جاء أ ثنان وس بعون رجال  فرشبوا مهنا ومل 

مث بعد ذكل أ خذهتا ـ  أ ي امليضأ ة 
3

"ـ فبقيت مثل ما اكن 
4

 فتأ مل يف هذه املعجزة الباهرة وقل:   

 دد قطرات املاء.اللّهم صّل وسِل عليه وعىل أ هل بع

--- 
1
( يف الانشياء: ابب عالمات النبوة، ويف املغازي، وحديث سلمة بن الاكوع رواه 234/ 4حديث الّباء رواه البخاري )  

(. 1721البخاري يف الرشكة: ابب الرشكة يف الطعام والهند والعروض، ويف اجلهاد: ابب محل الزاد يف الغزو. ومسِل برمق )

 (.21/ 22الرابين للساعايت ورواه أ محد)الفتح 
2
وسِل أ رسل بكتاب اىل مكل  عليه هللا ومه زيد بن حارثة وجعفر بن ايب طالب وعبد هللا بن رواحة، وذكل انه صىل  

برُصى فقتل رسوهل يف مؤتة، ومل يقتل رسول هل قبهل، فعقد للرسية لواء دفعه لزيد واوصامه وقال: ان قتل زيد فأ مريُك جعفر 

 (ــ  املرتمج.3/22ر فأ مريُك عبد اّلّل بن رواحة.)اخلفايجفان قتل جعف
3
 )امليضأ ة(: أ ةل الوضوء  

4
 ( بلفظ مقارب.441 - 437ومن نفس الطريق رواه أ بو داود ) 251رواه مسِل   

#163 

 املثال السابع:

يف بعض وسِل  وأ حصابه عطٌش  عليه هللا * روى البخاري ومسِل عن َعران بن ُحصني حني اصاب النيب صىل

وسِل ... فاش تىك اليه الناس من العطش فزنل... ودعا عليا فقال:  عليه هللا كنا يف سفر مع النيب صىل"اسفارمه 

وسِل ... ودعا النيب  عليه هللا اذهبا فابتغيا املاء، فانطلقا فتلقيا أ مرأ ة بني ُمزادتني... جفاءا هبا اىل النيب صىل

من افواه املزادتني، ونودي يف الناس اسقوا فاس تقوا... وانه لُيخّيل الينا اهنا  وسِل ابانء ففّرغ فيه عليه هللا صىل

ة مهنا حني ابتدأ  فهيا  ."اشّد مل 

وسِل: امجعوا لها جفمعوا لها... حىت مجعوا لها طعاما  جفعلوه يف ثوب ومحلوها عىل  عليه هللا وقال النيب صىل

"شيئا  ولكن هللا هو اذلي أ سقاان... اىل اخر احلديث بعريها... قال لها: تعلمني ما ُرزئنا من مائكِ 
1

  . 

 املثال الثامن:

َعر  ريض هللا عنه يف جيش العرسة، وذكر ما اصاهبم من العطش حىت ان الرجل "* روى ابن خزمية حديث 

ِل يف ادلعاء. وس عليه هللا لينُحر بعرَيه فيـعـرص فَْرثَه فيفـَربُه، فرغـب ابو بكر ريض هللا عنه اىل النيب صىل
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فرفع يديه فِل يُرجعهام حىت قالت 
2

وا ما معهم من أ نية ومل جتاوز العسكر "السامء فانسكبت مفل 
3

  . 

 فهذه معجزة امحدية حمضة ال دخل للمصادفة فهيا قط.

 املثال التاسع:

السنن يف  * عن َعرو بن شعيب )حفيد عبد هللا بن َعرو بن العاص ( اذلي وثّقه الاامة الاربعة من احصاب

وسِل وهو َرديُفه بذي اجملاز: عطفُت وليس عندي  عليه هللا أ ن ااب طالب قال للنيب صىل"خترجيه الاحاديث: 

"وسِل ورضب بقدمه الارض خفرج املاء، فقال ارشب عليه هللا ماء. فزنل النيب صىل
4

  . 

رهاصات. وتفجر عنُي عَرفَه بعد ميض قال احد العلامء احملققني: هذه احلادثة اكنـت قبـل النبوة ذلا فهيي من الا

لـهية للرسول الكرمي صىل  وسِل. عليه هللا الف س نة يُعّد من الاكرامات اال 

--- 
1
رواه البخاري يف التيمم ابب الصعيد الطيب، وضوء املسِل يكفيه من املاء.وابب التيمم رضبة، ويف الانشياء: ابب   

 (.252عالمات النبوة، ومسِل )
2
 )رديفه(: راكب خلفه. )ذي اجملاز(: سوق عند عرفة. - غّيمت)قالت(:   

3
( عن ابن عباس وقال: رواه الزار والطّباين يف الاوسط ورجال الزار ثقات. وزاد 114/ 2اورده الهيمثي يف اجملمع )  

بان واحلاُك والبهيقي ( نسشته اىل ابن جرير وجعفر الغراييب يف دالئل النبوة وابن خزمية وابن ح 353/ 12يف كزن العامل )

 يف السنن وشعب الاميان فاحلديث حصيح او حسن.
4
 (.219/ 1( )الففا 21/ 3يف حديث رواه ابن سعد عن اُسق بن الازرق )اخلفايج   
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 وهكذا فاملعجزات املتعلقة ابملاء، وان مل تبلغ تسعني مثاال  من امثال هذه التسعة االّ اهنا رويت بتسعني وهجا .

ةل الس بعة الاوىل قوية، وقطعية، اكلتواتر املعنوي. اما املثاالن الاخريان ــ وان مل تكن طرقهام قوية والامث

ومتعددة ورواهتام كثرية ااّل ان احصاب احلديث اكالمام البهيقي واحلاُك رووا عن َعر  ريض هللا عنه معجزة 

اصاب الناس "ا س يدان َعر. والرواية يه أ نه: اثنية حول السحاب تأ ييدا  للمعجزة يف املثال الثامن اليت رواه

وسِل عطش فسأ هل َعر ادلعاء، فدعا، جفاءت ُسابة فسقهتم حاجهتم مث  عليه هللا يف بعض مغازيه صىل

"اقلعت
1

ـ فكام تؤيد هذه     ـ حيث امطر حسب احلاجة ـ وك ن السحاب اكن مأ مورا  ل ن يروى اجليش وحده 

وتبينه رواية اثبتة قاطعة. فان ابن اجلوزي ــ اذلي يتفدد ويّرد حىت بعض احلادثة املثال الثامن وتقويّه، 

 الاحاديث الصحيحة
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 الهوامش
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 الاشارة التاسعة

وسِل هو امتثال ال جشار ل وامره اكمتثال الشرش،  عليه هللا ان أ حد أ نواع معجزات الرسول الاكرم صىل

عجزة املتعلقة ابالجشار يه متواترةٌ من حيث املعىن كفوران املاء من واخنالعها من اماكهنا وجميهئا اليه. فهذه امل

 اصابعه املباركة ولها صور متعددة وقد ُرويت بطرق كثرية.

وسِل  عليه هللا نعم! يصح ان يقال ان خّب اخنالع الفجرة من موضعها وجميهئا ممتثةل ل مر الرسول الاكرم  صىل

متواتر تواترا  رصحيا ،
1

ويت هذه الرواية من قبل حصابة كرام صادقني معروفني، امثال: عيل وابن حيث قد ر    

عباس وابن مسعود وابن َعر ويعىل بن مرة وجابر وانس بن ماكل، وبُريدة واسامة بن زيد وغيالن بن سلمة، 

خبارا  اثبتا  قاطعا . ونقلها عهنم مئات من اامة التابعني  وغريمه فأ خّب لٌك مهنم عن هذه املعجزة املتعلقة ابالجشار ا 

بطرق خمتلفة، يف بداية لك طريق حصايب جليل، اي ك هنا نقلت الينا نقال  متواترا  مضاعفا + ذلا فال يداخل هذه 

 املعجزة ريٌب وال ش هبة قط، فهيي يف حمك املتواتر املعنوي املقطوع به.

ن تكررت مرات عدة، االّ اننا س نشني عددا  من صورها الصح  يحة الكثرية، ونوردها يف بضعة فهذه املعجزة وا 

 امثةل:

 املثال الاول:

* روى ابن ماجة وادلاريم والبهيقي عن انس بن ماكل وعيل، وروى الزار والبهيقي عن َعر، ان ثالثة من 

وسِل قد حزن حزان  شديدا   عليه هللا الصحابة الكرام ريض هللا عهنم أ مجعني قالوا: اكن الرسول الاكرم صىل

ان جّبيل عليه السالم ". ويف رواية أ نس "قال: اللّهم! أ رين أ ية ال أ ابيل من كّذبين بعدها"كفار هل من تكذيب ال

وسِل  عليه هللا وسِل ورأ ه حزينا : أ حتب ان أ ريك أ ية. قال: نعم! فنظر رسول هللا صىل عليه هللا قال للنيب صىل

 حىت قامت بني يديه، قال: ُمرها فلرتجع، اىل جشرٍة من وراء الوادي، فقال: أ دُع تكل الفجرة، جفاءت متيش

"فعادت اىل ماكهنا
2

  . 

 املثال الثاين:

ـ يف كتابه )الففاء(  بس ند عال حصيح عن عبد هللا بن َعر ريض هللا  ـ عاّلمة املغرب  * روى القايض عياض 

 عنه قال:

--- 
1
 137انظر النظم املتناثر من احلديث املتواتر ص   

2
( وقـال: رواه الزار وابو يعـىل واسـناد ايب يعىل حسن. 19/ 1( اورده الهـيمثي يف اجملـمــع )392/ 1حسـن : الففا )  

 ( زاد نسشته اىل البهيقي يف ادلالئل وحسن اس ناده.354/ 2ويف كزن العامل )
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قال: اىل اهيل. وسِل يف سفر، فدان منه اعرايب، فقال: اي اعرايب: اين تريد؟  عليه هللا كنا مع رسول هللا صىل"

هل االّ هللا وحده ال رشيك هل وان محمدا  عبدُه ورسوهل.  قال: هل كل اىل خري؟ قال: وما هو؟ قال: تفهد ان ال ا 

ُمرة، قال: َمن يفهد كل عىل ما تقول؟ قال: هذه الفجرُة السَّ
1

ويه بفاطيء الوادي، فاقبلت ختّد الارض،  

 "دت أ نه كام قال. مث رجعت اىل ماكهناحىت قامت بني يديه، فاستفهدها ثالاث  فَفهِ
2

  . 

وسِل أ ية، فقال  عليه هللا سأ ل اعرايب النيب صىل"وعن بُريَْدة عن طريق ابن صاحب الاسلمي بنقل حصيح: 

هل: قل لتكل الفجرة، رسول هللا يدعوك. قال: مفالت الفجرة عن مييهنا وشاملها وبني يدهيا وخلفها، فتقطعت 

ّد الارض جَترُّ عروقها عروقُها، مث جاءت ختَ 
3

وسِل.  عليه هللا ُمغرّية حىت وقفت بني يدي رسول هللا صىل

فقالت: السالم عليك اي رسول هللا قال الاعرايب: ُمرها فلرتجع اىل منبهتا، فََرَجَعت فدلّت عروقها فاس توت. 

املرأ َة أ ن تسجَد لزوهجا، قال:  فقال الاعرايب: ائذن يل أ جُسد كل. قال: لو امرُت احدا  أ ن يسُجَد ل حٍد ل مرُت 

 "فأ ذْن يل أ ن أ قِبَّل يديك ورجليك، فأ ذن هل
4

  . 

 املثال الثالث:

* روى مسِل واحصاب الكتب الصحاح الاخرى عن جابر ريض هللا عنه: أ نه قال: كنا يف سفر مع رسول هللا 

ه، فاذا بفجرتني بفاطئ الوادي، ذهب رسول هللا يقيض حاجته، فِل يََر شيئا  يس ترت ب"وسِل،  عليه هللا صىل

وسِل اىل احداهام، فأ خذ بغصٍن من اغصاهنا، فقال: انقادي عيّل بأ ذن هللا  عليه هللا فانطلق رسوُل هللا صىل

فانقادت معه اكلبعري اخملفوش اذلي يصانع قائده، وذكر انه فعل ابالخرى مثل ذكل حىت اذا اكن ابملنصف 
5

"هللا. فالتأ متا بيهنام، قال: التامئ عيّل ابذن
2

جفلس خلفها، وبعد ان قىض حاجته، أ مر أ ن يعود لك مهنام اىل    

 ماكهنا.

حلقي بصاحبتك حىت أ جلس "*  ويف رواية أ خرى، فقال: اي جابر! قل لهذه الفجرة: يقول كل رسول هللا ا 

ذا خلفكام. فزحفت حىت حلقت بصاحبهتا. جفلس خلفهام، خفرجُت أ حرض، وجلسُت احّد  نفيس، فال  تفتُّ فا 

 وسِل مقبال ، عليه هللا رسول هللا صىل

--- 
1
: تفق.()الَسُمرة(: جشرة عظيمة ذات شوكة من الطلح ــ) ختد    )مغرّية(: مرسعة. - ِّ

2
( قال الهيمثي: رواه الطّباين ورجاهل رجال الصحيح، ورواه ابو 212/ 5(. ويف مجمع الزوائد )215/ 1حصيح: الففا )  

( وعزاه للحاُك . وقال احلافظ: وهذا اس ناد جيد ومل خيرجوه وال رواه 125/ 2رده ابن كثري يف البداية )يعىل والزار. واو 

( قال احملقق: قال البوصريي: رواه ابو يعىل بس ند حصيح 3532رمق  12/ 4أ محد. وذكره احلافظ ابن جحر يف املطالب )

 ( اىل ادلاريم يف سننه، وحصحه احملقق.5125)والزار والطّباين وابن حبان يف حصيحه. وعزاه يف املفاكة 
3
 )دلت عروقها(: ادخلهتا الارض. )اخملفوش(: البعري جيعل يف انفه عود عليه حبل لينقاد.  
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4
( وليس فيه ذكر السجود، وقال: رواه الزار وفيه صاحل بن حيان وهو 1/19(. اورده الهيمثي يف اجملمع )1/211الففا )  

 (.3/41رواه الزار مس ندا  )ضعيف. وقال اخلفايج: 
5
 )املنصف(: نصف الطريق. )أ حرض(: ارسع يف العدو.  

6
 ( يف الزهد: ابب حديث جابر الطويل وقصة ايب اليرس.3914 - 3992جزء من حديث طويل رواه مسِل )  

#168 

وقفة  فقال  وسِل عليه هللا والفجراتن قد أ فرتقتا، فقامت لك واحدة مهنام عىل ساق، فوقف رسول هللا صىل

"برأ سه هكذا ميينا  وشامال  
1

  . 

 املثال الرابع:

وسِل وخادمه الامين ـ : كنا يف سفر مع رسول  عليه هللا * روى اسامة بن زيد ـ احد قواد رسول هللا  صىل

هل ترى من خنٍل "وسِل، ومل يكن لقضاء احلاجة ماكن خاٍل يسرت عن أ عني الناس، فقال:  عليه هللا هللا صىل

ن رسول هللا  صىلأ و  وسِل يأ مركن أ ن  عليه هللا جحارة؟ قلت: أ رى خنالت متقارابت، قال: انطلق وقل لهُن ا 

تأ تني خملرج 
2

وسِل وقل للحجارة مثل ذكل. فقلت ذكل لهن، فواذلي بعثُه ابحلق لقد  عليه هللا رسول هللا صىل

ما  خلفهن، فلام قىض حاجته، قال يل: رأ يُت النخالت يتقاربن حىت اجمتعن واحلجارة يتعاقدن حىت رصن راك

"قل لهن يفرتقن، فواذلي نفيس بيده لرأ يهتن واحلجارُة يفرتقن حىت عُدن اىل مواضعهن
3

  . 

وقد روى هاتني احلادثتني اللتني رواهام جابر واسامة لك من يعىل بن مرة، وغيالن بن سلمة الثقفي، وابن 

 مسعود يف غزوة حنني.

 املثال اخلامس:

عالمة عرصه الامام ابن فورك ـ اذلي اكن يسمى ابلفافعي الثاين كناية عن اجهتاده الاكمل وفضهل ـ:  *  ذكر

وسِل سار يف غزوة الطائف ليال  وهو َوِسٌن، فاعرَتضُه سدرٌة، عليه هللا انه صىل"
4

فانفرجت هل نصفني حىت  

"جاز بيهنام، وبقيت عىل ساقني اىل وقتنا
5

  . 

 املثال السادس:

يعىل بن س يابه * ذكر
2

رة جاءت فاطافت به مث رجعت اىل منبهتا فقال رسول هللا صىل ":     أ ن طلحة أ و مَسُ

 . اي اس تأ ذنت من رب العاملني."وسِل : اهنا اس تأ ذنت ان تسِّل عيلّ  عليه هللا

--- 
1
 (.51/ 3( من غري طريق مسِل )اخلفايج 211/ 1الففا )  

2
 - )راكما (: بعضها فوق بعض. )الوسن(: قريب من النعاس - ه فيه)خمرج(: ماكن خرج اليه لقضاء حاجت  

3
( قال احلافظ )ل يب يعىل( : اس ناده حسن 3539رمق  19 - 5/ 4(، وذكره احلافظ يف املطالب )399/ 1حسن: الففا )  
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بن حيىي هذا اس ناده حسن، معاوية »وفيه ضعف ولكن هل شاهد من طريق يعىل عند أ محد، قال احملقق: يف املس ندة 

وقال البوصريي: رواه ابو يعىل ابس ناد  «الصديف ضعيف، ولكن حلديثه شاهد من طريق يعىل بن مرة، اخرجه امحد وغريه

 حسن وتقدم وهل شواهد يف الباب.

ـ 5/ 1قلت: وحديث يعىل بن مرة اورده الهيمثي يف اجملمع ) ( وقال: رواه امحد ابس نادين والطّباين بنحوه واحد اس نادي 2ـ

 د رجاهل رجال الصحيح.امح
4
 )سدرة(: من اسامء الاجشار.  

5
 (.57/ 3( اخلفايج )391/ 1الففا )  

6
(. واورده الهيمثي يف اجملمع 53/ 3(. يف حديث حصيح رواه امحد والبهيقي والطّباين )اخلفايج 391/ 1حصيح: الففا )  

 قّبين، واس ناده حسن.( وقال: رواه الطّباين بنحوه ااّل انه قال: مث أ ىت عىل 7ــ 1/2)

#169 

 املثال السابع:

أ ذنَت "* روى الف يخان عن ابن مسعود ريض هللا عنه: أ نه قال: 
1

وسِل ابجلن ليةل  عليه هللا النيب صىل 

وسِل لالسالم،  عليه هللا وذكل حيامن جاء جن نصيبني يف بطن النخل اىل النيب صىل "اس متعوا هل جشرةٌ 

 لنيب.فأ علََمت جشرٌة خّب جميهئم ا

فأ مر الفجَرة  "وعن جماهد عن ابن مسعود يف هذا احلديث: ان اجلن قالوا َمن يَفهَُد كل؟ قال: هذه الفجرة"

"تعاىل اي جشرة! جفاءت جترُّ عروقَها لها قعاقع"
2

  . 

وهكذا، فقد كفت معجزة واحدة طائفة اجلن. أ فال يكون َمن يسمع الف معجزة ومعجزة من امثالها مث ياكبر 

)اجلن: ؤمن اضلَّ من ذكل الف يطان اذلي حّد  القرأ ن عنه بقول اجلن:  )يقوُل َسفهيُنا عىل هللا شططا ( وال ي

 ؟ (4

 املثال الثامن:

ن دعوُت هذا "وسِل قال العرايب:  عليه هللا انه صىل"* روى الرتمذي عن ابن عباس  ريض هللا عنه  أ رأ يَت ا 

قال: نعم! فدعاه جفعل ينقز حىت أ اته. فقال: ارجع، فعاد اىل  الِعذق من هذه النخةل أ تفهد اين رسول هللا؟

"ماكنه
3

  . 

*** 

وهكذا، فهناك امثةل غزيرة اكليت ذكرانها رُويت لكها بطرق عديدة، ومن املعلوم انه اذا احتدت بضعة خيوط 

مفاهري رفيعة صارت حبال  قواي .. مفثل هذه املعجزة املتعلقة ابلفجرة وقد رويت بطرق متعددة، وعن 

الصحابة الكرام البد اهنا يف قوة التواتر املعنوي، بل اهنا متواترة تواترا  حقيقيا . وال ريب أ هنا حيامن انتقلت اىل 

التابعني اخذت طابع التواتر، ال س امي الطرق اليت سلكها احصاب الصحاح اكلبخاري ومسِل وابن حبان 
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هيا. بل أ ن رؤية اي حديث اكن يف البخاري امنا هو والرتمذي وغريمه، امنا يه طريق حصيحة ال شائبة ف

 اكس امتعه من الصحابة الكرام بعيهنم.

قَْت رسالته وسلّمت عليه، وزارته،  عليه هللا تُرى اذا َعرفت الاجشار رسول هللا صىل فَته وصدَّ وسِل وعرَّ

ن به ذكل البليد امجلاد اذلي يسمي وامتثلت أ مره ـ كام رأ ينا يف الامثةل املذكورة أ نفا  ـ فكيف ال يَعرف وال يؤم

نساان ؟ أ ليس هو عاٍر عن العقل والقلب؟ أ فال يكون أ دىن من الفجر اليابس وأ تفه من احلطب اذلي  نفَسه ا 

لقاءه يف النار؟.  ال يس تحق ااّل ا 

--- 
1
عْلََمْت. )قعاقع(: صوت السالح. )العذق(: العرجون من النخةل. )ينقز(: يثّب صعدا     َِ  .)أ ذنت(: َا

2
 (.459وسِل ابب ذكر اجلن ومسِل ) عليه هللا رواه البخاري يف فضائل احصاب النيب صىل  

3
(: 3797حتقيق أ محد شاكر( وقال: هذا حديث حسن حصيح. ويف حتفة الاحوذي ) 3232( حصيح: رواه الرتمذي )  

وفيه الكم، ولـكـن هذا حديث حسن غريب حصيح. ويف تصحيح الرتمذي نظر، فاحلديث يف س نده رشيك القايض 

(: رواه ابو يعىل ورجاهل رجال 19/ 1للحـديـث شواهد يـتـقـوى هبا وردت بعدة سـياقات وابلـفاظ خمتلفة، ففي اجملــمع )

الصحيح غري ابراهمي بن احلجاج الفايم وهو ثقة. ورواه ايضا  ابو نعمي يف ادلالئل بنحو ما يف اجملمع واحلديث بغري س ياق 

 (.213/ 3ه العالمة أ محد شاكر يف حتقيقه املس ند )عند أ محد، وحصح

#170 

#171 

 الاشارة العارشة

 ان اذلي يؤيد هذه املعجزات املتعلقة ابلفجرة هو معجزة حنني اجلذع املنقوةل نقال  متواترا .

راقا   - وسِل لفراقه  عنه عليه هللا نعم! ان حنني اجلذع اليابس املوجود يف املسجد النبوي اىل رسول هللا صىل

أ نينَه امام جامعة غفرية من الصحب الكرام يؤيد ال مثةل اليت اوردانها يف املعجزات املتعقةل ابالجشار  -مؤقتا  

ويقّوهيا. ل ن اجلذع من جنس الاجشار، فاجلنس واحد، ااّل ان هذه املعجزة متواترة ابذلات، بيامن الاقسام 

 وامثلهتا ال يرىق اىل مس توى التواتر الرصحي.الاخرى متواترة نوعا ، اذ ان اكرث جزئياهتا 

وسِل اذا خطب يقوم اىل جذع مهنا،  عليه هللا اكن املسجد النبوي مسقوفا  عىل  جذوع خنل فاكن النيب صىل

فلام ُصنِع هل املنّب، واكن عليه، مسع ذلكل اجلذع صوت كصوت العفار
1

وهو ينئ ويبيك، حىت جاءه النيب  

 ضع يده عليه، وتلكم معه وعّزاه وساّله، فسكت اجلذع.وسِل وو عليه هللا صىل

 نُقلت هذه املعجزة بطرق كثرية جدا  نقال  متواترا .

نعم! ان معجزة حنني اجلذع مفهورة ومنترشة، واخلّب هبا من املتواتر الرصحي
2

فقد رواها مئات من اامة    

 عهنم، وهكذا نقلوها اىل َمن خلفهم. وممن التابعني خبمسة عرش طريقا  عن جامعة من الصحابة الكرام ريض هللا

136



ـ وجابر بن عبد هللا الانصاري، وعبد هللا بن َعر، وعبد  ـ خادم النيب  رواها من علامء الصحابة: انس بن ماكل 

هللا بن عباس، وسهل بن سعد، وابو سعيد اخلدري، وايب بن كعب، وبُريدة، وام املؤمنني أ م سلمة رضوان 

 هؤالء عىل رأ س طريق من طرق رواة احلديث. هللا علهيم ولٌك من

 فقد روى البخاري ومسِل وغريهام من احصاب الصحاح هذه املعجزة الكّبى املتواترة ونقلوها الينا.

وسِل  عليه هللا اكن املسجد مسقوفا  عىل جذوع من خنٍل فاكن النيب صىل"عن جابر ريض هللا عنه، يقول: 

 ُصنع هل املنّب واكن عليه فسمعنا ذلكل اذا خطب يقوم اىل جذع مهنا، فلام

--- 
1
 )العفار(: النوق احلوامل.  

2
 .135 - 134انظر النظم املتناثر يف احلديث املتواتر   

#172 

"وسِل فوضع يده علهيا فسكت عليه هللا اجلذع صوات  كصوت العفار حىت جاء النيب صىل
1

مل يتحمل اجلذع    

 وسِل. عليه هللا فراقه صىل

س:وعن ان
2

 ."حىت ارجتّ املسجد خلواره"   

وعن سهل بن سعد:
3

 ."وَكرُث باكء الناس ملا رأ وا به من باكء وحنني"    

وعن ُايَب بن كعب:
4

 لفدة باكئه. "حىت تصّدع وانفق"   

"ان هذا بىك ملا فقد من اذلكر"وسِل:  عليه هللا زاد غريه: فقال النيب صىل
5

واذلي نفيس بيده "وزاد غريه:    

وسِل عليه هللا حتزان  عىل رسول هللا صىل "مل أ لزتمه مل يزل هكذا اىل يوم القيامةلو 
2

ويف حديث بُريدة: ملا    

ك اىل احلائط "بىك اجلذع وضع الرسول يده الرشيفة عليه وقال:  ان شئت اردَّ
7

اذلي كنت فيه، ينشت كل 

نة فيأ لك اولياء هللا من مثرك. مث عروقك ويمكل خلُقك وجيّدد كل خوص ومثرٌة. وان شئت اغرسك يف اجل 

وسِل يس متع ما يقول، فقال: بل تغرس ين يف اجلنة فيأ لك مين اولياء هللا واكون  عليه هللا اصغى هل النيب صىل

وسِل: قد فعلُت. مث قال: اختار دار البقاء  عليه هللا يف ماكن ال ابىل فيه، فسمعه من يليه، فقال النيب صىل

"عىل دار الفناء
5

  . 

ـ ان الرسول الاكرم صىل ـ وهو من اامة علامء الالكم  وسِل مل يذهب  عليه هللا قال الامام ابو اُساق الاسفرائين 

"دعاه اىل نفسه جفاءه خيرق الارض فالزتم. مث امره فعاد اىل ماكنه"اىل اجلذع بل 
1

  . 

فاكن "، " به فدفن حتت املنّبوسِل عليه هللا أ مر النيب صىل"يقول ُايَب بن كعب: وبعد ظهور هذه املعجزة: 

وسِل صىل اليه. فلام هدم املسجد لتجديده اخذه ُاىَب فاكن عنده اىل ان الكته  عليه هللا اذا صىل النيب صىل

"ال رض وعاد رفاات  
19

  . 
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 وحيامن اكن احلسن البرصي حيّد  هبذا اىل طالبه يبيك ويقول:

وسِل شوقا  اليه ملاكنه فانمت أ حق ان تف تاقوا اىل  عليه هللا اي عباد هللا! اخلف بُة  حتّن اىل رسول هللا صىل"

"لقائه
11

  . 

 وحنن نقول: نعم! ان الاشتياق اليه وحمبته امنا هو ابتباع سنته السنية ورشيعته الغراء.

--- 
1
 ( لكهم من حديث جابر وابلفاظ خمتلفة.192/ 3(، والنسايئ )235 - 237/ 4حصيح البخاري )  

2
حتقيق امحد شاكر( وقال الرتمذي: هذا حديث حسن غريب قال: ويف الباب عن  - 3231رواه الرتمذي )حصيح: كام   

 (.5511ُايّب وجابر وابن َعر وسهل بن سعد وابن عباس وام سلمة اهـ. انظر جامع الاصول )
3
 (.22/ 3كام رواه الف يخان )اخلفايج   

4
( ورواه عبد هللا من زايداته يف 22/ 3اريم والبهيقي )اخلفايج حصيح: كام رواه الفافعي يف مس نده وابن ماجه وادل  

(. واحلديث تفهد هل احاديث 22/ 3املس ند، وفيه رجل مل يّسم وعبد هللا بن عقيل وفيه الكم وقد وثق )حتفة الاحوذي 

 الباب السابقة ويه حصيحة كام مّر.
5
 .(59 - 41/ 22( وامحد )الفتح الرابين 237/ 4حصيح البخاري )  

6
قال العالمة امحد شاكر  «فأ اته فاحتضنه فسكن، قال: ولو مل احتضنه حلّن اىل يوم القيامة»يف رواية ابن عباس وفيه:   

( حنني اجلذع ابالسانيد الكثرية 125/ 2يف حتقيق املس ند: اس ناده حصيح. مث قال: ذكر احلافظ ابن كثري يف التارخي )

قال يل الفافعي: » خمت الباب مبا روى ابو حامت الرازي عن َعرو بن سواد قال: الصحاح من رواية مثانية من الصحابة، مث

وسِل، فقلت هل: اعطي عيىس احياء املوىت! فقال: اعطي محمدا  اجلذع  عليه هللا ما اعطي هللا نشيا  ما اعطى هللا محمدا  صىل

( 2232) «ذع حىت مُسع صوته فهذا اكّب من ذكلاذلي اكن خيطب اىل جنبه حىت هئ هل املنّب، فلام يهء هل املنّب حّن اجل

( عن 2237حتقيق املس ند. وقد اورد ايضا  احاديث ابسانيد حصيحة يف حنني اجلذع نذكر ارقاهما وعىل سشيل املثال: )

( عن 3431( عن ابن عباس )3439( عن ابن عباس وعن انس )2491( عن ابن عباس، وعن انس )2499انس )

 ( عن انس.3432انس )
7
 )احلائط(: الشس تان.  

8
يف حديث طويل رواه امحد والفافعي وابن ماجه ويف اس ناده عند امجليع عبد هللا بن محمد بن عقيل، قال النسايئ:   

ضعيف، وقال ابو حامت لني، وقال الرتمذي: صدوق مسعت محمدا  )يعين البخاري( يقول: اكن امحد واُساق وامحليد، 

 (.41/ 22ا  من الفتح الرابين حيتجون ِبديث ابن عقيل )ملخص
9
 (394/ 1الففا )  

10
 (5( رواه عبد هللا بن الامام امحد يف زوائده وخترجيه يف الهامش )394/ 1الففا )  

11
 ( وهلل دّر القائل من أ هل الفضائل.1/395( الففا )  

 والقى حىت يف امجلادات حبه
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 فاكنت ل هداء السالم هل هتدى

 دهوفارق جذعا  اكن خيطب عن

 فأ ّن انني ال م اذ جتد الفقدا

 حيّن اليه اجلذع اي قوم هكذا

 اما حنن اوىل أ ن حنّن هل وجدا

 اذا اكن جذٌع مل يطق بُعد ساعة

 فليس وفاء أ ن نطيق هل  بعدا  

 (.222/ 1)عيل القاري 

#173 

 نكتة هممة:

ت الفا  من الناس يف غزوة اخلندق فان قيل: ِلَم مل تف هتر تكل املعجزات اليت ختص الّبكة يف الطعام واليت اش بع

بصاع من طعام، وال تكل املعجزات اليت ختص املاء اليت اروت الفا  من الناس مبا فار من املاء من اصابع 

وسِل. ِلَم مل تنقال بطرق كثرية مثلام اش هترت معجزة حنني اجلذع ونقلت. مع ان  عليه هللا الرسول املباركة صىل

 كرث من جامعة معجزة حنني اجلذع؟ -ليت وقعت املعجزة اماهمام  -الك  من تكل امجلاعتني 

 اجلواب:

 ان املعجزات اليت ظهرت قسامن:

وسِل لتصديق دعوى النبوة، ويكون جحة لها، فزييد اميان املؤمنني  عليه هللا احدهام: ما يظهر عىل يد النيب صىل

ىل حظرية الاميان. ومعجزة حنني اجلذع من ويسوق اهل النفاق اىل الاخالص والاميان، ويدعو اهل الكفر ا

 هذا القبيل، ذلكل رأ ها العوام واخلواص واعُتين بنرشها اكرث من غريها.

لهيي اكرث من الكرامة، بل ضيافة  اما معجزة الطعام ومعجزة املاء، فهيي كرامة اكرث من كوهنا معجزة، بل اكرام ا 

كرام ـ اكرث من ا  ـ حسب ما دعت اليه احلاجة  لهيي. فهام وان اكنتا دليلني عىل دعوى النبوة، ومعجزتني  رحامنية  ا 

 لها، ااّل ان الغاية الاساس يه:

ان اجليش اذلي يبلغ قوامه زهاء الف رجل، اكن يف حاجة ماسة اىل الطعام والرشاب فأ مّدمه هللا س بحانه 

نواٍة واحدة أ لف رطل وتعاىل من خزائن الغيب بأ ن اش بع من صاع من طعام أ لَف رجٍل كام خيلق س بحانه من 

من المتر، كذكل أ روى زهاء الف من اجملاهدين يف سشيل هللا ، حيامن اصاهبم العطش، اروامه مباء مبارك 

اكلكوثر، اذ اجراه س بحانه من اصابع قائدمه الاعظم صلوات هللا وسالمه عليه. ذلكل مل تصل درجة معجزة 

تينك املعجزتني ونوعهام ِبسب اللكية متواتر كتواتر حنني  الطعام واملاء اىل درجة حنني اجلذع. االّ ان جنس
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 اجلذع.

مث ان لك فرد قد ال يرى بركة الطعام  وفوران املاء من الاصابع ابذلات بل يرى أ ثره، ولكن لك من اكن يف 

 املسجد النبوي قد مسع باكء اجلذع، ذلا ذاع اكرث..
#174 

 فان قيل:

وسِل وحراكته  عليه هللا متوا اهامتما  ابلغا  مبالحظة مجيع احواهل صىلان الصحابة الكرام ريض هللا عهنم اه 

ونقلوها بأ مانة واعتناء، فِِلَ ُرويت امثال هذه املعجزة العظيمة بعرشين طريقا  فقط ومل ترو ــ يف الاقل ــ مبائة 

 ر وَعر االّ القليل مهنا.طريق؟ وِلَم تأ يت اكرث الرواايت عن أ نس وجابر وايب هريرة، ومل يأ ِت عن طريق ايب بك

 اجلواب: الفق الاول من السؤال مىض جوابه يف الاساس الثالث من الاشارة الرابعة.

أ ما جواب الفق الثاين فهو: ان الانسان اذا احتاج اىل ادلواء يراجع الطبيب، واذا احتاج اىل بناء يراجع 

. وهكذا فقد اكنت هممة بعض علامء الصحابة املهندس واذا احتاج اىل تعِل الرشيعة يأ يت املفىت ويس تفتيه.

منحرصة يف محل احلديث ونرشه ونقهل اىل العصور ال خرى. فاكنوا يسعون بّك ما أ اتمه هللا من قوة يف هذه 

الغاية. فابو هريرة   ريض هللا عنه كّرس مجيع حياته حلفظ احلديث النبوي يف الوقت اذلي اكن َعر  ريض 

اعباء اخلالفة وس ياسة ادلوةل. ذلا اعمتد عىل هؤالء الصحابة: ايب هريرة وانس وجابر  هللا عنه مهنماك  يف محل

ق من قبل امجليع  وامثاهلم يف نقل احلديث الرشيف اىل الامة، فندرت الرواية عنه. مث ان الراوي الصادق املصدَّ

 يقني او ثال .يُكتفى بروايته وال داعي اىل رواية غريه، وذلكل ينقل بعض احلواد  املهمة بطر 
#176 

 الاشارة احلادية عرشة

اىل املعجزة  "الاشارة العارشة"تبني هذه الاشارة املعجزة النبوية يف الاجحار واجلبال من امجلادات كام اشارت 

 النبوية يف الاجشار، نذكر من بني امثلهتا الكثرية مثانية امثةل:

 املثال الاول:

انه قال:   - وسِل عليه هللا خادم النيب صىل - عياض عن ابن مسعود* روى البخاري وعاّلمة املغرب القايض 

 "لقد ُكنّا نَْسمُع تَسشيَح الطعاِم وهو يُؤلَك "
1

. 

 املثال الثاين:

* وثشت كذكل عن انس وايب ذر ريض هللا عهنام، قال أ نس 
2

وسِل كفا  من حىص   عليه هللا أ خذ النيب صىل" 

ن يف يد ايب بكر ريض هللا عنه  ليهع  هللا فس ّبحن يف يد رسول هللا صىل وسِل حىت مسعنا التسشيَح، مث صهبَّ

 ."فس ّبحن، مث يف ايدينا مفا س ّبحن
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* وروى مثهل ابو ذر ريض هللا عنه 
3

وذكر اهنن س ّبحن يف كف َعر ريض هللا عنه مث وضعهن عىل الارض  

 سن.خفرسن، مث اخذهن ووضعهن يف كف عامثن، فس ّبحن مث وضعهن يف ايدينا خفر 

 املثال الثالث:

وسِل جببل وال  عليه هللا * ثشت بنقل حصيح عن عيل وجابر وعائفة ريض هللا عهنم انه ما اكن مير النيب صىل

 كنا مبكة مع رسول هللا صىل"جحر االّ وقال:السالم عليك اي رسول هللا، ففي رواية عيل ريض هللا عنه قال: 

 "ا اس َتقبهَلُ جشرٌة وال جبٌل ااّل قال هل: السالم عليك اي رسول هللاوسِل خفرج اىل بعض نواحهيا، مف عليه هللا
4

. 

 "وسِل ميّر ِبجر وال جشٍر االّ جسد هل عليه هللا مل يكن النيب صىل"* ويف رواية جابر ريض هللا عنه قال: 
5

 

 اي: لك مهنام ينقاد هل ويقول: السالم عليك اي رسول هللا.

مسرة ريض هللا عنه عن جابر بن "* ويف رواية أ خرى 
2

وسِل: اين ل عرف جحرا  مبكة اكن  عليه هللا : عنه صىل

 ."قيل: انه اشارة اىل احلجر الاسود"اي قبل ان ابعث  "يسِّل عيلّ 

وسِل: ملا اس تقبلين جّبيل ابلرساةل جعلُت ال  عليه هللا وعن عائفة ريض هللا عهنا قالت: قال النيب صىل"* 

 "قال: السالم عليك اي رسول هللا امرُّ ِبجٍر وال جشٍر الا
7

. 

--- 
1
حتفة الاحوذي(  3712(، ويف الانشياء: ابب عالمات النبوة، ورواه الرتمذي )235/ 4جزء من حديث رواه البخاري)  

 وقال: هذا حديث حسن حصيح. وقد مّر خترجي بعض اجزائه.
2
(. ورواه الطّباين والزار عن أ نس... وذكر 79 /3( يف حديث رواه ابن عساكر يف تأ رخيه )اخلفايج 392/ 1الففا )  

(. ويف كزن العامل من طريقني الاوىل عن احلسن عن أ نس والثانية 112العرايق: انه ضعيف )الاحاديث املفلكة يف الرتبة 

 عن اثبت البناين عن أ نس وعزاهام البن عساكر.
3
لهيمثي: رواه الطّباين يف الاوسط، وفيه محمد بن ايب ( عن ايب ذر، قال ا171/ 5( احلديث يف اجملمع )392/ 1الففا )  

(: 211 - 5/215محيد وهو ضعيف، وهل طريق احسن من هذا يف عالمات النبوة واس ناده حصيح. قال عنه الهيمثي )

( من حديث ايب ذر 35419، 35491رواه الزار ابس نادين ورجال احدهام ثقات ويف بعضهم ضعف. ويف كزن العامل )

( قال احلافظ: وأ ما تسشيح احلىص فليست هل االّ هذه الطريقة الواحدة مع ضعفها 2/519بن عساكر. ويف الفتح )عزاهام ال

 )اي من حديث ايب ذر(. قلت: تعِل من التخرجي السابق ان حلديث تسشيح احلىص اكرث من طريق.
4
( 3795عض نسخ حتفة الاحوذي )حتقيق أ محد شاكر( وقال الرتمذي: هذا حديث غريب، ويف ب 323رواه الرتمذي )  

( ويف اجملمع  5513( وضعفه حمقق جامع الاصول )29 - 11/  21،1هذا حديث حسن غريب. ورواه ادلاريم برمق )

( عن الامام عيل ريض هللا عنه بنحوه، قال الهيمثي: رواه الطّباين يف الاوسط والتابعي ابو عامرة احلواين مل 229/ 5)

( زاد نسشته لدلوريق واحلاُك والبهيقي يف ادلالئل، ورمز يف الكزن 325/ 2ت. ويف كزن العامل )اعرفه، وبقية رجاهل ثقا
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 لضعفه.
5
 (.71/ 3(، رواه البهيقي )اخلفايج 397/ 1الففا )   

6
 (.195، 15، 51/ 5حتفة الاحوذي(، وامحد ) 3793(، والرتمذي )برمق 2277برمق  752/ 4رواه مسِل )  

7
(: رواه 5/251( وقال الهيمثي يف اجملمع )3/71يف حديث حصيح رواه الزار يف مس نده )اخلفايج  (، 397/ 1الففا )  

 الزار عن ش يخه عبد هللا بن ش بيب وهو ضعيف.
#177 

 املثال الرابع:

ويف حديث العباس ريض هللا عنه "* 
1

ومه عبدهللا  "وسِل وعىل بنيه عليه هللا اذ اش متل عليه النيب صىل 

مبالءة "والفضل وقمث وعبيد هللا 
2

اذ قال: اي رب هذا َعي صنو ايب وهؤالء بنوه  "ودعا هلم الّسرت من النار

 واشرتكن يف ادلعاء. "فأ ّمنت أ سُكَفة الباب وحوائط البيت: أ مني أ مني"فاسرتمه من النار كسرتي اايمه مبالءيت. 

 املثال اخلامس:

ن حبان وابو داود والرتمذي عن أ نس * روت الكتب الصحاح متفقة ويف املقدمة البخاري واب
3

وايب هريرة   
4

وعن عامثن ذي النورين  
5

وسعيد بن زيد  
2

وسِل  عليه هللا صعد النيب صىل"احد العرشة املشرشين ابجلنة انه:  

فقال: أ ثشت ُاُحد فامنا عليك نيب "من همابهتم أ و من رسوره وفرحه،  "وابو بكر وَعر وعامثن ُاُحدا ، فرجف هبم

 ."يق وشهيدانوصدّ 

خبارا  غيشيا . عليه هللا فهبذا احلديث ينئب صىل  وسِل عن شهادة َعر وعامثن ا 

وسِل من مكة وطلبته كفار قريش صعد عىل  عليه هللا انه ملا هاجر الرسول صىل - تمتة لهذا املثال - * وقد نقل

قال هل ثبري "جبل ثُبري، 
7

 ظهري فيعّذبين هللا. فقال هل حراء: : اهبط اي رسول هللا فاىّن اخاف ان يقتلوك عىل

 ."ايّل اي رسول هللا

 من هذا يستفعر أ هُل القلب والصالح اخلوف يف ثبري وال من والاطمئنان يف حراء.

يفهم من مجموع هذه الامثةل ان اجلبال العظيمة مأ مورة ومنقادة ك ي فرد من الافراد ويه ك ي عبٍد خملوق يس بّح 

 وسِل وحيّبه.. مفا ُخلقت اجلبال  ابطال . عليه هللا صة به، وانه يعرف النيب صىلهللا تعاىل وهل وظيفة خا

 املثال السادس:

وروى ابن َعر ريض هللا عهنام "* 
5

وسِل قرأ  عىل املنّب: ) وما قََدروا هللا حق قدره(  عليه هللا ان النيب صىل 

د اجلباُر نفسه يقول: اان اجلبار ا (11)الانعام: ان اجلبار اان الكبري املتعال. فَرَجف املنُّب حىت قلنا مث قال: ميِجّ

 ."ليخرنَّ عنه

--- 
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1
وسِل مفر  عليه هللا ( عن عبد هللا بن الغس يل قال: كنت مع رسول هللا صىل279 - 221/ 1حسن: يف اجملمع )  

رمحن وقمث ومعبد فأ دخلهم النيب ابلعباس وقال: ايمع اتبعين ببنيك فانطلق س تة من بنيه الفضل وعبدهللا وعبيد هللا وعبد ال

وسِل بيتا  وغطامه بفمةل هل سوداء خمططة... احلديث قال الهيمثي: رواه الطّباين يف الاوسط وفيه جامعة  عليه هللا صىل

( بنفس املعىن عن ايب اس يد الساعدي... احلديث، قال الهيمثي: رواه الطّباين واس ناده 279/ 1مل اعرفهم، ويف اجملمع )

 هـ.حسن. ا
2
 )املالءة(: الازار او امللحفة. )اسكفة(: العتبة وما يعلوه ادلاخل من البيت.  

3
حتفة  3751( والرتمذي )4251وسِل وابو داود ) عليه هللا حديث انس رواه البخاري يف فضائل احصاب النيب صىل  

بن ماكل وبريدة ال سلمي. هذا الاحوذي( وقال: ويف الباب عن عامثن وسعيد بن زيد وابن عباس وسهل بن سعد وانس 

 حديث حصيح.
4
( 37( من  نفس الطريق وبأ كرث من رواية. راجع هامش )3215( والرتمذي )2417حديث ابو هريرة رواه مسِل برمق )  

 لالشارة اخلامسة.
5
حتفة الاحوذي( وقال: هذا حديث حسن حصيح غريب،  3753حصيح: حديث عامثن ريض هللا عنه رواه الرتمذي )  

 زاد املباركفوري نسشته اىل النسايئ وادلار قطين وقال ذكره البخاري يف حصيحه تعليقا .و 
6
، 1/157( وقال: هذا حديث غريب حصيح الاس ناد ومل خيرجاه هبذه الس ياقة. وامحد )459/ 3حصيح: اخرجه احلاُك )  

، 2115غريب. وحّصحه ابن حبان وقال: هذا حديث حصيح » حتفة« 3752( وابو داود وابن ماجه والرتمذي 151، 155

 واحلديث حصيح بفواهده. 575واس ناده حسن يف الصحيحة 
7
وسِل اىل غار ثور اذلي اختفى  عليه هللا )ثبري(: جبل ابملزدلفة عن يسار اذلاهب اىل مىن. واكن هذا قبل توهجه صىل  

 املرتمج. - (.3/75فيه عند الهجرة. )اخلفايج 
8
( )مسِل هامش النووي(، والنسايئ وامحد يف مس نده والرواية بلفظه 133 - 132/ 2يف حديث رواه مسِل )  

 (.35/ 1(، الففا )75/ 3)اخلفايج 

#178 

 املثال السابع:

* عن حّب الامة وترجامن القرأ ن ابن عباس ريض هللا عنه، وعن ابن مسعود 
1

رضوان  - من علامء الصحابة - 

بيت س تون وثالمثائة صمن مثبتة ال رجل ابلرصاص يف احلجارة فلام اكن حول ال "هللا علهيم أ مجعني، انه قال: 

وسِل املسجَد عام الفتح جعل يفري بقضيب يف يده الهيا وال ميّسها. ويقول:  عليه هللا دخل رسوُل هللا  صىل

نَّ الباطَل اكَن َزُهوقا (   2)َجاء احلقُّ وَزَهَق الباطُل ا 
 وقع لقفاه وال لقفاه مفا اشار اىل وجه صمنٍ االّ  (51)الارساء:

 "ااّل وقع لوهجه حىت ما بقي مهنا صمن
3

. 

 املثال الثامن:

* هو قصة ِبرياء الراهب املفهورة  
4

وسِل خرج قبل البعثة مع َعه ايب طالب  عليه هللا ويه: ان النيب صىل 
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ن الراهب ال خيرج واك"وجامعة من قريش اىل نوايح الفام. وملا وصلوا اىل جوار كنيسة الراهب جلسوا هناك 

هذا س يد العاملني يبعثه "وسِل فقال:  عليه هللا اىل أ َحد خفرج وجعل يتخللهم حىت اخذ بيد رسول هللا صىل

فقال هل أ ش ياخ من قريش: ما ِعلُمك؟ فقال: انه مل يبق جشر وال جحر االّ خّر ساجدا  هل وال  "هللا رمحة  للعاملني

وسِل وعليه غاممٌة تظهّل فلام دان من القوم وجدمه س بقوه اىل ئف  عليه هللا مث قال واقبل صىل". "يسجد االّ لنيب

 "الفجرة فلام جلس ماَل الفئ اليه
5

. 

*** 

 وهكذا فهناك مثانون مثاال  كهذه الامثةل الامثنية.

ْدَت هذه الامثةل الامثنية ل صبحت قوية ال ميكن ان تنال مهنا ش هبة همام اكنت.  فاذا وحَّ

ن املعجزات )اي تلكم امجلادات( يفّّك دليال  جازما  عىل اثبات دعوى النبوة، وهو يف حمك فهذا النوع م

التواتر من حيث املعىن. فّك مثال يس متد قوة اخرى من قوة امجليع تفوق قوته الفردية. َمثهَل يف هذا، مثل رجل 

او كعمود ضعيف لو مض ضعيف اخنرط يف سكل اجليش، فيتقوى حىت يس تطيع ان يتحدى الفا  من الرجال، 

 مع اَعدة قوية يتقوى.

 فكيف اذا اكنت الرواايت لكها حصيحة ورصينة؟.

--- 
1
وسِل الراية يوم الفتح،  عليه هللا حديث عبد هللا بن مسعود اخرجه البخاري يف املغازي: ابب اين ركز النيب صىل  

ق، ويف تفسري سورة بين ارسائيل ابب: )وقل جاء احلق ويف املظامل: ابب هل تكرس ادلانن اليت فهيا امخلر أ و خترق الزقا

 (.1792( وابن حبان )3137( والرتمذي )1751وزهق الباطل( ومسِل )برمق 
2
 احلديث اىل هنا عند البخاري ومسِل والرتمذي وما بعده عند غريمه.  

3
ورجاهل ثقات ورواه الزار ابختصار ( قال الهيمثي، رواه الطّباين 172/ 2حديث ابن عباس ريض هللا عنه، يف اجملمع )  

قال الهيمثي: رواه الطّباين » فيسقط الصمن ومل ميسه«وفيه ايضا  حديثا  مبعناه من حديث ايب هريرة ريض هللا عنه وفيه: 

يف الاوسط والكبري بنحوه وفيه عامص بن َعر العمري وهو مرتوك ووثقه ابن حبان وقال: خيالف وخيطئ وبقية رجاهل 

 ثقات.
4
حتفة  3211حصيح: قصة الراهب من حديث ايب بكر بن ايب موىس الاشعري عن ابيه، واحلديث رواه الرتمذي )  

الاحوذي( وقال: هذا حديث حسن غريب. اهــ قال اجلزري: اس ناده حصيح ورجاهل رجال الصحيح أ و احدهام. قال 

( وأ ما ما ذكر ابو بكر وبالل خفطأ  152/ 3 ،5115احلافظ يف الاصابة: رجاهل ثقات، واحلديث حصّحه حمقق املفاكة )

ظاهر كام قال أ هل العِل. اهــ وحيمتل اهنا مدرجة فيه منقطعة من حديث أ خر وهام من أ حد رواته كام نقل صاحب حتفة 

 الاحوذي عن املواهب الدلنية، فاحلديث دون الزايدة ال خرية حصيح.
5
 (.395/ 1الففا )  
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#181 

 الاشارة الثانية عرشة

 ةل ثالثة هممة ترتبط ابالشارة احلادية عرشة.أ مث

 املثال الاول:

ْذ َرَمْيَت ولكّن هللا رىم(  بنصها القاطع وبتحقيق َعوم املفرسين  (17)الانفال:* ترّصح ال ية الكرمية ) وما َرَمْيَت ا 

ت ورماها وسِل أ خذ يف غزوة بدر قبضة من تراب وحصيا عليه هللا العلامء واامة احلديث: ان الرسول صىل

 "شاهت الوجوه"يف وجوه جيش الكفار وقال: 
1

. فدخلت تكل القبضة من الرتاب اىل اعني لك املرشكني، مثلام 

اىل أ ذان لٍك مهنم فصاروا يعاجلون عيوهنم من الرتاب، ففّروا بعدما اكنوا يف حاةل  "شاهت الوجوه"وصلت لكمة 

 كٍرّ عىل املسلمني.

* ويروي الامام مسِل 
2

 هللا فار يف غزوة حنني عندما اكنوا يصولون عىل املسلمني، أ خذ النيب صىل: ان الك

 مفا من أ حٍد مهنم االّ مل  عينيه "شاهت الوجوه"وسِل  قبضة من تراب ورىم هبا يف وجوه املرشكني وقال:  عليه

 ترااب  كام مسعت اذنُه هذه اللكمة فولّوا مدبرين. - ابذن هللا -

عادة قد وقعت يف بدر وحنني، فهيي حادثة تفوق طاقة الشرش، كام اهنا ال ميكن اس نادها فهذه احلادثة اخلارقة لل

ْذ َرَمْيَت ولكّن هللا رىم( اي اهنا حادثة انبعة من قدرة الهية  اىل الاس باب العادية، ذلا قال تعاىل )وما َرَمْيَت ا 

 حمضة.

 املثال الثاين:

اهدت للنيب  - وامسها زينب بنت احلر  - ان هيودية"مسِل:* تذكر كتب اامة احلديث ويف مقدمهتا البخاري و 

وسِل خبيّب شاة مصلّية  عليه هللا صىل
3

وسِل مهنا ، وأ لك القوم، فقال:  عليه هللا مسَّهْتا، فأ لك رسول هللا صىل

الّ ان برش بن الّباء مات من اثر ال  سم، فدعا ارفعوا ايديمك، فاهنا اخّبتين اهنا مسمومة، فرفع امجليع ايدهيم، ا 

ن كنت نشيا  مل يرّضك اذلي صنعُت، "وسِل  الهيودية وقال لها:  عليه هللا صىل ما مَحَكِل عىل ما صنعِت؟ قالت: ا 

  "وان كنَت َمِلاك  أ َرْحُت الناَس منك. فأ مر هبا فُقتلت
4

، ويف بعض الرواايت انه مل يأ مر بقتلها. قال العلامء 

ولياء برش بن الّباء، فقتلوها احملققون: مل يأ مر بقتلها بل دفعها ل  
5

. 

--- 
1
( من حديث حكمي بن حزام وقال: رواه الطّباين يف الكبري والاوسط واس ناده 54/ 2حسن: اوردها الهيمثي يف اجملمع )  

 حسن، واوردها الهيمثي من حديث ابن عباس وقال: رواه الطّباين ورجاهل رجال الصحيح.
2
( يف كتاب اجلهاد والسري: ابب غزوة حنني، ومنه:  ".... فلام غفوا 1777 ، 1775برمق  1315/ 3حصيح مسِل )  

وسِل نزل عن البغةل مث قبض قبضة من تراب من  الارض مث اس تقبل به وجوههم، فقال:   عليه هللا رسول هللا صىل
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 . "."شاهت الوجوه " مفا خلق هللا مهنم انسان الا مل  عينيه ترااب  بتكل القبضة، فولوا مدبرين..
3
 )مصلية(: مفوية.  

4
وسِل ، ويف اجلهاد: ابب  عليه هللا حديث الفاة املسمومة، اخرجه البخاري يف الطب: ابب ما يذكر يف النيب صىل  

وسِل. وابو داود  عليه هللا اذا غدر املرشكون ابملسلمني هل يعفى عهنم، ويف املغازي: ابب الفاة اليت مست النيب صىل

( من حديث ايب هريرة . ومن حديث أ نس أ خرجه البخاري يف الهبة: ابب 451/ 2( وامحد )4، 1/3( وادلاريم )4591)

( ومجمل املعىن اذلي ذكره الاس تاذ النوريس رواه ابو داود 4595( وابو داود )2112قبول الهدية من املرشكني. ومسِل )

 ( من حديث محمد بن َعرو عن ايب سلمة ومل يذكر ااب هريرة.4512)
5
ن: اخرج احلاُك والبهيقي يف السنن عن ايب هريرة متصال   "... انه قتلها ملا مات برش بن الّباء " وقد وفق بني حس  

 (.332/ 3الروايتني ابنه مل يقتلها اوال ، فلام مات برش قتلها. واحلديث حس نه حمقق زاد املعاد )

#182 

 دثة.فاس متع ال ن اىل هذه النقاط الثالثة لبيان انجاز هذه احلا

النقطة الاوىل: جاء يف احدى الرواايت: ان  عددا  من الصحابة مسعوا قولَها حيامن أ خّبْت الفاة عن اهنا 

مسمومة. 
1

 

وسِل عن القضية قال: قولوا بسم هللا  عليه هللا النقطة الثانية: ويف رواية اخرى انه بعدما أ خّب الرسول صىل

 اية وان مل يقبلها ابن جحر العسقالين ااّل ان علامء أ خرين قبلوها.مث لكوا، فانه ال يرض السم بعَده. هذه الرو

وك نه مسعه  "اهنا اخّبتين بأ ين مسمومة"وسِل:  عليه هللا النقطة الثالثة: لقد اطمأ ن لُك من مسع الكمه صىل

يّت الهيود الكيد وسِل قوٌل خمالف للواقع قط، وهذه واحدة منه، فبيامن يب  عليه هللا بنفسه، اذ مل يُْسَمع منه صىل

وسِل وحصبه الكرام رضوان هللا علهيم اذا ابملؤامرة  عليه هللا ليزنلوا رضبهتم القاضية ابلرسول الكرمي صىل

ِِ من الغيب وتبطل ادلسيسة واملكر السئ، ويقع اخلّب كام أ خّب عنه صىل  عليه هللا تنكفف عىل اثر خٍّب

 وسِل.

 املثال الثالث:

وسِل يف ثال  حواد  تف به معجزة س يدان موىس عليه السالم، يف  عليه هللا هو معجزة الرسول  صىل

 معجزة يده البيضاء وعصاه.

 احلادثة الاوىل:

*  اخرج الامام امحد احلديث الصحيح، عن ايب سعيد اخلدري ريض هللا عنه: 
2

 

ظلمة مِطرة ُعرجوان . يف ليةٍل م - وصىل معه العفاء - اعطى قتادة بن نعامن"وسِل  عليه هللا ان الرسول صىل

وقال: انطلق به فانه س يضئ كل من بني يديك عرشا  ومن خلفك عرشا . فاذا دخلَت بيتك فسرتى سوادا  
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فارضبه حىت خيرج فانه الف يطان، فانطلق، فاضاء هل العرجون،
3

حىت دخل بيته ووجد السواد فرضبه حىت  

 ."خرج

 احلادثة الثانية:

تكل املعركة اليت يه منبع  - سدي وهو يقاتل به يف غزوة بدر الكّبى* انقطع س يف عاكشة بن حمصن الا

ـ  أ ي عودا  غليظا   عليه هللا فاعطاه رسول هللا  صىل - الغرائب وقال: ارضب به فعاد " - وسِل جذال  من حطب 

 يف يده س يفا  صارما  طويل القامة ابيض شديد املنت،

--- 
1
(. وانظر جامع 5131و داود وادلاريم عن جابر، حصحه حمقق املفاكة )ورد يف تلكم اذلراع حديث حصيح رواه اب  

 (.212 - 215/ 5( ووردت احاديث اخرى يف هذا الفأ ن من طرق اخرى انظرها يف اجملمع )5555الاصول )
2
ــ 22/ 22حصيح: رواه ابن خزمية واحلاُك وقال حصيح الاس ناد عىل رشط الف يخني ومل خيرجاه ووافقه اذلهيب  وامحد )  

( اورده بس ياق طويل. قال الهيمثي: حديث ايب 127 - 122/ 2الفتح الرابين( من حديث ايب هريرة. ويف اجملمع ) 27

هريرة يف الصحيح وحديث ايب سعيد يف حك البصاق ايضا . رواه امحد والزار بنحوه، وذكر زايدة للزار. قال الهيمثي 

( من حديث قتادة بن النعامن ورد فهيا ذكر هذه املعجزة. قال الهيمثي: 311 - 315/ 1ورجاهلام رجال الصحيح. ويف اجملمع )

 (.372/ 12( وكزن العامل )7972رواه الطّباين. وانظر الاصابة )
3
 )العرجون(: العصا القصرية.  

#183 

 "فقاتل به، مث مل يزل عنده يفهد به املواقف اىل ان استفهد يف قتال اهل الردة
1

 يف الاميمة. 

، "الَعْون"حلادثة اثبتة قطعا ، واكن عاكشة يفتخر بذكل الس يف طوال حياته، واكن الس يف يسمى بــ هذه ا

 وافتخار عاكشة به جحتان ايضا  عىل ثبوت احلادثة. "العون"فاش هتار الس يف بـ 

 احلادثة الثالثة:

*  روى ابن عبد الّب 
2

ابن َعة رسول  -  بن حجشوهو من اعالم عرصه من بني العلامء احملققني: ان عبد هللا  

 عليه هللا يف غزوة أ حد وهو حيارب، فاعطاه رسول هللا صىل "وقد ذهب س يُفه"  - وسِل عليه هللا هللا صىل

3عسيب "وسِل 
 ."خنل فرجع يف يده س يفا  

: فبقي هذا الس يف مّدة ومل يزل يتناقل حىت بيع اىل خشص يُدعى بغاء الرتيك "سريه"يقول ابن س يد الناس يف 

مبائيت دينار 
4

. 

فهذان الس يفان معجزاتن مكعجزة عصا موىس، االّ انه مل يبق وجه الانجاز لعصا موىس بعد وفاته عليه السالم، 

 وسِل. عليه هللا وبقي هذان الس يفان معجزاتن بعد وفاته صىل
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--- 
1
(. وذكره ابن اُسق يف سريته 152/ 3)انظر زاد املعاد حتقيق الارانووط  237 /1( سرية ابن هفام 333/ 1(. الففا )152/ 3يف حديث رواه البهيقي مس ندا  )اخلفايج   

 (.11بدون س ند )الاحاديث املفلكة 
2
 (.157/ 3(. ورواه البهيقي يف حديث مس ند )اخلفايج 571(. ويف الاستيعاب )القسم الثالث 333/ 1الففا )  

3
 )عسيب(: جريد النخل ال خوص علهيا.  

4
 (.4553( وذكرها ابن جحر يف الاصابة برمق )29/ 2البن س يد الناس )انظر عيون ال ثر   

#185 

 الاشارة الثالثة عرشة

وسِل: شفاء املرىض واجلرىح بنفثه املبارك. وهذ النوع من املعجزات متواتر  عليه هللا ومن معجزاته صىل

أ خر أ حادي، االّ انه يور  القناعة  أ ما جزئياهتا فقسم مهنا ِبمك املتواتر املعنوي وقسم - من حيث النوع - معنوي

 العلمية والاطمئنان وذكل لتوثيق العلامء هل وتصحيح اامة احلديث.

 س نذكر من امثةل هذا النوع من املعجزات بضعة امثةل فقط من بني امثلهتا الغزيرة.

 املثال الاول:

* يروي القايض عياض  
1

 وتوىل خدمة النيب صىل عن سعد بن ايب وقاص وهو من العرشة املشرشين ابجلنة 

وسِل واصبح أ حد قواده، وقاد جيش الاسالم يف عهد َعر بن اخلطاب ريض هللا عنه، انه قال:  عليه هللا

رِم به، وقد رىم رسول هللا  صىل عليه هللا ان رسول هللا صىل" ، فيقول: ا   وسِل لَُيناِولين السهَم  ال نَْصَل هَلُ

اكن ذكل يف غزوة ُاحد، واكنت السهام اليت ال نصَل لها تَمرُق  "اندقّت وسِل يومئٍذ عن قوسه حىت عليه هللا

 اكملّريفة وتثشت يف جسد الكفار.

* وقال ايضا  
2

 هللا واصيب يومئٍذ عني قتادة )بن النعامن( حىت وقعت عىل وجنته، فّردها رسول هللا صىل": 

رت هذه احلادثة حىت ان أ حد احفاد قتادة حيامن واش هت "فاكنت أ حسَن َعينيه"بيده املباركة الفافية  "وسِل عليه

 جاء اىل َعر بن عبد العزيز عّرف نفَسه ابنفاده الابيات ال تية:ـ

 اان ابن اذلي سالَت عىل اخلِدّ عيُنه

ْت بكِفّ املصطفى أ حسَن الردّ   فُردَّ

 فعادت كام اكنت ل ول أ مرها

 فيا ُحسَن ما عنٍي واي ُحسَن ما ردّ 

أ ثر سهٍم يف وجه ايب قتادة يف يوم ذي قرد "جعل ريَقه عىل جراحة:  * وثشت ايضا : انه
3

قال: مفا رضب عيّل 

 "وال قاح
4

 وسِل بيده املباركة. عليه هللا اذ مسحه رسول هللا صىل 

--- 
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1
( 113/ 2(. ويف  "اجملمــع " )251/ 1(. رواه ابن اسـحق والبهيقي عـن عاصــم مرسـال  )علـى القارى 1/322الففا )  

 من حديث سعد بن ايب وقاص، قال الهيمثي: رواه الزار وفيه عامثن الوقايص وهو مرتوك.
2
( قال 2/113( حديث رّد عني قتادة وقعت يف بعض الرواايت اهنا يف غزوة ُاحد، ففي  "اجملمع " )322/ 1الففا )  

بن عساكر، وورد يف بعض الرواايت اهنا يف ( ال377/ 12الهيمثي: رواه الطّباين وفيه من مل أ عرفه وعزاه يف  "الكزن " )

( عزاها ل يب يعىل وابن عدي يف  "الاكمل " والبغوي والـبهيقي يف  "ادلالئل " وابن 12/372غزوة بدر كام يف  "الكزن ")

 (.157 - 3/152عسـاكر. انظر تفصيل ختريــج هذا احلـديث يف زاد املعاد احملـقـق )
3
 حلديشية )عن زاد املعاد(.)ذي قرد(: غزوة اكنت بعد ا  

4
 (.113/ 3( اي ما أ ملين وال سال منـه قيـح. وهـذا حـديث حصيـح رواه الرتمذي والبهيقي )اخلـفايج 322/ 1الففا )  

#186 

 املثال الثاين:

وسِل اعطى الراية عليا  يوم خيّب، واكن رمدا ، فلام  عليه هللا * روى البخاري ومسِل وغريهام: أ ن الرسول صىل

تفل يف عينه اصبح ترايقا  لعينه فّبئت بأ ذن هللا 
1

. 

 وملا جاء الغد أ خذ عيل ابب القلعة وهو من حديد وك نه ترس يف يده، وفتح القلعة.

 "ونفث عىل رضبٍة بساق سلمة بن الاكوع يوم خيّب فّبئت"* 
2

. 

 املثال الثالث:

روى النسايئ "* 
3

وسِل، فقال: اي رسول  عليه هللا هللا صىلعن عامثن بن ُحنَيف: ان اَعى اىت اىل رسول  

هللا ادُع هللا ان يكفف يل عن برصي. قال: أ َو أ دعك؟ قال: اي رسول هللا انه قد شّق عيّل ذهاب برصي. 

ِّ ركعتني مث قل: اللهم اين اسأ كل واتوجه اليك بنشيي محمد نيّب الرمحة، اي محمد  ِِ قال: فانطلق فتوضأ  مث صِل

ين اتوجه اىل ربك بك، ان يكفف يل عن برصي، اللّهم شفّعه يّف، وشّفعين يف نفيس. فرجع وقد كفف هللا  ا 

 ."عن برصه

 املثال الرابع:

ذ بن عفراء"*  جفاء حيمل يده فبصق "أ حد الاربعة عرش اذلين استفهدوا يف بدر  "قطع ابوهجل يوم بدر يد معوَّ

 "ن وهبوسِل والصقها فلصقت، رواه اب عليه هللا علهيا رسول هللا صىل
4

مث عاد اىل  - وهو من اامة احلديث - 

 القتال فقاتل حىت استفهد.

ومن روايته ايضا : أ ن ُخبيب بن يساف أ صيب يوم بدر مع رسول هللا صىل هللا عليه وسِل ، برضبٍة عىل "* 

 "وسِل، ونفث عليه حىت حصّ  عليه هللا عاتقه حىت مال شقه، فرّده رسول هللا صىل
5

. 

ن وان اكنتا أ حادية االّ ان تصحيح الامام اجلليل ابن وهب هلام، وكون وقوعهام يف منبع املعجزات، فهااتن احلادثتا
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 بدر، ولوجود شواهد كثرية من امثاهلام جيعلهام ال يفك أ حٌد يف وقوعهام.

وسِل  عليه هللا وهكذا هناك الف مثال ومثال قد ثشت ابالحاديث الصحيحة، من ان يد الرسول الاعظم صىل

 بحت شفاء ودواء ذلوي العاهات واملرىض.اص 

--- 
1
 ( ملعرفة اصل احلديث.15/175، 12/155( ومسِل )171، 23/ 73،5، 25، 4/55انظر البخاري )  

2
 (.251/ 22(، ورواه أ محد )الفتح الرابين للساعايت )2/331(، سنن ايب داود )5/179انظر البخاري )  

3
: حديث حسن حصيح، وابن ماجه وابن خزمية يف حصيحه واحلاُك وقال: حصيح حصيح: واللفظ هل، ورواه الرتمذي وقال  

عىل رشط البخاري ومسِل. ورواه الامام أ محد والطّباين يف الكبري والصغري وابن الس ين )حصيح اجلامع الصغري برمق 

1219.) 
4
 (.324/ 1الففا )  

5
( رواية الامام 2/124( ويف البداية والهناية )252 /1(. ورواه البهيقي عن ابن اُسق )عىل القارى 324/ 1الففا )  

 أ محد ابس ناده.
#187 

 لو سطرت هذه القطعة مباء اذلهب

 ورّصعت ابالملاس لاكنت جديرة

 حقا ! وكام مّر سابقا :

 وسِل .. عليه هللا ان تسشيح احلىص وخفوعه يف كفه صىل

 ّ وا مدبرين بقوهل تعاىل:) وما َرمْيَت اذ َرمْيَت وحتول الرتاب واحلصيات فهيا كقذائف يف وجوه الاعداء حىت ول

 ولكن هللا رىم(

 وانفالق القمر فلقتني بأ صبع من الكف نفسها كام هو نص القرأ ن الكرمي: ) وانفّق الَقَمر(..

 وفوران املاء كعنٍي جارية من بني الاصابع العرشة وارتواء اجليش منه...

 ..وكون تكل اليد بلسام  للجرىح وشفاء للمرىض

 ليبنّي جبالء:

 مدى بركة تكل اليد الرشيفة..

لهية عظيمة.  ومدى كوهنا معجزة قدرة ا 

 لك ن كف تكل اليد:

 زاوية ذكر س بحانية صغرية بني ال حباب، لو دخلها احلىص لس ّبح وذكر..
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 وترسانة رابنية صغرية جتاه الاعداء، لو دخلها الرتاب لتطاير تطاير القنابل..

 ة صغرية للمرىض واجلرىح، لو المست داء لغدت هل شفاء..وتعود صيدلية رحامني

 وحيامن تهنض تكل اليد تهنض جبالل فتفق القمر شقني ابصبع مهنا.

 واذا التفتت التفاتة جامل جّفرت ينبوع رمحة يَدفُق من عرش عيون جتري اكلكوثر السلسشيل

:وسِل موضع معجزات  عليه هللا فلنئ اكنت يد هذا النيب الكرمي صىل  ابهرة اىل هذا احلد.. أ ال يدرك بداهة 

 مدى حظوته عند ربه

 مبلغ صدقه يف دعوته

 ومدى سعادة اولئك اذلين ابيعوا تكل اليد املباركة ؟.
#188 

 سؤال: انك تقول يف كثري من الرواايت اهنا متواترة، بيامن مل نسمع هبا االّ ال ن فهل جُيهل التواتر اىل هذا احلد؟.

ور كثرية متواترة دلى علامء الرشع بيامن يه جمهوةل دلى غريمه فدلى علامء احلديث من اجلواب: هناك ام

الاحاديث املتواترة ما ال يعرف االّ ابالحاد دلى سوامه.. وهكذا، فبدهييات ونظرايت لك عِل امنا تُبنيَّ حسب 

ما أ هنم يستسلمون ما تواضع عليه اهل اختصاص ذكل العِل، أ ما بقية الناس فهم يعمتدون علهيم يف ذ كل العِل. فا 

 لقوهلم، أ و يعكفون عىل دراسة ذكل العِل فيجدون ما وجدوه.

مفا أ خّبان عنه من املتواتر احلقيقي أ و املعنوي، أ و ما هو ِبمك املتواتر من احلواد ، قد بنّي حمكَها رجاُل 

هَل العوام الغافلون، أ و َمن يغمض احلديث، وعلامء الرشيعة وعلامء الاصول، واغلب العلامء الاخرين. فاذا هَجِ 

 عينه عن العِل من اجلهال، فال يقع اللوُم ااّل علهيم.

 املثال اخلامس:

* أ خرج الامام البغوي: 
1

 هللا مفسحها رسول هللا صىل "ساق عيل بن احلمك يوم اخلندق اذ انكرست"اصابت 

 ."فّبىء ماكنه، وما نزل عن فرسه "وسِل  عليه

 املثال السادس:

وسِل: اللّهم اشفه  عليه هللا اش تىك عيل بن ايب طالب، جفعل يدعو، فقال النيب صىل"روى البهيقي وغريه * 

 "أ و عافه مث رضبه برجهل، مفا اش تىك ذكل الوجع بعدُ 
2

. 

 املثال السابع:

اكنت يف كف رشحبيل اجلعفي سلعٌة "* 
3

 ليهع  هللا متنعه القبض عىل الس يف وعنان ادلابة ففاكها للنيب صىل

وسِل، مفا زال يطحهنا 
4

 "بكفه حىت رفعها ومل يبق لها أ ثرٌ 
5

. 
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 املثال الثامن:

 وسِل. عليه هللا معــجزة مـن معــجزات الرسول ال كرمصىل - لٌك عىل حـدة - س تة من الاطـفال انلوا

--- 
1
(: رواه 134/ 2» )اجملمـع« (. قال الهيـمثي يف1/323(. الففا )115/ 3( و )اخلفايج 252/ 1يف معجمه )عىل القارى   

 الطّباين وفيه من مل اعرفه، ويعقوب محمد الزهري ضّعفه امجلهور ووثقه ابن حبان.
2
( 53/ 1( ويف املس ند ايضا  )1112( وبنفس الاس ناد يف فضائل الصحابة )197/ 1(. رواه أ محد )323/ 1الففا )  

( عن وكيع 125/ 1( و)54/ 2، 237حتقـيقه املسـند )برمق عـن حيـىي عن شـعـبـة، وصـحــحه العـالمة أ محد شاكر يف 

وقال: هذا حديث حسن حصيح، وحصحه العالمة أ محد شاكر » حتفة الاحوذي( «3235عن شعبة، ورواه الرتمذي )

( وزاد املباركفوري نسشته اىل احلاُك وابن حبان واحلديث ضّعفه حمقق 2513( وحس نه حمقق جامع الاصول )235)برمق 

 ( وقد فّصل حمقق فضائل الصحابة مدار الاختالف.3/247ة )املفاك
3
 )سلعة(: زايدة حتد  يف اجلسد اكلغدة، تكون عىل قدر امحلصة اىل قدر البطيخة.  

4
 )يطحهنا(: يدير كفه علهيا بقوة.   

5
(. وزاد 215/ 5ائد (. رواه الطّباين وخمدل ومن فوقه مل اعرفهم وبقية رجاهل رجال الصحيح )مجمع الزو324/ 1الففا )  

 (.257/ 1عىل القاري نسشته اىل البهيقي )
#189 

 ال ول:

وسِل أ مرأ ةٌ من خثعم معها صيب به بالء  عليه هللا اتَْته صىل"أ نه:  - وهو من اامة احلديث - * روى ابن ايب شيبة

ه به ايه، وأ مرها بسقيه ومِسّ ، فّبأ  الغالم وعقل عقال  ال يتلكم، فأ يت مباء، مفضمض فاهُ وغسل يديه، مث اعطاها ا 

 "يفُضُل عقول الناس
1

. 

 الثاين:

وعن ابن عباس: جاءت امرأ ة اببن لها به جنون، مفسح صىل هللا عليه وسِل  صدَره فثعَّ ثعَّة خفرج من جوفه "* 

 "مثل اجلرو الاسود
2

 فففي. - شئ اسود اكخليار الصغري - 

 الثالث:

* روى الامام البهيقي والنسايئ 
3

أ ت انكف": 
4

 القدر عىل ذراع محمد بن حاطب، وهو طفل مفسح عليه صىل

 ونفخ نفخا  فيه ريقه الرشيف فّبأ  حلينه. "وسِل ودعا هل عليه هللا

 الرابع:

  "مل يتلكم قط، فقال: من أ ان؟ فقال: رسول هللا"أ ي َكُّب  "وسِل ُايت بصيّب قد شبّ  عليه هللا ان النيب صىل"* 
5

 فانطقه هللا. 
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 اخلامس:

 وسِل مرارا   عليه هللا اذلي ترّشف يف اليقظة برؤية النيب صىل - اخرج امام العرص جالل ادلين الس يوطي* 

 هللا وسِل رجٌل من أ هل الاميمة بغالم يوم ودل، فقال هل رسول هللا  صىل عليه هللا أ نه: جاء رسول هللا صىل -

ت ابرك هللا فيك. مث ان الغالم مل يتلكم حىت وسِل: اي غالم من أ ان؟. فقال: انت رسول هللا. قال: صدق عليه

وسِل هل ابلّبكة.  عليه هللا شّب فاكن يسمى مببارك الاميمة دلعاء النيب صىل
2

 

 السادس:

 "قطع عليه الصالة ان يقطع هللا أ ثره فُاْقِعد"خفن الطبع  "ودعا عىل صيب"* 
7

 وانل جزاء فظاظته. 

--- 
1
 ( من حديث ام جندب ريض هللا عهنا.3532 )( رواه ابن ماجه برمق324/ 1الففا )  

2
/ 1(. رواه الامام أ محد وابن ايب شيبة والبهيقي، وقد ذكره أ محد من طريقني )عىل القارى 324/ 1ضعيف: الففا )  

( واورده الهيمثي يف  "اجملمع " 4/132( قال أ محد شاكر يف حتقيقه املس ند: اس ناده ضعيف بضعف فرقد الس بخي )257

حديث ابن عباس قال: رواه أ محد والطّباين وفيه فرقد الس بخي وثقه ابن معني والعجيل وضّعفه غريهام. ورواه  ( من1/2)

( وورد حديث حصيح بففاء صيب من 5123( واس ناده ضعيف كام قال حمقق املفاكة )12/ 11/ 1ادلاريم يف سننه )

 (5122( حصحه حمقق املفاكة )172/ 4اجلنون يف املس ند )
3
(. قال الهيمثي يف  "اجملمع ": رواه الطّباين 121/ 3( ورواه الطياليس مس ندا  مصححا  )اخلفايج 324/ 1) الففا  

( وانظر املس تدرك للحاُك 1/215(. البداية والهناية )415/ 1واحلر  بن محمد بن حاطب مل اعرفه وبقية رجاهل ثقات )

4/22 - 23. 
4
 انكفأ ت: انقلبت.  

5
( وانظر تفصيل احلديث يف البداية 195/ 3ه وكيع ورفعه عن فهد، ورواه البهيقي ايضا  )اخلفايج (. روا311/ 1الففا )  

 (.151 - 155/ 2والهناية )
6
( 371/ 4( وقد عزاه صـاحب كزن العـمـال )195/ 3(. قال السـيوطي: حـديث حسـن )اخلفايج 311/ 1الففا )  

 البن النجار وفيه محمد بن يونس.
7
 (.137/ 3( رواه ابو داود والبهيقي وابن حبان )اخلفايج 325/ 1الففا )  

#190 

 السابع:

سأ لْته جارية طعاما  وهو يأ لك، فناولها من بني يديه، واكنت قليةل احلياء، فقالت: امنا أ ريد من اذلي يف فيك، "* 

ن احلياء ما مل تكن أ مرأ ةٌ ابملدينة فناولها ما يف فيه، ومل يكن يُسأ ل شيئا  فيمنعه. فلام اس تقّر يف جوفها ُالقي علهيا م

 "أ شّد حياء مهنا
1

. 
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*** 

 وهكذا هناك امثةل غزيرة تربو عىل الامثمنائة مثال اكليت ذكرانها، وقد بّينت كتب الاحاديث والسري معظمها.

 احلياة وسِل كصيدلية لقامن احلكمي، وبصاقه كامء عني عليه هللا نعم، ملا اكنت اليد املباركة للرسول الكرمي صىل

خلرض عليه السالم، ونفثه كنفث عيىس عليه السالم يف الففاء، وان بين الشرش يتعرضون للمصائب والبالاي، 

فال ريب انه قد أ ىت اليه ماال حيد من املرىض والصبيان واجملانني وال شك اهنم قد شفوا مجيعا  من امراضهم 

ذ جح اربعني مرة وصىل صالة وعاهاهتم. حىت ان طاووسا  الاميين وهو من اامة التاب عني املفهور بزهده وتقواه ا 

الصبح بوضوء العفاء اربعني س نة، ولقي كثريا  من الصحابة الكرام، هذا العامل اجلليل خيّب جازما  فيقول: ما من 

 وسِل ووضع يده الرشيفة عىل صدره ااّل شفي من جنونه. عليه هللا جمنون جاء اىل النيب صىل

ذا اخّب امام  هذا اخلّب اجلازم فال ريب أ نه قد جاء اىل النيب  - اذلي ادرك الصحابة الكرام - اكلطاووس الاميينفا 

 وسِل كثري جدا  من املرىض، رمبا يبلغ الالوف ولكهم شفوا من امراضهم. عليه هللا صىل

--- 
1
يزيد الالهاين وهو ضعيف واورد  (: رواه الطّباين وفيه عيل بن312/ 5(. قال الهيمثي يف  "اجملمع " )325/ 1الففا )  

 هل يف  "اجملمع " طريق اخرى.
#192 

 الاشارة الرابعة عرشة

وسِل نوع عظمي، وهو اخلوارق اليت ظهرت بدعائه. فهذا النوع الشك فيه  عليه هللا ومن انواع معجزاته صىل

 من امثلهتا درجة املتواتر، بل صارت ومتواتر تواترا  حقيقيا ، وامثلهتا وجزئياهتا وفرية جدا  ال حترص، وقد بلغ كثري

 مفهورة قريبة من التواتر، ومهنا ما نقهل اامة عظام ِبيث يفيد القطعية فيه اكملتواتر املفهور.

وحنن هنا نذكر عىل سشيل املثال بعضا  من امثلهتا الكثرية جدا  اليت يه قريبة من املتواتر، أ و اليت يه بدرجة 

 من لك مثال:  املفهور، كام س نذكر جزئياٍت 

 املثال الاول:

وسِل لالستسقاء اكن  عليه هللا * روى اامة احلديث ويف مقدمهتم البخاري ومسِل ان دعاء النيب صىل

يس تجاب يف احلال، وحد  ذكل مرارا  كثرية، حىت انه اكن يرفع يديه احياان  لالستسقاء وهو عىل املنّب، 

تة بلغت حد التواتر. وقد ذكران أ نفا : انه اصاب الناس عطش فيس تجاب هل قبل ان يزنل، وهذه الرواايت اثب 

 يف السفر، فاكن السحاب يرتاُك يف لك مرة حيتاجون اىل املاء فيسقوا مث يقلع.

 عليه هللا وسِل يس تجاب حىت قبل النبوة، فاكن عبد املطلب جد النيب صىل عليه هللا * بل اكن دعاؤه صىل

ه، فاكن املطر يزنل، وقد اش هترت هذه احلادثة حىت ذكرها عبد املطلب وسِل يستسقى بوهجه الكرمي يف صبا
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 يف بعض اشعاره.

اللّهم "وسِل فقال:  عليه هللا * ولقد استسقى َعر بن اخلطاب ريض هللا عنه ابلعباس مع النيب بعد وفاته صىل

ان كنا نتوسل اليك بنشينا فتسقينا وااّن نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيس  "قونا 
1

. 

فدعا صىل هللا عليه وسِل  "وسِل س ئل  ان يغيهثم هللا ابملطر  عليه هللا * وروى الف يخان ان الرسول صىل

 "يف الاستسقاء فسقوا مث شكوا اليه املطر فدعا فصحوا
2

. 

 املثال الثاين:

ويكمتون امياهنم * وردت رواية مفهورة قريبة من التواتر انه صىل هللا عليه وسِل حيامن اكن املؤمنون قةل 

اللّهم اعّز "اذ قال:  "دعا بعّز الاسالم بعمر ريض هللا عنه أ و ابيب هجل فاس تجيب هل يف َعر"وعبادهتم 

 الاسالم ابيب هجل بن هفام او بعمر بن اخلطاب، فأ صبح

--- 
1
 ( ابب مناقب  الصحابة.25/ 5( كتاب الاستسقاء)35/ 2حديث الاستسقاء ابلعباس رواه البخاري )  

2
 (.22/  1(. رواه الف يخان )عىل القارى  327/  1الففا )  

#193 

 "فغدا َعر عىل رسول  هللا صىل هللا عليه وسِل  فأ سِل
1

 فاكن سشبا  لعّز الاسالم وذلكل ُدعي ابلفاروق. 

 املثال الثالث:

خارقة، حىت  وسِل لبعض الصحابة ملقاصد ش ىت فاس تجيب هل اس تجابة   عليه هللا ولقد دعا النيب الكرمي صىل

 وصلت كرامة تكل الادعية درجة الانجاز.

 "دعا البن عباس: اللهم فقهه يف ادلين وعلّمه التأ ويل"* من ذكل ما روى البخاري ومسِل وغريهام أ نه: 
2

فَُسّمي  

ان جيلس يف جملس  - مع حداثة س نّه - بعُد احلّب وترجامن القرأ ن حىت اكن َعر ريض هللا عنه يأ ذن البن عباس

اكبر الصحابة الاجالء.ا
3

 

عن انس ريض هللا عنه قال: قالت ايم: اي رسول هللا خادمك أ نس ادُع هللا هل. قال: "* وروى البخاري وغريه 

اللّهم أ كرث ماهل وودَله وابرك هل فامي أ تيته، ويف رواية عكرمة قال انس: فوهللا ان مايل لكثري وان َودَلي وودل 

املائة. ويف رواية مفا اعِل أ حدا  اصاب من رخاء العيش ما اصشُت، ولقد دفنُت  ودلى ليعاّدون اليوم عىل حنو

 "بيدّي هاتني مائة من ودلي ال اقول سقطا  وال ودل ودل
4

 واكن لك ذكل بّبكة دعاء النيب صىل هللا عليه وسِل . 

وهو  "رمحن بن عوف ابلّبكةدعا لعبد ال"وسِل  عليه هللا * وروى الامام البهيقي وغريه من اامة احلديث انه صىل

تصّدق مّرة  بَعري فهيا س بعامئة بَعري "احد العرشة املشرشين ابجلنة فاصاب ماال  وفريا  بّبكة  ذكل ادلعاء حىت أ نه 

 "َوَرَدْت عليه حتمل من لك شئ فتصدق هبا ومبا علهيا وبأ قتاهبا واحالسها
5

مفا شاء هللا يف هذه الّبكة وتبارك  
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 هللا.

فلقد كنت "وسِل دعا لعروة بن ايب اجلعد ابلّبكة يف جتارة هل. فقال:  عليه هللا بخاري وغريه انه صىل*  وروى ال 

اقوم ابلكناسة 
2

 "مفا أ رجع حىت أ رحب أ ربعني الفا . وقال البخاري يف حديثه، فاكن لو اشرتى الرتاب رحب فيه
7

. 

 "شيئا  االّ رحب فيهودعا لعبد هللا بن جعفر ابلّبكة يف صفقة ميينه مفا اشرتى "* 
5

حىت اش هتر يف زمانه ابلرثوة  

 واملال مبثل ما اش هتر ابلكرم والسخاء.

--- 
1
( وقال: هذا حديث حسن حصيح غريب من حديث  ابن َعر، وأ قره حمقق املفاكة 3254حصيح: رواه الرتمذي )  

حتفة الاحوذي(: هذا حديث غريب  3722( فومه ل ن الرواية اليت يف املفاكة  عن ابن عباس قال فهيا الرتمذي )2932)

من هذا الوجه. وحديث ابن عباس اخرجه امحد يف املس ند كام قال صاحب حتفة الاحوذي، وحديث ابن َعر  عزاه 

( ل محد وابن سعد يف الطبقات والبهيقي يف دالئل النبوة. وحصحه ابن حبان. وحديث ابن 7425حمقق  جامع الاصول )

 قق جامع الاصول.َعر وابن عباس حس هنام حم
2
(. واحلديث هبذا الس ياق ليس يف 139/ 3( )اخلفايج 221/ 1( كام رواه الف يخان )عىل القاري 327/ 1الففا )  

( وامنا يه عند امحد 23/ 1الصحيحني بل هو عند  امحد وغريه ابس ناد حصيح: قال الارانؤوط يف خترجي )جامع الاصول 

رواها ايضا  ابن حبان والطّباين، وليست يف الصحيحني هبذا اللفظ، وذلكل   (.335، 325، 314، 224/ 1يف املس ند )

قال املصنف رمحه هللا: ومل اجده يف الكتابني، وقال امحليدي: هذه الزايدة ليست يف الصحيحني، وقال احلافظ يف )الفتح( 

وعلمه التأ ويل " اش هترت عىل ال لس نة  وهو كام قال... وذكر احلافظ يف موضع أ خر: وهذه اللفظة:  "اللّهم فقهه يف ادلين

( وقال 534/ 4حىت نس هبا بعضهم للصحيحني ومل يصب واحلديث عند امحد هبذا اللفظ. اورده احلاُك يف املس تدرك )

( بلفظ  1/21حصيح الاس ناد ومل خيرجاه واقره اذلهيب. وامنا روى منه مسِل قوهل  "اللّهم فقهه " اهـ ورواه  البخاري )

(  "اللّهم علّمه احلمكة " ورواه الرتمذي وابن ماجه ابلفاظ مقاربة... وقد ذكرت 5/34لّمه الكتابة ". ويف رواية هل )"اللّهم ع

لك هذا  ليتشني للقارىء الكرمي كيف  أ ن الاس تاذ النوريس معذور يف نسشته احلديث هبذا الس ياق للصحيحني اذ ان 

لقايض عياض واخلفايج وغريمه قد وقعوا يف مثل هذا الامر علام  اهنم كبار احملدثني امثال التّبيزي وعىل القارئ وا

متخصصون يف احلديث ومه بني املصادر احلديثية، بيامن الاس تاذ النوريس اذلي اكرمه هللا بكتابة هذه املعجزات بعيد عن 

 لصاحلات.املصادر لكيا . علام  ان احلديث اذلي ذكره الاس تاذ حصيح. فامحلد هلل اذلي تمت بفضهل ا
3
(  وحصحه احملقق، واحلديث 1571( وبنفس الاس ناد اورده يف فضائل الصحابة برمق )335/ 1حصيح: اخرجه امحد )  

 عند البخاري وايب نعمي وابن سعد وابن املنذر والطّباين وابن مردويه والبهيقي )راجع خترجيه مفصال  يف فضائل  الصحابة(.
4
( وانظر حتفة الاحوذي 119/ 3، 439/ 2( ورواه امحد )2451، 2459ِل برمق )( ومس199، 13/ 5انظر البخاري )  

 ( بس ياقات خمتلفة مع الس ياق املذكور.293/ 22( والفتح الرابين )1121/ 4( ومسِل )339/ 19)
5
 (.125/ 3(. )اخلفايج  251/ 1( )عىل القارئ  322/ 1الففا )  

6
 )الكناسة(: موضع سوق ابلكوفة.  
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7
وسِل اعطاه دينارا  يفرتي هل به شاة  فاشرتى هل به شاتني. فباع احداهام بدينار  عليه هللا أ ن النيب صىل "عن عروة   

، فدعا هل ابلّبكة يف  بيعه، واكن لو اشرتى الرتاب لرحب فيه " البخاري   ِِ ابب عالمات  252/  4وجاءه بدينار وشاٍة

فقال:  "اللّهم ابرك هل يف صفقة ميينه " فلقد رأ يتين اقف بكناسة   ( وفيه:322/  22النبوة. ورواه امحد )الفتح الرابين 

 الكوفة فارحب اربعني الفا  قبل ان اصل اىل اهيل...
8
( )املطالب العالية 252/  5(. رواه ابو يعىل والطّباين ورجاهلام ثقات )مجمع الزوائد 327/ 1حصيح: الففا )  

 كذا يف اجملمع.( ورواه امحد ورجاهل ثقات، 4977،4975برمق)
#194 

 ولهذا النوع امثةل كثرية جدا  اوردان هذه الاربعة عىل سشيل املثال.

وسِل دعا لسعد بن ايب وقاص فقال: اللّهم اس تجب لسعد اذا  عليه هللا *  وروى الامام الرتمذي: انه صىل

دعاك 
1

 . فاكن مس تجاب ادلعوة يرهب الناس من دعائه علهيم.

افلح وهُجك، اللّهم ابرك هل يف َشعره َوبرََشه. مفات وهو ابن س بعني س نة وك نه ابن مخس وقال  اليب قتادة: "* 

 "عرشة س نة
2

 . وقد اش هترت هذه الرواية الثابتة.

 وسِل : عليه هللا * وعندما أ نفد الفاعر املفهور النابغة بني يديه صىل

اّن نريد فوق  نائِنا              وا   ذكل مظهرا  بَلَغنا السام يف جمدان وس َ

 وسِل: اىل اين اي أ اب ليىل؟ قال: اىل اجلنة اي رسول هللا. عليه هللا قال هل الرسول صىل

مفا " "ال يَْفُضض هللا فاك"وسِل:  عليه هللا مث أ نفد قصيدة اخرى حتمل معاين جليةل، فقال الرسول صىل

وعاش عرشين ومائة. وقيل سقطت هل سن، واكن احسن الناس ثغرا ، اذا سقطت هل سٌن نبتت هل اخرى. 

 "اكرث من هذا
3

. 

وسِل دعا لعيل ريض هللا عنه، فقال: اللّهم اكفه احلر والقر، فاكن بّبكة  عليه هللا * ويف رواية حصيحة انه  صىل

 "يلشس يف الف تاء ثياب الصيف، ويف الصيف ثياب الف تاء وال يصيبه حّر وال برد"هذا ادلعاء  
4

. 

 " جييعها هللا. قالت: مفا جعُت بعدودعا البنته فاطمة االّ "* 
5

. 

ر هل. فسطع هل نوٌر بني عينيه، فقال: اي رب اخاف ان "*  وسأ هل الطفيل بن َعرو أ ية  لقومه، فقال: اللّهم نِوّ

 "يقولوا: ُمثةَْل،  فتحول اىل طرف سوطه، فاكن يضئ  يف الليةل املظلمة، فسمي ذا النور
2

. 

 ا قط.فهذه احلواد  ال ريب يف رواايهت

عن ايب هريرة قال: قلت: اي رسول هللا اىن امسع منك حديثا  كثريا  أ نساه. قال: ابسط رداءك فشسطُته. قال: "* 

 "فغرف بيديه، مث قال: مضه، فضممته، مفا نسيُت شيئا  بعده
7

. 

 فهذه احلواد  من الاحاديث املفهورة.
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--- 
1
ابب مناقب سعد بن ايب وقاص. ورواه ابن حبان يف حصيحه ( 241/ 5،  3752حصيح: رواه الرتمذي يف املناقب )  

ب( وابو نعمي يف احللية  135( وحصحه ووافقه اذلهيب. ورواه ابن ايب عامص يف الس نة )411/ 3( واحلاُك )12215)برمق 

حتفة ( و )2112برمق  251/ 3( بغري هذا الس ند )املفاكة 142/ 3( واخرجه ابن سعد )292/ 3( ويف ادلالئل )13/ 1)

( 2535برمق  12/ 19( )جامع الاصول 1935برمق  759/ 2( )فضائل  الصحابة 254 - 253/ 19، 3535الاحوذي 

 قال احملققون الثالثة: اس ناده حصيح.
2
 (.125/ 3(. رواه البهيقي يف ادلالئل )اخلفايج 327/ 1الـففا )  

3
 يف الاصابة:(. والاصل مفابه لعيل القاري واخلفايج. و221/ 1عىل القارئ )  

 بلغنا السام جمُدان وجدودان

 واان لنبغي فوق ذكل  مظهرا  

( وقد اخرج بعضه الزار واحلسن بن سفيان يف مس ندهيام لكهم 2/2وكذا يف اخبار اصهبان ل يب نعمي، ومس ند احلار  )

يه من مل يُسمَّ من طريق يعىل بن الاشدق، وهو ساقط احلديث لكنه توبع، كذا يف الاصابة، واما س ند احلار  فف 

( وقد ذكر ان احلديث رواه الفريازي يف الالقاب وذكر للحديث طرق 5231( )الاصابة رمق 4925)املطالب العالية رمق 

( وعزاه للحافظ ابو بكر الزار والبهيقي من طريق 125/ 2اخرى. وذكر س ياق احلديث ابن كثري يف البداية والهناية )

وسِل: أ جدت ال يفضض هللا فاك. قال يعىل: فلقد  عليه هللا احلديث قول النيب صىل اخرى، زاد فهيا بعد ذكره لس ياق

 رأ يته ولقد اىت عليه نيٌف ومائة س نة وما ذهب هل سن.
4
(: يف احد اسانيد هذا احلديث، رواه الطّباين يف الاوسط 122/ 1قال الهيمثي يف اجملمع، عن عبد الرمحن بن ليىل )  

( واس ناده ضعيف الجل محمد بن عبد الرمحن بن ايب 159فضائل الصحابة لالمام امحد برمق )واس ناده جيد. ويف كتاب 

، 11/ 1(. واحلديث ضّعفه حمقق الفضائل، واخرجه يف املس ند الامام امحد ) 44 - 117،1/43ليىل. ورواه ابن ماجة )

نه العالمة امحد شاكر يف حتقيقه املس ند )133 (: رواه البهيقي 133/ 3قال اخلفايج )( . و 129/ 2( ابلس ند ذاته وحس ّ

 وابن ماجه بس ند حصيح متصل بعيل ريض هللا عنه.
5
(: 293/  1(. قال الهيمثي يف اجملمع )3/134( يف حديث رواه البهيقي عن َعران بن احلصني )اخلفايج 325/ 1الففا )  

 امعة، وبقية رجاهل وثقوا.رواه الطّباين يف ال وسط وفيه عتبة بن محيد وثقه ابن حبان وغريه وضعفه ج
6
( )عىل القارى 134/ 3( رواه ابن اُسق بال س ند والبهيقي عنه وابن جرير من طريق اللكيب )اخلفايج 1/325الففا )  

1 /222.) 
7
( واللفظ هل. رواه الرتمذي وقال: هذا حديث حسن حصيح. وقد روى من غري وجه 253/ 4، 41/ 1رواه البخاري )  

(. وقد 15/ 1حتفة الاحوذي(. اهــ. انظر حتقيق الارانؤوط عىل جامع الاصول ) 3123برمق  334/ 19عن ايب هريرة )

( 133/ 1( كتاب احلر  واملزارعة )143/ 3( كتاب البيوع و )25/ 3ورد احلديث بغري هذا الس ياق، انظر البخاري  )

ــ  495،491/ 22ظر الفتح الرابين )( وان427، 274، 249/ 2( ورواه امحد )2412كتاب الاعتصام. ومسِل برمق )
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( والبداية والهناية 1119( والاصابة برمق )351/ 1(، وابو نعمي يف احللية )3124برمق  335 - 334/ 19( والرتمذي )419

(2 /122.) 

#195 

 املثال الرابع:

اس. * ال ول: جاء وسِل عىل بعض من الن عليه هللا نبني عدة امثةل يف صدد اس تجابة ادعيٍة دعا هبا النيب صىل

وسِل بمتزيق مكل الفرس املسمى بَْرويز كتاَب النيب صىل هللا عليه وسِل  فقال:  عليه هللا اخلّب اىل النيب صىل

ق سعد بن ايب وقاص ُملكه  ق لكَّ ممزق اذ قتل شريويه ابن املكل اابه ابخلنجر، ومزَّ فِل تبق "اللّهم َمّزقه. مُفِزّ

  "ايسة يف اقطار ادلنياهل ابقية وال بقيت لفارس ر
1

بيامن ظل ُمكل قيرص وسائر امللوك الحرتاهمم كتب الرسول  

 صىل هللا عليه وسِل  الهيم.

انه اجمتع رؤساء قريش يف  - ومبا ترمز اليه ال ية الكرمية - * الثاين: ثشت ابحلديث املفهور القريب من املتواتر

فلقد " معامةل سيئة فدعا علهيم، ومّسامه. قال ابن مسعود: وسِل عليه هللا املسجد احلرام وعاملوا النيب صىل

 "رأ يهُتم قُتلوا يوم بدر
2

. 

 "فأحُقطوا حىت اس تعطفته قريش فدعا هلم فُسقوا"* الثالث: ودعا عىل مرض ويه قبيةل عظيمة، مبا كذبته، 
3

 

 هذه الرواية قريبة من التواتر.

 املثال اخلامس:

وسِل اذلي دعا به عىل رجال معينني، نذكر عىل سشيل املثال ثالثة من  عليه هللا هو اس تجابة دعاء النيب صىل

 بني امثلته الكثرية.

 "اللّهم سلّط عليه لكبا  من الكبك"* الاول: دعا عىل عتبة بن ايب لهب، وقال: 
4

. فسافر عتبة بعد ذكل جفاء 

 ا اامة احلديث وحصحوها.اسد يبحث عنه، فاخذه من بني القافةل وأ لكه. هذه احلادثة مفهورة نقله

َّامة يف  عليه هللا * الثاين: بعث الرسول صىل وسِل رسية وعىل رأ سها عامر بن ال ضبط ، واكن حمِِلّ بن جث

، مفات  عليه هللا معيته، فاغتاهل حمِِلّ غدرا ، فلام جاء اخلّب اىل النيب صىل وسِل غضب وقال: اللّهم ال تغفر حملِّلِ

ين ومضوا عليه ابحلجارة"حمِِلّ بعد س بعة أ ايم.  دُّ  - فلفظته الارض مث وورى فلفظته مرات، فالقوه بني ُصِدّ الصُّ

 "جانب الوادي
5

. 

 "وقال لرجل رأ ه يأ لك بفامهل: لك بيمينك، قال: ال اس تطيع فقال: ال اس تطعت، فِل يرفعها اىل فيه"* الثالث: 
2

. 

 املثال السادس:
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 وسِل وبلمسه. عليه هللا من تكل اليت ظهرت بدعاء النيب صىلس نذكر عدة خوارق اثبتة ثبوات  قطعيا  

--- 
1
 ( من حديث ابن عباس.151/ 22( وامحد )الفتح الرابين 19/ 2( يف حديث رواه البخاري )325/ 1الففا )  

2
 وسِل يصىل عند البيت وابو هجل واحصاب هل جلوس. عليه هللا عن ابن مسعود قال: بيامن رسول هللا  صىل  

حنرت جزور ابالمس. فقال ابو هجل: ايمك يقوم اىل سال جزور بين فالن فيأ خذه فيضعه  يف كتفي محمد اذا جسد، وقد 

وسِل وضعه بني كتفيه. قال: فاس تضحكوا وجعل بعضهم مييل  عليه هللا فانبعث اشقى القوم فأ خذه، فلام جسد النيب صىل

وسِل  عليه هللا وسِل، والنيب صىل عليه هللا هر رسول هللا صىلعىل  بعض واان قامئ انظر، لو اكن يل منعة طرحته عن ظ 

ساجد ما يرفع رأ سه، حىت انطلق انسان فأ خّب فاطمة جفاءت ويه جويرية فطرحته عنه مث اقبلت علهيم تف متهم، فلام قىض 

ثالاث ، مث قال:  "اللّهم  وسِل صالته رفع صوته مث دعا علهيم، واكن اذا دعا دعا ثالاث  واذا سأ ل سأ ل عليه هللا النيب صىل

عليك بقريش ثال  مرات " فلام مسعوا صوته ذهب عهنم الضحك وخافوا دعوته،  مث قال: اللّهم عليك ابيب هجل بن هفام 

وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وامية بن خلف وعقبة بن ايب معيط، وذكر السابع ومل احفظه فواذلي 

وسِل ابحلق لقد رأ يت اذلين مّسى صـرعى يوم بـدر مث ُسبوا اىل القليب قلـيـب بدر "  عليه هللا بعث محمدا  صىل

 (.417/ 1(. ورواه أ محد )14، 57/ 5( ورواه البخاري )1714برمق  1415/ 3)حصــيح:مـسـِل 
3
 هللا هيم النيب صىل( عن ايب الضحى عن مرسوق قال: اتيت ابن مسعود فقال: ان قريفا  ابطوا عن الاسالم فدعا عل  

وسِل فأ خذهتم س نة حىت هلكوا فهيا والكوا امليتة والعظام جفاءه ابو سفيان فقال: اي محمد جئت تأ مر بصةل الرمح وان  عليه

قومك هلكوا فأ دع هللا، فقرأ  )فارتقب يوم تأ يت السامءُ  بدخاٍن مبني( مث  عادوا اىل كفرهـم فذكل قوهل تعـاىل:  ) يوم نبطش 

وسِل فسقوا الغيث فاطبقت  عليه هللا الكّبى( يوم بدر، قال: وزاد اس باط عن منصور: فدعا رسول هللا صىلالبطفة 

علهيم س بعا  وشاك الناس كرثة املطر. قال: اللّهم حوالينا وال علينا، فاحندرت السحابة من رأ سه فسقوا الناس حوهلم " 

 كون ابملسلمني عند القحط(.كتاب الاستسقاء ابب اذا استففع املرش   37/ 2)البخاري 
4
 ( لالشارة السادسة.25( راجع الهامش )1/321الففا )  

5
من حديث َعران بن احلصني. قال البوصريي يف الّزوائد عن الطريق ال وىل: هذا  3139حسن: أ خرجه ابن ماجة   

ى هل مسِل ايضا  يف حصيحه، اس ناد حسن. والّسميط وثّقه العجىل، وروى هل مسِل يف حصيحه، وعامص هو ال حول، ويرو

وذكره ابن حبّان يف الثّقات. وسويد بن سعيد خمتلف فيه. أ هـ . قلت: واحلديث حسن هل متابع أ خرجه ا بن ماجة، وقال 

 البوصريي: هذا  اس ناد حسن، ل ن اسامعيل بن حفص خمتلف فيه  وابيق رجال الاس ناد ثقات. أ هـ.
6
 (.2921عن سلمة برمق )(. يف حديث رواه مسِل 321/ 1الففا )  

#196 

وسِل اعطى شعرات من شعره اىل خادل بن الوليد )س يف هللا( ودعا هل  عليه هللا * الاول: ان النيب صىل

 "فِل يفهد هبا قتاال  ااّل ُرزق النرص"ابلنرص، فوضعها خادل يف قلنسوته 
1

. 

ثالمثائة ودية يغرسها هلم لكها تَْعلَُق وتُطعم مواليه عىل "* الثاين: ان سلامن الفاريس اكن عبدا  للهيود، فاكتبه 
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وسِل وغرسها هل بيده االّ واحدة  غرسها غريه، فأ خذت لكها  عليه هللا وعىل اربعني اوقية من ذهب، فقام صىل

فاطعم النخُل من عامه  - ويف كتاب الزار - وسِل ورّدها فأ خذت عليه هللا االّ تكل الواحدة فقلعها النيب صىل

وسِل وغرسها فاطعمت من عاهما. واعطاه مثل بيضة ادلجاجة من  عليه هللا واحدة فقلعها رسول هللا صىلاالّ ال

  "ذهب بعد أ ن ادارها عىل لسانه، فوزن مهنا ملواليه اربعني ُاوقية وبقي عنده مثل ما اعطامه
2

هذه احلادثة  

 ، رواها الاامة الثقات.يه من اخلوارق املهمة اليت مرت ِبياة سلامن الفاريس ريض هللا عنه

اكن ل م ماكل الصحابية عكٌة "* الثالث: 
3

 هللا وسِل مسنا  فأ مرها النيب صىل عليه هللا هُتدي فهيا للنيب صىل 

وسِل أ ن ال تعرصها مث دفعها الهيا، فاذا يه مملوءة  مسنا  فيأ تهيا بنوها يسأ لوهنا ال ْدَم وليس عندمه شئ،  عليه

دَمها حىت عرصهتا فتعمد الهيا، فتجد فهيا  "مسنا ، فاكنت تقمي ا 
4

 فِل جيدوا فهيا شيئا  بعد ذكل. 

 املثال السابع:

وسِل وملسه لها.  عليه هللا ان املياه املرة تتحول اىل عذبة حلوة وتفوح مهنا راحئة طيبة بّبكة دعاء النيب صىل

 نسوق بضعة امثةل فقط:

وسكب من فضل وضوئه "اكنت تزنف يف بعض الاحيان  "قبا"* الاول: روى البهيقي واامة احلديث ان برئ 

 "يف برئ قبا مفا نََزفَت بعد
5

. 

وسِل  عليه هللا * الثاين: روى ابو نعمي يف دالئل النبوة، ورجال احلديث. انه اكن يف دار أ نس برئ فزق صىل

 "فِل يكن يف املدينة اعذب مهنا"فهيا ودعا 
2

. 

 "دلو من ماء زمزم مفّج فيه فصار اطيب من املسكُايت ب"* الثالث: روى ابن ماجه انه 
7

. 

وسِل ُايت بدلو من برئ مفّج فيه مث افرغ فهيا فصارت  عليه هللا *  الرابع: روى الامام امحد بن حنبل أ نه صىل

اطيب من املسك. 
5

. 

--- 
1
. وجعفر مسع من جامعة (. يف حديث رواه الطّباين وابو يعىل بنحوه ورجاهلام رجال الصحيح331/ 1حصيح: الففا )  

( قال حمقق املطالب العالية: قال البوصريي: 341/ 1من الصحابة، فال ادري مسع من خادل ام ال؟ كام يف مجمع الزوائد )

 (.4944رمق  4/19رواه ابو يعىل بس ند حصيح )املطالب  العالية 
2
 عنه. واحلديث اخرجه أ محد حسن: جزء من حديث طويل جدا  فيه س ياق قصة اسالم سلامن الفاريس ريض هللا  

 332/ 1» )اجملمع«( من حديث ابن عباس واورده الهيمثي يف 57 - 53/ 4( وابن سعد يف الطبقات )442 - 441/ 5)

( وقال: رواه امحد لكه والطّباين يف الكبري بنحوه ورجاهل رجال الصحيح، غري محمد بن اُسق وقد رصح ابلسامع 332 -

نه صاحب سلسةل ( من هذا الوجه. وقال: 12/ 2( وقال: وروى قطعة منه احلاُك )514 الاحاديث الصحيحة )اهــ. وحس ّ

 حصيح عىل رشط مسِل، ووافقه اذلهيب. كذا قاال!
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3
 )عكة(: صفن من جدل يوضع فيه السمن غالبا .  

4
 ( من حديث جابر بن عبد هللا ريض هللا عنه.2259( يف حديث رواه مسِل برمق )332/ 1الففا )  

5
 (.141/ 3( رواه البهيقي عن أ نس متصال )اخلفايج 331/ 1الففا )  

6
 (.331/ 1الففا )   

7
( قال يف الزوائد: اس ناده منقطع، ل ن عبد اجلبار بن وائل مل يسمع من 251( رواه ابن ماجه برمق )332/ 1الففا )  

 فاحلديث حصيح.ابيه شيئا ، قاهل ابن معني وغريه. اهـ. وانظر خترجي احلديث اذلي يليه، 
8
الفتح الرابين( قال الساعايت: اخرجه ابن ماجه من طريق عبد اجلبار بن وائل  22،27حصيح: رواه أ محد من طريقني )  

عن ابيه... مث قال. قلت: وعىل هذا فاحلديث حصيح ل ن عبد اجلبار اخرج هل مسِل والاربعة، وعلقمة اخرج هل مسِل 

 ِل.والاربعة يف رفع اليدين وهللا اع

#197 

 عليه هللا * اخلامس: روى حامد بن سلمة وهو من الرجال املوثوقني اذلين يروي عهنم الامام مسِل، أ نه صىل

فلام حرضهتم "وأ عطاه لصحابة كرام وأ مرمه أ الّ حيلّوه االّ للوضوء.  "سقاء ماء بعد أ ن أ واكه ودعا فيه"وسِل مل  

 " مفهالصالة نزلوا حفلّوه فاذا به لنب طيب وزبدة يف
1

. 

هذه الامثةل امخلسة اجلزئية مفهورة بعضها، وينقلها اامة اعالم. فهذه واليت مل نذكرها هنا مبجموعها حتقق ابلتواتر 

 املعنوي هذه املعجزة حتققا  اكمال .

 املثال الثامن

ايه بعد أ ن اكن ق عليه هللا الف ياه اليت دّر رضعها ابللنب بّبكة دعاء النيب صىل د جّف. هناك امثةل وسِل وملسه ا 

 كثرية جدا  لهذا ااّل اننا نذكر ثالثة مهنا مفهورة واثبتة.

وسِل ملا هاجر ومعه ابو بكر  عليه هللا * الاول: روت مجيع كتب السري املوثوق هبا أ ن الرسول الاكرم صىل

ة نجفاء ال لنب فهيا. الصديق مّر عىل خباء عاتكة بنت خادل اخلزاعي املدعوة بأ م معبد، فزنل عندها واكن لها شا

وسِل ظهرها ومسح  عليه هللا فقال لها: أ ليس هبا لنب؟ فقالت أ م معبد: ليس فهيا دم مفن اين اللنب؟. مفّس صىل

وسِل هو وابو بكر الصديق وبقيت يف  عليه هللا رضعها، مث قال: ائتوا ابانء واحلبوها، حفلبوها فرشب صىل

ىل ان ش بعوا مجيعا . وهكذا بقيت تكل الفاة مباركة قوية. الاانء بقية فرشب َمن اكن يف اخلباء ا
2

. 

 * الثاين: قصة شاة ابن مسعود ريض هللا عنه ويه:

وسِل وابو بكر،  عليه هللا عن ابن مسعود قال: كنت ارعى غامن  لعقبة بن ايب معيط، مفر يب رسول هللا صىل"

ل: فهل من شاة مل يزن علهيا الفحل؟. فأ تيته بفاة فقال: اي غالم هل من لنب؟ قال: قلت: نعم ولكين مؤمتن. قا

 "مفسح رضعها، فزنل لنب حفلبه يف اانء، فرشب وسقى ااب بكر...
3

واكن هذا سشب اسالم ابن مسعود ريض 

 هللا عنه.
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غمن حليمة السعدية "* الثالث: قصة 
4

، ويه قصة مفهورة حيث اكن يف تكل "وسِل عليه هللا مرضعته صىل 

ب أ رض قوهما، فاكنت ال غنام نجافة، جافا  الرضوع، مل ترع حىت الف بع. فلام ُارسل الرسول الس نة حقطٌ اصا

وسِل اىل حليمة السعدية صارت اغناهما تأ يت املرعى وقد رعت كثريا  ودّر لبنـها، وغــمن قومـها  عليه هللا صىل

 وسِل. عليه هللا عىل خالف ذكل. وما ذاك ااّل بّبكته صىل

--- 
1
 (.129/ 3(. رواه ابن سعد )اخلفايج 334/ 1الففا )  

2
رواه يف )رشح الس نة( وابن عبد الّب يف   - اصل احلديث: عن حزام بن هفام عن ابيه عن جده ُحبيش بن خادل  

. قال احملقق: وكذكل رواه احلاُك 5143)الاستيعاب( وابن اجلوزي يف كتاب )الوفاء( ويف احلديث قصة. )املفاكة برمق 

(  عن ام معبد  ابختصار. قال الهيمثي: 313/ 5وحصحه ووافقه اذلهيب... قلت: وحديث ام معبد يف اجملمع )( 191/ 2)

( من 55/ 2رواه الطّباين ورجاهل رجال الصحيح غري حزام بن هفام بن حبيش وابيه والكهام ثقة. ويف اجملمع ايضا  )

ل الصحيح. قلت: ومنه تعِل ان احلديث بطرقه حصيح فامحلد حديث قيس بن النعامن قال الهيمثي: رواه الزار ورجاهل رجا

( وابن سعد يف الطبقات 57  -  55/ 3( وزاد املعاد )111ـ  119/ 3هلل عىل فضهل. وانظر القصة يف البداية والهناية )

(1  /239 - 231.) 
3
( عن 2/192بن كثري يف التارخي )حصيح: رواه أ محد. قال العالمة امحد شاكر يف حتقيق املس ند: اس ناده حصيح ونقهل ا  

 (.3515رمق  5/219هذا املوضع، مث قال: ورواه من حديث ايب عوانة عن عامص )حتقيق املس ند 
4
قالت حليمة )فامي رواه ابن اُسق وابن راهويه وابو يعىل والطّباين والبهيقي وابو نعمي(: قدمت مكة نسوة من بين سعد   

اء )اي جمدبة(، فقدمُت عىل أ اتن يل ومعي صيب لنا وشارف لنا )اي انقة مس نة( بن بكر نلمتس الرضعاء يف س نة شهب

وهللا ما تبض بقطرة )اي ماتدر قطرة لنب( وما ننام ليلنا ذكل امجع مع صبينا وال جند يف ثديي ما يغذيه وال يف شارفنا 

وسِل فتأ ابه اذ قيل انه  عليه هللا صىلما يغذيه، فقدمنا مكة فوهللا ما علمت من امرأ ة الا وقد عرض علهيا رسول هللا 

يتمي من الاب، فوهللا ما بقي من صواحيب امرأ ة االّ أ خذت رضيعا  غريه، فلام مل اجد غريه قلت لزويج: اين ل كره ان ارجع 

من بني صواحبايت وليس معي رضيع، النطلقّن اىل ذكل اليتمي فل خذنه، فذهبت فاذا به مدرج يف ثوب صوف ابيض 

 يفوح منه املسك وحتته حريرة خرضاء راقدا  عىل قفاه يغط، فاشفقت ان اوقظه من نومه حلس نه وجامهل فدنوت من اللنب

منه رويدا  فوضعت يدي عىل صدره فتشسم ضاحاك  ففتح عينيه ينظر ايّل خفرج من عينيه نور حىت دخل خالل السامء 

يه مبا شاء من لنب، حفّولته اىل الايرس فأ ىب واكن تكل حاهل بعُد. واان انظر فقبلته بني عينيه واعطيته ثديي الامين فاقبل عل 

قالت: فروى وروى اخوه. مث أ خذته مفا هو االّ ان جئت به اىل رحيل فاقبل عيّل ثدايي مبا  شاء هللا من لنب فرشب حىت 

رشب ورشبت حىت روى ورشب اخوه حىت روى. فقام صاحيب تعين زوهجا اىل شارفنا تكل فاذا هبا حلافل، حفلب ما 

روينا وبتنا خبري ليةل فقال صاحيب: اي حليمة وهللا اين ل راك قد  أ خذت نسمة مباركة. أ مل تري ما بتنا به الليةل من اخلري 

وسِل مث ركبت أ اتين واخذته  عليه هللا والّبكة حني اخذانه فِل يزل هللا يزيدان خريا . قالت حليمة: فودعت ام النيب صىل

ت دواب الناس اذلين اكنوا معي ومه يتعجبون مهنا مث قدمنا منازل بين سعد وال اعِل ارضا  من ارض هللا بني يدّي فس بق
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أ جدب مهنا. واكنت غمني تروح عيّل حني قدمنا به ش باعا  لبنا  فنحلب ونرشب وما حيلب انسان قطرة وال جيدها يف رضع 

رسح راعي غمن بنت ايب ذؤيب فرتوح اغناهمم جياعا  ما تبض  حىت اكن احلارض من قومنا يقولون لرعياهنم ارسحوا  حيث ي 

بقطرة لنب وتروح اغنايم ش باعا  لبنا ، فِل نزل نتعرف من هللا الزايدة واخلري حىت مضت سنتاه، وفصلته واكن يفب ش بااب  

( واورده 113 - 112 /29الفتح الرابين  - ال يف به الغلامن...  اخل.  )كذا ورد يف تعليق الساعايت عىل ترتيب املس ند

الهيمثي بس ياق قريب من هذا وقال : رواه ابو يعىل والطّباين بنحوه االّ انه قال: ..حليمـة بـنـت  ايب ذؤيـب ورجـاهلام ثقـات 

( وذكره احلافظ ابن جحر يف املطالب العالية. قال احملقق: قال البوصريي: رواه ابن حبان 221  - 229/ 5)جمـمع الزوائد 

 ه عن ايب يعىل... ورمز احملقق حلس نه.يف حصيح
#198 

 وهـنـاك امثةل كثرية اخرى يف كتب السري، والـتـي اوردنـاها تكـفي ما نـحن بصدده.

 املثال التاسع:

وسِل  عليه هللا نذكر بضعة امثةل من الامثةل الكثرية املفهورة للخوارق اليت ظهرت عند مسح الرسول صىل

 عائه هلم:رؤوس بعضهم ووجوههم بيده ود

 "مسح عىل رأ س َُعري بن سعد وبّرك، مفات وهو ابن مثانني، مفا شاب"* الاول: 
1

. 

ومسح عىل رأ س قيس بن زيد اجلذاىم ودعا هل، فهكل وهو ابن مائة س نة، ورأ سه أ بيض وموضع "* الثاين: 

 "وسِل وما مّرت يُده عليه من شعره أ سود، فاكن يُدعى ال غر عليه هللا كف النيب صىل
2

. 

ومسح رأ س عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب وهو صغري، واكن دمامي  ودعا هل ابلّبكة فََفَرع الرجال "* الثالث: 

. "طوال  ومتاما  
3

 

َسلَت "* الرابع: 
4

. "ادلم عن وجه عائٍذ بن َعرو واكن ُجرَح يوم ُحنني ودعا هل فاكن هل غّرة كُغرة الفرس
5

 

ان فاكن لوهجه بريٌق حىت اكن يُنَظر يف وهجه كام يُنَظر يف املرأ ة. مسح وجه قتادة بن ِملح"* اخلامس: 
2

 

مفا يُعرف اكن "اكن يتوضأ  به  "نضح يف وجه زينب )ويه صغرية( بنت ام سلمة نضحة من ماء"* السادس: 

. "يف وجه امرأ ة من امجلال ماهبا
7

 

فهيي مبجموعها تفيد التواتر املعنوي وتبني وهناك امثةل كثرية كهذه اجلزئيات اليت اوردانها رواها اامة احلديث 

وقوع املعجزة الامحدية املطلقة. حفىت لو  فرضنا لك واحد من هذه الامثةل خّبا  أ حاداي ، وضعيفا ، فان مجموعها 

يكون ِبمك املتواتر املعنوي، النه لو نقلت حادثة ما يف صور متباينة ورواايت خمتلفة، فهذا يعين ان احلادثة 

 شك فهيا الا ان رواايهتا وصورها خمتلفة او ضعيفة.واقعة ال 

--- 
1
 (334/ 1الففا )  
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2
 (334/ 1الففا  )  

3
 (335/ 1الففا )  

4
 )سلت(: مسح  

5
 ( رواه الطّباين وفيه مْن مل اعرفهم .412/ 1» )اجملمع«( قال الهيمثي يف 334/ 1الففا   

6
وسِل وجه قتادة بن ملحان مث كّّب، فبيل منه  عليه هللا ىل( عن حيان بن َعري قال مسح النيب ص334/ 1الففا  )  

/ 3لك شئ غري وهجه. قال حفرضته عند الوفاة مفـرت امـرأ ة فرأ يهتا يف وهجـه كام أ راها يف املـرأ ة )الاصــابة البن حــجـر  

 (.311/ 5( ورواه بغري هذا الس ياق الامام أ محد ورجاهل رجال الصحيح )مجمع الزوائد  225
7
( وام سلمة يه ام املؤمنني ريض هللا  عهنا 123/ 3( رواه ابن عبد الّب يف الاستيعاب )اخلفايج 334/ 1الففا )  

وسِل. ودلت يف ارض احلشفة، فقدمت هبا اهما، ويه اخت الزبري من  عليه هللا وزينب بنهتا ربيبة رسول هللا صىل

 اين وام عطاف مل اعرفها.(: رواه الطّب 251/ 1» )اجملمع«الرضاعة. قال الهيمثي يف 

#199 

مفثال : اذا مُسع يف جملس دوّي، فقال بعضهم: اهندم بيت  فالن، وقال أ خر: اهندم بيت خشص أ خر. وقال أ خر: 

بيت فالن.. وهكذا فّك رواية من هذه الرواايت مع اهنا أ حادية وضعيفة أ و خمالفة للواقع الا ان احلادثة 

دام بيت. فالرواايت مبجموعها تفيد قطعية وقوع احلادثة ويه متفقة يف الاصلية الشك يف وقوعها، ويه اهن

الاصل. بيامن الامثةل اجلزئية اليت ذكرانها رواايت حصيحة لكها، حىت أ ن بعضا  مهنا بلغ درجة املفهور. فلو 

ام دلت الرواايت  فرضنا الك  مهنا ضعيفة لاكنت دالةل مجموعها ايضا  دالةل قطعية عىل وجود املعجزة الامحدية مثل

 يف املثال عىل اهندام بيت من البيوت .

وهكذا فّك نوع من انواع املعجزات الامحدية الباهرة اثبت ال ريب فيه. وما جزئياهتا الا مناذج وصور خمتلفة 

 لتكل املعجزة املطلقة.

ثريمن املعجزات، فان مجيع منفأ  لك  - اي دعاءه - وسِل واصابعه وريقه ونفثه واقواهل عليه هللا وكام ان يده صىل

لطائفه الاخرى وحواسه واهجزته مدار لكثريمن اخلوارق ايضا . وقد بينت كتب السرية والتارخي تكل اخلوارق 

 وسِل. عليه هللا واوحضت كثريا  من دالئل النبوة اليت يه يف سريته وصورته وجوارحه ومفاعره صىل
#204 

 الاشارة اخلامسة عرشة

وسِل، فتّبز لك طائفة مهنا  عليه هللا موات واجلن واملالئكة تعرف ذكل النيب الكرمي صىلان احليواانت وال  

بعضا  من معجزاهتا تصديقا  لنبوته واعالان  عهنا مثلام أ ظهرهتا ال جحار والاجشار والقمر والفمس، وبّينت اهنا 

 تعرف النيب صىل هللا عليه وسِل  وتصدق نبوته.

 تتضمن ثال  شعب: هذه الاشارة اخلامسة عرشة
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 الفعبة الاوىل

وسِل واظهاره معجزاته. لهذه الفعبة أ مثةل كثرية نذكر هنا بعض  عليه هللا يه معرفة جنس احليوان للنيب صىل

 ما هو مفهور ومقطوع به ابلتواتر املعنوي من احلواد ، أ و ما هو مقبول دلى اامة العِل، أ و تلقته ال مة ابلقبول.

 احلادثة الاوىل:

وسِل، عندما حتّصن  عليه هللا ادثة الغار املفهورة اىل حّد التواتر املعنوي، ويه ان الرسول الاكرم صىل* ح

أ مر هللا حاممتني فوقفتا بفم الغار ويف حديث أ خر؛ "يف الغار مع ايب بكر الصديق جناة  من طلب قريش هل، 

ان العنكبوت نسجت عىل اببه  
1

اديد قريش، وقد قتهل الرسول الكرمي وهو من صن - حىت ان ُايب بن خلف" 

ما أ ربمُك "حني طلب منه كفرة قريش دخول الغار، قال:  - وسِل يوم بدر عليه هللا صىل
2

فيه، وعليه من نسج 

ووقفت حاممتان عىل مف الغار، فقالت قريش: لو اكن فيه أ حد مل تكن  "العنكبوت ما أ رى انه قبل  ان يودل محمد

 "وسِل يسمع الكهمم، فانرصفوا عليه هللا صىلامحلامتان ببابه والنيب 
3

. 

 "وروى ابن وهب، ان حامم مكة، أ ظلّت النيب صىل هللا عليه وسِل ، يوم فتحها، فدعا لها ابلّبكة"* 
4

. 

وعن عائفة ريض هللا عهنا؛ قالت: اكن عندان داجن،"* 
5

وسِل قّر  عليه هللا فاذا اكن عندان رسول هللا صىل 

 "ئ ومل يذهب واذا خرج رسول هللا  صىل هللا عليه وسِل جاء وذهبوثشت ماكنه، فِل جي
2

. اي ان ذكل امحلام 

 وسِل فهيدأ  ويسكن يف حضوره. عليه هللا اكن يوقر النيب صىل

--- 
1
( من طريق عامثن 351/ 5( وعبد الرزاق يف املصنف )245/ 1(. حديث نسج العنكبوت رواه امحد )313/ 1الففا )  

عن مقسم موىل ابن عباس، أ خّب ابن عباس... احلديث. واحلديث حس نه احلافظ ابن كثري يف البداية  بن َعرو بن ساج

( قال الهيمثي: رواه امحد والطّباين، وفيه 27/ 7( واحلافظ ابن جحر يف الفتح. ويف  "اجملمع " )151 - 171/ 3والهناية )

( 52/ 3جاهل رجال الصحيح. انظر التخرجي يف زاد املعاد  )عامثن بن َعرو اجلزري وثقه ابن  حبان وضعفه غريه، وبقية ر 

( قال الارانؤوط: اس ناده 73(. وللحديث شاهد يف مس ند ايب بكر املروزي )رمق 5134وقد ضعفه حمقق املفاكة )

ر حسن، االّ انه مرسل بفار بن موىس اخلفاف العجيل اكن عيل بن املديين حسن القول فيه، وعن أ محد ال بأ س به، وجعف

بن سلامين هو الصيب ثقه اخرج هل مسِل يف حصيحه، ابو َعران اجلوين هو عبد املكل بن حبيب الازدي ثقة روى هل 

 جامعة. اهــ
2
 )أ ربمك(: حاجتمك.  

3
(: روى الطّباين يف 123/ 1حديث وقوف امحلامتني عىل مف الغار، قال الزيلعي يف نصب الراية ) - (313/ 1الففا )  

يف دالئل النبوة والزار يف مس نده... مث ذكر احلديث وقال: قال الزار: ال يعِل رواه االّ عوين بن َعرو وهو  معجمه والبهيقي

برصي مفهور، ورواه ابن كثري يف البداية والهناية عن ابن عساكر وقال: هذا حديث غريب جدا  من هذا الوجه. ويف  

لزار والطّباين وفيه جامعة مل اعرفهم. وانظر خترجي احلديث اذلي قبهل ( بنحوه قال الهيمثي: رواه ا53ــ 52/ 2"اجملمع " )
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 وفيه قول املرشكني كام يف املس ند:  "لو دخل ههنا مل يكن نسج العنكبوت عىل اببه ".
4
 (.313/ 1الففا )  

5
 )داجن(: ما يأ لف البيت من احليوان.  

6
 (.71/ 3يعىل والبهيقي وادلار قطين )اخلفايج  ( هذا حديث حصيح رواه أ محد والزار وابو391/ 1الففا )  

#205 

 احلادثة الثانية

ويه قصة اذلئب املفهورة، وقد رويت بطرق كثرية حىت أ خذت حمك التواتر، وقد نقلت هذه القصة  "* 

العجيبة بطرق كثرية عن مفاهري الصحابة الكرام ريض هللا عهنم، مهنم: أ بو سعيد اخلدري، وسلمة بن 

 ن ايب وهب، وأ بو هريرة، وصاحب القصة: الراعي ُاهبان.الاكوع، واب

 فقد روى هؤالء بطرق عديدة أ نه:

1بينا راعٍ يرعى غامن  هل، عرض اذلئب لفاةٍ مهنا، فأ خذها منه، فاقعى "
اذلئب، وقال للراعي: أ ال تتقي هللا، ُحلَْت 

ذلئب: أ ال أ خّبك بأ نجب من ذكل؟ بيين وبني رزيق، قال الراعي: العجب من ذئب يتلكم بالكم ال نس! فقال ا

ِّ  الناس بأ نباء ما س بق ِِ  ."ويدعوُك الهيا" "قد فتحت هل ابواب اجلنة" "رسول هللا بني احلرتني حيِد

ومع ان لك الطرق مجمعٌة عىل تلكم اذلئب، الا ان اقواها هو احلديث اذلي رواه ابو هريرة ريض هللا عنه ففيه: 

اذلئب: أ ان أ رعاها حىت ترجع، فأ سِل الرجل اليه غمنه ومىض، وذكر قصته، قال الراعي: َمن يل بغمني؟ قال "

  "وسِل يقاتل عليه هللا واسالمه، ووجوَده النيب صىل
2

فرجع فوجد اذلئب راعيا  أ مينا ، وال نقص يف الاغنام  

رشاده هل. "وذحب لذلئب شاة  مهنا"  جزاء ا 

بن أ مية مع ذئب  وجداه أ خذ ظبيا  فدخل الظيب  انه جرى ل يب سفيان بن حرب وصفوان"* ويف طريق أ خر 

احلرم، فانرصف اذلئب، فعجبا من ذكل، فقال اذلئب: أ نجُب من ذكل محمد بن عبد هللا ابملدينة يدعوُك اىل 

"فقال ابو سفيان: والالت والعّزى لنئ ذكرَت هذا مبكة لترتكهنا خلوفا  " "اجلنة
3 

4
. 

 واطمئناان  اكملتواتر املعنوي. حنصل من هذا: ان قصة اذلئب تور  قناعة

 احلادثة الثالثة:

* يه قصة امجلل املروية خبمسة او س تة طرق عن مفاهري الصحابة: أ بو هريرة، وثعلبة بن ماكل، وجابر بن 

عبد هللا، وعبد هللا بن جعفر، وعبد هللا بن أ يب أ وىف، وأ مثاهلم، فهؤالء مجيعا  متفقون عىل ان: امجلل قد  جاء 

 وسِل وجسد بني يديه عليه هللا النيب صىل

--- 
1
 )أ قعى(: مكث عىل عقبيه انصبا  يديه. )احلرتني(: املقصود املدينة املنورة.  
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2
( من حديث ايب 5941( برمق )293 - 292/ 15( رواه أ محد وحصحه العالمة امحد شاكر )319/ 1حصيح: الففا )  

الصحيح ابختصار، رواه أ محد ورجاهل ثقات. وهو يف املس ند من  ( قال الهيمثي: هو يف212 - 5/211هريرة ويف اجملمع )

( من حديث شهر بن حوشب عن 11527، 11524( حتقيق املس ند برمق )1155حديث ايب نرضة عن ايب سعيد انظر )

ايب سعيد، قال احلافظ ابن كثري:  "تفرد به أ محد وهوعىل رشط السنن، ومل خيرجوه، ولعل شهر بن حوشب قد مسعه 

يب سعيد وايب هريرة ايضا  " اهـ واورده القسطالين يف املواهب الدلنية وقال: فأ ما حديث ايب سعيد فرواه الامام من ا

/ 29أ محد ابس ناد جيد، قال الزرقاين يف رشحه: اي مقبول. وكذا رواه الرتمذي واحلاُك وحصحاه )الفتح الرابين للساعايت 

( وقال: رواه أ محد والزار بنحوه ابختصار ورجال احد اس نادي أ محد رجال 211/ 5( واورده الهيمثي يف  "اجملمع " )249

 ( اىل رشح الس نة وحصحه احملقق.5127الصحيح. وعزاه يف املفاكة )
3
 )اخللوف(: اي خالية من اهلها.  

4
 (.54/ 3( )اخلفايج 311/ 1الففا )  
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واكن ال يدخل أ حٌد "امجلل قد اثر يف بس تان  جسدة تعظمي واكرام وتلكّم معه. وخيّبون بطرق اخرى؛ أ ن ذكل  

وسِل دعاه فوضع ِمْفَفره  عليه هللا احلائط االّ شّد عليه امجلل، فلام دخل عليه النيب صىل
1

عىل الارض وبَرك 

 "بني يديه خفطمه
2

. 

 "هوسِل سأ هلم عن شأ نه فأ خّبوا اهنم أ رادوا ذِب عليه هللا ويف خّب أ خر يف حديث امجلل ان النيب صىل"
3

. 

 ."ويف رواية: انه شىك ايلَّ أ نمك أ ردمت ذِبه بعد ان اس تعملمتوه يف شاق العمل من صغره، فقالوا: نعم."

وسِل  عليه هللا مل تأ لك ومل ترشب بعد موته صىل"وسِل املسامة ابلعضباء  عليه هللا *  وأ يضا  ان انقة النيب صىل

 "حىت ماتت
4

 يف أ مر همم. "وسِل عليه هللا لعضباء والكهما للنيب صىلمن قصة ا"وذكر أ بو اُساق الاسفرائين  

وثشت يف الصحيح 
5

ان مجل جابر بن عبد هللا ال نصاري أ عىي يف سفر فِل ميكن هل ان يدوم عىل املسري  

وذكل مبا رأ ى من لطف  "فنفط  حىت اكن ال ميكل زمامه"وسِل خنسة خفيفة  عليه هللا فنخسه النيب صىل

 وسِل. ليهع  هللا معاملته صىل

 احلادثة الرابعة:

 لقد فزع أ هل املدينة ليةل  فانطلق انٌس ِقَبل الصوت فتلقامه رسول هللا  صىل"* روى البخاري وأ امة احلديث: 

َبَقهم اىل الصوت وقد اس تّبأ  اخلّب عىل فرٍس ل يب طلحة ُعرٍي والس يف يف عنقه  عليه هللا وسِل  راجعا  قد س َ

"وهو يقول: لن تُراعوا
6
   

7
وقال ل يب طلحة: وجدان فرسك ِبرا  واكن به قطاف، أ ي يبطئ. فاصبح بعد تكل  

 الليةل ال جيارى.

وقد قام اىل الصالة يف بعض أ سفاره: ال تّبح ابرك  - عليه السالم - قال لفرسه"*  وثشت برواية حصيحة انه 

 "وسِل عليه هللا صىل هللا فيك حىت نَْفرَغ من صالتنا. وجعهل قبلته، مفا حّرك عضوا  حىت صىّل 
5

. 
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 احلادثة اخلامسة:

  - موىل رسول هللا صىل هللا عليه وسِل  - تسخري ال سد لسفينة"*  يه 
1

اذ وهجه اىل ُمعاذ ابليمن فلقي ال سد  

 وسِل ومعه كتابَُه فَهَْمهََم وتنّحى عن عليه هللا فعّرفه: أ نه موىل رسول هللا صىل

--- 
1
 النسان. )خَطَمه(: وضع  زمامه اذلي يقاد به يف رأ سه.)املففر للجمل(: اكلففة ل  

2
( من حديث أ نس 4/ 1» )اجملمع«احاديث تلكم امجلل وردت ابسانيد حصيحة وجيدة: احلديث ال ول اورده الهيمثي يف   

افظ بن ماكل قال الهيمثي: رواه أ محد والزار ورجاهل رجال الصحيح غريحفص ابن ايخ انس وهو ثقة  اهـ واورده احل

املنذري يف الرتغيب والرتهيب، وقال: رواه أ محد ابس ناد جيد ورواته ثقات مفهورون، والزار بنحوه، قال: ورواه 

(. وحديث عبد هللا 51 - 59/ 22النسايئ خمترصا  وابن حبان يف حصيحه من حديث ايب هريرة. اهــ )عن الفتح الرابين 

وروى بعضه مسِل وابن ماجه وابو داود ». من املس ند احملقق 1745بن جعفر اس ناده حصيح رواه الامام امحد )انظر 

 (.57/ 3وحديث عبد  هللا ابن ايب أ وىف رواه ابو نعمي والبهيقي )اخلفايج  - مطوال . ا هـ
3
( عن يعىل ومن طريق اخرجه احلاُك وقال: حصيح الاس ناد ووافقه اذلهيب من حديث يعىل 173/ 4جيد: رواه امحد )  

 (.455ابيه، واحلديث جيد هبذه املتابعات )انظر سلسةل الاحاديث الصحيحة بن مرة عن 
4
 (.313/ 1الففا )  

5
 (.145/ 3رواه الف يخان )اخلفايج   

6
 )لن تراعوا(: ليس هناك شئ ختافونه.  

7
بو داود ( وا2397رواه البخاري يف اجلهاد، ابب امس الفرس وامحلار وابب امحلائل وتعليق الس يف ابلعنق. ومسِل )  

 (.1255( والرتمذي )4155)
8
 (.15/ 3( . )اخلفايج 315/ 1الففا )  

9
( بنحوه، وقال: حصيح عىل رشط مسِل 292/ 3( قال احملقق: ورواه احلاُك )5141برمق  111/ 3حصيح: )املفاكة   

( قال الهيمثي: 327 - 322/ 1» )اجملمع«( ويف 4127برمق  125/ 4ووافقه اذلهيب وهو كام قاال. وانظر املطالب العالية )

 (.147/ 2( والبداية والهناية )321 - 325/ 1رواه الزار والطّباين ورجاهلام وثقوا. وانظر احللية اليب نعمي )
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ويف رواية أ خرى عنه: ان سفينة ضل الطريق يف العودة فرأ ى ال سد،  "الطريق. وذكر يف منرصفه مثل ذكل

 ."امين عىل الطريقجعل يغمزين مبنكبه حىت أ ق"قال: 

وروى عن َعر ان رسول هللا صىل هللا عليه وسِل  اكن يف حمفل من أ حصابه اذ جاء اعرايب قد صاد ضبا ، "* 

فقال: من هذا؟ قالوا: نيب هللا، فقال والالت والعّزى ال أ منُت بك أ و يؤمن بك هذا الضب وطرحه بني يدي 

وسِل هل: اي ضب، فأ جابه بلسان بنّي يسمعه القوم مجيعا :  عليه هللا وسِل فقال النيب صىل عليه هللا النيب صىل

 "…لبيك وسعديك
1

 فأ من ال عرايب. 
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اىل أ خر احلديث  "وعن أ م سلمة: اكن النيب صىل هللا عليه وسِل  يف حصراء، فنادته ظبية: اي رسول هللا"* 

 "خفرجت جتري ويه تقول: اشهد ان ال اهل ااّل هللا وانك رسول هللا"
2

. 

هكذا فهناك امثال هذه الامنذج كثرية جدا . مل نبني االّ ما اش هتر من ال مثةل القاطعة. فيا أ هيا الانسان واي من و 

وسِل وال يطيعه، اعتّب! واسع لئال ترتّدى يف ما هو أ دىن من  عليه هللا ال يعرف هذا الرسول الكرمي صىل

 عه.اذلئب والاسد، فهذه احليواانت تعرف الرسول الكرمي وتطي

 الفعبة الثانية

وسِل، ولها وقائع كثرية جدا  س نذكر مهنا عىل  عليه هللا يه معرفة املوىت واجلن واملالئكة الرسول الكرمي صىل

سشيل املثال بضعة أ مثةل مفهورة نقلها ال امة الثقات.. س نذكر أ وال  أ مثةل املوىت، أ ما اجلن واملالئكة فأ مثلهتا 

 متواترة وكثرية جدا .

 الاول:املثال 

*  روى الامام احلسن البرصي ـ وهو امام علامء الظاهر والباطن  
3

ومن اصدق تالميذ الامام عيل كرم هللا  

فرّق عليه  "وسِل، فذكر هل أ نه طرح بُنيَّة  هل يف وادي كذا عليه هللا أ ىت رجل النيب صىل"وهجه يف عهد التابعني: 

ىل الوادي وانداها ابمسها: اي فالنة أ جييب ابذن هللا تعاىل، فانَطلق معه ا"وسِل  عليه هللا رسول هللا صىل

ان أ رّدك علهيام. قالت: ال  - فان أ حببت - خفرجت ويه تقول: لبيك وسعديك: فقال لها:ان ابويك قد أ سلام

 "حاجة يل فهيام، وجدُت هللا خريا  يل مهنام
4

. 

 املثال الثاين:

 عن أ نس ان شااب  من ال نصار تويف، وهل أ مٌ نجوز َعياء" - س ندا  م  - *  روى الامام البهيقي والامام ابن عَدي

 فسجيناه، وعّزيناها، فقالت: ابين! قلنا: - وهو وحيدها -

--- 
1
رواه الطّباين يف الصغري والاوسط عن ش يخه محمد بن عيل بن الوليد البرصي. قال البهيقي. وامحلل يف هذا احلديث   

( زاد نسشته 355/ 12( ويف كزن العامل )214 - 213/ 5صحيح )كذا يف مجمع الزوائد عليه. قلت: وبقية رجاهل رجال ال 

اىل ابن عدي يف الاكمل واحلاُك يف املعجزات وابو نعمي يف ادلالئل والبهيقي يف ادلالئل ايضا  وابن عساكر. قال ابن ادلحية 

وقال احلافظ ابن جحر يف اللسان: السلمي روى يف اخلصائص: هذا خّب موضوع. وقال اذلهيب يف املزيان: هذا خّب ابطل، 

( حتت 129 - 141/ 2عنه الاسامعييل يف معجمه وقال: منكر احلديث اهــ. واورده احلافظ ابن كثري يف البداية والهناية )

انه عنوان: حديث الضب عىل ما فيه من الناكرة والغرابة ونقل قول البهيقي: روى يف ذكل عن عائفة وأ يب هريرة وما ذكر

 (.71/ 3( و )اخلفايج 232/ 1أ مثل الاسانيد وهو ايضا  ضعيف ا هـ. وانظر عىل القارئ )
2
( 11/ 3( يف حديث رواه الطّباين والبهيقي وقد حصحه ابن جحر لوروده من طرق اخر )اخلفايج 314/ 1الففا )  
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 (.215/ 5ورواه الطّباين وفيه اغلب بن متمي هو ضعيف )مجمع الزوائد 
3
وسِل: عِل  عليه هللا  الاس تاذ النوريس خري اجلزاء، اذ مجع لالمام حسن البرصي االتباع للرسول صىلجزى هللا  

الظاهر مع عِل الباطن. وقد قال تعاىل وذروا ظاهر الامث وابطنه قال الف يخ ابن تيمية: ان عِل الباطن اذلي هو عِل اميان 

الباطنة، وهذا ارشف من العِل مبجرد اعامل الاسالم الظاهرة )الفتاوي القلوب ومعارفها واحوالها هو عِل ِبقائق الاميان 

( وقال الف يخ الرفاعي: ال تقولوا كام يقول بعض املتصوفة: حنن اهل الباطن ومه اهل الظاهر، هذا ادلين اجلامع 225/ 11

 (.21ابطنه لب ظاهره وظاهره ظرف ابطنه )الّبهان املؤيد 
4
 (.192/ 3( اخلفايج )329/ 1الففا )  
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نعم. قالت: اللّهم ان كنَت تعِل اين هاجرُت اليك واىل نشيك رجاء ان تعينين عىل لك شدة، فال حتملن عيّل 

 "هذه املصيبة. مفا برحنا ان كفف الثوَب عن وهجه، فطعم وطعمنا
1

. 

 قائال : "بردة املدحي"وقد أ شار اىل هذه احلادثة العجيبة الامام البوصريي يف قصيدته 

 و انَسشَْت قَْدَره أ ايته ِعظام             احىي امُسه حني يُدعى دارس الرممل

 احلادثة الثالثة:

كنت فيمن دفن اثبت بن قيس، واكن "عن عبد هللا بن عبيد هللا ال نصاري: "*  روى الامام البهيقي وغريه 

بكر الصديق وَعر الفهيد، عامثن الّبُّ  قُتل يف الاميمة، فسمعناه حني أ دخلناه القّب يقول: محمد رسول هللا، أ بو

  "الرحمي. فنظران اليه فاذا هو ميت
2

 فأ خّب عن استفهاد َعر قبل توليه اخلالفة. 

 احلادثة الرابعة:

ذكر عن النعامن بن بفري أ ن زيد بن خارجة خّر ميتا  يف بعض أ زقة املدينة فرفع وجُسّي، اذ مسعوه بني "*  

مث قال: ".. " يقول: انصتوا انصتوا، فَحرس عن وهجه، فقال: محمد رسول هللا...العفاءين والنساء يرصخن حوهل

. "السالم عليك اي رسول هللا ورمحة هللا وبراكته. مث عاد ميتا  كام اكن
3

. 

ن مل يصّدقه من هل حياة؟ عليه هللا فاذا اكن املوىت اذلين ال حياة هلم يصّدقون رسالته صىل  وسِل فكيف ا 

*  *  * 

 هؤالء ال حياء الاشقياء مه أ كرث فقدا  للحياة من أ ولئك املوىت؟أ ليس 

وسِل وظهورمه هل واميان اجلن به وطاعهتم هل، فهو اثبت ابلتواتر، وقد  عليه هللا اما خدمة املالئكة للنيب صىل

لصحابة اك - رّصح القرأ ن الكرمي بذكل يف كثري من اايته الكرمية، واكنت مخسة أ الف من املالئكة طوع أ مره

رشف  - بني املالئكة ال خرين - يف غزوة بدر كام ورد يف القرأ ن الكرمي، حىت ان اولئك املالئكة انلوا - الكرام

الاشرتاك يف املعركة كام انهل احصاب بدر 
4

. 
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 يف هذه املسأ ةل هجتان:

--- 
1
ايب ادلنيا، والبهيقي من غريوجه عن ( أ ورده ابن كثري يف البداية عن أ نس وقال: وقد رواه ابو بكر بن 329/ 1الففا )  

ويف حديثه لني عن اثبت عن أ نس، فذكره. ويف رواية البهيقي ان ُامه  - أ حد زهاد البرصة وعبادها - صاحل بن شّب املّري

اكنت نجوزا  َعياء، مث ساقه البهيقي من طريق عيىس بن يونس عن عبدهللا بن عون عن أ نس كام تقدم، وس ياقه أ مت، 

وسِل. وهذا اس ناد رجاهل ثقات، ولكن فيه انقطاع من عبد هللا بن عون  عليه هللا كل اكن ِبرضة الرسول صىلوفيه ان ذ

 (.212/ 2وأ نس، وهللا اعِل )البداية والهناية 
2
 (.329/ 1الففا )  
3

سِل ول يب بكر حصيح: قال احلافظ ابن كثري:أ ما قصة زيد بن خارجة والكمه بعد املوت وشهادته للنيب صىل هللا عليه و  

وَعر وعامثن ابلصدق مففهورة، مروية من وجوٍه كثرية حصيحة، قال البخاري يف التارخي الكبري: زيد بن خارجة اخلزريج 

الانصاري شهد بدرا  وتويف يف زمن عامثن وهو اذلي تلكم بعد املوت. وروى احلاُك يف مس تدركه والبهيقي يف دالئهل 

ـ )البداية والهناية  ـ 2/152، 2/213وحصحه اهـ  171/ 5فقد ورد بطرق اخرى( واورد الهيمثي يف اجملمع بروايتني ) 157ـ

( وقال: رواه لكه الطّباين يف الكبري والاوسط ابختصار كثري ابس نادين ورجال احدهام يف الكبري ثقات، ويف 159ـــ 

 ».يف اميت رجل يتلكم بعد املوت يكون«( عن حذيفة قال: مسعت النيب صىل هللا عليه وسِل  يقول: 5/211اجملمع )
4
 عليه هللا حصيح: عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزريق عن ابيه واكن ابوه من اهل بدر، قال: جاء جّبيل اىل النيب صىل  

أ و لكمة حنوها. قال: وكذكل من شهد بدرا  من املالئكة » من افضل املسلمني«وسِل فقال: ما تعّدون اهل بدر فيمك؟ قال: 

 ابب شهود املالئكة بدرا ( 193/ 5اري )البخ
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ال وىل: وجود اجلن واملالئكة وعالقاهتم معنا. فهذا اثبت ثبوات  قاطعا  كوجود احليوان والانسان اذلي ال يفك 

 فنحيل االثبات اىل تكل اللكمة. "اللكمة التاسعة والعرشين"فيه أ حد. وقد أ ثبتنا هذا بيقني جازم يف 

رؤية افراد ال مة وتلكمهم مع املالئكة واجلن مبا حازوا من رشف الانتساب اىل الرسول الكرمي اجلهة الثانية: يه 

 وسِل واظهارا  ل ثر من أ اثر معجزاته. عليه هللا صىل

*  فقد روى البخاري ومسِل واامة احلديث ابالتفاق 
1

عن َعر ريض هللا عنه قال: بيامن حنن جلوس عند ": 

وسِل ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الفعر ال يُرى  عليه هللا رسول هللا صىل

.. فسأ هل عن الاسالم والاميان "وسِل عليه هللا عليه أ ثر السفر وال يعرفه منا أ حٌد حىت جلس اىل النيب صىل

ن السائل، قلُت: مث قال: اي َعر أ تدري مَ "وسِل الك  مما سأ ل.  عليه هللا والاحسان وقد عّرف هل الرسول صىل

 ."هللا ورسوهل أ عِل، قال: فانه جّبيل أ اتُك يعلممك دينمك

* وثشت برواايت حصيحة مقطوع هبا ويف درجة التواتر املعنوي يروهيا أ امة احلديث: ان الصحابة كثريا  ما اكنوا 

نه صاحب وسِل يف صورة دحية اللكيب ريض هللا ع  عليه هللا يرون جّبيل عليه السالم عند النيب صىل
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احلسن وامجلال 
2

، مهنم َعر وابن عباس واسامة وحار  وعائفة الصديقة وأ م سلمة ريض هللا عهنم فيقولون: 

ان نرى جّبيل عند النيب صىل وسِل يف صورة دحية اللكيب يف كثري من ال حيان. أ فيمكن ان يقول  عليه هللا ا 

 هؤالء لفئ: نرى، ومه مل يروه؟!.

ين ابجلنة وفاحت فارس - سعد بن ايب وقاص*  وثشت ابس ناد حصيح عن  قال: اننا رأ ينا يف غزوة  - أ حد املشرشَّ

 "عىل ميينه ويساره جّبيل ومياكئيل يف صورة رجلني علهيام ثياب بيض"وسِل  عليه هللا ُاحد ان الرسول صىل
3

فهل ميكن أ ن حيد  وهام عىل هىئة حارسني حمافظني هل. فاذا قال بطل من أ بطال ال سالم مثل سعد: رأ ينا،  

 اخلالف؟.

رجاال  "رأ ى يوم بدر  - وسِل عليه هللا ابن مع الرسول صىل - *  مث ان أ اب سفيان بن احلار  بن عبد املطلب

بيضا  عىل خيل بُلٍق 
4

 "بني السامء وال رض
5

. 

 "وسِل محلزة جّبيل يف الكعبة خفّر مغف يا  عليه عليه هللا وارى النيب صىل"* 
2

. 

--- 
1
 ( ومسِل: كتاب الاميان.29 - 11/  1البخاري ) حصيح  

2
/ 1» )اجملمع«( ويف 259/ 4(  وردت احاديث حصيحة يف رؤية بعض الصحابة جلّبيل عليه السالم، انظر البخاري )  

 ( عن ابن عباس وفيه أ نه رأ ه بصورة دحية اللكيب، قال الهيمثي: رواه الطّباين وفيه من مل اعرفه، وورد رؤية277 - 272

( عن ابن عباس واحلديث 1553ابن عباس جلّبيل عليه السالم ابحاديث حصيحة وحس نه، ففي فضائل الصحابة برمق )

( وقال: رواه امحد والطّباين ابسانيد ورجاهلام رجال الصحيح، وحس نه حمقق 272/ 1(، وذكره يف اجملمع )1/212املس ند )

( واس ناده حصيح. 1517يف فضائل الصحابة من طريق أ خر برمق )( و1115الفضائل، وكذا قال يف احلديث الوارد برمق )

( ووردت احاديث اخرى وما ذكرانه 515/ 1وثشت رؤية حارثة بن النعامن ابس ناد حصيح كام قال احلافظ يف الاصابة )

 عىل سشيل املثال.
3
  ولهيام( ، ويف اللباس: ابب (رواه البخاري يف املغازي: ابب )اذ مّهت طائفتان منمك ان تففال  وهللا321/ 1الففا )  

 (.29392الثياب البيض. ومسِل برمق )
4
 )بلق(: فهيا بياض ولون أ خر.  

5
 (.251/ 3( )اخلفايج 1/322الففا )  

6
 (.52/ 3(. يف حديث رواه البهيقي مرسال  )اخلفايج 322/ 1الففا )  

#210 

ر نوعا  من املعجزات ال محدية وتدل عىل ان فأ مثةل رؤية املالئكة هذه كثرية جدا ، ومجيع هذه الوقائع تظه

 املالئكة حتوم اكلفراش حول نور نبوته.

*** 
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أ ما اللقاء مع اجلن ومفاهدهتم، فيقع كثريا  جدا  حىت مع عامة الناس، فكيف ابلصحابة الكرام رضوان هللا علهيم 

 أ مجعني، ااّل ان أ امة احلديث ينقلون الينا أ حص ال خبار وأ ثشهتا.

 "ومسع الكهمم وش هّبهم برجال الزط - أ ي اهتداهئم - بد هللا بن مسعود اجلن ليةل اجلنرأ ى ع "* 
1

ومه قوم من  

 السودان طوال.

 عند هدمه الُعّزى - قتل خادل بن الوليد"*  مث ان حادثة مفهورة ينقلها وخيّرهجا أ امة احلديث  ويقبلون هبا ويه 

-
2
وسِل فقال: تكل  عليه هللا جفَزلَها بس يفه واْعَِل النيب صىلللسوداء اليت خرجت هل انرشة شعرها عراينة  

  "العّزى
3

 ، فاكن الناس يعبدوهنا ويه يف صمن العزى. ولن تُعبد أ بدا .

وسِل اذ أ قبل ش يٌخ  عليه هللا وعن َعر بن اخلطاب ريض هللا عنه، انه قال: بينا حنن جلوس مع النيب صىل"*  

وسِل: نغمة اجلن، َمن انت؟  عليه هللا وسِل فرّد عليه. وقال صىل عليه هللا بيده عصا  فسِّل عىل النيب صىل

 "وسِل علّمه سورا  من القرأ ن عليه هللا يف حديث طويل وأ ن النيب صىل". "قال:  أ ان هامه
4

فهذه احلادثة رمغ  

اهنا انتقدت من قبل رجال احلديث 
5

ال نرى رضورة االّ ان اامة أ خرين قد حمكوا بصحهتا... وعىل لك حال ف 

 يف الاسهاب، فاالمثةل يف هذا الباب كثرية جدا .

 ونقول ايضا :

وسِل وتربوا بتعاليمه واقتفوا أ ثره ومه يربون عىل ال لوف من أ مثال  عليه هللا ان اذلين تنوروا بنور النيب صىل

تلكموا معهم، فالرواايت الف يخ الكيالين من ال ولياء ال قطاب والعلامء ال صفياء قد التقوا املالئكة واجلن و 

متواترة وموفورة وقطعية. 
2

 

 نعم ان لقاء ال مة احملمدية املالئكة واجلن وتلكمهم معهم امنا  هو أ ثر من أ اثر الرتبية النبوية وهدايهتا اخلارقة.

--- 
1
د وادلار قطين وردت احاديث وابسانيد حصيحة يف رؤية اجلن. أ ما حديث ابن مسعود هذا فرواه الامام امحد يف املس ن  

 ( يف حتقيق املس ند.4353، برمق 2/125وحصحه العالمة امحد شاكر )
2
)العّزى(: جشرة أ و ثالثة اجشار يف ماكن واحد بنوا علهيا بناء، اكنت لغطفان يعبدوهنا. )عراينة(: واضعة يدها عىل رأ سها  

 داعية ايويلها. )جزلها(: جعلها قطعتني.
3
(قال 312/ 4( واورده ابن كثري يف البداية )257/ 3واه البهيقي والنسايئ )اخلفايج ( حديث حصيح ر 322/ 1الففا )  

 (: رواه الطّباين وفيه حيىي بن املنذر وهو ضعيف.172/ 2الهيمثي يف "اجملمع " )
4
 (.39(، ذكره البهيقي وابن ماكوال )اخلفايج( )انظر الهامش323/ 1الففا )  

5
احلافظ ابو بكر البهيقي هاهنا حديثا  غريبا  بل منكرا  وموضوعا ، ولكن خمرجه عزيز، قال احلافظ ابن كثري: وقد اورد   

(: واعِل اهنم 257/ 3(. قال اخلفايج )415(، وانظر كذكل الفوائد اجملموعة للفواكين )17ــ 12/ 5مث اورده بطوهل )
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 طرقا  ذكر من رواهتا من الكذابني ومن اختلفوا يف هذا احلديث فقال ابن اجلوزي: انه حديث موضوع ال أ صل هل وذكر هل

مل تقبل روايته، وخالفه فيه غريه وقال: ان تعدد طرقه تدل عىل حصته وابن اجلوزي هل جمازفة يف موضوعاته اكرثها مردودة، 

 وقد روي هذا احلديث من يعمتد عليه اكلبهيقي كام علمت وابن عساكر وغريهام ا هـ.
6
(: "قال الف يخ عبد القادر 24ابه )التوسل والوس يةل( حادثة من هذا القبيل )ص: وذكر الف يخ ابن تيمية يف كت  

الكيالين )قدس هللا رسه(: كنت مرة يف العبادة فرأ يت عرشا عظامي  وعليه نور، فقال يل: اي عبد القادر! اان ربك وقد حللت 

خ  سأ  اي عدو هللا. قال: فمتزق ذكل النور وصار كل ما حّرمت عىل غريك. قال: فقلت هل: أ أ نت هللا اذلي ال اهل االّ هو؟ ا 

ظلمة. وقال: اي عبد القادر جنوت مين بفقهك يف دينك وعلمك ومبنازالتك يف احواكل. لقد فتنُت هبذه القصة س بعني 

رجال ، فقيل هل: كيف علمت انه الف يطان؟ قال: بقوهل يل "حللت كل ما حرمت عىل غريك " وقد علمت ان رشيعة محمد 

وسِل ال تنسخ وال تبدل، ول نه قال: اان ربك ومل يقدر ان يقول اان هللا اذلي ال اهل  االّ أ ان " اهــ راجع  عليه هللا صىل

 ( ففهيا الفئ النفيس حول ما يقوهل الاس تاذ النوريس.397/ 11الفتاوى )
#211 

 الفعبة الثالثة

من اذى الناس معجزة ابهرة وحقيقة جلية وسِل وحفظه هل  عليه هللا ان عصمة هللا تعاىل للرسول الكرمي صىل

 (27)املائدة: نص علهيا القرأ ن الكرمي يف قوهل تعاىل:   )وهللا يَْعصُمَك ِمن النّاس( 

وسِل نبوته فانه مل يتحدَّ طائفة  عليه هللا ففي هذه ال ية الكرمية معجزات كثرية. اذ ملا أ علن الرسول الكرمي صىل

حاكما  معينني وال جممتعه بل حتدى مجيع السالطني ومجيع أ هل ال داين، حتدامه  واحدة وال قوما  وال ساسة وال

مجيعا  وال عامص هل الا هللا، وحىت َعه قد انصبه العداء وقومه وقبيلته اكنوا اعداء هل، ومع هذا ظل ثالاث  

الناس وحفظه وعرشين س نة من غري حارس حيرسه، رمغ تعّرضه خملاطر وهماكل كثرية، ولقد عصمه هللا من 

حىت انتقل اىل املل  ال عىل ابطمئنان اكمل. مما يدلنا دالةل الفمس يف وحض الهنار مدى رصانة احلقيقة اليت 

 وسِل. عليه هللا تنطوي علهيا ال ية الكرمية:)وهللا يَْعِصُمَك ِمَن النّاس( ومدى كوهنا نقطة استناد هل صىل

 وات  قطعيا  ونسوقها عىل سشيل املثال:وس نذكر بضعا  من احلواد  اليت يه اثبتة ثب

 احلادثة ال وىل:

وسِل جاءمه  عليه هللا *  يروي أ هل السرية واحلديث متفقني عىل انه: عندما اجمتعت قريش عىل قتهل صىل

فسار ما يناهز مائيت رجل  - لئال يَقع الزناع بيهنم - ابليس يف هيئة ش يخ ودلّهم عىل ان يؤخذ من لك قبيةل فىت  

وسِل واكن عنده عيل ريض هللا عنه فأ مره ان ينام  عليه هللا ادة أ يب هجل وأ يب لهب حنو بيت النيب صىلبقي

 هللا خفرج علهيم صىل"وسِل حىت أ تت قريش وحارصوا البيت  عليه هللا عىل فراشه وانتظرمه الرسول صىل

الرتاب عىل رؤوسهم، وَخلََص  وسِل من بيته فقام عىل رؤوسهم وقد رضب هللا تعاىل عىل أ بصارمه وذرّ  عليه

 "مهنم
1

. 
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حاميته عن رؤيهتم يف الغار مبا هيأ  هللا من ال ايت ومن العنكبوت اذلي نسج عليه.. ووقفت حاممتان "*  وأ يضا  

. "عىل مف الغار
2

 

--- 
1
العزى ومناة (. عن ابن عباس قال: ان املل  من قريٍش اجمتعوا يف احلجر فتعاقدوا ابلالت و 341/ 1حصيح: الففا )  

ساف: لو قد رأ ينا محمدا  لقد مقنا اليه قيام رجل واحد فِل نفارقه حىت نقتهل، فاقبلت ابنته فاطمة  الثالثة الاخرى وانئةل وا 

وسِل فقالت: هؤالء املل  من قريش قد تعاقدوا عليك، لو قد رأ وك  عليه هللا تبيك، حىت دخلت عىل رسول هللا صىل

ليس مهنم رجل االّ قد عرف نصيبه من دمك، فقال: اي بنية، أ ريين وضوءا، فتوضأ  مث دخل علهيم لقد قاموا اليك فقتلوك، ف 

املسجد، فلام رأ وه قالوا: ها هوذا، وخفضوا ابصارمه، وسقطت أ ذقاهنم يف صدورمه، وعقروا يف جمالسهم، فِل يرفعوا اليه 

وسِل حىت قام عىل رؤوسهم، فأ خذ قبضة من الرتاب،  عليه هللا برصا ، ومل يقُم اليه مهنم رجل، فأ قبل رسول هللا صىل

فقال: شاهت الوجوه، مث حصهبم هبا، مفا اصاب رجال  مهنم من ذكل احلىص حصاٌة ااّل قُِتَل يوم بدر اكفرا  اهـ. حتقيق 

ه ا امحد روا«( وقال: 225/ 2( قال: اس ناده حصيح وهو يف مجمع الزوائد )2722رمق  221/ 4املس ند للعالمة أ محد شاكر )

 واقول بل الكهام.» ابس ناد ورجال احدهام رجال الصحيح
2
 (2( ، )1( مىض خترجيه يف )232/ 3( )اخلفايج 341/ 1الففا )  
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 احلادثة الثانية:

ويه قصة رساقة بن ماكل 
1

ىل هللا عليه وسِل  يف ايب بكر اجلعائل  -حني الهجرة، وقد جعلْت قريش فيه "
2

واتبعه حىت اذا قُرب منه دعا عليه النيب صىل هللا عليه وسِل  فساخت قوامئ فرسه فأ نذر به، فركب فرسه 

وسِل وهو ال يلتفت وأ بو بكر ريض هللا عنه  عليه هللا خفّر عهنا... مث ركب ودان حىت مسع قراَءة النيب صىل

فساخت اثنية " يف الغار كام قاهل "وسِل  أ وتينا، فقال: ال حتزن ان هللا معنا عليه هللا يلتفت وقال للنيب صىل

 عليه هللا اىل ركبتهيا وخّر عهنا فزجرها فهنضت ولقواامها مثُل ادلخان، فنادامه ابل مان، فكتب هل النيب صىل

 ."وسِل ان ال يرتك أ حدا  يلحق هبم. فانرصف عليه هللا وسِل أ ماان ... وأ مره النيب صىل

يُعُِل قريفا  فلام ورد مكة رُضب عىل قلبه، مفا يدري  ويف خّب أ خر ان راعيا  عرف خّبهام، خفرج يف تد"*  

 "ما يصنع وُانيَس ما خرج هل حىت رجع اىل موضعه
3

 مث عرف انه قد ُانيس. 

 احلادثة الثالثة:

غور  بن "*  يروي اامة احلديث بطرق متعددة أ نه يف غزوة )غطفان( و )أ منار( اراد رئيس قبيلته وهو 

وسِل االّ وهو قامئ عىل رأ سه  عليه هللا صىل - وسِل فِل يَفعُر به عليه هللا نيب صىلاحلار  احملاريب ان يفتك ابل 

َّخها بني كتفيه وندر  َّخٍة ُزل 4منتضيا  س يفه فقال: اللّْهم اكفنيه مبا شئت فانكب لوهجه من ُزل
 "س يفه من يده

5
. 

مينعك مين؟ فقال: هللا! فارتعدت فاخرتط س يفه مث قال: َمن "وسِل أ اته أ عرايب  عليه هللا *  وروى انه صىل
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 "يُد ال عرايب وسقط س يُفه
2

 وسِل وقال: ومن مينعك ال ن؟ مث عفا عنه النيب  صىل عليه هللا فأ خذه النيب صىل 

فرجع اىل قومه وقال: جئتمك من عند خري الناس. وقد حكيت مثل هذه احلاكية أ هنا جرت هل "وسِل  عليه هللا

انه رفع س يفه لهيوي به عىل  "ه لقضاء حاجته فتتبعه رجل من املنافقني، وذكر مثهليوم بدر وقد انفرد من احصاب

 وسِل واذا به ينظر اليه فريتعد املنافق ويسقط الس يف من يده. عليه هللا رسول هللا صىل

 احلادثة الرابعة:

 *  روى أ امة احلديث برواية مفهورة قريبة من التواتر، وذكر أ كرث علامء التفسري؛ ان

--- 
1
 هللا ( يف الانشياء: ابب عالمات النبوة يف الاسالم، ويف فضائل احصاب النيب صىل242 - 4/245رواه البخاري )  

( 2991وسِل واحصابه اىل املدينة. ومسِل ) عليه هللا وسِل ابب مناقب املهاجرين وفضلهم وابب جهرة النيب صىل عليه

 وأ محد.
2
 قابةل َعل ما. )زخلة(: وجع يأ خذ يف الظهر فيمنع الانسان من احلركة.)اجلعائل(: مجع جعيةل، ما يعطى يف م  

3
 (.351/ 1الففا )  

4
 )ندر(: سقط من جوف أ و من بني أ ش ياء .  

5
( عن ايب هريرة وحوى عىل معجزات كثرية وس ياقه طويل قال 5 - 7/ 1» )اجملمع«(. احلديث يف 345/ 1الففا )  

رواه الطّباين يف الاوسط والزار ابختصار كثري وفيه عبد احلكمي ابن سفيان  - ديثواحل - الهيمثي: قلت يف الصحيح بعضه

وقال: هذا حديث حصيح عىل رشط  39 - 21/ 3ذكره ابن ايب حامت ومل جيرحه أ حد وبقية رجاهل ثقات. وأ خرجه احلاُك 

 الف يخني ووافقه اذلهيب.
6
ابب تفرق الناس عن الامام عند القائةل، وابب من علق س يفه ( اصل احلديث رواه البخاري يف اجلهاد: 1/347الففا )  

 (.543ابلفجر يف السفر عند القائةل، ويف املغازي: ابب غزوة ذات الرقاع وابب غزوة املصطلق. ومسِل برمق )

#213 

نا من بني أ يدهيم سشب نزول ال ية الكرمية: )ِااّن جعلنا يف أ عناِقهِم أ غالال  فهيي اىل ال ذقاِن فَهُم ُمقَمحون_ َوَجعل 

ن َخلِْفهم َسدا  فأ غفينامه فهم ال يـبرِصون( )يس ِِ ( ان أ اب هجل أ قسم؛ لنئ أ رى محمدا  ساجدا  1ـ 5َسدا  وَم

جفاءه بصخرٍة وهو ساجد وقريش ينظرون، ليطرهحا عليه فلزقت بيده ويشَسْت يداه اىل "ل رضبنّه هبذه الصخرة 

 "عنقه
1

ما بدعائه صىل يهعل  هللا وبعد أ ن أ مت الرسول صىل   هللا وسِل صالته انرصف وانطلقت يد أ يب هجل. ا 

 وسِل  أ و ل نتفاء احلاجة. عليه

 عليه هللا وسِل ليقتهل فطمس هللا عىل برصه فِل ير النيب صىل عليه هللا اىت النيب صىل"* ان الوليد بن املغرية 

 "وسِل، ومسع قوهل فرجع اىل احصابه فِل يرمه حىت اندوه
2

وسِل من  عليه هللا ا خرج الرسول صىلحىت اذ 

 املسجد عاد برُصه، النتفاء احلاجة.
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*  وثشت عن أ يب بكر الصديق ريض هللا عنه انه: بعدما نزلت سورة )تَشّْت يدا أ يب لهب( أ تت ام مجيل ، 

و بكر وسِل وهو جالس يف املسجد ومعه أ ب عليه هللا رسول هللا صىل "امرأ ة أ يب لهب امللقبة ِبامةل احلطب 

ويف يدها ِفهر 
3

 عليه هللا من جحارة فلام وقَفْت علهيام مل تر ااّل ااب بكر وأ خذ هللا تعاىل ببرصها عن نشيه صىل

 "وسِل فقالت: اي أ اب بكر أ ين صاحبك فقد بلغين انه هيجوين، وهللا لو وجدته لرضبت هبذا الفهر فاه
4

. 

 كهذا اذلي خّصه هللا ابدلرجة الرفيعة. سلطاان  عظامي   - بالشك - نعم. ال ترى حّطابة هجمن

 احلادثة اخلامسة:

ثشت ابلنقل الصحيح 
5

وسِل، واكن  عليه هللا خّب عامر بن الطفيل وأ ربد بن قيس حني وفدا عىل النيب صىل" 

ما  عامر قال هل: أ ان ُاشغل عنك وجه محمد، فارضبه أ نت، فِل يره فََعَل شيئا ، فلام لكَّمه يف ذكل، قال هل: وهللا

 ."مهمُت أ ن أ رضبه ااّل وجدتك بيين وبينه، أ فارضبك؟

 احلادثة السادسة:

واكن محزة قد قَتَل أ ابه "أ و ُاحد  "ان شيبة بن عامثن احلجيب أ دركه يوم ُحنني"*  وثشت ابلنقل الصحيح أ يضا  

ه عليه. قال: وأ حس وَعه، فقال: اليوم أ درك ثأ ري من محمد، فلام اختلط الناس ااته من خلفه ورفع س يفه ليصبَّ 

وسِل فدعاين فوضع يده عىل صدري وهو أ بغض اخللق ايّل مفا رفعها ااّل وهو أ حبُّ  عليه هللا يب النيب صىل

 اخللق ايّل. وقال يل:

--- 
1
( وقال: 227/ 5» )اجملمع«( واورده الهيمثي يف 241/ 3( رواه ابو نعمي يف ادلالئل وابن اُسق )اخلفايج 351/ 1الففا )  

ه الطّباين يف الكبري والاوسط وفيه اُسق بن فروة وهو مرتوك. وحماوةل ابو هجل هذه حصت بغري الس ياق السابق روا

(، جاء يف احد الرواايت قال ابو هجل: لنئ رأ يت محمدا  يصيل عند الكعبة 2717من حديث ايب هريرة، رواه مسِل برمق )

 ِل  فقال: لو فعهل الخذته املالئكة.وس عليه هللا ل طأ ن عىل رقبته، فبلغ ذكل النيب صىل
2
 (.242/ 3( ذكره السمرقندي )اخلفايج 351/ 1الففا )  

3
 )فهر(: جحر ملء الكف.  

4
(. ورواه الزار وقال: حسن الاس ناد. قال 233/ 3( رواه البهيقي وغريه كام رواه ابن اُسق )اخلفايج 341/ 1الففا )  

 عطاء بن السائب وقد اختلط.(: ولكن فيه 144/ 7الهيمثي يف اجملمع )
5
 (.241/ 3( رواه ابن اُسق والبهيقي )بال س ند( وابو نعمي يف ادلالئل مس ندا  )اخلفايج 353/ 1الففا )  

#214 

 "ادُن، فقاتِل، فتقدمُت أ مامه ارضب بس يفي وأ ِقيه بنفيس، ولو لقيُت أ يب تكل الساعة ل وقعُت به دونه
1

. 

وسِل، عام الفتح، وهو يطوف ابلبيت، فلام دنوُت  عليه هللا قتل النيب صىل وعن فضاةل بن َعرو قال: اردت"* 

منه قال: أ فُضاةل؟ قلت: نعم! قال: ما كنَت حُتِدّ  به نفسك؟. قلُت: الشئ. فضحك واس تغفر يل ووضع يده 
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 "عىل صدري، فسكن قليب، فو هللا ما رفعها حىت ما خلق هللا شيئا  أ حّب ايّل منه
2

. 

 بعةاحلادثة السا

جلس اىل جدار.. فانبعث احدمه ليطرح عليه رىم  فقام "*  ثشت ابلنقل الصحيح: ان الهيود تأ مروا عليه عندما 

 "وسِل فانرصف عليه هللا النيب صىل
3

 فبطل ما اكنوا يفعلون ِبفظ هللا. 

ائفة ريض عن ع"وهناك حواد  كثرية من أ مثال هذه احلادثة. فريوي ال مام البخاري ومسِل واامة احلديث 

وسِل حُيرس حىت نزلت هذه ال ية )وهللا يعصمك من الناس( فاخرج  عليه هللا هللا عهنا قالت: اكن النيب صىل

 "وسِل رأ سه من القبة: اي أ هيا الناس انرصفوا فقد عصمين ريب عّزوجل عليه هللا رسول هللا صىل
4

. 

*** 

 هذه الرساةل توحض منذ البداية اىل هنا:

وسِل وهل معه رابطة وعالقة.  عليه هللا واع هذه الاكئنات، ولك عامل مهنا، يَْعرف النيب صىلان لك نوع من أ ن

 عليه هللا وسِل من لك نوع من أ نواع الاكئنات، أ ي ان هذا النيب الكرمي صىل عليه هللا اذ تظهر معجزاته صىل

 وسِل رسول ومبعو  من قبل هللا  بوصفه رب العاملني وخالق الكون.

 ان موظفا  مرموقا  ومفتفا  ذا مزنةل عند السلطان تعرفه لُك دائرة من دوائر ادلوةل، واذا ما دخل ااي  نعم! كام

مهنا س يلقى ترحااب  حارا ؛ ل نه مأ مور من ِقَبل السلطان ال عظم، اذ لو فرضنا أ نه اكن مفتفا  للعدل حفسب، 

خرى، ولو اكن مفتفا  عاما  للجيش فال تعرفه فسوف ترحب به دوائر العدل فقط، وال تعرفه جيدا  ادلوائر ال  

لهية تعرفه صىل  هللا ادلوائر الرمسية ال خرى لدلوةل.. بيامن يُفهم من ال مثةل السابقة ان مجيع دوائر السلطنة اال 

ء وسِل معرفة  جيدةأ و يعّرفه هللا هلم ابتداء  من املالئكة اىل اذلابب والعنكبوت. فهو بال شك خامت الانشيا عليه

 ورسول رب العاملني، وان رسالته عامة للاكئنات قاطبة ال ختتص بأ مة دون أ مة كغريه من ال نشياء واملرسلني.

--- 
1
(. 245/ 3( رواه ابو نعمي يف ادلالئل واحلديث مفصل يف سرية ابن س يد الناس بس ند حصيح )اخلفايج 353/ 1الففا )  

 الطّباين وفيه ايوب بن جابر وهو ضعيف. (: رواه154 - 153/ 2» )اجملمع«قال الهيمثي يف 
2
 (.245/ 3( رواه ابن اُسق وابن س يد الناس )اخلفايج 353/ 1الففا )  

3
 (.243/ 3( رواه ابن اُسق يف سريته وغريه اكللكيب يف تفسريه )اخلفايج 352/ 1الففا )  

4
/ 2( واحلاُك )12272وه ابن جرير )واخرجه بنح - حتقيق امحد شاكر - (3941(. رواه  الرتمذي )342/ 1الففا )  

نه احلافظ ابن جحر يف الفتح. انظر جامع الاصول 213  .511( وقال: حصيح الاس ناد ووافقه اذلهيب وحس ّ

#219 

 الاشارة السادسة عرشة
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ويه الارهاصات: اي اخلوارق اليت ظهرت قبل النبوة، وتُعّد من دالئل النبوة، لعالقهتا هبا، ويه عىل ثالثة 

 اقسام:

 القسم الاول

وسِل وهو  عليه هللا ما أ خّبت به التوراة والاجنيل والزبور وحصف الانشياء علهيم السالم عن نبوة محمد صىل

 اثبت بنص القرأ ن الكرمي.

نعم، مفا دامت تكل الكتب كتبا  ساموية، واحصاهبا مه انشياء كرام علهيم السالم، فالبد ان اخبارها َعن س يضئ 

نصف املعمورة، وينسخ الاداين الاخرى، ويغرّي مالمح الكون، اقول البد ان ذكرها لهذه  ابلنور اذلي يأ تيه

اذلات املباركة رضوري وقطعي. أ فيمكن لتكل الكتب اليت ال هتمل حواد  جزئية ااّل تذكر اعظم حادثة يف 

ما س تكّذهبا اترخي الشرشية تكل يه حادثة البعثة احملمدية؟ واذا اكن البد لها أ ن تبحث  عهنا وتذك رها، فهيي ا 

يك تصون ديهنا وكتاهبا من النسخ والتخريب، أ و س تصّدقها، أ ي تصدق ذكل النيب احلق يك حتافظ عىل ديهنا 

وكتاهبا من ترسب اخلرافات وتسلل التحريفات، وملا اكن الاصدقاء والاعداء متفقني عىل عدم وجود اية امارة 

ذا  امارات التصديق. مفا دام التصديق قااما  بصورة مطلقة، وان يف تكل الكتب للتكذيب همام اكنت، فهناك ا

هناك عةل قاطعة، وسشبا  اساسا  يقتيض وجود هذا التصديق، فنحن بدوران س نثبت ذكل التصديق بثال  

 جحج قاطعة تدل عىل وجوده:

 احلجة الاوىل:

ا، وك نه يقول هلم بلسان القرأ ن الكرمي: وسِل تىل علهيم أ ايت كرمية يتحدامه هب عليه هللا ان الرسول الاعظم صىل

 ان كتبمك تصّدق ما تف متل عليه شامئيل واوصايف وتصّدق ما ابلّغه للعاملني.

ن كنمت صادقني(  )فَُقل تعالوا ندُع ابناءان وابناءُك ونساءان ونساءُك  (13)أ ل َعران: )قل فأ توا ابلتوراة فاتلوها ا 

 (.21)أ ل َعران: َت هللا عىل الاكذبني( وانفس نا وانفسمك مث نشهتل فنجعل لَْعنَ 
#220 

ومع هذا التحدي الواحض مل يتقدم حّب من أ حبار الهيود، وال قس من قسس النصارى اىل اظهار خالف ما 

وسِل. فلو اكن هناك شئ همام اكن طفيفا  من هذا القبيل ل علنه اولئك الكفار واملنافقون  عليه هللا يقوهل صىل

 ناد واحلسد، ومه كثريون يف لك ماكن وزمان.من الهيود ذوو الع 

ما ان جيدوا أ ّي خالف اكن فامي يبلّغ من اوامر هللا س بحانه، أ و س يجاهدمه هجادا  ال هوادة  فاكن التحدي؛ ا 

فيه، ومه لعجزمه عن ال تيان خبالف ما يبلّغ أ ثروا احلرب وادلمار والهجرة، اي اهنم مل جيدوا شيئا  يك يلزموه. 

 خالف قوهل لاكن اظهاره أ هون علهيم من بذل النفوس والاموال وختريب ادلاير.ولو وجدوا 

 احلجة الثانية:

180



لقد خالطت أ ايت التوراة والاجنيل والزبور لكامٌت غريبة عهنا، لتوايل ترجامهتا، والتباس الكم املفرسين 

ت القرأ ن الكرمي، فضال  عام قام به وتأ ويالهتم اخلاطئة مع أ ايهتا، حيث ان أ ايهتا ليس فهيا الانجاز اذلي يف أ اي

اجلهالء وذوو الاغراض السيئة من حتريفات يف تكل الكتب، فزادت من تكل التحريفات والتغيريات حىت ان 

العالمة املفهور رمحة هللا الهندي 
1

أ لزم احلجة علامء الهيود والنصارى ابظهار الوف من التحريفات يف الكتب  

 السابقة.

مائة  - رمحه هللا - التحريفات، فقد اس تخرج يف هذا العرص العامل املفهور حسني اجلرسومع هذا القدر من 

وقام  "الرساةل امحليدية"وسِل من تكل الكتب واثشهتا يف كتابه املسمى بــ  عليه هللا وعرشة أ دةل عىل نبوته صىل

 فلرياجعه. املرحوم اسامعيل حقي املناسطري برتمجة الكتاب اىل اللغة الرتكية، مفن اراد

وسِل، مهنم هرقل  عليه هللا مث ان كثريا  من علامء الهيود والنصارى قد أ قروا: ان يف كتشنا أ وصاف النيب محمد صىل

 ان عيىس عليه السالم"من ملوك الروم اذلي اعرتف قائال : 

--- 
1
لتوراة والاجنيل، وسشب تأ ليفه ( وذكل  يف كتابه )اظهار احلق( اذلي يعّد من ادق ادلراسات النقدية ل 1511 - 1515)  

هل هو: أ نه اثناء الاحتالل الّبيطاين للهند، أ خذ املشرشون هيامجون الاسالم بعنف، فتصّدى هلم علامء كثريون، فعقدت 

. ودّونت حمارض اجللسات اليت حرضها 19/3/1554اول مناظرة رمسية بني رئيس املشرشين ومؤلف الكتاب، يف 

تيجة ان انسحب املشرش بعد ان قامت عليه احلجة ادلامغة وملا يمت النقاش. وهاجر رمحة اّلّل رجاالت الهند، فاكنت الن 

اىل مكة واتصل به السلطان عبد العزيز خان ومن بعده السلطان عبد امحليد  1557بعد الثورة الهندية ضد الانلكزي س نة 

عدة، وهو اذلي اسس املدرسة الصولتية يف مكة واليت  الثاين فأ لف كتابه هذا )اظهار احلق( يف اس تانبول وتُرمج اىل لغات

املرتمج. )عن كتاب اكّب جماهد يف التارخي الف يخ رمحت اّلّل الهندي. ترمجه من الاردية امحد جحازي  - ما زالت قاامة

 املرتمج. - السقا(.

#221 

وابن أ خطب واخوه  املقوقس، وابن صوراي،"كام اعرتف صاحب مرص  "وسِل عليه هللا قد برّش مبحمد صىل

نعم، ان اوصافه موجودة يف كتشنا، "ورؤساهئم قائلني:  "كعب بن أ سد والزبري بن ابطيا وغريمه من علامء الهيود

 ."ومذكورة فهيا

كام ان كثريا  من مفاهري علامء الهيود والنصارى قد نبذوا اخلصومة والعناد وأ منوا ابالسالم بعدما رأ وا أ وصاف 

وسِل يف كتهبم، وبيّنوها لغريمه من العلامء، فأ لزمومه احلجة. مهنم: عبد هللا بن سالم،  هعلي هللا النيب صىل

بناَسْعية وهام أ س يد  - صاحب تُبعّ  - ووهب بن منبه، وايب ايرس، وشامول كام أ من تّبع قبل البعثة غيااب ، وا 

وهللا "وسِل قائلنَي:  عليه هللا ل صىلوثَعلبة الذلان انداي يف قبيةل بين النضري مندَدين هبم عندما حاربت الرسو 

. وابن هْيبان هذا هو الرجل العارف ابهلل اذلي اكن قد نزل ضيفا  عىل بين "هو اذلي َعهِد اليمك فيه ابن َهْيبان
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وتويف هناك، االّ ان قبيةل بين النضري مل تلق  "قريٌب ظهور نيب هذا دار جهرته"النضري قبل البعثة، وقال هلم:  

 ام، فأ صاهبم ما أ صاهبم.ابال  هل

 هللا كام أ من من علامء الهيود: ابن ايسني، وخمرييق، وكعب الاحبار، وامثاهلم كثري ممن رأ وا نعت الرسول صىل

 وسِل يف كتهبم وأ لزموا احلجة من مل يؤمنوا. عليه

وسِل مع َعه  عليه هللا وذكل عندما ذهب صىل - كام مّر سابقا    - وممن اسِل من علامء النصارى ِبرياء الراهب

 عليه هللا ايب طالب اىل  الفام، وهو ابن اثنيت عرشة س نة، فصنع ِبريا طعاما  لقافةل قريش، اكراما  للنيب صىل

وسِل مث نظر واذا ابلغاممة اليت تظل القافةل ابقية يف ماكهنا، قال فاذلي اريده اذا  ما زال ابقيا  هناك فارسل عليه 

ان جند اوصافه يف التوارة.من يأ يت به، وقال لعمه ا  يب طالب: عُْد به اىل مكة، فالهيود حّساد يكيدون هل، فا 

وسِل يف كتاهبم. واعلن  عليه هللا وقد أ من لك من نسطور احلشفة ومليكها النجاَش، ملّا رأ اي اوصاف النيب صىل

وقد أ من ايضا  حار  بن  وسِل بني الروم، فاستفهد. عليه هللا العامل النرصاين املفهور ضغاطر اوصافه صىل

ورؤساء الروحانيني يف الفام، وملوكها اي صاحب ايليا، وهرقل،  - العامل النرصاين املفهور - ايب مشر الغساين

وسِل يف كتهبم. االّ ان هرقل مل يعلن اميانه حرصا   عليه هللا وابن انطور، وجارود، وامثاهلم، ملّا رأ وا اوصافه صىل

 عىل احلمك والسلطة.

وسِل  حىت أ خذ  عليه هللا مثال هؤالء كثري مثل سلامن الفاريس اذلي اكن نرصانيا ، وما ان رأ ى اوصافه صىلوا

 يتحرى عنه وملا رأ ه أ سِل. وكذكل متمي وهو عامل جليل، والنجاَش
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ا رأ ينا مكل احلشفة املفهور، ونصارى احلشفة، واساقفة جنران.. فهؤالء لكهم خيّبون ابالتفاق: اننا أ منا مل

 وسِل  يف كتشنا. عليه هللا اوصافه صىل

 احلجة الثالثة:

س نذكر عىل  سشيل املثال حفسب، أ ايت من التوراة وال جنيل والزبور  
1

 عليه هللا اليت تشرش ابلرسول صىل 

 وسِل.

 الاول: هناك أ ية يف الزبور ما معناه.

مه ابعث لنا مقمي الس نة بعد الفرتة" ِّ  وسِل. عليه هللا ن اسامئه صىلومقمي الس نة هو م "الّل

 وأ ية ال جنيل:

 "قال املس يح اين  ذاهب اىل أ يب وابيمك ليبعث فيمك الفارقليطا"
2

 اي ليبعث فيمك أ محد. 

 وأ ية اخرى من الاجنيل:
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  "واين اطلب من ريب فيعطيمك فارقليطا  يكون معمك اىل الابد"
3

 . 

وسِل يف تكل الكتب  عليه هللا نيب صىلوالفارقليط: الفارق بني احلق والباطل، وهو امس ال 
4

. 

 وأ ية التوراة:

ّن هاجر تدل ويكون من ودلها َمن يُده فوق امجليع ويد امجليع مشسوطة اليه ابخلفوع"  "ان هللا قال ل براهمي. ا 
5

. 

 وأ ية اخرى يف التوراة:

ل اذلي ال يقبل قول النيب وقال اي موىس اين مقمي هلم نشيا  من بين اخوهتم مثكل وأ جري قويل يف مفه والرج"

 "اذلي يتلكم ابمسي فاان انتقم منه
2

. 

 وأ ية اثلثة يف التوراة:

--- 
1
اورد الاس تاذ اغلب هذه ال ايت ابللغة العربية، وعندما حاولُت ارجاع لك أ ية اىل مصدرها يف الاانجيل وجدت   

رمغ الاحتفاظ ابملعىن العام، ذلا ادرجهتا كام ذكرها الاس تاذ يف اختالفا  كبريا  بني طبعاهتا وتفاوات  واحضا  يف ترجامهتا اخملتلفة 

 ال صل.ـ املرتمج.
2
 الاحصاح الرابع عرش.ـ املرتمج. - اجنيل يوحنا  

3
 الاحصاح الرابع عرش.ـ املرتمج. - اجنيل يوحنا  

4
 يف النيب محمد صىل هللا عليه ولكن يبدو أ ن املرتمجني قد تركوا لفظ فارقليط يف ترامجهم لالجنيل لفهرته دلى املسلمني  

 - وسِل ولقد تتبع رمحة اّلّل الهندي يف "اظهار احلق" اختالف الرتجامت يف خمتلف الطبعات ابتداء  من اقدم طبعاهتا.

 املرتمج.
5
 املرتمج. - الاحصاح السابع عرش. - سفر التكوين  

6
 املرتمج. - الاحصاح الثامن عرش. - سفر التثنية.  
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وىس: رب اين اجد يف التوراة أ مة مه خري امة اخرجت للناس يأ مرون ابملعروف ويهنون عن املنكر قال م"

 ."ويؤمنون ابهلل، فاجعلهم اميت، قال: تكل امة محمد

 تنشيه:

وسِل ابسامء رساينية مضن اسامء عّبية مفثال : )مففَّح، ُمنَْحمنا،  عليه هللا لقد عّّبت الكتب عن امس محمد صىل

وسِل  عليه هللا صىل "محمد"وغريها من الاسامء اليت ترد مبعىن محمد يف اللغة العربية. أ ما الامس الرصحي  محياطا(

 فِل يأ ت ااّل اندرا ، وهذا قد حّرفه الهيود حلسدمه وعنادمه، مهنا أ ية الزبور:
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وجود هذه ال ية ال تية . وقد اعلن عن "اي داود يأ يت بعدك نيب يسمى امحد ومحمدا  صادقا  س يدا ، امته مرحومة"

، لٌك من عبد هللا بن َعرو بن العاص وهو احد العبادةل   ِ يف التوراة قبل ان تلعب فهيا ايدي التحريف كثريا 

الس بعة اذلين هلم اطالع واسع عىل الكتب السابقة، وعبد هللا بن سالم وهو من مفاهري علامء الهيود اذلي 

هو من  علامء الهيود. ال ية ختاطب س يدان موىس عليه السالم، س بق أ قرانه يف الاسالم، وكعب الاحبار و 

 مث تتجه اىل النيب اذلي س يأ يت:

اي اهيا النيب اان ارسلناك شاهدا  ومشرشا  ونذيرا ، وحرزا  لالميني، أ نت عبدي، مّسيُتك املتولك، ليس بفظ وال "

غفر ولن يقبضه هللا حىت يقمي به املةل غليظ، وال خّصاب يف الاسواق، وال يدفع السيئة ابلسيئة، بل يعفو وي

. "العوجاء بأ ن يقولوا: ال اهل ااّل هللا
1

 

 وأ ية اخرى من التوراة:

يف هذه ال ية قد ورد  "محمد"ولفظ  "محمد رسول هللا مودله مبكة، وجهرته بطيبة، وملكه ابلفام. وامته امحّلادون"

 ابمس رسايين يعين محمد.

 وايضا  أ ية اخرى من التوراة:

. فهذه ال ية ختاطب اذلي سيبعث بعد موىس عليه السالم من بين "انت عبدي ورسويل مسيتك املتولك"

اسامعيل اذلين مه اخو بين اُساق. 
2

 

 وأ ية اخرى من التوراة:

  "عبدي اخملتار ليس بفظٍ وال غليظ"
3

 وسِل. عليه هللا واخملتار هو املصطفى وهو امس من اسامء النيب صىل 

--- 
1
 ــ املرتمج.42ا( الاحصاح)اشعي  

2
 املرتمج. - .15الاحصاح   - سفر التثنية  

3
 املرتمج. - .15الاحصاح   - سفر التثنية  
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معه "اذلي برُّش به بعد عيىس عليه السالم يف الاجنيل، مهنا:  "رئيس العامل"وقد جاءت تعاريف متنوعة ختص 

يد يعين الس يف. اي س يأ يت من هو صاحب فقضيٌب من حد "قضيب من حديد يقاتل به وامته كذكل

 الس يف، وامته مأ مورة ابجلهاد، كام وصفهم القرأ ن الكرمي يف ختام سورة الفتح:

)َوَمثلُهم يف الاجنيل َكَزرعٍ أ َخَرَج َشْطئَُه فأ َزَره فاس َتْغلظَ فاس توى عىل ُسوقه يُعِجُب الُزّراَع ليغيظَ هبم 

 (21الفتح: الكفّار( )
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ة اخرى مفاهبة لهذه يف الاجنيل. وهناك أ ايت كثري 
1

 

 جاءت يف الباب الثالث والثالثني من الكتاب اخلامس من التوراة هذه ال ية:

 ."وقال: جاء الرب من سيناء وارشق لنا من ساعريا س تعلن من جبل فاران ومعه الوف الاطهار يف ميينه"

ن طورسينا، فهيي ختّب عن نبوة عيىس عليه فهذه ال ية مثلام ختّب عن نبوة موىس عليه السالم ابقبال احلق م

وسِل بظهور احلق من  عليه هللا ويف الوقت نفسه ختّب عن نبوة محمد صىل "ارشق لنا من ساعريا"السالم بــ 

ومعه الوف "وسِل. أ ما  عليه هللا فاران اليت يه جبال احلجاز ابالتفاق، فال ية ختّب ابلرضورة عن نبوته صىل

هيي تصّدق حمك ال ية الكرمية يف ختام سورة الفتح يف: )ذكل َمثَلهُْم يف التوراة( ... اذ تصف ف  "ال طهار يف ميينه

 وسِل ابالطهار القديسني ومه الاولياء الصاحلون. عليه هللا احصابه صىل

 وجاءت هذه ال ية يف الباب الثاين والاربعني من كتاب اشعيا:

سل اليه الروح ال مني وهو جّبائيل يعلّمه مث بعد ذكل ان احلق س بحانه سيبعث صفيه يف أ خر الزمان وسري "

يعِل الناس كام علّمه جّبائيل، وحيمك بني الناس ابحلق، وهو نوٌر س ُيخرج الناس من الظلامت اىل النور. وقد 

 وسِل. عليه هللا . فهذه ال ية تبني بوضوح اتم اوصاف الرسول  صىل"علمين ريب ما س يقع فاقول لمك

 ابع من كتاب النيب ميخائيل ال ية ال تية:ويف الباب الر 

س تكون يف أ خر الزمان أ مة مرحومة تعبد احلق وتوثر اجلبل املقدس، وجيمتع الهيا خلق كثري هناك من لك اقلمي "

 ."تعبد الرب وال ترشك به

 واخللق الكثري مه احلجاج اذلين يقصدون ذكل اجلبل "َعَرفة"فهذه ال ية تبني 

--- 
1
 املؤلف هذه ال ايت يف ال جنيل ابللغة الرتكية مفريا  اىل مواضعها.ــ املرتمج. يورد الاس تاذ  
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 املقدس ويعبدون هللا، وان الامة املرحومة يه امة محمد، حيث ان هذا الوصف شعارمه.

 ويف الباب الثاين والس بعني من الزبور هذه ال ية:

 الارض، وترده الهدااي من اليمن واجلزائر، وتسجد هل انه ميكل من البحر اىل البحر، ومن الاهنار اىل اقايص"

امللوك وتنقاد اليه، ويصىّل عليه لك وقت ويدعى هل ابلّبكة لك يوم. وتفع انواره من املدينة، وس يدوم ذكره 

 ."ابد ال ابد، وان امسه موجود قبل  ان ختلق الفمس، وسيبقى امسه ما  بقيت الفمس

وسِل، فهل جاء بعد نيب هللا داود عليه السالم نيٌب غري محمد  عليه هللا صىل فهذه ال ية رصحية يف وصف النيب

وسِل اذلي اعلن ادلين رشقا  وغراب ، وجعل امللوك يعطون هل اجلزية صاغرين، وانقاد هل امللوك  عليه هللا صىل
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غت انواره من والسالطني انقياد خضوع وحمبة، وتوهب هل الصلوات والادعية يوميا  من مخس الشرشية، وبز 

 املدينة؟.. فهل هناك غريه؟.

ال اتلكم ايضا  معمك كثريا  ل ن "وال ية العرشون من الباب الرابع عرش من اجنيل يوحنا )املرتمج اىل الرتكية( يه: 

 "رئيس هذا العامل يأ يت، وليس هل يّف شئ او ليس هل عندي مثيل
1

. 

 وسِل. عليه هللا ر لس يدان الرسول صىلفعبارة س يد العامل هو خفر العامل، وهو عنوان مفهو 

 وال ية السابعة من الباب السادس عرش من اجنيل يوحنا:

 "لكين اقول لمك احلق انه خري لمك ان انطلق، ل نه ان مل انطلق ال يأ تيمك املعّزي"
2

فهل املسيّل بعد عيىس عليه  

 الزوال والاعدام الابدي فيسلهيا، وهو وسِل. فهو اذلي ينقذ الشرشية من حمك عليه هللا السالم غري محمد صىل

 س يد العاملني وخفر الاكئنات.

 وال ية الثامنة من الباب السادس عرش من اجنيل يوحنا:

)اي يلزهمم عىل اخلطيئة والصالح واحلمك(  "ومىت جاء ذاك يبكت العامل عىل خطية وعىل بٍر وعىل دينونة"

س من ال اثم واخلطااي والرشك، ويبدل اسس الس ياسة فاذلي يبدل فساد العامل اىل صالح، وينقذ النا

 وسِل  ؟. عليه هللا واحلامكية يف ادلنيا، من يكون غري محمد صىل

--- 
1
 من اجنيل يوحنا )طبعة مجعيات الكتاب املقدس(.ــ املرتمج. 14ال ية الثالثون من الاحصاح   

2
 .ــ املرتمج».اليأ تيمك الفارقليط« 1572يف طبعة املوصل س نة   
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وأ ما عىل "أ و  "لقد جاء زمان قدوم س يد العامل"وال ية احلادية عرشة من الباب السادس عرش من اجنيل يوحنا: 

ن رئيس هذا العامل قد ِدينْ  . فالبد ان املراد بس يد العامل "دينونة فل 
1

 عليه هللا هو  س يد الشرشية محمد صىل 

 وسِل.

اذا جاء روح احلق ذاك، فهو اذلي يرشدُك احلق لكه، "اجنيل يوحنا:  وال ية الثالثة عرشة من الباب الثاين من

 ."ل نه ال ينطق من عنده، بل يتلكم بّك ما يسمع وخيّبُك ابل يت من الامور

وسِل دعا الناس مجيعا   عليه هللا وسِل . مفن غريه صىل عليه هللا فهذه ال ية رصحية يف حق الرسول الكرمي صىل

 ينطق ااّل ابلويح، ويقول ما يسمعه من جّبائيل عليه السالم؟ ومن غريه خيّب عن اىل احلق؟ ومن غريه ال

خبارا  مفصال ؟  احدا  القيامة وال خرة ا 

وذكل  "مصطفى" "اخملتار" "امحد" "محمد"وسِل تفيد معىن  عليه هللا مث ان يف حصف الانشياء اسامء للرسول صىل

 ابللغة الرساينية والعّبية:
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كام انه يف التوراة امس )منحمنّا( وهذا  "محمد"ليه السالم؛ هناك: )مففّح( ويه مبعىن: ففي حصف شعيب ع 

. كام جاء يف الزبور )محياطا( وهو مبعىن نيب احلرم. وفيه ايضا  )اخملتار(، وقد جاء يف التوراة "محمد"مبعىن امس 

بور. ويف حصف ابراهمي والتوراة: امس )احلامت، اخلامت(، وجاءت لكمة )مقمي الس نة( يف لك من التوراة والز 

 )مازماز(. ويف التوراة ايضا  )أ حيد(.

 وسِل: عليه هللا وقد قال الرسول صىل

 "امسى يف القرأ ن محمد ويف الاجنيل أ محد ويف التوراة ُاحيد، وامنا مسيت ُاحِيَد ل ين ُاحيد عن اميت انر هجمن"
2

فال شك انه اعظم نيب بني الانشياء  "القضيب والهراوةصاحب "ومن الاسامء النبوية اليت وردت يف الاجنيل  

وسِل اذ الامة العربية مه  عليه هللا فهذه الصفةخاصة به صىل "انه صاحب التاج"جبهاده وهجاد امته. وكذكل: 

املعروفون ابلعاممة والعقال بني الامم والتاج والعاممة مبعىن واحد. فصاحب التاج املذكور يف الاجنيل ليس ااّل 

وسِل. وفيه كذكل: البارقليط أ و الفارقليط، ومعناه كام جاء يف تفسري الاجنيل: انه  عليه هللا لرسول صىلا

وسِل اذلي يدعو الناس اىل احلق. وقد قال عيىس  عليه هللا الفارق بني احلق والباطل، وهو امس النيب صىل

 ساذهب يك جيئ س يد"عليه السالم يف الاجنيل: 

--- 
1
من س يد، ينقاد هل لك عرص ثالمثئة ومخسون مليون خشص انقياد طاعة وحب منذ الٍف وثالمثئة س نة،  نعم! أ عظم به  

 املؤلف. - ويستسلمون ل وامره، وجيددون معه البيعة  يوميا  ابلسالم عليه.
2
 املرتمج. - (143عن ابن عباس ريض هللا عنه )الانوار احملمدية من املواهب الدلنية   
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وسِل قد جاء بعد عيىس عليه السالم، وترأ س العامل وفّرق بني احلق  عليه هللا غري محمد صىل فهل "العامل

والباطل، وارشد الناس اىل اخلري والصالح. اي ان عيىس عليه السالم اكن  يشرّش دوما  انه س يأ يت احدمه 

قال عيىس ابن مرمي اي بين  بعدي وال تبقى احلاجة ايّل فاان مقدمة هل. كام يرصح بذكل القرأ ن الكرمي: )واذ

ارسائيل اين رسوُل هللا اليمُك ُمَصدقا  ملا بني يَدّي من التوراة ومشرّشا  برسوٍل يأ يت من بعدي امُسه امحد( 
 (.2)الصف: 

نعم ان عيىس عليه السالم قد برّش أ مته كثريا  ابنه س يجئ س يد العامل 
1

ورئيسه ويذكره ابسامء خمتلفة سواء  

 العّبية. فالعلامء احملققون يرون ان هذه الاسامء تعين: أ محد، محمد، الفارق بني احلق والباطل.ابلرساينية أ و 

وسِل اكرث من غريه من الانشياء علهيم السالم  عليه هللا سؤال: ِلَم برّش عيىس عليه السالم بقدوم النيب صىل

 بيامن اكتفى ال خرون ابالخبار عنه فقط؟

وسِل قد انقذ عيىس عليه السالم من تكذيب الهيود ومن افرتاءاهتم  عليه هللا صىلاجلواب: ل ن الرسول الكرمي 
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الفنيعة، وانقذ دينه من حتريفات فظيعة، فضال  عن انه اىت برشيعة مسحاء بدال  من تكل الرشيعة اليت ارهقت 

مكةل ملا هو انقص يف بين ارسائيل اذلين ال يؤمنون بعيىس عليه السالم فهذه الرشيعة الغراء جامعة لالحاكم م

وسِل بأ نه  عليه هللا رشيعة عيىس عليه السالم. ومن هنا تأ يت بفارة عيىس عليه السالم ابلرسول الكرمي صىل

 س يأ يت رئيس العامل..

*** 

وهكذا نرى كيف ان التوراة والاجنيل والزبور وسائر حصف الانشياء قد اعتنت بنيب أ خر الزمان وتضم أ ايت 

بينا مناذج مهنا. فهو مذكور ابسامء ونعوت خمتلفة يف تكل الكتب. تُرى من يكون نيب أ خر الزمان كثرية نعوته، كام 

 وسِل! عليه هللا اذلي ذكرته مجيع كتب الانشياء ذكرا  جادا  اىل هذا احلد، يف أ ايت مكررة مهنا، غري محمد صىل

--- 
1
 الصفا اجنيال  مكتوب عىل جدل الغزال فقرأ  فيه ال ية ال تية: يف مقّبة مشعون» اولياجليب«لقد رأ ى الرحال الرتيك املفهور   

)ايتون( مولود )أ زربيون( من نسل ابراهمي )بروفتون( يصبح نشيا  )لوغسلني( ليس كذااب  )بنت افزنوالت( يكون مودله 

( امحد محمد  »محمد«مبكة )كه اكلوشري( يأ يت ابلصالح والرشاد )تونو منني( امسه املبارك )مواميت( )حمّرفة عن 

 املؤلف. - )ايسفيدوس( اذلين معه ويتبعونه )اتكرديس( مه اساس هذه ادلنيا )بيست بيث( وهو س يد العامل.

#228 

 القسم الثاين

)اي قبل البعثة  "الفرتة"من الارهاصات ودالئل النبوة هو: اخبار الكهان والاولياء العارفني ابهلل يف عهد 

، وتركوا اخبارمه لنا يف اشعارمه. هذه  ليهع  هللا النبوية( عن جميئه  صىل وسِل فقد اعلنوا عنه امام املل 

 الاخبارات كثرية جدا ، فال نذكر مهنا ااّل ما هو منترش ومفهور ومقبول دلى رجال السري والتأ رخي.

ة، وأ من. وسِل يف الكتب القدمي عليه هللا من أ وصاف الرسول صىل - من ملوك اليمن - الاول: ما رأ ه املكل تُبعّ 

 واعلن ذكل شعرا :

 شهدُت عىل أ محد            أ نه رسوٌل من هللا ابري النََسم

 فلو ُمدَّ َعري اىل َعره            لكنُت وزيرا  هل وابن مع

 اي كنت هل كعيل ريض هللا عنه.

د، عن الرساةل ال محدية شع را  قبل البعثة الثاين: اعالن قس بن ساعدة الفهري اببلغ خطباء العرب واملوِحّ

 ابالبيات االتية

 ارسل فيـنا أ محد                خري نـيب قـد بُعث
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 صىل عليه هللا ما                 جّع هل ركٌب وُحث

وسِل. فأهُلم هذا البيت عن الرساةل  عليه هللا الثالث: ما قاهل كعب بن لؤي وهو أ حد أ جداد النيب صىل

 ال محدية.

 محمد                  فيخّب اخبارا  صدوقا  خبريهاعىل غفةٍل يأ يت النيب 

وسِل،  عليه هللا الرابع: ما رأ ه س يف بن ذي يزن احد ملوك اليمن يف الكتب السابقة من اوصاف الرسول صىل

وسِل اىل اليمن مع قافةل قريش دعامه املكل  عليه هللا وأ من به واش تاق اليه، وعندما ذهب جّد النيب صىل

 ن وقال هلم:س يف بن ذي يز 

 اذا ودل بهتامة )اي: احلجاز( ودٌل بني كتفيه شامٌة اكنت هل الامامة وانك عبداملطلب جلّده.

وسِل أ خذه اخلوف والروع، فانطلقت  عليه هللا اخلامس: عندما نزل الويح ل ول مرة عىل الرسول الكرمي صىل

 به خدجية حىت اتت ورقة بن نوفل )ابن مع خدجية( فقالت: اي
#229 

وسِل ما  عليه هللا ابن مع امسع من ابن اخيك. فقال هل ورقة: اي ابن ايخ ماذا ترى؟ فاخّبه رسول هللا صىل

رأ ى.  فقال هل ورقة: هذا الناموس اذلي نّزل هللا عىل موىس ايليتين فهيا جدعا ، ليتين اكون حيا  اذ خيرجك 

… قومك
1

 

يّن أ شهد أ نّك أ نت   النيب املنتظر وبرَشَّ بَك عيىس.ومما قاهل ورقة: برّش اي محمد ا 

السادس: ملا رأ ى عثالكن امحلريي العارف ابهلل قريفا  قبل البعثة قال هلم: هل فيمك من يّدعي النبوة؟ فأ جابوه: 

 ال، مث سأ ل السؤال نفسه زمن البعثة، فقالوا: نعم، ِان فينا من يّدعي النبوة، فقال: ان العامل ينتظره.

وسِل قبل البعثة، مث جاء بعد البعثة  عليه هللا ء النصارى وهو ابن العال عن النيب صىلالسابع: اخّب احد علام

وسِل وقال هل: واذلي بعثك ابحلق لقد وجدُت صفتك يف الاجنيل وبرّش بك ابن  عليه هللا فرأ ى النيب صىل

 البتول.

 ن هذه السلطنة.الثامن: قال النجاَش مكل احلشفة اذلي س بق ذكره: ليَت يل ِخْدَمُته بدال  ع

*** 

وسِل نورد ما قاهل الكهان  عليه هللا وبعد ما ذكران ما تنبأ  به هؤالء العارفون ابلهام من هللا عن جمئ الرسول صىل

وسِل وتنبأ وا عن  عليه هللا وتنباؤا به من أ خبار الغيب بوساطة الارواح واجلن، فقد رّصحوا مبجئ النيب صىل

وف ال نذكر االّ ما هو يف حمك املتواتر ومذكور يف  كتب السرية والتأ رخي وحنيل نبوته ومه كثريون، االّ اننا س

 قصصهم  املطوةل واقواهلم املسهبة اىل كتب السرية. فال نذكر هنا ااّل اخلالصة.

189



اذلي اكن شق انسان يدا  واحدة ورجال  واحدة وعينا  واحدة. أ خّب هذا  "ِشق"الاول:  الاكهن املوسوم  بــ 

 وسِل مرارا  حىت وصلت اقواهل حّد التواتر. عليه هللا عن النيب صىلالاكهن 

ـ  اذلي اكن انجوبة من العجائب حيث اكن جسدا  ال جوارح هل وال عظم  "سطيح"الثاين: اكهن الفام املسمى  بـ

ى مكل فيه االّ الرأ س  ووهجه يف صدره، وقد عاش كثريا ، اش هترت اخباره الغيشية الصادقة كثريا  حىت ان كرس 

من انفقاق رشفات  - وسِل عليه هللا زمن والدة الرسول صىل - فارس عندما رأ ى الرؤاي العجيبة اليت هالته

 ايوانه ال ربعة عرشة

--- 
1
 (.4/394، 2542حصيح: رواه الامام أ محد. قال العالمة أ محد شاكر: اس ناده حصيح )حتقيق املس ند رمق   

#230 

ليسأ ل سطيحا  عن حمكة هذه الرؤاي، فأ رسل اىل كرسى الكما  هبذا  "زانموي"وسقوطها، بعث عاملا  امسه 

س يحمك فيمك اربعة عرش ملاك  مث س ُتمحى سلطتمك وتُزال دولتمك، وس يأ يت من يظهر دينا  جديدا ، "املعىن: 

 . وهكذا اخّب سطيح خّبا  رصحيا  عن جمئ نيب أ خر الزمان."فيكون سشبا  يف زوال دينمك ودولتمك

ّب سواد بن قارب ادلويس، وخنافر وأ فعى جنران )من ملوكها(، وجذل بن جذل الكندي، وابن خلصة وقد اخ

ادلويس، وفاطمة بنت النعامن النجارية وامثاهلم من الكهان املفهورين. قد اخّبوا مجيعا  عن جمئ نيب أ خر 

 .وسِل كام ذكرته كتب التارخي والسرية مفصال   عليه هللا الزمان  وانه محمد صىل

 هللا وان سعد بن بنت كريز وهو من اقارب عامثن ريض هللا عنه قد تلقى بطريق الكهانة خّب نبوة محمد صىل

وسِل من الغيب، فأ شار اىل عامثن ريض هللا عنه ابالميان يف اول ظهور الاسالم قائال : انطلق اىل محمد  عليه

 وأ من، فأ من عامثن واورده سعد شعرا :

 اىل اليت           هبا ُرْشُده وهللا هَيِدي اىل احلق هدى هللا عامثن بقويل

*** 

وسِل. والهاتف هو الصوت العايل اذلي  عليه هللا واخّبت الهواتف ايضا  كام اخّب الكهان عن جمئ الرسول صىل

 يُسَمع ممن ال يُرى خشصه.

 مهنا: سامع ذايب بن احلار  هاتفا  من جين، واصبح سشبا  ل سالمه واسالم غريه:

 اي  ذايب اي ذايب            امسع الَعَجب الُعجاب

 بُعث محمٌد ابلكتاب       يدعو مبكة فال جُياب

 ومهنا: سامع ابن  قرة الغطفاين هاتفا  يقول:
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ر ابطٌل فانقمع  جاء احلق فَسطع               وُدِمّ

 فاكن سشبا  يف اميان بعض الناس.

 كثرية جدا .وهكذا فشفارة الكهان والهواتف مفهورة و 

*** 
#231 

 وسِل كام مسع من الكهان والهواتف. عليه هللا وقد مُسع من جوف الاصنام وذابحئ الُنصب خّب جمئ النيب صىل

 مهنا: ان صمن قبيةل مازن اخّب عن الرساةل الامحدية اذ اندى فقال: هذا النيب املرَسل جاء ابحلق املزَنل.

ـ وكذكل فان سشب اسالم عباس بن مرداس هذ فقال ذكل  "ضامر"ه احلادثة املفهورة: انه اكن هل صمن يسمى ب

الصمن يوما . 
1

 

 اودى ضامر واكن يُعبد             قبل البيان من النيب محمد

بَه رجٌل ليذِبه قرابان  لصمن يقول:  وقد مسع َعر ريض هللا عنه قبل اسالمه صوات  من نجل قرَّ

اّل هللا. اي أ ل اذلبيح، أ مٌر جنيح، رجٌل فصيح،  يقول: ال اهل ا 
2

 

 وهكذا فهناك حواد  مفاهبة كثرية جدا  امثال ما ذكرانه قد نقلته الكتب املوثوقة يف السرية والتارخي.

*** 

وكام ان الكهان والعارفني ابهلل والهواتف حىت الاصنام واذلابحئ اخّبوا عن الرساةل ال محدية، واصبح لك 

ذكل بعض الاجحار وشواهد القبور وجدت علهيا عبارات ابخلط القدمي حاد  سشبا  السالم قسم من الناس ك

 وقد أ من لسشب ذكل قسم من الناس. "محمد مصلح أ مني"

َّة ابلنيب صىل "محمد مصلح أ مني"نعم ان عبارة  وسِل اذ هو املتصف ابملصلح الامني ول نه مل يكن  عليه هللا حري

 حريني هبذا الامس. قبل ذكل من يتسمى ابمس محمد سوى رجال ومه غري

 القسم  الثالث   من  الارهاصات

وسِل، فاحلواد  اليت يرتبط ظهورها مبودله واليت  عليه هللا هو ال ايت واحلواد  اليت ظهرت عند مودله صىل

حدثت قبل البعثة يُعّد لك مهنا معجزة من معجزاته ويه كثرية جدا ، االّ اننا س نورد هنا امثةل مفهورة قبلها 

 حلديث. وثبتت دلهيم حصهتا.اامة ا

--- 
1
 ( للخرائطي يف الهواتف وابن عساكر. وس نده ضعيف.472/ 12ضعيف: حديث عباس بن مرداس عزاه الكزن )  

2
وسِل: ابب اسالم َعر بن اخلطاب ريض هللا عنه، وس ياق  عليه هللا رواه البخاري يف فضائل احصاب النيب صىل  
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الفتح الرابين( قال  2939/ 29صة اخرى قريبة مهنا يف مس ند الامام أ محد)احلديث عند البخاري طويل، ووردت ق

 الهيمثي: رواه أ محد ورجاهل ثقات.

#232 

ال ول: ما رأ ته امه 
1

ورأ ته ام عامثن بن العاص  "من النور اذلي خرج معه عند والدته"وسِل  عليه هللا صىل 

. فقد قلن: رأ ينا نورا  حني الوالدة اضاء لنا ما بني وام عبد الرمحن بن عوف اللتان ابتتا عندها ليةل الوالدة

 املرشق واملغرب...

 الثاين: انتاكس معظم الاصنام اليت اكنت يف الكعبة.

 الاربعة عرشة. "ارجتاج ايوان كرسى وسقوط رشفاته"الثالث: 

س .  "غيض ِبرية"الرابع:   "الف عام مل خْتمد ومخود انر فارس واكن لها"ساوة تكل الليةل ويه اليت اكنت تقدَّ
2

 حيث اكنت توقد يف اصطخراابد ويعبدها اجملوس. 

فهذه احلواد  الاربعة امنا يه اشارات اىل أ ن ذكل املولود اجلديد س يحظر عبادة الاصنام وس يدّمر سلطنة 

 فارس، وس يحرم تقديس ماال يأ ذن به هللا.

االّ اهنا قريبة احلدو  للوالدة، ذلا فهيي من اخلامس: حادثة الفيل: ويه مع اهنا ليست من حواد  تكل الليةل 

ُّك ابحصاب الفيل( ... ال ية.  الارهاصات ايضا ، وقد بيهّنا القرأ ن الكرمي يف قوهل تعاىل. )أ لَْم تَر كَيَف فَعَل رب

وخالصة قصهتا: ان أ برهة مكل احلشفة اراد هدم الكعبة، فساق امام اجليش فيال  عظامي  يقال هل: محمود، فلام 

صل الفيل قرب مكة بََرك ومل ميض همام حاولوا معه، فلام نجزوا عادوا، ااّل أ ن طيور أ اببيل مل ترتكهم ساملني و 

فرمهتم ِبجارة من جسيل  واذلهتم فاهنزموا رش هزمية. هذه القصة مفهورة يف كتب التارخي ويه من عالمئ نبوته 

 ه، الكعبة، من دمار ابرهة جناة خارقة للعادة.وسِل حيث جَنْت ِقبلَُته واحّب موطن الي عليه هللا صىل

 "رأ ت غاممة تظهل وهو عندها - السعدية - وقد روى أ ن حليمة "السادس: اظالل هللا هل ابلغامم يف سفره 
3

يف  

 صباه وشهدها زوهجا، فأ خّب الناس بذكل فاصبحت حادثة معروفة مفهورة.

 "ر للفام مع َعه وهو يف الثانية عرشة من َعرهكام رأ ى الغامم ِبريا الراهب وأ راه الناس ملا ساف"
4

. 

 - وملاكن يظالنه"وسِل من سفره من الفام.  عليه هللا صىل "ويف رواية ان خدجية ونساءها رأ ينه ملا قدم"

. "فأ خّبها انه رأ ى ذكل منذ خرج معه يف سفره"غالم خدجية  "فذكرت ذكل مليرْسة - اكلغامم
5

 

--- 
1
والبهيقي، وحديث النور اذلي خرج معه أ ضاء هل مجيع الارض رواه جامعة وحصحه ابن حبان حصيح: كام رواه أ محد   

( قال احملقق: حصيح. وانظر مجموع 5751( واملفاكة )5539/ 2(. وانظر تفصيالته يف الفتح )311/ 3واحلاُك )اخلفايج: 

( عن ايب امامة قال: 3445ع الصغري برمق )( ويف حصيح اجلام224 - 223/ 5الاحاديث الواردة يف ذكل يف مجمع الزوائد )
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رواه ابن سعد، قال احملقق: » رأ ت ايم ك نه خرج مهنا نوٌر أ ضاءت منه قصور الفام«وسِل:  عليه هللا قال رسول هللا صىل

 حصيح.
2
لخصه يف جاء يف كتاب )املصنوع يف معرفة احلديث املوضوع لعيل القارئ امليك( واذلي حققه عبد الفتاح ابو غده ما م  

: فهذا احلديث ليس بصحيح )املقصود: ارجتاج ايوان كرسى وسقوط اربع عرشة رشفه، ومخود انر فارس، وغيض 15ص 

/ 2» )تأ رخيه«ِبرية ساوه...(. مث قال: وال يغرنك ذكر بعض العلامء هل يف كتب السرية والتارخي، مثل ابن جرير الطّبي يف 

(، 71 - 27/ 1ايضا  )» دالئل النبوة«(، والبهيقي يف  11ــ 12» )دالئل النبوة«(، وايب نعمي الاصفهاين يف 132 - 131

( والس يوطي يف 122 - 121/ 1»)رشح املواهب الدلنية«(، والزرقاين يف 1/23»  )املواهب الدلنية«والقسطالين يف 

/ 1» )سرية خري العباد نيل الهدى والرشاد يف«(، والفايم الصاحلي يف السرية الفامية 51/ 1» )اخلصائص الكّبى«

( وغريمه. فان هؤالء املؤلفني وامثاهلم رمحهم هللا تعاىل، يذكرون يف كتهبم هذه: لك ما ورد يف الباب مما حص 439 - 421

 ومما مل يصح لتسجيهل ومعرفته ومتحيصه وغربلته، ال لصدقه وحصته..
3
 (.315/ 3س )اخلفايج كام رواه الواقدي وابن عساكر وابن سعد يف تأ رخيه عن ابن عبا  

4
 ( من الاشارة احلادية عرشة.17حصيح: انظر الهامش )  

5
 (.315/ 3اخلفايج )  

#233 

السابع: وثشت ابلنقل الصحيح 
1

انه نزل يف بعض اسفاره قبل البعثة حتت جشرة ايبسة فاعفوشب ما حولها " 

 ."وتدلت عليه اغصاهنا"اي منت وعلت  "واينعت يه فأ رشقت

ه اكن اذا أ لك مع َعه ايب طالب وأ هل وهو صغري ش بعوا ورووا واذا غاب، فأ لكوا يف غيشته مل وان"الثامن: 

 "يف بعوا
2

 وهذه حادثة مفهورة وحصيحة. 

وسِل شىك جوعا   عليه هللا ما رأ يته صىل"وسِل وحاضنته:  عليه هللا موالة رسول هللا صىل - وقد قالت أ م امين

. "وال عطفا  صغريا  وال كبريا  
3

 

لتاسع: الّبكة اليت حصلت يف غمن وجامل مرضعته حليمة السعدية خالفا  للقوم. وهذه حادثة مفهورة وال ريب ا

يف حصهتا. 
4

 

 "ان اذلابب اكن ال يقع عىل جسده وال ثيابه"و 
5

وما اكن يؤذيه. ولقد ور  الف يخ عبد القادر الكيالين  

 اذ اكن ال يقع عليه اذلابب ايضا .وسِل،   عليه هللا )قدس رسه( هذا عن جّده الاعظم صىل

 وسِل لدلنيا، وال س امي ليةل مودله. عليه هللا العارش: كرثة الرمج ابلفهب الساموية بعد جمئ النيب صىل

، وبيّنا أ ن املراد من سقوط "اللكمة اخلامسة عرشة"ولقد أ ثبتنا سقوط الفهب الساموية ورمج الف ياطني يف 

قطع رصد الف ياطني واجلن عن السامء ومنعهم من اسرتاق السمع.مفا دام  الفهب الساموية هو الاشارة اىل

وسِل قد برز ابلويح اىل العامل امجع لزم اذا  ان متنع اقوال الكهان ومن يتلكم عن الغيب  عليه هللا الرسول صىل
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ش هبة اكنت يف من اقوال اجلن امللفقة ابلكذب وخالف الواقع حىت ال يلتشس الويُح بغريه وال تكون هناك اية 

امر الويح. فلقد اكنت الكهانة كثرية جدا  قبل النبوة، ولكن بعد نزول القرأ ن الكرمي حظرت بتاات ، حىت أ ن 

كثريين مهنم أ منوا، ل هنم مل جيدوا خمّبهيم من اجلن ليتنبأ وا هلم الاخبار الغيشية. فسدَّ القرأ ن الكرمي اذا  الطريق  

السابقة يف اوراب يف الوقت احلارض دلى الوسائط اذلين يريدون حتضري  علهيم. ولقد ظهر نوع من الكهانة

 الارواح... وعىل لك حال...

--- 
1
 (.1/325(. الففا )3/315اخلفايج )  

2
 (.315/ 3كام رواه ابن سعد وغريه )اخلفايج   

3
 (.315/ 3اخلفايج )  

4
 (.14( من الاشارة )33(. راجع الهامش )313/ 3اخلفايج )  

5
 (.3/311فايج )اخل  

#234 

 وسِل قبل بعثته. عليه هللا احلاصل: لقد ظهرت حواد  كثرية وأ شخاص كثريون لتأ ييد نبوة محمد صىل

نعم! ان اذلي س يكون س يد العامل 
1

، واذلي سيبدل مالمح العامل املعنوية، واذلي س يحول ادلنيا مزرعة   معىن 

هتا، واذلي س هيدي اجلن والانس اىل الرشد وطريق لل خرة، واذلي س يعلن عن علو مزنةل اخمللوقات ونفاس 

من العدم املطلق، واذلي س يحّل حمكة اخللق واللغز احملرّي للعامل، واذلي  - ومه الفانون - السعادة، وينقذمه

س يعِل ويعِّل مقاصد رب العاملني، واذلي س يعرف ويعّرف ذكل اخلالق العظمي... ان انساان  كهذا البد ان يكون 

لك نوع، ولك طائفة من اخمللوقات، مف تاقا  اىل جميئه وسريقبه بلهفة، ويس تعد احتفاء  مبقدمه لك شئ، و 

كام رأ ينا مصداق ذكل يف الاشارات والامثةل  - اذا ما أ علمه خالُقه بذكل - العظمي، بل س يشرش الاخرين بقدومه

به، وك نه يقول بلسان املعجزة: انت  السابقة من ان  لك نوع من اخمللوقات قد اظهر معجزاته مبا يف به الرتحيب

 صادق يف دعوتك.

--- 
1
لهو س يد عظمي حقا ؛ اذ يدوم سلطانه الفا  وثالمثائة ومخسني س نة، وهل اتباع »  لوالك لوالك..«ان من قيل يف حقه    

ة وجيّدد معه يف لك عرص بعد عرصه يزيدون عىل ثالمثائة ومخسني مليوان  من الشرش، وقد نرش رايته يف نصف املعمور

 املؤلف. - اتباعه البيعة يوميا  يف صلواهتم وسالهمم عليه وبّك استسالم واذعان وينقادون ل وامره.

، ولعل قول عىل القاري هو الوسط بني املثبتني والنافني ». لوالك لوالك ملا خلقت الافالك« تناوهل العلامء معىن  ومبىن 

 (. املرتمج.2/  1)رشح الففا  هل اذ يقول: انه حصيح معىن ولو ضعف مبىن
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 وسِل بعد القرأ ن الكرمي هو ذاته املباركة، اي ما اجمتع فيه صىل عليه هللا ان أ عظم معجزة للرسول الكرمي صىل

درا  وسِل من الاخالق السامية واخلصال الفاضةل، وقد اتفق الاعداء والاولياء عىل انه اعىل الناس ق عليه هللا

وسِل عنه  عليه هللا واعظمهم حمال  وامكلهم حماسن وفضال . حىت ان بطل الفجاعة الامام عيل ريض صىل

... "وسِل عليه هللا وامحّرت احلدق اتقينا برسول هللا صىل - ويروى اش تد البأ س - اان كنا اذا محي البأ س"يقول: 

 احد غريه من لك خصةل محيدة كام هو يف الفجاعة. وسِل يف ذروة ما ال يرىق الهيا عليه هللا وهكذا اكن صىل

للقايض   عياض املغريب، فقد اجاد فيه حقا   "الففا يف حقوق املصطفى"حنيل هذه املعجزة الكّبى اىل كتاب 

 ويف بياهنا اياّم اجادة، واثشهتا يف امجل تفصيل.

*** 

وسِل  عليه هللا عظيمة للرسول الكرمي  صىل مث ان الرشيعة الغراء اليت مل يأ ت وال يأ يت مثلها يه معجزة اخرى

 حىت اتفق الاعداء والاصدقاء علهيا..

الثالثة  "املاكتيب"الثال  والثالثني، و "اللكامت"حنيل تفصيل هذه املعجزة وبياهنا اىل مجيع ما كتشناه من 

 الثالثة عرش. "الفعاعات"الاحدى والثالثني و "اللمعات"والثالثني و

اليت رويت رواايت متواترة ويه اثبتة ثبوات  قاطعا  ال  "انفقاق القمر"ى.. تكل يه معجزة مث املعجزة العظم

تقرتب مهنا ش هبة. فقد رويت بطرق عديدة وبصورة متواترة عن: ابن مسعود، وابن عباس، وابن َعر، 

مجعني. فضال  عن والامام عيل، وانس، وحذيفة، وامثاهلم كثري من الصحابة الاجالء رضوان هللا تعاىل علهيم ا

تأ ييد القرأ ن الكرمي واعالنه تكل املعجزة يف: )اقرتبت الساعُة وانفّق القمر( بل مل يسع كفار قريش ومه اهل 

اي ان انفقاق القمر أ مر اثبت مقطوع به حىت  "انه ُسر"عناد وتعنت ان ينكروا هذه املعجزة، ولكهنم قالوا: 

 ادثة بأ هنا ُسر.من قبل الكفار انفسهم الا اهنم أ ّولوا احل

 ."رساةل املعراج"حنيل اىل رساةل انفقاق القمر اليت يه ذيل 

*** 

ل هل السامء كام اظهر ل هل  "املعراج"وسِل اظهر املعجزة العظمى معجزة  عليه هللا مث ان الرسول الكرمي صىل

 ويه "املعراج". فنحيل اىل رساةل "انفقاق القمر"الارض معجزة 
#237 

والثالثون، اليت اثبتت صدق تكل املعجزة واظهرهتا بوضوح، االّ اننا س نذكر هنا ما هو مقدمٌة  اللكمة احلادية

وسِل اىل بيت املقدس، وطلب قريش منه وصف بيت املقدس  عليه هللا لتكل املعجزة ويه سفره صىل

 صبيحة املعراج، وما حصل يف هذا السفر من معجزة ايضا .
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ة ليةل املعراج عن سفره، كّذبته قريش وقالوا : ان كنت حقا  قد ذهبت اىل فعندما اخّب الرسول الكرمي صبيح

 بيت املقدس فصف لنا ابوابه وجدرانه واحواهل.

 "فكربُت كراب  ما كربُت مثهل قط، فرفعه هللا يل انظر اليه"وسِل:  عليه هللا قال الرسول الكرمي صىل
1

اي ُرفع  

اي القافةل اليت رأ ها  "وقالوا: مىت جتئ"فتيقنْت قريش من اخلّب  هل بيت املقدس  وبدأ  يصفه وهو ينظر اليه،

قال يوم الاربعاء. فلام اكن ذكل اليوم ارشفت قريش ينتظرون وقد وىّل الهنار، ومل جتئ: "الرسول يف الطريق، 

 "وسِل، فزيد هل يف الهنار ساعة وحشست الفمس عليه هللا فدعا رسول هللا صىل
2

. 

وسِل، وتفهد عىل صدقه  عليه هللا عّطل وظيفهتا ساعة من هنار تصديقا  خلّبه صىلفانت ترى ان الارض ت

وسِل اذلي  عليه هللا الفمس الضخمة.. ترى ما اشقاه ذكل اذلي ال يصدق الكم هذا النيب الكرمي صىل

 عطلت الارض وظيفهتا وحشست الفمس نفسها تصديقا  لالكمه. وما اسعد اولئك اذلين انلوا رشف امتثال

 وسِل... تأ مل يف هذا وقل: عليه هللا اوامره صىل

 امحلد هلل عىل الاميان والاسالم.

--- 
1
وسِل: ابب الارساء، ويف تفسري سورة  عليه هللا (، رواه البخاري يف فضائل احصاب النيب صىل111/ 1الففا )  

"عن جابر بن عبد هللا ريض هللا  حتقيق أ محد شاكر( ونص احلديث:  - 2132( والرتمذي )179الارساء. ومسِل برمق )

وسِل يقول:  "ملا كذبتين قريش مقُت يف احلجر، جفىّل  هللا يل بيت املقدس،  عليه هللا عهنام انه مسع رسول هللا صىل

 فطفقت اخّبمه عن أ ايته واان انظر اليه ".. وللبخاري زايدة عىل هذا احلديث يف رواية اخرى.
2
وسِل  عليه هللا (: وقد قال بعضهم حديث رّد الفمس هل صىل512 - 511/ 1قارى )( قال عىل  ال254/ 1الففا  )  

ن أ ومه خترجي القايض هل يف الففاء عن الطحاوي من طريقني... قال ابن تيمية: العجب من القايض مع  ليس بصحيح، وا 

رجاهل. اهـ. ويف املواهب قال جالةل قدره وعلو خطره يف علوم احلديث كيف سكت عنه موهام  حصته وانقال ثبوته موثقا  

ش يخنا قال أ محد: ال أ صل هل وتبعه ابن اجلوزي فاورده يف املوضوعات، ولكن حصحه الطحاوي والقايض عياض واخرجه 

ابن منده وابن شاهني من حديث اسامء بنت َعيس وابن مردويه من حديث ايب هريرة اهـ. قال القسطالين: وروى 

" الكما  مفاهبا  لهذا  وعقبه: وقد  113 ابس ناد حسن وذكر الس يوطي يف  "ادلرر املنترثة الطّباين ايضا يف معجمه الكبري

اّدعى ابن اجلوزي انه موضوع فأ خطأ  كام بينته يف خمترص املوضوعات ويف التعقيبات اهـ انظر الاحاديث الواردة يف هذا: 

 فهيا حتليل حول املوضوع.ف 172( وسلسةل الاحاديث الضعيفة 2/155( والفتح )5/212يف اجملمع )
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وسِل هو القرأ ن الكرمي؛ اذلي يضم مئات دالئل  عليه هللا ان اعظم معجزة من معجزات الرسول ال كرم صىل

النبوة، وقد ثشت انجازه بأ ربعني وهجا  كام يف اللكمة اخلامسة والعرشين، ذلا س نحيل بيان هذا الكزن العظمي 

196



 ىل تكل اللكمة، ونكتفي هنا بشيان ثال  ناكت دقيقة.للمعجزات ا

 النكتة  الاوىل

 سؤال:

ال واحد من ال لف من علامء البالغة  ان قيل: ان رس انجاز القرأ ن الكرمي امنا هو يف بالغته الفائقة، بيامن ال يرىق ا 

حظها من هذا  الفطاحل اىل ادراك هذا الرس، مع أ نه اكن ينبغي ان تكون لّك طبقة من طبقات الناس

 الانجاز؟

 اجلواب:

 ان للقرأ ن الكرمي انجازا  لّك طبقة من طبقات الناس، االّ انه يُفعر انجازه هذا بأ سلوب معني وبمنط خاص.

 ."ل هل البالغة والفصاحة "مفثال ؛ يبنّي انجازه الباهر يف البالغة 

. هذا ال سلوب مع أ نه تستس يغه لك طبقة "ةل رابب الفعر واخلطاب"ومثال ؛ يبني اسلوبه الرفيع امجليل الفريد 

من الناس االّ ان أ حدا  ال جيرأ  عىل تقليده، فال ختلقه كرثة الرد وال يبليه مرور الزمان، فهو اسلوب غض طري 

حيتفظ بفتوته وش بابه ونضارته دااما ، وهو اسلوب حيمل من النرث املنظوم والنظم املنثور ما جيعهل رفيعا  عاليا  

 ممتعا  يف الوقت نفسه.وذليذا  

واذلين يّدعون اهنم خيّبون "مث انه يبني انجازه فامي خيّب من أ نباء معجزة عن الغيب فيتحدى به طبقة الكهان 

 ."اش ياء عن الغيب

واذلين يتتبعون أ حدا  العامل من العلامء ما يفعرمه انجازه، وذكل بذكره أ حدا   "ل هل التارخي"مث انه يقّص 

وأ حوالها، وما س يحد  يف املس تقبل من وقائع، سواء يف احلياة ادلنيا أ و يف الّبزخ أ و يف ال خرة، ال مم الغابرة 

 فيتحدامه ابنجازه الرائع هذا.
#239 

وذكل بعرض ما يف ادلساتري القرأ نية املقدسة من انجاز..  "لعلامء اال جامتع والس ياسة واحلمك"ويعرض ايضا  انجازه 

 نشثقة من القرأ ن الكرمي تظهر اظهارا  اتما  رس ذكل ال نجاز.نعم! ان الرشيعة الغراء امل 

لهية واحلقائق الكونية"ويبني كذكل ل ولئك اذلين توغلوا يف  لهية  "املعارف اال  انجازا  ابهرا  يف سوقه احلقائق اال 

 السامية املقدسة، أ و يفعرمه بوجود هذا الانجاز.

يبني القرأ ن الكرمي انجازه هلم بكنوز ال رسار اليت ينطوي  "طرق الوالية والتصوف"ول ولئك اذلين يسلكون 

 علهيا ِبر أ ايته الزاخرة.

وهكذا تُفتح امام لك طبقة من الطبقات ال ربعني للناس انفذة مطةل اىل الانجاز الباهر. بل انه يبني انجازه حىت 
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. "عوام الناس"الفهم من  ل ولئك اذلين ال ميلكون سوى قدرة الاس امتع من دون ان يقدروا عىل التوغل يف

قون انجازه ويفعرون به مبجرد سامعهم هل، اذ حياور ذكل العايم نفسه ويقول:  ان اسلوب هذا "فرنامه يصِدّ

ما أ نه يف مس توى من الاسلوب هو أ دىن مهنا وهذا حمال  القرأ ن خيتلف متاما  عن اساليب الكتب الاخرى، فا 

 ."أ و هو اسلوب أ رىق من امجليع، أ ي انه معجز - مةبل مل يتفوه به أ دل ال عداء وأ هل اخلصو  -

فالعايم اذلي ال يس تطيع االّ الاس امتع، يفهم الانجاز عىل هذه الفالكة، ول جل ان نساعده شيئا  يف ادراكه هذا 

 نوحض ما ييل:

 لقد ااثر القرأ ن الكرمي دلى الناس من أ ول ما برز اىل ميدان التحدي رغبتني شديدتني:

 أ والهام:

 ة التقليد دلى أ وليائه، اي حهّبم الفديد ابلتف به ابسلوبه الرفيع، فاش تاقوا اىل تفشيه اسلوهبم به.رغب

 اثنيهتا:

 الرغبة يف املعارضة والنقد اليت تودلت دلى ال عداء واخلصامء، أ ي اتيان اسلوب مثهل دلحض دعوى الانجاز.

 ية املاثةل أ مامنا، ولكنفهااتن الرغبتان الفديداتن س بشتا ظهور ماليني الكتب العرب 
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لو قاران أ بلغ هذه الكتب وأ وحضها قاطبة ابلقرأ ن الكرمي، أ ي لو قرأ انهام معا  لقال لك سامع وقارئ بال تردد، 

ما أ نه أ دىن اسلواب  من امجليع،  ان القرأ ن ال يف به أ اي  من هذه ال ساليب، فهو اذا  ليس مبس توى تكل الكتب، فا 

يب، ومل يتفوه به أ حد قط بل حىت الف يطان يعجز عن أ ن يتفوه هبذا، وهذا حمال بال أ دىن ر 
1

فثبت اذا  ان  

 اسلوب القرأ ن الكرمي فوق امجليع وذكل ابنجازه الرائع.

اذلي ال يفهم شيئا  من معاين القرأ ن الكرمي يفعر ابنجاز القرأ ن من عدم سأ مه يف  "العايم اجلاهل"بل ان 

اهل قائال : ان الاس مترار عىل تالوة هذا القرأ ن ال يودل السأ م قط، بل تزيد كرثة التالوة. فيحاور ذكل العايم اجل

تالوته حالوتَه، بيامن لو أ س متعت اىل قصائد مجيةل رائعة ملرات عدة فاين اشعر ابمللل، ذلا فالقرأ ن ليس بالكم 

 برش بال شك.

ازه يف قدرهتم عىل حفظه يف عقوهلم اذلين يرغبون يف حفظ القرأ ن الكرمي، يظهر هلم انج "الاطفال"مث ان 

اللطيفة الصغرية، عىل الرمغ من وجود مواضع متفاهبة تلتشس علهيم، فرتامه حيفظون القرأ ن الكرمي بّك سهوةل 

 ويرس بيامن يعجزون عن حفظ حصيفة واحدة من غريه.

عون اىل القرأ ن الكرمي يف سكرات املوت ممن يتأ ملون بأ دىن الكم، ترامه يس مت "املرىض واحملترضين"بل حىت  

 وتزنل أ ايته عىل اسامعهم ك نه السلسشيل، وهبذا يفعرون ابنجازه.
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حنصل مما س بق: ان القرأ ن الكرمي ال يدع أ حدا  حمروما  من تذوق انجازه، فلّك طبقة من أ ربعني طبقة من 

 انه بنّي نوعا  من انجازه الطبقات املتباينة للناس هلم حظهم من هذا الانجاز أ و يفعرمه القرأ ن ابنجازه، حىت

 "سوى الرؤية"ل ولئك اذلين ليس هلم نصيب من العِل وال ميلكون 
2

من دون القدرة عىل الاس امتع أ و الفهم  

 أ و الادراك القليب. وذكل اكاليت:

--- 
1
 املؤلف. - ان املبحث ال ول املهم للمكتوب السادس والعرشين يوحض هذه الفقرة.  

2
ذه  الطبقة الفاقدة للسمع والعِل والادراك، واليت ال متكل سوى الرؤية قد ظل مجمال  وانقصا  مبتورا ، ان وجه الانجاز له  

ال ّ ان املكتوب التاسع والعرشين واملكتوب الثالثني)*(، قد وحّضا جبالء اتم هذا  النوع من الانجاز ِبيث ميكن ان يلمسه 

هذا الوجه امجليل من الانجاز موضع التنفيذ، نسأ ل اّلّل ان نوفق حىت ال َعى. وقد وضعنا كتابة مصحف رشيف ل ظهار 

 يف طبعه. املؤلف.

فِل يظهر » اشارات الانجاز«)*( كنا عىل نية كتابة املكتوب الثالثني عىل امجل وجه وأ فضهل االّ انه ختىل عن موضعه اىل 

 املؤلف. - يف امليدان.
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 ن( تتقابل وينظر بعضها اىل بعض.ان لكامت املصحف املطبوع خبط )احلافظ عامث

مفثال : ان لكمة )واثمهُنم لكهُبم( اليت يه يف سورة الكهف تناظر لكمة )قطمري( اليت يه يف سورة فاطر، فلو 

 ثُقبت الصفحات ابتداء  من اللكمة ال وىل لتبينت اللكمة الثانية ابحنراف يسري ولَُفهِم امُس اللكب.

ة مرتني يف سورة يس نرى أ حداهام فوق ال خرى. وهام يقابالن لكمة وكذا لكمة )ُمحـرَضون( املكرر

)حمرَضوَن(، )حمرَضيَن( اليت يف سورة الصافات، فاذا ما ثقبت احداها لظهرت من خالل الصفحات اللكمة 

 نفسها مع احنراف قليل.

ورة فاطر ، ففي وكذا لكمة )مثىن( اليت يف أ خر سورة س بأ   تنظر اىل اللكمة نفسها اليت يه يف مس هتل س

 القرأ ن تتكرر لكمة )مثىن( ثال  مرات، وتناظر أ ثنتني مهنا ليس موضع املصادفة قطعا .

ولهذا النوع من التناظر والتقابل أ مثةل كثرية جدا  يف املصحف الرشيف حىت ان اللكمة الواحدة تتكرر يف ما 

 اٍف يسري.يقرب من ست مواضع، فاذا ُاوصل بيهنا بثقب لرتاءت ال خرايت ابحنر 

ت امجلل املتناظرة يف لك حصائفه املتقابةل خبط أ محر، فقلت أ نذاك:  هذه ال وضاع "ولقد شاهدُت مصحفا  ُخطَّ

، مث بعد ذكل أ خذُت انظر اىل مجل القرأ ن الكرمي فرأ يت أ ن كثريا  مهنا تتناظر "امنا يه أ مارات لنوع من الانجاز

 .من  خالل الصفحات تناظرا  يمن عن معىن دقيق

ه خطاطون ُملهَمون،  عليه هللا وملا اكن ترتيب القرأ ن املتداول توقيفيا  ابرشاد من الرسول صىل وسِل، وقد خطَّ
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فان يف نقفه البديع ويف  خطه امجليل اشارة اىل نوع من عالمات الانجاز، وذكل ل ن هذا الوضع ال ميكن أ ن 

 الطبع لطابقت اللكامت املتناظرة مطابقة اتمة. يكون مصادفة وال انبعا  من نتاج فكر انسان. فلوال قصور

مث اننا نرى ان يف السور املدنية املطوةل واملتوسطة تكرارا  بديعا  منسقا  للفظ اجلالةل )هللا(، فهو يف الغالب 

 يتكرر ابعداد معينة، اما مخس أ و ست أ و س بع أ و مثان او
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س بة عددية لطيفة عىل وهجيي ورقة املصحف تسع مرات أ و احدى عرشة مرة فضال  عن انه يبني منا

واملتقابلتني.
1

 ،
2

 ،
3

 ،
4

 

--- 
1
، فان أ لفاظ القرأ ن الكرمي امجليةل واملقفاة واسلوبه الفصيح البديع، ومزااي بالغته »اهل اذلكر واملناجاة«وكذا انه أ زاء   

سكينة اتمة، ومجعا  للخواطر دون اليت تس تقطب ال نظار، رمغ اهنا كثرية جدا  فاهنا متنح جدية سامية، وحضورا  و 

رمغ ما يفف  - تف تيهتا، بيامن أ مثال تكل املزااي للفصاحة والصنعة اللفظية والتقيد ابلنظم والقافية ختل ابالخالص واجلدية

وتفسد اطمئنان القلب وسكينته وتفتت افاكر املتأ مل. حىت أ ن أ لطف املناجاة واكرثها اخالصا   - عن ظرافة لفظية

واعالها نظام  يه مناجاة ال مام الفافعي املفهورة، واليت اكنت سشبا  لرفع الغالء والقحط عن مرص، فكنُت أ قرأ ها وجديّة 

كثريا ، فرأ يت: ان كوهنا نظام  ومقفاة، ال حتافظ عىل ال خالص التام واجلد السايم يف املناجاة، ورمغ اهنا اكنت من اورادي 

أ ن أ وفّق بني اجلدية والاخالص يف املناجاة والنظم والقافية، فأ يقنت ان القافية  منذ ما يقرب من تسع س نوات فِل أ متكن

الفطرية املمتازة اخلاصة ابلقرأ ن الكرمي ومزااي نظمه امنا يه من أ نواع الانجاز ِبيث اهنا حتافظ عىل الاخالص اجلاد 

ملناجاة واذلكر هذا النوع من الانجاز عقال ، وسكينة القلب وطمأ نينته من دون ان خيل بفئ مهنا. وهكذا ان مل يدرك اهل ا

 فهم يفعرون به قلبا .
2
الميان الرسول ال عظم «ان رسا  من أ رسار انجاز القرأ ن الكرمي املعنوية هو: ان القرأ ن يبني ادلرجة العظيمة والساطعة   

 كخارطة مقدسة مفهورة - اذلي حظي بتجيل ال مس ال عظم. وكذا يبني ويعِّل ابسلوب فطري» وسِل عليه هللا صىل

 تكل املرتبة السامية لدّلين احلق العظمي والواسع،املبنّي للحقائق الرفيعة لعامل ال خرة وعامل الّربوبية. -

وهو يف علياء عزته وعظمته وربوبيته املطلقة، فالبد أ ّن تعبريا  فرقانيا  هبذا » خطاب رب العاملني«وكذا ميثل القرأ ن الكرمي 

ان  قرأ نيا  هبذا المنط ال ميكن ان تأ يت مثهل عقول الشرش قاطبة ولو اجمتعت يف عقل واحد، مبثل ما عّّب القرأ ن الاسلوب، وبيا

( ل نه ال ميكن 55الكرمي: )قُْل لنَِئْ اجمتعِت ال نس واجلنُّ عىل أ ن يأ توا مبثل هذا القرأ ن ال يأ توَن مبثهِل..( )سورة اال رساء: 

 يقدلَّ القرأ ن وال أ ن يأ يت مبثهل أ حد ابدا . من حيث هذه ال سس الثالثة أ ن
3
تنهتيي ال ايت الكرمية بهناية الصحيفة )يف كثري من املصاحف املسمى بركنار( فتخمت الصحيفة   بقافية مجيةل، ورس هذا   

ص هو أ ن أ طول أ ية يف القرأ ن الكرمي، ويه أ ية املداينة قد اختذت وحدة قياس حصيفة املصحف، واختذت سورة الاخال

 والكوثر وحدة قياس طول السطر، وهبذا ظهرت هذه املزية اللطيفة وعالمة الانجاز للقرأ ن الكرمي.
4
لقد اكتفي يف هذا املقام ويف مبحثه هذا عىل أ مثةل جزئية وقليةل جدا ، وقصرية جدا ، واقترص عىل امارات صغرية جدا     
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حث يف غاية ال مهية والسعة والعظمة، وانه يبني كرامة لطيفة حيث اضطررت اىل ال س تعجال يف الكتابة، رمغ أ ن هذا الب

لهيي اذلي أ زر رسائل النور. نعم! ان تكل الكرامة اللطيفة واحلقيقة العظيمة تظهر  مجيةل يف غاية الامهية من زاوية التوفيق اال 

مفهودا  ابالبصار من انجاز   سلسةل من كرامات رسائل النور يف التوافق وذكل يف مخسة او س تة انواع منه، وتبني نوعا  

القرأ ن وتفّّك منبعا  لالشارات الغيشية ورموزها. وقد حصل هذا فعال  بعدئٍذ؛ اذ قد اس تكتب مصحف رشيف يبنّي فيه 

اليت تبنّي املناس بة اللطيفة » الرموزات الامثنية«التوافق يف لفظ اجلالةل يف لك حصيفة. وظهرت مثاين رسائل صغرية ابمس 

الغيشية الناش ئة من التوافق بني حروف القرأ ن الكرمي، وكتشت كذكل مخس رسائل يف تصديق رسائل النور  والاشارات

 وتقدير قيمهتا مبا فهيا من رس التوافق، ويه الكرامة الغوثية وثال  رسائل من الكرامة العلوية ورساةل الاشارات القرأ نية.

رت تكل احلقيقة العظمى ولكن مع ال سف مل ير املؤلف مهنا االّ طرفا  ففي تأ ليف رساةل املعجزات ال محدية اذا  قد أ ستفع

 ضئيال ، ومل يبنّي االّ قطرة من ِبرها، فانرصف ومل يعقب .ـ املؤلف.
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 النكتة  الثانية

اكن السحر راجئا  يف عهد موىس عليه السالم، جفاءت معجزاته العظيمة مبا يف به السحر، واكن الطب راجئا  

يىس عليه السالم جفرت اغلب معجزاته من هذا اجلنس، كام اكنت هناك اربعة اش ياء راجئة يف اجلزيرة يف عهد ع 

 وسِل: عليه هللا العربية زمن بعثة الرسول صىل

 اوالها: البالغة والفصاحة.

 اثنيهتا: الفعر واخلطابة.

 اثلثهتا: الكهانة والانباء عن الغيب.

 وقائع الكونية.رابعهتا: معرفة احلواد  املاضية وال

 وجاء القرأ ن الكرمي يتحّدى أ رابب هذه املعارف الاربعة.

 جفثا البلغاء والفصحاء اوال  مهبوتني أ مام بالغته املعجزة، منصتني اليه يف حرية وانجاب.

 "املعلقات الس بع"وجعل الفعراء واخلطباء يف ذهول من امرمه، حىت انه حطّ من شأ ن ما اكنوا يعزتون به من 

 متثل افضل مناذج شعرمه، بل كتبوها مباء اذلهب وعلقّوها عىل جدار الكعبة.اليت 

م وأ سدل الس تار  وأ فقد الكهان والسحرة صواهبم وأ نسامه ما اكنوا يتلكمون به من انباء الغيب، حيث طّرد ِجهنَّ

 عىل الكهانة وسد ابواهبا اىل ال بد.

يطرأ  علهيا من اخلرافات والافرتاءات والااكذيب، وارشدمه وانقذ قراء اترخي الامم السالفة وحواد  العامل مما 

 اىل احدا  املايض ووقائع الكون النرية.

وهكذا جثت عىل الركب هذه الطبقات الاربعة أ مام عظمة القرأ ن الكرمي، واحلرية والاجالل يغمرمه، فرشعوا 
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اع احٌد من هؤالء عىل القيام يتتلمذون عىل يديه، ويتلقون منه الهداية والرشاد، فِل يظهر قط ان اس تط

 مبعارضة القرأ ن بفئ همام اكن ، ولو بسورة واحدة.
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 وان قيل:

تيان  تيان مبثل القرأ ن، وكيف نعرف ان ا  كيف نعرف انه مل يّبز احٌد يف ميدان املعارضة، ومل يمتكن احد من اال 

 النظري ِبد ذاته امٌر مس تحيل؟.

حماةل اكنوا حياولوهنا. وما اكن أ حد يتواىن يف هذا ال مر، اذ احلاجة اىل  اجلواب: لو اكنت املعارضة ممكنة، فال

املعارضة اكنت ماسة، وذكل للنجاة من خطر التحدي النقاذ ديهنم وامواهلم وانفسهم واهلهيم؛ ذلا لو اكنت 

خّبها يف الاوساط،  يف يعون - ومه ال غلبية - املعارضة ممكنة ملا اجحم احٌد عهنا ابدا ، ولاكن الكفار واملنافقون

فامي لو اكن  - بل يشثوهنا يف الارجاء اكفة مثلام اكنوا يشثون لك ما يعادي الاسالم.. مث لو اكنوا انرشين لها

لاكن املؤرخون يسجلوهنا يف كتهبم العديدة. ولكن ها هو التارخي وكتبه لكها امامنا، ال نرى  - الاعرتاض ممكنا  

وى فقرات تقّولها مس يلمة الكذاب.  علام   ان القرأ ن الكرمي قد حتدامه طوال فهيا شيئا  من معارضة القرأ ن س

 ثال  وعرشين س نة، وقرع اسامعهم بأ ايته املعجزات، وعىل هذا المنط من التحدي:

 مكحمد ال مني!. "ايمّ "ها هو القرأ ن الكرمي اماممك، فأ توا مبثهل من 

 عظامي ، وليس اميّا ! "عاملا  "فان كنمت عاجزين عن هذا، فليكن ذكل الفخص 

وليس من فرد واحد! فلتجمتع عليه علامؤُك وبلغاؤُك،  "جممتعني"وان كنمت عاجزين عن هذا ايضا ، فأ توا مبثهل 

 وليعاون بعضهم بعضا ، بل ادعوا شهداءُك من دون هللا، فليأ توا مبثهل.

واس تعينوا هبا يف املعارضة، بل ادعوا البليغة مجيعها  "ابلكتب السابقة"وان كنمت عاجزين عن لك هذا، فأ توا 

 املقبةل ايضا ! "الاجيال"

 حفسب، وليس رضوراي  ان يكون ابلقرأ ن لكه. "بعرش سورٍ "وان كنمت عاجزين ايضا ، فليكن املثل 

 ."احلاكايت املفرتايت"وان كنمت عاجزين كذكل فليكن الكما  بليغا  مثل بالغة القرأ ن، ولو اكن من 

 ولتكن سورة قصرية... "بسورة واحدة"كذكل فأ توا وان كنمت عاجزين 
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 وان كنمت عاجزين كذكل:

 فاداينمك وانفسمك اذن همددة ابخلطر يف ادلنيا كام يه يف ال خرة.

وهكذا حتدى القرأ ن الكرمي بامثين حتدايت طبقات الانس واجلن، ومل حيرص حتديه يف ثال  وعرشين س نة 

 نة بل ال يزال يتحدى العامل وسيبقى هكذا اىل أ ن ير  هللا ال رض ومن علهيا.بل اس متر اىل ال لف وثالمثائة س  
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ولهذا فلو اكنت املعارضة ممكنة ملا اختار اولئك الكفار طريق احلرب وادلمار ويلقون أ نفسهم وامواهلم واهلهيم 

يف طوق الشرش. اذ هل اىل الهتلكة ويََدعون طريق املعارضة القصرية السهةل. اذن فاملعارضة غري ممكنة وليست 

ان يعّرض نفسه وماهل واههل للخطر  - وال س امي اهل اجلزيرة العربية وال س امي قريش الاذكياء - ميكن لعاقل فطن

وخيتار طريق احلرب وادلمار ان اكن ابس تطاعته سلوك طريق املعارضة ولو بسورة من القرأ ن من اديب مهنم،  

تيان مثهل سهال  ميسورا ؟فينقذ نفسه وماهل من التحدي القرأ ين،   ان اكن ا 

 وحاصل الالكم: ما قاهل اجلاحظ: ملّا مل ميكن املعارضة ابحلروف اضطروا اىل املقارعة ابلس يوف.

n :ن قيل  فا 

ال ميكن معارضة أ ية أ ية من أ ايت القرأ ن الكرمي وال مجةل مهنا وال لكمة مهنا، "لقد قال بعض العلامء احملققني: 

. ونرى ان يف هذا الالكم جمازفة "يّبز أ حد يف ميدان املعارضة. اي مل يعارض القرأ ن اذنفكيف ابلسورة؟ ومل 

ومبالغة ال يقبلها العقل، ل ن هناك كثري من امجلل يف الكم الشرش يف به مجل القرأ ن وعباراته. اذن مفا معىن هذا 

 القول، وما حمكته؟

 اجلواب:

 هناك مذهبان يف بيان انجاز القرأ ن:

ول: وهو الغالب والراحج وهو مذهب الاكرثية من العلامء وهو ان لطائف بالغة القرأ ن ومزااي معانيه املذهب ال  

 يه فوق طاقة الشرش.

 اما املذهب الثاين: وهو املرجوح فهو ان معارضة سورة واحدة من القرأ ن مضن
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اّل أ ن هللا س بحانه قد منعها عن اخللق، ليكون القرأ ن معجزة وسِل ،  عليه هللا الرسول صىل طاقة الشرش، ا 

 وميكن ان يوحض هذا مبثال:

ان قيام الانسان وقعوده مضن قدرته ونطاق اس تطاعته، فِان قال نيٌب كرمي لفخٍص ما: ال اس تطعَت من القيام، 

 اظهارا  للمعجزة، ومل يس تطع الفخص من القيام فعال ، فقد وقعت املعجزة.

الرَصفة. اي أ ن هللا س بحانه هو اذلي رصف اجلن والانس عن يطلق عىل هذا املذهب املرجوح: مذهب 

 القدرة عىل املعارضة، فلو مل يرصفهم هللا س بحانه عن االتيان ابملثل لاكن اجلن والانس مبقدورمه االتيان مبثهل.

هو الكم حق  "ال ميكن معارضة القرأ ن حىت بلكمة واحدة"وهكذا فالعلامء اذلين يقولون وفق هذا املذهب: 

 مراء فيه؛ ل ن هللا س بحانه قد منعهم عن ذكل اظهارا  لالنجاز، فال يس تطيعون اذن ان يتفوهوا بفئ ال

 للمعارضة، ولو ارادوا قول شئ ما للمعارضة فال يقدرون عليه من غري ارادة هللا ومف يئته.
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 ق:أ ما ابلنس بة للمذهب الاول وهو الراحج واذلي ارتضاه معظم العلامء، فلهم  فيه وجه دقي

ان لكامت القرأ ن الكرمي ومُجهل ينظر بعضها اىل البعض ال خر، فتتواجه وتتناظر اللكامت وامجلل، فقد تكون 

لكمة واحدة متوهجة اىل عرشة مواضع، وعندها جتد فهيا عرش ناكت بالغية، وعرش عالقات تربطها مع 

سواء يف سورة  "يف مظان الاجياز اشارات الانجاز"اللكامت الاخرى، وقد ذكران هذه العالقات يف تفسريان 

 الفاحتة أ م يف مقدمة سورة البقرة. )امل_ ذكل الكتاب ال ريب فيه(.

 ولنوحض ذكل مبثال:

ّن وضَع جحٍر حيمل العقدة  لو تصوران قرصا  عظامي  جدرانُه منقفة بنقوش بديعة، ومزيّنة بزخارف رائعة، فا 

حيتاج  - ِبيث يرتبط معها مجيعا  ويرشف علهيا مجيعا   - هالاساس لتكل الزخارف والنقوش يف موضعه الالئق ب

 اىل معرفة اكمةل بتكل النقوش مجيعها وبتكل الزخارف اليت متل  جدران القرص.

ومثال أ خر؛ نأ خذه من جسم الانسان: ان وضع بؤبؤ عني الانسان  يف موضعه الالئق يتوقف عىل معرفة 

 وارتباط بؤبؤ العني بّك جزء من اجزاء اجلسم وبوظيفته. عالقة العني ابجلسم لكه، ومعرفة مدى عالقة
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فقس عىل هذين املثالني لتعِل كيف بنّي السابقون من اهل احلقيقة ما يف لكامت القرأ ن من الوجوه العديدة 

 والعالقات والاوارص والارتباطات اليت  تربطها مع سائر مجهل وأ ايته. وال س امي علامء عِل حروف القرأ ن، فقد

اوغلوا كثريا  يف هذا املوضوع، واثشتوا بدالئل: أ ن يف لك حرف من القرأ ن الكرمي ارسارا  دقيقة تََسع حصيفة اكمةل 

 من البيان والتوضيح.

نعم، ما دام القرأ ن الكرمي الكم رب العاملني وخالق لك شئ، فّك لكمة من لكامته اذن مبثابة نواة، اي ميكن 

ت مهنا جشرة معنوية من الارسار واملعاين، أ و مبثابة قلب تتجسد حوهل املعاين ان تكون تكل اللكمة نواة تنش

 والارسار.

 ذلكل نقول:

نعم، ان يف الكم الشرش ما  يف به لكامت القرأ ن ومجهل وأ ايته، ِاالّ أ ن تكل ال ية الكرمية أ و اللكمة وامجلةل القرأ نية 

ثرٌي جدا  من الارتباطات والعالقات مما يلزم علام  قد وضعت يف موضعها املالمئ لها ِبيث روعي يف وضعها ك 

 حميطا  لكيا  يك يضعها يف ذكل املوقع الالئق به.

 النكتة  الثالثة

لقد انعم هللا س بحانه وتعاىل عيّل يوما  تفكرا  حقيقيا  حول مجمل ماهية القرأ ن احلكمي فادّون ذكل التفكر كام ورد 

 ناه.مث اورد مع  - ابللغة العربية - للقلب
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 ، ُر هجاته الستُّ ح بأ وصاِف جامهِل وجالهِل وكامهِل: القرأ ُن احلكمُي، املنوَّ ]س بحاَن َمن َشهَِد عىل وحدانيِته ورصَّ

دين اخملتلفني يف الاعصار واملفارب واملساكل، املتفقني  احلاوي لرّس اجامع لِكّ كتب الانشياء والاولياء واملوّحِ

ت القرأ ن ولكّيات احاكمه عىل وجه ال جامل، وهو حمٌض الويح ابجامع بقلوهبم وعقوهلم عىل تصديق اساسا

املزُنِل واملزَنل واملزنَّل عليه، وعنُي الهداية ابلبداهة، ومعدُن انوار الاميان ابلرضورة، ومجمُع احلقائق ابليقني، 

نِس واجلان ابحلدس الصادق وموِصٌل اىل السعادة ابلعيان، وذو الامثار الاكملني ابملفاهدة، ومقبوُل املكََل وال  

ُق من هجة الفطرة َُّد ابدلالئل العقلية ابتفاق العقالء الاكملني، واملصدَّ  من تفاريق الامارات، واملؤي
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 واملنشسطُ  ابملفاهدة، الزمان مرّ  عىل انجازه وجهُ   البايق الابدية واملعجزةُ  الوجدان، اطمئنان بفهادة السليمة

 ذو هو وكذا الّصبيني، مع املالئكةُ  درٍس  عنَي من يس تفيد الصبيان، مكتب اىل ال عىل املل   من ارشاده دائرةُ 

فُه يده يف العالَمَ  ويقِلُّب  هبا وحييط والظهور الوضوح بكامل الاش ياء يرى املطلقِ  البرص  صانعُ  يُقِلّب كام لنا ويعِرّ

ُف  كفّه يف الساعةَ  الساعةِ  ا   يقول اذلي هو الفأ ن العظميُ  القرأ نُ  فهذا .للناس ويعِرّ  (هو االّ  ِاهل ال هللا) :مكررَّ

 . (هللا االّ  ِاهل ال أ نه فاعِل)

 أ ما معىن هذا التفكر فكام يأ يت:

 ان اجلهات الست للقرأ ن الكرمي منّورة وّضاءة ال تدنو مهنا الف هبات والاوهام، ل ن:

 من ورائه العرش الاعظم، يستند اليه، فهناك نور الويح.

سعادة ادلارين، يس هتدفها، فقد امتدت ارتباطاته وعالقته ابل بد وال خرة فهناك نور اجلنة ونور وبني يديه 

 السعادة.

ل  أ ية الانجاز وتسطع طغراؤه.  ومن فوقه تتل 

 ومن حتته اَعدة الّباهني الرصينة وادلالئل ادلامغة، ففهيا الهداية احملضة.

 ."أ فال يعقلون"ما فيه  وعن ميينه يقف استنطاق العقول وتصديقها، لكرثة

 مبا ينفخ من نفحات روحية للقلب. "تبارك هللا""وعن يساره استفهاد الوجدان حىت ينطق من انجابه: 

 مفن اين ميكن اي ترى أ ن تتسلل الهيا الاوهام والف هبات؟

ومفارهبم فالقرأ ن الكرمي جامع لرّس اجامع كتب الانشياء والاولياء واملوحدين قاطبة، رمغ اختالف عصورمه 

ومسالكهم. اي أ ن مجيع ارابب العقول السليمة والقلوب املطمئنة يصّدقون مجمل احاكم القرأ ن الكرمي واساس 

 ما يدعو اليه، حيث يذكرونه يف كتهبم. فهم اذن مبثابة اصول جشرة القرأ ن الساموية.

لهيي، بل هو ويح حمض، ل ن هللا  مث ان القرأ ن الكرمي يستند اىل الويح اال 
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وسِل يبينه مبعجزات رسوهل الكرمي وحيا  حمضا . والقرأ ن النازل  عليه هللا س بحانه اذلي أ نزهل عىل قلب محمد صىل

 من عند هللا يبني ابنجازه الظاهر انه من العرش الاعظم. وان اطوار املزنل عليه وهو الرسول الكرمي صىل

وهل، وما يظهره من توقري وتبجيل اكرث من لك ما وسِل واضطرابه يف اول نزول الويح، واثناء نز  عليه هللا

 عداه، يبني انه ويح خالص يزنل عليه ضيفا  من املكل ال زيل.

 مث ان ذكل القرأ ن العظمي ويح حمض ابلبداهة، ل ن خالفه ضالةل وكفر.

هذه احلقيقة يف  مث انه ابلرضورة معدن الانوار الاميانية، فليس خالف الانوار االّ الظلامت ادلامسة. وقد اثبتنا

 لكامت كثرية.

مث ان القرأ ن الكرمي مجمع احلقائق يقينا  فاخليال واخلرافات بعيدة عنه بعدا  مطلقا ، اذ ان ما شلكه من عامل 

كام هو عند  - الاسالم، وما أ اته من رشيعة غراء، وما يبينه من ُمثُل سامية، بل حىت عند ِبثه عن عامل الغيب

 هو عني احلقائق، ال يدنو منه شئ من خالف للحقيقة ابدا . - ِبثه عن عامل الفهادة

يوصل اىل سعادة ادلارين بال ريب، ويسوق الشرشية الهيا، مفن يساوره  - كام هو واقع - مث ان القرأ ن الكرمي

 الفك فلرياجع القرأ ن مرة واحدة، وليس متع اليه ولريى بعد ذكل ماذا يقول القرأ ن؟

الانسان من القرأ ن الكرمي امنا يه مثار اينعة ذات حياة وحيوية. فال غرو ان جذور جشرة  مث ان الامثر اليت جينهيا

ن شئت فانظر ُك اعطى  القرأ ن متوغةل يف احلقائق ممتدة يف احلياة، وان حياة المثرة تدل عىل حياة الفجرة. فا 

 عصور.القرأ ن  من مثار الاصفياء املنورين والاولياء الصاحلني الاكملني عىل طول ال

مث ان القرأ ن الكرمي موضع رىض الانس واجلن واملالئكة وذكل ابحلدس الصادق، الناشئ من امارات عديدة، 

 حيث جيمتعون حوهل عند تالوته اكلفراش حول النور.

مث ان القرأ ن مع أ نه ويح الهيي فهو مؤيٌد ابدلالئل العقلية، والفاهد عىل هذا: اتفاق العقالء الاكملني ويف 

اامة عِل الالكم ودهاة الفلسفة امثال ابن سينا وابن رشد، جفميعهم ابالتفاق قد اثشتوا اسس القرأ ن  مقدمهتم

 ابصوهلم ودالئلهم.

ق من قبل الفطرة السليمة حيث ان اطمئنان الوجدان  - ما مل يعرتها عارض أ و مرض - مث ان القرأ ن الكرمي مصدَّ

 طرةوراحة القلب امنا ينفأ ن من انواره، اي أ ن الف
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ال يتحقق كاملُنا من "السليمة تصّدقه ابطمئنان الوجدان. نعم! ان الفطرة بلسان حالها تقول للقرأ ن الكرمي: 

 وقد اثبتنا هذه احلقيقة يف مواضع متفرقة من الرسائل. "دونك

 كبقية املعجزات - مث ان القرأ ن معجزة داامة ابدية ابملفاهدة والبداهة، فهو يبني انجازه لك حني، فال خيبو نوره
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 وال ينهتيى وقته، بل ميتد زمنه اىل ال بد. -

مث ان مزنةل ارشاد القرأ ن الكرمي لها من السعة والفمول ِبيث أ ن درسا  واحدا  منه يتلقاه جّبيل عليه السالم 

رس مع ابسط خشص أ يم، يتلقيان ادل - امثال ابن سينا - جنبا  اىل جنب صيب صغري. وجيثو امامه فالسفة دهاة

 نفسه. بل قد يس تفيض ذكل الرجل العايم من القرأ ن مبا حيمل من قوة الاميان وصفائه ماال يس تفيضه ابن سينا.

مث ان يف القرأ ن الكرمي عينا  ابرصة انفذة ِبيث ترى مجيع الوجود وحتيط به، وتضع مجيع املوجودات امامه، 

ِل الساعايت ساعة صغرية بيده يقلهبا، ويعّرفها ويفتحها، ك هنا حصائف كتاب فيوحض طبقاهتا وعواملها. فكام اذا اس ت

 كذكل الكون بني يدي القرأ ن الكرمي يعّرفه ويبني اجزاءه.

 (11)سورة محمد:فهذا القرأ ن العظمي يثشت الوحدانية بـ)فاعِل أ نه ال اهل ااّل هللا( 

َّهُمَّ اجعل القرأ ن لنا يف ادلنيا قرينا  ويف القّب مؤنسا  ويف الق  يامة شفيعا ، وعىل الرصاط نورا ، ومن النار سرتا  الل

َّهُم نّور قلوبنا وقبوران بنور الاميان والقرأ ن، ونّور  ماما ،الل وجحااب ، ويف اجلنة رفيقا  واىل اخلريات لكها دليال  وا 

 . أ مــني.برهان القرأ ن ِبق وِبرمة َمن ُانزل عليه القرأ ن، عليه وعىل أ هل الصالة والسالم من الرمحن احلنان
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 الاشارة البليغة التاسعة عرشة

وسِل اذلي ثبتت  عليه هللا لقد أ ثشت يقينا  وبدالئل قاطعة، يف الاشارات السابقة ان الرسول الاكرم صىل

لهية، ودليل ساطع للسعادة الابدية. وس نعّرف  رسالُته ابلوف ادلالئل القاطعة لهو  برهان ابهر للوحدانية اال 

تعريفا  مجمال  بفّك خالصة اخلالصة ذلكل الّبهان الصادق وادلليل الساطع عىل الوحدانية؛  يف هذه الاشارة

لهية.  ل نه: يلزم معرفة ادلليل والاحاطة بوجه داللته ما دام هو دليال  اىل املعرفة اال 

قول: ان وسِل عىل التوحيد ومدى صدقه وصوابه فن عليه هللا ذلا س نشني هنا ابختصار شديد وجه داللته صىل

وسِل دليل بذاته عىل وجود اخلالق العظمي وعىل وحدانيته كام يدل عليه اي  عليه هللا الرسول الكرمي صىل

وسِل وجه داللته هذا عىل التوحيد والوجود مع دالةل  عليه هللا موجود من موجودات الكون. وقد اعلن صىل

 التوحيد سنفري اىل صدق داللته وجحيته وسِل دليل عىل عليه هللا املوجودات قاطبة. ومن حيث انه صىل

 وصوابه وأ حقيته مضن مخسة عرش اساسا :

 الاساس الاول:

ق  ان هذا ادلليل اذلي يدل عىل خالق الكون بذاته وبلسانه وبدالةل احواهل وبلسان اطواره، لهو صادٌق مصدَّ

ثابة شهادات تصديٍق ملن ينطق من قبل حقائق الكون؛ ل ن دالالت مجيع املوجودات اىل الوحدانية امنايه مب 

ٌق دلى الكون لكه. وحيث ان ما يبينه من الوحدانية، اليت يه الكامل  ابلوحدانية. اي ان ما يدعو اليه مصدَّ

املطلق، وما يشرّشه من السعادة الابدية اليت يه اخلري املطلق، مطابقان متاما  للحسن والكامل املتجليني يف 

207



ق  عليه هللا دعواه قطعا  فالرسول الكرمي صىلحقائق العامل. فهو صادق يف  وسِل اذا  برهان صادق مصدَّ

لهية والسعادة الابدية.  للوحدانية اال 

 الاساس الثاين:

ق اذلي ميكل أ لوفا  من املعجزات واذلي أ ىت  - اكرث مما دلى الانشياء السابقني - ان ذكل ادلليل الصادق املصدَّ

دل، وبدعوة شامةل للجن والانس، الشك انه س يد املرسلني علهيم السالم؛ برشيعة مسحة غراء ال تنسخ وال تُب

فهو اذن جامع للِحمَك والارسار اليت تنطوي علهيا معجزات الانشياء علهيم السالم واتفاقهم. اي ان قوة اجامع 

 الانبــياء لكهـم اذن، وشـهادة معجزاهتم، تـفّك ركزية لصـدقه وصواب دعوته.
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ياء والاولياء الصاحلني اذلين بلغوا من الكامل ما بلغوا امنا اكن برتبيته السامية وهبدي رشيعته احلقة مث ان الاصف 

فهو مرشدمه وس يدمه؛ ذلا فهو جامٌع لرس كراماهتم وتصديقهم ابالجامع وقوة دراساهتم وحتقيقاهتم، حيث اهنم 

قيقة. جفميع كراماهتم وحتقيقاهتم العلمية واجامعهم سلكوا طريقا  فتح ابوابه اس تاُذمه، وتركها مفتوحة، فوجدوا احل 

 امنا متثل ركزية لصدق اس تاذمه الطاهر وصواب دعوته.

ميكل من املعجزات الباهرة القاطعة  - كام تبني يف الاشارات السابقة - مث ان ذكل الّبهان الباهر للوحدانية

مهنا تصّدقه تصديقا  عظامي ، ِبيث لو اجمتع  اليقينية، والارهاصات اخلارقة، ودالئل نبوة ال ريب فهيا، لك

 الكون لكه ليجرح ذكل التصديق لعجز دونه.

 الاساس الثالث:

ان ذكل ادلاعي اىل الوحدانية واملشرش ابلسعادة الابدية اذلي هل هذه املعجزات الباهرات ميكل من الاخالق 

، ومن  اخلصال الفاضةل فامي يبلّغه من رشيعة السامية يف ذاته املباركة، ومن السجااي الرفيعة يف هممة رسالته

 ودين، ما يضطر اىل تصديقه أ دّل اعدائه فال جيد سشيال  لالناكر.

مفا دام ميكل يف ذاته ويف هممته ويف دينه امسى الاخالق وامجلها، وامكل السجااي وامثهنا، وارفع اخلصال 

ل الاخالق ومثالها اجملسم، والقدوة احلس نة لها؛ وافضلها، فالريب انه مثال لكامل املوجودات، وممثٌل لفضائ

ولهذا فالكامالت اليت تفع من ذاته ومن هممته ومن دينه لهيي ركزية قوية عظيمة لصدقه مبا ال ميكن ان يزحزهحا 

 شئ.

 الاساس الرابع:

ال ينطق  ان ذكل ادلاعي اىل الوحدانية والسعادة الابدية اذلي هو معدن الكامالت ومعِل الاخالق الفاضةل.

لهيي. فهو يس تِل الويح من ربه اجلليل ويبلّغ به  - حاشاه - عن نفسه وحسب هواه وامنا ينطق ابلويح اال 

 الاخرين. ل نه قد ثشت ابلوف من دالئل النبوة، كام ُذكر يف الاسس السابقة ووحض قسم مهنا:
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وسِل، امنا يبني أ ن  عليه هللا صىلِان رب العاملني س بحانه اذلي خلق مجيع تكل املعجزات واجراها بيد رسوهل 

 وسِل ينطق ل جهل ويف سشيهل ويبلّغ الكمه املبني. عليه هللا رسوهل الكرمي صىل
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 وسِل مبلّغ عن رب العاملني. عليه هللا وان القرأ ن الكرمي اذلي نزل عليه يبنّي ابنجازه الظاهر  والباطن انه صىل

يتحىل به من عظمي الاخالص والتقوى وجديّة ابلغة يف تبليغ امر هللا، وسِل وما  عليه هللا وذاته الرشيفة صىل

أ نه ال يتلكم ابمسه الفخيص، وال من بنات فكره اذلايت وامنا  - يف مجيع احواهل واطواره - وامانة صادقة فيه، تبني

 يتلكم ابمس هللا رب العاملني.

ابلكفف والتحقيق العلمي، وأ منوا امياان  يقينيا  ابنه  مث ان اذلين اس متعوا اليه من اهل احلقيقة قاطبة قد صّدقوا

ن هو االّ ويح يوىح، فهو مبلّغ أ مني عن رب العاملني، يدعو الناس اىل الرشاد ابلويح  ال ينطق عن الهوى ا 

لهيي.  اال 

 وسِل وأ حقيته يستند اىل هذه الاسس الاربعة الثابتة الرصينة. عليه هللا وهكذا فان صدق هذا ادلليل صىل

 الاساس اخلامس:

ان ذكل املبلغ ال مني لالكم هللا الازيل يرى الارواح، ويتلكم مع املالئكة، ويرشد اجلن والانس معا . فال 

يتلقى العِل من عوامل املالئكة والارواح اليت يه امسى من عامل الانس واجلن بل يتلقى العِل من فوق تكل 

لهية، فاملعجزات املذكورة سابقا ، وسريته الرشيفة اليت نقلت العوامل لكها، بل يّطلع عىل ما وراءها من شؤو ن ا 

الينا ابلتواتر تثشتان هذه احلقيقة. ذلا فال يتدخل اجلن وال الارواح وال املالئكة فامي يبلّغه من امور بل ال يتقرب 

ه جّبيل عليه اىل تبليغه حىت املقربني من املالئكة سوى جّبيل عليه السالم، بل يتقدم احياان  حىت رفيق

 السالم اذلي اكن يصحبه معظم الاوقات.

 الاساس السادس:

ان ذكل ادلليل اذلي هو س يد املكََل واجلن والانس امنا هو أ نور مثار جشرة الاكئنات وأ مكلها، ومتثال الرمحة 

لهية، ومثال احملبة الرابنية، والّبهان النري للحق، والرساج الساطع للحقيقة، ومفتاح طلسم ا لاكئنات، اال 

وكفاف لغز اخللق، وشارح حمكة العامل وادلاعي اىل سلطان الالوهية. واملرشد البارع حملاسن الصنعة الرابنية، 

فتكل اذلات املباركة، مبا متكل من صفات جامعة امنا متثل امكل منوذج لكامالت املوجودات. ذلا فهذه املزااي اليت 

 وسِل وما يتصف به من خشصية معنوية تظهران بوضوح: عليه هللا ميتلكها ذكل  النيب الكرمي صىل

 وسِل هوعةل الكون الغائية، اي أ نه موضع نظر خالق الكون. عليه هللا ان ذكل النيب الكرمي  صىل
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 نـظـر اليه وخلق الـكون، ويصح القول انـه لـو مل يكن قـد أ وجـده ما اكن يـوجد الكون.

مي من حقائق القرأ ن وانوار الاميان اىل الانس واجلن اكفة، وما يفاَهد يف نعم؛ ان ما أ ىت به هذا النيب الكر

 ذاته املباركة من اخالق سامية وكامالت فائقة، شاهد صادق قاطع عىل هذه احلقيقة.

 الاساس السابع:

ضم من ان ذكل الّبهان الساطع للحق والرساج املنري للحقيقة قد اظهر دينا  قامي ، وابرز رشيعة شامةل ِبيث ت

ادلساتري اجلامعة ما حيقق سعادة ادلارين، كام انه بنّي امكل بيان حقيقة الكون ووظيفته واسامء اخلالق اجلليل 

وصفاته. فاذلي ميعن النظر يف ذكل الاسالم احلنيف والرشيعة الغراء الفامةل يف طرز تعريفها للكون يدرك 

امجليل اذلي يعّرف ذكل اخلالق. اذ كام ان بنّاء  ابرعا  لقرص يقينا  ان  ذكل ادلين امنا هو نظام خالق هذا الكون 

بديع يضع تعريفا  يليق ابلقرص، ويكتبه تشياان  ملهارته الفائقة، كذكل  هذا ادلين العظمي والرشيعة السمحة وما فيه 

كون من الفمول والاحاطة والسمو يظهر بوضوح ان اذلي وضعه عىل هذه الصورة الرفيعة امنا هو واضع ال

ام  لهذا الكون  البديع وهبذا التنظمي الرائع البد انه هو اذلي نّظم هذا ادلين ال مكل  ومدبّره. نعم، ان من اكن منِظّ

 هبذا النظام  ال مجل.

 الاساس الثامن:

ن من يتصف هبذه الصفات امجليةل املذكورة، و تستند رسالته اىل تكل الادةل والراكئز الرصينة، ذكل الرسول  ا 

وسِل، يتلكم ابمس عامل الغيب متوهجا  اىل عامل الفهادة، معلنا  عىل رؤوس ال شهاد من  عليه هللا يب صىلاحلب 

اجلن وال نس، خماطبا  الاقوام املرتاصني وراء العصور املقبةل، فينادهيم مجيعا  نداء رفيعا  ساميا  يسمعهم قاطبة 

 نعم نسمع!. يف مجيع الاعصار ايامن وجدوا وحيامث اكنوا... نعم ..

 الاساس التاسع:

 ان خطابه هذا رفيع اىل حد تسمعه العصور مجيعا .. نعم، ان لك عرص يسمع رجع صدى الكمه.

 الاساس العارش:

اننا نرى يف احواهل وسريته املطهرة انه يرى مث يبلّغ يف ضوء ما يرى، ل نه يبلّغ حىت عندما حتدق به اخملاطر، 

 واطمئنان بل قد يتحدى وحده العامل لكه. بال تردد وال اضطراب وبّك ثقة
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 الاساس احلادي عرش:

انه قد اعلن دعوته بّك ما أ اته هللا من قوة اعلهنا هجارا  حىت جعل نصف الارض ومخس الشرشية يلبون اوامره 

 ويقولون لّك لكمة صدرت منه: مسعنا واطعنا.
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 الاساس الثاين عرش:

فرّييب تربية راخسة، ِبيث  ان دساتريها تنقش يف جباه العصور وحصائف انه يدعو ابخالص اكمل وجبدية اتمة 

 الاقطار ووجوه ادلهور.

 الاساس الثالث عرش:

انه  يتلكم بالكم ملؤه الثقة والاطمئنان فيبلّغ الاحاكم وهو واثق لك الثقة من صدقها وصواهبا، ويدعو الهيا 

ما رصفه عن دعوته وال عن حمك من تكل ال حاكم. وسريته  دعوة رصحية ال  لشس فهيا ِبيث لو اجمتع العامل لكه

 املطهرة واترخي حياته املباركة أ صدق شاهد عىل هذه احلقيقة.

 الاساس الرابع عرش:

انه يدعو ابطمئنان ابلغ واعامتد اتم ويبلّغ بثقة اكمةل، ِبيث ال يتنازل يف دعوته عن شئ، وال يرتدد امام اية 

خهل اخلوف وادلهفة، بل يدعو بصفاء اكمل واخالص اتم. وينفذ ما يدعو اليه من مفلكة همام اكنت، فال يدا

الاحاكم عىل نفسه اوال  ويذعن اليه مث يعلّمه الاخرين. والفاهد عىل هذا زهده العظمي واس تغناؤه عن الناس 

 واعراضه عن زخارف ادلنيا الفانية، كام هو معلوم دلى الاصدقاء والاعداء.

 رش:الاساس اخلامس ع 

انه اكن اخىش الناس هلل وأ خضعهم ل وامره س بحانه وأ عبدمه هل واتقامه عن نواهيه، مما يدلنا عىل أ نه مبلّغ أ مني 

 لسلطان ال زل  والابد، فهو رسوهل احلبيب واخلص عباده، ومبلغ رساالته.

 خنلص من هذه ال سس امخلسة عرشة:

تكل الاوصاف املذكورة قد أ علن الوحدانية فنادى بّك وسِل املوصوف ب  عليه هللا ان هذا الرسول الكرمي صىل

 ما أ اته هللا من قوة، وعىل مدار حياته املباركة لكها:

هل الا هللا  الا 

 اللّهم صّل وسِل عليه وعىل أ هل عدد حس نات امته

ََّك َانَْت الَْعلمُي الَْحكمي( َّْمَتنا ِان ْبَحانََك اَل ِعِْلَ لَنَا ِااّل ما عَل  )س ُ
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لهيي  واثر عناية  رابنيةاكرا  م  ا 

 عىل أ مل ان حنظى برس ال ية الكرمية  )وأ ما بنعمة ربك حفِدّ ( نقول:

لهية قد ظهر اثناء تأ ليف هذه الرساةل، اذكره لقراهئا الكرام يك يلتفتوا الهيا  ان أ ثر عناية رابنية وملسة رمحة ا 

 ابهامتم ابلغ:
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ة اللتان تبحثان يف الرساةل ال محدية مّؤلفتني؛ ذلا مل يرد اىل قليب اكنت اللكمةاحلادية والثالثون و التاسعة عرش 

شئ حول تأ ليف هذه الرساةل.. فاذا خباطرة ترد اىل القلب مبارشة، تلّح عيّل ابلتأ ليف يف وقت اكنت حّدة 

وفق  - حافظيت قد لكّت وخبت جذوهتا حتت وطأ ة املصائب والبالاي، فضال  عن انين مل اسكل يف مؤلفايت

سشيل النقل من الكتب )قال فالن.. قيل كذا(، وعالوة عىل أ نه ما اكن دلّي اي مصدر اكن من  - مرشيب

، "تولكت عىل هللا"مصادر احلديث الرشيف او السرية املطهرة... ولكن عىل الرمغ من لك هذا قلت:  

لهيي ما جعل  حافظيت قوية ِبيث ورشعت بتأ ليف هذه الرساةل متوالك  عليه وحده، حفصل من التوفيق اال 

حىت ُكتشْت حنو اربعني حصيفة يف رسعة فائقة خالل ما  "سعيد القدمي"اكنت متدين امدادا  يفوق بكثري حافظة 

يقرب من اربع ساعات، بل ُكتشت مخس عرشة حصيفة يف ساعة واحدة. واكنت النقول عىل الاغلب من كتب 

للقايض عياض وابو نعمي والطّبي وامثالها. واكن قليب الاحاديث اكلبخاري ومسِل والبهيقي والرتمذي والففا 

 خيفق ويرجف بفدة، اذ لو وقع اخلطأ  يف هذا النقل لرتتب عليه الامث، حيث انه حديث رشيف.

لهية معنا وان احلاجة اىل هذه الرساةل شديدة. فُكتبت الاحاديث بفضل هللا  ولكن ادركنا يقينا  ان العناية اال 

، فاذا ما ورد يف الفاظ احلديث الرشيف أ و يف امس الراوي خطأ  فالرجاء من الاخوة سليمة حصيحة. ومع هذا

 الاعزاء تصحيحه والصفح عن اخلطأ .

 سعيد النوريس
نعم ! لقد اكن الاس تاذ مييل علينا وحنن نكتب املسودة، ومل يكن دليه أ ي مصدر اكن، ومل يراجع يف الكمه قط. اكن الكمه 

لهيي يف يف منهتيى الرسعة، وكنا نك  تب حوايل اربعني حصيفة يف ساعتني او ثال . فأ يقنا حنن ايضا  ان هذا التوفيق اال 

 التأ ليف هو كرامة من كرامات املعجزات النبوية عىل صاحهبا الصالة والسالم.

 )احلافظ توفيق(        )احلافظ خادل(             )سلامين سايم(                  )عبدهللا جاووش(

 سودة         اخوة يف ال خرة              خادمه                             خادمه املقمياكتب امل 

 واملبيضة              واكتب  املسودة               واكتب املسودة
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 اذليل ال ول

 "املعجزات ال محدية"من رساةل 

لرساةل ال محدية مع ذيلها ]ملناس بة املقام مُضت هنا اللكمة )التاسعة عرشة( ويه ختص ا

 اذلي يبحث يف معجزة انفقاق القمر[.

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 :*أ ربع عرشة رحشة  "اللمعة الرابعة عرشة"تتضمن هذه اللكمة 
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 الرحشة ال وىل:

َّنا هو ثالثة معّرفني أ داّلء عظام: ن ما يُعّرف لنا رب  ا 

 ثال  عرشة ملعة )من ملعات املثنوي العريب النوري(.أ وهل: كتاب الكون، اذلي مسعنا شيئا  من شهادته يف 

 وسِل. عليه هللا اثنيه: هو ال ية الكّبى لهذا الكتاب العظمي، وهو خامت ديوان النبوة صىل

 اثلثه: القرأ ن احلكمي.

وسِل   عليه هللا فعلينا ال ن أ ن نعرف هذا الّبهان الثاين الناطق، وهو خامت الانشياء وس يد املرسلني صىل

 ننصت اليه خاشعني.و 

ن قلت: ما هو؟ وما ماهيته؟ عِل! ان ذكل الّبهان الناطق هل خشصية معنوية عظيمة. فا   ا 

قيل كل: هو اذلي لعظمته املعنوية صار سطُح ال رض مسجده، ومكُة حمرابه، واملدينة منّبه.. وهو امام مجيع 

هلم دساتري سعاداهتم.. ورئيس مجيع ال نشياء يزكهّيم املؤمنني يأ متون به صافنّي َخلَْفه..  وخطيب مجيع الشرش يبنّي 

ويصّدقهم جبامعية دينه ل ساسات أ دايهنم.. وس يد مجيع ال ولياء يرشدمه ويربهّيم بفمس رسالته.. وقطٌب يف 

 مركز دائرة حلقة ذكر تركَّبت من ال نشياء وال خيار والصديقني وال برار املتفقني عىل لكمته الناطقني هبا.. وجشرةٌ 

 نورانية عروقُها احليوية املتينة يه ال نشياء
*كتب الاس تاذ النوريس هذا البحث ابللغة العربية يف املثنوي العريب النوري، مث ترمجه ايل الرتكية وجعهل "اللكمة 

 التاسعة عرشة". فأ ثناء ترمجيت لها ايل العربية مرة اخرى احتفظت ابلنص العريب لالس تاذ املؤلف مع ما يس توجب من

ضافة يف ضوء النص الرتيك. ـ املرتمج.  تقدمي وتأ خري وحذف وا 
#258 

ابساساهتم الساموية، واغصاهنا اخلرضة الطرية ومثراهتا اللطيفة النرّية يه ال ولياء مبعارفهم الالهامية. مفا من دعوى 

بكراماهتم. فك ن عىل لك يّدعهيا ااّل ويفهُد لها مجيُع ال نشياء مستندين مبعجزاهتم، ومجيُع ال ولياء مستندين 

هل الا هللا( واّدعى التوحيد فاذا نسمع من املايض  دعوى  من دعاويه خوامتُ مجيع الاكملني، اذ بيامن تراه قال: )ال ا 

عنَي تكل اللكمة،  - أ ي مشوس الشرش وجنومه القاعدين يف دائرة اذلكر - واملس تقبل من الصّفني النورانيني

َصَدقت وابحلق "مع اختالف مسالكهم وتباين مفارهبم. فك هنم يقولون ابالجامع: فيكرروهنا ويتفقون علهيا، 

. فأ ىّن لومٍه أ ن يَمدَّ يده لرِدّ دعوى  تأ يّدْت بفهادات َمْن ال حُيَد من الفاهدين اذلين تزكهّيم معجزاهُتم "نطقت

 وكراماهُتم.

 الرحشة الثانية:

ن هذا الُّبهان النوراين اذلي دلَّ عىل عِل! ا  التوحيد وأ رشد الشرش اليه، كام أ نه يتأ يد بقوة ما يف جناَحيه :نبوة   ا 

شارات الكتب الساموية من بفارات التوراة والاجنيل  ووالية  من الاجامع والتواتر.. كذكل تصّدقُه مئاُت ا 
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قُه رموز أ لوف الارهاصات الكثرية املفهودة، وكذا تصدقّ 1والزبور ُوُزبِر ال ولني) ه بفارات (.. وكذكل تصِدّ

قُه دالالت معجزاته من أ مثال: شق القمر،  الهواتف الفائعة املتعددة وشهادات الكهان املتواترة، وكذا تصِدّ

ونبعان املاء من ال صابع اكلكوثر وجمئ الفجر بدعوته، ونزول املطر يف أ ن دعائه، وش بع الكثري من طعامه 

اىل أ لٍف من معجزاته كام بينّه الرواة واحملدثون احملققون.. القليل، وتلكّم الضب واذلئب والظيب وامجلل واحلجر، 

قه الرشيعة اجلامعة لسعادات ادلارين.  وكذا تصِدّ

قه هذه ادلالئل ال فاقية، كذكل هو اكلفمس يدل عىل ذاته بذاته، فتصدقّه ادلالئل  واعِل! أ نه كام تصِدّ

التفاق.. وكذا مجُع خشصيته املعنوية يف وظيفته ال نفس ية؛ اذ اجامتع اعايل مجيع الاخالق امحليدة يف ذاته اب

ميانه بفهادة قوة زهده وقوة تقواه وقوة عبوديته.. وكذا  أ فاضل مجيع السجااي الغاليةواخلصائل الزنهية.. وكذا قوة ا 

طمئنانه.. تصدِّ  قه كامل وثوقه بفهادة سريه، وكامل جّديته وكامل متانته، وكذا قوة أ منيته يف حراكته بفهادة قوة ا 

 اكلفمس الساطعة يف دعوى متّسكه ابحلق وسلوكه عىل احلقيقة.
لقد اس تخرج حسني اجلرس مائة واربع عرشة بفارة من بطون تكل الكتب، ومضهنا يف "الرساةل امحليدية". فلنئ اكنت 

 الشفارات بعد التحريف ايل هذا احلد، فالشك ان رصاحات كثرية اكنت موجودة قبهل. ـ املؤلف.
#259 

 رحشة الثالثة:ال

ن شئت فتعال لنذهب اىل خري القرون  ن للمحيط الزماين واملاكين تأ ثريا  عظامي  يف حماكامت العقول. فا  عِل! ا  ا 

وهو عىل رأ س وظيفته يعمل.  - ولو ابخليال - وسِل عليه هللا وعرص السعادة النبوية لنحظى بزايرته الكرمية صىل

ّن أ وَل ما يتظاه ر لنا من هذه اململكة: خشٌص خارق، هل حسُن صورة فائقة، يف ُحسن فافتح عينيك وانظر! فا 

سرية رائقة. فها هو أ خٌذ بيده كتااب  معِجزا  كرميا ، وبلسانه خطااب  موجزا  حكامي ، يبلّغ خطبة  أ زلية  ويتلوها عىل مجيع 

 بيَن أ دم، بل عىل مجيع اجلن والانس، بل عىل مجيع املوجودات.

ذ يرشح وحيل اللغز العجيب فيا للعجب! ما يقول؟ نه يقول عن أ مٍر جس مي، ويبحث عن نبأ ٍ عظمي، ا  .. نعم! ا 

يف رِسّ ِخلْقة العامل، ويفتح ويكفف الطلسم املغلق يف رِسّ حمكة الاكئنات، ويوحِضّ ويبحث عن ال س ئةل 

ذ يه ال س ئةل اليت يسأ ل عهنا لكُّ موجود. ويه: َمْن  الثالثة املعضةل اليت أ شغلت العقول وأ وقعهتا يف احلرية، ا 

 أ نَت؟ وِمن أ ين؟ واىل أ ين؟.

 الرحشة الرابعة:

انظر! اىل هذا الفخص النوراين كيف ينرش من احلقيقة ضياء  نّوارا ، ومن احلق نورا  مضيئا ، حىت صريَّ ليَل 

ل شلُكها فصار العالَم ضاحاك  مرسورا  بعدم ا اكن عبوسا  مقطريرا .. الشرش هنارا  وش تاءه ربيعا ؛ فك ن الاكئنات تبدَّ

رشاده؛ ترى يف الاكئنات مأ متا  َعوميا ، وترى موجوداهتا اكل جانب  ذا ما نظرت اىل الاكئنات خارَج نور ا  فا 
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الغرابء وال عداء، ال يعرف بعٌض بعضا ، بل يعاديه، وترى جامداهتا جنائز دّهاشة، وترى حيواانهتا واانس هّيا 

 لفراق.أ يتاما  ابكني برضابت الزوال وا

فهذه يه ماهية الاكئنات عند َمْن مل يدخل يف دائرة نوره. فانظر ال ن بنوره، ومبرصاد دينه، ويف دائرة رشيعته، 

اىل الاكئنات. كيف تراها؟.. فانظر! قد تبّدل شُّك العامل، فتحّول بيُت املأ مت العمويم مسجَد اذلكر والفكر 

خواان ، وحتّول لٌك من جامداهتا امليتة وجملَس اجلذبة والفكر، وحتّول ال عداُء ال ج انب من املوجودات أ حبااب  وا 

را  انطقا  بلسان حاهل أ ايت خالقه،  الصامتة حيّا  مؤنسا  مأ مورا  مسخَّ
#260 

 ذاكرين يف تسشيحاهتم، شاكرين لترسحيهم عن وظائفهم. - ال يتام الباكون الفاكون - وحتّول ذوو احلياة مهنا

 الرحشة اخلامسة:

د حتّولت بذكل النور حراكُت الاكئنات وتنوعاهُتا وتغرياهُتا من العبثية والتفاهة وملعبة املصادفة اىل ماكتيب لق

لهية . حىت ترىّق العامُل وصار كتاب احلمكة الصمدانية.  رابنية، وحصائف أ ايٍت تكوينية، ومرااي اسامء ا 

ى اليه بعجزه وفقره وبعقهل الناقل ل حزان املايض وانظر اىل الانسان كيف ترىقَّ من حضيض احليوانية اذلي هو 

وخماوف املس تقبل، ترىّق اىل أ وج اخلالفة بتنور ذكل العقل والعجز والفقر. فانظر كيف صارت أ س باُب 

 أ س باَب صعوده بسشب تنورها بنور هذا الفخص النوراين. - من نجز وفقر وعقل - سقوطه

ئناُت وال نسان، ولُك شئ اىل درجة العدم؛ القيمة وال أ مهية فعىل هذا، لو مل يوجد هذا الفخص لسقطت الاك

ذا مل يكن  ف احملقق، فا  لها. فيلزم ملثل هذه الاكئنات البديعة امجليةل من مثل هذا الفخص اخلارق الفائق املعِرّ

لينا.  هذا فال تكن الاكئنات، اذ ال معىن لها ابلنس بة ا 

o:الرحشة السادسة 

 اذلي نراه قد صار مشسا  للكون، اكشفا  بدينه عن كامالت الاكئنات؟ وما يقول؟.فان قلت: َمْن هذا الفخص 

قيل كل: انظر واس متع اىل ما يقول: ها هو خُيّب عن سعادة أ بدية ويشرّش هبا، ويكفف عن رمحة بال هناية، 

اُرها، وكّفاُف خمفيّا ت كنوز ال سامء ال لهية ويعلهنا ويدعو الناس الهيا. وهو دالُل حماسن سلطنة الربوبية ونَظَّ

فُها.  ومعِرّ

 فانظر اليه من هجة وظيفته )رسالته(؛ تَرُه برهاَن احلق ورساَج احلقيقة ومشس الهداية ووس يةل السعادة.

مث انظر اليه من هجة خشصيته )عبوديته(؛ تََرُه مثاَل احملبة الرحامنية ومتثاَل الرمحة الرابنية، ورشَف احلقيقة 

 أ زهِر مثرات جشرة اخللقة. ال نسانية، وأ نورَ 

ذعان القلب ما يقُرب  مث انظر! كيف أ حاط نوُرُه وديُنه ابلرشق والغرب يف رسعة الّبق الفارق، وقد قَِبل اب 
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 من نصف ال رض ومن مُخس بين أ دم هديَة هدايته،
#261 

هذا الفخص،  ِبيث تفدي هل ارواهحا. فهل ميكن للنفس والف يطان أ ن يناقفا بال مغالطة يف مّدعيات مثل

ال هللا"الس امي يف دعوى  يه أ ساس لك مّدعياته، وهو:  هل ا   جبميع مراتبه؟... "ال ا 

 الرحشة السابعة:

جراأ ته يف هذه اجلزيرة الواسعة! أ ال ترى  منا هو قوة قدس ية، فانظر اىل ا  ن شئت أ ن تعرف ان ما حيّركه، ا  فا 

، املتعصبني لعاداهتم، املعاندين يف عصبيهتم وخصاهمم، هذه ال قوام اخملتلفة البدائية يف هذه الصحراء الفاسعة

كيف رفع هذا الفخص مجيَع أ خالقهم السيئة البدائية وقلعها يف زمان قليل دفعة واحدة؟ وهّجزمه بأ خالق 

 حس نة عالية؛ فصرّيمه معلمي العامل ال نساين وأ ساتيذ الامم املمتدنة.

ر ال رواح والنفوس، حىت فانظر! ليست سلطنُته عىل الظاهر فقط؛ بل ها ه و يفتح القلوب والعقول، ويسّخِ

 صار حمبوَب القلوب ومعِّلَ العقول ومريب النفوس وسلطان ال رواح.

 الرحشة الثامنة:

من طائفة صغرية ابللكية، قد يَْعرَسُ عىل حاُك عظمي، هبّمٍة  - اكلتدخني مثال   - من املعلوم أ ن رفَع عادٍة صغرية

وسِل  قد رفع ابللكّية، عاداٍت كثرية، من أ قوام عظيمة،  عليه هللا هذا النيب الكرمي صىلعظيمة، مع اان نرى 

متعصبني لعاداهتم، معاندين يف حس ّياهتم، رفعها بقوٍة جزئية، ومّهة قليةل يف ظاهر احلال،  ويف زمان قصري، 

ى لنا من خوارق اجراأ ته ال ساس ية وغََرَس بَدلَها برسوخ اتٍم يف جسيهتم عادات عالية، وخصائَل غالية. فيرتاء

أ لوف ما رأ ينا، مَفن مل يَر هذا العرص السعيد نُدخل يف عينه هذه اجلزيرة ونتحداه. فليجرْب نفسه فهيا. فليأ خذوا 

 مائة  من فالسفهتم وليذهبوا الهيا وليعملوا مائة س نة هل يتيرس هلم أ ن يفعلوا جزءا  من مائة جزء مما فعهل صىل

 ِل يف س نة ابلنس بة اىل ذكل الزمان؟!وس عليه هللا

o :الرحشة التاسعة 

ن كنت عارفا  بسجية الشرش أ نه ال يتيرّس لعاقل أ ن يّدعي عِل! ا  كذاب  خيجل بظهوره،  - يف دعوى  فهيا مناظرة - ا 

ضطراب يفري اىل حيلته، وبال تصنع وهتيج يوميان اىل كذبه، أ مام أ نظا ر وأ ن يقوهل بال حرج وبال تردد وبال ا 

 خصومه النقّادة، ولو اكن
#262 

خشصا  صغريا ، ولو يف وظيفة صغرية، ولو مباكنة حقرية، ولو يف جامعة صغرية، ولو يف مسأ ةل حقرية. فكيف ميكن 

تداخل احليةل ودخول اخلالف يف مّدعيات مثل هذا الفخص اذلي هو موظف عظمي، يف وظيفة عظيمة، 

ة، ويف جامعة عظيمة، مقابل خصومة عظيمة، ويف مسأ ةل عظيمة، ويف ِبيثية عظيمة، مع أ نه حيتاج محلاية عظيم

216



 دعوى  عظيمة؟

ضطراب وبصفوة مصيمية،  وها هو يقول ما يقول بال مباالة مبعرتض، وبال ترّدد وبال حترج وبال ختوف وبال ا 

شديد  وجبّدية خالصة، وبطرز يثري اعصاب خصومه، بزتييف عقوهلم وحتقري نفوسهم وكرس عزهتم، ابسلوب

علوّي. فهل ميكن تداخل احليةل يف مثل هذه ادلعوى من مثل هذا الفخص، يف مثل هذه احلاةل املذكورة؟ 

اّل ويْحٌ يُوىح(. ن هو ا   (4)النجم: الك! )ا 

ن مسلكه احلق مس تغٍن عن  ن احلق أ غىن من أ ن يَدلس، ونظر احلقيقة أ عىل من أ ن يُدلس عليه! نعم! ا  نعم! ا 

 اذ مزّنٌه من أ ن يلتشس عليه اخلياُل ابحلقيقة..التدليس، ونظَره النفّ 

 الرحشة العارشة:

انظر واس متْع اىل ما يقول! ها هو يبحث عن حقائق مدهفة عظيمة،  ويبحث عن مسائل جاذبة للقلوب، 

ذ من املعلوم أ ن شوق كفف حقائق ال ش ياء قد ساق الكثريين من أ هل حب  جالبة للعقول اىل ادلقة والنظر؛ ا 

ن فديَت نصَف َعرك، أ و نصَف الاس تطال ع واللهفة والاهامتم اىل فداء ال رواح. أ ال ترى أ نه لو قيل كل: ا 

ماكل؛ لزنل من القمر أ و املفرتي خشٌص خُيّبك بغرائب أ حواهلام، وخيّبك ِبقيقة مس تقبل أ ايمك؟ أ ظنك 

مت مبا يقول هـذا النـيب ترىض ابلفداء. فيا للعجب؟ ترىض دلفع ما تتلهف اليه بنصف العمر واملال، وال هت

جامُع اهل الفهود وتواتر أ هل الاختصاص من ال نشياء والصديقني  عليه هللا الـكرمي صىل قه ا  وسِل ويصـِدّ

الّ كذابب يطري حول فراش،  وال ولياء واحملققني! بيامن هو يبحث عن شؤون سلطاٍن، ليس القمر يف مملكته ا 

أ عّده لضيوفه..  -من بني أ لوف منازهل  -ل اليت أ رسهجا يف مزنل وهذا حيوم حول رساج من بني أ لوف القنادي

 وكذا خيّب عن عامٍل هو حمل اخلوارق والعجائب، وعن انقالب نجيب،
#263 

ِبيث لو انفلقت الارُض وتطايرت جبالُها اكلسحاب ما ساوْت ُعرش معفار غرائب ذكل الانقالب. فا ن 

 شئت فاس متع من لسانه أ مثال السور اجلليةل:

رْت( و )ِاذا الّسمأ ء انَْفَطَرْت( و)ِاذا ُزلْزِلَت ال رُض ِزلَْزالَها( و)الْقارعة(. ْمُس ُكِوّ  )ِاذا الفَّ

ال كقطرة رساب بال طائل ابلنس بة اىل ِبر  وكذا خيّب بصدق عن مس تقبل، ليس مس تقبل ادلنيا ابلنس بة اليه ا 

يا ابلنس بة الهيا االّ كّبٍق زائٍل ابلنس بة اىل مشس بال ساحل. وكذا يشرّش عن شهود بسعادة،  ليست سعادة ادلن 

 رسمدية.

 الرحشة احلادية عرشة:

خبار عن تكل  - ذات العجائب وال رسار - ان حتت جحاب هذه الاكئنات تنتظران أ موٌر أ نجب. والبدَّ لال 

 خُيّب. العجائب واخلوارق خشٌص نجيٌب خارٌق يُستَفّف من أ حواهل أ نه يفاِهد مث يَفهد، ويَبرُص مث
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اذلي  - نعم! نفاهد من شؤونه واطواره أ نه يفاهد مث يفهَد فُينذر ويشرش. وكذا خُيّب عن مرضيات رب العاملني

 ومطالبه منا وهكذا... - مغران بنعمه الظاهرة والباطنة

احلق فيا حرسة عىل الغافلني! واي خسارة عىل الضالني! واي نجبا من بالهة اكرث الناس! كيف تعاَموا عن هذا 

وسِل مع أ ن من شأ ن ِمثهل أ ن  عليه هللا وتصاّموا عن هذه احلقيقة؟ ال هيمتون بالكم هذا النيب الكرمي صىل

 تُفدى هل ال رواُح ويرُسع اليه برتك ادلنيا وما فهيا؟

o:الرحشة الثانية عرشة 

هور يف العامل بفؤونه وسِل املفهود لنا بفخصيته املعنوية، املف  عليه هللا اعِل أ ن هذا النيب الكرمي صىل

العلوية، كام أ نه برهاٌن انطق صادق عىل الوحدانية، ودليل حٍق بدرجة حقانية التوحيد، كذكل هو برهان قاطع 

ودليل ساطع عىل السعادة ال بدية؛ بل كام أ نه بدعوته وهبدايته سشُب حصول السعادة ال بدية ووس يةل 

 السعادة ال بدية ووس يةل اجيادها ..وصولها، كذكل بدعائه وعبوديته سشُب وجود تكل 

ن شئت فانظر اليه وهو يف الصالة الكّبى، اليت بعظمة وسعهتا صرّيت هذه  فا 
#264 

اجلزيرة بل الارض مصلني بتكل الصالة الكّبى.. مث انظر انه يصيل تكل الصالة هبذه امجلاعة العظمى، بدرجة 

به مجيُع أ فاضل بين أ دم، من أ دم)عليه السالم( اىل هذا  ك نه هو امامٌ يف حمراب عرصه واصطفَّ خلَفه، مقتدين

نني عىل دعائه. مث اس متع ما يفعل يف تكل الصالة  العرص اىل أ خر ادلنيا يف صفوف الاعصار مؤمتنّي به ومؤِمّ

بتكل امجلاعة.. فها هو يدعو حلاجٍة شديدة عظيمة عامة ِبيث تفرتك معه يف دعائه ال رُض بل السامء بل لك 

ودات، فيقولون بأ لس نة ال حوال: نعم اي ربنا تقّبل دعاءه؛ فنحن ايضا   بل مع مجيع ما جتىّل علينا من املوج

أ سامئك نطلب حصوَل ما يطلب هو.. مث انظر اىل طوره يف طرز ترضعاته كيف يترضع؛ ابفتقار عظمي، يف 

يبكهيا فيرُشكها يف دعائه. مث انظر اشتياق شديد، وِبزن َعيق، يف حمبوبية حزينة؛ ِبيث هيّيج باكء الاكئنات ف 

ل ي مقصد وغاية يترضع؟ ها هو يدعو ملقصد لوال حصول ذاك املقصد لسقط الانساُن، بل العامل، بل لك 

اخمللوقات اىل أ سفل سافلني ، ال قيمة لها وال معىن. ومبطلوبه ترتىّق املوجودات اىل مقامات كامالهتا.. مث انظر 

يف غيا  شديد، يف اسرتحام بتودد حزين، ِبيث يُسمع العرش والسموات،  كيف يترضع ابس متداد مديد،

وهيّيج َوْجدها، حىت ك ن العرَش والسموات يقول: أ مني اللّهم أ مني.. مث انظر ممن يطلب مسؤهَل؛ نعم! يطلب 

فى حاجة؛ من القدير السميع الكرمي ومن العلمي البصري الرحمي، اذلي يَسَمع أ خفى دعاء من أ خفى حيوان يف أ خ

ذ جييبه بقضاء حاجته ابملفاهدة، وكذا يبرص أ دىن أ مٍل يف أ دىن ذي حياٍة يف أ دىن غايٍة، اذ يوصهل الهيا من  ا 

حيث ال حيتسب ابملفاهدة، ويكرم ويرمح بصورة حكيمة، وبطرز منتظم. ال يبقى ريب يف أ ن هذه الرتبية 

 والتدبري من مسيع علمي ومن بصري حكمي.
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o عرشة:الرحشة الثالثة 

فيا للعجب!.. ما يطلب هذا اذلي قام عىل ال رض، ومَجَع خلفه مجيع افاضل بين أ دم ورفع يديه متوهجا  اىل 

العرش الاعظم يدعو دعاء  يؤّمن عليه الثقالن. ويُعَِل من شؤونه أ نه رشُف نوع الانسان، وفريُد الكون 

لهية املتجلية يف مرااي والزمان، وخفُر هذه الاكئنات يف لك أ ن، ويستففع جبميع الاس امء القدس ية اال 

املوجودات، بل تدعو وتطلب تكل ال سامء عنَي ما يطلب هو. فاس متع! ها هو يطلب البقاء واللقاء واجلنة 

 والرضا. فلو مل يوجد ماال يعد من ال س باب املوجبة ال عطاء السعادة ال بدية من
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  - املتوقف كوهنا رمحة وعناية وحمكة وعداةل عىل وجود ال خرة - الرمحة والعناية واحلمكة والعداةل املفهودات

وكذا مجيع ال سامء القدس ية  أ س بااب  مقتضية لها، لكفى دعاء هذا الفخص النوراين ل ن يشين ربُه هل ول بناء 

هذه  جنسه اجلنة، كام يُنىشء لنا يف لك ربيع جناان  مزينة مبعجزات مصنوعاته. فكام صارت رسالته سشبا  لفتح

 ادلار ادلنيا لالمتحان والعبودية، كذكل صار دعاؤه يف عبوديته سشبا  لفتح دار ال خرة للماكفأ ت واجملازاة.

فهل ميكن أ ن يتداخل يف هذا الانتظام الفائق، ويف هذه الرمحة الواسعة، ويف هذه الصنعة احلس نة بال قصور، 

.. وأ ن تتغري هذه احلقائق "ليس يف الاماكن أ بدع مما اكن" ويف هذا امجلال بال قبح، بدرجة أ نطق أ مثال الغزايل بـ

ذ سامع أ دىن صوت من أ دىن خلق يف  بقبح خفني، وبظِل موحش، وبتفوش عظمي، أ ي بعدم جمئ ال خرة؟ ا 

أ دىن حاجة وقبولها بأ مهية اتمة، مع عدم سامع أ رفع صوت ودعاء يف أ شد حاجة، وعدم قبول أ حسن مسؤول، 

بٌح ليس مثهل قبح وقصور ال يساويه قصور، حاشا مث حاشا والّك.. ال يقبل مثل هذا يف أ مجل أ مل ورجاء؛ ق 

 امجلال املفهود بال قصور مثل هذا القبح احملض.

ن أ ردت اال حاطة فال ميكن، بل لو بقينا يف هذه  فيا رفيقي يف هذه الس ياحة العجيبة، أ ال يكفيك ما رأ يت؟ فا 

 من النظر جبزء واحد من مائة جزء من نجائب وظائفه، وغرائب اجراأ ته..اجلزيرة مائة س نة ما احطنا وال مللنا 

فلرنجع القهقرى، ولننظر عرصا  عرصا ، كيف اخرضت تكل العصور واس تفاضت من فيض هذا العرص؟ نعم، 

ترى لك عرص منر عليه قد انفتحت أ زاهرُيه بفمس عرص السعادة، وأ مثر لُك عرص من امثال أ يب حنيفة 

 يزيد الشسطايم وجنيد والف يخ عبد القادر الكيالين.. والامام الغزايل والفاه النقفشندي والفافعي وأ يب

والامام الرابين ونظائرمه أ لوف مثراٍت منوراٍت من فيض هداية ذكل الفخص النوراين. فلنؤخر تفصيالت 

ي املعجزات بصلوات مفهوداتنا يف رجوعنا اىل وقت أ خر، ونصيّل ونسِّل عىل ذكل اذلات النوراين الهادي، ذ

 وسالم تفري اىل قسم من  معجزاته:

 من ُانزل عليه القرأ ن احلكمي من الرمحن الرحمي من العرش العظمي.

 عىل س يدان محمد أ لُف أ لِف صالٍة وسالم بعدد حس نات أ مته.
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 عىل َمن برّش برسالته التوراة والاجنيل والزبور والزبر.

اجلن واولياء الانس وكواهن الشرش وانفّق ابشارته القمر..  س يدان محمد وبرّش بنبّوته الارهاصات وهواتف 

 أ لُف أ لِف صالٍة وسالم بعدد أ نفاس أ مته.

عىل من جاءت دلعوته الفجُر، ونزل رسعة  بدعائه املطر، واظلّته الغاممة من احلر، وش بع من صاعٍ من طعامه 

اكلكوثر، وانطق هللا هل الـضب والظيب واذلئب واجلذع مأ ٌت من الشرش، ونبع املاء من بني أ صابعه ثال  مّرات 

 واذلراع وامجلل واجلبل واحلجر واملدر والفجر..

 صاحب املعراج وما زاغ البرص..

ذن الرمحن يف  س يدان وشفيعنا محمد أ لف أ لف صالة وسالم بعدد لك احلروف املتفلكة يف اللكامت املمتثةل اب 

مة من القرأ ن من لك قارئ من أ ول الزنول اىل أ خر الزمان واغفر لنا مرااي متوجات الهواء عند قراءة لك لك

لهنا بّك صالة مهنا..  أ مني.  وأ رمحنا اي ا 

ن دالئل النبوة ال محدية ال تعّد وال حتّد، ولقد صنّف يف  بياهنا أ عاظم احملققني. وأ ان مع نجزي وقصوري  عِل: ا  ]ا 

 "وسِل عليه هللا شعاعات من معرفة النيب صىل"ّسامة بـ قد بينّت شعاعاٍت من تكل الفمس يف رساةل تركية م 

نجاز معجزته الكّبى"املكتوب التاسع عرش"ويف  وقد ارشُت بفهمي  - أ ي القرأ ن - . وكذا بينت اجامال  وجوه ا 

، وقد بينت من تكل الوجوه واحدا  وهو "اللوامع"القارص اىل أ ربعني وهجا  من وجوه أ نجاز القرأ ن يف رساةل 

ن شئت "اشارات الانجاز"ة الفائقة النظمية يف مقدار أ ربعني حصيفة من تفسريي العريب املسمى بـ البالغ . فا 

 فارجع اىل هذه الكتب الثالثة..[.

o  :الرحشة الرابعة عرشة 

ثباات   لهية ا  ، اعِل! ان القرأ ن الكرمي اذلي هو ِبر املعجزات واملعجزة الكّبى يثشت النبوة ال محدية والوحدانية اال 

 ويقمي جحجا  ويسوق براهني ويّبز أ دةل تغين عن لك برهان أ خر.

 فنحن هنا سنفري اىل تعريفه، مث نفري اىل ملعاٍت من انجازه تكل اليت ااثرت تساؤال  دلى البعض.
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 فالقرأ ن احلكمي اذلي يعّرف ربّنا لنا:

يات لل ايت التكوينية، ومفرّس كتاب العامل.. هو الرتمجة ال زلية لهذه الاكئنات والرتجامن ال بدي ل لسنهتا التال 

وكذا هو كفاٌف خملفيات كنوز ال سامء املس ترتة يف حصائف السموات والارض.. وكذا هو مفتاح حلقائق 

ـُْضَمرة يف سطور احلاداثت.. وكذا هو لسان الغيب يف عامل الفهادة.. وكذا هو خزينة اخملاطبات  الفؤون امل

تفااتت الابدية الرحامنية... وكذا هو أ ساٌس وهندسٌة ومشٌس لهذا العامل املعنوي الازلية الس بحانية والال 
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الاساليم.. وكذا هو خريطة للعامل ال خروي.. وكذا هو قوٌل شارٌح وتفسري واحضٌ وبرهان قاطعٌ وترجامن ساطٌع 

نسانية الكّبى اليت ذلات هللا وصفاته واسامئه وشؤونه.. وكذا هو مرٍبّ للعامل الانساين.. واكملاء واكلـ  ـضياء لل 

يه الاسالمية.. وكذا هو احلمكة احلقيقية لنوع الشرش، وهو املرشد املهدي اىل ما ُخِلَق الشرُش هل.. وكذا هو 

نسان: كام أ نه كتاب رشيعة كذكل كتاب حمكة، وكام أ نه كتاب دعاء وعبودية كذكل هو كتاب أ مر ودعوة،  لل 

فكر، وكام أ نه كتاب واحد، لكن فيه كتب كثرية يف مقابةل مجيع حاجات  وكام أ نه كتاب ذكر كذكل هو كتاب

الانسان املعنوية، كذكل هو مكزنل مقدٍس مفحون ابلكتب والرسائل. حىت انه ابرز ملرشب لك واحٍد من 

أ هل املفارب اخملتلفة، وملسكِل لك واحٍد من أ هل املساكل املتباينة من ال ولياء والصديقني ومن العرفاء 

 احملققني رساةل  الئقة  ملذاق ذكل املرشب وتنويره، وملساق ذكل املسكل وتصويره حىت ك نه مجموعة الرسائل.و 

 فانظر الـى بيان ملعة الاعـجاز يف تكرارات القرأ ن اليت يتومهها القارصون نقصا  يف البالغة.

حسن وأ بلغ بل أ لزم، وليس كام اعِل! أ ن القرأ ن ل نه كتاب ذكر، وكتاب دعاء، وكتاب دعوة، يكون تكراره أ  

ذ يف تكرير اذلكر تنويٌر ويف ترديد ادلعاء تقريٌر  د. وادلعوة تؤكَّد. ا  ر، وادلعاء يردَّ ذ اذلكر يُكرَّ ظنّه القارصون، ا 

 ويف تكرار  ادلعوة تأ كيٌد.
#268 

يف لك وقت. فلهذا  واعِل انه ال ميكن لِّك أ حٍد يف لك وقٍت قراءة متام القرأ ن اذلي هو دواء وشفاء لّك أ حدٍ 

؛ ال س امي الطويةل مهنا، حىت صارت لُك سورة قرأ ان   ٍِ أ ْدَرَج احلكمُي الرحمي اكرث املقاصد القرأ نية يف اكرث سوٍر

ُرَم أ حدا ، فكرر التوحيد واحلرش وقصة موىس عليه السالم.  صغريا ، فسهّل السشيَل لّك أ حٍد، دون أ ن حَيْ

ية خمتلفٌة يف ال وقات؛ كذكل احلاجات املعنوية ال نسـانية ايضا  خمتلفة اعِل! أ نه كام أ ن احلاجات اجلسامن 

واىل قسم يف لك ساعة كـ)بسم   - كحاجة اجلسم اىل الهواء - ال وقـات. فاىل قسـمٍ يف لك أ ن كـ)هو هللا( للروح

 هللا( وهكذا فقس.

شدة الاحتياج الهيا، ولتنشيه عرق  فتكرار ال ايت واللكامت اذن لدلالةل عىل تكّرر الاحتياج، ولالشارة اىل

يقاظه، وللتفويق عىل الاحتياج، ولتحريك اش هتاء الاحتياج اىل تكل ال غذية املعنوية.  الاحتياج وا 

اعِل! أ ن القرأ ن مؤسٌس لهذا ادلين العظمي املتني، وأ ساسات لهذا العامل الاساليم، ومقِلٌّب الجامتعيات الشرش 

ررات أ س ئةل الطبقات اخملتلفة للشرشية بأ لس نة ال قوال وال حوال.. والبدَّ للمؤسس وحمّولها ومبّدلها. وجواب ملك

 من التكرير للتثشيت، ومن الرتديد للتأ كيد، ومن التكرار للتقرير والتأ ييد.

اعِل! أ ن القرأ ن يبحث عن مسائل عظيمة ويدعو القلوب اىل الاميان هبا، وعن حقائق دقيقة ويدعو العقول اىل 

 فالبدَّ لتقريرها يف القلوب وتثشيهتا يف أ فاكر العامة من التكرار يف صور خمتلفة وأ ساليب متنوعة.معرفهتا. 

اعِل! ان لّك أ يٍة ظهرا  وبطنا  وحّدا  وَمطلعا ، ولّك قصٍة وجوها  وأ حاكما  وفوائد ومقاصد، فُتذكر يف موضعٍ 
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اّل يف الصورة.لوجٍه، ويف أ خر ل خرى، ويف سورٍة ملقصٍد ويف ُاخرى ل خر وهكذ  ا. فعىل هذا ال تكرار ا 

هبامه يف بعض أ خر فهو ملعة انجاز ساطع وليس كام تومهه أ هُل  جامل القرأ ن الكرمي بعض املسائل الكونية وا  اما ا 

 ال حلاد من قصور ومدار نقد.

u  :ن قلت  فا 

ض املسائل مجمال  ويذكر ل ي شئ ال يبحث القرأ ن عن الاكئنات كام يبحث عهنا فن احلمكة والفلسفة؟ فَيَدع بع

 أ خرى ذكرا  ينسجم مع شعور العوام وافاكرمه فال ميّسها بأ ذى وال يرهقها بل يذكرها سلسا  بس يطا  يف الظاهر؟
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 نقول جوااب :

َّت عهنا، وقد فهمَت حامت  من ادلروس واللكامت السابقة أ ن القرأ ن  ل ن الفلسفة عَِدلْت عن طريق احلقيقة وضل

منا يبحث عن الاكئنات اس تطرادا ، لالس تدالل عىل ذات هللا وصفاته واسامئه احلس ىن، أ ي يُفهم معاين  الكرمي ا 

ف خالقه.  هذا الكتاب، كتاب الكون العظمي يك يعِرّ

أ ي أ ن القرأ ن الكرمي يس تخدم املوجودات خلالقها ال ل نفسها. فضال  عن أ نه خياطب امجلهور. اما عِل احلمكة 

 املوجودات لنفسها، وخياطب اهل العِل والفلسفة. )الفلسفة( فينظر اىل

وعىل هذا، مفا دام القرأ ن يس تخدم املوجودات دليال  وبرهاان ، مفن رشط ادلليل أ ن يكون ظاهرا  وأ ظهَر من 

 النتيجة أ مام نظر امجلهور.

ن القرأ ن مادام مرشدا  مفن شأ ن بالغة اال رشاد مماشاة نظر العوام، ومراعاة حس العامةِ  ومؤانسة فكر  مث ا 

هم بال مصلحة، فأ بلُغ  امجلهور، لئال يتوحش نظُرمه بال طائل وال يتفوش فكُرمه بال فائدة، وال يترّشد حسُّ

اخلطاب معهم والارشاد أ ن يكون ظاهرا  بس يطا  سهال  ال يعجزمه، وجزيا  ال يُملّهم، مجمال  فامي ال يلزم تفصيهل 

 ال مور اىل فهمهم.هلم، ويرضب ابل مثال لتقريب مادقَّ من 

ن القرأ ن مرشد لّك طبقات الشرش تس تلزم بالغُة الارشاد أ ن ال يذكر ما يوقع الاكرثية يف املغلطة واملاكبرة  فل 

مع البدهييات يف نظرمه الظاهري، وأ ن ال يغرّي بال لزوم ما هو متعارف حمسوس عندمه، وان هيمل أ و جيمل 

 ما ال يلزم هلم يف وظيفهتم ال صلية.

ها وجعلها رساجا ، وعن وظيفهتا بصريورهتا مفث ال : يبحث عن الفمس ال للفمس، وال عن ماهيهتا، بل ِلمن نورَّ

الّ مرااي معرفة الصانع اجلليل. فيعّرفنا القراُن  حمورا  النتظام الصنعة ومركزا  لنظام اخللقة، وما الانتظام والنظام ا 

اطرها احلكمي وصانعها العلمي، فيقول: )والفمُس جتري( ويفهِّم ابراءة نظام النسج وانتظام املنسوجات كامالت ف

لهية العظيمة يف اختالف الليل والهنار وتناوب الصيف والف تاء. ويف لفت  هبا وينبه اىل ترصفات القدرة اال 
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ي النظر الهيا تنشيه السامع اىل عظمة قدرة الصانع وانفراده يف ربوبيته. مفهام اكنت حقيقة جراين الفمس وبأ  

 صورة اكنت ال تؤثر تكل احلقيقة يف مقصد القرأ ن يف اراءة الانتظام املفهود واملنسوج معا .
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 ويقول أ يضا :

ففي تعبري الرساج تصوير العامل بصورة قرص، وتصوير ال ش ياء املوجودة  (12)نوح:)َوَجَعَل الفمَس رساجا ( 

ساكن القرص ومسافريه، واحساٌس أ نه قد أ حرَضهتا فيه يف صورة لوازم ذكل القرص، ومزيّناته، ومطعوماته ل 

ر. ففي تعبري الرساج تنشيه اىل رمحة  ر ورساج منوَّ الّ مأ مور مسخَّ لضيوفه وخّدامه يُد كرميٍ رحمي. وما الفمُس ا 

حسانه يف سعة رمحته، واحساُس كرمه يف عظمة سلطنته.  اخلالق يف عظمة ربوبيته، وافهاُم ا 

يه كتةل عظيمة من املائع الناري تدور حول نفسها "لفلسفي الرثاثر يف الفمس. يقول: فال ن اس متع ماذا يقول ا

يف مس تقرها، تطايرت مهنا رشارات ويه أ رضنا وس يارات أ خرى فتدور هذه الاجرام العظيمة اخملتلفة يف 

 "اجلسامة.. خضامهتا كذا.. ماهيهتا كذا..

فة وادلهفة املوحفة، فِل تُِفْدك كامال  علميا  وال ذوقا  روحيا  فانظر ماذا أ فادتك هذه املسأ ةل غرَي احلرية املده 

نسانية وال فائدة دينية.  وال غاية ا 

فقس عىل هذا لتقّدر قيمة املسائل الفلسفية اليت ظاهُرها مزخرف وابطهُنا هجاةل فارغة. فال يغّرنك تفعفع 

 ظاهرها وتُعرِض عن بيان القرأ ن املعجز.

ء  لنا ولاكتبه وأ مثاهل من لك داء، ومؤنسا  لنا وهلم يف حياتنا وبعد موتنا، ويف ادلنيا قرينا ، اللّهم اجعل القرأ ن شفا

ويف القّب مؤنسا ، ويف القيامة شفيعا ، وعىل الرصاط نورا ، ومن النار سرتا  وجحااب ، ويف اجلنة رفيقا ، واىل 

ماما ، بفـضكل وجودك وكرمك ورمحتك اي ا  كرم ال كرمني واي أ رمح الرامحني أ مني.اخلريات لكها دليال  وا 

 اللّهم صِل وسِل عىل َمن ُانزل عليه الفرقان احلكمي وعىل أ هل وحصبه أ مجعني .. أ مني . أ مني.
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 معجزة انفقاق القمر

 ]ذيل اللكمة التاسعة عرشة واحلادية والثالثني[

حميِ  مْحِن  الرَّ  بِْسِم هللا الرَّ

ْن يََروا أ ية  يُعرِضوا ويقولوا ُسٌر مس متٌر( )اقرَتَبت الساعُة وانفق القَ   (2ــ 1)القمر:َمر_ وا 

يريدون ان يطمسوا وخيسفوا معجزة انفقاق القمر الساطع  - ومن يقدّلوهنم تقليدا  اَعى - ان فالسفة ماديني

وذلكرته كتب  لو اكن الانفقاق قد حد  فعال  لعرفه العامل،"اكلبدر، فيثريوا حولها اوهاما  فاسدة، اذ يقولون: 

 ."التارخي لكها!

223



ثبات النبوة، وقعت امام اذلين مسعوا بدعوى النبوة وانكروها، وحدثت  اجلواب: ان انفقاق القمر معجزة ال 

ليال ، يف وقت تسود فيه الغفةل، وُاظهِرت أ نيا ، فضال  عن ان اختالف املطالع ووجود السحاب والغامم وامثالها 

قمر، علام  ان اعامل الرصد ووسائل احلضارة مل تكن يف ذكل الوقت منترشة؛ ذلا من املوانع حتول دون رؤية ال

 ال يلزم ان يرى الانفقاق لُك الناس، يف لك ماكن، وال يلزم ايضا  ان يدخل كتب التارخي.

فاس متع ال ن اىل نقاط مخس فقط من بني الكثري مهنا، تبدد ابذن هللا ُُسَب الاوهام اليت تلّبدت عىل وجه 

 ه املعجزة الباهرة:هذ

 ا لنقطة الاوىل:

ان تعنت الكفار يف ذكل الزمان وذكل احمليط معلوم ومفهور اترخيا ، فعندما أ علن القرأ ن الكرمي )وانفق القمر( 

ان يكّذب هبذه ال ية الكرمية. اي ينكر وقوع  - ومه جيحدون القرأ ن - وبلغ صداه ال فاق، مل جيرؤ أ حد من الكفار

مل تكن احلادثة قد وقعت فعال  يف ذكل الوقت، ومل تكن اثبتة دلى اولئك الكفار، الندفعوا بفدة  احلادثة. اذ لو

وسِل. بيامن مل تنقل كتب التأ رخي والسري شيئا  من اقوال  عليه هللا ليبطلوا دعوى النبوة، ويكّذبوا الرسول صىل

)ويقولوا ُسر مس متر( وهو ان اذلين   الكفار حول اناكرمه حدو  الانفقاق، الا ما بّينته ال ية الكرمية

 شاهدوا املعجزة من الكفار
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قالوا: هذا ُسر فابعثوا اىل أ هل ال فاق حىت تنظروا أ رأ وا ذكل أ م ال؟. وملا حان الصباح أ تت القوافل من اليمن 

ن ُسر يتمي ايب طالب قد بلغ السامء  !وغريها فسأ لومه، فأ خّبومه: اهنم رأ وا مثل ذكل. فقالوا: ا 

 النقطة الثانية:

ان انفقاق القمر متواتر، مثل فوران املاء من بني "لقد قال معظم اامة عِل الالكم، من امثال سعد التفتازاين: 

وسِل  عليه هللا وسِل وارتواء اجليش منه، ومثل حنني اجلذع من فراقه صىل عليه هللا اصابعه الرشيفة صىل

ع جامعة املسجد ل نينه. اي ان احلادثة نقلته جامعة غفرية عن جامعة اذلي اكن يستند اليه اثناء اخلطبة، وسام

غفرية يس تحيل تواطؤمه عىل الكذب، فاحلادثة متواترة تواترا  قطعيا  كظهور املذنب قبل الف س نة وكوجود 

 ."جزيرة رسنديب اليت مل نرها

اثرة الفكوك حول هذه املسأ ةل القاطعة وامثالها من املسائ ل املفاهدة شهودا  عياان  امنا يه وهكذا ترى أ ن ا 

 بالهة وحامقة، اذ يكفي فهيا اهنا من املمكنات وليست  مس تحيال .

 علام  ان انفقاق القمر ممكن اكنفالق اجلبل بّباكن.

 النقطة الثالثة:
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ارها ان املعجزة تأ يت ل ثبات دعوى النبوة عن طريق اقناع املنكرين، وليس ارغاهمم عىل الاميان. ذلا يلزم اظه

لذلين مسعوا دعوى النبوة، مبا يوصلهم اىل القناعة والاطمئنان اىل صدق النبوة. أ ما أ ظهارها يف مجيع الاماكن، 

أ و أ ظهارها اظهارا  بدهييا  ِبيث يضطر الناس اىل القبول والرضوخ فهو مناٍف حلمكة هللا احلكمي ذي اجلالل، 

لهيي. ذكل ل ن رس ال  لهيي يقتيض فتح اجملال امام العقل دون سلب وخمالف ايضا  لرس التلكيف اال  تلكيف اال 

 الاختيار منه.

فلو اكن اخلالق الكرمي قد ترك معجزة الانفقاق ابقية لساعتني من الزمان، واظهرها للعامل امجع ودخلت بطون 

صدق كتب التارخي كام يريدها الفالسفة لاكن الكفار يقولون اهنا ظاهرة فلكية معتادة. وما اكنت جحة عىل 

وسِل. او لاكنت تصبح معجزة بدهيية ترمغ العقل عىل  عليه هللا النبوة، وال معجزة ختص الرسول الاعظم صىل

 الاميان وتسلبه من الاختيار وعندئٍذ تتساوى ارواح سافةل اكلفحم اخلسيس من امثال ايب هجل، مع
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 هللا عنه، اي لاكن يضيع رس التلكيف الارواح العالية الصافية اكالملاس من امثال ايب بكر  الصديق ريض

لهيي.  اال 

ول جل هذا فقد وقعت املعجزة أ نيا ، ويف الليل، وحني تسود الغفةل، وغدا اختالف املطالع والغامم وامثالها 

 ُحجبا  امام رؤية الناس لها. فِل تدخل بطون كتب التارخي.

 النقطة الرابعة:

عىل حني غفةل، ال يراها لك الناس دون شك يف لك ماكن. بل حىت ان هذه املعجزة اليت وقعت ليال ، وأ نيا ، و 

ق عينه، ولوصّدقها، فان حادثة كهذه مروية من خشص واحد ال تكون ذات قيمة  لو ظهرت لبعضهم، فال يصِدّ

 للتارخي.

وا: رمبا ادخل ولقد ردّ العلامء احملققون ما زيد يف رواية املعجزة من أ ن القمر بعد انفقاقه قد هبط اىل الارض! قال

 هذه الزايدة بعض املنافقني ليسقطوا الرواية من قيمهتا وهيونوا من شأ هنا.

مث ان يف ذكل الوقت: اكنت ُُسب اجلهل تغطى سامء انلكرتا، والوقت عىل وشك الغروب يف اس بانيا، وامرياك 

ك موانع اخرى للرؤية. فال يف وحض الهنار، والصباح قد تنفس يف الصني والياابن.. ويف غريها من البدلان هنا

 تفاهد هذه املعجزة العظيمة فهيا.

ان تأ رخي انلكرتا والصني والياابن وامرياك وامثالها من البدلان ال "فاذا علمت هذا فتأ مل يف الكم اذلي يقول: 

 . اي هذٍر هذا.. أ ال تبا  لذلين يقتاتون عىل فتات اوراب.."تذكر هذه احلادثة، اذن مل تقع!

 امسة:النقطة اخل
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ان انفقاق القمر ليس حادثة حدثت من تلقاء نفسها، بناء عىل اس باب طبيعية وعن طريق املصادفة! بل 

 حداث  خارقا  للسنن الكونية، تصديقا  لرساةل رسوهل احلبيب صىل - رب الفمس والقمر - أ وقعها اخلالق احلكمي

ىل وفق حمكته ومبقتىض رس الارشاد والتلكيف وسِل، واعالان  عن صدق دعوته، فابرزه س بحانه وتعا عليه هللا

اقتضاء حلمكته س بحانه  - وحمكة تبليغ الرساةل، وليقمي احلجة عىل من شاء من املفاهدين هل، بيامن اخفاه

 وسِل من الساكنني يف اقطار العامل، وَحَجبه عهنم عليه هللا َعن مل تبلغهم دعوة نشيه صىل - ومف يئته
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ختالف املطالع وعدم طلوع القمر، أ و رشوق الفمس يف بعض البدلان واجنالء الهنار ابلغيوم والسحاب واب

 يف اخرى وغروب الفمس يف غريها.. وامثالها من الاس باب ادلاعية اىل َحجب رؤية الانفقاق.

ما اهنا اكنت تّبز هلم نتيجة اشارة الرسول الاعظم  صىل فلو ُاظهرت املعجزة اىل مجيع الناس يف العامل لكه فا 

وسِل واظهارا  ملعجزة نبوية، وعندها تصل اىل البداهة، اي يضطر الناس لكهم اىل التصديق، اي  عليه هللا

يُسلب مهنم الاختيار، فيضيع رس التلكيف، بيامن الاميان حيافظ عىل حرية العقل يف الاختيار وال يسلهبا منه.. 

 لهتا ابلرساةل ال محدية وال تبقى لها مزيّة خاصة.أ و أ هنا تّبز هلم كحادثة ساموية حمضة، وعندها تنقطع ص

 اخلالصة:

ان انفقاق القمر ال ريب يف اماكن وقوعه. فلقد أ ثشت اثباات  قاطعا . وسنفري هنا اىل وقوعه بس تة براهني 

من بني الكثري مهنا، ويه:  اجامع الصحابة الكرام رضوان هللا علهيم امجعني ومه العدول. واتفاق  (1)قاطعة

علامء احملققني من املفرسين دلى تفسريمه )وانفق القمر( ونقل مجيع احملّدثني الصادقني يف رواايهتم وقوعه ال

وشهادة مجيع اهل الكفف والالهام من ال ولياء الصادقني الصاحلني و  (2)بأ سانيد كثرية وبطرق عديدة.

ول الامة اليت ال جتمتع عىل ضالةل كام نص تصديق اامة عِل الالكم املتبحرين رمغ تباين مسالكهم ومفارهبم. وقب

 عليه احلديث الرشيف.

 لك ذكل يبني انفقاق القمر ويثشته اثباات  قاطعا  يضايه الفمس يف وضوهحا.
أ ي ان هناك ست جحج قاطعة عىل وقوع انفقاق القمر يف س تة انواع من الاجامع. ولكن لل سف مل نوف هذا املقام  (1)

 با  .ـ املؤلف.حقّه من البحث فظل مقتض 

 ( نذكر ثالثة احاديث متفق علهيا:2)

ـ عن عبدهللا بن مسعود ريض هللا عنه قال: انفق القمر عىل عهد رسول هللا صىل هللا عليه وسِل شقني فقال النيب 1

 صىل هللا عليه وسِل: "اشهدوا" ـ متفق عليه ـ.

ـ متفق ـ وعن انس ريض هللا عنه ان اهل مكة سأ لوا رسول هللا صىل هللا2  عليه وسِل ان يرهيم أ ية فأ رامه انفقاق القمر 

 عليه ـ.
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ـ متفق عليه. راجع: مس ند الامام 3 ـ وعن ابن عباس ريض هللا عهنام ان القمر انفق يف زمان النيب صىل هللا عليه وسِل 

.  1129، 1511، 215ورواه الطياليس برمق  51/ 4، 275، 275، 229، 297/ 3، 452، 447، 413، 1/377امحد 

 ( ملعرفة تواتر احلادثة.ـ املرتمج.421/ 2وتفسري ابن كثري ) 
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 حاصل الالكم:

لزاما  للخصم. اما بعد هذا فس يكون الالكم ابمس احلقيقة ول جل  اكن البحث اىل هنا ابمس التحقيق العلمي، ا 

 الاميان. فقد نطق التحقيق العلمي هكذا. أ ما احلقيقة فتقول:

وسِل وهو القمر املنري لسامء الرساةل، وقد مَسْت واليُة عبوديته اىل مرتبة  عليه هللا بوة صىلان خامت ديوان الن 

احملبوبية، فاظهرت الكرامة العظمى واملعجزة الكّبى ابملعراج، اي جبوالن جسٍم اريض يف أ فاق السموات 

بوبيته اخلالصة هل ومّسوه عىل العىل، وتعريف اهل السموات به، فأ ثبتت بتكل املعجزة واليَته العظمى هلل وحم 

اهل السموات واملل  الاعىل.. كذكل فقد شق س بحانه القمر املعلق يف السامء واملرتبط مع الارض ابشارة من 

 عليه هللا عبده يف ال رض، فاظهر ل هل الارض معجزته هذه، اثباات  لرساةل ذكل العبد احلبيب، فعرج صىل

والية والرساةل النورانيني اكلفلقني املنريين للقمر حىت بلغ قاب قوسني أ و أ دىن وسِل اىل أ وج الكامالت جبنايَح ال

 واصبح خفرا  ل هل السموات ول هل الارض معا .

 عليه وعىل أ هل وحصبه الصالة والتسلاميت ملء الارض والسموات.

ََّك َانَْت الَْعلمُي الْ  َّْمَتنا ِان ْبَحانََك اَل ِعِْلَ لَنَا ِااّل ما عَل  َحكمي()س ُ
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 ."املعجزات ال محدية"قطعة من ذيل رساةل 

 وسِل؟ عليه هللا ِلَم اخُتصَّ هبذا املعراج العظمي محمٌد صىل

جوااب  عن سؤال ورد يف  - مضن ِبو  دالئل النبوة ال محدية - ]ُكتب هذا البحث

شاكالت هممة وردت يف هناية الاساس الثالث من رساةل  اال شاكل ال ول من ثالثة ا 

 فهو مبثابة فهرس خمترص.[. "املعراج"

 وسِل؟ عليه هللا سؤال:  ِلَم اخُتصَّ هبذا املعراج العظمي محمُد صىل

شاكلمك الاول هذا، قد ُحلَّ مفصال  يف اللكامت الثالثة والثالثني مضن كتاب اللكامت، الا اننا  اجلواب: ان ا 

وسِل، ودالئل  عليه هللا ت النيب الكرمي صىلنفري هنا جمرد اشارة مجمةل عىل صورة فهرس موجز اىل كامال

 نبوته، وانه هو ال حرى هبذا املعراج العظمي.

اوال : ان الكتب املقدسة، التوراة والاجنيل والزبور، رمغ تعرضها اىل التحريفات طوال العصور، وقد اس تنبط 
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 عليه هللا الرسول الكرمي صىل يف عرصان هذا العامل احملقق حسني اجلرس عرشا  ومائة  بفارة مهنا ختص نبوة

 ."الرساةل امحليدية"وسِل، واثشهتا يف كتابه املوسوم 

بفارات كثرية برّش هبا الكهان من امثال الاكهنني  - ورويت برواايت حصيحة - اثنيا : انه اثبت اترخييا  

 وسِل واخّبا انه نيب أ خر الزمان. عليه هللا املفهورين: ِشق وسطيح، قبيل بعثته صىل

اثلثا : ما حد  ليةل مودله صىل هللا عليه وسِل  من سقوط الاصنام يف الكعبة وانفقاق ايوان كرسى وامثالها 

 من مئات الارهاصات واخلوارق املفهورة يف كتب التأ رخي.

رابعا : نبعان املاء من بني اصابعه الرشيفة وسقيه اجليش به، وانني اجلذع يف املسجد وانفقاق القمر كام نصت 

يه ال ية الكرمية )وانفق القمر( وامثالها من املعجزات الثابتة دلى العلامء احملققني واليت تبلغ ال لف قد اثبتهتا عل 

 كتب السري والتأ رخي.

خامسا : لقد اتفق الاعداء والاولياء مبا ال ريب فيه ان ما يتحىل به صىل هللا عليه وسِل  من الاخالق الفاضةل 

 ما يتصف به من جسااي محيدة يف هو يف امسى ادلرجات، وان
#277 

دعوته هو يف اعىل املراتب، تفهد بذكل معامالته وسلوكه مع الناس. وان رشيعته الغراء تضم امكل اخلصال 

 احلس نة، تفهد بذكل حماسن الاخالق يف دينه القومي.

ىل هللا عليه وسِل  هو اذلي سادسا : لقد ارشان يف الاشارة الثانية من اللكمة العارشة اىل ان الرسول الكرمي ص

 اظهر اعىل مراتب العبودية واسامها ابلعبودية العظيمة يف دينه تلبية ل رادة هللا يف ظهور الوهيته مبقتىض احلمكة.

اكرم داّل عىل جامٍل يف كامل مطلق خلالق العامل وافضل معّرف لىّب ارادة هللا  - كام هو بدهييي-وانه هو كذكل 

  امجلال بوساطة مبعو  كام تقتضيه احلمكة واحلقيقة.س بحانه يف اظهار ذكل

اعظم داّل عىل كامل صنعٍة يف جامل مطلق لصانع العامل، وابعظم دعوة واندى  - كام هو مفاهد - وانه هو كذكل

 صوت، فلىّب ارادة هللا جل وعال يف جلب الانظار اىل كامل صنعته والاعالن عهنا.

َمن أ علن عن مجيع مراتب التوحيد، فلىّب ارادة رب العاملني يف اعالن امكل  - ابلرضورة - وانه هو كذكل

 الوحدانية عىل طبقات كرثة اخمللوقات.

كام  - أ جىل مرأ ة وأ صفاها لعكس حماسن جامل ماكل العامل ولطائف ُحس نه املزّنه - ابلرضورة - وانه هو كذكل

لىّب ارادته س بحانه يف رؤية ذكل امجلال املقدس واراءته وهو أ فضل َمن أ حبَّه وحببَّه، ف - تفري اليه أ اثره البديعة

 مبقتىض احلقيقة واحلمكة.

ف ما يف خزائن الغيب لصانع هذا العامل - ابلبداهة - وأ نه هو كذكل ى بأ بدع  - اعظم َمن عرَّ تكل اخلزائن املل 
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يف اظهار تكل الكنوز اخملفية وهو أ فضل َمن اعلن عهنا ووصفها، فلىّب ارادته س بحانه  - املعجزات وامثن اجلواهر

 واعالم كامالته هبا.

امكل مرشد ابلقرأ ن الكرمي للجن والانس بل للروحانيني واملالئكة، واعظم َمن بنّي  - ابلبداهة - وأ نه هو كذكل

معاين أ اثر صانع هذه الاكئنات اليت زيهّنا ابروع زينة ومكّن فهيا ارابب الفعور من خملوقاته لينعموا ابلنظر 

لتفكر والاعتبار، فلىّب ارادته س بحانه يف بيان معاين تكل ال اثر وتقدير قيمهتا ل هل الفكر واملفاهدة مبقتىض وا

 احلمكة.

 احسن من كفف ِبقائق القرأ ن عن مغزى القصد - ابلبداهة - وانه هو كذكل
#278 

وهو اس ئةل ثالثة معضةل: َمن  من حتوالت الاكئنات والغاية مهنا، وامكل َمن حّل اللغز احملري يف املوجودات.

انت؟ ومن اين؟ واىل اين؟ فلىّب ارادته س بحانه يف كفف ذكل الطلسم املغلق ذلوي الفعور بوساطة 

 مبعو .

لهية ابلقرأ ن الكرمي وأ حسن َمن وحض السشيل اىل مرضاة  - ابلبداهة - وانه هو كذكل امكل َمن بنّي املقاصد اال 

ه يف تعريف ما يريده من ذوي الفعور وما يرضاه هلم بوساطة مبعو ، بعدما رب العاملني، فلىّب ارادته س بحان

 عّرف نفسه هلم جبميع مصنوعاته البديعة وحبهبا الهيم مبا أ س بغ علهيم من نَعمه الغالية.

اعظم من اس توىف هممة الرساةل ابلقرأ ن الكرمي واّداها أ فضل اداء يف امسى مرتبة  - ابلبداهة - وانه هو كذكل

غ صورة واحسن طراز، فلىّب ارادة رب العاملني يف رصف وجه هذا الانسان من الكرثة اىل الوحدة ومن وابل

الفاين اىل البايق، بوساطة مرشد ذكل الانسان اذلي خلقه س بحانه مثرة  للعامل ووهب هل من الاس تعدادات ما 

 رثة  وادلنيا.يسع العامل لكه وهيأ ه للعبودية اللكية وابتاله مبفاعر متوهجة اىل الك

وحيث ان ارشف املوجودات مه ذوو احلياة، وانبل ال حياء مه ذوو الفعور، واكرم ذوي الفعور مه بنو أ دم 

احلقيقيون الاكملون، ذلا فاذلي اّدى من بني بين الانسان املكرم تكل الوظائف املذكورة أ نفا  وأ عطى حقها من 

اىل قاب  - ابملعراج العظمي - اء، ال ريب، انه س يعرجالاداء يف افضل صورة واعظم مرتبة من مراتب الاد

قوسني أ و أ دىن، وس يطرق ابب السعادة الابدية وس يفتح خزائن الرمحة الواسعة، وسريى حقائق الاميان 

 الغيشية رؤية شهود، ومن ذا يكون غري ذلمك النيب الكرمي صىل هللا عليه وسِل ؟

ثوثة يف الكون أ ن فهيا فعل التحسني يف منهتيى امجلال وفعل الزتيني سابعا : جيد املتأ مل يف هذه املصنوعات املب 

يف منهتيى الروعة، فبدهييي أ ن مثل هذا التحسني والزتيني يدالن عىل وجود ارادة التحسني وقصد الزتيني دلى 

صانع تكل املصنوعات فتكل الارادة الفديدة تدل ابلرضورة عىل وجود رغبة قوية سامية وحمبة مقدسة دلى 

 كل الصانع حنو صنعته...ذ
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ذلا مفن البدهييي أ ن يكون أ حب خملوق دلى اخلالق الكرمي اذلي حيب مصنوعاته هو َمن يتصف بأ مجع تكل 

 الصفات، وَمن يُظهر يف ذاته لطائف الصنعة

#279 

فها، وَمن حيِبّب نفسه ويس تحسن  الاخرى.جامل املصنوعات  - ابنجاب وتقدير - اظهارا  اكمال ، ومن يعرفها ويعِرّ

من اذاكر الانجاب  "س بحان هللا... ما شاء هللا... هللا اكّب"مَفن اذلي جعل السموات والارض ترن بصدى 

والتسشيح والتكبري جتاه ما يرّصع املصنوعات من مزااي تزيهّنا وحماسن جتّملها ولطائف وكامالت تنورها؟ ومن 

لبحر منجذاب  يف شوق عارم من الاس تحسان والتقدير اذلي هّز الاكئنات بنغامت القرأ ن الكرمي وجعل الّب وا

يف تفكر واعالن وتفهري، يف ذكر وهتليل؟ من ذا يكون تكل اذلات املباركة غري محمد ال مني صىل هللا عليه 

 وسِل ؟.

مفثل هذا النيب الكرمي صىل هللا عليه وسِل  اذلي يضاف اىل كفة حس ناته يف املزيان مثل ما قامت به امُته 

... واذلي تضاف اىل كامالته املعنوية الصلوات اليت تؤدهيا الامة مجيعا .. "السشب اكلفاعل"س نات برس من ح 

لهية وحمبهتا ما ال حيدهام حدود فضال  عام يناهل من مثرات ما اداه من هممة رسالته  واذلي يُفاض عليه من الرمحة اال 

هللا عليه وسِل  ال ريب أ ن ذهابه اىل اجلنة، واىل  من ثواب معنوي عظمي..  نعم، مفثل هذا النيب العظمي صىل

سدرة املنهتيى، واىل العرش الاعظم، فيكون قاب قوسني أ و أ دىن، أ منا هو عني احلق، وذات احلقيقة وحمض 

 (.1احلمكة)
ال جامتعية  لقد ذكرت جريدة اسالمية هتمت ابحوال املسلمني بأ ن رجال الس ياسة املفهورين واحلقوقيني املهمتني ابحلياة (1)

، فتلكم يف هذا املؤمتر فالسفة اجانب حول الرشيعة الاسالمية، ندرج ادانه 1127قد عقدوا مؤمترا  يف اوراب س نة 

( شهادة صادقة حول أ حقية الرشيعة، وذكل بعد عالوة هاتني 45نص الكهمم مث نرتمجه ابحلرف الواحد، فتصبح دلينا )

( شهادة واملذكورة يف حتام رساةل النور. والفضل ما شهدت به 43لبالغة )الفهادتني اىل تكل الفهادات الصادقة ا

ال عداء: وقد اعرتف حىت علامء الغرب بسمو مبادئ الاسالم وصالهحا للعامل.. وقال َعيد لكية احلقوق جبامعة فينا 

مكحمد )عليه الصالة  :] ان الشرشية لتفتخر ابنتساب رجل 1127الاس تاذ ش بول يف مؤمتر احلقوقيني املنعقد يف س نة 

والسالم( الهيا، اذ انه رمغ اميته اس تطاع قبل بضعة عرش قران  ان يأ يت بترشيع س نكون حنن ال ورابئيني أ سعد ما 

 نكون لو وصلنا اىل قيمته بعد الفي عام[.

 وقال برانردشو :

عليه من حيوية مدهفة، ل نه عىل ] لقد اكن دين محمد )عليه الصالة والسالم( موضع تقديري السايم دااما  ملا ينطوي 

ما يلوح يل : هو ادلين الوحيد اذلي هل ملكة الهضم ل طوار احلياة اخملتلفة واذلي يس تطيع ذلكل ان جيذب اليه لك جيل 

من الناس وارى واجبا  ان يدعى محمد )عليه الصالة والسالم( منقذ الانسانية، واعتقد ان رجال  مثهل اذا توىل زعامة العامل 

ديث ينحج يف حل مفالكته وحيّل يف العامل السالمة والسعادة )يعين املساملة والصلح العمويم( وما أ شد حاجة العامل احل
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 واليوم الهيا.[
#280 

 املرتبة السادسة عرشة

 "الاية الكّبى"من رساةل 

 "الرساةل ال محدية"اليت تبحث عن 

 ]ملناس بة املقام ُاحلقت هذه املرتبة هنا[

الساحئ يف ادلنيا عقهل قائال : ما دمت أ ِبث عن ماليك وخالقي ابستنطاق موجودات الكون  مث خاطب ذكل

 حىت بتصديق أ عدائه - هذا. مفن ال وىل يل أ ن أ زور َمن هو امكل انسان يف الوجود، واعظم من يقود اىل اخلري

ىل هللا عليه وسِل  اذلي أ ضاء وأ عالمه صيتا  وأ صدقهم حديثا  وأ ساممه مزنةل وأ نورمه عقال ، أ ال وهو محمد ص -

بفضائهل وبقرأ نه أ ربعة عرش قران  من الزمان.. ول جل أ ن أ حظى بزايرته الكرمية واس تفرس منه ما أ ِبث عنه، 

 ينبغي ان نذهب معا  اىل خري القرون اىل عرص السعادة.. عرص النبوة... فدخل بعقهل اىل ذكل العرص فرأ ى:

وسِل قد حّول  عليه هللا عليه وسِل  عرص سعادة للشرشية حقا . ل نه صىل ان ذكل العرص قد صار به صىل هللا

 يف زمن يسري ابلنور اذلي أ ىت به قوما  غارقني يف أ شد أ مية، وأ عرق بداوة حّوهلم اىل أ ساتذة العامل وسادته.

من أ حقية علينا قبل لك شئ ان نعرف شيئا  عن عظمة هذه اذلات املعجزة، وذكل "وكذا خاطب عقهل قائال : 

.. فبارش ابلبحث. فوجد عىل صدق نبوته من "أ حاديثه، وصدق أ خباره. مث نس تفرس منه عن خالقنا س بحانه

 ال دةل القاطعة الثابتة ما ال يعد وال حيىص، ولكنه خلص اىل تسع مهنا:

غرماؤه.. وسِل جبميع السجااي الفاضةل واخلصال امحليدة، حىت شهد بذكل  عليه هللا اولها: هو اتصافه صىل

وظهور مئات املعجزات منه؛ اكنفقاق القمر اذلي انفق اىل نصفني ابشارة من أ صبعه كام نص عليه القرأ ن 

)وانفق القمر(، واهنزام جيش الاعداء مبا دخل أ عيهنم مجيعا  من الرتاب القليل اذلي رماه علهيم بقبضته. كام 

وارتواء أ حصابه من املاء النابع  (17)الانفال:رىم(  نصت عليه الاية الكرمية: )وما رميت اذ رميت ولكن هللا

 اكلكوثر من بني أ صابعه امخلسة املباركة عندما اش تد هبم العطش.. وغريها
#281 

لينا نقال  حصيحا  قاطعا  أ و متواترا ، فاس تطلعها الساحئ اىل  من مئات املعجزات اليت ظهرت بني يديه، واملنقوةل ا 

تكل الرساةل اخلارقة ذات الكرامة املتضمنة ل كرث من  "املعجزات ال محدية"اةل )املكتوب التاسع عرش( أ ي رس

 وسِل بدالئلها القاطعة واسانيدها املوثوقة. عليه هللا ثالمثائة معجزة من معجزاته صىل

 "معجزات"اىل هذا احلد، و  "فضائل"هبذا القدر و  "أ خالق حس نة"ان من اكن ذا  "مث حّد  نفسه قائال : 

ان يتنازل اىل احليةل   - هبذه الكرثة، فال جرم انه صاحب أ صدق حديث ومن مث ال ميكن ابدا  ـ وحاشاه ابهرة
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 ."والكذب والمتويه اليت يه دأ ب الفاسدين

وسِل معجزا  من س بعة أ وجه، ذكل الامر الصادر من ماكل الكون  عليه هللا اثنهيا: كون القرأ ن اذلي بيده صىل

أ كرث من ثالمثائة مليوٍن من الشرش يف لك عرص. وملا اكنت )اللكمة اخلامسة والعرشون( اذلي يسِّل به ويصّدقه 

ويه مشس رسائل النور قد أ ثبتت بدالئل قوية أ ن هذا القرأ ن الكرمي معجز  "املعجزات القرأ نية"اي رساةل 

هورة لبياهنا املفصل من أ ربعني وهجا ، وانه الكم رب العاملني، ذلا أ حال الساحئ ذكل اىل تكل الرساةل املف 

لالنجاز. مث قال: ان ال مني عىل الكم هللا، واملرتمج الفعيل هل، واملبلغ لهذا النبأ  العظمي اىل الناس اكفة، وهو 

 احلق بعينه واحلقيقة بذاهتا، ال ميكن ان يصدر منه كذب قط، ولن يكون موضع ش هبة ابدا .

طهرة، وبدين فطري، وبعبودية خالصة، وبدعاء خاشع، وسِل قد بعث برشيعة م  عليه هللا اثلهثا: انه صىل

 وبدعوة شامةل، وابميان راخس، ال مثيل ملا بعث به ولن يكون، وما وجد أ مكل منه ولن يوجد.

وسِل وادارت مخس الشرشية عىل اختالفها منذ أ ربعة عرش  عليه هللا اليت جتلّت من أ ّمي صىل "الرشيعة"ل ن 

 والعدل بقوانيهنا ادلقيقة الغزيرة، ال تقبل مثيال  أ بدا .قران  ادارة قاامة عىل احلق 

وسِل ومن أ قواهل، ومن أ حواهل، هو رائد  عليه هللا اذلي صدر من أ فعال َمن هو أ ّمي صىل "الاسالم"وكذا 

ثالمثائة مليون من الشرش ومرجعهم يف لك عرص، ومعِل لعقوهلم ومرشد لها، ومنّور لقلوهبم وهمّذب لها، ومرٍبّ 

 فوسهم ومزٍكّ لها، ومدار ال نكفاف أ رواهحم ومعدن لسموها، مل يأ ت ولن يأ يت هل مثيل.لن
#282 

اليت يتضمهنا دينه، وتقواه العظيمة أ كرث من أ ي أ حد  "العبادات"وسِل يف مجيع انواع  عليه هللا وكذا تفوقه صىل

أ رسار العبودية حىت يف أ شد ال حوال اكن، وخفيته الفديدة من هللا وجماهدته املتواصةل ورعايته الفائقة ل دق 

وسِل بتكل العبودية اخلالصة، دون أ ن يقدل أ حدا  وبّك معانهيا مبتدئا ، وبأ مكل  عليه هللا والظروف. وقيامه صىل

 صورة، موحدا  الابتداء والانهتاء، ال شك مل يَُر ولن يَُرى هل مثيل.

يصف ربه مبعرفة رابنية سامية  - ف أ دعيته ومناجاتهاذلي هو واحد من أ ال - وكذا فانه يصف، ابجلوشن الكبري

مل يبلغ العارفون وال ولياء مجيعا  تكل املرتبة من املعرفة، وال درجة ذكل الوصف منذ القدم مع تالحق الافاكر.. 

. ومن ينظر اىل الايضاح اخملترص لفقرة واحدة من بني تسع وتسعني فقرة "ادلعاء"مما يظهر أ نه ال مثيل هل يف 

الّ القول انه ال مثيل لهذا ادلعاء الرائع )اجلوشن(  "املناجاة"لجوشن الكبري، وذكل يف مس هتل رساةل ل ال يسعه ا 

 اذلي ميثل مقة املعرفة الرابنية.

ويف دعوته الناس اىل احلق من الصالبة والثبات والفجاعة ما ال يقارهبا  "تبليغ الرساةل"وكذا فان اظهاره يف 

أ ّي أ ثٍر للرتدد وال ساوره القلق قط، ومل ينل اخلوف منه شيئا ، رمغ معاداة  - ولو مبقدار ذرة - أ حد، فِل يداخهل

فتحدى وحده ادلنيا  - وحىت قومه وقبيلته وَعه انصبوه العداء الفديد - ادلول الكّبى والاداين العظمى هل
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وسِل يف تبليغ  عليه هللا د صىلبأ رسها، ونرصه هللا وأ عّزه فلكل هامة ادلنيا بتاج الاسالم، مَفن مثل محم

 رساالت هللا؟..

فِل  "امياان  قواي  راخسا ، ويقينا  جازما  خارقا ، وانكفافا  للفطرة معجزا ، واعتقادا  ساميا  مل  العامل نورا  "وكذا محهل 

كل العرص، تمتكن أ ن تؤثر فيه مجيع الافاكر والعقائد وحمكة احلكامء وعلوم الرؤساء الروحانيني السائدة يف ذ

ولو بف هبة، أ و برتدد، أ و  بضعف، أ و بوسوسة. نعم، مل تمتكن ان تؤثر ال يف يقينه، وال يف اعتقاده وال يف 

ايه، واناكرها عليه. زد عىل هذا اس تلهام مجيع  اعامتده عىل هللا، وال يف اطمئنانه اليه، مع معارضهتا هل وخمالفته ا 

انية من أ هل الوالية والصالح، ويف مقدمهتم الصحابة الكرام، اذلين ترقوا يف املعنوايت واملراتب الامي

 - بداهة - واس تفاضهتم دوما  من مرتشته الاميانية، ورؤيهتم هل انه يف أ مسى ادلرجات واملراتب. لك ذكل يظهر

 وسِل ال مثيل هل ايضا . عليه هللا ان اميانه صىل

 ة السمحاء اليت الففهم الساحئ، وصّدق عقهل ان مَن اكن صاحب هذه الرشيع
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مثيل لها، والاسالم احلنيف اذلي ال ششيه هل، والعبودية اخلالصة اليت ال نظري لها، وادلعاء البديع الرائع، 

 وادلعوى الكونية الفامةل، والاميان املعجز، لن يكون عنده كذب قط، ولن يكون خادعا  ابدا .

تفاقهم عىل احلقائق الاميانية نفسها هو دليل قاطع عىل وجود هللا ادلليل الرابع: اجامع الانشياء علهيم السالم وا

وسِل وعىل رسالته،  عليه هللا س بحانه وعىل وحدانيته، وهو شهادة صادقة أ يضا  عىل صدق هذا النيب صىل

ذكل ل ن لك ما يدل عىل صدق نبوة اولئك ال نشياء علهيم السالم، ولك ما هو مداٌر لنبوهتم من الصفات 

وسِل، كام هو  عليه هللا ة، واملعجزات، واملهام اليت اضطلعوا هبا يوجد مثلها وابمكل مهنا فيه صىلالقدس ي

أ ي ابلتوراة والاجنيل والزبور والصحف  - مصّدق اترخيا . فاولئك ال نشياء علهيم السالم قد أ خّبوا بلسان املقال

وسِل )حىت ان اكرث من  عليه هللا ومه صىلمبجئ هذه اذلات املباركة وبرشوا الناس بقد - اليت بني أ يدهيم

عرشين اشارة واحضة ظاهرة من الاشارات املشرّشة لتكل الكتب املقدسة قد بُينت بياان  جليا  وأ ثبتت يف رساةل 

وسِل بلسان  عليه هللا وسِل فاهنم يصّدقونه صىل عليه هللا املعجزات ال محدية( فكام اهنم  قد برشوا مبجيئه صىل

وخيمتون ابلتأ ييد عىل صدق دعوته اذ هو السابق الامكل يف هممة النبوة وادلعوة  - بنبوهتم ومبعجزاهتم أ ي - حاهلم

بلسان املقال والاجامع عىل الوحدانية، فاهنم  - أ ي اولئك الانشياء - اىل هللا. فادرك الساحئ اهنم مثلام يدلّون

 وسِل. عليه هللا يب الكرمي صىلعىل صدق هذا الن - بلسان احلال وابالتفاق كذكل  - يفهدون

ادلليل اخلامس: ان وصول أ الف ال ولياء اىل احلق واحلقيقة، وما انلوا من الكامالت والكرامات وما فازوا من 

وسِل، وبرتبيته، وابتباعه،  عليه هللا الكففيات واملفاهدات ليس االّ ابالقتداء هبدي دساتري هذا النيب صىل

يدلّون مجيعا  عىل الوحدانية فهم يفهدون ابالجامع واالتفاق عىل صدق هذا النيب  وتعقّب اثره، مفثلام اهنم
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وعىل أ حقية رسالته. فرأ ى الساحئ ان مفاهدة هؤالء قسام  مما  - أ س تاذمه واماهمم - وسِل عليه هللا الكرمي صىل

مجليع ما اخّب به بنور الاميان أ خّب به صىل هللا عليه وسِل  من عامل الغيب بنور الوالية واعتقادمه به وتصديقهم 

ما بعِل اليقني أ و بعني اليقني أ و ِبق اليقني ـــ امنا تُظهر ظهورا  اكلفمس: ما أ صدق مرشدمه الاعظم وما  - هل ا 

 وسِل. عليه هللا احق رائدمه الاكّب صىل
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احلكامء املؤمنني، ممن بلغوا  ادلليل السادس: ان ماليني العلامء املدققني ال صفياء، واحملققني الصديقني، ودهاة

 - مع كونه أ ميا   - وسِل عليه هللا أ عىل املراتب بفضل ما درسوا وتتلمذوا عىل ما جاء به هذا النيب الكرمي صىل

لهية.. ان هؤالء مجيعا  مثلام  من احلقائق القدس ية، وما نبع مهنا من العلوم العالية، وما كففت عنه من املعرفة اال 

وسِل ويصدقّوهنا متفقني بّباهيهنم القاطعة فاهنم  عليه هللا ة اليت يه الاساس دلعوته صىليثشتون الوحداني

 يتفقون كذكل ويفهدون عىل صدق هذا املعِل الاكّب وصواب هذا الاس تاذ ال عظم وعىل أ حقية الكمه صىل

النور بأ جزاهئا اليت  وسِل. ففهادهتم هذه جحة واحضة اكلهنار عىل صدقه وصواب رسالته، وما رسائل عليه هللا

 وسِل. عليه هللا تزيد عىل املائة مثال   ااّل برهان واحد فقط عىل صدق وصواب هذا النيب احلبيب صىل

ادلليل السابع: ان امجلع العظمي اذلين يطلق علهيم )ال ل وال حصاب( اذلين مه أ شهر بين الشرش بعد ال نشياء فراسة  

، واساممه كامالٍت و  افضلهم مزنةل، واعالمه صيتا ، واشدمه اعتصاما  ابدلين، وأ حّدمه نظرا ... ان واكرثمه دراية 

وسِل  عليه هللا حترّي هؤالء وتفتيفهم وتدقيقهم مجليع ما خفي وما ظهر من احوال هذا النيب الكرمي صىل

التفاق والاجامع انه وأ فاكره وترصفاته ِبثا  بكامل اللهفة والفوق، وبغاية  ادلقة، ومبنهتيى اجلدية، مث تصديقهم اب

وسِل هو أ صدق َمن يف ادلنيا حديثا ، واساممه ماكنة واشدمه اعتصاما  ابحلق واحلقيقة. فتصديقهم  عليه هللا صىل

ميان َعيق، امنا هو دليل ابهر كدالةل الهنار عىل ضياء الفمس.  هذا اذلي ال يزتعزع مع ما ميلكون من ا 

ل عىل صانعه، واكتبه، ومصوره اذلي أ وجده، واذلي يديره، ويرتبه، ادلليل الثامن: ان هذا الكون مثلام يد

ويترصف فيه ابلتصوير والتقدير والتدبري ك نه قرص ابذخ، أ و ك نه كتاب كبري، أ و ك نه معرض بديع، أ و ك نه 

 مفهر عظمي، فهو كذكل يس تدعي ال حماةل وجود َمن يعّّب عام يف هذا الكتاب الكبري من معاٍن، ويعِل ويعِِلّ 

لهية من وراء خلق الكون، ويعِّل احلمك الرابنية يف حتوالته وتبدالته، ويدّرس نتاجئ حراكته الوظيفية،  املقاصد اال 

ويعلن قيمة ماهيته وكامالت ما فيه من املوجودات. أ ي يقتيض داعيا  عظامي ، ومناداي  صادقا ، واس تاذا  حمققا ، 

 يدل ويفهد عىل صدق هذا النيب - من حيث هذا الاقتضاء - ومعلام  ابرعا . فأ درك الساحئ: ان الكون
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وسِل وصوابه اذلي هو أ فضل من أ مت هذه الوظائف واملهامت، وعىل كونه أ فضل وأ صدق  عليه هللا الكرمي صىل

 مبعو  لرب العاملني.

هذه؛ ذات االتقان  ادلليل التاسع: ما دام هناك وراء احلجاب َمن يُفهر كامل كونه بديعا  متقنا ، مبصنوعاته
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ف نفَسه ويوّددها، مبخلوقاته غري احملدودة ذات الزينة وامجلال.. ويُوجب الفكر وامحلد هل، بنعمه  واحلمكة.. ويعِرّ

اليت ال حتىص ذات الذلة والنفاسة.. ويفّوق اخللق اىل العبادة حنو ربوبيته بعبودية تتسم ابحلب والامتنان 

زاء هذه الرتبية، والاع اشة العامة، ذات الففقة وامحلاية )حىت انه هيئي أ طعمة وضيافات رابنية ما والفكر ا 

تَُطمنِئ أ دق أ ذواق ال فواه ومجيع أ نواع الاش هتاء(... ويُدين اخللق اىل الاميان والتسلمي والانقياد والطاعة حنو 

لها من الترصفات العظيمة، الوهيته اليت يظهرها بتبديل املوامس، وتكوير الليل عىل الهنار، واختالفهام، وأ مثا

والاجراءات اجلليةل، والفعالية املدهفة واخلالقية احلكيمة... ويُظهر عدالته وانتصافه ِباميته دوما  الّّب والابرار 

 وازالته الرش والارشار وحمقه الظاملني واملكذبني واهالكهم بنوازل ساموية.

دق عبٍد  هل هو َمن اكن عامال  خالصا  ملقاصده فالجرم، ان احب خملوق دلى ذكل  املس ترت ابلغيب، وأ ص

املذكورة أ نفا ، وَمن حيل الرس ال عظم يف خلق الكون ويكفف لغزه، ومن يسعى دوما  ابمس خالقه ويس متد القوة 

منه ويس تعني به وحده يف لك شئ فينال املدد والتوفيق منه س بحانه. ومن ذا يكون هذا  غري محمد القرَش 

 سالم.عليه الصالة وال 

لَّما اكنت هذه احلقائق التسع شاهدة اثبات عىل صدق هذا النيب الكرمي. فال ريب "مث خاطب الساحئ عقهل: 

اذأ  : انه قطب رشف الشرشية، ومدار افتخار العامل، وانه حري والئق تسميته رشف بين أ دم، وتلقيبه بفخر 

ملهيمن جالل سلطانه املعنوي عىل نصف الارض العاملني. وان ما يف يده من أ مر الرمحن وهو القرأ ن الكرمي ا

مع ما ميكل من كامالته الفخصية وخصاهل السامية يظهران: ان اعظم انسان يف الوجود هو هذا النيب العظمي، 

 وسِل. عليه هللا فالقول الفصل اذن ِبق خالقنا س بحانه هو قوهل صىل

وسِل، وغاية حياته لكها، امنا يه  عليه هللا مي صىلفتعال اي عقىل وتأ مل: ان أ ساس مجيع دعاوى هذا النيب الكر

 الفهادة عىل وجود واجب الوجود، وادلالةل عىل وحدانيته، وبيان
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صفاته اجلليةل، واظهار اسامئه احلس ىن، واثبات لك ذكل، واعالنه، واعالمه؛ استنادا  اىل ما يف دينه من أ لوف 

 هللا عىل يده مئات من معجزاته القاطعة الباهرة.احلقائق الراخسة ال ساس واىل قوة ما اظهره 

أ ي ان الفمس املعنوية اليت تضئ هذا الكون والّبهان النرّي عىل وجود خالقنا س بحانه ووحدانيته، امنا هو هذا 

وسِل، فهناكل ثالثة أ نواع من الاجامع عظيمة ال ختدع وال  عليه هللا صىل "حبيب هللا"النيب الكرمي امللقب بـ 

 ، تؤيد شهادته وتصّدقها:تنخدع

 الاجامع الاول:

وسِل( تكل امجلاعة النورانية اليت يتقدهما  عليه هللا اجامع اذلين اش هتروا، ومتزيوا يف العامل ابمس )أ ل محمد صىل

، وخلفه الاف ال ولياء العظام من ذوي "لو ُرفع احلجاب ما ازددُت يقينا  "الامام عيل ريض هللا عنه اذلي قال: 
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ر احلادة والنظر الانيس للغيب من أ مثال الف يخ الكيالين )قدس رسه( اذلي اكن ينظر ببصريته النافذة البصائ

 اىل العرش الاعظم وارسافيل بعظمته وهو بعد عىل الارض.

 الاجامع الثاين:

ابالتفاق وتصديقهم  "ريض هللا عهنم أ مجعني"اجامع تكل امجلاعة املعروفة ابلصحابة الكرام املفهورين يف العامل 

وابميان راخس قوي لهذا النيب الكرمي، حىت ساقهم ذكل اىل التضحية والفداء بأ رواهحم وأ مواهلم وأ ابهئم 

وعفريهتم، ومه اذلين اكنوا قوما  بدوا  يقطنون يف حميط أ ّمٍي خاٍل من مظاهر احلياة الاجامتعية والافاكر 

، فصاروا يف زمن يسري "الفرتة"يف ظلمة عرص  الس ياس ية، ليس هلم هدى وال كتاب منري. واكنوا مغمورين

، حفمكوا العامل رشقا   أ ساتذة  مرشدين وس ياس يني وحاكما  عادلني ل رىق الامم حضارة وعلام  واجامتعا  وس ياسة 

 وغراب  ورفرفت راايت عدالهتم برا  وِبرا .

 الاجامع الثالث:

عدون وال حيصون، املتبحرين يف علوهمم واحملققني هو تصديق امجلاعة العظيمة من العلامء الاجالء اذلين ال ي

 املدققني اذلين نفأ وا يف أ مته وسلكوا مساكل ش ىت وهلم يف لك عرص أ الف من احلائزين عىل قصب الس بق

 يف لك عِل،  فتصديق هؤالء مجيعا  هل ابالتفاق وبدرجة عِل اليقني اجامع أ ي اجامع!.. - بدهاهئم -
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وسِل عىل الوحدانية ليست شهادة خشصية وجزئية،  عليه هللا هذا النيب الايم صىل حفمك الساحئ ابن شهادة

وامنا يه شهادة عامة ولكية راخسة ال تزتعزع، ولن تس تطيع أ ن جتاهبها الف ياطني اكفة يف أ ية هجة ولو اجمتعوا 

 علهيا.

شارة خمترصة ملا تلقاه ذكل الساحئ اذلي جال بعقهل يف عرص السع ادة جوانب احلياة من تكل وهكذا ُذكرت ا 

 املدرسة النورانية يف املرتبة السادسة عرشة من املقام الاول اكل يت:

اّل هللا الواجب الوجود الواحُد ال حُد اذلي دلَّ عىل وجوب وجوده يف وحدتِِه: خفُر عامٍل ورشف نوع " هل ا  ال ا 

، وحفَمِة وسَعة دينه، وكرثة كامال ِِ تِه، وعُلويِّة اخالقه، حىت بتصديق أ عدائِِه. بين أ دم، بعظمِة سلطنة قرأ ِنِه

قِة، وبقوة أ الف حقائق دينه الساطعة  وكذا شهد وبرهن   بقوِة مئات املعجزات الظاهرات الباهرات املُصِدّ

القاطعة، ابجامع أ هل ذوي ال نوار، وابتفاق احصابه ذوي ال بصار، وبتوافق حُمقِقي أ ّمِتِه ذوي الّباهني والبصائِِر 

 ."ارةالنوّ 
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 ابمسه س بحانه

ْمِدِه( ّبُح ِِبَ ٍء ِااّل يُس َ  )َوِاْن ِمْن ََشْ

الّ هللا، وحده، ال رشيك هل، هل املكل، وهل امحلد حييي، ومييت، وهو يح ال ميوت، بيده اخلري، وهو " هل ا  ال ا 

ليه املصري  "عىل لك شئ قدير، وا 
1

 

، عبارة عن احدى عرشة لكمة، ولقراءهتا عقب صاليت ]ان هذه امجلةل اليت تلخص التوحيد

الفجر واملغرب فضائل مجة، حىت وردت يف احدى الرواايت الصحيحة اهنا حتمل مرتبة 

. فال غرو اذن أ ن تقطر لك لكمة من لكامهتا أ مال  شافيا  وبرشى سارة، وان "الامس ال عظم"

زاوية الامس الاعظم  كّبايء  حتمل مرتبة جليةل من مراتب توحيد الربوبية، وتبني من

 الوحدانية وكامل التوحيد.

فنحيل الهيا.  "اللكامت"وحيث أ ن هذه احلقائق الواسعة الرفيعة قد وحضت جبالء يف سائر 

عىل صورة خالصة مجمةل جدا ، تتكون من  - بناء عىل وعد سابق - ونكتفي هنا بوضع فهرس لها

 [."مقدمة"و  "مقامني"

--- 
1
ال هللا وحده الرشيك هل، هل املكل وهل  عليه هللا "اكن صىل    هل ا  وسِل يقول يف ُدبر لك صالة مكتوبة ]حني يسِل[: الا 

امحلد )حييي ومييت، وهو يح الميوت بيده اخلري وهو عىل لك َشٍء قدير(.  "ثال  مرات " اللهم المانع ملا اعطيت 

ظر تفصيل التخرجي وعزو هذه الزايدات يف الاحاديث والمعطي ملا منعت والينفع ذا اجلّد منك اجلّد./ حصيح: ان

الاحاديث اليت يه خارج الاقواس موجودة يف البخاري ومسِل. والزايدة الاوىل احملصورة بني  - (112الصحيحة )

القوسني ل محد وايب داود، والثانية للطّباين والثالثة للنسايئ وايب خزمية. أ قول: وهذا احلديث اذلي أ ورده الاس تاذ 

النوريس من العجائب، اذ عندما تتبعت احاديث الورد يف الصباح واملساء وبعد الصالة وجدهتا ختتلف ابلس ياق. ومجع 

الزايدات هبذه الطريقة صعبة للغاية حتتاج اىل مصادر واسعة وطول ابع يف احلديث، فياترى ما تفسري ايراد الاس تاذ لهذا 

لهييالنص وبتكل الزايدات دومنا رجوع او توفر م كرام ا   .صادر اكليت ميتلكها احملّدثون.. ان التفسري الوحيد هو: ا 
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 املقدمة

.. واعِل ان أ عىل مرتبة "الاميان ابهلل"اعِل يقينا  أ ن امسى غاية للخلق، واعظم نتيجة للفطرة الانسانية.. هو 

 ان أ زىه سعادة لالنس واجلن، اليت يف ذكل الاميان.. واعِل "معرفة هللا"لالنسانية، وافضل مقام للشرشية.. هو 

النابعة من تكل املعرفة.. واعِل أ ن اصفى رسور لروح الانسان، وانقى هبجة  "حمبة هللا"وأ حىل نعمة.. هو 

 املرتحشة من تكل احملبة. "الذلة الروحية"لقلبه.. هو 

237



الذلة اليت ال تفوقها ذلة، أ جل! ان مجيع انواع السعادة احلقة، والرسور اخلالص، والنعمة اليت ما بعدها نعمة، و 

 . فال سعادة، وال مرسة، وال نعمة حقا  بدوهنا."حمبة هللا".. يف "معرفة هللا"امنا يه يف 

فّك من عرف هللا تعاىل حق املعرفة، ومل  قلبه من نور حمبته، س يكون أ هال  لسعادة ال تنهتيي، ولنعمة ال 

ما فعال   وواقعا  أ و اس تعدادا  وقابلية. بيامن اذلي ال يعرف خالقه حق  تنضب، ول نوار وارسار ال تنفد، وسينالها ا 

املعرفة، وال يكّن هل ما يليق من حب وود، يصاب بفقاء مادي ومعنوي داامني، ويظل يعاين من ال الم 

 وال وهام ما ال حيرص.

اته وعدم نعم! ان هذا الانسان البائس اذلي يتلوى أ ملا  من فقده مواله وحاميه، ويضطرب من تفاهة حي

 جدواها، وهو عاجز وضعيف بني مجوع الشرشية املنكودة.. ماذا يغنيه عام يعانيه ولو اكن سلطان ادلنيا لكها!!

مفا اشد بؤس هذا الانسان املضطرب يف دوامة حياة فانية زائةل وبني مجوع سائبة من الشرش ان مل جيد مواله 

جد ربه وعرف مواله ومالكه اللتجأ  اىل كنف رمحته احلق، ومل يعرف مالكه وربه حق املعرفة! ولكن لو و 

 الواسعة، واستند اىل جالل قدرته املطلقة.. ولتحولت هل ادلنيا املوحفة روضة مؤنسة، وسوق جتارة مرِبة.
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 املقام ال ول

لك لكمة من لكامت هذا الالكم التوحيدي الرائع تزف برشى سارة، وتشث امال  دافئا . ويف لك برشى شفاء 

 وبلسم.. ويف لك شفاء ذلة معنوية وانرشاح رويح.

ال هللا"اللكمة ال وىل:  " هل ا   "ال ا 

 هذه اللكمة تتقطر برشى عظيمة وامال  هبيجا  اكل يت:

ان روح الانسان املتلهفة اىل حاجات غري حمدودة، واملس هتدفة من قبل اعداء ال يُعّدون.. هذه الروح املبتالة 

ء ال حيرصون، جتد يف هذه اللكمة العظيمة منبعا  ثرا  من الاس متداد، مبا يفتح لها بني حاجات ال تنهتيي واعدا

ابواب خزائن رمحة واسعة ترد مهنا ما يطمنئ مجيع احلاجات وتضمن مجيع املطاليب.. وجتد فهيا كذكل مرتكزا  

تري الانسان من قوة شديدا  ومستندا  رضيا  يدفع عهنا مجيع الرشور، ويرصف عهنا مجيع الارضار. وذكل مبا 

مواله احلق، وترشده اىل مالكه القدير، وتدهل عىل خالقه ومعبوده. وهبذه الرؤية السديدة والتعرف عىل هللا 

قلب الانسان من ظالم الوحفة والاوهام، وتنجي روحه من أ الم احلزن  - هذه اللكمة - الواحد ال حد، تنقذ

 دااما .والمكد، بل تضمن هل فرحا  ابداي ، ورسورا  

 "وحده"اللكمة الثانية:  "

 هذه اللكمة ترشق امال  وتزف برشى سارة اكل يت:
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ان روح الشرش، وقلبه املرهقني بل الغارقني اىل حد الاختناق حتت ضغوط ارتباطات شديدة واوارص متينة 

وامات. أ ي أ ن لكمة مع اغلب انواع الاكئنات، جيدان يف هذه اللكمة ملجأ  امينا ، ينقذهام من تكل املهاكل وادل

: "وحده"  تقول معىن 

مبراجعة ال غيار. وال تتذلل هلم، فرتزح حتت منهتم  - اهيا الانسان - ان هللا واحد أ حد، فال تتعب نفسك

وأ ذامه.. وال حتين رأ سك اماهمم وتمتلق هلم.. وال ترهق نفسك فتلهث وراءمه.. وال ختف مهنم وترتعد أ زاءمه.. 

وعنده مفاتيح لك شئ، بيده مقود لك شئ، تنحل عقد لك شئ بأ مره، وتنفرج لك  ل ن سلطان الكون واحد،

شدة ابذنه.. فان وجدته فقد ملكت لك شئ، وفزت مبا تطلبه، وجنوت من أ ثقال املن والاذى ومن أ رس 

 اخلوف والومه.
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 "ال رشيك هل"اللكمة الثالثة:  "

د، فان ربوبيته واجراءاته واجياده الاش ياء مزنهة كذكل من اي: كام النّد هل وال ضد يف الوهيته ل ن هللا واح

الرشك. خبالف سالطني ال رض، اذ حيد  أ ن يكون السلطان واحدا  متفردا  يف سلطنته االّ انه ليس متفردا  

يف اجراءاته، حيث أ ن موظفيه وخدمه يعّدون رشاكء هل يف تس يري الامور وتنفيذ الاجراءات، وميكهنم ان 

مثول امجليع أ مامه، ويطلبوا مهنم مراجعهتم اوال ! ولكن احلق س بحانه وتعاىل وهو سلطان الازل  حيولوا دون

والابد، واحد ال رشيك هل يف سلطنته،  فليس هل  حاجة قط يف اجراءات ربوبيته ايضا  اىل رشاكء ومعينني 

اجعوه دون وس يط، لعدم وجود للتنفيذ، اذ ال يؤثر شئ يف شئ ااّل بأ مره وحوهل وقوته، فيمكن للجميع ان ير 

لهية.  رشيك أ و معني. وال يقال عندئٍذ للمراجع: ال جيوز كل ادلخول يف احلرضة اال 

 وهكذا حتمل هذه اللكمة يف طياهتا أ مال  ابسام  وبفارة هبيجة، فتقول:

يدي  ان الانسان اذلي استنارت روحه بنور الاميان، ليس تطيع عرض حاجاته لكها بال حاجز وال مانع بني

ذكل امجليل ذي اجلالل، ذكل القدير ذي الكامل، ويطلب ما حيقق رغباته، ايامن اكن هذا الانسان وحيامث حّل.  

فيفرش حاجاته ومطاليبه لكها امام ذكل الرحمي اذلي ميكل خزائن الرمحة الواسعة، مستندا  اىل قوته املطلقة، 

 فيمتىل عندئذ فرحا  اكمال  ورسورا  غامرا .

 "هل املكل"ة الرابعة: اللكم "

 أ ي ان املكل لكه هل، دون اس تثناء.. وانت.. ايضا  ملكه، كام انك عبده ومملوكه، وانت عامل يف ملكه..

 فهذه اللكمة تفوح امال  وتقطر برشى شافية، وتقول:

قيل، أ هيا الانسان! ال حتسب انك ماكل نفسك.. الك.. النك ال تقدر عىل أ ن تدير امور نفسك.. وذكل محل ث 

وعبء كبري، وال ميكنك ان حتافظ علهيا، فتنجهيا من البالاي والرزااي، وتوفر لها لوازم حياتك.. فال جتّرع نفسك 
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، فتلقي هبا يف احضان القلق والاضطراب دون جدوى، فاملكل ليس كل، وامنا لغريك، وذكل  اذن ال الم سدى 

 محته.. دع ما كدر،املاكل قادر، وهو رحمي. فاستند اىل قدرته، وال تهتم ر 
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 خذ ما صفا.. انبذ الصعاب والاوصاب وتنفـس الصعـداء، وحز عىل الـهـنـاء والسعادة.

 وتقول ايضا :

، وتتعلق به، وتتأ مل لفقائه واضطرابه، وحتس بعجزك عن اصالحه.. هذا  ان هذا الوجود اذلي هتواه معىن 

وختّل عنه فهو يتواله، واسعد مبرساته وهنائه، دون أ ن الوجود لكه ُمكل لقادر رحمي. فسِّل املكل ملواله، 

 تكدرك معاانته ومقاساته، فاملوىل حكمي ورحمي، يترصف يف ملكه كيف يفاء وفق حمكته ورمحته.

واذا ما اخذك الروع وادلهفة، فأ طل من النوافذ وال تقتحمها، وقل كام قال الفاعر ابراهمي حقي 
1

: 

 لرَن املوىل ماذا يفعلُ 

 عل هو ال مجل.مفا يف

 "هل امحلد"اللكمة اخلامسة: 

أ ي أ ن امحلد والثناء واملدح واملنة خاص به وحده، والئق به وحده، ل ن النعم وال الء لكها منه وحده، وتفيض 

 من خزائنه الواسعة، واخلزائن داامة ال تنضب.

 وهكذا متنح هذه اللكمة برشى لطيفة، وتقول:

زوال النعمة، ل ن خزائن الرمحة ال تنفد، وال ترصخ من زوال الذلة، ل ن تكل أ هيا الانسان! ال تقايس الامل ب

 النعمة ليست ااّل مثرة رمحة واسعة ال هناية لها. فالامثر تتعاقب ما دامت الفجرة ابقية.

لتفاتة  واعِل اهيا الانسان انك تس تطيع ان جتعل ذلة النعمة اطيب واعظم مهنا مبائة ضعف، وذكل برؤيتك ا 

ة اليك، وتكرهما عليك، وذكل ابلفكر وامحلد. اذ كام ان ملاك  عظامي  وسلطاان  ذا شأ ن اذا ارسل اليك الرمح

فان هذه الهدية تنطوي عىل ذلة تفوق ذلة التفاح املادية ابضعاف الاضعاف، تكل  - ولتكن تفاحة مثال   - هدية  

تفتح امامك  "هل امحلد"حسان، كذكل لكمة يه ذلة الالتفات املليك والتوّجه السلطاين امللكل ابلتخصيص والا

اباب  واسعا  تتدفق منه ذلة معنوية خالصة يه أ ذل من تكل النعم نفسها بأ لف ضعف وضعف، وذكل ابمحلد 

 والفكر، أ ي: ابلفعور

--- 
1
جنوب » تيللو«ابراهمي حقي عامل تريك جليل وزاهد متصوف عاش يف القرن الثاين عرش الهجري، قىض اواخر َعره يف   

 املرتمج. - ».معرفتنامه«رشيق تركيا، اشهر مؤلفاته 
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نعام نفسه، أ ي: ابلتفكر والتبرص يف التفات رمحته  نعام عن طريق النعمة، أ ي: مبعرفة املنعم ابلتفكر يف اال  ابال 

 س بحانه وتوجـهه اليك وشـفقته علـيـك، ودوام انـعامه عليك.

 "حيىي"اللكمة السادسة: 

ب احلياة، وهو اذلي يدميها ابلرزق، وهو املتكفل بّك رضوراهتا وحاجاهتا، وهو اذلي هيئي أ ي: هو اذلي هي

لوازهما ومقوماهتا. فالغاايت السامية للحياة تعود اليه، والنتاجئ املهمة لها تتوجه اليه، وتسع وتسعون ابملائة من 

 مثراهتا ونتاجئها تقصده وترجع اليه.

 نسان الفاين العاجز، وتزيج هل الشفارة، انخفة فيه روح ال مل، وتقول:وهكذا فهذه اللكمة تنادى هذا الا

اهيا الانسان! ال ترهق نفسك ِبمل اعباء احلياة الثقيةل عىل اكهكل الضعيف، وال تذهب نفسك حرسات عىل 

مثراهتا.. واعِل ان  فناء احلياة وانهتاهئا. وال تظهر الندم والتذمر من جميئك اىل احلياة لكام ترى زوال نعيمها وتفاهة

فهو املتكفل بّك حاجاهتا ولوازهما. فهذه احلياة تعود اليه  "احلي القيوم"حياتك اليت تعمر وجودك امنا تعود اىل 

وحده، بغاايهتا الوفرية، ونتاجئها الكثرية. وما أ نت االّ عامل بس يط يف سفينة احلياة. فقم بواجبك أ حسن قيام، 

تذكر دااما : مدى ِعظَم هذه احلياة اليت متخر عباب الوجود، ومدى جالةل فوائدها، مث اقبض اجرتك ومتتع هبا، و 

ومثراهتا، ومدى كرم صاحهبا وسعة رمحة موالها.. تأ مل ذكل واس بح يف فضاء الرسور، واس تشرش به خريا ، واّد 

س تقمَت يف اعامكل تسّجل يف حصيفهتا اوال  ن  تاجئ سفينة احلياة هذه، شكر ما عليك جتاه موالك. واعِل بأ نك ان ا 

 فتوهب كل حياة ابقية، وحتيا حياة ابدية.

 "ومييت"اللكمة السابعة: 

اي: انه هواذلي هيب املوت، اي: هو اذلي يرّسحك من وظيفة احلياة، ويبدل ماكنك يف ادلنيا الفانية، وينقذك 

 نية اىل احلياة الباقية.من عبء اخلدمة، وحيررك من مسؤولية الوظيفة. اي: يأ خذك من هذه احلياة الفا

 وهكذا فهذه اللكمة ترصخ يف اذن الانس واجلن الفانني وتقول:
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، وال فراقا  ابداي  .. الك فاملوت ليس  برشاُك.. املوت ليس اعداما ، وال عبثا  وال سدى وال انقراضا ، وال انطفاء 

من دلن فعال حكمي رحمي، وتبديل ماكن،  عدما ، وال مصادفة، وال انعداما  ذاتيا بال  فاعل.. بل هو ترسحي

وتغيري مقام، وَسوق حنو  السعادة اخلادلة.. حيث الوطن ال صيل.. أ ي هو ابب وصال لعامل الّبزخ.. عامل جيمع 

 تسعة  وتسعني ابملائة من الاحباب.

 "وهو يح ال ميوت"اللكمة الثامنة: 

يةل  للمحبة.. يتجىل مبا ال ميكن وصفه ومبا ال حيده اي: ان الكامل واحلسن والاحسان الظاهر يف املوجودات وس  
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حدود وفوق ادلرجات العىل من ماكل امجلال والكامل والاحسان، فومضٌة من جتليات جامهل س بحانه تعادل 

مجيع حمبوابت ادلنيا ابرسها.. هذا اال هل احملبوب املعبود هل حياة أ بدية داامة مزنهة عن لك شوائب الزوال 

 مّبأ ة عن لك عوارض النقص والقصور. وظالل الفناء،

 اذن فهذه اللكمة تعلن للمل  مجيعا  من اجلن والانس وارابب املفاعر والفطنة وأ هل العفق واحملبة وتقول:

اليمك الشرشى.. اليمك نسمة أ مل وخري، ان لمك حمبواب  ازليا  ابقيا ، يداوي اجلروح املمتخضة من لوعة الفراق 

يوية وميسها ببلسمه الفايف مبرمه رمحته. مفا دام هو موجودا ، وما دام هو ابقيا  فّك شئ الابدي حملبوبتمك ادلن 

هيون.. فال تقلقوا وال تشتئسوا. فان احلسن والاحسان والكامل اذلي جعلمك مفغوفني ابحبائمك ليس ااّل حملة 

ت جامل ذكل  احملبوب من ظل ضعيف انفق عن ظالل احلجب والاس تار الكثرية جدا  لتجٍل واحٍد من جتليا

البايق. فال يعذبنمك زوال اولئك وفراقهم،  الهنم مجيعا  ليسوا االّ نوعا  من مرااي عاكسة، وتبديل املرااي وتغيريها 

 جيدد وجيّمل انعاكسات جتيل امجلال وشعفعته الباهرة، مفا دام هو موجودا ، فّك شئ موجود اذن.

 "بيده اخلري"اللكمة التاسعة: 

خلري لكه بيده، واعاملمك اخلرية لكها تسجل يف جسهل، وما تقدموه من صاحلات الاعامل مجيعها تدرج أ ي: ان ا

 عنده.
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 فهذه اللكمة تنادي اجلن والانس، وتزف هلم الشرشى، وهتب هلم ال مل والفوق فتقول:

،  أ واه.. وا اسفاه.."اهيا املساكني! ال تقولوا عندما تغادرون ادلنيا اىل املقّبة:  واحرساته، لقد ذهبت اموالنا هباء 

وضاع سعينا هدرا ، فدخلنا ضيق القّب بعد فسحة ادلنيا!.. ال.. ال ترصخوا ايئسني، ل ن لك ما دليمك حمفوظ 

عنده س بحانه، ولك ما قدممتوه من  َعل وهجد قد جسل ودّون عنده، فال شئ يضيع وال هجد ينىس، ل ن ذا 

ثيبمك عىل اعاملمك، وس يدعوُك للمثول امامه بعد ان يضعمك يف الرتاب.. مثواُك اجلالل اذلي بيده اخلري لكه س ي 

 املوقت.

مفا اسعدُك انمت اذن، وقد امتممت خدماتمك، واهنيمت وظائفمك، برئت ساحتمك.. وانهتت اايم املعاانة وال عباء الثقيةل. 

 فانمت ماضون ال ن لقبض الاجور واس تالم الارابح.

اليت يه حصف اعامل الربيع املايض ودفاتر خدماته  - ليل اذلي حافظ عىل البذور والنوىأ جل!. ان القادر اجل 

ونرشها يف هذا الربيع الزايه ويف أ هبيى حةل، ويف غاية التأ لق، ويف اكرث بركة وغزارة، ويف  - وجحرات وظائفه

ئر اعاملمك، وس يجازيمك هبا أ روع صورة... ان هذا القدير اجلليل ال ريب حيافظ ايضا  عىل نتاجئ حياتمك ومصا

 أ حسن اجلزاء وأ جزل الثواب.

 "وهو عىل لك شئ قدير"اللكمة العارشة: 
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أ ي: أ نه واحد أ حد. قادر عىل لك شئ، ال يفق عليه شئ، وال يؤوده شئ، وال يصعب عليه أ مر، خفلق ربيع 

ربيع وابلسهوةل واليرس سهل ويسري عليه كخلق زهرة واحدة. وخلق اجلنة عنده كخلق ذكل ال - مثال   - اكمل

الاكملني. فاخمللوقات غري احملدودة اليت يوجدها وجيددها لك يوم، لك س نة، لك عرص، لتفهد لكها بأ لس نة غري 

 حمدودة عىل قدرته غري احملدودة.

 فهذه اللكمة ايضا  متنح امال  وبرشى وتقول:

 تذهب هباء  منثورا ، فهناك دار جزاء خادلة، اهيا الانسان! ان اعامكل اليت اديهتا، وعبوديتك اليت مقت هبا، ال

ومقام سعادة هانئة قد هئ كل. فأ مامك جنة خادلة متلهفة لقدومك، مف تاقة اليك. فثق بوعد خالقك ذي 

 اجلالل اذلي ختر هل ساجدا  
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أ و نقص،  عابدا ، وأ من به واطمنئ اليه، فانه حمال أ ن خيلف وعدا  قطعه عىل نفسه، اذ ال تفوب قدرته شائبة

وال يداخل اعامهل نجز أ و ضعف، فكام خلق كل حديقتك الصغرية وحييهيا، فهو قادر عىل ان خيلق كل اجلنة 

 الواسعة، بل قد خلقها فعال ، ووعدك هبا. ول نه وعد فس يفي بوعده حامت  ويأ خذك اىل تكل اجلنة.

المثئة الف نوع من انواع النبااتت وامم وما دمنا نرى أ نه حيرش وينرش يف لك عام عىل وجه الشس يطة اكرث من ث

احليواانت وابنتظام اكمل ومزيان دقيق، ويف رسعة فائقة وسهوةل اتمة.. فالبد أ ن هذا القادر اجلليل، قادر ايضا  

 عىل أ ن يضع وعده موضع التنفيذ.

شاكل.. وما دام وما دام القادر املطلق يوجد يف لك س نة أ الف الامنذج للحرش واجلنة ومبختلف الامناط والا

أ نه يشرّش ابجلنة املوعودة، ويعد ابلسعادة الابدية يف مجيع أ وامره الساموية.. وما دامت مجيع اجراءاته وشؤونه 

حقا  وحقيقة وصدقا  وصائبة.. وما دامت مجيع أ اثره تفهد عىل أ ن الكامالت قاطبة امنا يه دالالت عىل أ نه مزّنه 

العهد وخالف الوعد والكذب واملامطةل هو من أ قبح الصفات فضال  عن لك نقص أ و قصور.. وما دام نقض 

عن أ نه نقص وقصور.. فالبد أ ن ذكل القدير ذا اجلالل، وذكل احلكمي ذا الكامل، وذكل الرحمي ذا امجلال سينفذ 

دم عليه اجلنة.. موطن ابيمك أ   - اهيا املؤمنون - وعده حامت  مقضيا ، وس يفتح ابواب السعادة الابدية، وس يدخلمك

 السالم.

 "واليه املصري"اللكمة احلادية عرش: 

أ ي ان اذلين يُرسلون اىل دار ادلنيا.. دار الامتحان والاختبار للتجارة واجناز الوظائف، سريجعون مرة اخرى 

اىل مرسلهم اخلالق ذي اجلالل، بعد أ ن اّدوا وظائفهم وأ متوا جتارهتم وأ هنوا خدماهتم وس يالقون موالمه الكرمي 

ذلي أ رسلهم.. اي: اهنم س يترشفون ابملثول بني يدي رهبم الرحمي، يف مقعد صدق عند مليكهم املقتدر، ليس ا

بيهنم وبينه جحاب. وقد خلصوا من خماض الاس باب وظالم احلجب والوسائط وس يجد لك واحد مهنم ويعرف 
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 معرفة خالصة اكمةل خالقه وربه وس يده ومليكه.

 ق برشى تفوق لك تكل ال مال والشفارات الذليذة، وتقول:فهذه اللكمة تفع امال  وتتأ ل
#297 

 اهيا الانسان! هل تعِل اىل اين انت سائر؟ واىل اين انت تُساق؟

 فقد ذكر يف ختام اللكمة الثانية والثالثني:

ان قضاء الف س نة من حياة ادلنيا ويف سعادة مرفهة، ال يساوي ساعة واحدة من حياة اجلنة! وان قضاء حياة 

 الف س نة وس نة برسور اكمل يف نعمي اجلنة ال يساوي ساعة من فرحة رؤية جامل امجليل س بحانه.

فأ نت اذن اهيا الانسان راجع اىل  ميدان رمحته، صائر اىل اعتاب ديوان حرضته. مفا احلسن وامجلال اذلي تراه 

يع موجودات ادلنيا االّ نوع ظٍل من فتف تاق الهيم وتفنت هبم، بل ما احلسن وامجلال يف مج  - يف احبتك اجملازيني

جتيل جامهل س بحانه، وُحسن اسامئه جّل وعال. فاجلنة بلطائفها وذلائذها وحورها  وقصورها ما يه االّ جتٍل من 

جتليات رمحته س بحانه، ومجيع انواع الفوق واحملبة والاجنذاب واجلواذب ما يه االّ ملعة من  حمبة ذكل املعبود 

وب القيوم! فانمت ذاهبون اذن اىل دائرة حظوته ومقام حرضته اجلليةل.. وانمت مدعوون اذن اىل البايق وذكل احملب

 دار ضيافته الابدية.. اىل اجلنة اخلادلة.

 فال حتزنوا وال تبكوا عند دخولمك القّب، بل اس تشرشوا خريا  واس تقبلوه اببتسامة وفرح.

 ى وتقول:وتتابع هذه اللكمة وظيفهتا يف بث نور الامل والشرش 

اهيا الانسان! ال تتومه انك ماٍض اىل الفناء، والعدم، والعبث، والظلامت، والنس يان، والتفسخ، والتحطم، 

والاهنفام، والغرق يف الكرثة والانعدام. بل انت ذاهب اىل البقاء ال اىل الفناء، وانت مسوق اىل الوجود 

ىل الظلامت وانت سائر حنو موالك ومالكك احلق، وانت ادلامئ ال اىل العدم، وانت ماٍض اىل عامل النور ال ا

عائد اىل مقر سلطان الكون.. سلطان الوجود.. سرتاتح وتنرشح يف ميدان التوحيد دون الغرق يف الكرثة 

 ابدا ، فانت متوجه اىل اللقاء والوصال دون البعاد والفراق!.
#298 

 املقام الثاين

 يث الامس الاعظم ()اشارة خمترصة اىل اثبات التوحيد، من ح 

هل ااّل هللا[  اللكمة الاوىل: ] ال ا 

 تتضمن هذه اللكمة، توحيد الالوهية وتوحيد املعبودية، نفري الهيام بّبهان قوي هو:

انه يفاهد عىل وجه هذا العامل، والس امي عىل حصيفة الارض فعالية منتظمة غاية الانتظام.. ونفاهد 
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عطاء لك شئ ما يالامه من خالقيةحكيمة يف غاية احلمكة.. ونفاه د بعني اليقني فتاحية يف غاية النظام ـ اي ا 

لباسه مايالامه من صورة ـ ونفاهد وّهابية واحساانت يف غاية الففقة والكرم والرمحة.  شّك وا 

فهذه الاوضاع وهذه الاحوال تثشت ابلرضورة وجوب وجود رّب ذي جالل، فّعال خالق فتاح وهاب، بل 

 تفعر وحدانيته.

عم! ان زوال املوجودات دااما  وجتددها ابس مترار يبينان: ان تكل املوجودات يه جتليات اسامء لصانع قدير.. ن

 وظالل أ نوار اسامئه احلس ىن.. وأ اثر أ فعاهل.. ونقوش قِل قدره وحصائف قدرته.. ومرااي جامل كامهل.

وحيد جبميع كتبه وحصفه املقدسة اليت أ نزلها، وان رب العاملني يبني هذه احلقيقة العظمى، وهذه املرتبة العليا للت

كام ان مجيع اهل التحقيق العلامء والاكملني من الشرش يثشتون مرتبة التوحيد نفسها بتحقيقاهتم العلمية 

وكففياهتم.. وكذا الكون مع نجزه وفقره يفري اىل مرتبة التوحيد نفسها مبا انل من معجزات الصنعة وخوارق 

 وة.القدرة وخزائن الرث 

مبعىن ان هللا س بحانه وتعاىل، وهو الفاهد الازيل، جبميع كتبه وحصفه، وأ هل الفهود جبميع حتقيقاهتم 

 وكففياهتم، وعامل الفهادة جبميع شؤونه احلكيمة واحواهل املنتظمة، يتفقون ابالجامع عىل تكل املرتبة التوحيدية.

لها  ومعبودا ، عليه ان يقبل ما ال هناية هل من ال لهة، او ان  ينكر  مفن اليقبل بذكل الواحد الاحد جل وعال ا 

 نفسه وينكر الاكئنات قاطبة، اكلسوفسطايئ الامحق.
#299 

 اللكمة الثانية: ] وحده[

 هذه اللكمة تبني مرتبة توحيد رصحية. نفري اىل برهان يف غاية القوة يثشت اثباات  اتما  هذه املرتبة، وهو:

نظام عام اكمل، ومزيان دقيق  - اول ما يلفت - نا نظران يف وجه الاكئنات، لفت نظراناننا لكام فتحنا اعيننا وصوب 

 شامل.. فّك شئ يف نظام دقيق، ولك شئ يوزن مبزيان حساس ولك شئ حمسوب حسابه بدقة..

وجيّدد واذا ما دققنا النظر، يلفت نظران تنظمي ووزان متجددان، اي: ان واحدا  أ حدا  يغري ذكل النظام ابنتظام 

 خُتلَع عليه صوٌر موزونة منتظمة كثرية جدا .. "موديال  "ذكل املزيان مبقدار.. فيصبح لك شئ منوذجا  

واذا ما انعمنا النظر اكرث، نرى ان عداةل وحمكة تفاهدان من حتت ذكل التنظمي والوزان حىت ان لك حركة 

 ونأ مة تعقهبا حمكة ومصلحة ويردفها حق وفائدة.

نعام اكرث؛ تلفت نظر شعوران، مظاهر قدرة مضن فعالية حكيمة يف غاية  احلمكة وجلوات واذا ما دققنا  النظر اب 

عٍِل حميط بّك شئ. بل حميط بّك شأ ن من شؤونه.. مبعىن ان هذا النظام واملزيان املوجودين يف املوجودات 

والوزان يظهران حمكة وعداةل  اكفة، يبينان تنظامي  ووزاان  عامني شاملني لّك املوجودات. وان ذكل التنظمي
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شاملتني، وان تكل احلمكة والعداةل تبينان ل نظاران قدرة وعلام . اي ان قديرا  عىل لك شئ وعلامي  بّك شئ يُرى 

 للعقل من وراء تكل احلجب.

اهتا مث ننظر اىل بداية لك شئ وهنايته، والس امي يف ذوي احلياة، فرنى ان بداايهتا واصولها وجذورها، وكذا مثر 

ونتاجئها عىل منط وطراز ِبيث ك ن تكل النوى والاصول برامج وفهارس وتعاريف تتضمن مجيع اهجزة ذكل 

املوجود، وكذا يتجمع يف نتيجة ذكل املوجود ويف مثرته، ويرتحش فهيا معىن ذكل الاكئن احلي لكه، فيودع فهيا 

جياده، اما مثراته فهيي يف حمك اترخي حياته. فك ن نواة ذكل الاكئن احلي اليت يه اصهل، جسل ص غري دلساتري ا 

 فهرس ل وامر اجياده.

مث ننظر اىل ظاهر ذكل الاكئن احلي وابطنه، فنفاهد؛ تدبريا   وترصيفا  لالمور لقدرة يف منهتيى احلمكة، 

 نه الصورة.وتصويرا  وتنظامي  ال رادة يف منهتيى النفوذ. اي ان قوة وقدرة توِجدان ذكل الفئ وان أ مرا  وارادة تلشسا
#300 

وهكذا لكام دققنا النظر يف اول لك موجود وبدايته رأ ينا ما يدل عىل عِل علمي، ولكام دققنا النظر يف أ خره 

شاهدان برامج صانع، ولكام دققنا يف ظاهر الفئ رأ ينا حةل بديعة يف غاية االتقان لفاعل خمتار مريد، ولكام نظران 

 ة الانتظام لصانع قدير.اىل ابطن الفئ شاهدان هجازا  يف غاي

فهذه الاوضاع والاحوال تعلن ابلرضورة والبداهة؛ انه الميكن ان يكون شئ وال وقت وال ماكن خارج قبضة 

الصانع اجلليل الواحد الاحد وخارج تدبريه وترصيفه الامور. بل لك شئ ولك شأ ن من شؤونه يدبّر يف قبضة 

 ّسن ويّزين برمحة حنّان منّان.قدير مريد، وجيّمل وينظم بلطف رمحن رحمي، وحي 

نعم، ان هذا النظام واملزيان والتنظمي والوزان يف موجودات هذا الكون لكه يدل دالةل واحضة عىل واحٍد أ حٍد 

 فرد قدير مريد علمي حكمي، ويري مرتبة وحدانية عظمى لّك من اكن مالاك  لفعور وبرص.

الواحد. مفثال : الفمس اليت يه رساج ادلنيا واحدة، مبعىن نعم.. ان يف لك شئ توجد وحدة، والوحدة تدل عىل 

ان ماكل ادلنيا واحد. والهواء والنار واملاء مثال  ـ ويه اخلَدمة ل حياء الارض ـ واحدة، مبعىن ان من يس تخدم 

 هذه الاش ياء ويسّخرها لنا واحد ايضا .

 ] الرشيك هل [ اللكمة الثالثة:

اثباات  واحضا  جليا . ذلا حنيل رشهحا اىل  "اللكمة الثانية والثالثني"ف الاول من لقدُ اثبتت هذه اللكمة يف املوق

ذ اليَوحضَّ مثهُل قط.  هناك، اذ البيان يفوق بيانه، والداعي اىل بيان غريه ا 

 ] هل املكل[ اللكمة الرابعة:

اىل الرثاي، من  اي ان السموات والارض وادلنيا وال خرة ولك موجود، من الفرش اىل العرش، من الرثى
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اذلرات اىل الس يارات، من الازل اىل الابد هو ملكه. فهل س بحانه املرتبة العظمى للاملكية اليت تتجىل يف اعظم 

 مرتبة للتوحيد.

ا كام يه وابيهُنا جحة  كّبى  ولقد ُالقيت اىل خاطر هذا العاجز خاطرة لطيفة يف وقت لطيف بعبارات عربية اثشهتُّ

 مى للاملكية واملقام الاعظم للتوحيد:لهذه املرتبة العظ
#301 

]هل املكل؛ الن ذاك العاملَ الكبريكهذا العامل الصغري، مصنوُع قدرته، مكتوُب قَدره.. ابداعُه ذلاك صرّيه مسجدا ، 

كتااب ، اجياُده لهذا صرّيه ساجدا .. انفاؤه ذلاك صرّي ذاك ُملاك ، اجياُده لهذا صرّيه مملواك ..صنعُته يف ذاك تظاهرت 

ُم نعمته..حفمته يف ذاك  صبغُته يف هذا تزاهرت خطااب .. قدرته يف ذاك تُظهر حفمته، رمحته يف هذا تنّظِ

تفهد: هو الواحد، نعمُته يف هذا تعلن: هو الاحد.. سكته يف ذاك يف الّك والاجزاء، خامتُه يف هذا يف اجلسم 

 والاعضاء.[

 خل.ا "ذاك العامل الكبري... "الفقرة الاوىل 

ان العامل الاكّب اي الكون لكه، والانسان وهو العامل الاصغر ومثاهل املصغر، يظهران معا  دالئل الوحدانية 

 املسّطرة يف ال فاق والانفس بقِل القدر والقدرة.

 نعم! ان يف الانسان المنوذج املصغر للصنعة املنتظمة املتقنة املوجودة يف الكون، واذ تفهد الصنعة اليت يف تكل

ادلائرة الكّبى عىل الصانع الواحد، تفري الصنعة ادلقيقة اجملهرية املوجودة يف الانسان اىل ذكل الصانع ايضا  

لهيي،  وتدل عىل وحدته، وكام ان هذا الانسان مكتوٌب رابين ذو مغزى َعيق، وقصيدة منظومة للقدر اال 

اس مكّب. فهل ميكن لغري الواحد الاحد كذكل الاكئنات قصيدة قدرية منظومة دجبت بذكل القِل نفسه، ومبقي

أ ن يتدخل يف سكة التوحيد املرضوبة عىل وجه الانسان واملتوهجة ابلعالمات الفارقة اىل ما ال حيد من الناس، 

 او ان يتدخل يف خمت الوحدانية املرضوب عىل الاكئنات اجلاعل موجوداهتا لكها متعاونة متاكتفة؟.

 اخل. ".. ابداعه ذلاك."الفقرة الثانية: 

ان الصانع احلكمي قد خلق العامل الاكّب خلقا  بديعا  ونقش أ ايت كّبايئه عليه، ِبيث جعل الكون عىل صورة 

مسجد كبري. وأ نفأ  س بحانه هذا الانسان يف احسن تقومي، واهبا  هل العقل، ِبيث جعهل يسجد جسدة انجاب 

حىت صرّيه عبدا  ساجدا  يف ذكل املسجد الكبري  امام معجزات صنعته وبديع قدرته. واس تقرأ ه اايت كّبايئه،

مبا غرز يف فطرته من العبودية واخلضوع هل. فهل من املمكن ان يكون املعبود احلقيقي للساجدين العابدين يف 

 هذا املسجد الكبري غري الصانع الواحد الاحد؟.

 اخل. "انفاؤه ذلاك... "الفقرة الثالثة: 

 نفأ  العامل الاكّب، والس امي وجه الارض، انفاء  ان ماكل املكل ذا اجلالل قد ا
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ك هنا دوائر متداخةل مبا التعد والحتىص، لك دائرة مبثابة مزرعة او حقل يزرع فهيا، لك وقت ولك مومس ولك 

عرص، وحيصد وحيّصل عىل احملاصيل، وهكذا يُفغل ُملكه ابس مترار ويترصف يف اموره لك حني. حىت انه 

ن تكل ادلوائر ويه دائرة اذلرات يف الكون مزرعة واسعة يزرع فهيا وحيصل مهنا بقدرته جعل اعظم دائرة م

وحمكته حماصيل بقدر الكون، ويرسل تكل احملاصيل من عامل الفهادة اىل عامل الغيب، ومن دائرة القدرة اىل 

 دائرة العِل.

ث يزرع فهيا لك مومس وجعل س بحانه سطح الارض اذلي هو دائرة متوسطة مبثابة مزرعة كذكل، ِبي

وابس مترار عوامل وانواعا  ش ىت وحيصدها وحيّصل مهنا حماصيلها لك فصل ومومس حماصيل معنوية يبعهثا ايضا  اىل 

 عوامله الغيشية والاخروية واملثالية واملعنوية..

ه مرات ومرات بل الف مرة بقد رته ويفرغه مث انه س بحانه ميل  بس تاان  يف الارض ـ وهو دائرة صغرية ـ ميل 

 ِبمكته.

مث انه س بحانه حيصل من الاكئن احلي اذلي هو دائرة اصغرـ اكلفجرة والانسان ـ حيصل منه مائة ضعف 

 وضعف من احملاصيل.

يُلشسه   "موديل"مبعىن: ان ذكل املاكل املكل ذا اجلالل قد أ نفأ  لك شئ ـ جزئيه ولكّيه، صغريه وكبريه ـ مبثابة 

نقفة بنقوش متجددة مبئات الاشاكل والامناط. مظهرا  به جتليات اسامئه احلس ىن مئات منسوجات صنائعه امل 

ومعجزات قدرته. وأ نفأ  لك شئ يف ملكه مبثابة حصيفة يكتب فهيا كتاابته البليغة مبئات الاشاكل والوجوه، 

 مظهرا  هبا أ ايته احلكيمة ويس تقرهئا اهل الفعور من خملوقاته.

الاكّب ملاك  هل، كذكل خلق هذا الانسان مملواك  هل ومنحه من الاهجزة واجلوارح  وكام انه قد أ نفأ  هذا العامل

واحلواس واملفاعر، والس امي النفس الامارة والهوى واحلاجة والفهية واحلرص والطلب، ِبيث جعهل يف ذكل 

كل، ويكون  س يدا  املكل الواسع مملواك  وعابدا  حمتاجا  اىل مجيع ملكه. فهل من املمكن ان يترصف يف ذكل امل

عىل ذكل اململوك سوى ذكل املاكل للمكل اذلي جعل املوجودات لكها بدءا  من عامل اذلرات ذكل العامل الواسع 

 جدا  اىل جناح اذلابب ملاك   وَمزارِع، وجعل
#303 

دا  ومملواك  واختذه الانسان الصغري انظرا  عىل ذكل املكل الواسع العظمي ومفتفا  فيه ومزارعا  واتجرا  ودالال  وعاب

 ضيفا  عزيزا  عليه وخماطبا  حمبواب ؟

 اخل "صنعته يف ذاك..."الفقرة الرابعة: 

ان صنعة الصانع اجلليل يف العامل الاكّب حتمل من املعاين الغزيرة ما يظهرها ك هنا كتاب بديع، مما دفع عقل 
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عىل وفقه. فذكل الكتاب البديع احلكمي موثوق الانسان اىل اس تلهام حمكة العلوم احلقيقية منه، ويكتب مكتبهتا 

ـ واذلي هو نسخة من الكتاب  ـ منظور  الصةل ابحلقيقة، ومس متٌد مهنا اىل حّد  ُاعلن عنه يف صورة قرأ ن حكمي 

 املبني.

ومثلام اختذت صنعته س بحانه يف الكون لكه صورة كتاب بليغ، لكامل انتظاهما، كذكل تفتحت  صبغته ونقش 

نسان عن زهرة خطاب.. اي ان تكل الصنعة البديعة ذات مغاٍز دقيقة ومجيةل ِبيث انطقت ما حمكته يف الا

يف تكل املاكنة احلية من اهجزة.. وان ما صبغ هبا من  صبغة رابنية جعلهتا يف احسن تقومي حىت تفتحت عن 

اجلامد.. مفنح س بحانه وتعاىل زهرة البيان واخلطاب، تكل الزهرة احليوية املعنوية الغيشية يف ذكل الرأ س املادي 

رأ س الانسان من  قابلية النطق والبيان حىت انكفف ما فيه من اهجزة سامية معنوية عن مراتب كثرية وكثرية 

 جدا  اّهلته ملوضع خطاب السلطان الازىل اجلليل، مما انل رقيا  ورفعة  ومسوا .

لهيي.اي ان الصبغة الرابنية اليت يف فطرة الانسان قد فتّحت زهر   ة اخلطاب اال 

فهل من املمكن أ ن يتدخل غري الواحد الاحد يف الصنعة اليت بلغت حد االتقان والانتظام يف املوجودات لكها 

حىت ك هنا كتاب؟ وهل من املمكن أ ن يتدخل غريه س بحانه يف الصبغة اليت يف فطرة الانسان اليت ارتقت به 

 اىل مقام اخلطاب؟! حاش هلل.. والك.

 اخل. "قدرته يف ذاك... "امسة: الفقرة اخل

لهية تُظهر عظمة الربوبية يف العامل الاكّب، اما الرمحة الرابنية فاهنا تنّظم النِعم يف الانسان، العامل  ان القدرة اال 

الاصغر. اي ان قدرة الصانع ـ من حيث الكّبايء واجلالل ـ أ وجدت العامل لكه ك نه قرص عظمي، وجعلت 

 جا ، والقمر قنديال ، والنجوم مصابيح، وجعلت سطح الارض سفرة مشسوطة للطعام،الفمس فيه رساجا  وها

#304 

ومزرعة مجيةل، وبس تاان  زاهيا ، وجعلت اجلبال خمازن ومس تودعات، واواتدا  للتثشيت، وقالعا  عظيمة.. وهكذا 

بوبيته س بحانه مثلام جعلت مجيع الاش ياء لوازم وااثاث  ذلكل القرص املنيف، مبقياس مكّب، واظهرت عظمة ر 

ـ صنوف نعمه عىل لك اكئن يح، حىت عىل اصغره، ونّظمت عليه،  ـ من حيث امجلال  اس بغت رمحته س بحانه 

جفّملت الاكئنات طرا  ابلنعم وزيّنهتا ابللطف والكرم، دافعة هذه ال لس نة الصغرية الناطقة جبامل الرمحة أ ن تقابل 

ظمة، اي ان الاجرام الكبرية، اكلفمس والعرش حيامن تنطق بلسان تكل ال لس نة العظيمة الناطقة جبالل الع

ايمجيل.. "تقابلها أ لس نة الرمحة يف البعوض والسمك واحليواانت الصغرية بـ "ايجليل.. ايكبري.. ايعظمي"العظمة: 

 .. مكونة بذكل نغامت منسجمة يف موس يقى كّبى، تزيدها حالوة وذلة."ايرحمي.. ايكرمي 

ان يتدخل غري ذكل اجلليل ذي امجلال، امجليل ذي اجلالل يف هذا العامل الاكّب والاصغر، فهل من املمكن 
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 من حيث اخللق والاجياد؟ حاَش هلل... والك.

 اخل. "حفمته يف ذاك... "الفقرة السادسة: 

لهية وتدل علهيا، كام ان النعمة الر ابنية اليت ان عظمة الربوبية الظاهرة يف مجموع الكون، تثشت الوحدانية اال 

لهية وتدل علهيا.  تعطي الارزاق املقننة حىت جلزئيات ذوي احلياة، تثشت الاحدية اال 

اما الواحدية فتعين: ان مجيع تكل املوجودات مكٌل لصانع واحد، وتتوجه اىل صانع واحد، ولكها اجياد موِجد 

 واحد.

 اما الاحدية فهيي: ان اكرث اسامء خالق لك شئ يتجىل يف لك شئ.

: ان ضوء الفمس ـ بصفة احاطته بسطح الارض اكفة ـ يبني مثال الواحدية، وان وجود ضوء الفمس مفثال  

وأ لوانه الس بعة وحرارهتا، وظال  من ظاللها يف لك جزء شفاف ويف لك قطرة ماء يبني مثال الاحدية. وكذا 

نسان يبني مثال فان جتيل اكرث اسامء ذكل الصانع يف لك شئ، وال س امي يف لك اكئن يح، وخباصة  يف لك ا 

 الاحدية.

وهكذا فان هذه الفقرة تفري اىل عظمة الربوبية اليت ترّصف الامور يف العامل واليت جعلت تكل الفمس العظيمة 

 رساجا  وهاجا  وخادمة الحياء الارض. والكرة الارضية
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س تعدة للقيام ابلعمل يف لك ماكن، الضخمة همدا  لالحياء ومزنال ، ومتجرا  لها. وجعلت النار طباخة وصديقة م 

والسحاب مصفاة للهواء ومرضعة لالحياء، واجلبال خمازن ومس تودعات والهواء مرّوحا  لالنفس والنفوس، 

لهية بوضوح اتم. لهية تبني الوحدانية اال   واملاء مبعثا  للحياة واكل م الرؤوم لالحياء اجلدد. فهذه الربوبية اال 

س مسخرة لسكنة الارض غري اخلالق الواحد؟ ومن ذا غري ذكل الواحد الاحد نعم! من ذا اذلي جيعل الفم

ميسك الهواء ويسخره يف وظائف جليةل وعىل سطح الارض اكفة؟ ومن غري ذكل الواحد الاحد يقدر عىل 

اس تخدام النار طباخة لالحياء وجيعلها تلهتم اش ياء اكّب من جحمها ابالف املرات؟ وهكذا.. فّك شئ ولك 

 ولك جرم ساموي يدل عىل الواحد ذي اجلالل من حيث تكل الربوبية املهيبة.عنرص 

لهية من حيث امجلال  فكام تظهر الواحديُة من حيث اجلالل والعظمة، تعلن النعمُة والاحساُن الاحديَة اال 

ح ِبيث والرمحة، الن الاحياء والس امي الانسان من حيث الصنعة اجلامعة املتقنة، ميكل من الاهجزة واجلوار 

تعرف انواع النعم اليت التعد والحتىص، وتتقبلها وتطلهبا. حىت حظي الانسان بتجليات اسامء هللا احلس ىن لكها 

كام تتجىل يف الكون لكه، وك نه بؤرة تظهر مجيع الاسامء احلس ىن دفعة واحدة يف مرأ ة ماهيته، فيعلن بذكل 

لهية.  الاحدية اال 
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 "سكته يف ذاك... "الفقرة السابعة: 

اي كام ان للصانع اجلليل سكة كّبى وعالمة عظمى عىل العامل الاكّب لكه، كذكل وضع سكة وحدانيته وعالمهتا 

عىل لك جزء من اجزاء الكون وعىل لك نوع من انواعه ايضا .. وكام انه وضع خمت الوحدانية عىل وجه الانسان 

 لك عضو من اعضائه. ـ وهو العامل الاصغر ـ وعىل جسمه كذكل، وضع اخلمت نفسه عىل

نعم! ان ذكل القدير ذا اجلالل، وضع أ ية توحيد جلية عىل لك شئ، عىل اللكي واجلزيئ، فالنجوم واذلرات، 

 تفهد عليه، ووضع خمت الوحدانية عىل لك شئ ليدل عليه.
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لكمة الثانية والثالثني( وحيث ان هذه احلقيقة العظيمة قد اثبتت اثباات  قاطعا  يف )اللكمة الثانية والعرشين( و)ال

 و)املكتوب الثالث والثالثني(، حنيل البحث اىل تكل اللكامت وخنمته هنا.

 ] هل امحلد [ اللكمة اخلامسة:

اي: ان الكامالت اليت يه سشب املدح والثناء، يف املوجودات اكفة، ختّصه وحده س بحانه ، ولهذا فامحلد ايضا  

ه وحده.  هل وحده، فّك ماصدر وما يصدر من مدح وثناء من الازل اىل الابد، وممن صدر وعىل َمن وقع، خيصُّ

ل ن لك ماهو سشب املدح والثناء من كامل وجامل ومن نعم وأ الء ولك ماهو مدار امحلد، هو هلل تعاىل، خيصه 

 وحده.

ء، يصعد نعم! ان ما يصعد اليه س بحانه دوما  من املوجودات مجيعا  عبودية وتسشيح وجسود ودعاء ومحد وثنا

لكها اىل تكل احلرضة املقدسة ابس مترار. كام يفهم من الاشارات القرأ نية. نفري اىل برهان عظمي يثشت هذه 

 احلقيقة التوحيدية:

عندما ننظر اىل العامل نفاهده كشس تان عظمي، سقفه مرّصع ابلنجوم، وارضه زيّنت مبوجودات مجيةل 

تظمة،واملوجودات الارضية احلكيمة املزينة، يف هذا الشس تان العظمي، زاهية..فهذه الاجرام العلوية النورانية املن 

 لك مهنا يقول بلسانه اخلاص، ومجيعها تقول معا :

 حنن معجزات قدرة قدير جليل، نفهد عىل وحدانية خالق حكمي وصانع قدير.

النبااتت ذات  ويف رايض العامل هذا ننظر اىل الارض نرى اهنا كروضة نرثت فهيا مئات الاالف من طوائف

الالوان الزاهية والاشاكل امجليةل، وانترشت فهيا مئات ال الف من انواع احليواانت املتنوعة. جفميع تكل 

 النبااتت الزاهية واحليواانت املزينة يف روضة الارض، تعلن بصورها املنتظمة وابشاكلها املوزونة:

 ه وشهداء علهيا.حنن معجزات صانع واحد حكمي وخوارقه وادالء عىل وحدانيت

وكذا ننظر اىل مقم الاجشار يف تكل الروضة الهبية نرى أ ن مثارها وازاهريها خملوقة مبنهتيى العِل واحلمكة وبغاية 
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 الكرم واللطف وامجلال.. فّك تكل المثرات والازاهري امجليةل تعلن ابشاكلها والواهنا املتنوعة، بلسان واحد:
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 ل، وخوارق عطااي رحمي ذي كامل.حنن معجزات هدااي رمحن ذي جام

مفا يف بس تان العامل من اجرام وموجودات ومايف روضة الارض من نبااتت وحيواانت، وما عىل مقم الاجشار 

 من ازاهري ومثرات يفهد، بل يعلن بصوت عاٍل رفيع:

ـ  القادر ذو امجلال واحلكمي الكرمي، قدير عىل لك شئ، اليصعب عليه  ان خالقنا ومصّوران ـ اذلي أ هداان اليمك 

شئ، الخيرج عن دائرة قدرته شئ قط. فالنجوم واذلرات سواء ابلنس بة اىل قدرته، واللكي سهٌل علهيا 

اكجلزيئ، واجلزء نفيس اكلّك، واكّب شئ يسرٌي عليه ك صغره، والصغري متقن الصنع اكلكبري، ورمبا الصغري أ بدع 

ليت يه نجائب قدرته، تفهد ان ذكل القدير املطلق قادر عىل نجائب اتقاان  من الكبري. جفميع الوقوعات املاضية ا

تيان الغد، فان ذكل القدير اذلي  اال ماكانت اليت س تحد  يف املس تقبل. فكام ان اذلي أ ىت ابالمس قادر عىل ا 

 ة.انفأ  املايض قادر عىل اجياد املس تقبل ايضا ، وذكل الصانع احلكمي اذلي خلق ادلنيا قادر عىل خلق ال خر 

نعم؛ كام ان ذكل القادر اجلليل هو املعبود احلق، فاحملمود ابحلق ايضا  امنا هو وحده. وكام ان العبادة خاصة به 

 وحده، فامحلد والثناء ايضا  خيصانه س بحانه.

، وهو اذلي خلقه  فهل من املمكن ان الصانع احلكمي اذلي خلق السموات والارض يرتك هذا الانسان سدى 

سموات والارض وامكل مثرات العامل؟ وهل ميكن ان حييهل اىل الاس باب واملصادفات، فيقلب اعظم نتيجة لل 

 حمكته الباهرة عبثا ؟ حاَش هلل.. والك..

وهل يعقل ان احلكمي العلمي اذلي يرعى الفجرة، ويدبّر امورها بعناية ويربهيا يف منهتيى احلمكة ان هيمل مثرات 

ا والهيمت هبا، فتتفتت وتتفرق يف ايدي الرساق وايدي العبث، وتضيع؟ تكل الفجرة اليت يه غايهتا وفائدهت

 الشك ان عدم الاهامتم هذا حمال قطعا ، اذ الاهامتم ابلفجرة امنا يه ل جل مثراهتا.

وهكذا فان امكل مثرات هذا العامل ونتيجته ذات الفعور وغايته هو الانسان، فهل ميكن أ ن يعطي صانع هذا 

د والعبادة والفكر واحملبة اليت يه مثرة الامثر ذات الفعور اىل غريه تعاىل.. فيضّيع حمكته العامل احلكمي، امحل

 الباهرة ويزّنلها اىل دركة
#308 

 العدم.. او يقلب قدرته املطلقة اىل نجز.. او حيّول علمه احمليط اىل هجل؟ حاَش هلل والك.. الف الف مرة!

لهية يف بناء قرص فهل من املمكن ان يصل الفكر والعبادة ا ليت يقّدهما ذوو الفعور اذلين مه مدار املقاصد اال 

الكون والس امي الانسان اذلي هو افضلهم ازاء النعم اليت انلوها، اىل غري صانع قرص الكون وان يسمح ذكل 

 الصانع اجلليل ان يقدم الفكر والعبادة ويه غاية املقاصد، اىل غريه تعاىل؟
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بب نفسه اىل ذوي الفعور ابنواع نعمه اليت التعد والحتىص، ويّعرف نفسه الهيم وهل من املمكن أ ن َمن حي 

مبا الحيد من معجزات صنعته مث يدع شكرمه وعباداهتم ومحدمه وحمبهتم ومعرفهتم ورضامه اىل الاس باب 

اىل دركة العدم؟ والطبيعة، والهيمت هبا فيدفعهم اىل اناكر حمكته املطلقة وهيّون من شأ ن سلطان ربوبيته ويزّنلها 

 الك حاشلهل مائة الف مرة.

وهل ميكن أ ن يكون رشياك  من يعجز عن خلق الربيع وعن اجياد المثرات لكها وعن خلق مثرة التفاح ـ املتحدة 

يف العالمات ـ عىل الارض اكفة..يف امحلد مع احملمود املطلق س بحانه بأ ن خيلق تفاحة واحدة مهنا ويقدهما نعمة  

حيصل عىل شكره؟ حاَش هلل والك.. ل ن اذلي خيلق التفاحة الواحدة هو خالق مثرة التفاح يف اىل احدمه، و 

العامل لكه. اذ السكة واحدة والعالمة واحدة. مث ان اذلي خلق التفاح لكه يف العامل هو اذلي اوجد احلبوب 

ئن يح جزيئ، هو خالق والمثرات اليت يه حمور الرزق. مبعىن: ان من ينعم اصغر نعمة جزئية عىل اصغر اك

 العامل، وهو الرزاق اجلليل الغريه، ذلا فامحلد والفكر خيصانه وحده. وان حقيقة العامل تقول دااما  بلسان احلق:

 هل امحلد من لك احٍد من الازل اىل الابد.

 ] حييي [ اللكمة السادسة:

 روح الكون ونوره ومخريته ونتيجته اي انه هو اذلي هيب احلياة، فهو اذن وحده خالق لك شئ، الن احلياة يه

وخالصته. مفن وهب احلياة واعطاها فهو خالق الكون مجيعا ، وهو احمليي احلي القيوم. نفري اىل برهان عظمي 

 ملرتبة التوحيد هذه ابل يت:
#309 

حديثا  من اننا نفاهد خامي  منصوبة عىل ارجاء الارض اكفة جليش ذوي احلياة العظمي، ونفاهد ايضا  ان جيفا  

 جيوش التعد والحتىص للحي القيوم يأ يت من عامل الغيب ويتسِل اعتدته وجتهزياته لك ربيع.

فاذ حنن نتأ مل هذا اجليش الضخم نرى ان طوائف النبااتت تربو عىل مائيت أ لف نوع، وامم احليواانت تنوف 

مهنا تلشس مالبس خاصة هبا، ولها  عىل مائة أ لف نوع من الانواع اخملتلفة.لك امة من هذه الامم، ولك طائفة

ارزاقها املعينة، ولها تدريبات وتعلاميت خمصوصة، ولها ُرخص ختصها، ومزودة ابسلحة واعتدة تالامها، ومدة 

خدماهتا العسكرية معينة، ولكن مع لك هذا الاختالف والتباين فان قائدا  أ عظم بقدرته املطلقة وحمكته 

دته غري احملدودة ورمحته الواسعة وخزينته اليت التنضب، الينىس جنداي  قط، املطلقة وعلمه غري احملدود وارا

واليلتشس عليه شئ من أ مرمه واليؤخر عهنم اي شئ حيتاجونه، بل لك طائفة من الطوائف والامم اليت تزيد 

املتغايرة، وتدّرب  عىل ثالمثائة أ لف من الطوائف والامم يرسل الهيا أ رزاقها املتباينة ومالبسها اخملتلفة واسلحهتا

تدريبات متنوعة وترسح من وظائفها يف اوقات متخالفة، لك ذكل يف انتظام اكمل ومبزيان اتم ويف الوقت 

املناسب. يفاهد هذا لك ذي عني ابرصة، ويدركه لك ذي قلب شهيد ادرااك  بعني اليقني، كام اثبتنا ذكل يف 
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يف هذا الاحياء والادارة، وهذه الرتبية والاعاشة  لكمة اخرى. فهل من املمكن ان يتدخل ويكون هل حصة

سوى صاحب عِل حميط حييط بّك ماخيص ذكل اجليش وبفؤونه اكفة، وصاحب قدرة مطلقة تدير اموره 

 جبميع لوازمه؟ حاش هلل الف الف مرة.

ري بعرشة اذ من املعلوم؛ انه اذا وجد يف فوج واحد عرش امم خمتلفة، فان جتهزي لك امة ابعتدة ممزية، عس

اضعاف جتهيـز الفوج لكه ابالعتدة نفسها، ومن هنا يلجأ  الانسان العاجز اىل جتهزيمه ابملالبس والاعتدة 

املوحدة. بيامن احلي القيوم س بحانه جيهّز هذا اجليش العظمي اذلي تربو طوائفه واممه عىل ثالمثائة الـف طـائفة 

وبّك سهوةل ويـرس، وبغـيـر عناء، وابنتظام اكمل، ويف  بتجـهـزيات حياتيـة متباينة الواحدة عن ال خرى،

بل جيعل تكل  "هو اذلي حييي"منهتيى احلمكة. حىت يسوق لك فرد من افراد ذكل اجليش للقول بلسان حاهل: 

 امجلاعة العظمى تتلو يف مسجد الكون العظمي:
#310 

نٌة والنومٌ هلُ  هل االّ هَو احليُّ القيّوم التَأ ُخذُه س ِ  ما يف الّسموات وما يف الارِض َمن ذا اذلي يَفَفُع عندُه )هللا ال ا 

ذِنِه يعُِل ما بنَي ايدهيم وما َخلَفهُم والحُييطوَن بيَشٍء من علمِه االّ مبا شاَء وِسَع ُكرس يُُّه الّسمواِت والارض  الّ اب  ا 

 (255)البقرة :واليَؤُدُه حفُظهاُم وهو الَعيلُّ العظمي( 

 يت [] ومي  اللكمة السابعة:

 اي انه هو اذلي هيب املوت، اي كام انه واهب احلياة، فهو اذلي يسلهبا ومينح املوت كذكل.

نعم؛ املوت ليس ختريبا  وانطفاء  يك يس ند اىل الاس باب، وحيال عىل الطبيعة، بل املوت همام يبدو ظاهرا  

وعنوان لتكل احلياة، مثلام تضمر البذرة حتت  احنالال  وانطفاء  االّ انه يف احلقيقة مبدأ  ومقدمة حلياة ابقية لالنسان

 الارض ومتوت ظاهرا  الا اهنا متيض ابطنا  من حياة البذرة اجلزئية اىل حياة السنبل اللكية.

 ذلا فان القدير املطلق اذلي هيب احلياة ويديرها هو اذلي خيلق املوت بالريب.

 ا هذه اللكمة فنقول:نفري اىل برهان عظمي ملرتبة التوحيد العظمى اليت تتضمهن

 لقد بينا يف النافذة الرابعة والعرشين من )املكتوب الثالث والثالثني (:

لهية.. وان هذه الاكئنات س يارة ابالمر الرابين..وان هذه اخمللوقات جتري  ان هذه املوجودات س ياةل ابالرادة اال 

لهيا الوجود الظاهري يف عامل الفهادة، مث تزنل ابس مترار يف هنر الزمان ابذن هللا، وتُرسل من عامل الغيب وخُيلع ع

لهيي ومتر عىل احلال احلارضة وتتنفس فهيا مث تصب  ابنتظام عىل عامل الغيب. فتأ يت دوما  من املس تقبل ابالمر اال 

يف املايض.. فس يالن هذه اخمللوقات يف دائرة الرمحة والاحسان يمت ابسلوب يف منهتيى احلمكة، وسرياهنا مضن 

 مكة والانتظام يكون يف غاية العِل.. وجرايهنا مضن دائرة الففقة واملزيان يكون يف رمحة واسعة.دائرة احل
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 وهكذا متيض هذه اخمللوقات منذ البدء اىل الهناية وتلكل ابحِلمَك واملصاحل والنتاجئ والغاايت اجلليةل.

املطلقة ويوّظف طوائف املوجودات،  مبعىن ان قديرا  ذا جالل وحكامي  ذا كامل مينح احلياة ابس مترار بقدرته

 وجزئيات لك طائفٍة، والعوامل املتفلكة من تكل
#311 

الطوائف.. مث يرّسهحا ِبمكة، ُمظهرا  علهيا املوت ويرسلها اىل عامل الغيب. اي انه حيّولها من دائرة القدرة اىل دائرة 

 العِل.

مان لكها، والتبلغ قدرته لمتنح العوامل لكها  املوت مفن اليقدر عىل ادارة الكون برمته، والينفذ حمكه يف الاز 

ويعجز عن ان جيعل الربيع اكلزهرة الواحدة، مينحها احلياة، ويضعها عىل وجه  -كام مينحها فردا  واحدا   -واحلياة 

 الارض، مث يقطفها ابملوت.. ان اذلي اليقدر عىل هذه الامور اليقدر عىل الاماتة واال حياء قطعا .

البد ان يكون كحياته، اي جيري بقانون رّب ذي جالل، بيده  -همام اكن جزئيا   -ت اي اكئن يح اي ان مو 

 حقائق احلياة لكها وانواع املوت مجيعها، وجيرهيا ابذنه وبقوته وبعلمه.

 ] وهو يح الميوت [ اللكمة الثامنة:

الزوال قطعا . الن احلياة ذاتية هل، فاذلايت اي ان حياته داامة، ازلية ابدية. اليعرض علهيا املوت والفناء والعدم و 

 اليزول قط.

 نعم، ان الازيل ابدي بالشك، والقدمي ابٍق بالريب، واذلي هو واجب الوجود، رسمدي البتة.

 نعم، ان حياة  .. يكون مجيع الوجود جبميع أ نواره، ظال  من ظاللها، كيف يعرض علهيا العدم!

 ب عنواهنا والزهما، لن يعرض علهيا العدم والفناء قطعا .نعم، ان حياة  ..يكون الوجود الواج

.. يظهر بتجلهيا مجيع انواع احلياة ابس مترار، ويستند الهيا مجيع احلقائق الثابتة للاكئنات بل يه قاامة  نعم، ان حياة 

 هبا، لن يعرض علهيا الفناء والزوال قطعا .

ياء الكثرية املعرضة للفناء والزوال وجتعلها ابقية وتنجهيا من نعم، ان حياة .. تور  ملعة من جتٍل مهنا وحدة  لالش  

التفتت والتبعرث وحتفظ وجودها وجتعلها مظهرا  لنوع من البقاء ـ  اي متنح الكرثة وحدة وتبقهيا، فاذا ولّت 

ات الشك ان الزوال والفناء اليدنوان من هذه احلياة الواجبة اليت تعد هذه اللمع - تبعرثت الاش ياء وفنيت

 احلياتية جلوة من جلواته.
#312 

والفاهد القاطع لهذه احلقيقة هو زوال هذه الاكئنات وفناؤها، اي ان الاكئنات كام تدل وتفهد ابنواع وجودها 

وصنوف حياهتا عىل حياة ذكل احلي اذلي الميوت وعىل وجوب وجود تكل احلياة 
1

تدل وتفهد ابنواع موهتا  

ياة وعىل رسمديهتا؛ الن املوجودات بعد زوالها تأ يت عقهبا امثالُها فتنال احلياة وصنوف زوالها عىل بقاء تكل احل 
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مثلها وحتل حملها، مما يدل عىل ان حيا  دااما  موجوٌد، وهو اذلي جيّدد ابس مترار جتيل احلياة؛ اذ كام ان احلباب 

ثر طائفة،  اليت تعلو سطح الهنر وتقابل الفمس تتلمع مث تذهب، واليت تعقهبا تتلمع ايضا   مثلها، وهكذا.. طائفة ا 

لٌك مهنا تتلمع، مث تنطفئ وتذهب اىل شأ هنا.. فهذا التعاقب يف اال لامتع والانطفاء يدل عىل مشس داامة عالية.. 

 كذكل يفهد تبدل احلياة واملوت ومناوبهتام يف هذه املوجودات الس يارة عىل بقاء يّح ابٍق وعىل دوامه.

رااي، ولكن مثلام الظالم يكون مرأ ة للنور ِبيث لكام اش تد الظالم ازداد سطوع نعم، ان هذه املوجودات م

 النور، فاملوجودات ايضا  من حيث الضدية ومن هجات كثرية جدا  تقوم مقام املرااي.

مفثال : ان املوجودات تؤدي وظيفة املرأ ة ابظهار قدرة الصانع بعجزها، وبيان غناه س بحانه بفقرها، كذكل تدل 

 ا عىل بقائه س بحانه.بفناهئ

نعم، ان لباس اجلوع وجلباب الفقر اذلي يلشسه سطح الارض وما عليه من اجشار يف مومس الف تاء، وتبدل 

تكل املالبس ِبلل الربيع الزاهية الطاحفة ابلغىن والرثوات، دليل عىل قدير مطلق القدرة وعىل غين مطلق 

 رته ورمحته س بحانه.الغىن، وعىل ان املوجودات مرأ ة صافية الظهار قد

"أ ويس القرين"نعم، لك ن مجيع املوجودات تقول بلسان حالها وتنايج رهبا مبناجاة 
2

 وتقول: 

--- 
1
تيان ا س بحانه ابلفمس من    ان انتقال س يدان ابراهمي )عليه السالم( اثناء حماججته منرود يف الاماتة والاحياء، اىل ا 

حياء لكيني، اي انتقال اىل  املرشق وتعجزيمنرود ابتياهنا من املغرب، ماتة وا  حياٍء جزئيني اىل ا  ماتة وا  نتقال وترٍق من ا  هو ا 

أ وسع دائرة من دوائر ذكل ادلليل وأ سطعها، وليس هو صعود اىل دليل ظاهر وترك ادلليل اخلفي، كام يقوهل بعض 

 املفرسين..ـ املؤلف.
2
وسِل ومل يره لّّبِه بأ مه. وفد عىل َعر بن اخلطاب  عليه هللا من سادات التابعني، اصهل من اليمن، ادرك النيب صىل   

هـ. ُأسد الغابة 37ريض هللا عنه مث سكن الكوفة، شهد وقعة صفني مع عيل ريض هللا عنه ويُرّجح انه قُتل فهيا س نة 
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لهنا.."  اي ا 

 زون عن تربية انفس نا، فأ نت اذلي تربينا.انت ربنا، اذ حنن العبيد العاج

 وانت اخلالق، اذ حنن خملوقون، مصنوعون.

 وانت الرزاق، اذ حنن احملتاجون اىل الرزق، ايدينا قارصة فانت اذلي ختلقنا وترزقنا.

 وانت املاكل، اذ حنن مملوكون، يترصف يف اموران غريان فانت مالكنا.

 لشس نا ثوب اذلل ولكن علينا جلوات عز، فنحن مرااي عزتك. وانت العزيز العظمي، اذ حنن الاذالء،
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 وانت الغين املطلق، اذ حنن الفقراء يسِّل اىل يد فقران غىن يصل اىل ماالنقدر عليه، فانت الغين وانت الوهاب.

 وانت احلي البايق، اذ حنن منوت، نرى جلوة حياة داامة يف موتنا وحياتنا.

 رى دوامك وبقاءك يف فنائنا وزوالنا.وانت البايق، اذ حنن فانون ، ن

وانت اجمليب وانت املعطي، اذ حنن واملوجودات لكها نسأ ل بأ لس نة اقوالنا واحوالنا ونرصخ ونترضع 

 ."ونس تغيث، فتتحقق مطالبنا، وتنفذ رغباتنا، وتوهب مقاصدان. فانت اجمليب اي الهيي...

ا ك مناجاة معنوية، ولك مهنا تؤدي وظيفة  "أ ويس القرين"ـ وهكذا تنايج مجيُع املوجودات جزئهّيا ولكهيا رهبَّ

 املرأ ة، ويعلن لك موجودبعجزه وفقره وتقصريه قدرة هللا وكامهل س بحانه.

 ] بيده اخلري [ اللكمة التاسعة:

اي ان اخلريات لكها بيده، احلس نات لكها يف جسهل، ال الء لكها يف خزينته، ذلا من يريد اخلري فليسأ هل منه، ومن 

 غب يف الاحسان فليترضع اليه.ير 

لهيي اليت الحتىص، اظهارا  حلقيقة هذه اللكمة جبالء.  نفري اىل امارات دليٍل واسع جدا  وملعاته من ادةل العِل اال 

 فنقول:

ان الصانع اجلليل اذلي يوجد ويترصف بأ فعاهل الظاهرة يف هذا الكون، هل عِل حميط بّك شئ، وان ذكل العِل 

ية ذلاته اجلليةل، حمال انفاككه عهنا، اذ كام اليتصور وجود ذات الفمس بال ضياء، كذكل خاّصة الزمة رضور 

 الصانع اجلليل اذلي اوجد هذه املوجودات ابنتظام رائع  ـ ال ميكن ابلوف املرات ـ ان ينفك علمه عنه.
#314 

من حيث التعلق. اي: فهذا العِل احمليط بّك شئ رضوري لتكل اذلات اجلليةل، فهو رضوري ايضا  لّك شئ 

الميكن ان يتسرت ويتخفى عنه اي شئ اكن بأ ي حال من الاحوال. اذ كام الميكن ان الترى الاش ياء املبثوثة 

عىل سطح الارض الفمس ويه اليت تقابلها دون جحاب، كذكل الميكن بل حمال ابلوف املرات ان تتسرت 

وجود احلضور، اي: ان لك شئ مضن دائرة نظره الاش ياء عن نور عِل ذكل العلمي اجلليل س بحانه. وذكل ل

 س بحانه، ويقابهل، ومضن دائرة شهوده جّل وعال، وان علمه انفذ يف لك شئ.

ينيّة اليت المتكل  فلنئ اكن شعاع هذه الفمس اجلامدة، ونور هذا الانسان العاجز، وشعاع الاشعة الس ِّ

ة ويه حادثة، انقصة، عارضة، تفاهد أ نوارها لكَّ شعورا ، وامثالها من الاشعة.. اقول: لنئ اكنت هذه الاشع

 ما يقابلها وتنفذ فيه، فكيف بنور العِل الازيل، الواجب، احمليط، اذلايت.

 اذا .. البد ان اليتسرت عنه شئ قط واليبقى شئ خارجه قطعا .

 ورد مهنا ما يأ يت:ويف الكون من العالمات وال ايت املبثوثة مااليعد والحيىص لكها تفري اىل هذه احلقيقة، ن
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 ان مجيع احِلمَك املفاهدة يف املوجودات تفري اىل ذكل العِل احمليط، الن اجناز العمل ِبمكة امنا يكون ابلعِل.

وكذا العناية والزتيني يف املوجودات تفريان ايضا  اىل ذكل العِل احمليط، الن اذلي يعمل ابللطف والعناية، البد 

 أ نه يعِل، وانه يعمل بعِل.

كذا لك موجود من املوجودات املنتظم املوزون مبزيان دقيق، ولك هيئة من هيئاهتا املوزونة واملقّدرة ايضا ، و 

 تفري اىل ذكل العِل احمليط، الن اداء العمل ابنتظام يكون ابلعِل.

ر واتقان، وكذا مجيع العناايت والزتيينات تفري اىل ذكل العِل. ل ن اذلي خيلق مصنوعاته مبكيال ومزيان وتقدي

 الشك انه يعمل ما يفاء مستندا  اىل عِل قوي.

وكذا مجيع املقادير املنتظمة املفاهدة يف املوجودات لكها، والاشاكل اليت فّصلت عىل وفق احلمك واملصاحل، 

والهيئات املنتجة، والاوضاع املمثرة اليت نّظمت عىل وفق دساتري القضاء وضوابط القدر، امنا تدل عىل عِل 

 .حميط
#315 

نعم، تصوير الاش ياء عىل اختالفها تصويرا  منتظام ، وتفكيل لك شئ بفّك خمصوص به ومالمئ لوجوده 

 وملصاحل حياته، امنا يكون بعِل حميط، الغري.

ويف الوقت املناسب، وبفّك مالمئ لّك واحد  -من حيث الحيتسب  -وكذا ارسال الرزق مجليع ذوي احلياة 

يط؛ الن اذلي يرزق الريب انه يعِل حال من حيتاج اىل الرزق ويعرفه ويعِل بوقت رزقه مهنا، امنا يكون بعِل حم 

 ويدرك حاجاته، مث يرزقه عىل افضل صورة.

تدل عىل عِل حميط  -مع تسرتها بعنوان اال هبام  -وكذا وفاة مجيع ذوي احلياة بأ جالها املعقودة بقانون من التعنّي 

ف ذوي احلياة معنّي يف زمن حمدود بني حّدين، وان اكن اليفاهد بّك شئ، الن اجل لك طائفة من طوائ

ظاهرا  وقٌت معني حللول  أ جال افرادها. ذلا فاحلفاظ عىل نتاج ذكل الفئ ومثرته ونواته بعد حلول اجهل يدمي 

 وظيفته عقبه، وحيول تكل المثرات والنوى اىل حياة جديدة، امنا يدل عىل ذكل العِل احمليط ايضا .

أ لطاف الرمحة السابغة عىل املوجودات لكها، لك مبا يليق به، امنا تدل عىل عِل حميط مضن رمحة واسعة، وكذا 

الن اذلي يريّب اطفال ذوي احلياة وصغارها ابللنب ويغيث النبااتت الارضية احملتاجة اىل املاء ابلغيث، البد انه 

 ك رضورة املطر لها، ومن بعد ذكل يرسهل الهيا.يعرف اولئك الصغار ويعِل ِباجاهتم ويرى تكل النبااتت ويدر 

 وهكذا تدل جلواٌت الحتد لرمحته الواسعة س بحانه وامللكةل ابلعناية واحلمكة، عىل عِل حميط.

وكذا ما يف اتقان الصنعة لالش ياء لكها من اهامتم ابلغ وتصوير بديع وتزيني فائق يدل عىل عِل حميط. الن انتقاء 

بديع من بني أ لوف الاوضاع اخملتلفة احملمتةل امنا يكون بعِل انفذ، فهذا النوع من الانتقاء وضع منتظم حكمي مزيّن 
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 يف الاش ياء لكها يدل عىل عِل حميط.

وكذا  السهوةل املطلقة يف اجياد الاش ياء وابداعها بيرس اتم تدل عىل عِل اكمل، الن اليرس يف َعل ما والسهوةل 

 دى العِل واملهارة، اذ لكام زاد العِل سهُل العمل.يف اجياد وضعٍ ما، يتناس بان مع م
#316 

فبناء عىل هذا الرس ننظر اىل املوجودات فرنى ان الك  مهنا معجزة من معجزات الصنعة والابداع، واهنا توجد 

اجيادا  حمريا  لاللباب، يف منهتيى اليرس والسهوةل، وبال تاكليف والتلكف ويف اقرص وقت ويف أ مت صورة 

 مبعىن ان هناك علام  الحيد هل حدود ِبيث يؤدي اىل هذا العمل بسهوةل مطلقة.معجزة. 

وهكذا فاالمارات املذكورة وامثالها من أ لوف العالمات الصادقة تدل عىل ان الرب اجلليل اذلي يدبّر شؤون 

فيه وفق الكون ويرّصف اموره، هل عِل حميط بّك شئ. فهو اذلي حييط علمه جبميع شؤون الفئ ويأ يت َعهل 

 ذاك.

وحيث ان رب العاملني هل عِل كهذا فالبد انه يرى الانسان ايضا  واعامل الانسان كذكل ويعِل مايليق به وما 

 يس تحقه فيعامهل مبقتىض حمكته ورمحته.

 فيا اهيا الانسان! عُد اىل رشدك، وتدبّر يف عظمة من يعِل ِباكل ويراقبك. اعِل ذكل وانتبه!.

 واذا قيل:

ن مل تكن الارادة موجودة فاليكفي العِل وحده!.ان العِل   وحده اليكفي، فاالرادة رضورية ايضا ، اذ ا 

اجلـواب: املوجودات لكها تدل عىل عِل حميط وتفهد هل، كذكل تدل عىل الارادة املطلقة ذلكل العلمي بّك شئ 

 وذكل؛

ل معني من بني احامتالت كثرية ان اعطاء تفخص يف غاية الانتظام لّك شئ، والس امي لّك ذي حياة، ابحامت

جدا  وخمتلطة، بطريق منتج من بني طرق كثرية جدا  وعقيمة، وهو اذلي يرتدد مضن اماكانت واحامتالت كثرية، 

امنا يدل عىل ارادة لكية جبهات غري حمدودة. الن اعطاء شّك موزون وتفخص منتظم، احملسوب حسابه 

ماكانت مبزيان يف منهتيى ادلقة واحلساس ية، ومبكيا ل دقيق للغاية، مع انتظام يف غاية ادلقة والرقة، من بني ا 

واحامتالت غري حمدودة حتيط بوجود لك شئ، وحتفّه طرق عقيمة غري ممثرة الحتد ويف خضم عنارص جامدة 

خمتلطة تس يل س يال  دون مزيان.. امنا يدل ابلبداهة والرضورة بل ابملفاهدة عىل انه أ ثر ال رادة لكية. الن 

 خاب وضعانت
#317 

 معني من بني اوضاع غري حمدودة، امنا يكون بتخصيص وبرتجيح، وبقصد وابرادة، وخيصص بطلب وقصد.

ح ااّل الارادة. ص واملرّجِ حا ، وما اخملّصِ صا ، والرتجيح يس تلزم مرّجِ  فالشك ان التخصيص يقتيض خمّصِ
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 مفثال :

هجزة املتباينة وال الت اخملتلفة من نطفة، واجياد الطري ان اجياد جسم الانسان الفشيه مباكنة مركبة من مئات الا

اذلي ميكل مئات اجلوارح اخملتلفة من بيضة بس يطة، واجياد الفجرة اليت لها مئات الفروع والاعضاء املتنوعة 

من بذرة صغرية.. هذا الاجياد الريب انه يدل عىل القدرة والعِل، كام يفهد شهادة قاطعة ورضورية لالرادة 

ية لصانعها اجلليل. حيث انه س بحانه بتكل الارادة خيصص لك ما يتطلبه ذكل الفئ، ويعطي شالك  خاصا  اللك 

 لّك جزء من اجزاء ذكل الفئ ولّك عضو ولّك قسم منه فيلشسه وضعا  معينا .

 حاصل الالكم:

وتوافقها، واظهارها  من حيث الاساس والنتاجئ -مثال   -كام ان تفابه الاعضاء املهمة يف الاش ياء والاحياء 

يدل دالةل قاطعة عىل ان صانع مجيع احليواانت واحد أ حد.  -وعالمة واحدة من عالمات الوحدة  -سكة واحدة 

تدل  -مع اختالفاهتا وختالفها  -كذكل التفخصات اخملتلفة للحيواانت والمتيزي احلكمي والتعيني ادلقيق يف س اميها 

فاعل خمتار ومريد، يفعل ما يفاء، مفا شاء فعل وما مل يفأ  اليفعل. فهو دالةل واحضة عىل ان صانعها الواحد 

 يعمل بقصد وارادة.

لهيي والارادة الرابنية بعدد املوجودات بل بعدد شؤوهنا، ذلا فان  فهناك اذن دالالت وشهادات عىل العِل اال 

له  لهية، واناكر قسم من اهل البدع للقدر اال  يي، وادعاء قسم من اهل نفي قسم من الفالسفة لالرادة اال 

الضالةل عدم اطالعه س بحانه عىل اجلزئيات، واس ناد الطبيعيني لقسم من املوجودات اىل الطبيعة 

والاس باب، كذب مضاعف وافرتاء شنيع ترفضه املوجودات بعددها، بل ضالةل وبالهة اضعاف اضعاف 

 عدد املوجودات وشؤوهنا.

 كذاب  غري حمدود. الن اذلي يكّذب شهادات صادقة الحتد، يفرتى
#318 

ومن هنا ميكنك ان تقيس ُك هو ِعظم اخلطأ ، وُك هو ِعظم الُبعد عن احلقيقة وُك هو مناف للصواب واحجاف 

يف الامور اليت  "ان شاء هللا.. ان شاء هللا "بدال  من قوهل:  "امر طبيعي "ابحلق، قول البعض عن قصد: 

 التظهر للوجود ااّل مبف يئته س بحانه!.

 ] وهو عىل لك شئ قدير [ مة العارشة:اللك

اي اليثقل عليه شئ. مفا من شئ يف دائرة الاماكن االّ وهو قادر عىل ان يلشسه الوجود بّك سهوةل ويرس. 

فهذا الامر سهل عليه اىل حد أ نه مبجرد أ مره اليه حيصل الفئ مبقتىض قوهل تعاىل:)امنا أ مره اذا اراد شيئا  ان 

 .(52:)يس يقول هل كن فيكون(
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اذ كام ان صناعا  ماهرا  جدا ، ما أ ن ياكد متس يده الفئ االّ ويبدأ  ابلعمل اكملاكينة. ويقال تعبريا  عن تكل الرسعة 

واملهارة: ان ذكل العمل وتكل الصنعة سهل عليه ومسّخر بيده حىت ك ن العمل يمت مبجرد أ مره ومّسه،  فاالعامل 

 تنجز واملصنوعات توجد.

زاء قدرة القدير ذي اجلالل مسّخرة يف منهتيى التسخري، ومنقادة انقيادا  اتما ، وان تكل القدرة وكذكل الاش ياء ا

تعمل الاش ياء وتنجزها يف منهتيى السهوةل، وبال معاجلة وال لكفة حىت عّّب القرأ ن الكرمي عن ذكل بقوهل تعاىل 

منا أ مره اذا أ راد شيئا  ان يقول هل كْن فيكون( .  )ا 

 ن الارسار غري احملدودة لهذه احلقيقة العظمى وذكل يف مخس ناكٍت:س نشنّي مخسا  م

 اوالها:

لهية ك صغر شئ، فاجياد نوع من الاحياء جبميع أ فراده سهل اكجياد  ان أ عظم شئ سهل ويسري عىل القدرة اال 

 احدة.فرد واحد. وخلق اجلنة الواسعة يسري علهيا كيرس خلق الربيع. وخلق الربيع سهل كسهوةل خلق زهرة و 

ولقد أ وحضنا هذا الرس يف اواخر اللكمة العارشة، ويف بيان الاساس الثاين من اللكمة التاسعة والعرشين وذكل 

يف س تٍة من الارسار المتثيلية، ويه: رس النورانية ورس الففافية ورس املقابةل ورس املوازنة ورس الانتظام 

 ورس الطاعة ورس التجرد.. واثبتنا
#319 

لهية واهنا ختلق افرادا  غري حمدودين بسهوةل خلق هناك؛ ابن ال  نجوم واذلرات س ّيان يف السهوةل ازاء القدرة اال 

 الفرد الواحد بال تلكف والمعاجلة.

 وملا اكنت هذه الارسار الس تة قد وحضت يف تلكام اللكمتني، خنترص الالكم هنا، وحنيل الهيام.

 اثنيهتا:

لهية، يه اننا نفاهد بأ عيننا ان ادلليل القاطع  والّبهان الساطـع  عىل ان لك شـئ سـواء ابلنس بة اىل القدرة اال 

 ان يف اجياد احليواانت والنبااتت منهتيى االتقان وغاية حسن الصنعة مضن خساء مطلق وكرثة مطلقة.

 ويفاهد فهيا ايضا  منهتيى الامتياز والتفريق مضن منهتيى الاختالط والامزتاج.

 القيمة الراقية يف الصنعة وجامل اخللقة مضن منهتيى الوفرة والوسعة.ويفاهد فهيا ايضا  منهتيى 

براز الصنعة املتقنة. حىت  وختلق الاش ياء يف سهوةل ورسعة مطلقتني مع حاجهتا اىل اهجزة كثرية وزمان مديد ال 

 ك ن تكل املعجزات للصنعة البديعة تّبز للوجود دفعة من غري شئ.

له  ية الواسعة عىل سطح الارض اكفة ويف لك مومس تدل دالةل قاطعة عىل ان أ كّب مفا نراه من فعالية القدرة اال 

شئ ازاء هذه القدرة اليت يه منبع هذه الفعالية سهل ويسري ك صغره، وان اجياد افراد غري حمدودين وادارهتا 
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 يسري علهيا اكجياد فرد واحد وادارته.

 اثلثهتا:

الصانع القـدير اذلي  يـهيمن ابفعاهل وترصيفه الامور يف الكون وكام  ان اكبـر لّك ٍ ك صغر جـزٍء هنّي ازاء قدرة

هو مفاهد. فاجياد اللكي بكرثة من حيث الافراد سهل اكجياد جزيئ واحد. وميكن اظهار ابداع الصنعة املتقنة 

 يف اصغر جزيئ اعتيادي.

 وينبع رس احلمكة لهذه احلقيقة من ثالثة منابع:

 الاول: امداد الواحدية.

 لثاين: يرس الوحدة.ا

 الثالث: جتيل الاحدية.
#320 

 وهو امداد الواحدية. املنبع الاول:

ن اكن لك شئ ولك الاش ياء ملاك  ملاكل واحد فعندئذ ميكن من حيث الواحدية ان حيفد قوة مجيع  اي ا 

 الاش ياء وراء لك شئ، ويدبر امور مجيع الاش ياء بسهوةل ادارة الفئ الواحد.

 الرس اىل الافهام نقول يف متثيل:والجل تقريب هذا 

بدل حيمكها سلطان واحد يس تطيع ان حيّفد قوة معنوية جليش اكمل وراء لك جندي من جنوده وذكل من 

حيث قانون السلطنة الواحدة. ذلا يس تطيع ذكل اجلندي الفرد ان يأ رس القائد الاعظم للعدو بل ميكن ان 

 ئد.يس يطر ابمس سلطانه عىل َمن هو فوق ذكل القا

مث ان ذكل السلطان، مثلام يس تخدم موظفا  او جنداي ، ويدبر امور مجيع املوظفني ومجيع اجلنود ايضا  برس 

السلطنة الواحدة، وك نه يرسل لك خشص ولك شئ برس سلطنته الواحدة ال مداد اي فرد اكن. ميكن ان يستند 

 د مهنا.لك فرد من افراد رعيته اىل قوة مجيع الافراد، اي يس تطيع ان يس مت

ولكن لو حلّت حبال تكل الواحدية للسلطنة، واصبحت السلطنة سائبة وفوىض؛ فان لك جندي عندئٍذ يفقد 

ـ ابملرة ـ قوة الحتد، وهيوى من مقام نفوذ رفيع، ويصبح يف مس توى انسان اعتيادي. وعندها تنجم مفالك 

 لالدارة والاس تخدام بعدد الافراد.

صانع هذا الكون لكونه واحدا ، فانه حيّفد اسامءه املتوهجة اىل مجيع الاش ياء، كذكل )وهلل املثل الاعىل ( ف

جتاه لك شئ. فيوجد املصنوع ابتقان اتم وبصورة رائعة. وان لزم الامر يتوجه جبميع الاش ياء اىل الفئ الواحد، 

 ويوهجها اليه، وميّده هبا ويقويه هبا.
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 ويترصف فهيا ويدبر امورها اكجياد الفئ الواحد.وانه خيلق مجيع الاش ياء ايضا  برس الواحدية، 

مداد الواحدية - ومن هذا الرس تُفاهد يف الاكئنات نوعيات رفيعة قيمة متقنة جدا  مضن وفرة مطلقة  - رس ا 

 ورخص مطلق.
#321 

 اذلي هو يرس الوحدة: املنبع الثاين:

وبقانون واحد، تور  سهوةل مطلقة. اي ان الافعال اليت تمت ابصول الوحدة ومن مركز واحد بترصٍف واحد 

 بيامن ان اكنت تدار من مراكز متعددة، وبقوانني متعددة، وبأ يٍد متعددة تنجم مفالكت عويصة.

مثال : اذا هجز مجيع افراد اجليش ابالعتدة والتجهزيات من مركز واحد، وبقانون واحد، وبأ مر قائد عظمي واحد، 

حد. بيامن اذا أ حيل التجهزي اىل معامل متفرقة، ومراكز متعددة يلزم يكون الامر سهال  سهوةل جتهزي جندي وا

 عندئٍذ لتجهزي جندي واحد مجيع املعامل العسكرية اليت تزود اجليش ابلتجهزيات الالزمة.

مبعىن انه اذا اس ند الامر اىل الوحدة فان جتهزي اجليش اكمال  يكون سهال  كتجهزي جندي واحد، ولكن ان مل 

 وحدة فان تزويد جندي واحد ابلتجهزيات الاساس ية يودل مفالك بعدد افراد اجليش.يس ند اىل ال

وكذا اذا زودت مثرات جشرة ما ـ من حيث الوحدة ـ ابملادة احلياتية من مركز واحد وبقانون واحد واستنادا  

مثرة اىل مراكز  اىل جذر واحد. فان أ لوف المثرات تزتود هبا بسهوةل كسهوةل مثرة واحدة.بيامن اذا ربطت لك

متعددة، وارسلت اىل لك مهنا موادها احلياتية، عندها تنجم مفالكت بقدر عدد مثرات الفجرة، الن املواد 

 احلياتية اليت تلزم جشرة اكمةل تلزم لك مثرة من المثرات ايضا .

، يفعل مايريد وهكذا فمبثل هذين المتثيلني )وهلل املثل الاعىل( فان صانع هذا الكون لكونه واحدا  أ حدا  

ابلوحدة. ول نه يفعل ابلوحدة، تسهل مجيع الاش ياء اكلفئ الواحد. فضال  عن انه يعمل الفئ الواحد ابتقان 

اتم اكالش ياء مجيعا . وخيلق أ فرادا  الحّد لها يف قيمة رفيعة. فيظهر ُجوده املطلق بلسان هذا البذل املفاهد 

 طلق وخالقيته املطلقة.والرخص غري املتنايه، ويظهر هبا خساءه امل

 وهو جتيل الاحدية؛ املبع الثلث:

أ ي ان الصانع اجلليل مزّنه عن اجلسم واجلسامنية، ذلا ال حيرصه زمان واليقيده ماكن، وال يتداخل يف حضوره 

وشهوده الكون واملاكن، وال حتجب الوسائط والاجرام فعهل ابحلجب. فال انقسام والجتزؤ يف توهجه س بحانه 

 شئ شيئا ، والمينع
#322 

يفعل ماالحيد من الافعال اكلفعل الواحد، ولهذا فانه يدرج معىن  جشرة خضمة جدا  يف بذرة صغرية، ويدرج العامل 

 يف فرد واحد، ويدير امور العامل لكه بيد قدرته اكدارة فرد واحد.

263



 فكام اوحضنا هذا الرس يف لكامت اخرى نقول ايضا :

اىل حٍد ما، يدخل يف لك شئ ملّاع، حيث انه نوراين، فلو واهجهتا الوٌف بل ان ضوء الفمس اذلي القيد هل 

ماليني املرااي، فان صورهتا النورانية املثالية تدخل يف لك مرأ ة دون انقسام، كام يه يف مرأ ة واحدة. فلو اكنت 

ـ مثال الفمس املرأ ة ذات قابلية، فان الفمس بعظمهتا ميكن أ ن تُظهر فهيا أ اثرها، فال مينع شئ شيئا   . اذ يدخل 

ـ يف املرأ ة الواحدة كام يف الالوف مهنا بسهوةل اتمة، ويه توجد يف ماكن واحد بسهوةل وجودها يف الوف 

 الاماكن. وتكون لك مرأ ة ولك ماكن مظهرا  جللوة تكل الفمس كام يه ل لوف الاماكن.

 توّجه الاحدية، جبميع صفاته اجلليةل اليت )وهلل املثل الاعىل( ان لصانع هذا الكون ذي اجلالل جتليا  ، برسّ 

يه انوار، وجبميع اسامئه احلس ىن اليت يه نورانية، فيكون حارضا  انظرا  يف لك ماكن، والحيّده ماكن، وال 

انقسام يف توهجه س بحانه، يفعل مايريد فامي يفاء يف لك ماكن، يف أ ن واحد ومن دون تلكف والمعاجلة 

 والمزامحة.

 الواحدية ويرُس الوحدة وجتيل الاحدية هذه:فشرس امداد 

اذا اس ندت مجيع املوجودات اىل الصانع الواحد، فاملوجودات لكها تسهل اكملوجود الواحد ويكون لك موجود 

ذا قيمة عالية اكملوجودات لكها من حيث االتقان والابداع. كام ان دقائق الصنعة املتقنة املوجودة يف لك موجود 

 ملوجودات تبني هذه احلقيقة.رمغ الوفرة يف ا

بيامن ان مل تس ند تكل املوجودات اىل الصانع الواحد ابذلات فان لك موجود عندئٍذ يكون ذا مفالك بقدر 

مفالك املوجودات لكها. وان قيمة املوجودات لكها تسقط اىل قيمة موجود واحد. ويف هذه احلاةل اليأ يت شئ 

 يساوي شيئا .اىل الوجود، او اذا وجد فال قيمة هل وال

 ومن هذا الرّس، جتد السوفسطائيني املوغلني يف الفلسفة، السابقني فهيا قد نظروا
#323 

اىل طريق الضالةل والكفرمعرضني عن طريق احلق ورأ وا أ ن طريق الرشك عويصة وعسرية وغري معقوةل قطعا  

 لك شئ وختلّوا عن العقل.ابلوف املرات من طريق التوحيد، طريق احلق؛ ذلا اضطروا اىل اناكر وجود 

 النكتة الرابعة:

ان اجياد اجلنة سهل اكجياد الربيع، واجياد الربيع يسري اكجياد زهرة واحدة ابلنس بة اىل قدرة رب العاملني اذلي 

يرّصف امور هذا الكون ابفعاهل الظاهرة املفهودة، وميكن أ ن تكون ازاء تكل القدرة قيمة حماسن الصنعة البديعة 

 حدة ولطف خلقهتا بقيمة لطافة الربيع الزاهر.لزهرة وا

 ان رس هذه احلقيقة ثالثة اش ياء:
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 الاول: الوجوب والتجرد يف  الصانع اجلليل.

 الثاين: عدم التقيد مع مباينة ماهيته.

 الثالث: عدم التحزي مع عدم التجزء.

 الرس الاول: ان الوجوب والتجرد يسشبان السهوةل املطلقة واليرس املطلق.

 ا الرس َعيق للغاية ودقيق للغاية. وس نقّربه بمتثيل اىل الفهم، وذكل:هذ

ان مراتب الوجود خمتلفة، وعوامل املوجودات متباينة، ذلا فان ذرة من طبقة وجود ذات رسوخ يف الوجود 

 تعدل جبال  من طبقة وجود اقل مهنا رسوخا ، وتس توعب ذكل اجلبل، مفثال :

ـ تس توعب وجودا  من عامل  ان القوة احلافظة املوجودة يف ـ ويه التعدل حبة خردل من عامل الفهادة  الانسان 

 املعىن مبقدار مكتبة خضمة.

 وان مرأ ة صغرية صغر الاظفر من العامل اخلاريج، تضم مدينة عظيمة جدا  من طبقة وجود من عامل املثال.

وقوة لالجياد، ل حدثتا حتوالت وترصفات فلو اكنت لتكل املرأ ة ولتكل القوة احلافظة من العامل اخلاريج شعور 

 غري حمدودة يف ذكل الوجود املعنوي واملثايل، رمغ ما
#324 

فهيام من قوة وجود خاريج صغري ضئيل. وهذا يعين انه لكام ترخّس الوجود ازداد قوة، فالفئ القليل يأ خذ حمك 

ن اكن الوجود جمردا  عن املادة ومل يدخل حتت ضواب ط القيد وَكسَب الرسوخ التام، فان جلوة الكثري، والس امي ا 

 جزئية منه تس تطيع أ ن تدير عوامل كثرية من سائر الطبقات اخلفيفة من عامل الوجود.

)وهلل املثل الاعىل( ان الصانع اجلليل لهذا الكون العظمي هو واجب الوجود. أ ي أ ن وجوده ذايت ازيل، ابدي، 

قة من طبقات الوجود وارساها واقواها وامكلها، بيامن سائر عدمه ممتنع، زواهل حمال، وان وجوده أ رخس طب

 طبقات الوجود ابلنس بة لوجوده س بحانه مبثابة  ظٍل يف منهتيى الضعف.

وان هذا الوجود، واجب، راخس، ذو حقيقة، اىل حٍد عظمي. ووجود املمكنات خفيف وضعيف يف منهتيى اخلفة 

اهل الكثريين من اهل التحقيق ان يزُنلوا سائر طبقات والضعف، ِبيث دفع الف يخ حمي ادلين بن عريب وامث

الوجود مزنةل الاوهام واخلياالت، فقالوا: الموجود ااّل هو، وقرروا انه الينبغي ان يقال ملا سوى الوجود 

 الواجب وجودا ، اذ التس تحق هذه الانواع من الوجود عنوان الوجود.

ثبوت املمكنات اليت القرار وال قوة لها، يسرٌي يف منهتيى  وهكذا فوجود املوجودات اليت يه عرضية وحادثة، و

اليرس أ زاء قدرة واجب الوجود اذلاتية الواجبة. فاحياء مجيع الارواح يف احلرش الاعظم وحمامكهتا سهل ويسري 

حياء الاوراق والازهار والامثر يف الربيع بل يف حديقة صغرية بل يف جشرة.  عىل تكل القدرة كسهوةل حرش وا 
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سـر الثاين: ان مباينة املاهية مع عدم التقيد يسشبان السهوةل املطلقة، وذكل: ان صانع الكون جل جالهل ليس ال 

من جنس الكون بالشك، فال تف به ماهيته اية ماهية اكنت، ذلا فان املوانع والقيود اليت يه مضن دائرة 

عىل ادارة الكون لكه يف أ ن واحد ويترصف  الاكئنات التمتكن قطعا  ان تعرتض اجراءاته وتقيّدها، فهو القادر

 فيه ترصفا  مبارشا .

فلو احيل ترصيف الامور وافعاهل الظاهرة يف الكون اىل الاكئنات انفسها، لنجمت من املفالكت 

 والاختالطات الكثرية ِبيث اليبقى اي انتظام اصال  وال أ ي شئ يف الوجود بل اليأ يت أ صال  اىل الوجود.
#325 

احيلت املهارة يف بناء القبة اىل اجحارها، وفّوض ما خيص الضابط يف ادارة الفوج اىل اجلنود انفسهم،  مفثال : لو

ما ال حتصل تكل النتيجة والتأ يت اىل الوجود أ صال  او حيد  فوىض من عدم الانتظام ومفالكت واختالط  فا 

احلجر، وفوضت ادارة اجلنود يف الفوج الامور.بيامن اذا اس ندت املهارة يف بناء القبب اىل صناع ليس من نوع 

ـ فان الصنعة تسهّل والادارة تتيرس، حيث أ ن الاجحار وكذا  ـ من حيث الرتبة  اىل ضابط حاز ماهية الضابط 

اجلنود مينع احدها ال خر. بيامن البنّاء والضابط ينظران ويتوهجان ويديران لك نقطة من نقاط البناء او اجلنود 

هلل املثل الاعىل( ان املاهية املقدسة لواجب الوجود ليست من جنس ماهية املمكنات. دون مانع او عائق. )و

 اذلي هو امس من الاسامء احلس ىن لتكل املاهية. "احلق"بل مجيع حقائق الاكئنات ليست ااّل أ شعة ال مس 

المثل والمثال  وملا اكنت ماهيته املقدسة، واجبة الوجود، وجمّردة عن املادة، وخمالفة للامهيات اكفة، اذ

والمثيل لها، فان ادارة الكون اذا  وتربيته ابلنس بة اىل قدرة ذكل الرب اجلليل الازلية، سهل اكدارة الربيع بل 

اكدارة جشرة واحدة، واجياد احلرش الاعظم وادلار ال خرة واجلنة وهجمن سهل اكحياء الاجشار جمددا  يف الربيع 

 بعد موهتا يف اخلريف.

 ان عدم التحزي وعدم التجزؤ سشب للسهوةل املطلقة وذكل:الرس الثالث: 

نقسام،  ذا  بقدرته يف لك ماكن قطعا . وحيث الجتزؤ والا  ان الصانع القدير ملا اكن مزنها  عن املاكن فهو حارض ا 

 فيمكن اذا  أ ن يتوجه اىل لك شئ جبميع اسامئه احلس ىن.

وجودات والوسائط والاجرام التعيق افعاهل وحيث أ نه حارض يف لك ماكن ومتوجه اىل لك شئ فان امل

والمتانعها. بل لو افرتضت احلاجة اىل الاش ياء ـ وال حاجة الهيا اصال  ـ فاهنا تصبح وسائل تسهيل ووسائط 

وصول احلياة واس بااب  للرسعة يف اجناز الافعال اكسالك الكهرابء واغصان الفجرة واعصاب الانسان. 

انع والمداخةل قطعا ، اذ لك شئ مبثابة وس يةل تسهيل ووساطة رسعة واداة ايصال، فالتعويق اذا  والتقييد والمت

اي ال حاجة اىل شئ من حيث الطاعة والانقياد جتاه تصاريف قدرة القدير اجلليل، وحىت لو افرتضت احلاجة 

 ـ والحاجة اصال  ـ فان الاش ياء تكون وسائل تسهيل ووسائط تيسري.
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#326 

انع القدير خيلق لك شئ مبا يليق به بال لكفة والمعاجلة والمبارشة، ويف منهتيى السهوةل حاصل الالكم: ان الص

 والرسعة، فهو س بحانه يوجد اللكيات بسهوةل اجياد اجلزئيات وخيلق اجلزئيات ابتقان اللكيات.

تضمها  نعم! ان خالق اللكيات والسموات والارض هو خالق اجلزئيات وافراد ذوي احلياة من اجلزئيات اليت

 السموات والارض، وليس غريه. ل ن تكل اجلزئيات الصغرية امنا يه مثال مصغر لتكل اللكيات ومثراهتا ونواها.

وان من اكن خالقا  لتكل اجلزئيات الشك أ نه هو اخلالق ملا حييط هبا من العنارص والسموات والارض، الننا 

مصغرة مهنا، ذلا البد أ ن تكون العنارص اللكية نفاهد ان اجلزئيات يف حمك نوى ابلنس بة لللكيات ونسخة 

والسموات والارض يف يد خالق تكل اجلزئيات يك ميكن أ ن يدرج خالصة تكل املوجودات اللكية واحمليطة 

 ومعانهيا ومناذهجا يف تكل اجلزئيات اليت يه مناذهجا املصغرة عىل وفق دساتري حمكته وموازين علمه.

عن اللكيات من حيث نجائب الصنعة وغرائب اخللق. فاالزهار ليست ادىن  نعم! ان اجلزئيات ليست قارصة

جامال  عن النجوم الزاهرة وال البذور أ حط قيمة من الاجشار اليافعة. بل الفجرة املعنوية املدرجة بنقش القدر 

خلق  يف البذرة الصغرية انجب من الفجرة اجملسمة بنسج القدرة يف الشس تان. وان خلق الانسان انجب من

 العامل.

فكام لو كتب قرأ ن احلمكة بذرات االثري عىل جوهر فرد ميكن أ ن يكون اعظم قيمة من قرأ ن العظمة املكتوبة 

 عىل السموات ابلنجوم، كذكل هناك كثري جدا  من اجلزئيات يه ارىق من اللكيات من حيث الصنعة.

 النكتة اخلامسة:

د يف اجياد الاش ياء واخمللوقات من منهتيى اليرس والسهوةل ومنهتيى لقد بينا أ نفا  شيئا  من ارسار وحمك ما يُفاه

 الرسعة يف اجناز الافعال.

فوجود الاش ياء هبذه السهوةل غري احملدودة والرسعة املتناهية، يور  قناعة قاطعة دلى اهل الاميان؛ أ ن اجياد 

الشس تان اكلزهرة. وان حرش الشرش اجلنة ازاء قدرة خالق اخمللوقات سهل اكجياد الربيع، والربيع اكلشس تان و 

 قاطبة وبعهثم سهل كسهوةل اماتة
#327 

 فرد وبعثه وذكل مضمون ال ية الكرمية :

 .(25)لقامن:)ماخلُقمك والبعثمُك ااّل كنفٍس واحدة( 

ن احياء مجيع الناس يوم احلرش الاعظم يسري كيرس مجع اجلنود املتفرقني يف الاسرتاحة بصوت من  وكذكل فا 

 و مضمون رصاحة ال ية الكرمية:بوق، وه

ْن اكنت ااّل صيحة  واحدة فاذا مُه مجيٌع دلينا ُمحـرَضون(   .(53)يس:)ا 
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ـ دليل قاطع وبرهان يقيين عىل كامل قدرة  ـ ابلبداهة  فهذه الرسعة غري املتناهية والسهوةل غري احملدودة، مع أ هنا 

اصبحت سشبا  لاللتباس عىل اهل الضالةل. فالتشس الصانع جل جالهل، وسهوةل لك شئ ابلنس بة هل، االّ اهنا 

يف نظرمه تفكيل الاش ياء واجيادها بقدرة الصانع اجلليل اذلي هو سهل بدرجة الوجوب ، وتفّّك الاش ياء 

 بنفسها واذلي هو حمال ابلف حمال.

ق بل تتفّك اذ ل هنم يرون جمئ بعض الاش ياء املعتادة اىل الوجود يف غاية السهوةل فيتومهون اهنا الختل

 بنفسها.

فتأ مل يف درك امحلاقة السحيق حيث جيعلون دليل القدرة املطلقة دليال  عىل عدهما، ويفتحون ابوااب  الهناية لها 

من احملاالت. اذ يلزم عندئٍذ أ ن تعطى لك ذرة من ذرات لك خملوق اوصاف الكامل اليت يه الزمة ذاتية للصانع 

 يط وامثالها حىت تمتكن من تفكيل نفسها بنفسها.اجلليل اكلقدرة املطلقة والعِل احمل 

 ] واليه املصري[ اللكمة احلادية عرشة:

اي اليه املأ ب من دار الفناء اىل دار البقاء، واليه الرجعى يف املقر الابدي للقدمي البايق، واليه املساق من دائرة 

نيا اىل الاخرة. اي مرجعمك امنا هو ديوانه الاس باب الكثرية اىل دائرة قدرة الواحد الاحد، واليه امليض من ادل

 وملجؤُك امنا هو رمحته. وهكذا تفيد هذه اللكمة كثريا  من امثال هذه احلقائق.

أ ما ما يف هذه احلقائق من احلقيقة اليت تفيد الرجوع اىل اجلنة ونيل السعادة الابدية فقد اثبتناها اثباات  قاطعا  

 الّباهني االثين عرش القاطعة يف اللكمة العارشة ويف الاسس الس تة اليت التدع حاجة اىل بيان أ خر، وذكل يف

 تتضمهنا اللكمة التاسعة والعرشون
#328 

 ودالئلها الكثرية القاطعة بقطعية رشوق الفمس بعد مغيهبا. وقد اثبتت تلكام اللكمتان:

رش بعد غروهبا خبراب ادلنيا. وس يفوز ان احلياة اليت يه مشس معنوية لهذه ادلنيا س تطلع طلوعا  ابقيا  صباح احل 

 قسم من اجلن والانس ابلسعادة الابدية وينال قسم مهنم الفقاء ادلامئ.

 وملا اكنت اللكمتان العارشة والتاسعة والعرشون قد اثبتتا هذه احلقيقة عىل أ مت وجه حنيل الالكم الهيام ونقول:

نسان اذلي هل عِل حميط مطلق وارادة لكية مطلقة وقدرة ان الصانع احلكمي لهذا الكون واخلالق احلكمي لهذا الا

قد وعد ابجلنة والسعادة الابدية للمؤمنني يف مجيع  - مطلقة ـــ كام اثبتت يف التوضيحات السابقة اثباات  قاطعا  

ن عدم ايفاء الوعد  كتبه وحصفه الساموية. واذ قد وعد فالشك انه سينجزه. ل ن اخالف الوعد حمال عليه، اذ ا 

نقص مفني. والاكمل املطلق مزّنه عن النقص ومقدس عنه. وان عدم اجناز املوعود، اما انه انجت من اجلهل او 

 العجز، واحلال أ نه حمال يف حق ذكل القدير املطلق والعلمي بّك شئ اجلهل والعجز قطعا . خفلف الوعد اذا  حمال.
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وسِل ومجيع الاولياء ومجيع الاصفياء  عليه هللا امل صىلمث ان مجيع الانشياء علهيم السالم ويف مقدمهتم خفر الع

 ومجيع املؤمنني يسأ لون دوما  ذكل الرحمي الكرمي ماوعده من سعادة ابدية ويترضعون اليه ويطلبوهنا منه.

فضال  عن اهنم يسأ لوهنا مع مجيع اسامئه احلس ىن، ل ن اسامءه ويف املقدمة رأ فته ورمحته وعدالته وحمكته، وامس 

محن والرحمي وامس العادل واحلكمي وربوبيته املطلقة وسلطنته املهيبة وامس الرب وامس هللا س بحانه وتعاىل، الر 

وامثالها من اكرث الاسامء احلس ىن تقتيض ال خرة والسعادة الابدية وتس تلزهما وتفهد لتحققها وتدل علهيا، بل 

  اثشت يف اللكمة العارشة (.ان مجيع املوجودات جبميع حقائقها تفري اىل دار ال خرة )كام

#329 

 مث ان القرأ ن احلكمي بأ لوف أ ايته اجلليةل وبيّنات براهينه الصادقة القاطعة تدل عىل تكل احلقيقة وتعلّمها.

وسِل وهو خفر الانسانية قد دّرس تكل احلقيقة وعلّمها، مستندا  اىل الوف  عليه هللا مث ان احلبيب الكرمي صىل

 وال حياته املباركة، وبّك ماأ اته هللا من قوة واثشهتا واعلهنا وشاهدها وأ شهدها.معجزاته الباهرة، ط

اللهم صّل وسِل وابرك عليه وعىل أ هل وحصبه بعدد انفاس اهل اجلنة يف اجلنة واحرشان وانرش هذا املكتوب  

اجلنة مع أ هل واحصابه  ورفقاءه وصاحبه سعيدا  ووادلينا واخواننا واخواتنا حتت لوائه وارزقنا شفاعته وادخلنا

 برمحتك اي ارمح الرامحني. أ مني.. أ مني

ن نسينا او أ خطأ ان  ربنا التؤاخذان ا 

ذ هديتنا وَهب لنا ِمْن دلنَك رمحة  انك انت الوّهاب(  )ربنا التُزِْغ قُلوبنا بعد ا 

 _ رب ارشح يل صدري _ ويرس يل امري (

 واحلل عقدة من لساين يفقهوا قويل(

 انك انت السميع العلمي( ربنا تقبّل منا(

 )وتب علينا انك انت التواب الرحمي(

ََّك َانَْت الَْعلمُي الَْحكمي( َّْمَتنا ِان ْبَحانََك اَل ِعِْلَ لَنَا ِااّل ما عَل  )س ُ
#330 

 ذيل
 اللكمة العارشة من املكتوب العرشين

 ابمسه س بحانه

ْمِدِه( ّبُح ِِبَ  )َوِاْن ِمْن ََشٍء ِااّل يُس َ
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حميِ  ِبْسم هللا مْحِن  الرَّ  الرَّ

 (25)الرعد: )أ ال بذكِر هللا تطمنُئ القلوب( 

)رضب هللا مثال  رجال  فيه رشاكء متفاكسون ورجال  َسلاَم  لرجل هل يس تواين مثال  امحلد هلل بل 

 .(21)الزمر: اكرثمه اليعلمون( 

 سؤال: لقد ذكرَت يف مواضع عديدة:

ة والرشك غاية الصعوابت. وتقول ايضا : ان يف الوحدة سهوةل بدرجة ان يف الوحدة منهتيى السهوةل، ويف الكرث 

الوجوب، ويف الرشك صعوبة بدرجة الامتناع، واحلال ان ما بينته من املفالكت واحملاالت جتري ايضا  يف هجة 

ما عِل حميط وقدرة مطلقة او  الوحدة. مفثال ؛ تقول: ان مل تكن اذلرات مأ مورات، يلزم ان يكون يف لك ذرة ا 

ماكئن ومطابع معنوية غري حمدودة وهذا حمال مبائة ضعف،بيامن لو اصبحت تكل اذلرات مأ مورات الهية يلزم 

 ايضا  ان تكون مظهرا  لتكل الامور يك تس تطيع القيام ابلوظائف اليت ُانيطت هبا ويه وظائف الحتد.

 اجلـواب:  لقد اثبتنا يف )لكامت( كثرية انه:

دات لكها اىل صانع واحد يكون الامر سهال  هينا  بسهوةل اجياد موجود واحد. وان اس ند اذا أ س ند اجياد املوجو 

اىل الاس باب الكثرية والطبيعة، فان خلق ذاببة واحدة يكون صعبا  كخلق الساموات، ويكون خلق الزهرة 

 عسريا  بقدر خلق الربيع، وكذا المثرة بقدر الشس تان.
#331 

ت واثبتت يف لكامت اخرى، حنيل الهيا، االّ اننا نفري هنا بثال  اشارات يف وملا اكنت هذه املسأ ةل قد وحض

 ثال  متثيالت حتقق اطمئنان النفس جتاه هذه احلقيقة.

ان ذرة صـغرية شفافة ملاعة التسـع نـور عـود ثقاب ابلـذات، والتكون مصدرا  هل، اذ ميكن  المتثـيل الاول:

مبقدار ماهيته كذرة جزئية. ولكن اذا ما انتسشت اىل الفمس وفتحت ان يكون هل نور ابالصاةل بقدر جرمه و 

عيهنا جتاهها ونظرت الهيا، فان تكل اذلرة الصغرية ميكن ان تس توعب تكل الفمس بضياهئا وأ لواهنا الس بعة 

تساب وحرارهتا حىت مبسافهتا، وتنال نوعا  من مظاهر جتلهيا الاعظم. مبعىن ان تكل اذلرة ان بقيت سائبة دون ان 

الّ بقدر اذلرة، ولكن ان عُّدت مأ مورة دلى الفمس ومنسوبة الهيا ومرأ ة لها،  مستندة اىل ذاهتا، التعمل شيئا  ا 

 فاهنا تس تطيع ان تظهر قسام  من مناذج جزئية الجراءات الفمس.

ىل )وهلل املثل الاعىل( فان لك موجود، حىت لك ذرة، اذا اس ندت اىل الكرثة والرشك واىل الاس باب وا

ما ان تكون لك ذرة ولك موجود، مالكة لعِل حميط بّك شئ ولقدرة مطلقة، او تتفّك  الطبيعة واىل نفسها. فا 

فهيا مطابع وماكئن معنوية الحّد لها، يك تؤدي اعاملها اليت اودعت فهيا. ولكن اذا أ س ندت تكل اذلرات اىل 
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ملوظف املأ مور دليه، وانتسابه هذا جيعهل الواحد الاحد، فعندئٍذ ينتسب اليه لك مصنوع ولك ذرة ويكون اك

ينال جتليا  منه، وهبذه احلظوة والانتساب يستند اىل عِل مطلق وقدرة مطلقة، فينجز من الاعامل ويؤدي من 

 الوظائف ما يفوق قوته مباليني املرات، وذكل بقوة خالقه وبرس ذكل الاستناد والانتساب.

ع يعمتد عىل نفسه ويعتّد هبـا، وال خـر شهم غيور ميكل محية ادلفاع عن أ َخوان: احدهـام جشا المتثيـل الثاين:

الوطن. فعند نفوب احلرب، الينتسب الاول اىل ادلوةل العتداده بنفسه. بل يرغب ان يؤدي الاعامل بنفسه 

ا اليس تطيع مما يضطره هذا اىل محل منابع قوته عىل ظهره، ويُلجؤه اىل نقل جتهزياته وعتاده بقدرته احملدودة، ذل

هذا ان حيارب العدو ااّل مبقدار تكل القوة الفخصية الضئيةل، فرتاه اليس تطيع ان جيابه ااّل قوة عريف يف 

اجليش، ال أ كرث. اما الاخ ال خر، غري املعتد بنفسه بل يعّد نفسه عاجزا  القوة هل، فانتسب اىل السلطان 

 قطة استناد هل بذكل الانتساب. وخاض غامرواخنرط يف سكل اجلندية، فاصبح جيش ادلوةل العظمي ن
#332 

احلرب بقوة معنوية عظيمة ميّدها ذكل الانتساب، تعادل قوة جيش عظمي حيث ميكن للسلطان ان حيّفدها 

هل. حفارب العدو حىت جابه مفريا  عظامي  من العدو املغلوب فامسك به اسريا  وجلبه اىل معسكره ابمس 

 السلطان.

 مكهتا يه:ورس هذه احلاةل وح

ان الفخص الاول السائب لكونه مضطرا  اىل محل منابع قوته وجتهزياته، مل يقدر ااّل عىل َعل جزيئ جدا ، 

اما هذا املوظف فليس مضطرا  اىل محل منابع قوته بنفسه بل حيمل عنه ذكل اجليش بأ مر السلطان، فريبط 

 بسكل بس يط ابسالك هواتف ادلوةل.نفسه بتكل القوة العظيمة ابالنتساب، مكن يربط هجاز هاتفه 

)وهلل املثل الاعىل( اذا اس ند لك خملوق ولك ذرة، مبارشة اىل الواحد الاحد، وانتسب اليه. فعندئذ، هيدم 

المنل رصح فرعون وهيلكه، ويرصع البعوض منرود ويقذفه اىل هجمن وبئس املصري، وتُدخل جرثومة صغرية ظاملا  

نوبر الصغرية مبثابة مصنع لفجرة الصنوبر الضخمة خضامة اجلبل، وتمتكن ذرات جبارا  القّب، وتصبح بذرة الص 

الهواء ان تؤدي من اعامل منتظمة خمتلفة لالزهار والمثرات وتدخل يف تفكيالهتا املتنوعة. لك ذكل ِبول س يد 

نتساب، بيامن اذا اخمللوق وبقوة ذكل الانتساب. فهذه السهوةل املفاهدة لكها انبعٌة ابلبداهة من التوظيف والا

انقلب الامر اىل التسيب والفوىض، وترك احلبل عىل غاربه، وعىل نفس الفئ والاس باب والكرثة، وُسكل 

 طريق الرشك، فعندئٍذ الينجز الفئ من الاعامل ااّل بقدر جرمه ومقدار شعوره.

ة حول بالد مل يفاهداها صـديقان يرغبان يف كتـابة ِبث حيوي معـلومات احصـائية جغرافي المتثيل الثالث:

اصال ، فأ حدهام ينتسب اىل سلطان تكل البالد ويدخل دائرة الّبيد والّبق، ويمت معامالت ربط خط هاتفه 

ببّداةل ادلوةل لقاء اجرة زهيدة، ويمتكن هبذه الوس يةل ان يتصل مع اجلهات ويتسِل مهنا املعلومات. وهكذا كتب 
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 ، يف غاية اجلودة واالتقان والعلمية.ِبثا  فامي خيص الاحصائيات اجلغرافية

ما انه سيس يح دوما  طوال مخسني س نة ويقتحم املصاعب واملهاكل ليفاهد تكل الاماكن بنفسه  اما ال خر: فا 

وليسمع الاحدا  بنفسه.. او ينفق ماليني اللريات ليمّد اسالك الهاتف كام يه لدلوةل، ويكون مالاك  ل هجزة 

 لطان يك يكون ِبثه قامي  كبحث صاحبه.اخملابرة الّبقية كام للس
#333 

)وهلل املثل الاعىل( اذا اس ندت اخمللوقات غري احملدودة والاش ياء غري املعدودة اىل الواحد الاحد، فّك شئ 

ـ قد انل مظهرا  من ذكل الانتساب، ويكون موضع جتٍل من ذكل النور الازيل،  ـ بذكل الارتباط  عندئٍذ يكون 

اطه بقوانني حمكته، وبدساتري علمه، وبنواميس قدرته جل وعال، وعندها يرى لك شئ ِبول فيمّد عالقات ارتب

هللا وبقوته، وحيظى بتجٍل رابين يكون مبثابة برصه الناظر اىل لك شئ ووهجه املتوجه اىل لك شئ والكمه 

 النافذ يف لك شئ.

. وينمكش الفئ بقدر جرمه. ويف واذا قطع ذكل الانتساب، ينقطع ايضا  لك شئ من الاش ياء عن ذكل الفئ

 هذه احلاةل عليه ان يكون صاحب ُالوهية مطلقة ليمتكن ان جيري ماجيري يف الوضع الاول!!

زبدة الالكم: ان يف طريق الوحدة والاميان سهوةل مطلقة بدرجة الوجوب، بيامن يف طريق الرشك والاس باب 

يعطي وضعا  معينا  لكثري من الاش ياء، ويس تحصل والكرثة مفالكت وصعوابت بدرجة الامتناع، الن الواحد 

مهنا نتيجة معينة دون عناء، بيامن لو أ حيل اختاذ ذكل الوضع واس تحصال تكل النتيجة اىل تكل الاش ياء 

 الكثرية، ملا أ مكن ذكل ااّل بتاكليف وصعوابت كثرية جدا  وِبراكت كثرية جدا .

النجوم وجرايهنا يف ميدان الساموات حتت رايسة الفمس فكام ذكر يف )املكتوب الثالث(: ان جوالن جيوش 

والقمر واعطاء لك ليةل ولك س نة منظرا  رائعا  هبيجا ، منظرا  لذلكر والتسشيح، ووضعا  مؤنسا  جّذااب ، وتبديل 

فذكل  املوامس واجياد امثالها من املصاحل والنتاجئ الارضية احلكيمة الرفيعة.. اذا اس ندت هذه الافعال اىل الوحدة

السلطان الازيل جيرهيا بّك سهوةل ويرس كتحريك جندي واحد، مسخرا  الارض ـ اليت يه كجندي يف 

جيش الساموات ـ ومعينا  اايها قائدا  عاما  عىل الاجرام العلوية. وبعد تسلّمها الامر تنتيش بنفوة التوظيف 

ملهمة، وذكل الوضع امجليل بتاكليف قليةل وهتزت لسامعها اكملولوي يف اجنذاب واشتياق، فتحصل تكل النتاجئ ا

 جدا .

ولكن اذا قيل لالرض: قفي التتدخيل يف الامر وُأحيل اس تحصال تكل النتيجة وذكل الوضع اىل السموات 

نفسها، وُسلكت طريق الكرثة والرشك بدل الوحدة، يلزم عندئٍذ ان تقطع ماليني النجوم لك مهنا اكّب ابلوف 

 ية، ان تقطع لك يوم ولك س نة مسافة مليارات الس نني يف اربع وعرشين ساعة.املرات من الكرة الارض 
#334 
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نتيجة الالكم: ان القرأ ن الكرمي يفوض أ مر اخمللوقات غري احملدودة اىل الصانع الواحد، ويس ند اليه لك شئ 

 مبارشة، فيسكل طريقا  سهال  بدرجة الوجوب، ويدعو الهيا وكذكل يفعل املؤمنون.

لرشك والطغيان فاهنم ابس نادمه املصنوع الواحد اىل اس باب الحّد لها يسلكون طريقا  صعبا  اىل درجة اما اهل ا

الامتناع، بيامن مجيع املصنوعات اليت يه يف مسكل القرأ ن مساوية ملصنوع واحد يف هذا املسكل، بل ان 

اش ياء الحّد لها. حيث  صدور مجيع الاش ياء من الواحد الاحد اسهل وأ هون بكثري من صدور شئ واحد من

ان ضابطا  واحدا  يدبّر أ مر أ لف جندي بسهوةل أ مر جندي واحد، بيامن اذا أ حيل تدبري أ مر جندي واحد اىل 

أ لٍف من الضباط فاالمر يستفّك ويصعب بأ لف ضعف وضعف وتنفأ  الاختالطات والاضطراابت 

 واملامحاكت.

 وصفعاهتا عىل رأ س اهل الرشك وتصّدعه: وهكذا تزُنل ال ية الكرمية ال تية رضابهتا القوية

)رَضَب هللا مثال  رجال  فيه رشاكُء متفاكسون ورُجال  َسلاَم  لرجٍل هل يس تواين مثال  امحلد هلل بل اكرثمه 

 اليعلمون(

ََّك َانَْت الَْعلمُي الَْحكمي( َّْمَتنا ِان ْبَحانََك اَل ِعِْلَ لَنَا ِااّل ما عَل  )س ُ

 يدان محمد بعدد ذرات الاكئنات وعىل أ هل وحصبه امجعني أ مني.. وامحلد ّلّل رب العاملني.اللهم صّل وسِل عىل س  

هل االّ هو وحده الرشيك هل.. ايَمن هل املكل وهل امحلد.. ايَمن حييي ومييت..  اللهم ايأ حد اي واحد ايمصد ايَمن ال ا 

. ِبق ارسار هذه اللكامت اجعل انرش هذه ايَمن بيده اخلري.. ايَمن هو عىل لك شئ قدير.. ايَمن اليه املصري.

 الرساةل ورفقاءه وصاحهبا سعيدا  من املوحدين الاكملني ومن الصّديقني احملققني ومن املؤمنني املتقني. أ ميـن.

اللهم ِبق رّس أ حديتك اجعل انرش هذا الكتاب انرشا  ل رسار التوحيد وقلبه مظهرا  ل نوار الاميان ولسانه انطقا  

 لقرأ ن.ِبقائق ا

 أ مني.. أ مني.. أ مني.
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 املكتوب احلادي والعرشون

 ابمسه س بحانه

اّل يس ّبُح ِبمده( ن من َشِء ا   )وا 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 َ ّما يَْبلَُغّن ِعْنَدَك الِكَّبَ َاَحُدهام أ و الكهام فال تَُقْل ل حساان  ا  ين ا  ُّك ااّل تعبُدوا ااّل ااّيُه وابلوادِلَ ُاّفٍ ُهام )وقىض رب

273



َّياين صغريا _ ربُّمُك  وال تهَْنَرُهام َوقُل هلام قوال  كرميا _ واخفض هلام جناح اذلّلِ من الرمحة، وقل رّبِ ارمحهام كام رب

وابني غفورا (  (25ـ23)الارساء:أ عُِل مبا يف نفوِسمُكْ ان تكونوا صاحلني فانه اكن لل 

نجوز، او احد من ذوى قرابه، او اخ يف ادلين مقعد، اهيا الغافل، واي من يسكن يف بيته أ ب  ش يخ، او أ م 

او خشص عاجز عليل.. انظر اىل هذه الاية الكرمية بدقة وامعان، انظر كيف ان أ ية واحدة جتلب للوادلين 

العجوزين مخسة انواع من الرمحة بصور خمتلفة واشاكل متعددة؟ نعم، ان امسى حقيقة يف ادلنيا يه شفقة 

ل اوالدمه، وان أ عىل احلقوق كذكل هو حق احرتاهمم مقابل تكل الففقة والرأ فة؛ ذكل الاهمات وال ابء حيا

ل هنم يضّحون ِبياهتم فدى  حلياة اوالدمه بّك ذلة وسعادة. وذلكل فان لك ودل ـ ان مل تسقط انسانيته ومل 

ني ويقوم خبدمهتم ينقلب بعد اىل وحش ـ ال بد ان يوقّر ابخالص اولئك الاحبة احملرتمني، املضحني الصادق

خدمة صادقة، ويسعى لنيل رضامه وادخال الهبجة يف قلوهبم. ان العم والعمة هام يف حمك الاب، وان اخلاةل 

 واخلال يف حمك الام. فاعِل ما اشد انعداما   للضمري
#336 

اعِل هذا.. استثقال وجود هؤالء الف يوخ امليامني واسرتغاب موهتم! بل ما أ شده من دانءة ووضاعة ابملّرة. 

 واحَص!

أ جل افهم، ما اقذره من ظِل وما افظعه من انعدام للضمري ان يمتىن ممتٍن زوال اذلي حضى ِبياته لكها يف سشيل 

 حياته هو!

اهيا الانسان املبتىل هبموم العيش! اعِل ان َعود بركة بيتك ووس يةل الرمحة فيه، ودفع املصيبة عنه، امنا هو ذكل 

من اقرابئك اذلي تستثقهل. ال تقل  ابدا : ان معيف ىت  ضنك، ال اس تطيع املداراة  الف يخ، او ذكل الاَعى

فهيا!.. ذكل النه لو مل تكن الّبكة املقبةل من وجوه اولئك، لاكن ضنك معيف تك اكرث قطعا . خفذ مين هذه 

صديق هبا كذكل. احلقيقة، وصّدقها، فانين اعرف لها كثريا  من الادةل القاطعة، واس تطيع ان امحكل عىل الت

ولكن، لئال يطول الامر فانين اوجزها. كن واثقا  جدا  من الكيم هذا. أ قسم ابهلل ان هذه احلقيقة يه يف منهتيى  

القطعية، حىت ان نفيس وش يطاين ايضا  قد استسلام اماهما. فال غرو ان احلقيقة اليت اغاظت ش يطاين واسكتته 

 هنا تس تطيع ان تقنعك ايضا .وحطمت عناد نفيس الامارة ابلسوء ال بد ا

أ جل؛ ان اخلالق ذا اجلالل والاكرام اذلي هو الرمحن الرحمي وهو اللطيف الكرمي ـ بفهادة ما يف الكون امجع 

ـ حيامن يرسل الاطفال اىل ادلنيا فانه يرسل ارزاقهم عقهبم مبارشة يف منهتيى اللطف؛ اكنقذاف ما يف االثداء 

م، كذكل فان ارزاق العجزة ـ اذلين دخلوا يف عداد الاطفال بل مه احق ابملرمحة وتفجريه اكلينابيع اىل افواهه

واحوج اىل الرأ فة ـ يرسلها هلم س بحانه وتعاىل بصورة بََرَكة، وال حيّمل الاحشاء من الناس اعاشة هؤالء وال 

.)وك يّن من  (55)اذلارايت :تني(يدعها هلم. فاحلقيقة اليت تفيدها الاايت الكرمية:)اّن هللا هو الرّزاق ذو القوِة امل 

274



حقيقة ذات كرم ينطق هبا وينادى  (29)العنكبوت:دابٍّة ال حتِمُل ِرزقَها هللا يرُزقها واايُك وهو السميع العلمي(.

بلسان حال مجيع اخمللوقات املتنوعة من الاحياء. وليس الف يوخ الاقرابء وحدمه يأ تهيم رزقهم رغدا  بصورة 

ض اخمللوقات اليت وهبت ملصاحبة الانسان وصداقته ك مثال القطط. فان ارزاقها ترسل بركة بل رزق حىت بع

مضن رزق الانسان، وتأ يت بصورة بركة ايضا . ومما يؤيد هذا، ما شاهدته بنفيس من مثال، هو:اكنت يل حصة 

رغيف تكل من الغذاء لك يوم ـ كام يعِل احبايئ القريبون ـ قبل س نتني او ثال  ويه نصف رغيف، واكن 

 القرية صغريا ، وكثريا  ما اكن ال
#337 

 يكفيين.. مث جاءين أ ربع قطط ضيوفا ، وقد كفاين ذكل الغذاء وكفامه. بل غالبا   اكنت تبقى منه فضةل وزايدة.

هذه احلاةل  قد تكررت عندي ِبيث اعطتين قناعة اتمة من أ نىن اان اذلي كنت اس تفيد من براكت تكل 

اعالان  قاطعا   الان ان تكل القطط ما اكنت محال  وال عبئا  عيّل ومل تكن تبقى حتت منيت،  القطط! وأ ان اعلن 

 وامنا اان اذلي كنت ابقى حتت منهّتا.

اهيا الانسان! ان حيواان  ش به مفرتس يأ يت ضيفا  اىل بيت يكون حمورا  للّبكة، فكيف اذا حّل يف البيت من 

هو امكلهم من بني الناس وهو املؤمن؟ ومن هو من العجزة واملعلولني  هو اكرم اخمللوقات وهو الانسان؟ ومن

املعمرين من بني اهل الاميان؟ ومن هو اكرث أ هال  للخدمة واحملبة من بني املعلولني واملعّمرين وأ وىل من 

يس تحقوهنا ومه الاقربون؟ ومن مه اخلص صديق واصدق حمب من بني هؤالء الاقربني ومه الوادلان؟! كيف 

م اذا حلوا يف البيت. فكل ان تقيس، ما اعظمها من وس يةل للّبكة، ومن وساطة جللب الرمحة ومن سشب هب

دلفع املصيبة، كام يتضمنه معىن احلديث الرشيف: لوال الف يوخ الركع لصّب عليمك البالء صبا .
1

 

ا   نجوزا ، فان مل حترتم اذن اهيا الانسان: تأ مل .. واعتّب واعِل انك ان مل متت فال مناص من ان تصري ش يخ

اجلزاء من جنس  "وادليك، فس يأ يت عليك يوم ال يوقرك اوالدك ولن حيرتموك، وذكل مبا اودع هللا من رس يف 

. ذلا.. ان كنت حمبا  ل خرتك فدونك كزٌن عظمي الا وهو: اخدهمام ونل رضاهام. وان كنت حتب ادلنيا "العمل

 اتك براحة، وحىت يأ يت رزقك بّبكة من وراهئم.فارضهام كذكل واشكر هلام. حىت متيض حي

واالّ .. فان استثقال هؤالء ومتين موهتم وجترحي قلوهبم الرقيقة  احلساسة جيعكل ممن تنطبق عليه حقيقة الاية 

 الكرمية )خرس ادلنيا والاخرة(.

 أ ماانت.واذا كنت تريد رمحة الرمحن الرحمي فارمح ودائع ذكل الرمحن، وما اس تودعك يف بيتك من 

--- 
1
صبا  رواه الطياليس والطّباين وابن  - ويف رواية العذاب - )لوال عباد هلل ركّع وصبية رّضع وهبامئ رتّع لصّب عليمك البالء  

مث ُرّص رّصا ، قال  - احلديث نفسه - ورواه الس يوطي يف اجلامع الصغري… منده وابن عدى وغريمه عن ايب هريرة رفعه
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 املرتمج. - (2/123. وهو ضعيف. )ابختصار عن كفف اخلفاء 227/ 19هيمثي املناوي نقال  عن ال 

#338 

"مصطفى جاووش"اكن يل اخ من اخوان الاخرة وهو 
1

وكنت أ راه موفقا  يف دينه ودنياه معا . ومل اكن اعرف  

عى تكل الرس. مث علمت سشب ذكل التوفيق وهو: ان هذا الرجل الصاحل اكن قد عِل حقوق امه وابيه، وانه را

احلقوق حق رعايهتا. فاكن ان وجد الراحة والرمحة بّبكة وجوههم. وارجو ان يكون قد َّعر أ خرته كذكل ان 

 شاء هللا. مفن اراد ان يكون سعيدا  فليقتد به، وليكن مثهل.

 اللهم صل وسِل عىل َمن قال:

)اجلنُة حتَت اقدام الاهمات(
2

 

 وعىل أ هل وحصبه امجعني.

ْبَحانََك اَل  ََّك َانَْت الَْعلمُي الَْحكمي()س ُ َّْمَتنا ِان  ِعِْلَ لَنَا ِااّل ما عَل

--- 
، خدم الاس تاذ النوريس يف ابرال وتويف يف ش باط 1552مصطفى جاووش: امسه احلقيقي خلويص مصطفى ودل س نة   1

 املرتمج. - عن  س بعة ومخسني س نة من العمر. 1131س نة 
2
( اىل القضاعي واخلطيب يف اجلامع وقال 3242عزاه الس يوطي يف اجلامع الصغري )حديث )اجلنة حتت اقدام الاهمات(:   

اّل أ نه ُضعف هبذا اللفظ. انظر ضعيف اجلامع الصغري وزايدته  احلاُك حصيح الاس ناد ووافقه اذلهيب وأ قره املنذري ا 

 (. قلت: ويغين عنه ماييل:1/335( وكفف اخلفاء)2225)

. حسن : يف حصيح اجلامع "الزم رجلها فمثَّ اجلنة"وسِل  عليه هللا : قال رسول هللا صىلعن معاوية جامهة ريض ا عنه قال

 (: رواه ابن ماجة قال احملقق: حسن.1251الصغري وزايدته )

يعين الوادلة. حسن: يف حصيح اجلامع  "الزهما فان اجلنة حتت اقداهما"وعن جامهة ريض  هللا عنه قال : قال رسول هللا 

وادليلمي مس ند الفردوس  12/421( رواه أ محد والنسايئ قال احملقق: حسن. وانظر كنـز العامل 1229دته )الصغري وزاي

2/112 
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 املكتوب الثاين والعرشون

 ابمسه س بحانه

بّحُ  ِاالّ  ََشءٍ  ِمنْ  )َوِانْ  ْمِدهِ  يُس َ  (ِِبَ

 هذا املكتوب عبارة عن مبحثني:
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 .خوة واحملبةاملبحث الاول يدعو اهل الاميان اىل الا

 املبحث الاول

حميِ  مْحِن  الرَّ  بِْسِم هللا الرَّ

ََّما الـُمْؤِمنُوَن ِاْخَوٌة فََاْصِلُحوا بنَْيَ َاَخَوْيمُك(   (19)احلجرات: )ِان

َُّه َويِلٌّ مَحمٌي( ذي بَيْنََك َوبَْيـنَـُه عََداَوٌة اَكَن َـّ  (34 :فصلت))ِاْدفَْع اِبلّتـي ِهـَي َاْحَسـُن فَِاَذا ال

ننَي( ـبُّ الْـُمْحس ِ  (134 :َعران أ ل))َواْلاَكِظمنَي الْـَغــْيظَ َوالْـَعـاِفنَي َعـِن النَّاِس وهللا حُيِ

ان ما يسشبه التحايز والعناد واحلسد من نفاق وشقاق يف اوساط املؤمنني، وما يوغر يف صدورمه من حقد 

ه الاسالم اذلي ميثل روح الانسانية الكّبى. وغل وعداء، مرفوض اصال . ترفضه احلقيقة واحلمكة، ويرفض

فضال  عن ان العداء ظِل شنيع يفسد حياة الشرش: الفخصية والاجامتعية واملعنوية، بل هو مس زعاف حلياة 

 الشرشية قاطبة.
#340 

 من وجوه كثرية لهذه احلقيقة. "س تة اوجه"س نشني 

 الوجه الاول:

 احلقيقة. ان عداء الانسان الخيه الانسان ظِل يف نظر

فيا من امتل  صدره غال  وعداء  الخيه املؤمن، واي عدمي املروءة! هب انك يف سفينة او يف دار ومعك تسعة 

اشخاص ابرايء وجمرم واحد. ورأ يت من حياول اغراق السفينة او هدم ادلار عليمك، فال مراء انك  ـ يف هذه 

ِل قبيح، اذ ليس هناك قانون يسوغ اغراق سفينة احلاةل ـ س ترصخ بأ عىل صوتك حمتجا  عىل ما يرتكبه من ظ

 برمهتا تضم جمرمني طاملا فهيا برئ واحد.

فكام ان هذا ظِل شنيع وغدر فاحض، كذكل انطواؤك عىل عداء وحقد مع املؤمن  اذلي هو بناء رابين وسفينة 

لهية، جملرد صفة جمرمة فيه، تس تاء مهنا او تترضر، مع انه يتحىل بتسع صفات بريئة بل بعرشين مهنا: اكالميان  ا 

والاسالم واجلوار..اخل.فهذا العداء واحلقد يسوقك حامت  اىل الرغبة مضنا  يف اغراق سفينة وجوده، او حرق بناء 

 كيانه. وما هذا ااّل ظِل شنيع وغدر فاحض.

 الوجه الثاين:

اكلنور والظالم ال جيمتعان معا  مبعناهام العداء ظِل يف نظر احلمكة، اذ العداء واحملبة نقيضان ـ كام ال خيفى ـ فهام 

احلقيقي ابدا  . فاذا ما اجمتعت دواعي احملبة وترحجت اس باهبا فأ رست اسسها يف القلب، اس تحالت العداوة اىل 

عداء صوري، بل انقلبت اىل صورة العطف والاشفاق، اذ املؤمن حيب اخاه، وعليه ان يوده، فأ ميا ترّصف 

277



 عىل الاشفاق عليه، وعىل اجلد يف حماوةل اصالحه ابللني والرفق دون اللجوء اىل مفني يصدر من اخيه حيمهل

 القوة والتحمك. فقد ورد يف احلديث الرشيف:

)ال حيل ملسِل ان هيجر اخاه فوق ثال  ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخريهام اذلي يبدأ  

ابلسالم(
1

. 

كنت يف القلب، فان احملبة تنقلب عندئذ اىل حمبة شلكية تلشس اما اذا تغلبت اس باب العداوة والبغضاء ومت 

 لبوس التصنع والمتلق.

--- 
1
 عن ايب ايوب الانصاري ريض هللا عنه. 2529ومسِل  57اخرجه البخاري، كتاب ال دب   

#341 

مت حصيات فأ عِل اذن اهيا الظامل! ما اشده من ظِل ان حيمل املؤمن عداء وحقدا  الخيه! فكام انك اذا اس تعظ

اتفهة ووصفهتا بأ هنا امسى من الكعبة املرشفة واعظم من جبل احد، فانك بال شك ترتكب حامقة مفينة، 

كذكل يه حامقة مثلها ان اس تعظمت زالت صدرت من اخيك املؤمن واس هتولت هفواته اليت يه اتفهة تفاهة 

الكعبة، ورحجهتا عىل عظمة الاسالم احلصيات، وفضلت تكل الامور التافهة عىل مسو الاميان اذلي هو بسمو 

اذلي هو بعظمة جبل ُاحد. فتفضيكل ما بدر من اخيك من أ مور بس يطة عىل ما يتحىل به من صفات 

 الاسالم امحليدة ظِل وأ ي ظِل! يدركه لك من هل مسكة من عقل!

ووحدة العقيدة هذه، نعم! ان الاميان بعقيدة واحدة، يس تدعي حامت  توحيد قلوب املؤمنني هبا عىل قلب واحد، 

تقتيض وحدة اجملمتع. فأ نت تستفعر بنوع من الرابطة مع من يعيش معك يف طابور واحد، وبعالقة صداقة معه 

ان كنت تعمل معه حتت امرة قائد واحد، بل تفعر بعالقة اخوة معه لوجودكام يف مدينة  واحدة، مفا ابكل 

به من عالقات الوحدة الكثرية، وروابط االتفاق العديدة، ابالميان اذلي هيب كل من النور والفعور ما يريك 

 ووشاجئ الاخوة الوفرية ما تبلغ عدد الاسامء احلس ىن. فريشدك مثال  اىل:

ان خالقكام واحد، مالككام واحد، معبودكام واحد، رازقكام واحد.. وهكذا واحد واحد اىل ان تبلغ الالف. مث، 

 واحدة، وهكذا واحد واحد اىل ان تبلغ املائة. مث، انكام تعيفان معا  يف ان نشيكام واحد، دينكام واحد، قبلتكام

 قرية واحدة، حتت ظل دوةل واحدة، يف بالد واحدة.. وهكذا واحد واحد اىل ان تبلغ العرشة.

فلنئ اكن هناك اىل هذا القدر من الروابط اليت تس تدعي الوحدة والتوحيد والوفاق واالتفاق واحملبة والاخوة، 

ها من القوة املعنوية ما يربط اجزاء الكون الهائةل، مفا اظِل من يعرض عهنا مجيعا  ويفضل علهيا اس بااب  واهية ول 

اوهن من بيت العنكبوت، تكل اليت تودل الفقاق والنفاق واحلقد والعداء. فيوغر صدره عداء  وغال  حقيقيا  مع 

؟ واس تخفافا  بتكل الاس باب اليت توجب احملبة؟ اخيه املؤمن! أ ليس هذا اهانة بتكل الروابط اليت توحد
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واعتسافا  لتكل العالقات اليت تفرض الاخوة؟ فأ ن مل يكن قلبك ميتا  ومل تنطفئ بعد جذوة عقكل فس تدرك 

 هذا جيدا .
#342 

 الوجه الثالث:

ضة، اي ال جيوز معاقبة انسان تفيد العداةل احمل (124)الانعام:ان ال ية الكرمية: )َواَل تَِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُاْخرى( 

جبريرة غريه. فرتى القرأ ن الكرمي ومصادر الرشيعة الاخرى وأ داب اهل احلقيقة واحلمكة الاسالمية لكها تنهبك 

 اىل:

ان اضامر العداء للمؤمن واحلقد عليه ظِل عظمي، النه ادانة مجليع الصفات الّبيئة اليت يتصف هبا املؤمن جبريرة 

ال س امي امتداد العداء اىل اقاربه وذويه بسشب صفة متتعض مهنا، فهو ظِل اعظم، كام وصفه صفة جانية فيه. و

أ فبعد هذا جتد لنفسك مّبرات وتدعي انك  (34)ابراهمي:القرأ ن الكرمي ابلصيغة املبالغة:)ِانَّ ااِلنَْساَن لََظلُوٌم( 

 عىل حق؟

نظر احلقيقة، اكلرتاب والرش نفسه، وشأ ن الكثيف  فأ عِل! ان املفاسد اليت يه سشب العداء والبغضاء كثيفة يف

ـ بيامن الّب والاحسان وغريهام  ـ الا ما يتعلمه الانسان من رش من ال خرين  انه ال يرسى وال ينعكس اىل الغري 

من اس باب احملبة فهيي لطيفة اكلنور واكحملبة نفسها، ومن شأ ن النور الانعاكس والرساين اىل الغري. ومن هنا 

 ."الجل عني الف عني تكرم "وجتد الناس يرددون:  "صديق الصديق صديق"عداد الامثال:  سار يف 

فيا اهيا اجملحف! ان كنت تروم احلق، فاحلقيقة يه هذه، ذلا فأ ن محكل عداء مع اقارب ذكل اذلي تكره صفة 

 فيه، وحقدك عىل ذويه احملبوبني دليه، خالف للحقيقة واي خالف!

 الوجه الرابع:

ن شئت فاس متع اىل بضعة دساتري يه اساس ان عداء ك للمؤمـن ظلـم مبني، من حيـث احليـاة الفخصية. فا 

 هذا الوجه الرابع.

 ادلس تور الاول:

ولكن ال  "ان مسليك حق او هو افضل"عندما تعِل انك عىل حق يف سلوكك وافاكرك جيوز كل ان تقول: 

نظرك الساخط وفكرك اللكيل لن يكوان حماك  وال  . الن"ان احلق هو مسليك اان حفسب"جيوز كل ان تقول: 

 حكام  يقيض عىل بطالن املساكل الاخرى، وقدميا  قال الفاعر:
#343 

وعني الرضا عن لك عيب لكيةل      ولكن عني السخط تبدي املساواي 
1
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 ادلس تور الثاين:

يك أ ن تصدق يف لك ما عليك أ ن تقول احلق يف لك ما تقول، ولكن ليس كل ان تذيع لك  احلقائق. وعل "

 ."تتلكمه، ولكن ليس صوااب  ان تقول لك صدق

 الن من اكن عىل نية غري خالصة ـ مثكل ـ حيمتل ان يثري املقابل بنصاحئه فيحصل عكس املراد.

 ادلس تور الثالث:

وحاول  ان كنت تريد ان تعادي احدا  فعاد ما يف قلبك من العداوة، واجهتد يف اطفاء انرها واستئصال شأ فهتا.

ان تعادي من هو اعدى عدوك واشد رضرا  عليك، تكل يه نفسك اليت بني جنبيك. فقاوم هواها، واسع اىل 

اصالهحا، وال تعاد املؤمنني الجلها. وان كنت تريد العداء ايضا  فعاد الكفار والزاندقة، فهم كثريون. واعِل ان 

 العداوة تس تحق العداء قبل أ ي شئ أ خر.صفة احملبة حمبوبة بذاهتا جديرة ابحملبة، كام ان خصةل 

وان اردت أ ن تغلب خصمك فادفع س يئته ابحلس نة، فبه ختمد انر اخلصومة. اما اذا قابلت اساءته مبثلها 

ـ فقلبه ميتلئ غيظا  عليك، فالعداء يدوم والفحناء تس متر. بيامن  ـ ظاهرا   فاخلصومة تزداد. حىت لو اصبح مغلواب  

ه اىل الندم، وقد يكون صديقا  محامي  كل، اذ ان من شأ ن املؤمن ان يكون كرميا ، فان مقابلته ابالحسان تسوق

ـ الا انه كرمي من حيث الاميان، وقد قال الفاعر: ـ ظاهرا    اكرمته فقد ملكته وجعلته اخا  كل، حىت لو اكن لئامي  

اذا انت اكرمت الكرمي ملكته       وان انت اكرمت اللئمي متردا 
2

 

. رمبا يدفعه اىل الصالح وكذا "انك صاحل، انك فاضل.."الواقع يفهد: ان خماطبة الفاسد بقوكل هل:  نعم، ان

 . رمبا يسوقه اىل الفساد، ذلا اس متع بأ ذن القلب اىل قوهل تعاىل:"انك طاحل، انك فاسد..."خماطبة الصاحل: 

وا ِكَراما (   (72)الفرقان: )َوِاَذا َمّرُوا اِبللَّْغِو َمرُّ

--- 
1
( والبيت منسوب لالمام الفافعي 37لعبدهللا بن معاوية بن عبد هللا بن جعفر بن ايب طالب )ادب ادلنيا وادلين ص   

 املرتمج. - بريوت. وفيه: كام ان عني السخط.. - ( طبعة دار النور11ايضا . )ديوان الفافعي ص
2
 املرتمج. - ــ دار القِل، بريوت.357 البيت للمتنيب. انظر العرف الطيب يف رشح ديوان ايب الطيب. ص   

#344 

 (14)التغابن: )َوِاْن تَْعُفوا َوتَْصَفُحوا َوتْغِفرُوا فَِانَّ هللا غَُفوٌر َرحمٌي( 

 وامثالها من ادلساتري القرأ نية املقدسة، ففهيا التوفيق والنجاح والسعادة والامان.

 ادلس تور الرابع:

جتاه اخواهنم املؤمنني امنا يظلمون انفسهم اوال ، عالوة عىل ظلمهم الخواهنم،  ان اذلين ميل  قلوهبم احلقد والعداوة
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لهية، حيث أ نه ابحلقد والعداوة يوقع نفسه يف عذاب أ لمي، فيقايس عذااب   وفضال  عن جتاوزمه حدود الرمحة اال 

العذاب ال لمي، الن لكام رأ ى نعمة حلّت خبصمه، ويعاين أ ملا  من خوفه. وان نفأ ت العداوة من احلسد فدونه 

احلسد اشد ايالما  للحاسد من احملسود حيث حيرق صاحبه بلهيبه، اما احملسود فال ميسه من احلسد شئ، 

 او يترضر طفيفا .

وعالج احلسد هو: ان يالحظ احلاسد عاقبة ما حيسده، ويتأ مل فهيا، ليدرك ان ما انهل حمسوده من اعراض 

 هو اعراض زائةل فانية. فائدهتا قليةل، مفقهتا عظيمة. دنيوية ـ من مال وقوة ومنصب ـ امنا

اما اذا اكن احلسد انش ئا  من دوافع اخروية، فال حسد اصال . ولو حترك عرق احلسد حىت يف هذه الامور، 

 فاحلاسد اما انه مراء، حيبط حس ناته الاخروية يف ادلنيا. او انه يسئ الظن مبحسوده فيظلمه.

خط عىل قدر هللا، النه حيزن من جمئ فضل من هللا ورمحته عىل حمسوده، ويراتح مث ان احلاسد يف حسده يس

لهيي ويعرتض عىل رمحته الواسعة. ومعلوم  ان من ينتقد القدر  من نزول املصائب عليه، أ ي ك نه ينتقد القدر اال 

لهية  حُيرم مهنا.  مكن يناطح اجلبل، ومن يعرتض عىل الرمحة اال 

ن ميتلئ صدر املؤمن لس نة اكمةل غيظا  وحقدا  عىل اخيه لفئ جزيئ اتفه ال ترى هل هناك انصاف يرىض ا

يساوي العداء عليه ليوم واحد؟! علام  انه ال ينبغي ان تنسب السيئة اليت اتتك من اخيك املؤمن اليه وحده 

 وتدينه هبا ل ن:

لهيي هل حظه يف الامر، فعليك ان تس تقبل حظ القدر هذا ابلرىض  والتسلمي. اوال : القدر اال 

اثنيا : ان للف يطان والنفس الامارة ابلسوء حظهام كذكل. فاذا ما اخرجَت هاتني احلصتني ال يبقى امامك الا 

 الاشفاق عىل اخيك بدال  من عدائه. النك تراه مغلواب  
#345 

 عىل امره امام نفسه وش يطانه. فتنتظر منه بعد ذكل الندم عىل فعلته وتأ مل عودته اىل صوابه.

ثا : عليك ان تالحظ يف هذا الامر تقصريات نفسك، تكل اليت ال تراها او ال ترغب ان تراها، فاعزل هذه اثل 

احلصة ايضا  مع احلصتني السابقتني، تر البايق حصة ضئيةل جزئية، فاذا اس تقبلهتا هبمة عالية وشهامة رفيعة اي 

 ابلعفو والصفح، تنجو من ارتاكب ظِل وتتخلص من ايذاء احد.

ـ وِبقد مس تدمي وعداء ال يفرت، فال جرم بيامن ـ ك نك ختدل فهيا   اذا قابلت اساءته ِبرص شديد عىل توافه ادلنيا 

وتكون اش به بذكل الهيودي الامحق اذلي رصف امواال  طائةل لقطع  "ظلوما  هجوال  "أ ن تنطبق عليك صفة 

 اهنا املاس. زجاجية ال تساوي شيئا  وبلورات ثلجية ال تلبث ان تزول، ظنا  منه

وهكذا فقد بسطنا امامك ما يسشبه العداء من ارضار حلياة الانسان الفخصية. فان كنت حقا  حتب نفسك 
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فال تفسح هل جماال  ليدخل قلبك، وان اكن  قد دخل فعال  واس تقر فال تصغ اليه، بل اس متع اىل حافظ 

الفريازي
1

 ذي البصرية النافذة اىل احلقيقة. انه يقول: 

 متاعيس ىت كه ارزد بزناعى دنيا نه

 ."ان ادلنيا لكها ال تساوي متاعا  يس تحق الزناع عليه"أ ي: 

 فلنئ اكنت ادلنيا العظيمة ومبا فهيا اتفهة هكذا، مفا ابكل جبزء صغري مهنا. واس متع اليه ايضا  حيث يقول:

 أ سايش دوكيىت تفسري اين  دو حرفست

 ابدوس تان مروت اب دمشنان مدارا

 احة والسالمة يف الك العاملني توحضه لكمتان:نيل الر "أ ي: 

 ."معارشة الاصدقاء ابملروءة والانصاف. ومعامةل الاعداء ابلصفح والصفاء

--- 
1
م(. هو مشس ادلين محمد الفهري ِبافظ الفريازي اشهر شعراء فارس عىل 1351 - 1329حافظ الفريازي: )   

الّ القليل عن نفأ ته. هل )ديوا ن( شعر ملئ ابلقصائد اليت عرضت ملعظم الفنون الفائعة يف عرصه. الاطالق، اليعرف ا 

 املرتمج. - .1/753انظر: كفف الظنون 

#346 

اذا قلت: ان الامر ليس يف طويق، فالعداء مغروز يف كياين، مغمور يف فطريت، فليس يل خيار، فضال  عن 

 اهنم قد جرحوا مفاعري وأ ذوين، فال اس تطيع التجاوز عهنم.

ان اخللق السئ ان مل جير اثره وُحمكه، وان مل يُعمل مبقتضاه اكلغيبة مثال ، وَعرف صاحبه تقصريه،  فاجلواب:

فال ضري، وال ينجم منه رضر. مفا دمت ال متكل اخليار من امرك، وال تس تطيع ان تتخلص من العداء، فان 

ــ ابذن هللا ــ من رشور شعورك بأ نك مقرص يف هذه اخلصةل، وادراكك انك لست عىل حق فهيا، ينجيانك 

العداء الاكمن فيك، الن ذكل يعد ندما  معنواي ، وتوبة خفية، واس تغفارا  مضنيا . وحنن ما كتشنا هذا املبحث الا 

 ليضمن هذا الاس تغفار املعنوي، فال يلتشس عىل املؤمن احلق والباطل، وال يومص خصمه احملق ابلظِل.

 ة:وقد مرت عيلَّ حادثة جديرة ابملالحظ

رأ يت ذات يوم رجال  عليه س اميء العِل يقدح بعامل فاضل، ابحنياز مغرض حىت بلغ به الامر اىل حد تكفريه، 

وذكل خلالف بيهنام حول امور س ياس ية، بيامن رأ يته قد اثىن ـ يف الوقت نفسه ـ عىل منافق يوافقه يف الرأ ي 

اعوذ ابهلل "هلل مما أ لت اليه الس ياسة وقلت: الس يايس!. فاصابتين من هذه احلادثة رعدة شديدة، واس تعذت اب

 ."من الف يطان والس ياسة
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 ومنذئٍذ انسحبت من ميدان احلياة الس ياس ية.

 الوجه اخلامس:

 هذا الوجه يبني مدى الرضر البالغ اذلي يصيب احلياة الاجامتعية من جراء العناد والتنافر والتفرقة.

 فاذا قيل:

( لقد ورد يف حديث رشيف: )ِاْخِتالُف  ةٌّ يت َرمْحَ ُامَّ
1

 والاختالف يقتىض التفرق والتحزب والاعتداد ابلرأ ي. 

--- 
1
قال السخاوي يف املقاصد: رواه البهيقي يف املدخل بس ند منقطع.. واخرجه الطّباين وادليلمي ايضا  وفيه ضعيف، وعزاه    

 ل دم بن ايب اايس بغري بيان لس نده ايضا . الزركيش وابن جحر لنرص املقديس مرفوعا  من غري بيان لس نده، وعزاه العرايق

ويف املوضوعات للقارى ان الس يوطي قال: اخرجه  نرص املقديس يف احلجة والبهيقي يف الرساةل الاشعرية بغري س ند ورواه 

ف احلليمي والقايض حسني وامام احلرمني وغريمه، ولعهل خّرج يف بعض كتب احلفاظ اليت مل تصل الينا. )ابختصار عن كف

 ــ املرتمج525.والفتح الكبري للس يوطي 11( . وانظر متيزي الطيب ص1/24اخلفاء 

#347 

ولكن داء التفرق والاختالف هذا فيه وجه من الرمحة لضعفاء الناس من العوام، اذ ينقذمه من تسلط 

اكنت مثة تفرقة  اخلواص الظلمة اذلين اذا حصل بيهنم اتفاق يف قرية او قصبة اضطهدوا هؤالء الضعفاء ولكن اذا

 بيهنم فس يجد املظلوم ملجأ  يف هجة، فينقذ نفسه.

 مث ان احلقيقة تتظاهر جلية من تصادم الافاكر ومناقفة الاراء وختالف العقول.

 اجلواب: نقول اجابة عن السؤال الاول:

واحد لرتوجي ان الاختالف الوارد يف احلديث هو الاختالف الاجيايب البنّاء املثشت. ومعناه:  ان يسعى لك 

مسلكه واظهار حصة وهجته وصواب نظرته، دون أ ن حياول هدم مساكل الاخرين او الطعن يف وهجة نظرمه 

وابطال مسلكهم، بل يكون سعيه ال كامل النقص ورأ ب الصدع والاصالح ما اس تطاع اليه سشيال . اما 

ه احلقد والضغينة والعداوة، الاختالف السليب فهو حماوةل لك واحد ختريب مسكل الاخرين وهدمه، ومبعث

وهذا النوع من الاختالف مردود اصال  يف نظر احلديث، حيث املتنازعون واخملتلفون يعجزون عن القيام بأ ي 

 َعل اجيايب بناء.

 وجوااب  عن السؤال الثاين نقول:

من التفرق ان اكن التفرق والتحزب الجل احلق وبأ مسه، فلرمبا يكون مالذ اهل احلق، ولكن اذلي نفاهده 

امنا هو الغراض خشصية ولهوى النفس الامارة ابلسوء. فهو ملجأ  ذوي النيات السيئة بل متك  الظلمة 

ومرتكزمه، فالظِل واحض يف ترصفاهتم، فلو اىت ش يطان اىل احدمه معاوان  هل موافقا  لرأ يه تراه يثين عليه ويرتمح 
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 تراه يلعنه ويقذفه. عليه، بيامن اذا اكن يف الصف املقابل انسان اكملكَل 

 اما عن السؤال الثالث فنقول:

ان تصادم ال راء ومناقفة الافاكر الجل احلق ويف سشيل الوصول اىل احلقيقة امنا يكون عند اختالف الوسائل 

مع ا التفاق يف الاسس والغاايت،  فهذا النوع من الاختالف يس تطيع ان يقدم خدمة جليةل يف الكفف عن 

 زاوية من زواايها بأ جىل صور الوضوح. ولكن ان اكنت املناقفة والبحث عن احلقيقة الجل احلقيقة واظهار لك

اغراض خشصية وللتسلط والاس تعالء واش باع شهوات نفوس فرعونية ونيل الفهرة وحب الظهور، فال تتلمع 

 ابرقة احلقيقة يف هذا النوع من بسط الافاكر، بل تتودل
#348 

مثال هؤالء اتفاقا  يف املقصد والغاية، بل ليس عىل الكرة الارضية نقطة تالق رشارة الفنت. فال جتد بني ا

الفاكرمه، ذكل النه ليس الجل احلق، فرتى فيه الافراط البالغ دون حدود، مما يفيض اىل انفقاقات غري قابةل 

 لاللتئام. وحارض العامل شاهد عىل هذا..

 وصفوة القول:

احلب يف هللا "وفق ادلساتري السامية اليت وضعها احلديث الرشيف: ان مل تكن ترصفات املؤمن وحراكته 

"والبغض يف هللا
1

والاحتاكم اىل امر هللا يف الامور لكها، فالنفاق والفقاق يسودان.. نعم، ان اذلي ال   

 يس هتدي بتكل ادلساتري يكون مقرتفا  ظلام  يف الوقت اذلي يروم العداةل.

 حادثة ذات عّبة:

ات الاسالمية، اكن الامام عيل رىض هللا عنه يبارز احد فرسان املرشكني فتغلب عليه يف احدى الغزو

الامام ورصعه. فلام اراد الامام ان جيهز عليه تفل عىل وجه الامام. مفا اكن من الامام الا ان اخىل سشيهل 

 وانرصف عنه، فاس تغرب املرشك من هذا العمل.

 فقال: اىل اين؟

يف سشيل هللا، فلام فعلت ما فعلت خفيت ان يكون قتيل اايك فيه ثأ ر لنفيس  قال الامام: كنت اقاتكل

 فأ طلقتك هلل.

فأ جابه الاكفر: اكن الاوىل ان تثريك فعليت اكرث فترسع يف قتيل! وما دممت تدينون بدين هو يف منهتيى السامحة 

فهو بال شك دين حق.
2

 

 وحادثة اخرى:

من احلدة والغضب اثناء قطعه يد السارق. مفا ينبغي ملن ينفذ امر هللا عزل حاُك مسِل قاضيه،ملا رأ ى منه شيئا  
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ان حيمل شيئا  من حظ نفسه عىل احملكوم، بل عليه ان يففق ـ من حيث النفس ـ عىل حاهل دون ان تأ خذه 

 رأ فة يف تنفيذ حمك هللا. وحيث ان شيئا  من حظ النفس قد اختلط يف الامر وهو مما ينايف العداةل اخلالصة

 فقد ُعزل القايض.

--- 
1
 املرتمج. 142/ 5، ويف املس ند 2رواه مسِل والبخاري يف كتاب الاميان.وابوداود يف الس نة   

2
 214الف يخ مشس ادلين الس يوايس )مناقب هجار اير كوزين ( ابلعامثنية/   

#349 

 مرض اجامتعي خطر وحاةل اجامتعية مؤسفة اصابت الامة الاسالمية يديم لها القلب:

ان اشد القبائل تأ خرا  يدركون معىن اخلطر ادلامه علهيم، فرتامه ينبذون اخلالفات ادلاخلية، وينسون العداوات 

 اجلانشية عند اغارة العدو اخلاريج علهيم.

واذا تقّدر تكل القبائل املتأ خرة مصلحهتم الاجامتعية حق قدرها، مفا لذلين يتولون خدمة الاسالم ويدعون 

داوهتم اجلزئية الطفيفة فيمهدون هبا س بل اغارة الاعداء اذلين ال حيرصمه العد علهيم؟! فلقد اليه ال ينسون ع

تراصف الاعداء حوهلم واطبقوا علهيم من لك ماكن.. ان هذا الوضع تدهور خميف، واحنطاط مفجع، وخيانة 

 ِبق الاسالم واملسلمني.

و اكنت بيهنام اثرات دموية، حىت  "حس نان"فرية واذكر للمناس بة حاكية ذات عّبة: اكنت هناك قبيلتان من ع 

 "حيدران"او  "س باكن"ذهب حضيهتا اكرث من مخسني رجال ، ولكن ما ان يدامههام خطر خاريج من قبيةل 

الا تتاكتفان وتتعاوانن وتنس يان لكيا  اخلالفات حلني صد العدوان. فيا معرش املؤمنني، اتدرون ُك يبلغ عدد 

بني لالغارة عىل عفرية الاميان؟ اهنم يزيدون عىل املائة ومه حييطون ابالسالم واملسلمني عفائر الاعداء املتأ ه 

اكحللقات املتداخةل. فبيامن ينبغي ان يتاكتف املسلمون لصد عدوان واحد من اولئك، يعاند لك واحد وينحاز 

الاعداء ليدخلوا حرم الاسالم جانبا  سائرا  وفق اغراضه الفخصية ك نه ميهد السشيل لفتح الابواب امام اولئك 

 ال من.. فهل يليق هذا بأ مة الاسالم؟

وان شئت ان تعدد دوائر الاعداء احمليطة ابالسالم، فهم ابتداء من اهل الضالةل والاحلاد وانهتاء اىل عامل 

ان تصيبمك  الكفر ومصائب ادلنيا واحوالها املضطربة مجيعها، فهيي دوائر متداخةل تبلغ الس بعني دائرة، لكها تريد

ال ذكل  بسوء، ومجيعها حانقة عليمك وحريصة عىل الانتقام منمك، فليس لمك أ مام مجيع اولئك الاعداء الادلاء ا 

السالح البتار واخلندق الامني والقلعة احلصينة، الا ويه الاخوة الاسالمية. فأ فق اهيا املسِل! واعِل ان 

واهية خالف للوجدان احلي وأ ي خالف ومناف ملصلحة زعزعة قلعة الاسالم احلصينة ِبجج اتفهة واس باب 

الاسالم لكيا .. فانتبه! ولقد ورد يف الاحاديث الرشيفة ما مضمونه: ان ادلجال والسفياين وامثاهلام من 
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 الاشخاص اذلين يتولون املنافقني ويظهرون يف أ خر الزمان، يس تغلون الفقاق بني الناس
#350 

م عىل حطام ادلنيا، فهيلكون الشرشية بقوة ضئيةل، وينرشون الهرج واملرج واملسلمني ويس تفيدون من تاكلهب

بيهنا ويس يطرون عىل امة الاسالم ويأ رسوهنا.
1

 

 اهيا املؤمنون!

ان كنمت تريدون حقا  احلياة العزيزة، وترفضون الرضوخ الغالل اذلل والهوان، فأ فيقوا من رقدتمك، وعودوا اىل 

ََّما الْـُمْؤِمنُوَن ِاْخَوٌة( رشدُك، وادخلوا القلعة احلصين وحصنوا انفسمك هبا من ايدي  (19)احلجرات: ة املقدسة: )ِان

اولئك الظلمة اذلين يس تغلون خالفاتمك ادلاخلية.. والا تعجزون عن ادلفاع عن حقوقمك بل حىت عن احلفاظ 

حصاة صغرية تلعب دورا   عىل حياتمك، اذ ال خيفى ان طفال  صغريا  يس تطيع ان يرضب بطلني يتصارعان، وان

 يف رفع كفة مزيان وخفض الاخرى ولو اكن فهيام جبالن متوازانن.

فيا معرش أ هل الاميان! ان قوتمك تذهب ادراج الرايح من جراء اغراضمك الفخصية وااننيتمك وحتزبمك، فقوة 

م فاس هتدوا ابدلس تور النبوي قليةل جدا  تمتكن من ان تذيقمك اذلل والهالك. فان كنمت حقا  مرتبطني مبةل الاسال

 العظمي:

)الـُمْؤِمُن لِلْـُمْؤِمِن اَكلُْبنيَاِن يَُفدُّ بَْعُضُه بَْعَضا (
2

 وعندها فقط تسلمون من ذل ادلنيا وتنجون من شقاء ال خرة. 

 الوجه السادس:

املعنوية  ان الاخالص واسطة اخلالص ووس يةل النجاة من العذاب، فالعداء والعناد يزعزعان حياة املؤمن

فتتأ ذى سالمة عبوديته هلل، اذ يضيع الاخالص!. ذكل الن املعاند اذلي ينحاز اىل رأ يه وجامعته يروم التفوق 

عىل خصمه حىت يف اعامل الّب اليت يزاولها. فال يوفق توفيقا  اكمال  اىل َعل خالص لوجه هللا. مث انه ال يوفق 

املوافقني هل يف احاكمه ومعامالته عىل غريمه.. وهكذا يضيع اساسان ايضا  اىل العداةل، اذ يرحج املوالني لرأ يه 

ابخلصام والعداء.ان ِبث هذا الوجه يطول،فال يتسع هذا املقام اكرث من  "الاخالص والعداةل"همامن لبناء الّب

 هذا القدر،فنكتفي به.

--- 
1
، ادليلمي مس ند  252/ 5حبان ، ابن 11/314،مصنف عبد الرزاق  539، 521/ 4،املس تدرك  3/327املس ند   

 5/519الفردوس 
2
حتفة( وقال:  1113( والرتمذي )2227( و )2555( ومسِل برمق )2927( و )3442( و )451اخرجه البخاري برمق )   

( وابو الف يخ برمق 3421والبغوي يف رشح الس نة برمق ) 5/71والنسايئ  4/494حديث حصيح ورواه امحد يف املس ند 

 ( لكهم من حديث ايب موىس الاشعري19( ويف الاميان برمق )11/21شيبة يف املصنف برمق ) ( وابن ايب399)
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 املبحث الثاين

حميِ  مْحِن  الرَّ  بِْسم هللا الرَّ

زاُق ذو القوِة املتني(   (55)اذلراايت : )ِانَّ هللا هو الرَّ

يِّن من دأ بٍة ال حتمُل رزقها هللا يرزقها واايُك وهو السميع ا  (29)العنكبوت:لعلمي( )وك 

أ هيا املؤمن: لقد ادركَت مما س بق مدى ما ترتكه العداوة والبغضاء من أ رضار جس يمة، فاعِل أ ن احلرص ايضا  

داٌء اكلعداء بل هو أ رضَّ عىل احلياة الاسالمية وأ دىه علهيا. نعم، احلرُص بذاته سشُب اخليبة واخلذالن، وداٌء 

 احلرمان وادلانءة. وبيل وهمانة وذةل، وهو اذلي جيلب

ان الفاهد القاطع عىل هذا احلمُك عىل احلرص، هو ما اصاب الهيود من اذلةل واملسكنة والهوان والسفاةل لفدة 

 هتالكهم عىل حطام ادلنيا أ كرث من أ ية أ مٍة أ خرى.

بيامن السعي وراء واحلرص يُظهِر تأ ثرَيه السئ بدءا  من أ وسع دائرة يف عامل الاحياء وانهتاء اىل أ صغر فرد فيه، 

 الرزق امللكل ابلتولك مداُر الراحة والاطمئنان ويُّبز أ ثَره النافع يف لك ماكن.

ـ هُترع الهيا أ رزاقُها  ـ ويه اليت تعّد نوعا  من ال حياء  مثال ذكل: أ ن النبااتت والاجشار املمثرة املفتقرة اىل الرزق 

ناعة دون أ ن يبدو مهنا أ ثر للحرص، بل تتفوق عىل رسيعة  ويه منتصبة يف أ ماكهنا متّسمة ابلتولك والق 

احليواانت يف تاكثرها وتربية ما تودّل من مثرات. أ ما احليواانت فال حتصل عىل أ رزاقها الا بعد هجد ومفقة 

وبمكية زهيدة انقصة، ذكل ل هنا تلهث وراءها ِبرص، وتسعى يف البحث عهنا حثيثا . حىت اننا نرى يف عامل 

ون عن تولكهم عىل هللا بلسان حاالت ضعفهم ونجزمه، احليوان نفسه  أ ن الارزاق تُس بغ عىل الصغار اذلين يعِّبّ

 فرُيَسل الهيم رزقُهم
#352 

لهية. بيامن ال حتصل احليواانت املفرتسة اليت تنقّض عىل فرائسها  املرشوع اللطيف الاكمل من خزينة الرمحة اال 

 .ِبرص شديد ااّل بعد ل ٍي كبري وحتٍر عظمي

 فهااتن احلالتان تبينان بوضوح: أ ن احلرص سشب احلرمان، أ ما التولك والقناعة فهام وس يلتا الرمحة والاحسان.

ونرى احلال نفسه يف عامل الانسان اذ الهيود اذلين مه أ حرص الناس عىل حياة، ويس تحّبون احلياَة ادلنيا عىل 

 يف هذا اجملال، قد رُضبت علهيم اذلةل واملهانة، ال خرة، بل يعفقوهنا حب العاشق الولهان حىت س بقوا الامم

ة  واحلقت هبم محالت القتل بيد الامم الاخرى.. لك ذكل مقابل حصوهلم بعد عناء طويل عىل ثروة َربَوية حمرمَّ

خبيثة، ال ينفقون مهنا الا الزنر اليسري، وك ن وظيفهتم كزَنها وادخاَرها حفسب.. فيبني لنا هذا احلال: ان 

 معدن اذلةل واخلسة واخلسارة يف عامل الانسانية.احلرص 
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ٌض دااما  للوقوع يف حومة اخلرسان، حىت  وهناك وقائع كثرية، وحواد  ال تدخل يف احلرص بأ ن احلريص معرَّ

 جمرى الامثال الفائعة. واختذه امجليع حقيقة عامة يف نظرمه. "احلريص  خائب خارس"جرى 

 ملال حبا  جام  فاطلبه ابلقناعة دون احلرص حىت يأ تيك وافرا .مفا دام الامر هكذا، ان كنت حتب ا

ه خشص عظمي ذو  وميكن أ ن نف ّبه القانعني من الناس واحلريصني مهنم بفخصني يدخالن مضيفا  كبريا  أ عدَّ

شأ ن.. يمتىن أ حدهام من أ عامقه قائال : لو أ ن صاحب ادليوان يأ ويين جمرد ايواء، وأ جنو من شدة الّبد اذلي يف 

اخلارج لكفاين، وحس يب ذكل. ولو مسح يل بأ ي مقعد متيرّس يف أ دىن موقع فهو فضل منه وكرم. أ ما ال خر 

فيترصف ك ن هل حقا  عىل ال خرين، وك هنم مضطرون أ ن يقوموا هل ابالحرتام والتوقري، ذلا يقول يف أ عامقه 

ادليوان وهو حيمل هذا احلرص  بغرور: عىل صاحب ادليوان أ ن يوفّر يل أ رفع مقعد وأ حس نه. وهكذا يدخل

ويرمق املواقع الرفيعة يف اجمللس، الا أ ن صاحب ادليوان يرّجعه ويرّده اىل أ دىن موقع يف اجمللس،وهو بدوره 

ميتعض ويس تاء وميتلئ صدره غيظا  عىل صاحب ادليوان. ففي الوقت اذلي  اكن عليه أ ن يقّدم الفكر اذلي 

أ خذ ابنتقاد صاحب ادليوان، فاستثقهل صاحُب ادليوان، بيامن رّحب يس توجبه، قام خبالف ما جيب عليه، و 

 ابلفخص الاول اذلي
#353 

ته هذه القناعة البادية منه واليت  ذ رسَّ دخل ادليوان وهو يفّع تواضعا  يلمتس اجللوس يف أ دىن مقعد متوفر، ا 

بدوره يسزتيد من شكره بعثت يف نفسه الانرشاح والاس تحسان وأ خذ يرقيه اىل أ عىل مقام وأ رقاه. وهو 

 ورضاه وامتنانه لكام صعدت به املراتب.

وهكذا ادلنيا، ديواُن ضيافة الرمحن. ووجه الارض ُسفرة الرمحة املشسوطة ومائدة الرمحن املنصوبة. ودرجات 

 الارزاق ومراتب النعمة مبثابة املقاعد املتباينة.

 واحد، حىت يف أ صغر الامور وأ دقها جزئية. ان سوء تأ ثري احلرص ووخامة عاقبته ميكن أ ن يفعر به لك

ه،  مفثال : ميكن أ ن يفعر لك خشص استياء  واستثقاال  يف قلبه جتاه متسول يلح عليه ِبرص شديد، حىت أ نه يردَّ

 بيامن يفعر اشفاقا  وعطفا  جتاه متسول أ خر وقف صامتا  قنوعا ، فيتصدق عليه ما وسعه.

أ صشَت فهيا ابل رق.. فانك هتجع رويدا  رويدا  ان أ مهلته ومل تبال به. ولكن ان ومثال : اذا أ ردت أ ن تغفو يف ليةل 

د النوم ولفقدتَه لكيا .  حرصت عىل النوم وقلقت عليه وأ نت تمتمت: تُرى مىت أ انم؟ أ ين النوم مين؟.. لتبدَّ

: ِلَم مل يأ ت.. ما ابهُل ومثال : تنتظر أ حدمه بفارغ الصّب، وأ نت حريص عىل لقائه ل مر همم، فتفعر ابلقلق قائال  

ر من عندك، ويضطرك اىل مغادرة ماكن الانتظار ايئسا . واذا  َِ تأ خر؟ ويف الهناية يزحي احلرُص الصَب

 ابلفخص املنتظر حيرض بعد هنهية، ولكن النتيجة املرجوة قد ضاعت وتالشت.

 ان الرس الاكمن يف أ مثال هذه احلواد  وحمكهتا هو:
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عىل أ عامل تمت يف املزرعة، والبيدر، والطاحونة، والفرن، فان ترتب الاش ياء كذكل  مثلام يرتتب وجود اخلز

يقرتن ِبمكة التأ يّن والتدرج، ولكن احلريص بسشب حرصه ال يتأ ىّن يف حراكته وال يراعي ادلرجات واملراتب 

ما أ نه يقفز ويطفر فيسقط، أ و يدع احدى املرات ب انقصة  فال يرتقي املعنوية املوجودة  يف ترتب الاش ياء. فا 

 لغايته املقصودة.

فيا أ هيا الاخوة املفدوهون من مهوم العيش والهاامون يف احلرص عىل ادلنيا! كيف ترضون ل نفسمك اذلةل واملهانة 

 يف سشيل احلرص ـ مع أ ن فيه هذه الارضار

#354 

سشيل ذكل بأ مور جليةل   والبالاي ـ وتقبلون عىل لك ماٍل دون أ ن تعبأ وا أ هَو حالل أ م حرام؟ وتضحون يف

وأ ش ياء قيّمة تس توجهبا احلياة الاخروية، حىت أ نمك تََدعون يف سشيل احلرص ركنا  همام  من أ راكن الاسالم أ ال 

علام  أ هنا ابب عظمي تفيض منه الَّبكة والغىن عىل لك فرد، وتدفع عنه البالاي واملصائب. فاذلين  "الزاكة"وهو 

ما يف أ مور اتفهة ال طائل وراءها، أ و تِلُّ هبم ال يؤدون زاكة أ مواهلم ال حم اةل يفقدون أ مواال  بقدرها ويبددوهنا ا 

 مصائب تنزتعها مهنم انزتاعا .

ئلت يف رؤاي خيالية نجيبة ذات حقيقة، وذكل يف الس نة اخلامسة من احلرب العاملية الاوىل، والسؤال  ولقد س ُ

 هو:

الامة الاسالمية، وما الرس يف التلف اذلي أ صاب امواهلم  ما الرس يف هذا الفقر واخلصاصة اليت أ صابت

 وأ هدرها، ويف العناء واملفاق اليت رزحت حتته أ جسادمه؟

 وقد أ جبت عن السؤال يف رؤايي مبا يأ يت:

ان هللا تعاىل قد فرض علينا فامي رزقنا من ماهل الُعرش
1

يف قسم من الاموال، وواحدا  من أ ربعني 
2

يف قسم أ خر  

ننال ثواَب أ دعيٍة خالصة تنطلق من الفقراء، ويرصفنا عام تُوغر يف صدورمه من الضغينة واحلسد.  يك جيعلنا

الا أ ننا قبضنا أ يدينا حرصا  عىل املال فِل نؤّد الزاكة. فاسرتجع س بحانه وتعاىل تكل الزاكة املرتامكة علينا بنس بة 

 ثالثني من أ ربعني وبنس بة مثانية من عرشة.

أ ن نصوم ل جهل وجنوع يف  سشيهل جوعا  يتضمن من الفوائد واحلمك ما يبلغ الس بعني فائدة. وطلب س بحانه منا 

نا وأ خذتنا الرأ فة هبا عن غري حق، وأ بينا  ت علينا أ نفس ُ طلبه منا أ ن نقوم به يف شهر واحد من لك س نة، فعزَّ

م وجوع هل من املصائب ما يبلغ الس بعني أ ن نطيق جوعا  ممتعا  مؤقتا ، مفا اكن منه س بحانه االّ جمازاتنا بنوع من صو 

 مصيبة، وأ رمغنا عليه طوال مخس س نوات متتالية.

وكذا، طلب منا س بحانه نوعا  من تنفيذ الاوامر والتعلاميت الرابنية الطيبة املباركة السامية النورانية نؤدهيا يف 
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دعية والاذاكر، فأ ضعنا تكل ساعة واحدة من بني أ ربع وعرشين ساعة. فتقاعس نا عن أ داء تكل الصلوات والا

 الساعة الواحدة مع بقية

--- 
1
 "من ماهل العرش" اي: جزء من عرشة اجزاء،مما يعطيه اكلزروع.ــ املؤلف  

2
"وواحدا  من اربعني" اي:من املال القدمي )اكلعروض واملواَش( اذلي ينتج هللا مهنا يف لك س نة عىل الاغلب  عرشة    

 بكرا  جديدا .ــ املؤلف

#355 

الساعات. فاكن منه أ ن كفَّر عنا س بحانه مبا بدا منا من سيئات وتقصريات، وجعلَنا نُرمَغ عىل أ داء نوع من 

العبادة والصالة بتلقني التعلاميت والتدريب ومن كّر وفر وعَْدٍو واغارة وما اىل ذكل.. يف غضون مخس س نوات 

 متتابعة.

، وفكرت متأ مال  وتوصلت اىل حقيقة هممة جدا  تضمنهتا تكل نعم! هكذا قلت يف تكل الرؤاي. مث أ فقت مهنا

 الرؤاي اخليالية ويه:

ان هناك لكمتني اثنتني هام منفأ  مجيع ما أ لت اليه الشرشية يف حياهتم الاجامتعية من تردّ يف الاخالق واحنطاط 

مة اخلامسة والعرشين( عند يف القمي، وهام منبع مجيع الاضطراابت والقالقل. وقد بيناهام واثبتناهام يف )اللك

 عقدان املوازنة بني احلضارة احلديثة واحاكم القرأ ن الكرمي. واللكمتان هام:

ن ش بعُت فال عيّل أ ن ميوت غريي من اجلوع.  اللكمة الاوىل: ا 

كتسب أ نت ل لك اان واتعب انت ل سرتحي اان.  اللكمة الثانية:ا 

 اين الراب، وعدم أ داء الزاكة.وأ ن اذلي يدمي هاتني اللكمتني ويغّذهيام هو: جر

وأ ن احلل الوحيد وادلواء الناجع لهذين املرضني الاجامتعيني هو: تطبيق الزاكة يف اجملمتع وفرضها فرضا  عاما . 

وحترمي الراب لكيا . ل ن أ مهية الزاكة ال تنحرص يف أ شخاص وجامعات معينة فقط، بل أ هنا ركن همم يف بناء سعادة 

اهها مجيعا ، بل يه َعود أ صيل تتوطد به ادامة احلياة احلقيقية لالنسانية، ذكل ل ن يف احلياة الشرشية ورف

الشرشية طبقتني: اخلواص والعوام. والزاكة تؤّمن الرمحة والاحسان من اخلواص جتاه العوام وتضمن الاحرتام 

ال ستهنال مطارق الظِل والتسلط عىل هامات ال عوام من أ ولئك اخلواص، والطاعة من العوام جتاه اخلواص. وا 

وينبعث احلقد والعصيان الذلان يضطرمان يف أ فئدة العوام جتاه الاغنياء املورسين. وتظل هااتن الطبقتان من 

الناس يف رصاع معنوي مس تدمي، وختوضان غامر معمعة الاختالفات املتناقضة، حىت يؤول الامر تدرجييا  اىل 

 ول العمل ورأ س املال كام حد  يف روس يا.الرشوع يف الاشتباك الفعيل واجملاهبة ح

ن مل تقصدوا ابالحساانت اليت تدفعوهنا نّيَة  فيا أ هل الكرم وأ حصاب الوجدان، واي أ هل السخاء والاحسان! ا 
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 الزاكة، ومل تكن ابمسها فان لها ثالثة أ رضار، بل قد
#356 

هللا وابمس هللا فانمك بال شك ستبدون  تتالىش سدى  دون نفع، ذكل ل نمك ان مل متنحوها وحتس نوا هبا يف سشيل

منّة  وتفضال  ـ معىن  ـ فتجعلون الفقري املسكني حتت أ سارة املنَّة وتكبلوه بأ غاللها. ومن مث تظلون حمرومني من 

دعائه اخلالص املقبول، فضال  عن أ نمك تكونون جاحدين ابلنعمة ملا تظنون أ نمك أ حصاب املال. ويف احلقيقة لس مت 

فني مأ مورين تقومون بتوزيع مال هللا عىل عباده. ولكن اذا أ ّديمت الاحسان يف سشيل هللا ابمس الا مس تخل

الزاكة فانمك تنالون ثوااب  عظامي ، وتكس بون أ جرا  عظامي، ل نمك قد أ ديمتوه يف سشيل هللا. وأ نمت هبذا العمل تبدون 

من ذكل احملتاج املعوز حيث مل يـضطر اىل المتلّق  شكرا  للنعم اليت أ س بغها هللا عليمك. فتنالون ادلعاء املقبول

ابئه فيكون دعاؤه  خالصا .  والتخوف منمك فاحتفظ بكرامته وا 

نعم أ ين ما تُمنح من أ موال بقدر الزاكة بل أ كرث مهنا، والقيام ِبس نات بف ىت صورها ودفع صدقات مع اكتساب 

من أ داء الزاكة والقيام بتكل احلس نات بنيهتا يف سشيل أ رضار جس يمة أ مثال الرايء والصيت مع املنَّة والاذالل، 

هللا، واغتنام فضل القيام بفريضة من فرائض هللا، وكسب ثواب منه س بحانه، والظفر ابالخالص وادلعاء 

 املس تجاب. أ ال ش تّان  بني العطاءين!

ََّك َانَْت الَْعلمُي  ْبَحانََك اَل ِعِْلَ لَنَا ِااّل َما عَلّْمَتنَا ِان  الَْحكمُي()س ُ

 اللهم صل عىل س يدان محمد اذلي قال:

 )املؤمن للمؤمن اكلبنيان يفد بعضه بعضا (.

وقال: )القناعة كزن ال يفىن(
1

. 

 وعىل أ هل وحصبه أ مجعني..

 أ مني وامحلد هلل رب العاملني.

--- 
1
: س نده  151املفلكة ص ويف الاحاديث 115( واورده الس يوطي يف متيزي الطيب ص4211رواه: ابو نعمي يف احللية )   

 ضعيف قاهل اذلهيب .

#357 

 خامتة

 ختص الغيبة

لقد اظهر املثال املذكور مضن امثةل مقام اذلم والزجر يف النقطة اخلامسة من الفعاع الاول من الفعةل 

الاوىل لللكمة اخلامسة والعرشين، وذكل يف ذكر أ ية كرمية واحدة مدى ش ناعة الغيبة يف نظر القرأ ن، اذ 
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ت ال ية ابنجاز كيف تنّفر الانسان عن الغيبة يف س تة وجوه حىت اغنت عن لك بيان أ خر.. نعم ال بّين

 بيان بعد بيان القرأ ن وال حاجة اليه.

تذم اذلم يف ست درجات  (12)احلجرات:ان قوهل تعاىل: )أ حيُب احدُُك اْن يأ لك حلم اخيِه ميتا  فكرهُتموه( 

 لنحو ال يت:وتزجر عن الغيبة يف ست مراتب عىل ا

تهنيى هذه ال ية الكرمية عن الغيبة بست مراتب وتزجر عهنا بفدة وعنف، وحيث ان خطاب ال ية موجه اىل 

 املغتابني، فيكون املعىن اكاليت:

ان اهلمزة املوجودة يف البداية، لالس تفهام الاناكري حيث يرسي حمكه ويس يل اكملاء اىل مجيع لكامت ال ية، 

 حكام .فّك لكمة مهنا تتضمن 

ـ ليعي هذا الامر  ـ وهو حمل السؤال واجلواب  ففي اللكمة الاوىل ختاطب ال ية الكرمية ابهلمزة: أ ليس لمك عقل 

 القبيح؟

ـ حىت أ صبح حيب  "حيب"ويف اللكمة الثانية:  ـ وهو حمل احلب والبغض  ختاطب ال ية ابهلمزة: هل فسد قلبمك 

 اكره الاش ياء واشدها تنفريا .

ختاطب ابهلمزة: ماذا جرى حلياتمك الاجامتعية ـ اليت تس متد حيويهتا من حيوية  "احدُك"ثالثة: ويف اللكمة ال 

 امجلاعة ــ وما ابل مدنيتمك وحضارتمك حىت اصبحت ترىض مبا يسمم حياتمك ويعكر صفوُك.

صديقمك  ختاطب ابهلمزة: ماذا اصاب انسانيتمك؟ حىت اصبحمت تفرتسون "ان يأ لك حلم"ويف اللكمة الرابعة: 

ختاطب ابهلمزة: أ ليس بمك رأ فة بشين جنسمك، أ ليس لمك صةل رمح تربطمك  "اخيه"امحلمي. ويف اللكمة اخلامسة: 

معهم، حىت اصبحمت تفتكون مبن هو اخوُك من عدة هجات، وتهنفون خشصه املعنوي املظلوم هنفا  قاس يا  ، 

 اميكل عقال  من يعض عضوا  من جسمه؟ اَوليس هو مبجنون؟.

 ختاطب ابهلمزة: اين وجدانمك؟ أ فسدت فطرتمك "ميتا  "يف المكةل السادسة: و
#358 

ـ يف الوقت اذلي هو جدير بّك احرتام  ـ وهو أ لك حلم اخيمك  حىت اصبحمت جترتحون ابغض الاش ياء وافسدها 

 وتوقري.

ذمومة عقال  وقلبا  وانسانية يفهم من هذه ال ية الكرمية ـ ومبا ذكرانه من دالئل خمتلفة يف لكامهتا ـ ان الغيبة م

. فتدبر يف هذه ال ية الكرمية، وانظر كيف اهنا تزجر عن جرمية الغيبة ابنجاز ابلغ وابجياز  ووجداان  وفطرة ومةل 

ِ  ان الغيبة سالح دئن يس تعمهل املتخامصون واحلّساد واملعاندون؛ ل ن صاحب  شديد يف ست مراتب. حقا 

 ن يس تعمل سالحا  حقريا  كهذا.النفس العزيزة تأ ىب عليه نفسه ا

 وقدميا  قال الفاعر:
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واكّب نفيس عن جزاء بغيبة       فّك اغتياب هجد من ال هل هجد
1

 

ن مل يكن فيه فقد هبته. أ ي اجرتحت امثا   والغيبة يه ذكرك اخاك مبا يكره، فان اكن فيه ما تقول فقد  اغتشته وا 

مضاعفا .
2

 

ا جتوز يف احوال معينةالا ان الغيبة وان اكنت حمرمة فاهن
3

: 

 مهنا: التظِل، فاملظلوم جيوز هل أ ن يصف َمْن ظلمه اىل حاُك ليعينه عىل ازاةل ظِل او منكر وقع عليه.

ومهنا : الاس تفتاء، فاذا ما استفارك احد يريد ان يفرتك مع خشص يف العمل او غريه، واردت نصيحته خالصا  

 ."ال تصلح كل معاملته، سوف خترس وتترضر"تقول:  هلل دون ان يداخلها غرض خشيص جيوز كل ان

 ومهنا: التعريف من دون ان يكون القصد فيه التنقيص، فتقول مثال : ذكل الاعرج او ذكل الفاسق.

 ومهنا: ان اكن فاسقا  جماهرا  بفسقه، ال يتورع من الفساد ورمبا يفتخر بسيئاته ويتذلذ من ظِل ال خرين.

جتوز الغيبة للمصلحة اخلالصة دون ان يداخلها حظ النفس والغرض الفخيص، بل ففي هذه احلاالت املعينة 

جتوز الجل الوصول اىل احلق وحده، والا فالغيبة حتبط الاعامل الصاحلة وتأ لكها كام تأ لك النار احلطب. فاذا 

نَا ومِلْن ِاْغَتشْنَاهُ ارتكب الانسان الغيبة، او اس متع الهيا برغبة منه، فعليه ان يدعو: َاللّـهُمَّ اْغِفْر لَ 
4

. مث يطلب من 

 اذلي اغتابه عفوه مهنا، والابراء مهنا مىت التقاه.

 البايق هو البايق

 سعيد النوريس

--- 
1
 املرتمج. -ط. دار صادر.  115ديوان املتنيب ص   

2
 .79. مسِل ، الّب 57معىن احلديث يف البخاري، ال دب   

3
 452-452انظر ال ذاكر للنووي /  

4
 1/54انظر الس يوطي ، الفتح الكبري   

#359 

% 

 املكتوب الثالث والعرشون

 ابمسه س بحانه

ْمِدِه( ّبُح ِِبَ  )َوِاْن ِمْن ََشٍء ِااّل يُس َ

 السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته ابدا  بعدد عارشات دقائق َعرك وذرات وجودك.
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 ايخ العزيز الغيور اجلاد ذا احلقيقة اخلالص الفطن!

من اخوان احلقيقة وال خرة المينع اختالف الزمان واملاكن حماورهتم ومؤانس هتم، حفىت لو اكن أ حدمه  ان أ مثالنا

يف الرشق وأ خر يف الغرب وأ خر يف املايض وأ خر يف املس تقبل وأ خر يف ادلنيا وأ خر يف ال خرة ميكن أ ن يُعّدوا 

وا جممتعني عىل غاية واحدة ويعملون يف هممة معا ، وميكهنم ان يتحاور بعضهُم مع  البعض ال خر، والس امي ان اكن

 واحدة وواجب واحد، بل حىت يكون أ حدمه هو يف حمك عني ال خر.

انين أ تصورُك معي صباح لك يوم، وأ هب لمك قسام  من ماكس يب، وهو الثلث )نسأ ل هللا القبول( فأ نمت يف ادلعاء 

 .مع عبد اجمليد  وعبد الرمحن، فتنالون حظمك دوما  ان شاء هللا

ولقد أ ثّر يّف بعض مفالكمك ادلنيوية فتأ ملت ل ملمك. ولكن ايأ يخ ملا اكنت ادلنيا ليست خادلة، وان يف مصائهبا 

"العيش ااّل عيـش ال خـرة "وتدبـّرت يف  "لك حال يزول  "خريا ، فقد ورد اىل قليب ـ بدال  عنك ـ عبارة 
1

 

 وتـلـوت: )ان هللا مع

--- 
1
 ( عن أ نس ريض هللا عنه.1595ومسِل برمق )( 1355حصيح البخاري )  

#360 

ان اليه راجعـون( فوجدت ســـلواان  وعزاء  بدال  عنـك. ان هلل وا   الصـابرين(، وقلت:  )ا 

اي   أ يخ! اذا أ حـّب هللا عبدا  جعل ادلنيا تعرض عنه وجتافيه، ويريه ادلنيا قبيحة بغيضة،    وانـك ان شـاء 

. "اللكامت"بني عند هللا. التتأ مل من زايدة املوانع والعوائق اليت حتول دون انتفار هللا من صـنف اولئـك احملبو 

ـ تكل النوى النورية  ـ ان شاء هللا  فان ما مقت به من نرٍش للرسائل حلد ال ن، اذا حظي برمحته س بحانه تتفتح 

 املباركة جدا  أ زاهري كثرية.

اكنت ترد اىل القلب  "املكتوابت"وكذا  "اللكامت"ن معظم انك تسأ ل عددا  من الاس ئةل، ولكن ايأ يخ العزيز ا

أ نيا  دون اختيار مين، ولهذا تصبح مجيةل لطيفة. ولو كنُت أ جيب عن الاس ئةل ابختياري وبعد تأ مل وتفكر 

وبقوة عِل )سعيد القدمي( يرد اجلواُب خافتا  خامدا  انقصا . ولقد توقف تطلع القلب ـ منذ فرتة ـ وخبْت جذوة 

 فظة، ولكن س نكتب جوااب  يف غاية الاختصار لئال تبقى دون جواب.احلا

 سؤالمك الاول:

 كيف جيب ان يكون أ فضل دعاء املؤمن ل خيه املؤمن؟

اجلواب:جيب ان يكون مضن دائرة اس باب القبول؛ الن ادلعاء يكون مس تجااب  ومقبوال  مضن بعض الرشوط، 

مفهنا؛ الطهور املعنوي؛ أ ي؛ الاس تغفار عند الرشوع ابدلعاء، وتزداد الاس تجابة لكام اجمتعت رشوط القبول. 
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وسِل، ويه ادلعاء املس تجاب، وجعلها شفيعة لدلعاء، وذكر الصالة  عليه هللا مث ذكر الصالة عىل الرسول صىل

 وسِل ايضا  يف اخلتام، ل ن دعاء  وسط دعائني مس تجابني يكون مس تجااب . عليه هللا عىل الرسول صىل

 بظهر الغيب. وان يدعو

 وسِل، وما ورد يف القرأ ن الكرمي من أ دعية. عليه هللا وان يدعو ابملأ ثور من ادعية الرسول صىل

 مثال ذكل:

 (291)البقرة: )ربنا أ تنا يف ادلنيا حس نة ويف الاخرة حس نة وقنا عذاب النار( 
#361 

 ة(.. وامثالها من الادعية املأ ثورة اجلامعة.)اللهم اين أ سأ كل الـعفو والعـافية يل ولـه يف ادلين وادلنيا وال خـر 

 وان يدعو خبلوص النية وخفوع القلب وحضوره.

 وان يدعو دبر الصلوات والس امي دبر صالة الفجر.

وان يدعو يف الاماكن املباركة، والس امي يف املساجد، ويف اايم امجلع والس امي يف ساعة الاجابة، ويف الاشهر 

  املفهورة. ويف شهررمضان والس امي يف ليةل القدر.املباركة والس امي يف الليايل

 فان ادلعاء هبذه الرشوط يرىج من رمحته تعاىل ان يكون مقروان  ابالس تجابة.

ما أ ن يُرى أ ثره بعينه يف ادلنيا او يس تجاب ل خرة املدعو هل وحلياته اخلادلة.  فذكل ادلعاء املس تجاب ا 

ن مل يَُر املقصود من ادلعاء ب ذاته، فاليقال ان ادلعاء مل يس تجب بل يُقال ان ادلعاء اس تجيب بأ فضل مبعىن انه ا 

 اس تجابة.

 سؤالمك الثاين:

 هل جيوز اطالق ريض هللا عنه عىل غري الصحابة الكرام.

اجلواب: نعم.. الن هذا ادلعاء ليس شعارا  خاصا  ابلصحابة الكرام كام هو يف عبارة )عليه الصالة والسالم( 

 وسِل. عليه هللا ىلاخلاصة ابلرسول ص

بل البد ان يطلق )ريض هللا عنه( عىل الاامة ال ربعة اجملهتدين، والف يخ الكيالين، والامام الرابين والامام 

 الغزايل وامثاهلم ممن مه من ورثة الانشياء، ويف مرتبة الوالية الكّبى وانلوا مقام الرىض.

 هللا عهنم( وللتابعني واتبعي التابعني؛ )رمحهم هللا( ولكن جرى عرف العلامء ابن يقال للصحابة الكرام؛ )ريض

 ومن يلهيم )غفر هللا هلم( ولالولياء؛ )قدس رّسمه(.
#362 

 سؤالمك الثالث:
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َّام افضل؛ اامة اجملهتدين العظام أ م ش يوخ الطرق احلقة وأ قطاهبا؟  اي

 اجلواب:

فافعي وماكل وامحد بن حنبل ــ مه الافضل، ليس اجملهتدون لكهم، بل اجملهتدون الاربعة ــ ومه ابو حنيفة وال 

فهم يفوقون الاقطاب وسادة الطرق. ولكن بعض ال قطاب العظام اكلكيالين هل مقام اسطع من هجة، يف 

امة الكرام.  الفضائل اخلاصة، ااّل ان الفضيةل اللكية يه لل 

هتدين عامة مه افضل من الاقطاب، مث ان قسام  من سادة الطرق مه من اجملهتدين ايضا ، ولهذا اليقال ان اجمل

 ولكن الاامة الاربعة مه افضل الناس بعد الصحابة الكرام والس يد املهدي رضياللهعنه.

 سؤالمك الرابع:

 وما الغاية مهنا؟ (153)البقرة ما احلمكة من قوهل تعاىل )ان هللا مع الصابرين( 

 اجلواب:

ا  وترتيبا  أ ش به مايكون بدرجات السِل، وذكل مبقتىض لقد وضع هللا س بحانه وتعاىل يف وجود الاش ياء تدرجي

ما انه يطفر ادلرجات فيسقط او يرتكها انقصة فاليرىق اىل املقصود.  امسه احلكمي، فاذلي اليتأ ىن يف حراكته، ا 

احلريص خائب خارس "ولهذا فاحلرص سشب احلرمان، والصّب حيل املفالك، حىت غدا من مرضب الامثال: 

 . مبعىن: ان عنايته س بحانه وتوفيقه مع الصابرين. اذ الصّب عىل انواع ثالثة:"تاح الفرج الصّب مف  "و  "

ّن هللا مع  الاول: الصّب عن املعصية وجتنهبا، فهذا الصّب هو التقوى، وجيعل صاحبه حمظيا  برس قوهل تعاىل: )ا 

 .(114)البقرة:املتقني( 

مي الامر اليه س بحانه، مما يدفع صاحبه اىل الترشف بقوهل الثاين: الصّب عند املصيبة، وهذا هو التولك وتسل

 .(142)أ ل َعران:و)وهللا حيب الصابرين(  (151)أ ل َعران:تعاىل:)ان هللا حيب املتولكني( 

 اما عدم الصّب فهو يتضمن الفكوى من اللهاذلي ينتج انتقاد أ فعاهل واهتام رمحته ورفض حمكته.
#363 

جز يتأ مل ويبيك من رضابت املصيبة ويفكو، ولكن جيب ان تكون الفكوى نعم! ان الانسان الضعيف العا

منا أ شكو بيث وحزين اىل هللا(  اي شكوى  (52)يوسف :اليه المنه، مكـا قال سـيدان يعقوب عليه السـالم :   )ا 

ذه ماذا َعلت حىت جوزيت هب"املصيبة اىل هللا وليس الفكوى من هللا اىل الناس والتأ فف والتحرس وقوهل: 

 ال اثرة رقة قلوب الناس العاجزين. فهذا رضر والمعىن هل. "املصيبة

الصّب الثالث: الصّب عىل العبادة، اذلي ميكن ان يبلغ صاحبه مقام احملبوبية، فيسوق اىل حيث العبودية الاكمةل 

 اليت يه أ عىل مقام.
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 سؤالمك اخلامس:

 سول صىل هللا عليه وسِل  يتعبد قبل النبوة؟.ان اخلامس عرش من العمر يعّد سن التلكيف، فكيف اكن الر 

 اجلواب:

اكن يتعبد ابلبقية الباقية من دين س يدان ابراهمي عليه السالم اذلي ظل جاراي  يف اجلزيرة العربية حتت جحب 

 كثرية. ولكن التعبد هذا مل يكن عىل صورة الفرض والواجب بل اكن تعبدا  اختياراي  يُؤّدى نداب .

 ويةل، لتظل ال ن خمترصة.هذه احلقيقة ط

 سؤالمك السادس:

ماحمكة بعثة الرسول صىل هللا عليه وسِل  يف سن الكامل وهو الاربعون من العمر. وما حمكة انتقاهل اىل املل  

 الاعىل يف السن الثالثة والس تني من َعره املبارك؟

 اجلواب:

 ِحمكها كثرية. احداها يه:

ا ، الحُيمل االّ بعد منو امللاكت العقلية ونضوهجا وتاكمل الاس تعدادات ان النبوة تلكيف ثقيل، وعبء عظمي جد

 القلبية. اما زمن ذكل الكامل فهو الاربعون من العمر.

اما فرتة الفتوة والف باب اليت يه فرتة هتيج النوازع النفسانية ووقت غليان احلرارة الغريزية وأ وان فوران احلرص 

 نبوة اليت يه مقدسةعىل ادلنيا فهيي التالمئ وظائف ال 
#364 

وأ خروية وخالصة ّلّل وحده. اذ همام اكن الانسان جادا  وخالصا  قبل الاربعني من العمر، فلرمبا يرد اىل اذهان 

املتطلعني اىل الفهرة ظٌن بأ نه يعمل جلاه ادلنيا ونيل مقام فهيا، فال ينجو من اهتاماهتم بسهوةل. اما بعد الاربعني 

 ابب القّب وترتاءى هل ال خرة أ كرث من ادلنيا، فينجو من ذكل االهتام بسهوةل ويوفّق يف فان العمر ينحدر اىل

 حراكته واعامهل الاخروية وينجو الناس من سوء الظن وينَقذون.

 اما كون َعره املبارك اذلي قد قيض يف ثال  وس تني س نة، مفن حمكه الكثرية نذكر واحدة مهنا:

ن اهل الاميان ملكفون رشعا   وسِل غاية احلب وبتوقريه واحرتامه اكرث  عليه هللا ِبب الرسول الاعظم صىلا 

من اي انسان أ خر، وبعدم النفور من اي شئ خيصه، بل رؤية لك حال من احواهل مجيةل نزهية. ولهذا فان 

 وسِل اىل وقت الف يخوخة والهرم، وقت املفقات عليه هللا هللا س بحانه وتعاىل اليدع حبيبه الاكرم صىل

واملتاعب واليت تكرث بعد الس تني من العمر، بل يرسهل اىل املل  الاعىل يف الثالث والس تني من َعره املبارك، 

 واذلي هو العمر الغالب ملتوسط اعامر أ مته صىل هللا عليه وسِل  ويرفعه اىل مقام قربه، مظهرا  بذكل انه صىل
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ماٌم يف لك شئ. عليه هللا  وسِل ا 

 سؤالمك السابع:

ش بابمك من تَف ّبَه بكهولمك ورشُّ كهولمك من تَف بَّه بف بابمك ()خري 
1

. هل هذا حديث نبوي؟ واذا اكن حديثا  

 رشيفا  مفا املقصود منه؟.

 اجلواب:

 لقد مسعته حديثا  نبواي  رشيفا . اما املقصود منه فهو:

كرون املوت كتذكر الف يوخ هل، ان خري الف باب مه اوالء اذلين مل يامتدوا كثريا  يف الغفةل عن هللا، بل يتذ "

فيجّدون ال عامر أ خرهتم متحررين من قيود اهواء الف باب ونزواته. ورش ش يوخمك مه اوالء اذلين غفلوا 

 ."عناللهفاس هتوهتم غفالت الف باب، فقدّلومه يف اهواهئم تقليد الصبيان 

 ان الصورة الصحيحة ملا رأ يته يف القسم الثاين من لوحتك يه:

--- 
1
ابس ناد ضعيف. واخرجه  3/22ابو يعىل والطّباين يف الكبري من حديث واثةل، قال العرايق يف خترجي الاحياء  اخرجه  

البهيقي يف شعب الاميان من حديث أ نس ومن حديث ابن عباس. واخرجه ابن عدي يف الاكمل من حديث ابن مسعود 

 طي حلُس نه.. وقد رمز الس يو 3/457وقال ابن اجلوزي: اليصح. أ نظر فيض القدير 
#365 

 انين قد علقُت فوق رأ يس لوحة  تتضمن حمكة بليغة، انظر الهيا صباح مساء، واتلقى دريس مهنا ويه:

ن اكن هو ولّيك فّك شئ كل صديق."ان كنت تريد وليا ، فكفى ابّلّل وليا   "  . نعم ا 

 شياء واملالئكة وَحُسَن اولئك رفيقا .. اذ تعيش فيه مع الان "ان كنت تريد أ نيسا ، فكفى ابلقرأ ن الكرمي أ نيسا   "

 . نعم، ان القانع يقتصد، واملقتصد جيد الّبكة."ان كنت تريد ماال ، فكفى ابلقناعة كزنا   "

. اذ املعجب بنفسه الحماةل يرى املصاعب ويشتىل ابملصائب، بيامن "ان كنت تريد عدوا ، فكفى ابلنفس عدوا   "

 راحة والرمحة.اذلي ال يعجب هبا جيد الرسور وال

. حقا  من يذكر املوت ينجو من حب ادلنيا ويسعى ل خرته سعيا  "ان كنت تريد واعظا ، فكفى ابملوت واعظا   "

 حثيثا .

 وال ن ايأ يخ أ زيد مسأ ةل اثمنة اىل مسائلمك الس بعة فأ قول:

ين ُمسلام  وأ حلقين قبل يومني، تال أ حد احلفاظ الكرام أ ايت من سورة يوسف )عليه السالم( حىت بلغ  )تَوفَّ 

 ابلصاحلني( فوردت اىل القلب ـ عىل حني غرة ـ نكتة لطيفة.
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ان لك ما خيص القرأ ن والاميان مثني جدا  همام بدا يف الظاهر صغريا ، اذ هو من حيث القيمة والامهية مثني 

 وعظمي.

 رية التس تحق الامهية.نعم! ليس صغريا  ما يعني عىل السعادة ال بدية  ،  فاليقال: ان هذه النكتة صغ

فالريب ان ابراهمي خلويص هو اول من يريد الاس امتع اىل مثل هذه املسائل فهو الطالب الاول واخملاطب 

 الاول اذلي يقّدر النكت القرأ نية حق قدرها. ولهذا فاس متع ايأ يخ!

 اهنا نكتة لطيفة ل حسن القصص.

 ص، قصـة يوسف، ويه:ان ال يـة الكرمية الـيت ختـّب عـن ختام أ حـسن القصـ
#366 

تتضمن نكتة بليغة سامية لطيفة تشرش ابخلري ويه معجزة  (191)يوسف : )توفين مسلام  وأ حلقين ابلصاحلني( 

 يف الوقت نفسه. وذكل:

ان ال الم والاحزان اليت يرتكها الزوال والفراق اذلي تنهتيي الهيام القصص الاخرى املفرحة والسعيدة، تنّغص 

لية املمتعة املس تفادة من القصة وتكّدرها، والس امي عندما خيّب عن املوت والفراق اثناء ذروة الفرح الذلائذ اخليا

 والرسور والسعادة الهبيجة، فيكون ال مل أ شّد حىت انه يور  الاسف وال ىس دلى السامعني.

لقى وادليه وتعارف بيامن هذه ال ية الكرمية ختمت أ سطع قسم من قصة يوسف وهو عزيز مرص وأ قر هللا عينه و 

وحتاّب هو واخوته. واذ ختّب ال ية الكرمية عن موت يوسف يف هذه االثناء اليت اكن يوسف )عليه السالم( 

يف ذروة السعادة والرسور ختّب ان يوسف )عليه السالم( نفسه هو اذلي يسأ ل ربه اجلليل وفاته لينال سعادة 

ل تكل السعادة العظمى. مبعىن ان ما وراء القّب سعادة اكّب اعظم من هذه السعادة اليت يرفل هبا. وتويف فنا

وفرحا  اعظم من هذه السعادة اليت ينعم هبا يوسف وهو الانيس ابحلقيقة. اذ طلب املوت املّر وهو يف ذكل 

 الوضع ادلنيوي املفرح الذليذ يك ينال تكل السعادة العظمى هناك.

يف أ خّب عن خامتة قصة يوسف بذكل اخلّب اذلي مل يرث الامل فتأ مل اي أ يخ يف بالغة القرأ ن احلكمي هذه، ك 

 وال سف دلى السامعني، بل زادمه بفارة ورسورا . فضال  عن انه يرشد اىل ال يت:

اَعلوا ملا وراء القّب، فان السعادة احلقة والذلة احلقيقية هناك، زد عىل ذكل بنّي مرتبة الصديقية الرفيعة السامية 

 السالم(، اذ يقول: لس يدان يوسف )عليه

ان اسطع حاةل يف ادلنيا وأ كرثها فرحا  وهبجة ورسورا  مل تورثه  الغفةل قطعا  ومل تفرته، بل هو دامئ الطلب 

 لل خرة.
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 البايق هو البايق

 سعيد النوريس
#367 

% 

 املكتوب الرابع والعرشون

حميِ  مْحِن  الرَّ  بِْسِم هللا الرَّ

 (27)ابراهمي:)يفعل هللا ما يفاء ( 

 (1)املائدة:)وحيمك ما يريد( 

 سـؤال:

 "من تدبري وفق املصاحل، وامس هللا  "احلكمي"من تربية شفيقة، وامس هللا  "الرحمي "ان ما يقتضيه امس هللا 

من لطف وحمبة.. كيف تالمئ مقتضيات هذه الاسامء احلس ىن العظام مع ماهو مرعب وموحش  "الودود 

 املصائب واملفقات؟اكملوت والعدم والزوال والفراق و 

ولنسِّل ان ما يراه الانسان يف طريق املوت البأ س به وهو خري وحسن حيث س يميض اىل السعادة الابدية. 

فناء هذه الانواع من الاجشار  ولكن اية رمحة وشفقة تسع، واية حمكة ومصلحة توجد، واي لطف ورمحة يف ا 

هةل للوجود والفغوفة ابحلياة والتواقة للبقاء، وابس مترار والنبااتت اللطيفة والازهار امجليةل واحليواانت املؤ 

ودون اس تثناء واعداهما دون اهمال احد مهنا؟ ويف تسخريها يف املفاق وتغيريها ابملصائب دون السامح ل حد 

مهنا ابدلعة والراحة؟ ويف اماتهتا وزوالها وفراقها بال توقف، دون ان يسمح ل حد ابملكو  قليال  ودون رىض  

 أ حد؟ من

اجلـواب: ليك حنل هذا السؤال حناول أ ن ننظر اىل هذه احلقيقة العظمى من بعيد، فهيي حقيقة واسعة جدا  

وَعيقة جدا  ورفيعة جدا ، لرنى احلقيقة بوضوح. فنبني ادلاعي واملقتىض لها يف مخسة رموز ونبني الغاايت 

 والفوائد مهنا يف مخس اشارات.
#368 

 الاول املقام

 ة رموزوهو يف مخس

 الرمـز الاول

لقد ذكران يف خواتمي اللكمة السادسة والعرشين: ان صنّاعا  ماهرا ، يلكف رجال  فقريا  لقاء اجرة  يس تحقها ، 
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، اظهارا  ملهارته وصنعته.  "املوديل  "ليقوم هل بدور المنوذج  ليخيط لباسا  راقيا ، فاخرا  يف امجل زينة واكرثها هباء 

لرجل اللباس ويقصه ويقرصه ويطوهل، ويقعد الرجل ويهنضه، وجيعهل يف اوضاع خمتلفة.. ذلا يفّصل عىل ذكل ا

فهل حيق لهذا الرجل الفقري ان يقول للصنّاع: ِلَم تبدل هذا اللباس اذلي جيّملين؟ وِلَم تغريه؟ فتقعدين اترة 

 وتهنضين اخرى فتفسد راحيت؟!

 "موديال  "ماهية لِك نوع من املوجودات مقياسا  ومنوذجا  وكذكل الصانع اجلليل )وهل املثل الاعىل( قد اختذ 

فأ لشس لك شئ لباسا  مرصعا  ابحلواس، ونقش عليه نقوشا  بقِل قضائه وقدره، واظهر جلوات اسامئه احلس ىن، 

ابرازا  لكامل صنعته بنقوش اسامئه. فضال  عن انه س بحانه مينح لك موجود ايضا  كامال  وذلة وفيضا  مبثابة اجرة 

 مالامة هل.

 "فهل حيق لفئ ان خياطب ذكل الصانع اجلليل اذلي هو ماكل املكل يترصف يف ملكه كيف يفاء ويقول: 

 ؟ حاش ّلّل والك!"انك تتعبين وتفسد عيّل راحيت 

انه ليس للموجودات حق ابية هجة اكنت ازاء واجب الوجود، وليس لها ان تّدعي ابي حٍق همام اكن، بل حقها 

ر ادلامئ وامحلد ادلامئ، اداء  حلق مراتب الوجود اليت منحها اايها.ل ن مجيع مراتب الوجود املمنوحة القيام ابلفك

للموجود امنا يه وقوعات حتتاج اىل عةّل. بيامن مراتب الوجود اليت مل متنح يه اماكانت، والاماكانت عدٌم، ويه 

 .التتناىه، والعدم الحيتاج اىل عةل، مفا الهناية هل العةل هل

مثال : الحيق للمعادن ان تفكو قائةل  : ِلَم مل نصبح نبااتٍت؟ بل حقها أ ن تفكر فاطرها اجلليل عىل ما انعم علهيا 

 من نعمة الوجود مكعادن.

وكذا النبات ليس هل حق الفكوى، فليس هل أ ن يقول: ِلَم مل اصبح حيواان ؟ بل حقه الفكر ّلّل اذلي وهب 

 ذا احليوان ليس هل حقهل الوجود واحلياة معا  . وك
#369 

الفكوى ويقول: ِلَم مل اكن انساان ؟ بل عليه حق الفكر ملا أ نعم هللا عليه من الوجود، واحلياة وجوهر الروح 

 الرايق.. وهكذا فقس.

اهيا الانسان الفايك! انك مل تبق معدوما ، بل لشست نعمة الوجود. وذقت طعم احلياة. ومل تبق جامدا  ومل تصبح 

 ، فقد وجدت نعمة الاسالم، ومل تبق يف غياهب الضالل، وتنعمت بنعمة الصحة وال مان.. وهكذا..حيواان  

اهيا الغارق يف الكفران! أ فبعد هذا تدّعي حقا  كل عىل ربك، انك مل تفكر ربك بعُد عىل ما أ نعم عليك من 

من نعم غالية من انواع الاماكانت مراتب الوجود اليت يه نعم خالصة. بل تفكو منه جل وعال ملا مل ينعم عليك 

 وانواع العدم ومما التقدر عليه والتس تحقه  ،فتفكو ِبرص ابطل وتكفر بنعمه س بحانه.

ترى لو أ ن رجال  ُأصعد عىل مقة منارة عالية ذات درجات وتسِلَّ يف لك درجة مهنا هدية مثينة مث وجد نفسه 
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صاحب تكل النعم ويبيك ويتأ فف ويتحرس قائال : ِلَم مل اقدر  يف مقة املنارة، يف ماكن رفيع، أ حيق هل أ ن اليفكر

 عىل صعود ما هو أ عىل من هذه املنارة..

ترى ُك يكون َعهل هذا ابطال  لو ترصف هكذا وُك يسقط يف هاوية كفران النعمة! وُك هو يف ضالةل مقيتة!. 

 حىت البلهاء يدركون هذا.

 املرسف غري املقتصد! واي اهيا الفايك بغري حق! اهيا الغافل!اهيا الانسان احلريص غري القانع! واي اهيا 

اعِل يقينا : ان القناعة شكران راحب، بيامن احلرص كفران خارس، والاقتصاد توقري للنعمة مجيل وانفع، بيامن 

 الارساف اس تخفاف ابلنعمة مرّض ومفني.

 تطق ذكل فقل: ايصبور! وجتّمل ابلصّب. فان كنت راشدا ، عّود نفسك عىل القناعة وحاول بلوغ الرىض. وان مل

ىل َمن تفكو! أ لزم الصمت. واذا اردت الفكوى الحماةل فاشُك نفسك  وارض ِبقك والتفُك. واعِل ممن وا 

 اىل هللا، فان القصور مهنا.
#370 

 الرمز الثانـي:

 لقد ذكران يف ختام املسأ ةل الاخرية للمكتوب الثامن عرش أ نه:

اخلالق اجلليل للموجودات دوما  وجتديده لها ابس مترار تبديال  وجتديدا  حمرّيا  مذهال   ان حمكة  من حمك تبديل

بفعالية ربوبيته اجلليةل يه ان الفعالية واحلركة يف اخمللوقات انبعة من شهية، من اشتياق، من ذلة، من حمبة، 

 حىت يصح القول:

من الذلة، والذلة كذكل متوهجة اىل كامل بل يه نوع  ان يف لك فعالية نوعا  من الذلة، بل ان لك فعالية يه نوع

 من الكامل.

وملا اكنت الفعالية تفري اىل كامل، اىل ذلة، اىل جامل، وان الواجب الوجود س بحانه اذلي هو الكامل املطلق 

د والاكمل ذو اجلالل، جامع يف ذاته وصفاته وافعاهل مجليع انواع الكامالت، فال شك أ ن ذلكل الواجب الوجو 

س بحانه شفقة مقدسة الحّد لها وحمبة مزنهة الهناية لها تليق بوجوب وجوده وقدسيته وتوافق تعاليه اذلايت 

وغناه املطلق وتناسب كامهل املطلق وتزنهه اذلايت وال شك أ ن هل شوقا  مقدسا  الحّد هل، انبعا  من تكل الففقة 

الحّد هل انبعا  من ذكل الفوق املقدس، وان هل ذلة  املقدسة، ومن تكل احملبة املزنهة، وان هل رسورا  مقدسا  

ـ انش ئة من ذكل الرسور املقدس. والشك ان هل مع تكل الذلة املقدسة رىض   ـ ان جاز التعبري  مقدسة الحّد لها 

مقدسا  الحّد هل وافتخارا  مقدسا  الهناية هل ـ ان جاز التعبري ـ انش ئني من رىض  وامتنان خملوقاته من انطالق 

اس تعداداهتا من القوة اىل الفعل، حيامن تنطلق وتتاكمل بفعالية قدرته مضن رمحته الواسعة.. فذكل الرىض 
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املقدس املطلق  والافتخار املطلق يقتضيان هذه الفعالية املطلقة يف صورهتا املطلقة. وتكل الفعالية ايضا  تقتيض 

لتغيري والتبديل غري احملدودين يقتضيان املوت والعدم والزوال تبديال  وتغيريا  وحتويال  وختريبا   الحّد هلام وذكل ا

 والفراق.

ـ ان لك ما تبينه حمكة الشرش )فلسفته وعلومه ( من فوائد ختص غاايت املصنوعات،  ـ يف وقت ما  ولقد رأ يت 

دمه يف اتفهة القيمة لها، وعلمت حيهنا ان تكل احلمكة تفيض اىل العبثية، ومن هنا فان الفيلسوف الراخس ق

ما أ ن يضل يف ضالةل الطبيعة، او يكون سوفسطائيا  او ينكر الارادة والعِل الالهيي، او يطلق عىل  الفلسفة: ا 

 ."املوجب ابذلات  "اخلالق: 
#371 

لهية امس هللا  ال غاثيت، فأ ظهر يل الغاايت اجلليةل للمصنوعات، اي  "احلكمي"ويف ذكل الوقت بعثت الرمحُة اال 

 ب رابين حكمي ِبيث يطالعه مجيع ذوي الفعور.أ ن لك مصنوع مكتو 

كفتين هذه الغاية مدة س نة من الزمن، مث انكففت اخلوارق البديعة يف الصنعة، فِل تعد تكل الغاية اكفية وافية. 

 وُاظهرْت يل غاية اخرى أ عظم بكثري من الاوىل.

كامالت صنعة صانعه، ونقوش اسامئه اي أ ن امه غاية للمصنوع يه النظر اىل صانعه اجلليل، اي يعرض املصنوع 

احلس ىن ومرصعات حمكته القيمة وهدااي رمحته الواسعة امام نظره س بحانه ويكون مرأ ة مجلاهل وكامهل جل وعال. 

 هكذا فهمت هذه الغاية، وكفتين مدة مديدة.

ة يف اجياد مث ظهرت معجزات القدرة وشؤون الربوبية يف التغيري والتبديل الرسيع جدا ، مضن فعالية حمري 

الاش ياء واتقاهنا، حىت بدت تكل الغاية غري وافية، وعلمت ان البد من داع ٍ عظمي ومقتىض جليل يعادل هذه 

الغاية العظمى، وعند ذكل ُاظهرت يل املقتضيات املوجودة يف الرمز الثاين والغاايت املذكورة يف الاشارات اليت 

 س تأ يت.

الكون وسري الاش ياء وس يالهنا، حتمل من املعاين الغزيرة ِبيث يُنطق  وُأعلمت يقينا : أ ن فعالية القدرة يف

الصانُع احلكمي انواَع الاكئنات بتكل الفعالية، حىت ك ن حراكت السموات والارض وحراكت موجوداهتا يه 

يه الا لكامت ذكل النطق وان سريها ودوراهنا تلكّم ونطق، مبعىن أ ن احلراكت والزوال النابعني من الفعالية ما 

نطاق صامت للكون وملا فيه من انواع.  لكامت تسشيحية، وان الفعالية املوجودة يف الكون يه نطق وا 

 الرمز الثالث:

ان الاش ياء المتيض اىل العدم، والتصري اىل الفناء، بل متيض من دائرة القدرة اىل دائرة العِل، وتدخل من عامل 

تغري والفناء اىل عامل النور والبقاء، وان امجلال والكامل يف الاش ياء الفهادة اىل عامل الغيب، وتتوجه من عامل ال 

لهية واىل نقوشها وجلواهتا من زاوية نظر احلقيقة.  يعودان اىل الاسامء اال 
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 وحيث ان تكل الاسامء ابقية وجتلياهتا داامة، فالشك أ ن نقوشها تتجدد وتتجمل
#372 

دل تعيناهتا الاعتبارية. اما حقائقها وماهياهتا وهوايهتا املثالية اليت وتتبدل، فال تذهب اىل العدم والفناء، بل تتب

يه مدار احلسن وامجلال ومظهر الفيض والكامل فهيي ابقية فاحلسن وامجلال يف الاش ياء اليت المتكل روحا  

ذ احلسن حس هنا واحملبة توج لهية مبارشة فالرشف لها واملدح والثناء لها. ا  ه الهيا. يعودان اىل الاسامء اال 

 واليور  تبدل تكل املرااي رضرا  لالسامء.

وان اكنت الاش ياء من ذوي الارواح ولكن مل تكن من ذوي العقول، فان فراقها وزوالها ليس فناء  والعدما  

بل ينجو الفئ احلي من وجود جسامين ومن اضطراابت وظائف احلياة، مودعا  مثرات وظائفه اليت كس هبا اىل 

ارواح هذه الاش ياء تستند ايضا  اىل اسامء الهية حس ىن. فتدوم وتس متر، ومتيض اىل سعادة روحه الباقية. ف

 مالامة لها.

اما ان اكن اولئك الاحياء من ذوي العقول، فاهنم اصال  ميضون اىل سعادة ابدية واىل عامل البقاء املؤسس عىل 

 كامالت مادية ومعنوية.

والزواال  وفراقا  حقا ، بل هو وصال مع الكامالت وهو س ياحة ممتعة اىل  ذلا فان فراقهم وزواهلم ليس موات  وعدما  

عوامل نورانية للصانع احلكمي، عوامل امجل من ادلنيا وازىه مهنا كعامل الّبزخ وعامل املثال وعامل الارواح واىل ممالكه 

 الاخرى من منازهل س بحانه وتعاىل.

رسمدية واسامءه داامة، اذا  البد أ ن جتليات تكل الاسامء  حاصل الالكم: ان هللا موجود وابق، وان صفاته

ونقوشها تتجدد يف بقاء معنوي فليس ختريبا  والفناء  وال اعداما  وزواال . اذ من املعلوم ان الانسان ذو عالقة 

وخباصة ـ من حيث الانسانية ـ مع اكرث املوجودات، فيتذلذ بسعادهتا ويتأ مل مبصائهبا، والس امي مع ذوي احلياة، 

مع الانسان وابالخص مع من حيهبم ويعجب هبم وحيرتهمم من اهل الكامل، فهو اشد تأ ملا  بأ الهمم واكرث سعادة 

 بسعادهتم حىت يضحي بسعادته يف سشيل اسعادمه كتضحية الوادلة الففيقة بسعادهتا وراحهتا من اجل ودلها.

سعادة مجيع املوجودات وبقاهئا وجناهتا من العدم فّك مؤمن يس تطيع ان يكون بنور القرأ ن والاميان سعيدا  ب 

 وصريورهتا ماكتيب رابنية ويغمن نورا  عظامي  بعظم ادلنيا. فٌّك يس تفيد من هذا النور حسب درجته.
#373 

اما ان اكن من اهل الضالل، فانه يتأ مل عالوة عىل أ المه هبالك املوجودات وبفناهئا وابعداهما الظاهري وبأ الم 

ح مهنا. اي أ ن كفره ميل  دنياه ابلعدم ويفرغها عىل رأ سه، فيميض اىل هجمن )معنوية( قبل أ ن يساق ذوي الاروا

 اىل هجمن )يف ال خرة(.

 الرمز الرابع:
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مثلام ذكر يف مواضع عدة:ان للسلطان دوائر خمتلفة انش ئة من عناوينه املتنوعة، فهل امس السلطان، اخلليفة، 

 لعناوين والصفات.احلاُك، القائد، وامثالها من ا

)وهلل املثل الاعىل ( فان لالسامء احلس ىن جتليات متنوعة الحتد، فتنوع اخمللوقات انشئ عن تنوع تكل 

التجليات، وحيث أ ن صاحب لك جامل ولك كامل يرغب يف مفاهدة جامهل وكامهل واشهادهام. فان تكل 

اميا  رسمداي  أ ي تقتيض رؤية نقوشها. اي تقتيض الاسامء اخملتلفة ـ لكوهنا داامية ورسمدية ـ تقتيض ظهورا  دا

رؤية واراءة جلوة جاملها وانعاكس كاملها يف مرااي نقوشها. اي تقتيض جتديد كتاب الكون الكبري، أ ان  فأ ان . اي 

كتابهتا كتابة جمددة ذات مغزى. اي تقتيض كتابة الوف من الرسائل املتنوعة يف حصيفة واحدة، واظهار لك 

شهود اذلات املقدسة واملسمى الاقدس مع عرضها عىل مطالعة انظار ذوي الفعور واس تقراهئم.  رساةل لنظر

 تأ مل يف هذا الفعر اذلي يفري اىل هذه احلقيقة:

 حصائف كتاب العامل.. هذه الانواع غري املعدودة

 حروفه ولكامته.. هذه الافراد غري احملدودة

 لقد ُسّطر يف لوح احلقيقة احملفوظ:

 وجود يف العامل لفظ بليغ جمسمان لك م

 تأ مل سطور الاكئنات فاهنا      من املل  الاعىل اليك رسائل

l:عبارة عن نكتتني لرمز اخلامس 

 النكتة الاوىل:

ان  هللا موجود، فّك شئ موجود اذا ، وحيث أ ن هناك انتسااب  للواجب الوجود، فّك الاش ياء اذا  موجودة 

اىل واجب الوجود يرتبط جبميع املوجودات، برس الوحدة مبعىن ان لك لّك شئ ل ن لك موجود ابنتسابه 

 موجود يعرف انتسابه اىل واجب
#374 

الوجود او يُعرف انتسابه اليه تعاىل، فهو ذو عالقة مع مجيع املوجودات املنتس بة اىل واجب الوجود، وذكل 

دودة ِبدود، فال فراق والزوال اذا  برس الوحدة. اي ان لك شئ من نقطة الانتساب ينال انوار وجوٍد غري حم

يف تكل النقطة.. ذلا يكون العيش يف أ ن س يال واحد مبعث انوار وجود غري حمدود. بيامن ان مل يكن ذكل 

الانتساب، ومل يُعرف، فان لك شئ ينال ماالحيد من انواع الفراق وصنوف الزوال وامناط العدم، الن الفئ 

زوال جتاه لك موجود ميكن أ ن يرتبط به. اي حتمل عىل وجوده الفخيص يف تكل احلاةل هل فراق وافرتاق و 

انواعا  الحتد من العدم وصنوفا  الحتىص من الفراق، فلو ظل يف الوجود مليوان  من الس نني دون انتساب ملا 
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 عَدَل قطعا  أ ان  من العيش مع الانتساب اذلي اكن فيه.

ود منور يفضل عىل مليون س نة من وجود أ برت. اي ان أ ان  من ولهذا قال اهل احلقيقة: ان أ ان  س ياال  من وج

وجود منتسب اىل الواجب الوجود مرّجح عىل مليون س نة من وجود الانتساب فيه. ول جل هذا قال اهل 

التحقيق: ان انوار الوجود يه معرفة واجب الوجود. اي ان الاكئنات يف تكل احلاةل ويه تنعم ابنوار الوجود، 

ابملالئكة والروحانيات وذوي الفعور. وخبالف ذكل، اي ان مل تكن هناك معرفة واجب تكون مملوءة 

الوجود، فان ظلامت العدم وأ الم الفراق واوجاع الزوال حتيط بّك موجود، فادلنيا تكون موحفة خاوية يف 

 نظر ذكل الفخص.

فجرة وتكّون نوعا  من رابطة الاخوة نعم، كام ان لّك مثرة من مثار جشرة، عالقة مع لك المثرات اليت عىل تكل ال 

 والصداقة والعالقات املتينة فامي بيهنا.. فلها اذن وجودات عرضية بعدد تكل المثرات.

ولكن مىت ما قطفت تكل المثرة من الفجرة، فان فراقا  وزواال  حيصالن جتاه لك مثرة من المثرات. وتصبح 

 ا الظالم، ظالم عدم خاريج.المثرات ابلنس بة للمقطوفة يف حمك املعدوم، فيعمه

وكذكل فان لك شئ هل الاش ياء لكها، من نقطة الانتساب اىل قدرة ال حد الصمد. وان  مل يكن هناك انتساب 

 فان انواعا  من العدم اخلاريج بعدد الاش ياء لكها تصيب لك شئ.

 ة ابلوجود يف الضالل.فانظر من خالل هذا الرمز اىل عظمة انوار الاميان، وشاهد الظلمة اخمليفة احمليط
#375 

فاالميان اذا  هو عنوان احلقيقة السامية اليت بينت يف هذا الرمز، والميكن الاس تفادة من تكل احلقيقة ااّل 

ابالميان، اذ كام ان لك شئ معدوم لالَعى والامص والابمك واجملنون، كذكل لك شئ معدوم مظِل ابنعدام 

 الاميان.

 النكتة الثانية:

 ولالش ياء ثالثة وجوه:ان لدلنيا 

 الوجه الاول:

لهية احلس ىن، فهو مرأ ة لها، والميكن أ ن يعرض الزوال والفراق عىل هذا الوجه، بل فيه  ينظر اىل الاسامء اال 

 التجدد.

 الوجه الثاين:

وجه ينظر اىل ال خرة، ويرنو اىل عامل البقاء، وهو يف حمك مزرعهتا. ففي هذا الوجه تنضج مثرات ابقيات. فهذا ال

 خيدم البقاء، ل نه حيّول الفانيات اىل حمك الباقيات، وفيه جلوات احلياة والبقاء ال املوت والزوال.
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 الوجه الثالث:

ينظر اىل الفانني، اي ينظر الينا حنن، فهو وجه يعفقه الفانون واهل الهوى، وهو موضع جتارة اهل الفعور، 

قيقة هذا الوجه الثالث جلوات اللقاء  واحلياة تكون مرهام  وميدان امتحان املوظفني املأ مورين. وهكذا ففي ح 

 عىل جراحات أ الم الفناء والزوال واملوت والعدم يف هذا الوجه لدلنيا.

 حاصل الالكم:

ان هذه املوجودات الس ياةل، وهذه اخمللوقات الس يارة، ما يه االّ مرااي متحركة، ومظاهر متبدةل لتجديد انوار 

 . اجياد الواجب الوجود
#376 

 املقام الثاين

 عبارة عن مقدمة ومخس اشارات

 واملقدمة عبارة عن مبحثني:

 املقدمة

q  :املبحث الاول 

س تكتب يف هذه الاشارات امخلس ال تية متثيالت، مبثابة مراصد ومناظري صغرية وخافتة، لرصد حقيقة شؤون 

كن ان حتيط هبا، وال ان تكون مقياسا  لها، الربوبية، فهذه المتثيالت التس توعب قطعا  حقيقة الربوبية، والمي

االّ اهنا متكّن املرء من ان ينظر اىل تكل الفؤون البديعة من خاللها.مث ان التعابري اليت التناسب شؤون اذلات 

 اجلليةل يف المتثيالت ال تية ويف الرموز السابقة امنا يه من قصور المتثيل نفسه. مفثال : ان املعاين املعروفة دلينا

لذّلة والرسور والرىض والامتنان الميكن ان تعّّب عن الفؤون املقدسة هلل س بحانه، ولكهنا جمرد عناوين 

 مالحظة ليس ااّل، ومراصد تفكر حفسب.

مث ان هذه المتثيالت تثشت حقيقة قانون رابين عظمي حول شؤون الربوبية ابظهارها جزءا  وطرفا  من ذكل 

 القانون يف مثال صغري.

لقد ذكر ان الزهرة ترحل من الوجود، االّ اهنا ترتك ال فا  من انواع الوجود، مث ترحل. وهبذا املثال يُبنّي  مفثال ؛

 قانون عظمي للربوبية حيث جيري هذا القانون  يف الربيع لكه كام جيري يف مجيع موجودات ادلنيا.

يبدل ذكل الصانع احلكمي ابلقانون نفسه  نعم، ان اخلالق الرحمي، بأ ي قانون يبّدل لباس طائر وريفه، وجيّدده،

لباس الكرة الارضية لك س نة، ويبدل ابلقانون نفسه صورة الكون قاطبة عند قيام الساعة ويغريها..وكذا بأ ي 

قانون حيرك س بحانه اذلرة اكملريد املولوي  يدورحول نفسه وحول حلقة اذلكر فانه حيرك ابلقانون نفسه الكرة 
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يد املولوي ابذلكر، بل حيرك العوامل ابلقانون نفسه، ويسرّي املنظومة الفمس ية به.. وكذا الارضية اكجنذاب املر 

بأ ي قانون جيدد س بحانه ذرات خالاي جسمك وحيللها ويعّمرها، فانه جيّدد ابلقانون نفسه، يف لك س نة، يف 

 لك مومس بس تانك مرات ومرات وجيدد
#377 

ط بساطا  جديدا .. وكذا، بأ ي قانون حكمي حيي الصانع القدير ابلقانون نفسه سطح الارض يف لك ربيع ويشس

ذاببة، فانه س بحانه حييي ابلقانون نفسه جشرة ادللب الضخمة هنا ـ ويه امامنا ـ يف لك ربيع، وحييي الارض 

 ابلقانون نفسه يف الربيع، وحييي اخمللوقات قاطبة ابلقانون نفسه يوم احلرش الاعظم.

 .. وهكذا فقس.(25)لقامن: ىل هذا بقوهل تعاىل: )ما َخلُقمك والبَعثمُك االّ كنفٍس واحدة( ويفري القرأ ن احلكمي ا

فهناك قوانني ربوبية كثرية جدا  امثال هذه جتري من اذلرة اىل مجموع العامل. فتأ مل يف عظمة هذه القوانني اليت 

 عِل ان لك قانون برهان توحيد بذاته.تتضمهنا فعالية الربوبية وتدبّر يف سعهتا وشاهد رّس الوحدة فهيا. وا

نعم! ان لك قانون من هذه القوانني الكثرية والعظيمة جدا ، لكونه قانوان  واحدا  وحميطا  ابلوجود يف الوقت نفسه 

 فانه يثشت وحدانية الصانع اجلليل وعلمه وارادته اثباات  قاطعا  فضال  عن انه جتٍل من جتليات العِل والارادة.

متثيالت الواردة يف اغلب مباحث )اللكامت( تبني طرفا  وجزءا  من مثل هذه القوانني يف مثال جزيئ، وهكذا فال 

فهيي اذا  تفري اىل وجود ذكل القانون نفسه يف املدعي. مفادام المتثيل يبنّي حتقق القانون فهو اذا  يثشت املدعي 

 امت( لٌك مهنا يف حمك برهان يقيين، وجحة قاطعة.اكلّبهان املنطقي. مبعىن ان معظم المتثيالت املوجودة يف )اللك

 املبحث الثاين:

لقد ذكر يف احلقيقة العارشة من اللكمة العارشة: ان لّك مثرة ولّك زهرة غاايت ٍ وحكام  بقدر مثرات الفجرة 

 وازاهريها. وتكل احلمك عىل ثالثة أ قسام:

 قسم مهنا متوجه اىل الصانع اجلليل؛ يبني نقوش اسامئه.

 سم أ خر يتوجه اىل ذوي الفعور، فاملوجودات يف نظرمه رسائل قيّمة ولكامت بليغة ذات مغزى.وق 

وقسم أ خر يتوجه اىل الفئ نفسه، واىل حياته واىل بقائه، وهل ِحمكٌ حسب منافع الانسان، ان اكن مفيدا  

 لالنسان.
#378 

الفقرات ابللغة العربية اىل خاطري، فعندما كنت أ تأ مل وجود هذه الغاايت الكثرية لّك موجود. وردت هذه 

 دّونهتا عىل صورة مالحظات عىل أ سس تكل الاشارات امخلس ال تية:

] وهذه املوجودات اجلليةل، مظاهر س ياةل، ومرااي جّواةل، لتجّدد جتليات انوار اجياده س بحانه بتبّدل التعّينات 

 الاعتبارية
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 ثالية.اوال : مع اس تحفاظ املعاين امجليةل والهوايت امل 

 واثنيا : مع انتاج احلقائق الغيشية والنسوج اللوحية.

 واثلثا : مع نرش المثرات ال خروية واملناظر الرسمدية.

 ورابعا : مع اعالن التسشيحات الرابنية واظهار املقتضيات الاسامئية.

 وخامسا : لظهور الفؤوانت الس بحانية واملفاهد العلمية. [.

 الاشارات ال تية اليت سنبحهثا:ففي هذه الفقرات امخلس اسس 

 نعم! ان لّك موجود، والس امي من ذوي احلياة، مخس طبقات خمتلفة من احلمك والغاايت اخملتلفة.

فكام ان جشرة ممثرة، تمثر أ غصاهنا اليت يعلو بعضها عىل بعض، كذكل لك اكئن يح هل غاايت وحمك خمتلفة يف 

 مخس طبقات.

يد حتويل حقيقتك اليت يه كنواة جزئية اىل جشرة ابقية ممثرة، وحتصل عىل اهيا الانسان الفاين! ان كنت تر 

الطبقات العرش من المثرات املفار الهيا يف مخس اشارات وعرشة انواع من الغاايت. اغتمن الاميان احلقيقي وااّل 

 حترم من مجيع تكل الغاايت والمثرات فضال  عن انك تضمر وتفسد داخل تكل النواة الصغرية.

 شارة الاوىل:الا

 ] اوال : بتبدل التعينات الاعتبارية مع اس تحفاظ املعاين امجليةل والهوايت املثالية[.

هذه الفقرة تفيد: ان لك موجود، بعد ذهابه من الوجود، يذهب اىل العدم والفناء ظاهرا . ولكن تبقى املعاين 

 اليت اكن قد أ فادها وعّّب عهنا وحتفظ، وتبقى كذكل هويته

#379 

املثالية وصورته وماهيته، يف عامل املثال، ويف الالواح احملفوظة اليت يه مناذج عامل املثال، ويف القوى احلافظة 

 )اذلاكرة( اليت يه مناذج الالواح احملفوظة.

 مبعىن أ ن املوجود يفقد وجودا  ظاهراي  صوراي ، ويكسب مئات من الوجود املعنوي والعلمي.

عية ترتيبا  معينا  ووضعا  خاصا  يك تطبع هبا حصيفة معينة، فصورة تكل الصحيفة مثال : تعطى للحروف املطب 

الواحدة وهويهتا تعطى اىل حصائف مطبوعة متعددة، وتنرش معاين مافهيا اىل عقول كثرية، وبعد ذكل تتبدل 

 وف.اوضاع تكل احلروف وتُغري، النتفاء احلاجة الهيا، وللحاجة اىل تنضيد حصائف اخرى بتكل احلر 

وهكذا، فان قِل القدر الالهيي يعطي هذه املوجودات الارضية، والس امي النباتية مهنا، ترتيبا  معينا  ووضعا  

معينا ، والقدرة الالهية توجدها يف حصيفة مومس الربيع، فتعّّب عن معانهيا امجليةل. وحيث ان صورها وهوايهتا 
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ة تقتيض ان يتبدل ذكل الوضع، يك تكتب حصيفة جديدة تنقل اىل جسل عامل الغيب، كعامل املثال، فان احلمك

 للربيع املقبل لتعّّب عن معانهيا كذكل.

u :الاشارة الثانية 

 ] واثنيا : مع انتاج احلقائق الغيشية والنسوج اللوحية [.

حياة( هذه الفقرة تفري اىل ان لك شئ، سواء أ اكن جزئيا  أ م لكيا ، بعد ذهابه من الوجود )والس امي ان اكن ذا 

ينتج حقائق غيشية كثرية فضال  عن انه يدع صورا  بعدد أ طوار حياته يف الالواح املثالية، اليت يه يف جسالت 

عامل املثال، فُيكتب اترخي حياته ذا املغزى من تكل الصور واذلي يسمى ابملقدرات احلياتية، ويكون يف الوقت 

 .نفسه موضع مطالعة الروحانيات، بعد ذهابه من الوجود

مثال ذكل: ان زهرة ما تذبل مث ترحل من الوجود، االّ اهنا ترتك مئات من البذيرات يف الوجود وتدع ماهيهتا 

يف تكل البذيرات، فضال  عن اهنا ترتك أ لوفا  من صورها يف الواح حمفوظة صغرية، ويف القوى احلافظة اليت يه 

لواح احملفوظة، فتس تقرئ ذوي الفعور التس  شيحات الرابنية ونقوش الاسامء احلس ىن اليت مناذج مصغرة لل 

 أ دهتا يف اطوار حياهتا. ومن بعد ذكل ترحل عن الوجود.
#380 

وهكذا فان مومس الربيع املزدان ابملصنوعات امجليةل عىل سطح ال رض الفشيه مبزهرة عظيمة، امنا هو زهرة 

ـ ي ـ اي الربيع  رتك احلقائق الغيشية اليت أ فادها بعدد بذوره، انرضة تزول يف الظاهر، وتذهب اىل العدم. بيد انه 

 ويرتك الهوايت املثالية اليت نرشها بعدد ال زاهري، ويدع احلمك الرابنية اليت أ ظهرها بعدد املوجودات.

فيرتك الربيع لك انواع الوجود هذه، مث يغيب عن أ نظاران، زد عىل ذكل فانه يُفرغ املاكن ل قرانه من مجوع الربيع 

  اىل الوجود لتؤدي وظائفها.اليت س تأ يت

.  مبعىن ان ذكل الربيع يزنع عنه وجودا  ظاهراي  ويلشس أ لفا  من الوجود معىن 

 الاشارة الثالثة:

 ] واثلثا : مع نرش المثرات ال خروية واملناظر الرسمدية [.

 هذه الفقرة تفيد: ان ادلنيا مزرعة ومعمل ينتج احملاصيل اليت تناسب سوق ال خرة.

ان اعامل اجلن والانس ترسل اىل سوق ال خرة، كذكل تؤدي بقية املوجودات يف ادلنيا أ عامال  كثرية ايضا  اذكام 

 يف سشيل ال خرة وتنفئ حماصيل وفرية لها، بل جتري كرة الارض الجل تكل الاعامل، بل يصح القول:

لتدور حول ميدان احلرش. ان هذه السفينة الرابنية تقطع مسافة أ ربعة وعرشين أ لف س نة يف س نة واحدة، 

 كام اثبتنا يف لكامت كثرية.
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مثال : الشك ان اهل اجلنة يرغبون ان يتذاكروا خواطرمه يف ادلنيا، ويتحاوروا فامي بيهنم حول ذكرايهتا، ورمبا 

يتلهفون لرؤية أ لواح )مفاهد( تكل اذلكرايت واحلواد  ومناظرها، اذ يس متتعون كثريا  مبفاهدة تكل احلواد  

  الالواح مكن يس متتع مبفاهدة املناظر عىل شاشة السيامن.وتكل

مفا دام الامر هكذا فاجلنة اليت يه دار الذلة ومزنل السعادة توجد فهيا الحماةل املناظر الرسمدية حملاورات 

 (.47)احلجر:الاحدا  ادلنيوية ومنـــاظر احداهثا. كام تفــري اىل ذكل ال يـة الكرمية: )عىل رسر ٍمتقابلني( 

وهكذا، فان فناء هذه املوجودات امجليةل، بعد ظهورها يف أ ن واحد، وتعاقب بعضها بعضا  يبنّي ك منا يه أ الت 

 معمل لتفكيل املناظر الرسمدية.
#381 

مثال: ان اهل املدنية يلتقطون صور الاوضاع الغريبة وامجليةل وهيدوهنا اىل ابناء املس تقبل تذاكرا  هلم، كام هو 

لسيامن. فيمنحون نوعا  من البقاء ل وضاع فانية، ويدرجون الزمان املايض ويظهرونه يف الزمان احلايل عىل شاشة ا

 ويف املس تقبل.

كذكل هذه املوجودات الربيعية وادلنيوية عامة، بعد قضاء حياة قصرية، كام يدّون صانُعها احلكمي غاايهتا اليت 

ائف احلياتية واملعجزات الس بحانية اليت اّدوها يف اطوار ختص عامل البقاء يف ذكل العامل، كذكل يسجل الوظ

 حياهتا،  يف مناظر رسمدية، وذكل مبقتىض اسامللهاحلكمي والرحمي والودود.

 الاشارة الرابعة:

 ] ورابعا : مع اعالن التسشيحات الرابنية واظهار املقتضيات الاسامئية[.

تسشيحات الرابنية يف أ طوار حياهتا، وتظهر ما تس تلزمه هذه الفقرة تفيد: ان املوجودات تؤدي أ نواعا  من ال 

لهية وتقتضهيا من حاالت.  الاسامء اال 

مثال : يقتيض امس الرحمي الاشفاق، ويقتيض امس الرزاق اعطاء الرزق، ويس تلزم امس اللطيف التلطيف.. 

ء، ِبياته ووجوده، وهكذا. فّك امس من الاسامء الالهية هل مقتىض. ولك ذي حياة يبني مقتىض تكل الاسام

 وهو يف الوقت نفسه يس بّح هلل احلكمي بعدد أ هجزته.

مثال : اذا أ لك الانسان فواكه طيبة، فاهنا تتجزأ  وتتالىش يف معدته وهتضم ومتحى ظاهرا ، ااّل اهنا تعطى لك 

مناء خلية من خالاي جسمه، ذلة وذوقا  مضن فعالية، فضال  عن الفم واملعدة،  ويكون مدار ِحمَك كثري  ة جدا  اك 

 احلياة يف اقطار اجلسم وادامهتا، والطعام نفسه يرىق من الوجود النبايت اىل مرتبة حياة الانسان.

كذكل عندما ختتفي املوجودات وراء س تار الزوال تظل بدال  عهنا تسشيحات ابقية كثرية جدا  لّك موجود من 

لهية ومقتضياهت ا يف يد تكل الاسامء، اي تودعها اىل وجوٍد ابق. املوجودات وتودع نقوش كثري من الاسامء اال 
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وهكذا متيض وترحل. تُرى لو بقيت أ لوف من انواع الوجود ـ اليت انلت نوعا  من البقاء ـ بديال  عن ذهاب 

وجود موقت فاٍن، أ ميكن أ ن يُقال: ايحرسة عىل ذكل الوجود املوقت! او أ نه مىض اىل عبث! او ِلَم رحل هذا 

 ؟ ! أ فيمكن ان يُف تىك عىل هذه الصورة؟.اخمللوق اللطيف
#382 

بل ان الرمحة واحلمكة واحملبة يف حق ذكل اخمللوق تقتيض هكذا، بل هو هكذا. وااّل يلزم ترك أ لوف املنافع 

 للحيلوةل دون حدو  رضر واحد. وعندئٍذ حتد  أ لوف الارضار!.

املوجودات وراء اس تار الزوال والفراق  مبعىن ان الاسامء احلس ىن: الرحمي، احلكمي، الودود تس تلزم ميض

 وتقتضهيام والتعارضهام.

u :الاشارة اخلامسة 

 ] وخامسا : لظهور الفؤوانت الس بحانية واملفاهد العلمية [

تفيد هذه الفقرة: ان املوجودات ـ والس امي الاحياء مهنا ـ بعد ارحتالها من وجودها الظاهري ترتك كثريا  من 

  اىل شأ هنا.الامور الباقية مث متيض

 وقد بينا يف الرمز الثاين:

ان يف شؤون الربوبية حمبة مطلقة وشفقة مطلقة وافتخارا  مطلقا  ـ ان جاز التعبري ـ ورىض مقدسا  مطلقا  

ـ وذلة مقدسة مطلقة وفرحا  مزنها  مطلقا  مبا يليق بذاته اجلليةل املقدسة  ـ ان جاز التعبري  ورسورا  مقدسا  مطلقا  

اليه وتزنهه وتقدسه س بحانه، اذ تُفاهد أ اثر تكل الفؤون املزنهة، الن ما تقتضيه تكل الفؤون ويوافق تع

ـ ابس مترار  ـ املوجودات  هوسوق املوجودات برسعة يف فعالية حمرّية، مضن تبديل وتغيري وزوال وفناء، فرتسل 

نية يف سري وس ياحة داامني، يف من عامل الفهادة اىل عامل الغيب. فاخمللوقات مضن جتليات تكل الفؤون الراب

حركة وجوالن مس مترين. فهيي هبذه الس ياحة واحلركة ادلاامتني متل  أ ذان اهل الغفةل بنعيات الفراق والزوال، 

 وتف نف اسامع اهل الاميان بنغامت اذلكر والتسشيح.

 والكيفيات واحلاالت وبناء  عىل هذا الرّس، مفا من موجود يرحل عن الوجود االّ ويرتك يف الوجود من املعاين

 ما يكون مدارا  ابقيا  لظهور شؤون ابقية لواجب الوجود س بحانه.

مث ان ما قضاه ذكل املوجود من اطوار واحوال، يرتكه عندما يرحل وجودا  مفصال  ـ ميثل وجوده اخلاريج ـ 

كل ادلوائر اليت يه عناوين يف دوائر الوجود العلمي من امثال اال مام املبني والكتاب املبني واللوح احملفوظ، ت

 العِل الازيل.

 فّك فاٍن اذا  يرتك وجودا  ويكسب لنفسه ولغريه أ لوفا  من انواع الوجود.
#383 
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مثال : تلقى مواد اعتيادية اىل ماكنة مصنع عظمي، فتحرتق تكل املواد ومتحى ظاهرا ، ولكن ترتسب مواد كيمياوية 

، فضال  عن قيام قوة خبارها بتحريك دواليب ذكل املعمل مما يؤدي اىل مثينة وادوية هممة يف اانبيق ذكل املصنع

 نسج الامقفة من هجة وطبع الكتب من هجة اخرى وانتاج السكر من هجة اخرى مثال .

 مبعىن؛ ان يف احرتاق تكل املواد الاعتيادية وفناهئا الظاهري جتد أ لوف الاش ياء الوجود.

 كن يور  انواعا  من وجود رفيع.مبعىن؛ يذهب وجود اعتيادي ويفىن، ول

فهل يقال يف مثل هذه احلاةل: ايخسارة عىل تكل املواد الاعتيادية؟ أ فيُفىك هكذا؟ أ يُقال: ِلَم مل يرأ ف صاحب 

 املصنع ِبال تكل املواد وحرقها وحماها؟

 وجود فاٍن نواة )وهلل املثل الاعىل( ان اخلالق احلكمي والرحمي والودود، يُفغل مصنع الاكئنات جاعال  من لك

النواع من الوجود البايق، ومدارا  الظهار مقاصده الرابنية مظهرا  به شؤونه الس بحانية متخذا  اايه مدادا  لقِل 

قدره، ومكواك  لنسج قدرته، وذكل مبقتىض الرمحة واحلمكة والودودية. فيدفع س بحانه بفعالية قدرته الاكئنات 

مما النعرفه من عناايت غالية ومقاصد عالية. فتسوق تكل الفعالية املوجودات  لتؤدي هماهما وفعالياهتا الجل كثري

لكها حىت جتعل اذلرات جتول جوالان ، واملوجودات تسري سرياان ، واحليواانت تس يل س يالان ، والس يارات 

 تدور دوراان . فتجعل الكون يتلكم وينطق ويتلو أ ايت خالقه بصمت ويس تكتهبا.

د جعل س بحانه اخمللوقات الارضية عروشا  هل؛ اذ جعل الهواء نوعا  من عرش ل مره ومن حيث الربوبية ق

وارادته، وعنرص النور عرشا  أ خر لعلمه وحمكته، واملاء عرشا  أ خر الحسانه ورمحته، والرتاب نوعا  من عرش 

حيائه. ويسرّي ثالثة من تكل العروش فوق اخمللوقات الارضية.  حلفظه وا 

! ان احلقيقة السامية اليت بينت يف هذه الرموز امخلسة والاشارات امخلس امنا تفاهد بنور فاعِل علام  قاطعا  

القرأ ن والمتتكل ااّل بقوة الاميان، وااّل س تعم ظلامت مرعبة بدال  من تكل احلقيقة الباقية، ومتتىلء ادلنيا الهل 

كون ابلنس بة هل حجامي  معنواي   اليطاق، الضالةل بأ لوان الفراق واصناف الزوال وتطفح ابنواع العدم ويصبح ال

 اذ حييط بوجود أ ين ابلنس بة هل ما الحيدمن العدم لكَّ شئ ، فاملايض واملس تقبل مجيعا  
#384 

 مملوءان  بظلامت العدم. فالجيد الضال ااّل نورا  كئيبا  حزينا  يف حاهل احلارضة ويه زمان قصري جدا .

ميان اذا بنور وجود يفاهد من ال زل اىل الابد فيتعلق به وحيقق به ولكن ما ان يأ يت رس القرأ ن ونور الا

 سعادته الابدية.

 خالصة الالكم:

نقول كام قال )نيازي املرصي(
1

: 
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 لو اكن النَفس ِبرا  زاخرا   "

راب   راب  ا   وتقطع هذا الصدر ا 

 "اانيج اىل ان يبح هذا الصوت 

 واقول:

 ايحق ايموجود اييح ايمعبود

 ايرحمي ايودود ايحكمي ايمقصود

 واقول صارخا :

هل ااّل هللا املكل احلق املبني محمد رسول هللا صادق الوعد الامني.  الا 

 واعتقد جازما  واثشت:

ان البعث بعد املوت حٌق واجلنة َحٌق والنار َحٌق.. وان السعادة ال بدية حٌق وان هللا رحمي حكمي ودود. وان 

 ش ياء وشؤوهنا.الرمحة واحلمكة واحملبة حميطة جبميع الا

 )وقالوا امحلد هلل اذلي هدينا لهذا وما كنا لهنتدي لوال ان هدينا هللا لقد جاءت ُرُسُل ربنا ابحلق(.

ََّك َانَْت الَْعلمُي الَْحكمِي( َّْمَتنا ِان ْبَحانََك اَل ِعِْلَ لَنَا ِااّل ما عَل  )س ُ

ن نسينا او أ خطأ ان(  )ربنا التؤاخذان ا 

--- 
1
 بــ فلقّب ، الازهر، يف دراس ته أ مكل .م( ودل يف قرية قريبة لوالية "مالطية" 1214 - 1215يف )شاعر تريك صو   

. هل ديوان شعر ومؤلفات مهنا: رساةل احلس نني، موائد العرفان، وعوائد الاحسان، هداية الاخوان. توىل «املرصي»

 املرتمج. - الارشاد يف مدارس  اس تانبول العلمية

#385 

  س يدان محمد صالة تكون كل رضاء  وحلقّه اداء  وعىل أ هل وحصبه وسِل.اللهم َصّل عىل

 أ مني.وامحلد هلل رب العاملني

س بحان من جعل حديقة ارضه مفهر صنعته.. َمحرش خلقِتِه.. مظهر قدرتِه.. مدار حمكته.. َمزهَر رمحته.. 

 مزرع جنتِه.. ممّر اخمللوقات.. مس يل املوجودات.. مكيل املصنوعات.

 ُن احليواانت، منقُّش الطيورات..ُممثُّر الفجرات، ُمَزّهُر النبااتت..مفزيّ 

 معجزاُت علمه.. خوارُق ُصنعه.. هدااي ُجوده.. براهني لطفه..

 دالئُل الوحدة.. لطائف احلمكة.. شواهد الرمحة.
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م الازهار، من زينة الامثار،  تشسُّ

 تسّجُع الاطيار، يف نسمة الاُسار،

  خدود الازهار ،هتّزُج الامطار، عىل

 تزيُّن الازهار، تّّبُج الامثار.. يف هذه اجِلنان،

 ترّحُم الوادلات عىل الاطفال الصغار يف لك احليواانت والانسان:

ُف ودودٍ   تعرُّ

ُد رمحن  تَودُّ

ُم حنّانٍ   ترحُّ

ِ َمنّاٍن.. للجِن والانسان، والروح واحليوان واملكَلِ واجلَان.  حتننُّ
#386 

 اذليل الاول

 (77)الفرفان: قُْل َما يَْعَبؤا ِبمُكْ َريّب لْوال ُدعَأ ُؤُْك( )

 النكتة الاوىل:

اعِل ان ادلعاء رس عظمي للعبادة، بل هو مخ العبادة وروهحا، وادلعاء ـ مثلام ذكرانه يف مواضع اخرى كثرية ـ 

 عىل انواع ثالثة.

 النوع الاول من ادلعاء:

ودعة يف الفئ. فاحلبوب والنوايت مجيعها تسأ ل فاطرها احلكمي بلسان هو دعاء بلسان الاس تعداد والقابلية امل

اس تعدادها وقابلياهتا املودعة فهيا قائةل: اللّهم اي خالقنا هئ لنا منوا  نمتكن به من ابراز بدائع اسامئك احلس ىن، 

 الفجرة والسنبل. فنعرضها امام الانظار.. حفّول اللّهم حقيقتنا الصغرية اىل حقيقة عظيمة.. تكل يه حقيقة

ومثة دعاء من هذا النوع ـ اي بلسان الاس تعداد ـ هو اجامتع الاس باب. فاجامتع الاس باب دعاء الجياد 

املسشب، اي ان الاس باب تتخذ وضعا  معينا  وحاةل خاصة ِبيث تكون لكسان حال يطلب املسشب من 

كون جشرة، وذكل بلسان اس تعدادها فيتخذ القدير ذي اجلالل، فالبذور ــ مثال ــ تسأ ل ابرءها القدير ان ت

لٌك من املاء واحلرارة والرتاب والضوء حاةل معينة حول البذرة حىت تكون تكل احلاةل ك هنا لسان ينطق ابدلعاء 

 قائال  : اللّهم اي خالقنا اجعل هذه البذرة جشرة.

ل ان يُفوض امرها ويس ند خلقها نعم، ان الفجرة اليت يه معجزة قدرة الهية خارقة ال ميكن ِبال من الاحوا
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اىل تكل املواد الشس يطة اجلامدة الفاقدة للفعور، بل حمال احالهتا اىل تكل الاس باب.. فاجامتع الاس باب اذا  

 امنا هو نوع من  ادلعاء.

 النوع الثاين من ادلعاء:

 هو ادلعاء اذلي يُسأ ل بلسان حاجة الفطرة، فالاكئنات احلية مجيعها تطلب
#387 

يهبا وتسأ ل حاجاهتا ـ اخلارجة عن طوقها واختيارها ـ من خالقها الرحمي وتُس تجاب لها مطاليهبا وحاجاهتا مطال 

يف انسب وقت ومن حيث ال حتتسب، اذ ان ايدهيا قارصة عن ان تصل اىل ما تريد أ و دفع حاجة لها، فارسال 

حيث ال حتتسب امنا هو من قبل  لك ما تطلبه اذن مما هو خارج عن طوقها واختيارها ويف انسب وقت ومن

 حكمي رحمي. واغداق هذا الاحسان والانعام ما هو الا اس تجابة دلعاء فطري.

حنصل من هذا: ان هذا النوع من ادلعاء الفطري تنطلق به أ لس نة حاجة الفطرة مجليع الاكئنات فتسأ ل اخلالق 

 املسشبات. القدير مطاليهبا، واليت يه من قبيل الاس باب تسأ ل القدير العلمي

 النوع الثالث من ادلعاء:

 هو ادلعاء اذلي يسأ هل ذوو الفعور لتلبية حاجاهتم. وهذا ادلعاء نوعان ايضا :

فالقسم الاول: مس تجاب عىل الاغلب ان اكن قد بلغ درجة الاضطرار، أ و اكن ذا عالقة قوية مع حاجة الفطرة 

 بلية، أ و اكن خالصا  صافيا  انبعا  من مصمي القلب.وموافقة معها، أ و اكن قريبا  من لسان الاس تعداد والقا

ان ما احرزه الانسان من ريق، وما انل من كفوفات ما هو الا نتيجة هذا النوع من ادلعاء، اذ ما يطلقون 

عليه من خوارق احلضارة والامور اليت حيس بوهنا مدار افتخار اكتفافاهتم ما هو الا مثرة هذا ادلعاء املعنوي 

الشرشية بلسان اس تعداد خالص فأ س تجيب لها. مفا من دعاء يُسأ ل بلسان الاس تعداد وبلسان  اذلي سأ لته

 حاجة الفطرة الا اس تجيب ان مل يكن هناك مانع، واكن مضن رشائطه املعينة.

 أ ما القسم الثاين: فهو ادلعاء املعروف دلينا. وهذا ايضا  فرعان:

 احدهام فعيل وال خر قويل.

نوع من دعاء فعيل، يطلب الانسان الرزق من رزاقه احلكمي، يطلبه منه ال من الرتاب، مفثال : حر  الارض 

 فالرتاب ابب خلزينة رمحته الواسعة ليس الا، يطرقه الانسان ابحملرا .

 وذكل يف بضع ناكت أ تية: "القويل"س نطوى تفاصيل الاقسام الاخرى ونذكر بضعة ارسار لدلعاء 
#388 

 النكتة الثانية

316



تأ ثري ادلعاء عظمي، وال س امي اذا دام واكتسب اللكية، فهذا ادلعاء يمثر عىل الاغلب ويس تجاب دااما . اعِل ان 

 عليه هللا حىت يصح ان يقال: ان سشب خلق العامل امنا هو دعاء، حيث ان ادلعاء العظمي للرسول الاعظم صىل

ون الشرشية مجعاء اليت تسأ ل ادلعاء وسِل وهو يتقدم العامل الاساليم اذلي يدعو ادلعاء نفسه، ومه يتقدم

نفسه.. ذكل ادلعاء هو: السعادة الابدية، وهو سشب من اس باب خلق العامل. اي أ ن رب العاملني قد عِل بعلمه 

وسِل سيسأ هل السعادة الابدية واحلظوة بتجل من جتليات اسامئه  عليه هللا الازيل ان ذكل الرسول الكرمي صىل

رشية قاطبة بل ابمس املوجودات.. فاس تجاب س بحانه وتعاىل ذلكل ادلعاء العظمي احلس ىن، سيسأ هل ابمس الش 

 خفلق هذا العامل.

مفا دام ادلعاء قد  اكتسب هذه الامهية العظيمة والسعة الفامةل فهل ميكن أ ال يس تجاب؟ وهل ميكن دلعاء 

عونه متفقني، يف لك حني، يلهج به مئات املاليني من الشرش ـ يف الاقل ـ ومنذ الف وثال  مائة س نة، يد

بل يدعو معهم لك الطيبني من اجلن واملكل والروحانيات ممن ال حيصون وال يعدون..  هل ميكن الا يس تجاب 

لهية العظيمة والسعادة اخلادلة. عليه هللا هذا ادلعاء اذلي يدعونه للرسول الكرمي صىل  وسِل لينال الرمحة اال 

يَة والسعة وادلوام اىل هذا احلد حىت بلغ درجة لسان الاس تعداد وحاجة مفا دام قد اكتسب هذا ادلعاُء اللك 

وسِل قد اعتىل  نتيجة ادلعاء ــ مرتبة  عليه هللا الفطرة، فالبد ان ذكل الرسول الكرمي محمد بن عبد هللا صىل

 رفيعة عالية ِبيث لو اجمتعت العقول مجيعا  لالحاطة ِبقيقة تكل املرتبة لعجزت نجزا  اتما .

وسِل ...  عليه هللا فشرشاك اهيا املسِل! ان كل شفيعا  كرميا  يف يوم احلرش الاعظم، هو هذا الرسول احلبيب صىل

 فاسع لنيل شفاعته ابتباع سنته املطهرة.

وسِل وهو حبيب رب العاملني اىل هذه الكرثة من ادلعاء  عليه هللا فان قلت: ما حاجة الرسول الكرمي صىل

 والصلوات عليه؟

وسِل ذو عالقة قوية مع سعادة امته قاطبة، فهل حصته مما يناهل لك فرد من افراد  عليه هللا واب: انه صىلاجل

 امته من انواع السعادة، وهو  حيزن ايضا  ويتأ مل لّك مصيبة تصيهبم.

 فعىل الرمغ من ان مراتب الكامل والسعادة ِبقه ال حد لها، فان اذلي يرغب
#389 

ال افراد امته اذلين ال حيدون انواعا  ال حتد من السعادة ويف أ زمان ال حتد، ويتأ مل بأ نواع رغبة شديدة يف ان تن

ال حد لها من شقاهئم ومصائهبم، البد أ نه حمتاج وحري به صلوات ال حد لها وأ دعية ال حد لها ورمحة ال حد 

 لها.

لكسوف واخلسوف، وقد يدعى احياان  فان قلت: يُدعى أ حياان  بدعاء خالص ل مورتقع قطعا  اكدلعاء يف صالة ا

 المور ال ميكن وقوعها..
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اجلواب: لقد اوحضنا يف لكامت اخرى: ان ادلعاء نوع من العبادة، حيث يعلن الانسان نجزه وفقره ابدلعاء. أ ما 

املقاصد الظاهرية فهيي اوقات تكل الادعية والعبادة ادلعائية، ويه ليست نتاجئ الادعية وفوائدها احلقيقية، 

الن فائدة العبادة ومثرهتا متوهجة اىل ال خرة، اي جينهيا ادلاعي يف ال خرة، ذلا لو مل حتصل املقاصد ادلنيوية اليت 

 يتضمهنا ادلعاء فال جيوز القول: ان ادلعاء مل يس تجب، وامنا يصح القول: انه مل ينقض بعد وقت ادلعاء.

يسأ لها مجيع اهل الاميان يف مجيع الازمنة، يسأ لونه فهل ميكن اي ترى أ اّل يس تجاب دعاء للسعادة اخلادلة، 

ـ اليت تفهد الاكئنات لسعة  ابحلاح وخلوص نية  وابس مترار. فهل ميكن الا يقبل الرحمي املطلق والكرمي املطلق ـ

 رمحته ومشول كرمه ــ هذا ادلعاء، وهل ميكن الا تتحقق تكل السعادة الابدية!؟ الك مث الك..

 النكتة الثالثة:

تكون جبهتني: فاما أ ن يس تجاب ادلعاء بعينه أ و مبا هو افضل منه  "ادلعاء القويل الاختياري"اس تجابة  ان

 وأ وىل.

مفثال : يدعو احدمه ان يرزقه هللا مولودا  ذكرا ، فريزقه هللا تعاىل مولودة مكرمي علهيا السالم، فال يقال عندئذ: 

 ن دعائه.ان دعاءه مل يس تجب، بل قد اس تجيب مبا هو افضل م

مث ان الانسان قد يدعو لنيل سعادة دنيوية، فيس تجيب هللا هل لسعادة اخروية فال يقال: ان دعاءه مل 

 يس تجب، بل قد اس تجيب مبا هو انفع هل... وهكذا.

فنحن اذن ندعوه س بحانه ونسأ ل منه وحده، وهو يس تجيب لنا، الا أ نه يتعامل معنا عىل  وفق حمكته النه 

بغي للمريض االّ يهتم حمكة الطبيب اذلي يعاجله، اذ رمبا يطلب منه ان يداويه ابلعسل، فال حكمي علمي.. فين 

 يعطيه الطبيب ــ لعلمه انه
#390 

ـ الا دواء مرا  علقام !.  فال حيق للمريض ان يقول: ان الطبيب ال يس تجيب  دلعايئ، بل قد اس متع  مصاب ابمحلى 

 نه.الانته ورصاخه، واجابه فعال ، وبأ فضل م 

 النكتة الرابعة:

ان اطيب مثرة حارضة جينهيا املرء من ادلعاء وأ ذّلها، وان امجل نتيجة أ نية حيصل علهيا املرء من ادلعاء وأ لطفها 

 يه ال يت:

ان ادلاعي يعِل يقينا  ان هناك من يسمعه، ويرتمح عليه ويسعفه بدوائه، وقدرته تصل اىل لك شئ. وعندها 

حيدا  فريدا  يف هذه ادلنيا الواسعة بل هناك كرمي ينظر اليه بنظر الكرم والرمحة، يستفعر يف نفسه انه ليس و 

فيدخل الانس اىل قلب ادلاعي، ويتصور انه يف كنف الرحمي املقتدر عىل قضاء حاجاته غري احملدودة ودفع 
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عن اكههل عبئا   اعدائه غري املعدودة. ويف حضور دامئ امامه، فيغمره الفرح والانرشاح، ويفعر انه قد القى

 ثقيال ، فيحمد هللا قائال : امحلد هلل رب العاملني.

q  :النكتة اخلامسة 

ان ادلعاء روح العبادة وخمها، وهو نتيجة اميان خالص، ل ن ادلاعي يُظهر بدعائه أ ن اذلي هييمن عىل العامل لكه 

ف أ بعد مقاصدي وهو البصري ويّطلع عىل أ خفى أ موري وحييط بّك شئ علام  هو القادر عىل اغاثيت واسعا

جبميع احوايل والسميع لندايئ، ذلا فال اطلب الا منه وحده فهو يسمع اصوات املوجودات لكها، والبد انه 

 يسمع صويت وندايئ ايضا .. وهو اذلي يدير الامور لكها فال انتظر تدبري ادق اموري الا منه وحده.

خلالص اذلي هيبه ادلعاء للمرء، وانظر مدى ما يظهره ادلعاء من وهكذا فيا اهيا املسِل! تأ مل يف سعة التوحيد ا

)الفرقان: حالوة خالصة لنور الاميان وصفائه، وافهم منه حمكة قوهل تعاىل:  )قل ما يعبؤا بمك ريب لوال دعاؤُك( 

ه خوايه )َاكر ن.. وانه حلق ما قيل: (29)غافر:واس متع اىل قوهل تعاىل  )وقال ربمك ادعوين اس تجب لمك(  (77

 اي لو مل يرد القضاء ما أ هلم ادلعاء. داد نه دادى خواه(

ََّك َانَْت الَْعلمُي الَْحكمُي( ْبَحانََك اَل ِعِْلَ لَنَا ِااّل َما عَلّْمَتنَا ِان  )س ُ

اللهم صّل عىل س يدان محمد من الازل اىل الابد عدد ما يف عِل هللا وعىل أ هل وحصبه وسِل. سلّمنا وسِّل ديننا 

  وامحلد هلل رب العاملني.أ مني
#391 

 اذليل الثاين

 "خيص املعراج النبوي  "

 ابمسه س بحانه

ْمِدِه( ّبُح ِِبَ  )َوِاْن ِمْن ََشٍء ِااّل يُس َ

حميِ  مْحِن  الرَّ  ِبْسم هللا الرَّ

)ولقد رأ ه نزةل  أ خرى _ عند سدرة املنهتيى_  عندها جنة املأ وى _ اذ يغىش السدرة ما يغىش _ ما زاغ 

 (.15ـ 13)النجم: وما طغى _ لقد رأ ى من أ ايت ربّه الكّبى( البرص

 س نشني مخس ناكت تدور حول قسم املعراج من قصيدة املودل النبوي.

النكتة الاوىل: ان الس يد سلامين أ فندي 
1

اذلي كتب قصيدة حول املودل النبوي الرشيف، يبني فهيا أ حدا   

نه من ال ولياء الصاحلني ويستند يف قصيدته اىل رواايت عفق حزين حول الّباق اذلي جئ به من اجلنة. ول  
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 يف السرية، الشك انه يعّّب بتكل الصورة عن حقيقة معينة. واحلقيقة يه ال تية:

ان خمللوقات عامل البقاء عالقة قوية بنور رسول هللا صىل هللا عليه وسِل ، اذ ابلنور اذلي أ ىت به س تعّمر اجلنة 

س، ولواله ملا اكنت تكل السعادة الابدية، وملا َعرت اجلن والانس اجلنة، والتنّعموا ودار ال خرة ابجلن والان

 جبميع انواع خملوقات اجلنة، اي لواله لبقيت اجلنة خاوية وخالية من سكنهتا.

 ولقد ذكران يف الغصن الرابع من اللكمة الرابعة والعرشين:

ّّب عن طائفته، ويف مقدمة اولئك اخلطباء، البلبل لقد انتخب من لك نوع من الانواع بلبال ، خطيبا ، يع

العاشق للورد، اذلي يعلن عن حاجات طائفة احليواانت البالغة حّد العفق، ازاء قافةل النبااتت ال تية من 

لهية واحلامةل ل رزاق  خزينة الرمحة اال 

--- 
1
وهو  «وس يةل النجاة»ع فهيا ومضها يف كتاب هو سلامين جليب، أ ول من دجب قصيدة يف املودل النبوي ابلرتكية، وقد بر    

 املرتمج - هـ يف بورصه.759من اهل الوالية والصالح تويف يف  س نة

#392 

احليواانت.. تعلهنا هذه البالبل بنغامهتا الرقيقة عىل رؤوس امجل النبااتت تعبريا  عن حسن الاس تقبال املفعم 

 ابلتسشيح والهتليل.

وسِل اذلي هو سشب خلق الافالك، ووس يةل سعادة ادلارين،  عليه هللا ىلفالرسول الكرمي محمد الامني ص

وحبيب رب العاملني، فكام اكن س يدان جّبيل عليه السالم ممثال  عن نوع املالئكة، يف طاعته وخدمته بكامل 

اانهتا لها احملبة مبينا  رس جسود املالئكة وانقيادمه لس يدان أ دم عليه السالم.. فأ هل اجلنة كذكل، بل حىت حيو 

وسِل. وقد عّّب الس يد سلامين افندي عن هذه احلقيقة مبفاعر  عليه هللا عالقات بذكل الرسول الكرمي صىل

 وسِل. عليه هللا احلب والعفق اليت اطلقها الّباق اذلي ركبه الرسول صىل

حملبة الزنهية هلل س بحانه النكتة الثانية: ان أ حد أ حدا  قصيدة املعراج النبوي هو ان الس يد سلامين قد عّّب عن ا

 ."قد عفقتك "وسِل جبمةل:  عليه هللا وتعاىل جتاه الرسول الكرمي صىل

فهذه التعابري مبعانهيا العرفية التليق بقدسيته وتعاليه س بحانه، ولكن ل ن الس يد سلامين افندي من اهل الوالية 

ملسلمني، فالشك ان املعىن اذلي واهل احلقيقة، حيث ان قصيدته هذه لقيت القبول والرىض دلى عامة ا

 أ ظهره حصيح، وهو هذا:

ان ّلّل س بحانه وتعاىل جامال  وكامال  مطلقني، وان مجيع انواع امجلال والكامل املنقسمة عىل الاكئنات مجيعها، يه 

 امارات عىل جامهل وكامهل واشارات الهيام وعالمات علهيام.

هل ابلبداهة، فاّلّل س بحانه وتعاىل حيب جامهل ِبٍب يليق وحيث ان لك صاحب جامل وكامل، حيب جامهل وكام
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 بذاته اجلليةل. وانه حيب ايضا  أ سامءه اليت يه شعاعات جامهل جّل وعال.

ذن صنعته اليت تظهر جامل أ سامئه.  واذ انه حيب أ سامءه، فانه حيب ا 

 وحيب اذن مصنوعاته اليت يه مرااي مجلاهل وكامهل.

نه حيب ما يبنّي جامهل   وكامهل، فانه حيب حماسن خملوقاته اليت تفري اىل جامل اسامئه وكاملها.واذ ا 

 ويفري القرأ ن احلكمي يف أ ايهتا اىل هذه الانواع امخلسة من احملبة.

 وسِل اذلي هو امكل فرد يف مصنوعات هللا، وابرز خشصية عليه هللا وهكذا فالرسول الكرمي صىل
#393 

لهية بذكٍر جذاب وتسشيح وهتليل.. وهو اذلي فتح بلسان يف خملوقاته.. وهو اذلي يقّدر ويع لن عن الصنعة اال 

ـ ال ايت الكونية ادلاةل  ـ بلسان القرأ ن  القرأ ن خزائن جامل الاسامء احلس ىن وكاملها.. وهو اذلي يبنّي بياان  ساطعا  

لهية بعبوديته اللكية، حىت حظي بأ مت جتليات  عىل كامل صانعها.. وهو اذلي أ ّدى وظيفة املرأ ة للربوبية اال 

 الاسامء احلس ىن لكها، جبامعية ماهيته.

 فالجل ما س بق يصح ان يقال:

 وسِل اذلي هو امكل مرأ ة ذات شعور ذلكل امجلال. عليه هللا ان امجليل ذا اجلالل حملبته جامهل حيب محمدا  صىل

مرأ ة تعكس تكل الاسامء احلس ىن. وسِل اذلي هو أ جىل  عليه هللا وانه س بحانه حملبته اسامءه حيب محمدا  صىل

 وحيب من يتف هبون مبحمد صىل هللا عليه وسِل  ايضا ، لك حسب درجته.

وسِل اذلي أ علن عن تكل الصنعة يف ارجاء الكون برمته  عليه هللا وانه س بحانه حملبته صنعته حيب محمدا  صىل

 شوقا  اليه.. وحيب ايضا  من يتبعونه.حىت جعهل يف نفوة وشوق يرن به مسع الساموات ويثري به الّب والبحر 

وسِل، اذ هو افضل الناس طرا  اذلين مه امكل ذوي  عليه هللا وانه س بحانه حملبته مصنوعاته حيب محمدا  صىل

 الفعور، اذلين مه امكل ذوي احلياة، اذلين مه امكل مصنوعاته س بحانه.

وسِل، اذ هو يف ذروة الاخالق امحليدة، كام اتفق  عليه هللا وانه س بحانه حلبه اخالق خملوقاته حيب محمدا  صىل

 علهيا الاولياء والاعداء، وحيب كذكل من يتف هبون به يف الاخالق، لك حسب درجته.

مبعىن ان حمبة هللا قد احاطت ابلكون كام احاطت به رمحته، ولهذا فان أ عىل مقام يف الوجوه امخلسة املذكورة 

 ."حبيب هللا"وسِل، ول جهل منح امس  عليه هللا مقام خّص مبحمد صىلمضن احملبوبني اذلين الحرص هلم هو 

علام  ان هذا التعبري، مرصاد  "قد عفقتك  "ولقد عّّب سلامين افندي عن هذا املقام الرفيع، مقام احملبوبية، بقوهل: 

للخيال معىن اليليق للتفكر ليس ااّل، واشارة اىل هذه احلقيقة من بعيد. ومع ذكل فان هذا التعبري لكونه يومه 

 ."قد رضيت عنك  "بفأ ن الربوبية اجلليةل، مفن الاوىل القول: 
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#394 

 اذليل الثاين

 ابملعاين املقدسة احلقائق تكل عن التعبري عن عاجزة املعراج قصيدة يف اجلارية احملاورات ان :الثالثة النكتة

 احلقائق اىل واشارات ااّل، ليس تفكر مراصدو  ومالحظة، تأ مل عناوين احملاورات تكل ان بل دلينا، املعروفة

 .عهنا التعبري الميكن اليت املعاين بعض عن وكناايت الاميان حقائق من قسم اىل وتنشهيات العميقة، السامية

وااّل، فليست تكل حماورات واحدا  اكحملاورات اجلارية يف القصص يك تكون ابملعاين املعروفة دلينا. اذ حنن 

لهم خبيالنا تكل احلقائق، من تكل احملاورات، بل ميكننا ان نس تلهم مهنا بقلوبنا ذوقا  اميانيا  النس تطيع ان نس ت 

مثريا ، ونفوة روحانية نورانية، ل ن هللا س بحانه كام النظري والششيه والمثيل هل يف ذاته وصفاته كذكل المثيل 

 كل التف به حمبته حمبة خملوقاته.هل يف شؤون ربوبيته، وكام التف به صفاته تعاىل صفات خملوقاته، كذ

 فهذه التعابري الواردة يف قصيدة املعراج تعّد من التعابري املتفاهبة. ولهذا نقول:

ـ تالمئ وجوب وجوده وقدسيته، وتناسب غناه اذلايت وكامهل املطلق. اي  ـ مكحبته تعاىل  ان ّلّل س بحانه شؤوان  

 ا  املعراج.ان القصيدة املذكورة تنبه اىل تكل الفؤون بأ حد

اخلاصة ابملعراج النبوي، حقائق املعراج مضن اصول الاميان. ذلا  "اللكمة احلادية والثالثون  "ولقد اوحضت 

 خنترص هنا مكتفني بذاك.

 النكتة الرابعة:

"وسِل قد رأ ى ربه وراء س بعني أ لف جحاب  عليه هللا انه صىل "سؤال: ان عبارة: 
1

 تعّّب عن 

--- 
1
)عيل( بن غالب فامي )اي كتاب( تلكّم فيه عىل احاديث احلجب الس بعني والس بعامئة والس بعني الف  وذكر ابو احلسن  

 جحاب..

وورد يف اهمات الكتب عن ابن عباس عن عيل وذكر حديث املعراج اىل ان وصل )اىل ان انهتيى اىل مقام مث وقف عند 

ل: ان جتاوزته احرتقت ابلنور. فقال النيب صىل هللا عليه ذكل فقلت: ايجّبيل يف مثل هذا املقام.. يرتك اخلل خليهل، فقا

وسِل :ايجّبيل هل كل من حاجة اىل ربك، فقال: ايمحمد سل هللا تعاىل يف ان ابسط جنايح عىل الرصاط المتك حىت 

 جيوزوا عليه. مث زج يب يف النور زجا  خفرق يب س بعون الف جحاب ليس فهيا جحاب يف به ال خر وانقطع عين حسن لك

 مكل.. اخل (.

ويف رواية اخرى عن ابن عباس ان رسول هللا صىل هللا عليه وسِل   بعد ان ذكر قصة املعراج )فِل ازل كذكل من جحاب 

 اىل جحاب حىت جاوزت س بعني جحااب  غلظ لك جحاب مسرية مخسامئة عام(.

هتيى ووصل اىل حمل من القرب قال صاحب املواهب حىت خرق جحب السموات وجاوز الس بع الطباق وجاوز سدرة املن 
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ما س بق به الاولون والاخرون فانكففت هل ُسائب احلجاب ظاهرا  وابطنا . نقال  من كتاب املواهب الدلنية للعالمة 

 املرتمج. - 199ــ 13ص 2القسطالين برشح الزرقاين اجملدل/
#395 

 اذليل الثاين

 اذا   املراد مفا .اكن شئ اي من شئ لك اىل أ قرب فهو املاكن، عن مزّنه س بحانه هللا   ان واحلال املاكن، بُعد

 .!العبارة؟ هذه من

وبُّينت بياان  شافيا  مفصال  مدعام  ابلّباهني، ااّل  "اللكمة احلادية والثالثني"اجلواب: لقد ُوحّضت تكل احلقيقة يف 

 اننا نقول هنا:

 عد.اانللهس بحانه قريب الينا غاية القرب، وحنن بعيدون عنه غاية الب

مثال: ان الفمس قريبة منا بوساطة املرأ ة اليت يف ايدينا. بل لك ما هو شفاف يكون نوعا  من عرٍش للفمس 

 ومزنل لها. فلو ان للفمس شعورا ، لاكنت حتاوران مبا يف ايدينا من املرأ ة. ولكننا بعيدون عهنا اربعة أ الف س نة.

الاعىل( اقرب اىل لك شئ من اي شئ اكن، النه  وهكذا ففمس الازل )بال تفشيه والمتثيل( )وهلل املثل

 واجب الوجود، ومزّنه عن املاكن، والحيجبه شئ، بيامن لك شئ بعيد عنه بعدا  مطلقا .

ومن هذا تفهم: رس املسافة الطويةل جدا  يف املعراج مع عدم وجود املسافة اليت تعّب عهنا ال ية الكرمية: )وحنن 

 (12)ق:أ قرب اليه من حبل الوريد( 

وسِل وطّيه املسافات الطويةل جدا  وجميئه يف أ ن واحد  عليه هللا وكذا ينبع من هذا الرس: ذهاب الرسول صىل

 اىل موضعه.

مفعراج الرسول ص هو؛ سريه وسلوكه، وهو عنوان واليته، اذ كام يعرج الاولياء اىل درجة حق اليقني من 

اين بدءا  من اربعني يوما  اىل اربعني س نة، كذكل الرسول درجات الاميان رقيا  معنواي  ابلسري والسلوك الروح

وسِل وهو سلطان مجيع الاولياء وس يدمه عرج جبسمه وحواسه ولطائفه مجيعا  البقلبه وروحه  عليه هللا صىل

وحدهام فاحتا  رصاطا  سواي  وجادة كّبى حىت بلغ أ عىل مراتب حقائق الاميان واسامها ابملعراج اذلي هو كرامة 

ته الكّبى يف اربعني دقيقة بدال  من اربعني س نة، وريق اىل العرش بسِّل املعراج وشاهد ببرصه بعني اليقني والي 

ـ اعظم حقائق الاميان، وهو الاميان ابهلل، والاميان ابليوم ال خر، ودخل اجلنة  ـ يف مقام قاب قوسني او ادىن 

 وشاهد السعادة الابدية
#396 

 اذليل الثاين

 روحاين بسري اي الروحاين والسلوك ابلسري امته اولياء مجيع ليميض مفتوحا   وتركه الكّبى دةاجلا ابب وفتح
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 .درجته حسب لك املعراج ذكل ظل يف  وقليب

 النكتة اخلامسة:

ان قراءة املودل النبوي وقصيدة املعراج عادة اسالمية مس تحس نة، وانفعة جدا ، بل يه مدار جمالسة ومؤانسة 

الاجامتعية الاسالمية. ويه درس يف غاية الذلة والطيب للتذكري ابحلقائق الاميانية. ويه اقوى لطيفة يف احلياة 

 وسِل. عليه هللا وس يةل مؤثرة وهميجة؛ ال ظهار أ نوار الاميان، وحتريك حمبة هللا، وعفق الرسول صىل

اهل من الكتّاب، وجيعل جنة نسأ ل هللا ان يدمي هذه العادة اىل الابد، ويرمح اكتهبا الس يد سلامين افندي وامث

 الفردوس مثوامه.. أ مني.

 خامتة

ملا اكن خالق هذا الكون، خيلق من لك نوع فردا  ممتازا  اكمال  جامعا ، وجيعهل مناط خفر وكامل ذكل النوع، 

فالشك انه خيلق فردا  ممتازا  واكمال  ـ ابلنس بة للاكئنات قاطبة ـ وذكل بتجيل الامس الاعظم من اسامئه 

س ىن. وس يكون يف مصنوعاته فردا  أ مكل اكالمس الاعظم يف اسامئه. فيجمع كامالته املنترشة يف الاكئنات يف احل 

 ذكل الفرد الامكل، وجيعهل حمط نظره.

والريب ان ذكل الفرد س يكون من ذوي احلياة، الن أ مكل انواع الاكئنات مه ذوو احلياة، ويكون من ذوي 

ياة مه ذوو الفعور، وس يكون ذكل الفرد الفريد من الانسان، الن الانسان الفعور، الن أ مكل انواع ذوي احل 

وسِل، ل نه مل يظهر أ حد  عليه هللا هو املؤهل ملا ال حيد من الريق. وس يكون ذكل الفرد حامت  محمدا  الامني صىل

 عليه هللا مي صىليف التأ رخي لكه مثهل منذ زمن أ دم عليه السالم واىل ال ن، ولن يظهر. الن ذكل النيب الكر

وسِل قد مض نصف الكرة الارضية ومخس الشرشية مضن سلطانه املعنوي وحامكيته اليت دامت أ لفا  وثالمثائة 

ومخسني عاما  بكامل هيشهتا وعظمهتا. واصبح اس تاذا  مجليع اهل الكامل يف مجيع انواع احلقائق، وانل أ رىق املراتب 

 يف السجااي امحليدة ابتفاق
#397 

 الثاين اذليل

 مائة من اكرث يتلوه اذلي الكرمي القرأ ن وأ ظهر ـ أ مره اول يف ـ وحده امجع العامل وحتدى والاعداء، الاصدقاء

 ..دقيقة لك يف الناس من مليون

وسِل هو ذكل الفرد الفريد ال احد غريه ابدا . فهو نواة هذا العامل  عليه هللا فالبد ان نشيا  كرميا  كهذا النيب صىل

 . عليه وعىل أ هل واحصابه الصالة والسالم بعدد انواع الاكئنات وموجوداهتا.ومثرته

وسِل اي الاس امتع اىل مبدأ  رقيه ومنهتاه. اي  عليه هللا واعِل ان الاس امتع اىل املولود النبوي ومعراجه صىل
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وية رفيعة للمؤمنني معرفة تأ رخي حياته املعنوية.. ذليذ، ونوراين، ومبعث خفر ل مته واعزتاز هلم، ومسامرة عل

ماما  وشفيعا  هلم.  اذلين اختذوه رئيسا  وس يدا  وا 

 ايرب

 ِبرمة احلبيب الاكرم عليه الصالة والسالم، وِبق الامس الاعظم..

 اجعل قلوب انرشي هذه الرساةل ورفقاهئم مظهرا  ل نوار الاميان.

 واجعل أ قالهمم انرشة  ل رسار القرأ ن واهدمه اىل سواء السشيل.

 أ مني

ََّك َانَْت الَْعلمُي الَْحكمي( َّْمَتنا ِان ْبَحانََك اَل ِعِْلَ لَنَا ِااّل ما عَل  )س ُ

 البايق هو البايق

 سعيد النوريس

 املكتوب اخلامس والعرشون

 مل يؤلف
#398 

% 

 املكتوب السادس والعرشون

 هذا املكتوب السادس والعرشون عبارة

 عن اربعة مباحث ذات العالقة الشس يطة.

 الاول املبحث

 ابمسه س بحانه

ْمِدِه( ّبُح ِِبَ  )َوِاْن ِمْن ََشٍء ِااّل يُس َ

حميِ  مْحِن  الرَّ  ِبْسِم ِا الرَّ

نه هو السميُع العلمُي(  ما يزَْنَغنّك من الف يطاِن نَزغٌ فاس َتِعذ ابهلل ا   (32)فصلت:)وا 

 جحة القرأ ن عىل الف يطان وحزبه

ف يطان ويسكت اهل الطغيان، نتيجة حادثة وقعت فعال ، ان هذا املبحث الاول اذلي يُلزم ابليس ويفحم ال 

رّدا  عىل دسيسة ش يطانية رهيبة، ساقها مضن حمامكة عقلية حيادية. وقد كتشت تكل احلادثة قبل عرش س نوات 
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 واذكرها ال ن: "اللوامع"كتابة مجمةل يف كتاب 

رمي من حفاظ كرام يف جامع ابيزيد قبل تأ ليف هذه الرساةل ابحدى عرشة س نة كنت انصت يوما  اىل القرأ ن الك

 ابس تانبول، وذكل يف اايم شهر رمضان املبارك، واذا يب
#399 

أ مسع ك ن صوات  معنواي ، رصف ذهين اليه، دون ان ارى خشصه ابذلات، فأ عرُت هل السمع خياال ، ووجدته 

 يقول:

دية، ووازنته مبزيان حمامكة عقلية حيادية. انك ترى القرأ ن ساميا  جدا  والمعا  جدا ، فهالّ نظرت اليه نظرة حيا  -

 اعىن: افرض القرأ ن قول برش، مث انظر اليه بعد هذا الفرض هل جتد فيه تكل املزااي واحملاسن؟!

فافرتضت القرأ ن قول برش، ونظرت اليه من تكل الزاوية، واذا يب ارى نفيس يف  - يف احلقيقة - اغرترت به

رأ ن الساطعة، ومّع الظالم الارجاء كام يعم اجلامع لكه اذا مس احدمه ظالم دامس. فقد انطفأ ت اضواء الق

 مفتاح الكهرابء.

فعلمت عندها ان املتلكم معي هو ش يطان يريد ان يوقعين يف هاوية. فاس تعصمت ابلقرأ ن الكرمي نفسه، واذا 

املناظرة مع الف يطان عىل بنور يقذفه ا س بحانه يف قليب، أ جد نفيس به، قواي  قادرا  عىل ادلفاع. وحيهنا بدأ ت 

 النحو ال يت:

قلت: اهيا الف يطان! ان احملامكة احليادية، دون احنياز اىل احد الطرفني، يه الزتام موضع وسط بيهنام، بيد أ ن 

امنا يه ِالزتام الطرف اخملالف. فهيي ليست  - انت وتالميذك من الانس - احملامكة احليادية اليت تدعو الهيا

عن ادلين مؤقتا ، ذكل ل ن النظر اىل القرأ ن انه الكم برش واجراء حمامكة عقلية يف ضوء حيادية، بل خروج 

الّ اختاذ الطرف اخملالف اساسا ، والزتام للباطل اصال . وليس أ مرا  حياداي ، بل هو احنياز  هذا الفرض ما هو ا 

 للباطل وموالاة هل.

 ، وال الكم برش.فقال الف يطان: افرضه الكما  وسطا ، ال تقل انه الكم ا

 قلت:

وهذا ايضا  ال ميكن ان يكون قطعا . ل نه اذا وجد ماٌل منازع فيه، واكن املدعيان متقاربني اي قريبني بعضهام   -

من بعض ماكان ، حينئٍذ يوضع ذكل املال دلى خشص غريهام. او يف ماكن تناهل ايدهيام. فاياّم الطرفني اقام احلجة 

أ خذ املال. ولكن لو اكن املدعيان متباعدين، احدهام عن ال خر، غاية البعد، ك ن عىل ال خر، واثشت دعواه، 

مهنام، حسب القاعدة املعروفة.  "ذي اليد"يكون احدهام يف املرشق وال خر يف املغرب، عندئٍذ يرتك املال دلى 

 ذكل ل نه ال ميكن ترك املال يف موضع وسط بيهنام.
#400 
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ني وبضاعة سامية ومال رفيع هلل والبعد بني الطرفني، بعٌد مطلق ال حيده حد، وهكذا فالقرأ ن الكرمي، متاع مث

اذ هو البعد ما بني الكم رب العاملني والكم برش. ولهذا ال ميكن وضع املال وسط الطرفني، اذ ال وسط بيهنام 

لهيي. ولهذا ينبغي اطالقا . الهنام اكلوجود والعدم، فال وسط بيهنام. ذلا فان صاحب اليد للقرأ ن هو الطرف  اال 

ان يقبل ال مر هكذا وَسوق الادةل يف ضوهئا اي انه بيده س بحانه. االّ اذا اس تطاع الطرف ال خر دحض مجيع 

 الّباهني املفرية اىل انه الكم هللا، وتفنيدها الواحد تلو ال خر، عندئٍذ ميكنه ان ميّد يده اليه، وااّل فال.

ادلرة الغالية املثشتة ابلعرش الاعظم بأ الف من مثبتات الّباهني ههيات! من ذا يس تطيع ان يزحزح تكل 

 ادلامغة، واىّن ل حد اجلرأ ة عىل هدم دالئل الاَعدة القاامة، ليسقط تكل ادلّرة النفيسة من العرش السايم.

ك. فيا اهيا الف يطان! ان اهل احلق والانصاف حيامكون الامور حمامكة عقلية سليمة عىل هذه الصورة رمغ انف

 بل يزدادون امياان  ابلقرأ ن ابصغر دليل.

أ ما الطريق اذلي تدل عليه انت وتالميذك، اي لو افرتض القرأ ن الكم برش، ولو ملرة واحدة، أ ي لو اسقطت 

تكل ادلرة العظيمة الثابتة ابلعرش، اىل الارض، فيلزم وجود برهان قوي وعظمي يعلو مجيع الّباهني ويتسع مجليع 

ى عىل الارتفاع هبا من الارض ويثشهتا يف العرش املعنوي، وبذكل وحده ينجو من ظلامت ادلالئل، يك يقو 

الكفر واوهامه ويبلغ نور الاميان ويدركه، وهذا أ مر عسري قلاّم يوفق املرء اليه يف هذا الزمان، ومن هنا يفقد 

 ادية.الكثريون يف هذا الزمان امياهنم بدسيس تك امللفعة ابمس احملامكة العقلية احلي

 انّبى الف يطان قائال :

ان س ياق الالكم يف القرأ ن ششيه بالكم الشرش، فهو جيري حماوراته يف اسلوب حماورة الشرش، فاذا  هو الكم   -

برش! اذ لو  اكن الكم هللا، لاكن خارقا  للعادة يف لك هجاته، مبا يليق ابهلل، وال يف به الكم الشرش، مثلام ال 

 !تف به صنعة هللا صنعة برش

:  فقلت جوااب 

 فامي - ان رسولنا الاعظم صىل هللا عليه وسِل  ظل يف طور برشيته يف افعاهل واحواهل واطواره لكها  -
#401 

فانقاد انقياد طاعة لسنن هللا واوامره التكوينية، ك ي انسان أ خر. فاكن يقايس الّبد  - سوى معجزاته وخصائصه

غري عادية يف احواهل واطواره لكها، وذكل ليكون قدوة لالمة ابفعاهل، ويعاين الامل.. وهكذا مل يوهب هل خوارق 

ومرشدا  هلم ابطواره، وهاداي  للناس اكفة ِبراكته وسكناته. اذ لو اكن خارقا  للعادة يف لك اطواره لََما تس ىّن هل 

س اكفة، وملا اكن رمحة  ان يكون اماما  للناس اكفة، وقدوة هلم يف مجيع شؤونه ابذلات، ولََما اكن مرشدا   للنا

 للعاملني يف مجيع احواهل.

مام أ رابب الفعور ومرشد اجلن والانس وهادي الاكملني ومعِل اهل  كذكل الامر يف القرأ ن احلكمي، اذ هو ا 
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احلقيقة، فالرضورة تقتيض ان يكون عىل منط حماورة الشرش واسلوبه، ل ن الانس واجلن يس تلهمون مناجاهتم 

واهتم منه، ويذكرون مسائلهم بلسانه، ويتعرفون منه اداب معارشهتم.. وهكذا يتخذه لك منه، ويتعلمون دع

ماما  هل ومرجعا  يرجع اليه.  مؤمن به، ا 

لهيي اذلي مسعه س يدان موىس عليه السالم يف  ملا اطاق الشرش  "جبل الطور"فلو اكن القرأ ن عىل منط الالكم اال 

س تطاع ان جيعهل مرجعا  لفؤونه اكفة. فس يدان موىس عليه السالم، سامعه وال قََدر عىل الانصات اليه، وال ا

وهو من اويل العزم من الرسل، ما اس تطاع ان يتحمل االّ سامع بعٍض من الكمه س بحانه، حيث قال: أ هكذا 

الكمك؟ قال هللا: يل قوة مجيع الالس نة 
1

 ولكن الف يطان عاد قائال :

ة مبا يف القرأ ن، أ ال ميكن لشرش ان يأ يت بفئ ششيه ابلقرأ ن ابمس كثري من الناس يذكرون مسائل دينية ششهي  -

 ادلين؟

 فقلت مس تلهام  من فيض القرأ ن الكرمي.

ان ذا الـدين يبني احلق ويقول: احلق كذا، احلقيقة هكذا، وامر هللا هذا.. يقوهل بدافع حبه لدلين، وال  اوال :

 حّد هل، بأ ن يّدعي انه يتلكم ابمس هللا اويتلكم عنه فيقدّله يتلكم ابمس هللا حسب هواه، وال يتجاوز طوره مبا ال

لهيي:  يف الكمه س بحانه، بل ترتعد فرائصه امام ادلس تور اال 

 (.32)الزمر: )مفن أ ظُِل ممن َكذَب عىل هللا( 

--- 
1

مه بغري الالكم عن جابر ريض  هللا عنه قال، قال رسول هللا صىل هللا عليه وسِل :" ملا لكم هللا موىس يوم طور لك  

اذلي لكمه يوم انداه، فقال هل موىس: ايرب أ هذا الكمك اذلي لكمتين به؟ قال: ايموىس امنا لكمتك بقوة عرشة أ الف 

 (. 3/532لسان، ويل قوة ال لسن لكها وأ قوى من ذكل " )انظر: ادلر املنثور للس يوطي 

#402 

العمل مث يوفّق فيه، بل هذا حمال يف مائة حمال. ل ن انه ال ميكن ِبال من الاحوال ان يقوم برش هبذا  اثنيا :

اشخاصا  متقاربني ميكهنم ان يقدل احدمه ال خر. ورمبا ميكن ملن مه من جنس واحد أ و صنف واحد ان يتقمص 

احدمه خشصية ال خر، فيس تغفلوا الناس مؤقتا . ولكن ال ميكن ان يس تغفل احدمه الناس بصورة داامة. اذ 

واملعرفة مدى التصنع والتلكف يف اطواره وافعاهل ال حماةل. والبد أ ن ينكفف كذبه يوما ،  س يظهر ل هل العِل

فال تدوم حيلته قط. وان اكن اذلي يريد التقليد بعيدا  غاية البعد، ك ن يكون خشصا  اعتياداي  يريد أ ن يقدل ابن 

متكن ان خيدع أ حدا  من الناس، بل يكون سينا يف العِل، أ و راعيا  يريد أ ن يظهر مبظهر السلطان يف ملكه، فال ي 

 موضع اس هتزاء وخسرية، اذ لك حال من احواهل س ترصخ: ان هذا خّداع.

وكام انه حمال ظهور الرياعة )ذاببة الليل( ل هل الرصد والفكل مبظهر جنم حقيقي، طوال الف س نة، دون 
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ل الف س نة دون تصنع! وكام انه حمال تلكف! وكام انه حمال ظهور اذلابب مبظهر الطاووس ذلوي الابصار، طوا

تقمص جندي اعتيادي طور مفري يف اجليش واعتالء مقامه، مدة مديدة، من دون ان يكفف احد خداعه. 

وكام انه حمال ظهور مفرٍت اكذب ال اميان هل يف طور أ صدق الناس واكرثمه امياان  وارخسهم عقيدة، طوال حياته، 

 بال تردد وال اضطراب، وخيفي تصنعه عن انظار ادلهاة..امام انظار املتفحصني املدققني، 

فكام ان هذه الامثةل حماةل يف مائة حمال، وال ميكن ان يصّدقها لك من ميكل مسكة من عقل، بل البد أ ن حيمك 

 اذ يس تلزم: ـ اهنا هذاين وجنون.. كذكل افرتاض القرأ ن الكم برشـ  حاش هلل الف الف مرة حاش هلل

ب املبني اذلي هو جنم احلقيقة الالمع، بل مشس الكامالت الساطعة، تفع دوما  انوار احلقائق عّد ماهية الكتا

يف سامء عامل الاسالم، كام هو مفاهد..يس تلزم الفرض عّد ذكل النور الساطع بصيصا  حيمهل متصنع، يصوغه 

 ال ميزيون ذكل، بل من عند نفسه ابخلرافات )حاش هلل الف الف مرة( والاقربون منه واملدققون ل حواهل

يرونه جنام  عاليا  ومنبعا  ثرا  للحقائق! وما هذا ااّل حمال يف مائة حمال. فضال  عن ذكل فانك اهيا الف يطان، ان 

متاديت يف خبثك ودسائسك اضعاف اضعاف ما انت عليه ال ن، فلن تس تطيع ان جتعل هذا احملال ممكنا ، ولن 

 تقنع به عقال  
#403 

 نك تغرر ابلناس ابراءهتم الامور من بعيد فرتهيم  النجم الالمع صغريا  اكلرياعة.سلامي  قط. ولك 

ان افرتاض القرأ ن الكم برش يس تلزم ان تكون حقائق وارسار الفرقان احلكمي ذي املزااي السامية والبيان  اثلثا :

ابهرة وتأ ثريات طيبة مباركة  املعجز، اجلامع لّك رطب وايبس، اذلي هل أ اثر جليةل يف عامل الانسانية، وجتليات

اذ هو اذلي ينفث يف الشرشية الروح ويبعث فهيا احلياة ويوصلها اىل السعادة  - كام هو مفاهد - ونتاجئ قيمة

اخلادلة.. يس تلزم الفرض أ ن يكون هذا الفرقان احلكمي وحقائقه اجلليةل من اختالق وافرتاء انسان ال عِل هل وال 

ليه اولئك ادلهاة الفطنون القريبون منه املتفحصون ل حواهل، اية عالمة من عالمئ معني، ويلزم ااّل يفاهد ع 

اخلداع والمتويه بل يرون دااما  اخالصه وثباته وجديته. وهذا حمال يف مائة حمال فضال  عن ان اذلي اظهر يف 

والاس تقامة، وارشد  احواهل واقواهل وحراكته لكها طوال حياته الامانة والاميان والامان والاخالص والصدق

ممن ال  - بذكل الافرتاض - الهيا ورىّب الصديقني عىل تكل الصفات السامية واخلصال الرفيعة.. يلزم ان يكون

يوثق به، وال اخالص هل وال حيمل عقيدة.. وما ذكل االّ رؤية احملال يف احملال املضاعف حقيقة واقعة! وما ذكل 

 ان نفسه.. ذكل ل ن املسأ ةل ال وسط لها. اذ لو مل يكن القرأ ن الكرمياالّ هذاين كفري خيجل منه حىت الف يط

الكم هللا ، فانه هيوى ساقطا  من العرش الاعظم اىل الارض. وال يبقى يف الوسط، فيكون  - بفرض حمال -

وال  ـ منبع اخلرافات، وهو مجمع احلقائق احملضة، وكذا فان اذلي اظهر ذكل ال مر الرابين اخلادل لو مل يكن رس

ان هيوى من اعىل عليني اىل اسفل سافلني، ومن درجة منبع  - هبذا الافرتاض - يلزم - حاَش هلل مث حاش هلل
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الكامالت والفضائل اىل معدن ادلسائس، وال يبقى يف الوسط. ذكل ل ن اذلي يفرتى عىل هللا ويكذب عليه 

 يسقط اىل ادىن ادلراكت.

ومفاهدة اوصاف الطاووس الرفيعة يف ذكل اذلابب ُك يه حمال فهذه  ان رؤية اذلابب طاووسا  رؤية داامة،

 املسأ ةل ايضا  حمال مثهل، وال ميكن ان يعطهيا احامتال  قط ااّل من اكن سكريا  فاقد العقل.

ان افرتاض القرأ ن الكرمي الكم برش يلزم ان يكون القرأ ن اذلي هو القائد املقدس والنور الهادي لالمة  رابعا :

 - املمثةل العظم جامعة وجيش يف بىن أ دم - ديةاحملم

#404 

واذلي يس تطيع بقوانينه الرصينة ودساتريه الراخسة واوامره النافذة ان يغزو بذكل اجليش العظمي الك العاملني 

ويفتح ادلنيا وال خرة، مبا اعطامه من نظام لتس يري احواهلم وتنس يق شؤوهنم، ومبا هّجزمه ابعتدة معنوية ومادية، 

 - ورىّب قلوهبم وخّسر ارواهحم وطهّر وجداهنم واس تخدم جوارهحم - لك حسب درجته - وعِّل عقول الافراد

حاش هلل مث حاش  - فيلزم بذكل الافرتاض ان يكون الكما  ملفقا  ال قوة هل وال امهية وال أ صل - كام هو مفاهد

امىض حياته منقادا  لقوانني هللا ومرشدا  الهيا،  اي يلزم قبول مائة حمال يف حمال. فضال  عن ان يكون اذلي - هلل

وعِّل الشرشية دساتري احلقيقة، ابفعاهل اخلالصة واظهر اصول الاس تقامة وطريق السعادة ابقواهل الطيبة املعقوةل، 

واكن اخىش الناس هلل واعرفهم به، واكرث من عّرفه هبم بفهادة سريته العطرة حىت انضوى حتت لوائه مخس 

ونصف الكرة الارضية طوال الف وثالامائة ومخسني عاما ، فاكن فهيا قائدا  رائدا  لالمة، حىت أ نه هّز  الشرشية

العامل امجع واصبح حقا  خفر الشرشية، بل خفر العاملني.. فيلزم هبذا الافرتاض ان يكون غري عارف ابهلل وال خيىش 

ة حمال. ل ن املسأ ةل ال وسط لها، اذ لو مل يكن عذابه ويف مس توى انسان عادي، اي يلزم ارتاكب حمال يف مائ

القرأ ن الكرمي الكم هللا، وسقط من العرش الاعظم، ال يقدر ان يظل يف الوسط بل يلزم أ ن يكون بضاعة 

 احد الكذابني يف الارض.

د ومن هنا فيا اهيا الف يطان لو تضاعفت دسائسك مائة ضعف ملا اقنعت هبذا الافرتاض من ميكل عقال  مل يفس

 وقلبا  مل يتفسخ.

 انّبى الف يطان قائال :

كيف ال اس تطيع ان اغوهيم؟ فلقد دفعُت كثريا  من الناس والعقالء املفهورين مهنم خاصة اىل اناكر القرأ ن   -

 واناكر نبوة محمد!

 اجلواب:

اىل جنم أ ن اذا نُظر اىل اكّب شئ من مسافة بعيدة، يظهر ك نه شئ صغري للغاية. حىت ميكن ملن ينظر  اوال :
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 يقول: ان ضوءه اكلفمعة.

ان النظر التبعي أ و السطحي يرى احملال اكملمكن. يروى ان ش يخا  كبريا  نظر اىل السامء لرؤية هالل  اثنيا :

 رمضان، وقد نزلت شعرة بيضاء من حاجبه أ مام عينه، فظهنا الهالل، فقال: لقد شاهدت الهالل!!
#405 

لفعرة هالال . ولكن ل نه قد قصد يف رؤيته الهالل ابذلات وتراءت تكل وهكذا مفن احملال ان تكون تكل ا

 ذلا تلقّى ذكل احملال ممكنا . - اي اثنواي   - الفعرة امامه فظهرت هل ظهورا  تبعيا  

اثلثا : ان الاناكر شئ وعدم القبول أ و الرفض شئ أ خر. اذ ان عدم القبول هو عدم مباالة، فهو اغامض العني    "

قائق ونفي جبهاةل، وليس ِبمك. وهبذا ميكن أ ن يس ترت كثري من احملاالت حتت هذا الس تار، اذ ال يُفغل امام احل

 عقهل بتكل الامور.

عامل فكره.  أ ما الاناكر فهو ليس بعدم قبول، بل هو قبول العدم، فهو حمك، يضطر صاحبه اىل اشغال عقهل وا 

 خيدعه ابالناكر. وعىل هذا ميكن لف يطان مثكل أ ن يسلب منه العقل، مث

مث انك اهيا الف يطان قدخدعت اولئك الفقاة من ال نعام اذلين مه يف صور الاانيس مفهّدت هلم الكفر 

والاناكر الذلين يودلان كثريا  جدا  من احملاالت، ابلغفةل والضالةل والسفسطة والعناد واملغالطة واملاكبرة 

 ري الباطل حقا  واحملال ممكنا .والاغفال والتقليد وامثالها من ادلسائس اليت تُ 

الاصفياء  - كام هو مفاهد - رابعا : ان افرتاض القرأ ن الكرمي الكم برش يس تلزم ان يُتصور كتااب  يرشد   "

ل ون اكلنجوم يف سامء الانسانية، ويعِّل ابلبداهة احلق والعدل والصدق  والصديقني والاقطاب اذلين يتل 

يع اهل الكامل، وحيقق سعادة ادلارين ِبقائق اراكن الاميان ودساتري اراكن والاس تقامة وال من والامان مجل 

الاسالم، وهو الكتاب احلق املبني واحلقيقة الزكية الطاهرة، وهو الصدق بعينه والقول الفصل اذلي ال يأ تيه 

اته وانواره، أ ي خالف اوصافه وتأ ثري  - هبذا الافرتاض - الباطل من بني يديه وال من خلفه.. يس تلزم ان يُتصور

يس تلزم تصوره انه افرتاء من خّداع.. وما هذا ااّل حمال شنيع خيجل منه حىت السوفسطائيون والف ياطني 

انفسهم، اذ هو هذاين كفري ترتعد منه الفرائص. زد عىل ذكل يلزم بذكل الافرتاض، ان يكون من هو ارخس 

 - ابالتفاق - الرشيعة الغراء اليت أ ىت هبا وبدالةل ما اظهرهعقيدة وأ منت امياان  واصدق الكما  وأ من قلبا ، بفهادة 

من التقوى اخلارقة، والعبودية اخلالصة، ومبقتىض اخالقه الفاضةل املتفق علهيا بني الاولياء والاعداء، وبتصديق 

 اقدا  ان يكون ف - بذكل الافرتاض - من راّبمه من اهل العِل والتحقيق واهل احلقيقة وارابب الكامل.. يلزم
#406 

للعقيدة، ال يوثق به، وال خيىش هللا )حاش هلل مث الف الَف مرة حاش هلل( وما هذا ااّل ارتاكب ل قبح حمال 

 ممجوج وضالةل موغةل يف الظِل والظلامت.
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حنصل مما س بق: مثلام ذكر يف الاشارة الثامنة عرشة من املكتوب التاسع عرش، ان اذلي ال ميكل ااّل قدرة 

 فهم انجاز القرأ ن قد قال: اذا قيس القرأ ن مع مجيع ما مسعته من كتب، نراه ال يف به اٍي مهنا، الاس امتع يف

ما انه حتت امجليع، أ و فوق امجليع.  اما الفق الاول، مفع كونه حماال   وليس يف مس توى تكل الكتب. ذلا فالقرأ ن: ا 

القرأ ن ارفع وامسى من مجيع تكل الكتب. بل حىت الف يطان نفسه أ ن يقوهل.. ذلا ف - ال يس تطيع حىت الاعداء

 اي أ نه معجزة.

وعىل غرار هذا نقول مستندين اىل جحة قاطعة ويه اليت تسمى )ابلسّب والتقس مي( 
1

حسب عِل الاصول وعِل 

 املنطق:

 اهيا الف يطان واي تالميذ الف يطان!

، أ و أ نه افرتاء خشص ال خيىش ان القرأ ن الكرمي اما انه الكم هللا أ ت من العرش الاعظم، من الامس الاعظم

هللا واليتقيه وال يعتقد به وال يعرفه )حاش هلل الف الف مرة حاش هلل( وهذا الالكم ال تقدر ان تقوهل ولن 

تقوهل قطعا  حسب احلجج السابقة القاطعة. ذلا وابلرضورة وبال أ دىن ش هبة يكون القرأ ن الكرمي الكم رب 

 املسأ ةل، اذ هو حمال ال ميكن ان حيد  قط، كام اثبتناه اثباات  قاطعا ، العاملني، ذكل ل نه ليس هناك وسط يف

 وقد شاهدتَه بنفسك واس متعت اليه.

ما انه رسول هللا وس يد املرسلني وافضل اخللق امجعني، أ و يلزم افرتاضه  عليه هللا وكذا فان محمدا  صىل وسِل ا 

ه وال يعتقد به وال يؤمن بعذابه، فسقط اىل اسفل سافلني )حاش هلل مث حاش هلل( برشا  مفرتاي  عىل هللا ال يعرف
2

وهذا ما ال تقدر عىل قوهل اي ابليس، ال أ نت وال من تعزت هبم من فالسفة اورواب ومنافقي أ س يا، ل نه ليس  

 هناك أ حد يف العامل يسمع منك هذا الالكم مث يصّدقه قط.

--- 
1
ّب والتقس مي: حرص ال وصاف اليت يظن اهنا   الّ واحدا  مهنا حيث يتعنّي كونه  السَّ عةل احلمك، مث ابطالها الواحد تلو ال خر ا 

 املرتمج - ِعةل.
2
اضطررت اىل اس تعامل هذه التعابري بفرض احملال وفرائيص ترتعد، وذكل اظهارا  حملالية فكر أ هل الضالل الكفري وبيان   

 املؤلف. - فرين، وتعابريمه الغليظة املمجوجة، ل جل دحضها.فساده ابملرة، استنادا  اىل ذكر القرأ ن الكرمي لكفرايت الاك

#407 

ل جل هذا فان اشد الفالسفة فسادا  وأ فسد اولئك املنافقني وجداان  يعرتفون بأ ن محمدا  صىل هللا عليه وسِل  

 اكن فذا  يف العقل وأ ية يف الاخالق.

قطعا ، ال يّدعيه أ حد، وأ ن املسأ ةل ال وسط  مفا دامت املسأ ةل منحرصة يف شقني فقط، وان الفق الثاين حمال

وابلبداهة  - ورمغ انفك ورمغ انف حزبك اهيا الف يطان - فالبد وابلرضورة - كام اثبتنا ذكل ِبجج قاطعة - فهيا
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وِبق اليقني فان محمدا  صىل هللا عليه وسِل  رسول هللا وس يد املرسلني وخفر العاملني وافضل اخللق أ مجعني 

 والسالم بعدد املكل والانس واجلان.عليه الصالة 

 اعرتاض  اثٍن اتفٍه للف يطان

)ما يَلفظُ من قوٍل االّ دَليه رقيٌب عتيٌد_ وجاءْت سكرةُ املوِت ابحلق ذكل ما كنَت منه حتيد_ ونُفَخ يف الصور 

غطاءك ذكل يوُم الوعيد_ وجاءت لكُّ نفٍس معها سائٌق وَشهيد_ لقد كنَت يف غفةٍل من هذا فكففنا عنك 

 (24ــ 15)ق:فبرُصك اليوَم حديد_ وقال قريُنه هذا ما دلّي عتيٌد_ أ لقيا يف هجمَن لكَّ كفّاٍر عنيد( 

 عندما كنت اتلو هذه ال ايت الكرمية من سورة )ق( قال الف يطان:

انمك ترون سالسة القرأ ن ووضوحه امه ركن يف فصاحته، بيامن النقالت بعيدة والطفرات هائةل يف هذه   -

ل ايت. فرتى ال ية تعُّب من سكرات املوت اىل القيامة، وتنتقل من نفخ الصور اىل ختام احملاس بة، ومن هناك ا

لقاء يف هجمن.. أ يبقى للسالسة موضع مضن هذه النقالت العجيبة؟ ويف القرأ ن يف اغلب مواضعه نرى  تذكر اال 

 السالسة والفصاحة من هذا؟.مجموعة من هذه املسائل البعيدة الواحدة عن الاخرى، فاين موقع 

 اجلواب:

ان امه اساس يف انجاز القرأ ن املبني هو الاجياز بعد بالغته الفائقة، فاالجياز امه اساس ال نجاز القرأ ن واقواه، 

فهذا الاجياز املعجز يف القرأ ن الكرمي كثري ولطيف جدا  يف الوقت نفسه، ِبيث ينهبر امامه اهل العِل 

 والتدقيق.
#408 

 قوهل تعاىل: مفثال  

ـُـيض ال مر واس توْت عىل اجلودي وقيل بُعدا  للقوم  )وقيَل اي ارُض ابلعي ماءك واي سامُء أ قلعي وغيَض املاُء وق

 (44)هود: الظاملني( 

فهذه ال ية الكرمية تبني يف بضع مجل قصرية حادثة الطوفان العظيمة ونتاجئها، وتوحضها ابجياز معجز يف الوقت 

 الكثريين من اهل البالغة اىل السجود لروعة بالغهتا.نفسه، حىت ساقت 

 وكذا قوهل تعاىل:

)كّذبْت مثود بطغواها_ اذ انبعَث اشقاها_ فقال هلم رسوُل هللا انقَة هللا وسقياها_  فكّذبوه فََعَقروها فدْمَدم 

م بَذْنهبم فسّواها_ وال خياُف ُعقباها(   (15ــ 11)الفمس: علهيم رهبُّ

ت بياان  معجزا ، يف اجياز بليغ، يف بضع مجل قصرية، احلواد  العجيبة اليت حدثت  لقوم مثود تبني هذه ال اي

 وعاقبة امرمه، تبيهنا ابجياز من دون اخالل ابلفهم ويف سالسة ووضوح.
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 ومثال  قوهل تعاىل:

ين كنُت  )وذا النوِن اذ ذهَب ُمغاضبا  فظنَّ أ ْن لن نقِدر عليه فنادى يف الُظلامِت ان ال اهل االّ  بحانك ا  انت س ُ

 (57)الانشياء: من الظاملني( 

ان ما بني قوهل تعاىل  )أ ن لَن نقدَر عليه( اىل مجةل  )فنادى يف الظلامت( هناك كثري من امجلل املطوية. فتكل 

ة امجلل غري املذكورة ال ختل ابلفهم وال تسئ اىل سالسة ال ية، اذ تذكر ال ية الكرمية احلواد  املهمة يف حيا

 س يدان يونس عليه السالم وحتيل البقية اىل العقل.

وكذكل يف سورة يوسف. فان ما بني لكمة  )فارسلون( اىل  )يوسف اهيا الصديق( هناك ما يقرب من مثاين 

فساد لسالسة ال ية.  مجل قد انطوت، ولكن دون اخالل ابملعىن وال ا 

 قرأ ن الكرمي، ويه لطيفة جدا  يف الوقت نفسه.وامثال هذه الامناط من الاجياز املعجز كثرية جدا  يف ال
#409 

أ ما ال ايت املتصدرة، اليت يه يف سورة )ق( فان اجيازها نجيب ومعجز، اذ تفري اىل مس تقبل الكفار الرهيب 

جدا  واملديد جدا ، حىت ان يوما  منه مخسون الف س نة، فتذكر ال ية ما حتد  فيه من انقالابت وحتوالت 

يب الكفار يف مس تقبلهم، حىت اهنا تسرّي الفكر برسعة مذهةل اكلّبق فوق تكل احلواد  وحواد  جليةل تص 

الرهيبة وجتعل ذكل الزمان الطويل جدا  ك نه حصيفة حارضة أ مام الانسان.وحتيل احلواد  غري املذكورة اىل 

 اخليال، فتبيهنا بسالسة فائقة.

 (294)الاعراف: ن()واذا قرىء القرأ ن فاس متعوا هل وانصتوا لعلمك ترمحو

 فيا اهيا الف يطان! قل ما بدا كل!

 يقول الف يطان:

انين ال اس تطيع ان اقاوم هذه ادلالئل والّباهني وال امتكن من ادلفاع جتاهها. ولكن هناك محقى كثريون   -

قون ينصتون ايّل وكثريون من ش ياطني الانس ميدونين ويعاونونين ومعظم الفالسفة املتفرعنني املغرورين يتل

 مين ادلروس اليت تالطف غرورمه وتنفخ فيه.

 ولهذا ال استسِل، وال اسِّل كل السالح!

ََّك َانَْت الَْعلمُي الَْحكمي( َّْمَتنا ِان ْبَحانََك اَل ِعِْلَ لَنَا ِااّل ما عَل  )س ُ
#410 

 املبحث الثاين

يرونه من كتب هذا املبحث بناء عىل احلرية الناش ئة دلى اذلين خيدمونين دااما  مما 
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 اختالف نجيب يف اخاليق.

وكتب ايضا  لتعديل ما ال اس تحقه من حسن ظن مفرط حيمهل اثنان من 

 تالميذي.

أ رى أ ن قسام  من الفضائل اليت تعود اىل حقائق القرأ ن تُمنح اىل الوسائل اليت تقوم بدور ادلعاة وادلالني عىل 

 تكل احلقائق.

مسوه هو اذلي يودل تأ ثريا  يفوق تأ ثري براهني كثرية. وعوام الناس واحلال أ ن هذا خطأ ، ل ن قداسة املصدر و 

 امنا ينقادون لالحاكم هبذه القدس ية.

دون احلقائق ـ يتالىش تأ ثري  - ومىت ما ابدى ادلالل وادلاعي وجودا  لنفسه، أ ي مىت ما توهجت الانظار اليه

 قدس ية املصدر.

 ذلين يتوهجون ايّل توهجا  يفوق حدي بكثري. فأ قول:ول جل هذا الرسأ بنّي احلقيقة ال تية ال خواين ا

 ان الانسان قد حيمل خشصيات عدة، وتكل الفخصيات ذات اخالق مامتيزة متباينة، مفثال :

ان املوظف الكبري هل خشصية خاصة به اثناء اشغاهل هممته من موقعه الرفيع ومقام وظيفته. هذا املقام يتطلب 

موقعه وعزة مقام املسؤولية. فاظهار التواضع لّك زائر، فيه تذلل وهتوين من شأ ن وقارا  واطوارا  ليصون كرامة 

املقام. ولكن هذا الفخص نفسه ميكل خشصية اخرى خاصة به يف بيته وبني أ ههل، وذكل يتطلب منه اخالقا  

من الوقار يعّد  مباينة ملا يف الوظيفة، ِبيث لكام تواضع اكرث اكن أ فضل وامجل، يف الوقت اذلي اذا ابدى شيئا  

 ذكل تكّبا  منه.

أ ي أ ن هناك خشصية خاصة ابالنسان ابعتبار وظيفته، هذه الفخصية ختالف خشصيته احلقيقية يف نقاط كثرية. 

 فان اكن ذكل املوظف أ هال  لوظيفته وكفوا  لها
#411 

بيامن لو مل يكن أ هال  وميكل اس تعدادا  اكمال  الدارة َعهل، فان لكتا الفخصيتني تتقارابن بعضهام من بعض 

لوظيفته وفقريا  يف قابلياته، ك ن يكون جنداي  نصب يف مقام مفري، فالفخصيتان تتباعدان بعضهام عن بعض. 

 اذ صفات اجلندي الاعتيادية وأ حاسس يه الشس يطة ال تنسجم مع ما يقتضيه مقام املفري من اخالق رفيعة.

 مهنا بعيدة عن ال خرى لك البعد، بل بعدا  شاسعا  جدا . وهكذا فان يف اخيمك هذا الفقريثال  خشصيات لك

 أ والها:

خشصية مؤقتة خاصة خالصة خلدمة القرأ ن وحده، بكوين دالال  خلزينة القرأ ن احلكمي السامية. مفا تقتضيه وظيفة 

رفيعة يقتضهيا  ادلعوة اىل القرأ ن وادلالةل عليه من اخالق رفيعة سامية ليست يل، وال أ ان أ ملكها. وامنا يه جسااي
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ذكل املقام الرفيع وتكل الوظيفة اجلليةل. فّك ما ترونه من اخالق وفضائل من هذا النوع فهيي ليست يل، وامنا 

 يه خاصة بذكل املقام، فال تنظروا ايل من خاللها.

 الفخصية الثانية:

العبادة ِبيث أ ن تكل حيامن أ توجه اىل اببه تعاىل واترضع اليه، ينعم عيل س بحانه خشصية خاصة يف أ وقات 

الفخصية تودل أ اثرا  انش ئة من أ ساس معىن العبودية، وذكل الاساس هو معرفة الانسان تقصرَيه أ مام هللا 

وادراك فقره حنوه ونجزه أ مامه والالتجاء اليه بذل وخفوع، فأ رى نفيس بتكل الفخصية أ شقى وأ نجز وأ فقر 

س، فلو اجمتعت ادلنيا يف مديح والثناء عيّل ال تس تطيع أ ن وأ كرث تقصريا  امام هللا من أ ي أ حد اكن من النا

 تقنعين بأ نين صاحل وفاضل.

 اثلثهتا:

يه خشصييت احلقيقية، أ ي خشصييت املمسوخة من سعيد القدمي ويه عروق ظلت يف مريا  سعيد القدمي. 

صاد حيث انين لست سليل فتبدو أ حياان  رغبة يف الرايء وحب اجلاه وتبدو يّف اخالقا  وضيعة مع خسة يف ال قت

 عائةل ذات جاه وحسب.
#412 

 فيا أ هيا الاخوة!

 لن أ بوح بكثري من مساوئ هذه الفخصية ومن أ حوالها السيئة، لئال انفرُك عين لكيا .

فيا أ خويت! لست أ هال  ملقام رفيع وال أ مكل اس تعدادا  هل، ففخصييت هذه بعيدة لك البعد عن اخالق وظائف 

 العبودية. ادلعوة وأ اثر هممة

 وقد اظهر س بحانه وتعاىل قدرته الرحيمة يّف حسب قاعدة

 "داد حق را قابليت رشط نيست"

لهيي ال يفرتط القابلية يف ذات الفخص. فهو اذلي يسخر خشصييت اليت يه ك دىن جندي،  أ ي ان الفضل اال 

 يف خدمة أ رسار القرأ ن اليت يه ِبمك أ عىل منصب للمفريية وأ رفعها.

 من الّك، والوظيفة أ مسى من الّك.فالنفس أ دىن 

 فأ لف شكر وشكر هلل س بحانه.

 امحلد هلل هذا من فضل ريب
#413 

 املبحث الثالث
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حميِ  مْحِن  الرَّ  ِبْسِم هللا الرَّ

ٍِ وُانىث وَجَعلناُُك ُشعواب  وقبائَل ِلتعارفوا(  اّن خلقناُُك ِمن َذَكٍر  (.13)احلجرات:)اي اهيا الناس ا 

قبائل وامما  وشعواب  يك يعرف بعضمك بعضا  وتتعرفوا عىل عالقاتمك الاجامتعية، لتتعارفوا اي: خلقناُك طوائف و 

 فامي بينمك، ومل جنعلمك قبائل وطوائف لتتناكروا فتتخامصوا.

 يف هذا املبحث س بع مسائل:

ا اضطررت اىل ان احلقيقة الرفيعة اليت تفيدها هذه ال ية الكرمية ختص احلياة الاجامتعية، ذل املسأ ةل الاوىل:

نفاء سٍد امام الهجامت الظاملة. فكتبته بلسان )سعيد  كتابة هذا املبحث بنية خدمة القرأ ن العظمي، وعىل أ مل ا 

القدمي( اذلي هل عالقة ابحلياة الاجامتعية الاسالمية، وليس بلسان )سعيد اجلديد( اذلي يريد اجتناب احلياة 

الاجامتعية. 
1

 

 ان  دلس تور التعارف والتعاون اذلي تفري اليه هذه ال ية الكرمية انه:نقول بيا املسأ ةل الثانية:

يقّسم اجليش اىل فيالق واىل فرق واىل أ لوية واىل أ فواج واىل رسااي واىل فصائل واىل حظائر، وذكل ليعرف 

 لك جندي واجباته حسب تكل العالقات اخملتلفة املتعددة، وليؤدي افراد ذكل اجليش حتت دس تور التعاون

وظيفة حقيقية عامة لتصان حياهتم الاجامتعية من جهوم الاعداء. وااّل فليس هذا التقس مي والمتيزي اىل تكل 

 الاصناف، جلعل املنافسة بني فوجني او ااثرة اخلصام بني رسيتني او وضع التضاد بني فرقتني.

ائل وطوائف، مع ان هلم أ لف هجة وكذكل الامر يف اجملمتع الاساليم الفشيه ابجليش العظمي، فقد قُّسم اىل قب

 وهجة من هجات الوحدة ؛ اذ خالقهم واحد،

--- 
1
 املقصود الامور الاجامتعية اليت متس الس ياسة. ـــ املرتمج.  

#414 

ورازقهم واحد، ورسوهلم واحد، وقبلهتم واحدة، وكتاهبم واحد، ووطهنم واحد.. وهكذا واحد، واحد.. اىل 

كام  -  تقتيض الاخوة واحملبة والوحدة. مبعىن ان الانقسام اىل طوائف وقبائلال لوف من هجات الوحدة اليت

 ماهو ااّل للتعارف والتعاون ال للتناكر والتخامص. - تعلنه ال ية الكرمية

لقد انترش الفكر القويم وترخّس يف هذا العرص. ويثري ظاملو اورواب املاكرون خباصة هذا الفكر  املسأ ةل الثالثة:

سليب يف اوساط املسلمني ليمزقومه ويسهل هلم ابتالعهم. وملا اكن يف الفكر القويم ذوق للنفس، وذلة بفلكه ال 

 تُغفل، وقوة مفؤومة، فاليقال للمف تغلني ابحلياة الاجامتعية يف هذا الوقت: دعوا القومية!

 ولكن القومية نفسها عىل قسمني:
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خرين ويدوم بعداوة من سواه، ويترصف ِبذر. وهذا قسم مهنا سليب مفؤوم مرض، يرتىب ويمنو اببتالع ال  

يودل اخملامصة والزناع. ولهذا ورد يف احلديث الرشيف )أ ن الاسالم  جيّب ما قبهل( ويرفض العصبية اجلاهلية. 

ذ جعل اذلين كفروا يف قلوهبم امحلية محية اجلاهلية فانزَل هللا سكينتُه عىل رسوهِل وعىل  ـ )ا  وامر القرأ ن الكرمي ب

. فهذه ال ية الكرمية (22)الفتح:ملؤمنني وأ لزهمم لكمَة التقوى واكنوا أ حق هبا وأ هلها واكن هللا بّك َشء علامي ( ا

واحلديث الرشيف يرفضان رفضا  قاطعا  القومية السلبية وفكر العنرصية.الن الغرية الاسالمية الاجيابية 

 املقدسة التدع حاجة الهيا.

هذا العدد من  - بدل الاسالم - داده ثالمثائة ومخسون مليوان  ويُكسب فكر املرءتُرى أ ّي عنرص يف العامل تع

 الاخوان، بل اخواان  خادلين؟

 ولقد ظهرت طوال التارخي أ رضار كثرية جنمت عن القومية السلبية، نذكر مهنا:

ابتلوا ببالاي كثرية من ان الامويني خلطوا شيئا  من القومية يف س ياساهتم، فأ خسطوا العامل الاساليم فضال  عام 

 جراء الفنت ادلاخلية.

وكذكل شعوب اورواب، ملا دعوا اىل العنرصية واوغلوا فهيا يف هذا العرص جنم العداء التارخيي امللئ ابحلواد  

املريعة بني الفرنس يني  والاملان كام أ ظهر ادلمار الرهيب اذلي احدثته احلرب العاملية، مبلغ الرضر اذلي يلحقه 

 لفكر السليب للشرشية.هذا ا

 وكذكل احلال فينا ؛ ففي بداية عهد احلرية )أ ي اعالن ادلس تور( تفلكت
#415 

كام  - مجعيات خمتلفة لالجئني ويف املقدمة الروم والارمن، حتت اسامء أ ندية كثرية، وس بشت تفرقة القلوب

ن مهنم من اصبح لقمة سائغة حىت اك - تف تتت الاقوام ابهندام برج اببل، وتفرقوا ايدي س بأ  يف التارخي

 لالجانب، ومهنم من تردى وضل ضالال  بعيدا .

 لك ذكل يبني نتاجئ القومية السلبية وأ رضارها.

ـ هالك عظمي، وخطب  ـ بسشب من الفكر القويم  اما ال ن فان التباغض والتنافر بني عنارص الاسالم وقبائهل 

حجاف ولفدة الفقر جس مي، اذ ان تكل العنارص أ حوج ما يكون بعضهم لبعض ، لكرثة ما وقع علهيم من ظِل وا 

اذلي نزل هبم ولس يطرة الاجانب علهيم، لك ذكل يسحقهم ُسقا  ؛ ذلا فان نظر هؤالء بعضهم لبعض نظرة 

العداء مصيبة كّبى التوصف، بل انه جنون اش به ما يكون جبنون من هيمت بلسع البعوض واليعبأ  ابلثعابني 

 .املاردة اليت حتوم حوهل

نعم، ان أ طامع اورواب اليت التفرت والتف بع يه اكلثعابني الضخمة الفاحتة افواهها لالبتالع. ذلا فان عدم الاهامتم 

هبؤالء الاوروبيني، بل معاونهتم معىن  ابلفكر العنرصي السليب، وامناء روح العداء ازاء املواطنني القاطنني يف 
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 جلنوب، هالك وأ ّي هالك ورضر وبيل.الوالايت الرشقية او اخواننا يف ادلين يف ا

اذ ليس بني افراد اجلنوب من يس تحق ان يُعادى حقا ، بل ما أ ىت من اجلنوب االّ نور القرأ ن وضياء الاسالم، 

 اذلي شّع نوره فينا ويف لك ماكن.

ئك فالعداء الولئك الاخوان يف ادلين، وبدوره العداء لالسالم، امنا ميس القرأ ن، وهو عداء مجليع اول 

 املواطنني، وحلياتهَيم، ادلنيوية والاخروية.

ذلا فادعاء الغرية القومية بنية خدمة اجملمتع هيدم جحر الزاوية للحياتني معا  فهيي حامقة كّبى وليست محية وغرية 

 قطعا .

اند، القومية الاجيابية انبعة من حاجة داخلية للحياة الاجامتعية، ويه سشب للتعاون والتس املسأ ةل الرابعة:

خوة الاسالمية.  وحتقق قوة انفعة للمجمتع، وتكون وس يةل الس ناد اكرث لل 

هذا الفكر الاجيايب القويم، ينبغي ان يكون خادما  لالسالم، وان يكون قلعة حصينة هل، وسورا  منيعا  حوهل، 

 ال ان حيل حمل الاسالم، والبديال  عنه، الن الاخوة
#416 

 ف انواع الاخوة. واهنا تبقى خادلة يف عامل البقاء وعامل الّبزخ.اليت مينحها الاسالم تتضمن أ لو 

ولهذا فال تكون الاخوة القومية همام اكنت قوية االّ س تارا  من اس تار الاخوة الاسالمية. وخبالفه، اي اقامة 

ح القومية بديال  عن الاسالم جناية خرقاء اش به ما يكون بوضع اجحار القلعة يف خزينة أ ملاس فهيا وطر 

 الاملاسات خارج القلعة.

 اي ابناء هذا الوطن من اهل القرأ ن !

لقد حتديمت العامل امجع منذ س امتئة س نة بل منذ أ لف س نة من زمن العباس يني، وانمت حاملو راية القرأ ن 

ت والنارشون هل يف العامل امجع. وقد جعلمت قوميتمك حصنا  للقرأ ن وقلعة لالسالم، وأ لزممت العامل ازاءُك الصم

والانقياد. ودفعمت املهاكل العظيمة اليت اكدت تودي ِبياة العامل الاساليم حىت أ صبحمت مصداقا  حس نا  لل ية 

 الكرمية:

م وحُيّبونَُه أ ذةّلٍ عىل املؤمنني أ عّزةٍ عىل الاكفرين جياهدوَن يف سشيل هللا(   (.54)املائدة:)فسوَف يأ يت هللا بقومٍ حُيهبُّ

ىل ماكيد الاوروبيني ودسائس املتفرجنني. واحذروا حذرا  شديدا  ان تكونوا مصداق فالتنخدعوا والمتيلوا ا

بداية هذه ال ية الكرمية . 
1

 

 حاةل تثري الانتباه

ان الفعب الرتيك مه اكرث عددا  من اي قوم من الاقوام الاسالمية الاخرى، واهنم مسلمون يف لك بقاع 
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مون وغري املسلمني معا ، ذلا مل تنقسم الامة الرتكية كبقية الاقوام، فايامن العامل، بيامن الاقوام الاخرى، فهيم املسل

توجد طائفة من الاتراك فهم مسلمون، واذلين ارتدوا عن الاسالم او اذلين مل يسلموا اصال ، قد خرجوا عن 

 .وصف الرتك اكجملر. علام  ان الاقوام الاخرى حىت الصغرية مهنا فهيم املسلمون وغري املسلمني

--- 
1
 ــ املرتمج)ايأ هيا اذلين أ منوا من يرتدَّ منمك عن دينه فسوف يأ يت هللا بقوم حيهبم ...(وهو قوهل تعاىل:   

#417 

 اهيا الاخ الرتيك !

احذر وانتبه ! انت ابذلات، فان قوميتك امزتجت ابالسالم امزتاجا  الميكن فصلها عن الاسالم، ومىت ما 

لكت اذا  وانهتيى أ مرك. أ ال ترى ان مجيع مفاخرك يف املايض قد جّسل يف جسل حاولت عزلها عن الاسالم فقد ه

الاسالم، وان تكل املفاخر الميكن ان متحى من الوجود قطعا  فال متحها انت من قلبك ابالس امتع اىل الف هبات 

 اليت تثريها ش ياطني الانس.

ومية، وحذوا حذو اورواب يف لك النوايح. حىت ان الاقوام املتيقظة يف أ س يا، قد متسكوا ابلق املسأ ةل اخلامسة:

 حضوا بكثري من مقدساهتم يف سشيل ذكل التقليد.

واحلال ان لك قوم يالامه لباس عىل قّده وقامته، وحىت لو اكن نوع القامش واحدا  فانه يلزم الاختالف يف 

لباس العامل ادليين لباس املرأ ة مالبس الرشطي، والميكن ا   مالبس اخلليعات. الطراز. اذ الميكن ا 

 فالتقليد الاَعى يؤدي يف كثري من الاحيان اىل حاةل من الهزء والسخرية كهذه.. الن:

اوال : ان اكنت اورواب حانوات ، او ثكنة عسكرية، فان أ س يا تكون مبثابة مزرعة او جامع. وان صاحب احلانوت 

 ضاع الثكنة العسكرية واملسجد او اجلامع.قد يذهب اىل املرسح، بيامن الفالح اليكرت  به. وكذكل تتباين او 

لهيي واشارة منه  مث ان ظهور اكرث الانشياء يف أ س يا، وظهور اغلب احلكامء والفالسفة يف اورواب، رمٌز للقدر اال 

دارهتم هو ادلين والقلب. اما الفلسفة واحلمكة  اىل ان اذلي يوقظ اقوام أ س يا ويدفعهم اىل الريق وحيقق ادامة ا 

 عاوان ادلين والقلب ال ان حتال حملهام.فينبغي ان ت

 اثنيا : اليقاس ادلين الاساليم ابلنرصانية، اذ ان تقليد الاوروبيني يف اهامهلم ديهنم تقليدا  أ َعى خطأ  جس مي؛

 الن الاوروبيني ممتسكون بديهنم اوال ، والفاهـد عىل هـذا، يف املقـدمة
#418 

)ولسن(  
1

و )لويد جورج( 
2

و )فيزنيلوس(  
3

وامثاهلم من عظامء الغرب، فهم ممتسكون بديهنم ك ي قس  

 متعصب. فهؤالء شهود اثبات ان اورواب مالكة دليهنا بل تعد متعصبة.

اثلثا : ان قياس الاسالم ابلنرصانية، قياس مع الفارق، وهو قياس خطأ  حمض. الن اورواب عندما اكنت ممتسكة 
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 ت التعصب والالزتام بديهنا حترضت.بل متعصبة دليهنا، مل تكن متحرضة، وعندما ترك

ولقد أ اثر التعصب ادليين دلى اورواب نزاعات داخلية دامت ثالمثائة س نة، واكن احلاكم املستبدون يتخذون 

ادلين وس يةل يف ُسق العوام وفقراء الناس واهل الفكر والعِل مهنم، حىت تودل دلى عامة الناس نوع من 

 السخط عىل ادلين.

ـ والتارخي شاهد ـ فِل يصبح ادلين سشبا  للزناع ادلاخيل ااّل مرة واحدة فقط، وقد ترىق اما يف الاسالم 

املسلمون ـ ابلنس بة ذلكل الوقت ـ رقيا  عظامي  ما ملكوا ادلين واعتصموا به. والفاهد عىل هذا ؛ ادلوةل 

 ون ديهنم ختلّفوا وترّدوا.الاسالمية يف الاندلس اليت غدت اس تاذة عظيمة ل ورواب. ولكن مىت ما امهل املسلم

مث ان الاسالم حايم الفقراء والعوام من الناس، وذكل بوجوب الزاكة وحرمة الراب، وامثاهلام من أ لوف املسائل 

 اليت ترأ ف ِبال العوام.

مث ان الاسالم حيمي اهل العِل، ويستفهد العقل والعِل ويوقظهام يف النفوس مبثل هذه ال ايت الكرمية: ].. أ فال 

 تدبرون.. أ فال يتفكرون.. أ فال يعقلون [.ي 

 ذلا اكن الاسالم دوما  قلعة الفقراء وحصن العلامء وملجأ مه. فال داعي يف الاسالم قطعا  ملثل هذه اجملافاة.

--- 
1
( درس القانون ومارس احملاماة، اكن 1121ـ 1113(: رئيس الوالايت  املتحدة)1124ـ 1552ولسن توماس وودرو )  

( فاز برئاسة امجلهورية عن احلزب ادلميقراطي، اكن جياهر بعدائه لّك أ لوان 1119ـ 1192برنس تون ) مدير جامعة

 .ـ املرتمج. 1192أ جزاء  5الاس تعامر، أ لف عدة كتب يف النظم الس ياس ية امهها )اترخي الفعب الامرييك( 
2
مبقاطعة ويلز. عرف يف اوائل حياته (: س يايس بريطاين حر املذهب، ودل من ارسة فقرية 1145ـ 1523لويد جورج )  

كراهيته لالس تعامر. ملع امسه ببالغته اخلطابية، شغل عدة مناصب وزارية، وظل عضوا  مبجلس العموم حىت قبيل وفاته. 

 ـ املرتمج.
3
 ــ1512(: س يايس يوانين، من رجال ادلوةل املفهورين. لعب دورا  ابرزا  يف ثورة كريت )1132ـ 1524( فيزنيلوس )  

نظم عدة فنت مسلحة ضد احلكومة امللكية، ولكهنا مقعت، وفر  1119( ضد ادلوةل العامثنية. أ لف الوزارة اليواننية 1517

 فيزنيلوس اىل فرنسا، حيث تويف العام التايل.ـ املرتمج.

#419 

 ورس احلمكة والفرق الاساس بني الاسالم وسائر الاداين، ومهنا النرصانية هو ال يت:

سالم هو التوحيد اخلالص، فاليس ند التأ ثري احلقيقي اىل الاس باب او الوسائط والقيمة لها يف ان اساس الا

 الاسالم من حيث الاجياد واخللق.

اما يف النرصانية، فان فكرة البنوة اليت ارتضوها، تعطي امهية للوسائط وقيمة لالس باب، فال تكرس الغرور 
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ة اىل الاحبار والرهبان، حىت صدق علهيم قوهل تعاىل:  )اختذوا والتكّب بل يس ند قسطا  من الربوبية الالهي

 .(31)التوبة:أ حبارمه ورهباهنم أ راباب  من دون هللا( 

ومن هذا فان عظامء النصارى يكونون متعصبني دليهنم، مع اهنم حيافظون عىل غرورمه وااننيهتم رمغ ما 

 ولسن( اذلي اكن رجل دين متعصبا .يتس منون من همام دنيوية كبرية، مثال ذكل: رئيس امرياك )

بيامن يف الاسالم اذلي هو دين التوحيد اخلالص، ينبغي للمتقدلين للوظائف الكبرية يف ادلوةل ان يدعوا غرورمه 

ويرتكوا ااننيهتم، او اليبلغون التدين احلق، ولهذا يظل قسم مهنم همملني امور ادلين، بل قد يكون مهنم خارجني 

 عن ادلين.

 نقول ل ولئك اذلين يغالون يف العنرصية ويف القومية السلبية.السادسة: املسأ ةل

اوال : لقد حدثت جهرات كثرية جدا  يف بقاع الارض لكها والس امي يف بالدان هذه، منذ سالف العصور. وتعرضت 

لحكومة اقوام كثرية اىل تغريات وتبدالت كثرية، وازدادت تكل الهجرات اىل بالدان بعد ان اصبحت مركزا  ل

ـ واحلال هذه  الاسالمية حىت حامت سائر الاقوام اكلفراش حولها، وأ لقت بنفسها فهيا واس توطنهتا. فال ميكن 

 ـ متيزي العنارص احلقيقية بعضها عن بعض ااّل ابنفتاح اللوح احملفوظ.

 ذلا فبناء املرء اعامهل ومحيته عىل العنرصية المعىن هل البتة، فضال  عن أ رضارها.

هذا اضطر احد دعاة العنرصية والقومية السلبية ـ اذلي اليقمي وزان  لدلين ـ ان يقول: اذا احتد ادلين والجل 

 واللغة فاالمة واحدة.

وملا اكن الامـر هكذا فالبد من النظر اىل اللغة وادلين والـروابط الوطنية ال اىل العنرصية احلقيقية. فان احتدت 

 اهتا. وان نقص أ حد هذه الثالثة فهو داخل ايضا  مضن القومية.هذه الثالثة، فاالمة قوية اذا  بذ
#420 

اثنيا : نبني فائدتني ـ عىل سشيل املثال ـ من مئات الفوائد اليت تكس هبا امحلية الاسالمية املقدسة للحياة 

 الاجامتعية البناء هذا الوطن.

 الفائدة الاوىل:

ـ جتاه مجيع دول ان اذلي حافظ عىل حياة ادلوةل الاسالمية وكياهنا  ـ رمغ ان تعدادها عرشون او ثالثون مليوان  

اذا متُّ فاان شهيد وان قتلُت فاان جماهد  "اورواب العظيمة، هو هذا املفهوم النابع من القرأ ن اذلي حيمهل جيفها: 

 م... هذا املفهوم دفع ابناء هذا الوطن اىل اس تقبال املوت ابمسني، مما هّز قلوب الاوروبيني وارههب"

تُرى اي َشء ميكن ان يّبز يف امليدان ويبعث يف روح اجلنود مثل هذه التضحية والفداء ومه ذوو أ فاكر 

 بس يطة وقلوب صافية؟.
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اية عنرصية ميكن ان حتل حمل هذا املفهوم العلوي؟ واي فكر غريه ميكن ان جيعل املرء يضحي ِبياته وبدنياه 

 لكها طوعا  يف سشيهل ؟.

 اثنيا :

دلول الاوروبية الكّبى وثعابيهنا املردة ؛ هذه ادلوةل الاسالمية وتوالت علهيا برضابهتا، ااّل وابكت ما أ ذت ا

ثالمثائة ومخسني مليوان  من املسلمني يف احناء العامل، وجعلهتم يئنون ل ذاها، حىت ُسبت تكل ادلول 

 امة، فتخلت عن الاذى.الاس تعامرية يدها عن الاذى والتعدي لتحول دون ااثرة عواطف املسلمني ع

 فهل تُس تصغر هذه القوة الظهرية املعنوية وادلاامة لهذه ادلوةل، وهل ميكن اناكرها؟

تُرى اية قوة اخرى ميكن أ ن حتّل حملها؟ فهذا ميدان التحدي فلُيظهروا تكل القوة؟ ذلا ينبغي االّ جنعل تكل 

 ومحية مس تغنية عن ادلين. القوة الظهرية العظمى تعرض عنّا الجل المتسك بقومية سلبية

 املسأ ةل السابعة:نقول لذلين يبدون حامسة  شديدة للقومية السلبية:

ان كنمت حقا  حتبون هذه الامة حبا  جادا  خالصا ، وتففقون علهيا، فعليمك ان حتملوا يف قلوبمك غرية تسع 

 الاشفاق عىل غالبية هذه الامة العىل قةل قليةل مهنا، اذ
#421 

الء خدمة اجامتعية مؤقتة غافةل عن هللا ـ ومه ليسوا ِباجة اىل الرأ فة والففقة ـ وعدم الرأ فة ان خدمة هؤ

 ابلغالبية العظمى مهنم ليس من امحلية والغرية يف شئ.

اذ امحلية مبفهوم العنرصية ميكن ان جيلب النفع والفائدة الثنني من لك مثانية اشخاص من الناس، فائدة مؤقتة، 

ما ش يخ او مريض او مبتىل ببالء، او طفل، او فينالون مما ال يس تحقونه من امحلية، اما الس تة الباقون فهم ا 

ضعيف جدا ، او متٍق خيىش هللا ويرجو ال خرة.. فهؤالء يبحثون عن سلوان ونور يبعث فهيم الامل، حيث 

الهيم. فأ ية محية تسمح  اهنم يتوهجون اىل حياة برزخية واخروية. فهم حمتاجون اىل ايدي اللطف والرمحة متتد

 الطفاء نور الامل دلى هؤالء والهتوين من سلواهنم؟

 ههيات ! اين الاشفاق عىل الامة واين التضحية يف سشيلها!.

اننا النيأ س من روح  هللا قطعا ، فلقد خّسر س بحانه ابناء هذا الوطن وجامعاته املعظمة وجيفه املهيب منذ أ لف 

افعي رايته. ذلا فأ ملنا عظمي يف رمحته تعاىل االّ هيلكهم بعوارض موقتة ان شاء س نة يف خدمة القرأ ن وجعلهم ر 

 هللا، وس يمد س بحانه ذكل النور وجيعهل اسطع واهبر ارشاقا  فيدمي وظيفهتم املقدسة.
#422 

 املبحث الرابع
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تنشيه: كام ان املباحث الاربعة للمكتوب السادس والعرشين غري مرتابطة،كذكل هذه 

لعرش لهذا املبحث غري مرتابطة ايضا ، ذلا اليتحرى عن الارتباط والعالقة املسائل ا

 فامي بيهنا. فقد كتشت كام وردت.

فهذا املبحث جزء من رسالته اليت بعهثا اىل احد طالبه املهمني، تتضمن اجاابت عن 

 مخسة او س تة من الاس ئةل.

 املسأ ةل الاوىل

رسين قالوا دلى تفسريمه  )رب العاملني(  ان هناك مثانية عرش أ لف انك تقول ايأ يخ يف رسالتك: ان املف  اثنيا :

 عامل، وتس تفرس عن حمكة ذكل العدد؟.

 أ يخ! انين ال ن ال أ عِل حمكة ذكل العدد، ولكين اكتفي ابل يت:

ان مجل القرأ ن احلكمي التنحرص يف معىن  واحد، بل يه يف حمك لكي يتضمن معاين لّك طبقة من طبقات 

ذكل لكون القرأ ن الكرمي خطااب  لعموم طبقات الشرش. ذلا فاملعاين املبينة يه يف حمك جزئيات لتكل الشرشية، و 

ما اىل  القاعدة اللكية، فيذكر لك مفرّس، ولك عارف ابهلل جزءا  من ذكل املعىن اللكي ويستند يف تفسريه هذا ا 

د كففت طائفة يف هذا ايضا  معىن  موافقا  كففياته او اىل دليهل او اىل مرشبه، فريّجح معىن  من املعاين. وق

 ذلكل العدد.

مفثال : يذكر الاولياء يف اورادمه ويكررون ابهامتم ابلغ قوهل تعاىل: )َمرَج البحرين يلتقيان_ بيهنام برزخ اليبغيان( 

العبودية يف  ولهذه ال ية الكرمية معاٍن جزئية ابتداء  من ِبر الربوبية يف دائرة الوجوب وِبر (29ـ 11)الرمحن:

دائرة الاماكن، وانهتاء  اىل ِبري ادلنيا وال خرة، واىل ِبري عامل الفهادة وعامل الغيب، واىل البحار احمليطة يف 

الرشق والغرب، ويف الفامل واجلنوب، اىل ِبر الروم وِبر فارس والبحر الابيض والاسود ـ واىل املضيق 

ـ واىل البحر الابيض والبحر الامحر وقناة السويس، واىل ِبار بيهنام اذلي خيرج منه السمك املسمى ابملرجا ن 

 املياه العذبة واملاحلة، واىل ِبار املياه اجلوفية العذبة املتفرقة والبحار املاحلة اليت عىل ظهر الارض
#423 

والبحار املتصل بعضها ببعض وما يسمى ابلبحار الصغرية العذبة من الاهنار الكبرية اكلنيل ودجةل والفرات، 

 املاحلة اليت خيتلط معها.

لك هذه اجلزئيات موجودة مضن معاين تكل ال ية الكرمية، ومجيع هذه اجلزئيات تصح ان تكون مرادة 

 ومقصودة، فهيي معاٍن حقيقية لل ية الكرمية ومعاٍن جمازية.

اهل الكفف واحلقيقة وهكذا فان )امحلد هلل رب العاملني( ايضا  جامعة حلقائق كثرية جدا  مثلام ذكر، وان 
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 يبينوهنا بياانت متباينة حسب كففياهتم.

 واان افهم من ال ية الكرمية ال يت:

ان يف الساموات الوفا  من العوامل، وميكن ان يكون لك جنم يف مجموعته، عاملا  بذاته، وان يف الارض ايضا  لك 

لكمة  )رب العاملني( تعين: ان لك عامل جنس من اخمللوقات كذكل عامل بذاته، حىت ان لك انسان عامل صغري، ف

 يدار ويرىّب ويدبّر شؤونه بربوبيته س بحانه وتعاىل مبارشة.

لقد قال الرسول صىل هللا عليه وسِل :)اذا أ راد هللا بقوم خريا  أ برصمه بعيوب أ نفسهم(  اثلثا :
1

وقد قال س يدان  

 (.53)يوسف:لنفس ل مارة ابلسوء( يوسف عليه السالم يف القرأ ن الكرمي:  )وما ُأبرىء نفيس ان ا

نعم، ان من يعجب بنفسه ويعتّد هبا شقي، بيامن اذلي يرى عيب نفسه حمظوظ سعيد، ذلا فأ نت سعيد اي أ يخ. 

الّ اهنا تسِّل اسلحهتا واعتدهتا  ولكن قد حيد  احياان  ان تنقلب النفس الامارة اىل نفٍس لوامة او مطمئنة، ا 

الاعصاب والعروق هذه تكل الوظيفة اىل هناية العمر، ورمغ موت النفس اىل الاعصاب والعروق فتؤدي 

الامارة منذ مدة طويةل فان أ اثرها تظهر ايضا ، فهناك كثري من الاولياء والاصفياء العظام شَكوا من النفس 

. فهؤالء الامارة رمغ ان نفوسهم مطمئنة، واس تغاثوا ابهلل من امراض القلب رمغ ان قلوهبم سليمة ومنّورة جدا  

الافاضل اليفكون من النفس الامارة، بل من وظيفهتا اليت ُأودعت اىل الاعصاب. اما املرض فليس قلبيا ، 

بل مرض خيايل، واذلي يفن عليمك الهجوم ايأ يخ ليس نفسك وال أ مراض قلبك، بل يه حاةل كام ذكرانها 

ـ واليت تسشب انتقلت اىل الاعصاب ل جل دوام اجملاهدة واس مترارها اىل هناية  ـ حسب مقتىض الشرشية  الُعُمر 

 رقيا  دااما .

--- 
1
 وبرّصه ادلنيا يف وزّهده ادلين يف فقهه خريا   بعبد هللا اراد وردت احاديث كثرية هبذا املعىن نذكر مهنا: حديث "اذا  

 .املرتمج ــ.(1/81) للعجلوين اخلفاء كفف انظر .أ نس عن البهيقي رواه بعيوبه"
#424 

  الثانيةاملسأ ةل

ان اجزاء رسائل النور تتضمن الاجابة عن ثال  مسائل، اكن العامل القدمي قد سأ ل عهنا وفهيا ايضاحاهتا، الا 

 اننا نفري هنا الهيا ابجامل حفسب:

 السؤال ال ول:

ماذا يعين حمي ادلين بن عريب عندما قال يف رسالته املوهجة اىل خفر ادلين الرازي: 
1

معرفة  ان معرفة هللا غري" 

 وما قصده منه؟ "وجوده
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اوال : ان ما قرأ َت هل من املثال املوجود يف الفرق بني التوحيد احلقيقي والتوحيد العايم املذكور يف اللكمة الثانية 

والعرشين يفري اىل املقصود من السؤال، ويوحضه اكرث ما جاء يف املوقف الثاين والثالث من اللكمة الثانية 

 والثالثني.

ان اذلي دعا حمي ادلين بن عريب اىل أ ن يقول هذا الالكم لفخر ادلين الرازي وهو امام من اامة الالكم  اثنيا :

هو: ان ما بينه أ امة اصول ادلين وعلامء الالكم فامي خيص العقائد ووجود هللا س بحانه وتوحيده غرياكف يف نظر 

 ابن عريب.

ليست يه املعرفة الاكمةل، وال تور  الاطمئنان القليب، يف حقا ! ان معرفة هللا املس تنبطة بدالئل عِل الالكم 

حني ان تكل املعرفة مىت ما اكنت عىل هنج القرأ ن الكرمي املعجز، تصبح معرفة اتمة وتسكب الاطمئنان 

الاكمل يف القلب. نسأ ل هللا العيل القدير أ ن جيعل لك جزء من اجزاء رسائل النور مبثابة مصباح يضئ السشيل 

 لنوراين للقرأ ن الكرمي.القومي ا

مث ان معرفة هللا اليت اس تقاها الرازي من عِل الالكم كام تبدو انقصة وقارصة يف نظر ابن عريب، فان املعرفة 

الناجتة عن طريق التصوف ايضا  انقصة ومبتورة ابلنس بة نفسها امام املعرفة اليت اس تقاها ورثة الانشياء من 

 بنالقرأ ن الكرمي مبارشة، ذكل ل ن ا

--- 
1
ـ /  292 - 544خفر ادلين الرازي :    م هو محمد بن َعر بن احلسن بن احلسني التيمي البكري، الامام  1219 - 1159ه

املفرس . أ وحد زمانه يف املعقول واملنقول وعلوم الاوائل وهو قرَش النسب. اصهل من طّبس تان، ومودله يف الرّي والهيا 

لوامع البيان »مثاين جمدلات يف تفسري القرأ ن الكرمي و  «مفاتيح الغيب»من تصانيفه هـ . 292نسشته. تويف يف هراة س نة 

لسان  1/445مفتاح السعادة  1/474وفيات الاعيان  2/313.]من  الاعالم  «يف رشح اسامء هللا تعاىل والصفات

 املرتمج - [5/33طبقات الفافعية  13/55البداية والهناية  4/422املزيان 
#425 

الّ هو"ول عريب يق ل جل احلصول عىل احلضور القليب ادلامئ، أ مام هللا س بحانه وتعاىل، حىت وصل  "ال موجود ا 

 به ال مر اىل اناكر وجود الاكئنات.

وأ لقوا س تار النس يان املطلق  "ال مفهود االّ هو"أ ما ال خرون فالجل احلصول عىل احلضور القليب ايضا  قالوا: 

 نجيبا .عىل الاكئنات واختذوا طورا  

بيامن املعرفة املس تقاة من القرأ ن الكرمي متنح احلضور القليب ادلامئ، فضال  عن اهنا ال تقيض عىل الاكئنات ابلعدم 

وال تسجهنا يف جسن النس يان املطلق، بل تنقذها من الاهامل والعبثية وتس تخدهما يف سشيل هللا س بحانه، 

لهية،  كام عّب عهنا سعدي جاعةل من لك شئ مرأ ة تعكس املعرفة الالهية وتف  تح يف لك شئ انفذة اىل املعرفة اال 
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 الفريازي شعرا :

 در نظر هوش يار هر وريق    دفرتيست أ ز معرفت كرداكر

 - ولقد ش هبنا يف لكامت اخرى من رسائل النور لبيان الفروق بني اذلين يس تلهمون هنجهم من القرأ ن الكرمي

 ج علامء الالكم مبثال هو:واذلين يسلكون هن - ذكل املهنج ال قوم

انه ل جل احلصول عىل املاء، هناك من يأ يت به بوساطة اانبيب من ماكن بعيد حيفره يف اسفل اجلبال. وأ خرون 

جيدون املاء ايامن حفروا ويفجرونه ايامن اكنوا. فال ول سري يف طريق وعر وطويل واملاء معرض فيه لالنقطاع 

 ال ابر فاهنم جيدون املاء ايامن حلوا دومنا صعوبة ومتاعب.والفحة. بيامن اذلين مه أ هل حلفر 

فعلامء الالكم يقطعون سلسةل الاس باب ابثبات اس تحاةل ادلور والتسلسل 
1

يف هناية العامل، ومن بعده يثشتون  

 وجود واجب الوجود.

ن أ ايته اجلليةل كعصا موىس أ ما املهنج احلقيقي للقرأ ن الكرمي فيجد املاء يف لك ماكن وحيفره ايامن اكن. فّك أ ية م

 تفجر املاء ايامن رضبت. وتس تقرئ لك شئ القاعدة ال تية:

 ويف لك شئ هل أ ية             تدل عىل أ نه واحد

--- 
1
ادلور: تعريف شئ أ و الّبهنة عليه بفئ أ خر الميكن تعريفه او الّبهنة عليه الا ابالول )املعجم الفلسفي (. التسلسل:   

 ري متناهية. )التعريفات للجرجاين(. ــ  املرتمجهو ترتيب أ مور غ
#426 

مث ان الاميان ال حيصل ابلعِل وحده، اذ ان هناك لطائف كثرية لالنسان لها حظها من الاميان فكام ان ال لك 

اذا ما دخل املعدة ينقسم ويتوزع اىل خمتلف العروق حسب لك عضو من الاعضاء، كذكل املسائل الاميانية 

اكلروح والقلب  - ريق العِل اذا ما دخلت معدة العقل والفهم، فان لك لطيفة من لطائف اجلسمال تية عن ط

تأ خذ مهنا ومتصها حسب درجاهتا. فان فقدت لطيفة من اللطائف غذاءها املناسب،  - والرس والنفس وامثالها

 فاملعرفة اذن انقصة مبتورة، وتظل تكل اللطيفة حمرومة مهنا.

  خفر ادلين الرازي اىل هذه النقطة ويلفت نظره الهياوهكذا ينبه ابن عريب

 املسأ ةل الثالثة

وال ية الكرمية:  )انه اكن ظلوما   (79)الارساء:سؤال: ماوجه التوفيق بني ال ية الكرمية:  )ولقد كّرمنا بين أ دم..( 

 ؟.(72)الاحزاب:هَجوال ( 

حلادية عرشة( و )الثالثة والعرشين(، والمثرة اجلــواب: ان ايضاح هذا السؤال موجود يف لك من اللكامت )ا
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 الثانية من الغصن اخلامس من اللكمة )الرابعة والعرشين(. ومجمهل هو ال يت:

اانللهس بحانه وتعاىل خيلق بقدرته الاكمةل اش ياء كثرية جدا  من شئ واحد كام يسوق شيئا  واحدا  اىل القيام 

  حصيفة واحدة.بوظائف كثرية جدا . فيكتب أ لف كتاب وكتاب يف

وقد خلق س بحانه وتعاىل الانسان ايضا  نوعا  جامعا  لكثري من الانواع. اي انه قد أ راد أ ن ينجز بنوع الانسان 

ما تنجزه ادلرجات اخملتلفة مجليع انواع احليواانت. ِبيث مل حيّدد قوى الانسان ورغباته ِبدود وقيود فطرية، 

ائر احليواانت ورغباهتا، اي اهنا حتت قيود فطرية. مبعىن ان لك قوة بل جعلها حرة طليقة، بيامن حّدد قوى س

من قوى الانسان تتجول يف ميدان فس يح واسع جدا ، التتناىه، الن الانسان مرأ ة لتجليات الهناية لها السامء 

 رب العاملني، ذلا فقد منحت قواه اس تعدادا  الهناية لها.

حلاق الرضر ابلوف من الناس يف  مفثال : لو اعطي الانسان ادلنيا برمهتا، لطلب املزيد ِبرصه، وانه يرىض اب 

 سشيل منفعة ذاتية!.
#427 

وهكذا تنكفف امام الانسان درجات الحّد لها من الاخالق السيئة، حىت توصهل اىل دراكت الامنردة 

ريق اليت المنهتيى لها والفراعنة. فيكون مصداق صفة ظلوما  ِبق )ابلصيغة املبالغة(، كام تنفتح امامه درجات ال

 يف اخلصال امحليدة حىت بلغ مرتبة الانشياء والصديقني.

جاهل لك ما خيص احلياة ويلزهما ومضطر اىل تعِل لك شئ، فهو )هجول(  مث ان الانسان ـ خبالف احليوان ـ 

 ابلصيغة املبالغة ل نه حمتاج اىل ماالحيّد من الاش ياء.

احلياة، فانه الحيتاج االّ اىل اش ياء قليةل، فضال  عن انه يتعِل رشوط حياته  اما احليوان؛ فعندما يفتح عيونه اىل

يف شهر او شهرين او يف يوم او يومني بل رمبا يف ساعة او ساعتني، وك نه قد اكمتل يف عامل أ خر مث أ ىت اىل 

، واليعرف نفعه من هنا. بيامن الانسان اليمتكن من أ ن يقف منتصبا  معمتدا  عىل نفسه االّ بعد س نة او س نتني

 رضه ااّل بعد مخس عرشة س نة.

 فاملبالغة يف )هجوال ( تفري اىل هذا ايضا .

 املسأ ةل الرابعة

هل ااّل هللا(  تسأ لون ايأ يخ عن حمكة احلديث الرشيف:)جددوا اميانمك بـال ا 
1

فقد ذكرانها يف كثري من 

 . وال ن نذكر حمكة مهنا:"اللكامت"

خصه وبعامله اذلي حييط به فهو ِباجة اىل جتديد اميانه دااما ، ل ن الانسان الفرد ان الانسان لكونه يتجدد بف

ما هو االّ افراد عديدة، فهو فرد بعدد س ين َعره، بل بعدد اايمه، بل بعدد ساعاته حيث أ ن لك فرد يعد خشصا  
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 م شّك فرد جديد أ خر.أ خر، ذكل الن الفرد الواحد عندما جيري عليه الزمن يصبح ِبمك المنوذج، يلشس لك يو 

--- 
1
هل االّ هللا"   والنسايئ واحلاُك امحد رواه "جددوا اميانمك. قيل: اي رسول هللا كيف جندد امياننا؟ قال: اكرثوا من قول ال ا 

 وقال 2/415 والرتهيب الرتغيب يف املنذري واورده .(للعجلوين اخلفاء كفف) .هريرة ايب عن حسن بس ند والطّباين

 مسري وفيه جيد، واس ناده امحد رواه :وقال 52 /1 اجملمع يف الهيمثي واورده .حسن امحد واس ناد لطّباينوا امحد رواه

 يف امحد واخرجه .أ هــ .ثقات امحد ورجال والطّباين امحد رواه 10/82 .أ خر موضع يف وقال حبان، ابن وثقه هنار بن

 صدقة  :اذلهيب وتعقبه خيرجاه، ومل الاس ناد يححص  حديث هذا :وقال 4/256 املس تدرك يف واحلاُك 2/359 املس ند

 .نكرة هريرة ايب عن هنار بن مسري 2/434 املزيان يف اذلهيب قال هنار بن مسري ايضا   س نده ويف .ضعفوه
#428 

مث ان الانسان مثلام يتعدد ويتجدد هكذا. فان العامل اذلي يسكنه س يار ايضا  اليبقى عىل حال. فهو مييض ويأ يت 

 ه، فهو يف تنوع دامئ، فّك يوم يفتح ابب عامل جديد.غريه ماكن

 "ال اهل االّ هللا"فاالميان نور حلياة لك فرد من افراد ذكل الفخص من هجة كام انه ضياء للعوامل اليت يدخلها. وما 

 الا مفتاح يفتح ذكل النور.

عليه لتضيق اخلناق عىل  مث ان الانسان تتحمك فيه النفس والهوى والومه والف يطان وتس تغل غفلته وحتتال

اميانه، حىت تسد عليه منافذ النور الامياين بنرث الف هبات والاوهام. فضال  عن انه ال خيلو عامل الانسان من 

 لكامت واعامل منافية لظاهر الرشيعة، بل تعد دلى قسم من الاامة يف درجة الكفر.

 ة، يف لك يوم.ذلا فهناك حاجة اىل جتديد الاميان يف لك وقت، بل يف لك ساع

سؤال: ان علامء الالكم يثشتون التوحيد بعد ظهورمه ذهنا  عىل العامل لكه اذلي جعلوه حتت عنوان الاماكن 

بعد  "المفهود الا هو"واحلدو . وان قسام  من اهل التصوف الجل ان يغمنوا ِبضور القلب واطمئنانه قالوا: 

وجعلوا الاكئنات يف موضع  "الموجود الا هو"هنم قالوا: أ ن أ لقوا س تار النس يان عىل الاكئنات. وقسم أ خر م

اخليال وأ لقوها يف العدم ليظفروا بعد ذكل ابالطمئنان وسكون القلب. ولكنك تسكل مسلاك  خمالفا  لهذه 

المقصود الا هو..  المعبود الا "املفارب وتبني مهنجا  قوميا  من القرأ ن الكرمي وقد جعلت شعار هذا املهنج: 

 لرجاء ان توحض لنا ابختصار برهاان  واحدا  خيص التوحيد يف هذا املهنج القرأ ين.. فا"هو

 يبني ذكل املهنج القومي. "املكتوابت"و  "اللكامت"اجلواب: ان مجيع ما يف 

اما ال ن فأ شري اشارة خمترصة جدا  نزوال  عند رغبتمك اىل جحة واحدة من جحجه العظيمة واىل برهان واسع طويل 

 نه ادلامغة.من براهي 

ان لك شئ يف العامل، يس ند مجيع الاش ياء اىل خالقه.. وان لك أ ثر يف ادلنيا يدل عىل ان مجيع ال اثر يه من 
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مؤثره هو.. وان لك فعل اجيادي يف الكون يثشت ان مجيع الافعال الاجيادية امنا يه من افعال فاعلها هو.. وان 

وجودات يفري اىل ان مجيع الاسامء امنا يه ملسامه هو.. اي لك امس من الاسامء احلس ىن اذلي يتجىل عىل امل

 ان لك شئ هو برهان وحدانية واحض، وانفذة مطةل عىل املعرفة الالهية.

#429 

نعم، انه ما من أ ثر، والس امي الاكئن احلي، الا هو مثال مصغر للاكئنات، ومبثابة نواة للعامل، ومثرة للكرة الارضية. 

املصغر والنواة والمثرة البد أ ن يكون هو ايضا  خالق الاكئنات برمهتا، ذكل النه الميكن أ ن  ذلا خفالق ذكل املثال

 يكون موجد المثرة غري موجد جشرهتا.

ذلا فان لك أ ثر مثلام يُس ند مجيع ال اثر اىل مؤثّره، فان لك فعل ايضا  يُس ند مجيع الافعال اىل فاعهل. الننا نرى 

ّبز طرفا  من قانون خالقية يسع الكون لكه وميتد حمكه وطوهل من اذلرات ان اي فعل اجيادي اكن، وهو ي

اىل اجملرات. اي ان َمن اكن صاحب ذكل الفعل الاجيادي اجلزيئ وفاعهل البد ان يكون هو ايضا  فاعل مجيع 

 الافاعيل اليت ترتبط ابلقانون اللكي  احمليط ابلكون الواسع من اذلرات اىل الفموس.

 وضة البد أ ن يكون هو احمليي مجليع احلرشات بل مجيع احليواانت بل حميي الارض لكها.فاذلي حييي بع

مث ان اذلي جيعل اذلرات تدور جبذبة حب اكملريد املولوي البد أ ن يكون هو ايضا  ذكل اذلي حيرك املوجودات 

ـ تفد مجيعها مجيعا  حترياك  متسلسال  حىت الفمس بس ياراهتا. الن القانون الساري يف املوجودات ه و سلسةل 

 والافعال مرتبطة به. ـ  بعضها ببعض

مبعىن ان لك أ ثر يس ند مجيع ال اثر اىل مؤثره هو، كام ان لك فعل اجيادي يس ند مجيع الافعال اىل فاعهل هو. 

ء كام ان لك امس يتجىل عىل الاكئنات يس ند مجيع الاسامء اىل مسامه ويثشت أ هنا مجيعا  عناوينه. ذكل الن الاسام

املتجلية يف الكون متداخل بعضها يف بعض اكدلوائر املتداخةل والوان الضوء الس بعة. لك مهنا يس ند ال خر 

 وميده، لك مهنا يمكل اثر ال خر ويزينه.

ايضا  فينظم جسد ذكل  "احلكمي"عندما يتجىل لفئ وحاملا مينح شيئا احلياة يتجىل امس  "احمليي"مفثال : ان امس 

فزيين ذكل العش واملأ وى، وأ نئذ  "الكرمي"ي هو مأ وى روحه، ويف الوقت نفسه يتجىل امس الاكئن احلي اذل

فيمنح ما يلزم  "الرزاق"ايضا  فهيئي حاجات ذكل اجلسد، ويف الوقت نفسه يتجىل امس  "الرحمي"يتجىل امس 

 ذكل احلي من ارزاق مادية ومعنوية ومن حيث الحيتسب، وهكذا...

 اذلي ينري الكون وحييط "احلكمي"فان هل ايضا  امس  "يياحمل"اي: ملن يعود امس 
#430 

اذلي يغدق  "الرزاق"اذلي يريب الاكئنات ابلرمحة والففقة. وان هل ايضا  امس  "الرحمي"به، وان هل ايضا  امس 

 عىل الاكئنات.. وهكذا...
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ة ِبيث يدل عىل ان مبعىن ان لك امس ، ولك فعل، ولك أ ثر، برهان وحدانية، وخمت توحيد، وخامت احدي

اللكامت اليت يه املوجودات املسطورة يف حصائف الكون ويف سطور العصور امنا يه كتابة قِل نقاشه 

 ومصوره جل وعال.

اللهم صل عىل من قال: )افضل ما قلت أ ان والنشيون من قبيل: ال اهل ااّل هللا( 
1

 وعىل أ هل وحصبه وسِل. 

 املسأ ةل اخلامسة
يف  "محمد رسول هللا"حفسب، اي من دون ذكر  "ال اهل االّ هللا  " يف رسالتمك عن كفاية اثنيا : تسأ لون ايأ يخ

 جعل املرء من اهل النجاة.

 ان جواب هذا السؤال طويل، ااّل اننا نقول ال ن:

ان لكميت الفهادة التنفك احداهام عن الاخرى والتفرتقان، بل تثشت احداهام الاخرى وتتضمهنا، فال تكون 

  ااّل ابالخرى.احداهام

وحيث ان الرسول صىل هللا عليه وسِل هو خامت الانشياء علهيم السالم، ووار  مجيع املرسلني، فالشك انه 

يف مقدمة لك الطرق املوصةل الىاللهويف رأ سها، فليست هناك طريق حقة والسشيل جناة غري جادته الكّبى 

 ورصاطه املس تقمي.

 قيق ما يعّّب عنه سعدي الفريازي شعرا :ويقول مجيع أ امة اهل املعرفة والتح 

اْت           َظَفر بُرَدْن ُجْز َدرىِب ُمصطفى  ُمَحاَلست َسعدي بَراِه جَنَ

)اي: من احملال ان يظفر أ حد بطريق السالمة والصفاء من دون اتباع املصطفى صىل هللا عليه وسِل (.. وكذا 

 .قالوا: ان لك الطرق مسدودة ااّل املهناج احملمدي

--- 
1
الّ هللا وحده الرشيك هل( رواه    هل ا  جزء من حديث: )افضل ادلعاء يوم عرفة  وافضل ماقلت أ ان والنشيون من قبيل: الا 

ماكل عن طلحة بن عبيد هللا بن كرير مرسال، واخرجه الرتمذي وحس نه عن َعر بن شعيب عن ابيه عن جده بلفظ: 

د وهو عىل لك َشء قدير، ورواه البهيقي عن ايب هريرة بلفظ: افضل ادلعاء خري ادلعاء يوم عرفة وزاد: هل املكل وهل امحل

الّ هللا.. )كفف اخلفاء  هل ا  ( واخرجه الاصهباين يف الرتغيب 1/153دعاء يوم عرفة وافضل قويل وقول الانشياء قبيل الا 

ل حسن الاس ناد وحس نه وقال هذا مرس 4/597املدينة( بلفظ مقارب عن َعرو عن املطلب كام يف الصحيحة  331/1)

 .1113وحصيح اجلامع الصغري وزايدته برمق  155و 599لفواهده وانظر موطأ  الامام ماكل برمق 
#431 

ولكن قد يكون احياان  ان بعضهم يسلكون اجلادة الامحدية ولكهنم اليعلمون اهنا جادة امحدية او اهنا داخةل 

 مضهنا.
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هللا عليه وسِل  ولكن الطريق اليت يسلكوهنا يه جزء من اجلادة  وقد يكون احياان  اهنم اليعرفون النيب صىل

 الامحدية.

ما بسشب من حاةل اجلذب او  "ال اهل االّ هللا "وقد يكون احياان  اهنم اليفكرون يف اجلادة احملمدية مكتفني: بـ ا 

 الاس تغراق او بسشب وضع من اوضاع الانزواء والعزةل.

 ور يه:ومع هذا فان امه هجة يف هذه الام

ان عدم القبول شئ وقبول العدم شئ أ خر. فان أ مثال هؤالء من اهل اجلذب والعزةل او ممن مل يسمع او اليعِل 

وامثاهلم ممن اليعرفون النيب صىل هللا عليه وسِل  او اليتفكرون فيه ليقبلوه ويرضوا به فاهنم يظلون جاهلني 

يف معرفة هللا ، فهؤالء رمبا يكونون من اهل النجاة، ولكن اذلين  "ال اهل االّ هللا "يف تكل النقطة واليعرفون غري 

مسعوا ابلنيب صىل هللا عليه وسِل  وعرفوا دعوته، ان مل يصّدقوه يكونون من اذلين يعرفون هللا وال يؤمنون 

اةل ليست ال يفيد ل مثال هؤالء التوحيد اذلي هو سشب النجاة، حيث ان تكل احل "ال اهل ااّلهللا "به، الن قول: 

حاةل انش ئة من عدم قبول انبع من اجلهل واذلي يُعّد عذرا ، بل هو قبول العدم، وهو اناكر. فاذلي ينكر محمدا  

عليه الصالة والسالم وهو مدار خفر الكون ورشف الشرشية مبعجزاته وأ اثره اجلليةل، الشك انه الينال نورا  قط 

 واليكون مؤمنا  ابهلل.

 ذا القدر.وعىل لك حال نكتفي هب

 املسأ ةل السادسة

اثلثا : لقد جاءت تعابري ممجوجة ختص مسكل الف يطان، وذكل يف احملاورة اجلارية مع الف يطان يف املبحث 

وابرازها عىل صورة فرض حمال فان فرائيص  "حاش هلل، والك..."الاول. وعىل الرمغ من تعديلها وختفيفها بلكمة 

 ارتعدت من هولها.

ت طفيفة يف القسم اذلي ُارسل اليمك، فهل حصحمت نسختمك يف ضوئه؟ فاين أ نيبمك وُاولك مث ان هناك تعديال

 ذكل اليمك، فتس تطيعون حذف تعابري تروهنا زائدة.
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 ايخ العزيز !

ان ذكل املبحث همم للغاية، الن اس تاذ الزاندقة هو الف يطان، فان مل يلزم الف يطان احلجة ومل يفحم ابلبينة، 

وه واليرحضون.. ولقد اس تعمل القرأ ن احلكمي بعض تعابري الكفار القبيحة يف معرض الرد علهيا، مما اليقنع مقدّل 

ـ تكل التعابري اليت  ـ واان ارتعد  أ عطاين اجلرأ ة الظهار تفاهة هذا املسكل الف يطاين وفساده لكيا . وقد اس تعملت 

مبقتىض مسلكهم، واليت يتفوهون هبا الحماةل  تمن عن امحلاقة اليت اضطر حزب الف يطان اىل قبولها واس تعاملها
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بلسان مسلكهم، فذكرهتا يف صورة فرض احملال لبيان فساد مسكل الف يطان فسادا  لكيا . وقد حرصهتم بذكل 

الاس تعامل يف قعر البرئ واس تولينا عىل امليدان لكه وجعلناه ملاك  للقرأ ن ويف سشيهل. وكففنا عن خباايمه 

 هذا الفوز من خالل هذا المتثيل:واابطيلهم فانظر اىل 

نفرض ان هناك منارة عالية تناطح السامء، وحتهتا مبارشة برئ َعيقة قعرها يف مركز الارض، ومثة فريقان من 

الناس يتناقفان حول اثبات موقع املؤذن اذلي يبلغ صوته اىل الناس اكفة يف البالد لكها. اي: يف اي مرتبة من 

 ؤذن، اعتبارا  من السامء اىل مركز الارض؟.درجات سِل املنارة يقف امل

يقول الفريق الاول: ان املؤذن يف مقة املنارة، يرفع الاذان من هناك. ويُسمع العامل أ مجع. الننا نسمع ذكل الاذان 

العلوي الندي، وعىل الرمغ من ان لك واحد منا اليس تطيع رؤيته هناك االّ ان الك  منا يراه حسب درجته اثناء 

 ونزوهل من املنارة. صعوده

 ومن ذكل يُعِل ان ذكل املؤذن يصعد املنارة، وايامن اكن موقعه فهو صاحب مقام عاٍل.

 اما الفريق ال خر، وهو فريق الف يطان الامحق، فيقول:

ـ الك، ان موقع املؤذن يف قعر البرئ وليس يف مقة املنارة، ايامن شوهد. علام  انه مل يفاهده أ حد أ صال  يف قعر  -

رادة هل، عندئذ فقط ميكن رؤيته هناك. ن اكن جحرا  ثقيال  الا   البرئ واليس تطيع رؤيته هناك ااّل ا 

 وبعد، فان ميدان نقاش ورصاع هاتني الفئتني املتعارضتني، هو املسافة املمتدة من مقة املنارة اىل قعر البرئ.
#433 

ة املنارة ملن اكن نظره يرىق اىل هناك، ويبينون جفامعة اهل النور ومه حزابهلل؛ يبينون موقع ذكل املؤذن يف مق

ان هل مرتبة رفيعة يف درجات سِل املنارة لقارصي النظر اذلين اليرىق نظرمه اىل ادلرجات الرفيعة. اي يبينون 

مرتشته الرفيعة لك حسب ُافق نظره ومداه. ذلا فان أ مارة صغرية تكفهيم وتثشت هلم ان ذكل املؤذن الفاضل ليس 

اكحلجر اجلامد، بل هو اكالنسان الاكمل يس تطيع ان يصعد اىل اعىل املراتب وان يفاهد وهو يرفع جسام  

 الاذان من هناك.

اما الفئة الاخرى ؛ ومه حزب الف يطان، فيقولون: اما ان تظهروه لنا وهو يف مقة املنارة، او ان مقامه يف قعر 

 البرئ. فيحمكون هذا احلمك ِبامقة غري متناهية.

يعلمون ـ محلاقهتم ـ ان عدم ظهوره لّك الناس يف مقة املنارة انشئ من نجز نظر الناس عن الارتفاع اىل فهم ال

 تكل املرتبة، مث اهنم يريدون ان يغالطوا ليس يطروا عىل املسافة لكها ابس تثناء مقة املنارة.

 قائال :والجل فض املناقفة بني الفئتني، اندفع احدمه يف امليدان وخاطب حزب الف يطان 

ايهتا امجلاعة املفؤومة، ان اكن مقام ذكل املؤذن العظمي يف قعر البرئ للزم ان يكون جامدا  اكحلجر الحياة فيه 
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والقوة، وملا اكن يفاهد يف اية مرتبة من مراتب املنارة او البرئ. ولكن وما دممت تفاهدونه يف لك املراتب، 

بل البد أ ن يكون مقامه مقة املنارة. ذلا فاما ان تظهروه يف قعر  فالشك االّ يكون جامدا  الحقيقة هل والحياة،

البرئ ـ وهذا ما التقدرون عليه قطعا  والتس تطيعون ان تقنعوا به احدا  ابدا  ـ او أ لزموا الصمت، فان ميدان 

املباركة فاهنم ايامن دفاعمك حمصور يف قعر البرئ. اما بقية امليدان واملسافة الطويةل فاهنا ختص هذه امجلاعة، امجلاعة 

 أ ظهروه، سوى قعر البرئ، فهم يكس بون القضية.

وهكذا فان مبحث املناظرة مع الف يطان ششيه هبذا المتثيل، فانه يأ خذ امليدان املمتد من العرش اىل الفرش، 

من يد حزب الف يطان وحيرصمه يف اضيق ماكن وهو قعر البرئ، ويقحمهم يف اضيق ثقب الميكهنم ادلخول 

 بل هو حمال وغري معقول قطعا ، ويف الوقت نفسه يس تويل عىل املسافة لكها ابمس القرأ ن الكرمي. فيه،
#434 

 فان قيل هلم: كيف ترون مرتبة القرأ ن؟

 فس يقولون: كتاب انساين يرشد اىل الاخالق احلس نة، وعندها يقال هلم:

 حسب مسلكمك. "حسن"ن القول بـاذن هو الكم هللا، اذ انمت مضطرون اىل قبول هذا، ل نمك التس تطيعو

 وكذا ان قيل هلم: كيف تعرفون الرسول صىل هللا عليه وسِل ؟

 فس يقولون: انه انسان ذو اخالق حس نة وعقل راحج، وعندها يقال هلم:

ن اكن ذا اخالق حس نة، وعقل راحج فانه رسول هللا، ل ن قولمك  اليوجد  "حسن"اذا  عليمك الاميان به، النه ا 

 يف مسلكمك..

 وهكذا ميكن تطبيق سائر هجات احلقيقة عىل بقية اشارات المتثيل.

 فبناءا  عىل هذا:

فان ذكل املبحث الاول اذلي يتضمن املناظرة مع الف يطان ينجي اميان اهل الاميان بأ دىن أ مارة واصغر دليل 

 دون ان يكونوا ِباجة اىل معرفة املعجزات الامحدية بّباهيهنا القاطعة.

من الاحوال الامحدية، ولك خصةل من اخلصال احملمدية، ولك طور من الاطوار النبوية مبثابة اذ ان لك حال 

 معجزة من معجزاته صىل هللا عليه وسِل  تبني وتثشت ان مقامه يف اعىل عليني وليس يف قعر البرئ البتة.

 املسأ ةل السابعة

 مسأ ةل ذات عّبة:

خيصان خدمة القرأ ن وحدها. بدالةل س بع امارات تفّد القوة  لقد اضطررت اىل بيان اكرام رابين وحامية الهية

املعنوية لقسم من احصايب اذلين تعرضوا للف هبات واصاهبم الفتور يف العمل للقرأ ن. وذكل ليك أ نقذ بعض 

354



 احصايب من مرهفي الاعصاب اذلين يتأ ثرون برسعة.

اختذوا طور العداء لكوين خادما  للقرأ ن فاالمارات الس بعة، اربعة مهنا تعود الشخاص اكنوا اصدقاء واحصاب 

 وليس لفخيص ابذلات. وتلشسوا هبذا الطور ملقاصد دنيوية، فتلقوا الصفعات خالف مقصودمه.
#435 

اما الامارات الثال  الباقية فتعود الفراد اكنوا اصدقاء وخملصني حقيقيني، ومه اليزالون كذكل. ااّل اهنم مل 

ـ كس با   لودّ اهل ادلنيا وانجاهبم هبم، وليغمنوا مغامن   يُظهروا طور الرجوةل والفهامة ـ اذلي يقتضيه الوفاء والاخوة 

ـ خالف مقصودمه. ـ مع الاسف   دنيواي  ويسلموا من املصائب والبالاي. ولكن احصايب الثالثة هؤالء تلقوا عتااب  

دير مسؤول، طلب مين نسخة الفخص الاول: ممن اكنوا اصدقاء يف الظاهر مث بدر مهنم طور العداء، هو م

ايها، ااّل انه تقدل طور العداء وترك  حلاح وبعدة وسائط، فاعطيته ا  من كتاب )اللكمة العارشة( بتوسل وا 

خبار عين، ولكنه ُعزل من  صداقيت عهّل يرتىق يف الوظيفة، وسِّل الرساةل اىل الوايل يف صورة شكوى وا 

لهيي خلدمة القرأ ن.الوظيفة بدال  من الرتيق فهيا، ك ثر ٍمن أ اث  ر الاكرام اال 

الثاين: مدير مسؤول أ خر، اكن صديقا ، ولكنه اختذ طور العداء واملنافس اللفخيص ابذلات، وامنا لكوين 

خادما  للقرأ ن الكرمي، وذكل لرييض رؤساءه، وليكسب اقبال اهل ادلنيا وتوهجهم حنوه، ااّل انه قوبل بلطمة 

طر هل عىل ابل، مث رجا دعاء  من خادم للقرأ ن، فلعل  هللا ينجيه، فلقد خالف مقصوده، حفمك يف قضية مل خت

 دعي هل.

الثالث: معِل مدرسة، اكن صديقا  لنا يف الظاهر، فاظهرُت هل وجه الصداقة اخلالصة. االّ انه اختذ طور العداء 

 ."ابرال"فتلقى لطمة، خالف مقصوده، اذ س يق اىل اجلندية فُابعد عن  "ابرال"لُينقل اىل 

الرابع: معِل مدرسة، كنت أ راه متدينا  وحافظا  للقرأ ن الكرمي فاظهرت هل وجه الصداقة اخلالصة، لعل اللهريزقه 

العمل للقرأ ن، االّ انه ـ مبجرد الكم من موظف مسؤول ـ اختذ موقفا  متخاذال  وجمافيا  لنا لينال توّجه اهل ادلنيا 

 خّبه مفتفه توبيخا  شديدا ، مث ُعزل عن الوظيفة.هل، جفاءته لطمة تأ ديب خالف مقصوده، اذ و 

 ان هؤالء الاربعة ذاقوا لطمة تأ ديب الختاذمه طور العداء خلدمة القرأ ن.

ـ لعدم اختاذمه طور الرجوةل والفهامة اليت  ـ ال لطمة  اما الثالثة ال خرون من اصدقايئ احلقيقيني فقد تلقوا تنشهيا  

 تقتضهيا الصداقة والوفاء.

 هو احد طاليب اجلادين اخمللصني احلقيقيني اذلين حازوا امهية )يف الاول:
#436 

اخلدمة القرأ نية( وهو خشص موقر فاضل اكن يكتب )اللكامت( ابس مترار وينرشها، االّ انه خبأ  )اللكامت( اليت 

ال جيابه كتهبا وترك الاس تنساخ موقتا  بسشب جمئ مسؤول كبري غريب الاطوار ولوقوع حادثة معينة، وذكل لئ
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 عنتا  من اهل ادلنيا والجيد الضيق مهنم، وليأ من رشمه.

واحلال ان التقصري النامج عن تعطيل العمل للقرأ ن أ ورثه ان يوَضع نصب عينيه دفع غرامة أ لف لرية لس نة 

حته اكمةل، االّ انه حاملا نوى الاس تنساخ وعاد اىل وضعه السابق، تّبأ  من تكل ادلعوى املقامة عليه، وبرئت سا

 وهلل امحلد، وجنا عن دفع أ لف لرية، وهو فقري احلال.

الثاين: صديق ويّف جشاع شهم اكن جاري منذ مخس س نوات، االّ انه مل يلقين لبضعة اشهر، ومل يزرين حىت 

يف شهر رمضان والعيد هتاوان  منه، وذكل لكسب توجه اهل ادلنيا هل ونيل رضامه عنه، والس امي املسؤول اذلي 

ا ، لكن خاب أ مهل، ولقى خالف مقصوده، اذ مل يعد لهذا املسؤول نفوذ اكلسابق، حيث انهتت مسأ ةل أ ىت حديث

 القرية.

الثالث: حافظ للقرأ ن، اكن يزورين مرة او مرتني يف الاس بوع، عنّي اماما  يف جامع، وتركين ليمتكن من لشس 

ـ خالفا   ـ وبعكس مقصوده، رمغ انه اّدى الامامة زهاء  العاممة، ومل يأ تين حىت يف العيد، االّ انه مل يلشسها  للعادة 

 مثانية شهور.

وامثال هذه احلواد  كثرية جدا ، الأ ذكرها لئال أ جرح شعور البعض، ولكهنا همام اكنت حواد  منفردة قد تعد 

كرام ال  هيي وحتت امارات ضعيفة االّ ان اجامتعها تفعر ابلقوة وتور  القناعة والاطمئنان ؛ ابننا نعمل يف ظل ا 

رعاية رابنية من حيث خدمة القرأ ن الكرمي، وليس من هجة خشيص ابذلات، اذ ال أ جد يف نفيس ما يليق بأ ي 

لهيي همام اكن. كرام ا   ا 

فعىل أ حصايب الاحباب ان يدركوا هذا جيدا ، واالّ يبالوا ابلف هبات والاوهام. واين ابيهنا هلم خاصة ل ن الاكرام 

لهيي من حيث اخلدمة ا لقرأ نية، وان الامر ليس للفخر بل هو شكر هلل. فاالمر الالهيي رصحي يف قوهل اكرام ا 

 تعاىل:

 (11)الضحى:)واما بنعمة ربك حفد ( 
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 الثامنة املسأ ةل
سؤال املثال الثالث من النقطة الثالثة للسشب اخلامس من الاس باب املانعة لالجهتاد يف الوقت احلارض 

 من اللكمة السابعة والعرشين

 ل همم: يقول بعض اهل العِل والتحقيق:سؤا

ملا اكنت  الالفاظ القرأ نية، والاذاكر املأ ثورة، والتسشيحات الواردة، تنور ش ىت جوانب اللطائف املعنوية 

لالنسان وتغذيه روحيا ، الا يكون من الافضل ان يصوغ لك قوم تكل الالفاظ وفق لساهنم اخلاص حىت تفهم 

ذ يه يف حقيقهتا أ لشسة وقوالب للمعاين؟معانهيا؟ اذ الالفاظ وحدها   ال تفي ابلغرض املطلوب ا 
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اجلواب: ان الفاظ اللكامت القرأ نية، والتسشيحات النبوية، ليس لباسا  جامدا  يقبل التبديل والتغيري وامنا مثهل 

دل وتغيريه مثل اجلدل احلي للجسد، بل اهنا اصبحت فعال  جدلا  حيا  مبرور الزمن، وال جدال يف ان تبديل اجل

 يرض اجلسم.

سام و عَلاَم ملعانهيا العرفية والرشعية وال  مث ان تكل اللكامت املباركة يف الصالة، واذلكر، والاذان، اصبحت ا 

 ميكن تبديل الامس والعَِل.

، ويه:  ولقد توصلُت اىل هذه احلقيقة، بعد التأ مل والامعان  يف حاةل مرت عيلَّ

 سورة الاخالص مائة مرة مكررا  اايها ابس مترار الحظت:عندما كنت أ قرأ  يوم يوم عرفة 

ان قسام  من حوايس الروحية اللطيفة، بعدما اخذت غذاءها ابلتكرار قد ملت وتوقفت؛ وان قوة التفكري يّف 

قد توهجت اىل املعىن، فأ خذت حظها، مث توقفت وملّت. وان القلب اذلي يتذوق املعاين الروحية ويدركها، 

 كت، بعدما اخذ نصيبه من التكرار.هو ايضا  قد س

بيامن ابملواظبة والتكرار املس متر عىل القراءة رأ يت ان  قسام  من اللطائف يف الكيان الانساين ال ميل برسعة، 

فال ترضه الغفةل اليت ترض قوة التفكري، بل انه يس متر ويداوم يف اخذ حظه ِبيث ال يدع  حاجة اىل التدقيق 

يكفيه املعىن العريف اذلي هو امٌس وعَِل، ويكفيه اللفظ واملعىن الاجاميل لتكل الالفاظ  والتفكر يف املعىن، اذ

 الغنية املف بعة. بل رمبا يور  سأ مة وملال  حيامن يبدأ  التفكر يتوجه اىل املعىن، ذكل
#438 

 الن تكل اللطائف ال حتتاج اىل تعِّل وتفهمي بقدر ما يه ِباجة اىل التذكر والتوجيه واحلث.

ذلا فان اللفظ اذلي هو اش به ابجلدل يكفي لتكل اللطائف ويف اداء وظيفة املعىن، وخاصة ان تكل الالفاظ 

لهيي والتلكم الرابين.  العربية يه مبعث فيض دامئ، اذ تذكر ابلالكم اال 

 فهذه احلاةل اليت جربهتا بنفيس تبني لنا:

ذان وتسشيحات الصالة، وسورة الاخالص والفاحتة ان التعبري ابي لغة اكنت غري اللغة العربية، عن حقائق الا

اليت تتكرر دااما، ضار جدا . ذكل الن اللطائف ادلاامة تبقى حمرومة من نصيهبا ادلامئ بعدما ان تفقد املنابع 

لهية والنبوية. فضال  عن انه يضيع يف الاقل عرش حس نات لّك حرف.  احلقيقية ادلاامية اليت يه الالفاظ اال 

الطمأ نينة واحلضور القليب لّك واحد يف الصالة، تبعث التعابري الشرشية املرتمجة عند الغفةل ظلمهتا  ولعدم دوام

 يف الروح.. وامثالها من الارضار الاخرى.

ال هللا( عِل للتوحيد. كذكل نقول: هل ا   نعم، فكام قال الامام ابو حنيفة ريض هللا عنه ان: )ال ا 

يحات والاذاكر وخاصة لكامت الاذان والصالة واذلكر، اصبحت مبثابة ان الاكرثية املطلقة للكامت التسش 
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الامس والَعَِل، فُتنظر اىل معانهيا العرفية الرشعية اكرث من النظر اىل معانهيا اللغوية، ذلا ال ميكن رشعا  تبديلها 

 مطلقا .

عِل مجمل معانهيا يف اقرص وقت. اما معانهيا اليت البد ان يفهمها لك مؤمن، فان اي خشص عايم ميكنه ان يفهم ويت

فكيف يعذر ذكل املسِل اذلي يقيض َعره مالئا  فكره وعقهل مبا ال يعنيه من الامور وال يرصف جزءا  ضئيال  

من وقته لفهم تكل املعاين اليت يه مفاتيح حياته الابدية وسعادته ادلاامة. بل كيف يعتّب من املسلمني وكيف 

 يقال عنه انه انسان عاقل!!

فهل من العقل يف شئ ان تفسد تكل الالفاظ اليت يه مس تودع منابع تكل الانوار الجل تقاعس هؤالء 

 الكساىل؟!

فانه يعِل انه يقدس ربه جل وعال.. الا يكفي هذا  "س بحان هللا"مث انه عندما يقول أ ي مؤمن، بأ ي لغة يتلكم: 

 القدر؟! بيامن اذا حرص اهامتمه ابملعىن اجملرد، بلسانه
#439 

اخلاص، فانه ال يتعِل الا حسب تفكريه وعقهل، اذلي يأ خذ حظه ويفهم مرة واحدة، واحلال انه يكرر تكل 

اللكمة املباركة اكرث من مائة مرة يوميا  ففضال  عن ذكل الفهم العقيل فان املعىن الاجاميل اذلي رسى يف اللفظ 

تكل الالفاظ العربية لها امهيهتا وقداس هتا  وامزتج معه هو مبعث انوار وفيوضات كثرية جدا ، والس امي ان

لهيي.  وانوارها وفيوضاهتا، حيث اهنا الكم ا 

ومجمل القول: انه ال ميكن ان يقوم مقام الالفاظ القرأ نية اليت يه حمافظ ومنابع للرضورايت ادلينية اي لفظ 

يهتا، ومسوها، ودواهما، وان أ خر، وال ميكن الي لفظ أ خر ان حيل حملها قطعا ، وال ان يؤدي الغرض مهنا لقدس 

ادى مؤقتا  جزءا  ضئيال  مهنا. اما الامور ادلينية من غري الرضورايت فليس هناك حاجة اىل تبديل الفاظها ايضا  

 الن تكل احلاجة تندفع ابملواظبة عىل النصيحة والارشاد والوعظ.

يف الالفاظ القرأ نية، حتوالن دون ترمجة تكل والنتيجة: ان مشولية اللغة العربية الفصحى وسعهتا، والبيان املعجز 

الالفاظ، وذلكل ال ميكن ترمجهتا قطعا ، بل انه حمال. ومن اكن يساوره الفك يف هذا فلرياجع )اللكمة اخلامسة 

والعرشين( يف املعجزات القرأ نية لريى مزنةل ال ية الكرمية ابنجازها وتفعهبا ومشولها وجاملها ومعناها الرفيع واين 

 اليت يه معىن مبتور بل انقص وقارص. "الرتمجة"ا مهن

 املسأ ةل التاسعة

 مسأ ةل هممة خاصة تكفف رسا  من ارسار الوالية

اهل الس نة وامجلاعة، ومه ميثلون الغالبية العظمى يف العامل "ان اهل احلق والاس تقامة اذلين يطلق علهيم 
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عىل حمجهتا البيضاء الناصعة، وذكل ابتباعهم الس نة الاساليم، قد قاموا ِبفظ حقائق القرأ ن والاميان كام يه 

الرشيفة ِبذافريها كام يه، دون نقص أ و زايدة، فنفأ ت الاكرثية املطلقة من الاولياء الصاحلني من هذه 

امجلاعة. ولكن شوهد أ ولياء أ خرون يف طريق ختالف أ صول أ هل الس نة وامجلاعة، وخارجة عن قسم من 

 يف شأ ن هؤالء الاولياء اىل قسمني: دساتريمه، فانقسم الناظرون
#440 

 الاول:

مه اذلين انكروا واليهتم وصالهحم، وذكل خملالفهتم اصول اهل الس نة وامجلاعة بل قد ذهبوا اىل أ بعد من 

 الاناكر، حيث كفّروا عددا  مهنم.

 أ ما الاخر:

ن احلق ليس حمص ورا  يف سشيل اهل الس نة وامجلاعة. فهم اذلين اتبعومه وأ قروا واليهتم، ورضوا عهنم، ذلا قالوا:ا 

ففلكوا هبذا القول فرقة مبتدعة وانساقوا اىل الضالل. انسني أ ن املهتدي لنفسه ليس من الرضوري ان يكون 

هاداي  لغريه، ولنئ اكن ش يوخهم يُعذرون عىل ما ارتكبوا من أ خطاء ل هنم جمذوبون، الا اهنم ال يعذرون يف 

 اتباعهم هلم.

 :وهناك قسم اثلث

سلكوا طريقا  وسطا ، حيث مل ينكروا والية اولئك الاولياء وصالهحم، الا أ هنم مل يرضوا بطريقهتم ومهنجهم، 

وقالوا: ان ما تفوهوا به من الاقوال اخملالفة لالصول الرشعية، اما اهنا انش ئة عن غلبة الاحوال علهيم مما جعلهم 

 تعرف معانهيا وال تفهم مرامهيا. خيطئون، أ و اهنا شطحات ششهية ابملتفاهبات اليت ال

وذكل بنية  - مع الاسف - فالقسم الاول والس امي علامء اهل الظاهر قد انكروا والية كثري من اولياء عظام

 احلفاظ عىل طريق اهل الس نة، بل ذهبوا مضطرين اىل احلمك بضالهلم حتدومه تكل النية.

داروا ظهورمه لها، ملا حيملون من حسن الظن املفرط أ ما ال خرون املؤيدون هلم، فقد تركوا طريق احلق وأ  

 بف يوخهم، بل حصل اجنراف قسم مهنم اىل الضالل فعال .

 وبناء عىل هذا الرس، فقد اكنت هناك حاةل تفغل فكري كثريا  ويه:

انين دعوت هللا هبالك قسم من اهل الضالل يف وقت همم، ولكن قوة معنوية رهيبة صدت دعايئ علهيم، 

يّل ذكل ادلعاء، ومنعتين من القيام مبثهل. مث رأ يت ان ذكل القسم من ارابب الضالل امنا يوغلون يف ورّدت ع

 اجراءاهتم الباطةل ويامتدون يف جمانبة احلق، وجيرون الناس خلفهم اىل الهاوية بتيسري وتسهيل من قوة معنوية،
#441 

من املؤمنني وينخدعون هبم المزتاهجم مبيل من   فيوفّقون يف أ عامهلم ال ابالكراه وحده بل ينساق ايضا  قسم
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 جانب قوة الوالية، فيساحمهم هؤالء املؤمنون وال يروهنم عىل فساد كبري!

 وحيامن شعرت هبذين الرسين متلكتين دهفة ورهبة، فقلت متعجبا :

والوالية تيار  اي س بحان هللا! هل ميكن ان تكون والية يف غري طريق احلق؟ وهل ميكن ان يوايل أ هل احلقيقة

 ضالةل رهيبة؟

مث اكن يف يوم مبارك من أ ايم عرفة املفهودة، اذ قرأ ت سورة الاخالص مائة مرة وكررهتا مرات ومرات اتباعا  

لهية بّبكة تكل القراءة، احلقيقُة ال تية  لعادة اسالمية مس تحس نة، فوردت اىل قليب العاجز من دلن الرمحة اال 

 :"مسأ ةل هممةجواب عن "فضال  عام ورد من 

 واحلقيقة يه:

ان قسام  من الاولياء مع ما يبدو مهنم من حصافة ورشد، وهلم حماكامت عقلية منطقية الا اهنم جمذوبون. فهم 

اذلي تروى قصته عن زمن السلطان محمد الفاحت، تكل القصة املفهورة ذات العّبة  "جباىل اباب"اش به بـ 
1

 

مضن نطاق العقل والصحو والرشاد، الا اهنم يتلشسون احياان  حاالت خارجة وان قسام  أ خر من ال ولياء مع اهنم 

عن طور العقل واحملاكامت املنطقية. وان صنفا  من هذا القسم مه أ هل التباس، أ ي يلتشس علهيم ال مر فال 

 م خيطئون.ميزيون، اذ ما يرونه من مسأ ةل ما يف حاةل السكر يطبقونه يف حاةل الصحو. فيخطئون وال يدركون اهن

أ ما اجملذوبون، فقسم مهنم حمفوظون عند هللا، ال يضلون وال ينساقون مع أ ههل، بيامن قسم أ خر مهنم ليسوا 

 حمفوظني عند هللا، فلرمبا يكونون مضن فرق اهل البدعة والضالةل، بل هناك احامتل ان يكونوا مضن الكفار.

--- 
1
يسكن القسطنطينية، واكن حيب اهلها النصارى وحيبونه والس امي اطفاهلم  اكن «جباىل اباب»حيىك  ان وليا  صاحلا  يدعى   

فاكن يعطف علهيم كثريا ، وملا حارص السلطان محمد الفاحت املدينة،  اكن هذا الويل الصاحل يدعوهللا الا تصيب قذائف 

 «أ ق مشس ادلين»ان ش يخه السلطان املرىم، وان ينجي هؤالء الصغار احملبوبني. وفعال  تأ خر الفتح، فاستفار السلط

وهو العامل العامل  والوىل الصاحل. فاكن أ ق مشس ادلين يدعو للنرص، وجبايل اباب يدعو خبالفه، حىت دعا أ ق مشس ادلين 

 هبالك جباىل اباب، ليمت النرص. فتويف جباىل اباب، وفتحت القسطنطينية.ـ املرتمج.

#442 

اي ينسحب  - فهم يف حمك جمانني طيبني مباركني - مؤقتة أ م داامةسواء أ اكنوا بصورة  - وهكذا. فل هنم جمذبون

ول هنم جمانني مباركني طليقون يف ترصفاهتم فليسوا ملكفني، ول هنم غري ملكفني فال يؤاخذون  - علهيم حمكهم

سشبا  عىل ترصفاهتم. مفع ان واليهتم اجملذوبة حمفوظة يوالون أ هل البدع فريوجون مسالكهم اىل حد ما ويكونون 

 سيئا  مفؤوما  يف دخول قسم من املؤمنني واهل احلق يف ذكل املسكل.
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 املسأ ةل العارشة

 كتشْت هذه املسأ ةل بناء عىل تذكري بعض ال صدقاء يف بناء قاعدة ختص الزائرين

 مسدود. ليكن معلوما  دلى امجليع، ان اذلي يزوران اما انه يأ يت الينا ل جل امور ختص احلياة ادلنيا. فذكل الباب

او أ نه يأ يت الينا من حيث احلياة ال خرة. ففي تكل اجلهة ابابن: فاما انه يتصور انين رجل مبارك صاحب مقام 

عند هللا ول جل هذا يأ يت الينا، هذا الباب ايضا  مسدود. اذ ال تعجبين نفيس وال يعجبين من يعجب يب. حفمدا  

 هلل اجزل محد اذ مل جيعلين راضيا  عن نفيس.

اّل. مفرحبا  واهال  وسهال  وعىل  أ ما اجلهة الاخرى فهو يأ يت الينا لكوين خادما  للقرأ ن ودالال  هل وداعيا  اليه ليس ا 

 العني والرأ س ملن يأ تينا من هذا الباب.

 وهؤالء ايضا  عىل ثالثة امناط.

 فاما انه صديق، او انه اخ، او انه طالب.

 خفاصية الصديق ورشطه:

يدا  جادا  لعملنا يف نرش الانوار القرأ نية )رسائل النور(، وان ال مييل اىل الباطل والبدع ان يكون مؤيدا  تأ ي 

 والضالةل قلبا ، وان يسعى ايضا  ليفيد نفسه.

 وخاصية الاخ ورشطه:

 ان يكون ساعيا  سعيا  حقيقيا  وجادا  لنرش الرسائل، فضال  عن ادائه الصلوات امخلس، واجتنابه الكبائر الس بع.

 صية الطالب ورشطه:وخا

ان يعد رسائل النور ك هنا من تأ ليفه هو، واهنا ختصه ابذلات، فيدافع عهنا وك هنا ملكه، ويعتّب نرش تكل الانوار 

 والعمل لها اجّل وظيفة حلياته.
#443 

 فهذه الطبقات الثال  تتعلق ابجلوانب الثال  لفخصييت.

صييت العبدية اي كوين اؤدي هممة العبودية هلل فالصديق يرتبط بفخصييت اذلاتية. والاخ يرتبط بفخ 

 س بحانه. اما الطالب فهو يرتبط يب من حيث كوين داعيا  ودالال  للقرأ ن احلكمي ومرشدا  اليه.

 وهذا النوع من اللقاء هل ثال  مثرات:

 الاوىل:

 دلعوة اىل القرأ ن.اخذه جلواهر القرأ ن درسا  مين او من رسائل النور ولو اكن درسا  واحدا ، هذا من حيث ا
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 الثانية:

 يكون مفاراك  يل يف ثوايب الاخروي. وهذا من حيث العبودية هلل.

 الثالثة:

لهية مرتبطني قلبا  متساندين يف خدمة القرأ ن ونسأ هل التوفيق والهداية.  نتوجه معا  اىل الرمحة اال 

 فان اكن طالبا  فهو حارض معي صباح لك يوم ابمسه واحياان  خبياهل.

اكن اخا  فهو حارض معي يف دعايئ عىل دفعات ابمسه وبصورته فيفاركين يف الثواب و ادلعاء   مث يكون وان 

لهية، اذ عندما اقول يف ذكل ادلعاء: اخويت واخواين، فهو مهنم، ان  مضن مجيع الاخوان واسلّمه اىل الرمحة اال 

 مل اكن اعرفه اان ابذلات فاهلل اعِل به وابرص.

 هو  داخل مضن دعايئ ابعتباره من الاخوة عامة اذا ما اّدى الفرائض واجتنب الكبائر.وان اكن صديقا  ف 

 وعىل هؤالء الطبقات الثال  ان جيعلوين مضن كس هبم الاخروي ايضا .
#444 

 اللهم صل عىل من قال: املؤمن للمؤمن اكلبنيان يفد بـعضه بعضا  وعىل أ هل وحصبه وسِل.

ْبَحانََك اَل ِعِْلَ لَنَا ََّك َانَْت الَْعلمُي الَْحكمي( )س ُ َّْمَتنا ِان  ِااّل ما عَل

 )وقالوا امحلد هلل اذلي هدينا لهذا وما كنا لهنتدي لوال ان هدينا هللا لقد جاءت رسل ربنا ابحلق(.

اللهم اي من اجاب نوحا  يف قومه، واي من نرص ابراهمي عىل اعدائه، واي من ارجع يوسف اىل يعقوب، واي من 

 رض عن ايوب، واي من اجاب دعوة زكراي، واي من تقبّل يونس ابن مىت..كفف الـ

نسأ كل ابرسار احصاب هذه ادلعوات املس تجاابت ان حتفظين وحتفظ انرش هذه الرسائل ورفقاءمه من رش 

 ش ياطني الانس واجلن.

 وانرصان عىل اعدائنا

 وال تلكنا اىل انفس نا

 واكفف كربتنا وكربهتم

 لوهبمواشف امراض قلوبنا وق

 أ مني.أ مني .أ مني

% 

 املكتوب السابع والعرشون
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هذا املكتوب يضم رسائل لطيفة مجيةل وعني احلقيقة كتهبا مؤلف رسائل النور وبعهثا اىل طالبه، عالوة عىل 

رسائل بعهثا طالب رسائل النور اىل اس تاذمه، واحياان  بعضهم اىل بعض، يعّّبون فهيا َّعا اس تفاضوه من 

ى مطالعهتم لرسائل النور. فاصبح هذا املكتوب الغين جدا  هبذه الرسائل. ابربعة اضعاف جحم اذواق سامية دل

 ويه ملحق ابرال وملحق قسطموين وملحق امريداغ. "املالحق"هذا اجملدل ذلا س ينرش مس تقال  ابمس 
#445 

% 

 املكتوب الثامن والعرشون
 هذا املكتوب عبارة عن مثاين مسائل

 املسأ ةل الاوىل

 الرساةل الاوىلويه 

حميِ  مْحِن  الرَّ  ِبْسم هللا الرَّ

ْن كنمت للُرؤاي تَعّبون(   (43)يوسف:)ا 

اثنيا : انمك تطلبون ايأ يخ تعبري رؤايُك القدمية اليت رأ يمتوها قبل ثال  س نوات، وقد ظهر تعبريها وتأ ويلها بعد 

رؤاي اللطيفة املباركة املشرشة واليت مّر علهيا ثالثة اايم من لقائك اايي. أ َو ليس يل احلق اذن أ ن أ قول ازاء تكل ال

 الزمن واظهر معناها:

 1نه ش مب نه شب برس مت من           غالم مشسم از مشس ىم كومي خّب 

2أ ن خياالىت كه دام اولياست        عكس همرواين بوس تان خداست 
 

ث الرؤى اليت ابهبا مفتوح للخياالت نعم! ايأ يخ! لقد اعتدان ان نتذاكر معا  درس احلقيقة احملضة، ذلا فان ِب

ِبثا  علميا  اليالمئ مسكل التحقيق العلمي مالامة اتمة، ولكن ملناس بة تكل احلادثة اجلزئية يف النوم، نبني ست 

 ناكت ختص النوم اذلي هو

--- 
1
 يعىن: لست ليال  ولسُت عابد ليل أ ان خادم  مشس احلقيقة ومهنا أ تيمك ابخلّب.   

 املرتمج. - : ان الامور واحضة جلية عندي ال لشس فهيا قطعا .ولعل املقصود
2
 للرويم والفعر .هللا حديقة يف النرية الوجوه تعكس عاكسة مرأ ة يه امنا ال ولياء، ش باك يه اليت اخلياالت يعين: ان  

 .املرتمج ـ بوميب ,ط 3/ص 1/ج يف

#446 

وادلساتري مس تنبطة من احلقيقة ابلوجه اذلي تفري اليه ال ايت صنو املوت. نبيهنا بياان  علميا  مبنيا  عىل القواعد 
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 القرأ نية، ونورد يف النكتة السابعة تعبريا  خمترصا  لرؤايك.

.. وكذكل الرؤاي اليت (1)سورة النبأ :النكتة الاوىل: ان أ ايت كثرية يف القرأ ن الكرمي مثل: )وجعلنا نوممك س باات( 

ساس همم لسورة يوسف ـ تبني أ ن حقائق جليةل تس ترت وراء جحٍب يف رأ ها يوسف عليه السالم ـ اليت يه أ  

 النوم والرؤاي.

النكتة الثانية: ان اهل احلقيقة الحيبذون اس تخراج الفأ ل من القرأ ن الكرمي. والمييلون اىل الاعامتد عىل الرؤاي: 

ن تكل ال ايت الزاجرة فتورثه اليأ س ل ن القرأ ن الكرمي يزجر الكفار بكرثة زجرا  شديدا ، وقد يقابل املتفئل ابلقرأ  

 ويضطرب قلبه ويقلق.

وكذا الرؤاي قد تظهر مبا خيالف الواقع واحلقيقة فيتصورها الانسان رشا  رمغ اهنا خري، فتدفعه اىل سوء الظن 

الّ أ ن  والسقوط يف اليأ س، ونقض عرى قواه املعنوية. فهناك كثري من الرؤى ظاهرها خميف، مرض، قبيح، ا 

حسن جدا ، ومعناها مجيل. وحيث ان لك انسان اليس تطيع ان جيد العالقة بني صورة الرؤاي وحقيقة  تعبريها

 معناها، فيقلق وحيزن ويضطرب دون داع ٍ.

والجل هذه ال مور قلُت يف صدر البحث اكالمام الرابين وكام يقول أ هل التحقيق العلمي: نه ش مب نه شب 

 برس مت

ديث الصحيح ان الرؤاي الصادقة جزء من أ ربعني جزءا  من النبوة النكتة الثالثة: لقد ثشت يف احل
1

 

 مبعىن ان الرؤاي الصادقة حق، ولها عالقة مبهامت النبوة.

وهذه املسأ ةل الثالثة هممة للغاية وطويةل وَعيقة، ولها عالقة بوظائف النبوة، ذلا نؤجلها اىل وقت أ خر مبفيئة 

 هللا ونسد هذا الباب.

كام عّّب عهنا القرأ ن الكرمي،  "أ ضغا  احالم"الرؤاي عىل انواع ثالثة: اثنان مهنا داخالن مضن  النكتة الرابعة:

ما ان الرؤاي انش ئة من تصوير تصنعه قوة خيال  ذ ا  وهام اليس تحقان التعبري والأ مهية هلام، وان اكن هلام معىن. ا 

 الانسان املصاب ابحنراف يف مزاجه، وتركّبه حسب نوع ذكل الاحنراف.

--- 
1
 وردت وقد .2/333 املوحض يف البغدادي اخلطيب أ خرجه النبوة" من جزءا   اربعني من جزء املؤمن حديث "رؤاي  

 التعبري، كتاب / البخاري حصيح النبوة" من جزءا   واربعني س تة من جزء املؤمن "رؤاي مهنا اخرى بطرق كثرية احاديث

 الفردوس يف ادليلمي (3/130 احلواكل تنوير) ماكل (3914) ماجة ابن ،(5018) داود ايب الرؤاي، كتاب / مسِل

 .املرتمج ــ.(3288)

#447 

او اهنا انش ئة من ختطر اخليال حلواد  مثرية، قد رأ ها الانسان هنارا  او قبل يوم او حىت قبل س نة او س نتني. 
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 فيعّدلها اخليال ويصّورها ويلشسها شالك .

 اليس تحقان التعبري. "أ ضغا  احالم"فهذان القسامن من قبيل 

اما القسم الثالث، فهو الرؤاي الصادقة، ان اللطيفة الرابنية املوجودة يف ماهية الانسان جتد عالقة لها مع عامل 

الغيب، وتفتح منفذا  اليه بعد انقطاع احلواس واملفاعر املربوطة بعامل الفهادة واملتجوةل فيه، وبعد توقفها عن 

نية بذكل املنفذ اىل حواد  تهتيأ  للوقوع، وقد تاليق أ حد جلوات اللوح احملفوظ او العمل. فتنظر اللطيفة الراب

أ منوذجا  من مناذج كتاابت الَقدر، فرتى بعض الوقائع احلقيقية، ولكن اخليال يترصف أ حياان  يف تكل الوقائع 

ة كام رأ ها الفخص واحياان  ويلشسها مالبس الصور. ولهذا القسم أ نواع كثرية وطبقات كثرية. فأ حياان  تقع احلادث

 تظهر احلادثة وراء س تار خفيف واحياان  تتسرت بس تاركثيف مسيك.

وقد ورد يف احلديث الصحيح؛ ان الرؤاي اليت اكن يراها الرسول الكرمي صىل هللا عليه وسِل  يف بدء الويح 

اكنت واحضة صادقة ظاهرة كفلق الصبح 
1

 

وهذا الاحساس موجود يف  "احلس قبل الوقوع"رة عن زايدة يف قوة النكتة اخلامسة: ان الرؤاي الصادقة عبا

 لك انسان جزئيا  او لكيا ، بل موجود حىت يف احليواانت.

ولقد وجدت ـ يف وقت ما ـ ان هناك حاس تني يف الانسان واحليوان من غري احلواس الظاهرة والباطنة ـ وهام 

و  "البارصة"كحاس يت  "الفائقة"وحاسة  "ائقةالس"حاس تان من قبيل احلس قبل الوقوع ـ وهام حاسة 

 من احلواس املفهورة. اي؛ حاسة تدفع واخرى تفّوق. "السامعة"

.. الك .. اهنا "ادلافع الطبيعي"ويطلق اهل الضالل والفلسفة عىل تكل احلواس غري املفهورة محلاقهتم خطأ   امس 

لهام فطري، يسوق به القد  ر ال لهيي الانسان واحليوان.ليست دافعا  طبيعيا ، بل نوع من ا 

مفثال : القط وماشاهبه من احليواانت، عندما يفقد برصه يفتش بذكل ادلفع القدري عن نوع معني من النبات 

 ويضعه عىل عينه ويففى من املرض.

--- 
1

 جاءت مثل حديث: "اكن اول مابدئ به الرسول صىل هللا عليه وسِل  الرؤاي الصادقة يف النوم، فاكن اليرى رؤاي االّ   

( 3232فلق الصبح". اخرجه )البخاري( يف حصيحه/ كتاب تفسري القرأ ن و)مسِل(/كتاب الاميان، والرتمذي )

 املرتمج. -. 125( وابو نعمي يف دالئل النبوة ص5/521والس يوطي يف ادلر املنثور )

#448 

ات لتنظيف سطح الارض من وكذكل النرس وما شاهبه من الطيور اجلارحة ال لكة للحوم ـ املوظفات الصحي

ـ هذه الطيور تعِل بوجود جثة حيواٍن عىل مسافة يوم، وجتدها بذكل الَسوق الَقدري،  جثث حيواانت الّباري 

لهام احلس قبل الوقوع.  واب 
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وكذكل صغري النحل اذلي مل مير عليه االّ يوم واحد، يطري اىل مسافة يوم اكمل يف الهواء مث يعود اىل خليته 

 ّيع أ ثره، وذكل ابلَسوق الَقدري، وابلهام ذكل الَسوق وادلفع.دون ان يض 

حىت ان لك انسان قد مّر بالشك بكثري من الوقائع املتكررة، فهو عندما يذكر امس خشص ما، اذا ابلباب ينفتح 

 ويدخل الفخص املذكور، من غري ان يتوقعوا قدومه. حىت قيل يف الامثال الكردية:

 ورينهانف كربينه ابالندار ىل 

 اي؛ حاملا تذكر اذلئب، هئ الهراوة، فاذلئب قادم.

حساسا  مجمال ، ولكن لعدم احاطة  مبعىن ان اللطيفة الرابنية ـ ِبس قبل الوقوع ـ تفعر مبجئ ذكل الفخص ا 

 شعور العقل به، فان الفخص ينساق اىل ذكر ذكل الفخص دون قصد واختيار.

، حىت اكنت عندي حاةل من هذا النوع من الاحساس بصورة ويفرّس أ هُل الفراسة ذكل مبا يف به الكرامة

فائقة، فأ ردُت أ ن أ ضع تكل احلاةل مضن قاعدة واضبطها يف دس تور، ولكن مل ُاوفّق ومل اس تطع ذكل. ولكن دلى 

 اهل التقوى والصالح والس امي الاولياء الكرام يزداد هذا اال حساس قوة ويبني أ اثرا  ذات كرامة.

الصادقة نيٌل لنوع من الوالية لعوام الناس اذ يرون فهيا بعض ال مور املس تقبلية والغيشية  وهكذا، ففي الرؤاي

 كام يراها ال ولياء.

وكام ان النوم من حيث الرؤاي الصادقة يف حمك مرتبة من مراتب الوالية دلى العوام، كذكل فهيي للناس عامة 

لسيامن ـ ولكن َمن اكن ذا خلق حسن فانه يفكر مكفاهد ا متزنه مجيل، رائع لرؤية مفاهد حواد  رابنية ـ

تفكريا  حس نا  فريى أ لواحا  مجيةل ومناظر حس نة، بعكس السئ اخللق اذلي اليتصور ااّل السيئات ذلا اليرى 

 ااّل املناظر السيئة والقبيحة.
#449 

قيدين الفانني.وينال وكذكل؛ فالنوم انفذة تطل عىل عامل الغيب من عامل الفهادة، وهو ميدان طليق للناس امل 

نوعا  من البقاء حىت يكون املايض واملس تقبل يف حمك احلارض. وهو موضع راحة ذلوي ال رواح اذلين ينسحقون 

 حتت املفاق وتاكليف احلياة املرهقة.

 والجل هذه الارسار وأ مثالها يرشد القرأ ن الكرمي اىل حقيقة النوم يف أ ايت عديدة، كقوهل تعاىل  )وجعلنا نوممك

 (.1)النبأ : س باات ( 

 النكتة السادسة: ويه املهمة:

لقد بلغت عندي مبلغ اليقني القاطع، و ثشت بكثري من جتاريب احلياتية ان الرؤاي الصادقةجحة قاطعة عىل ان 

 القدر ال لهيي حميط بّك شئ.
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ـ درجة الثبوت والقطعي ـ والس امي يف الس نني القريبة الفائتة  ة. اذ كنت أ رى ليال  ولقد بلغت عندي هذه الرؤى 

أ بسط احملاورات، وأ تفه املعامالت، وأ صغر الامور اليت س تقع غدا . فكنت أ قرأ ها ليال  بعيين، الأ تلكم هبا 

 بلساين، حىت ايقنت ان الرؤاي مكتوبة ومعينة قبل جميهئا.

من التجارب، حىت ومل تكن هذه التجارب اليت مّرت عيّل جتارب قليةل ومنفردة ومل تكن مائة جتربة بل أ لفا  

كنت أ رى يف املنام اشخاصا  مل أ فكر فهيم قط ومسائل مل ختطر ببايل، واذا ابولئك الاشخاص أ رامه يف الهنار 

التايل لتكل الليةل، وجتري تكل املسائل، مع تعبري قليل. مبعىن؛ ان أ صغر حادثة من احلواد  مقيدة ومسجةل 

  مصادفة قطعا ، واحلواد  ليست سائبة وليست عفوائية.يف القدر ال لهيي قبل جميهئا اىل احلدو ، فال

النكتة السابعة: ان تعبري رؤايك املباركة املشرشة ابخلري، خري لنا وللعمل القرأ ين، ولقد عّّب الزمان وما زال يعّّب 

 عهنا، ومل يدع لنا حاجة اىل التعبري، فضال  عن ظهور قسم من تعبريها يف الواقع.

رك ذكل. ااّل أ ننا نفري اىل بعض ٍمن نقاطها فقط. اعين أ ننا نبني حقيقة من احلقائق، ولو دققت النظر، تد

واحلواد  اليت يه من قبيل رؤايك يه متثالت تكل احلقيقة. وذكل: ان ذكل امليدان الواسع هو العامل 

 الاساليم وما يف هنايته من مسجد هو
#450 

هو مستنقع احلال احلارضة امللوثة ابلسفه والبدع والتعطل.. والية اس بارطة، واملاء املتعفن اخمللوط ابلطني 

وانت قد سلمت منه ومل تتلو  بفضل هللا فوصلت املسجد برسعة، وهذه اشارة اىل انك س تظل سلامي  معاىف 

 من اللواثت، واليفسد قلبك، ومتتكل الانوار القرأ نية قبل الناس الاخرين.

حقي، خلويص، صّبي، سلامين، رشدي، "من امثال:  "اللكامت"ةَل اما امجلاعة الصغرية يف املسجد فهم محَ 

. اما  "ابرال"، والكريس الصغري هو قرية صغرية كـ"بكر، مصطفى، عيل، زهدي، لطفي، خرسو، رأ فت

 ورسعة انتفارها. "اللكامت"الصوت العايل فهو اشارة اىل قوة 

عبدالرمحن،. وتكل امجلاعة "حيل اليك من اما املقام اذلي خصص كل يف الصف الاول، فهو املوقع اذلي اُ 

الفشهية ابهجزة الالسليك، اشارة اىل بث ادلرس الامياين اىل احناء العامل اكفة واسامعهم اايه، وس يظهر تعبريه 

وس يكونون ابذن هللا  - يف الوقت احلارض - يف املس تقبل متاما  ابذن هللا. اذ ان أ فرادها يف حمك النوى الصغرية

 رة ابسقة، ومراكز بث.يف حمك جش

وذكل الفاب املعمم هو رمز لفاب يف صفوف النارشين والطالب، س يكون متاكتفا  مع خلويص ورمبا يس بقه. 

 واان أ ظنه أ حدمه ولكن ال أ جزم به. وس يّبز ذكل الفاب يف امليدان بقوة الوالية.

 اما بقية النقاط فعّّب عهنا انت بدال  مين.

ويال  ـ  ذليذ وممتع ومقبول، ذلا أ طنشت يف الالكم يف هذه املسأ ةل القصرية، ورمبا ان احلديث معمك ـ حديثا  ط
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ارسفت فيه، ولكن النين رشعت ابلبحث بنية الاشارة اىل تفسري أ ايت قرأ نية ختص النوم، س يعفى عن ذكل 

 الارساف ان شاء هللا، ورمبا اليعّد ارسافا .
#451 

 املسأ ةل الثانية

 ويه الرساةل الثانية

تشت هذه املسأ ةل ل جل حل اال شاكل ورفع املناقفة ادلائرة حول حديث ك 

رشيف يذكر فيه ان س يدان موىس عليه السالم قد لطم عني س يدان عزرائيل 

عليه السالم 
1

 

  "اكريدير"طرق مسعي ان مناقفة علمية جرت يف 
2

ان اجراء تكل املناقفة خطأ ، والس امي يف هذا الوقت  

 ابذلات.

وأ روين حديثا  نبواي  رشيفا   - وال عِل يل ابملناقفة - ايضا  وقد س ئلت اان 
3

يف كتاب موثوق يعمتد عليه، قد أ شري  

 .. واس تفرسوا: أ هذا حديث نبوي أ م ال؟."متفق عليه"فيه اىل احلديث برمز )ق( لدلالةل عىل أ نه 

تفاق الف يخني عىل احلديث قلت هلم: نعم! انه حديث نبوي رشيف، ينبغي لمك الاعامتد والوثوق ابذلي حمك اب

املذكور، يف مثل هذا الكتاب املوثوق.. ولكن كام ان يف القرأ ن الكرمي أ ايت متفاهبات، ففي احلديث الرشيف 

 ايضا  متفاهبات، ال يدرك معانهيا ادلقيقة ااّل خواص العلامء.

 احلديث.وقلت ايضا : رمبا يدخل ظاهر هذا احلديث الرشيف مضن قسم املتفاهبات من مفالكت 

فلو كنت عىل عِل ابملناقفة اليت جرت حول احلديث املذكور، ملا كنت اقترص جوايب عىل ما قلت، بل كنت 

 اجيب مبا يأ يت:

--- 
1
 املرتمج. - وقد مسي يف بعض ال  اثر بعزرائيل وهو املفهور. 3/455قال ابن كثري يف تفسريه   

2
 املرتمج. - .النوريس الاس تاذ منفى ثحي مركز قضاء يف جنويب تركيا قريبة من "ابرال"  

3
 نص احلديث اذلي دارت حوهل املناقفة:  

عن ايب هريرة ريض هللا عنه قال: أ رسل مكل املوت اىل موىس علهيام السالم، فلام جاءه صكّه فرجع اىل ربه، فقال: 

ع يده عىل منت ثور، فهل بّك ما ارسلتين اىل عبد ال يريد املوت. فرّد هللا عزوجل عليه عينه، وقال: ارجع فقل هل يض

غطت به يده بّك شعرة س نة، قال: اي رب مث ماذ؟ قال: مث املوت. قال: فال ن. فسأ ل هللا أ ن يدنيه من الارض املقدسة 

 وسِل: فلو كنت مث ل ريتمك قّبه اىل جانب الطريق عند الكثيب ال محر. عليه هللا رمية ِبجر. قال: قال رسول هللا صىل

. وانظر تعليق 129والبهيقي  4/115،111والنسايئ   155و  157وأ محد  2372ومسِل  3497و 1331ري رواه البخا
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 عىل هذا احلديث فانه نفيس. 7/442احلافظ يف الفتح 

#452 

 اوال ــ أ ن الرشط ال ول يف مناقفة هذه املسائل وامثالها هو:

ىل احلق.. وبصورة ال تتسم ابلعناد.. وبني أ ن تكون املذاكرة يف جو من الانصاف.. وان جتري بنية الوصول ا

 من مه أ هل للمناقفة.. دون أ ن تكون وس يةل لسوء الفهم وسوء التلقي.

 فضمن هذه الرشوط قد تكون مناقفة هذه املسأ ةل وما شاهبها جائزة.

 أ ما ادلليل عىل ان املناقفة يه يف سشيل الوصول اىل احلق فهو:

. وال يتأ مل وال ينفعل اذا ما ظهر احلق عىل لسان الطرف اخملالف هل، بل عليه ان ال حيمل املناقش شيئا  يف قلبه.

 الرىض والاطمئنان، اذ قد تعِّل ما اكن جيههل، فلو ظهر احلق عىل لسانه ملا ازداد علام  ورمبا اصابه غرور.

بدرجات الويح  ان اكن موضوع املناقفة حديثا  رشيفا  فينبغي معرفة: مراتب احلديث.. والاحاطة - اثنيا  

 الضمين.. واقسام الالكم النبوي.

وال جيوز ل حد مناقفة مفالكت احلديث بني العوام من الناس.. وال ادلفاع عن رأ يه اظهارا  للتفوق عىل 

 ال خرين... وال البحث عن ادةل ترّجح رأ يه وتمنّي غروره عىل احلق والانصاف.

نقاش، فس تؤدى تأ ثريها السئ يف افهام العوام اذلين ولكن ملا اكنت املسأ ةل قد ُطرحت، واصبحت مدار 

 يعجزون عن استيعاب امثال هذه الاحاديث املتفاهبة.

اذ لو انكرها أ حدمه فقد فتح لنفسه اباب  للهالك واخلرسان، حيث يسوقه هذا الاناكر اىل اناكر احاديث 

رشه بني الناس، فس يكون سشبا  لفتح حصيحة اثبتة. ولو قَِبل مبا يفيد ظاهر احلديث من معىن، وحتّد  به ون 

 ابب اعرتاضات اهل الضالةل عىل احلديث الرشيف، واطالق أ لسنهتم ابلسوء عليه، وقوهلم: انه خرافة!.

وملا اكنت الانظار قد لفتت اىل هذا احلديث الرشيف املتفابه دون مّبر، بل مبا فيه رضر. وان هناك احاديث 

 "احلقيقة"دفعا  للف هبات وازاةل لالوهام.. اقول: ان ذكر هذه  "حقيقة" اخرى متفاهبة هل بكرثة؛ يلزم بيان

 رضوري بغض النظر عن ثبوت احلديث.
#453 

سنفري اىل تكل احلقيقة اشارة مجمةل، مكتفني مبا ذكرانه من تفاصيل يف رسائل النور )مهنا الغصن الثالث من 

اخلاص بأ قسام الويح يف مقدمة املكتوب التاسع اللكمة الرابعة والعرشين والغصن الرابع مهنا، والاساس 

 عرش(.

 واحلقيقة يه:

 ان املالئكة ال ينحرصون يف صورة معينة واحدة اكالنسان، وامنا مه يف حمك اللكي، رمغ ان هلم تفخصاهتم.
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 فعزرائيل عليه السالم هو انظر املالئكة املولكني بقبض الارواح ورئيسهم.

 هو اذلي يقبض الارواح ابذلات، أ م أ ن أ عوانه مه اذلين يقبضوهنا. سؤال: هل عزرائيل عليه السالم

 اجلواب: هناك ثالثة مساكل هبذا اخلصوص:

 املسكل ال ول:

ان عزرائيل عليه السالم هو اذلي يقبض روح لك فرد. فال مينع فعل هنا فعال  هناك؛ ل نه نوراين، والفئ 

غري حمدودة، بوساطة مرااي غري حمدودة. فمتثالت النوراين النوراين ميكنه ان حيرض ويمتثل ابذلات يف اماكن 

متكل خواصه. وتعتّب عينه وليست غريه. فمتثالت الفمس يف املرااي اخملتلفة مثلام تُظهر ضوء الفمس وحرارهتا، 

ولئك تُظهر ايضا  خواصها يف املرااي اخملتلفة يف عامل املثال، فهيي عني ا - اكملالئكة - فان متثالت الروحانيني

 الروحانيني وليست غريمه. فاملالئكة يمتثلون يف املرااي حسب قابليات املرااي، مفثال :

وسِل يف جملس الصحابة الكرام رضوان هللا  عليه هللا عندما اكن جّبائيل عليه السالم يمتثل امام الرسول صىل

ف الاماكن يف صور خمتلفة، كام اكن يمتثل يف اللحظة نفسها يف الو  "دحية اللكيب"علهيم يف صورة الصحايب 

يسجد حتت العرش الاعظم مطبقا  ال فاق ابجنحته الواسعة املهيبة رشقا  وغراب ، فهل اذا  متثل يف لك ماكن 

 حسب قابلية ذكل املاكن، وهل حضور يف أ ن واحد يف الوف ال ماكن.

هو أ مر غري معقول، ان يتعرض وهكذا، حفسب هذا املسكل: ليس حماال  قط، وال هو بأ مر فوق املعتاد، وال 

 وهو - مثال مكل املوت املمتثل لالنسان عند قبض روحه

#454 

اىل لطمة س يدان موىس عليه السالم وهو الفخصية العظيمة املهيبة من اويل العزم من  - مثال جزيئ انساين

 الرسل، مث فقؤه لعني تكل الصورة املثالية ملكل املوت، اذلي لشس زي تكل الصورة.

 سكل الثاين هو:امل 

ان املالئكة العظام من أ مثال س يدان جّبائيل ومياكئيل وعزرائيل علهيم السالم، لك مهنم مبثابة انظر عام 

ورئيس، هلم أ عوان من نوعهم وممن يف هبوهنم، ولكن بطراز اصغر، فهؤالء املعاونون الصغار خمتلفون حسب 

اح الصاحلني اختالف اخمللوقات املولكني هبم. فاذلين يقبضون ارو
1

خيتلفون عن اذلين يقبضون ارواح  

الطاحلني، فهم طوائف خمتلفة من املالئكة مبثل ما تفري اليه ال ايت الكرمية:)والنازعات غرقا_ والناشطات 

 نفطا ..(

حفسب هذا املسكل : فان س يدان موىس عليه السالم، مل يلطم س يدان عزرائيل عليه السالم، بل لطم اجلسد 

حد أ عوانه، وذكل بعنفوان النبوة اجلليةل وبسطة جسمه وجالدة خلقه وحظوته عند ربه القدير. وهكذا املثايل ل  

370



يصبح الامر معقوال  جدا  
2

 

 املسكل الثالث:

لقد بينّا يف الاساس الرابع من اللكمة التاسعة والعرشين، وحسب دالالت احاديث نبوية رشيفة: ابن هناك 

 اي هلم مثانون الف عني ايضا   -  الف رأ س، ويف لك رأ س اربعون أ لف لسانمن املالئكة من  ميلكون اربعني

ولك لسان يس بح ابربعني أ لف تسشيحة. مفا دام املالئكة املولكون مولكني حسب انواع عامل الفهادة، ومه  -

مثال ـ  - ميثلون تسشيحات تكل الانواع يف عامل الارواح، فالبد ان يكون هلم تكل الصورة والهيأ ة. ل ن الارض

 ويه خملوقة واحدة، تس بح هلل. ويه متكل اربعني الف

--- 
1
عندما اكن احد ال ولياء العظام يف منطقتنا وهو امللقب  بـ  "س يدا " يعاين سكرات املوت وحرضه مكل املوت املولك   

الب العلوم، فاان لقبض روحه، استنجد ابّلّل واس تغاثه ورصخ قائال :  "ليقبض رويح من هو املولك لقبض ارواح ط

 احهبم حبا  شديدا  ". وقد شهد عىل احلادثة من اكن حارضا  ساعة وفاته.ــ املؤلف.
2
اكن يف مدينتنا رجل جشاع، وملا حرضه املوت قال ملكل املوت:  "أ تقبض رويح وأ ان طرحي الفراش؟! " فهنض خبفة   

ة معه. مث سِل روحه وهو عىل صهوة جواده. وتويف من فراشه وامتطى جواده وسل س يفه، وك نه يف ميدان هجاد ومبارز

 وفاة الغيارى.ــ املؤلف.

#455 

نوع من الانواع، بل مئات الالوف مهنا، واليت لك مهنا ِبمك رؤوس مس بحة لها، ولّك نوع من الانواع الوف 

 من الافراد اليت يه مبثابة ال لس نة.. وهكذا.

كون هل اربعون الف رأ س، بل مئات ال لوف من الرؤوس، والبد فاملكل املولك عىل الكرة الارضية ينبغي ان ي

 ان يكون لّك رأ س مئات الالوف من ال لس نة.. وهكذا.

فبناء عىل هذا املسكل: فان عزرائيل عليه السالم هل وجه متوجه اىل لك فرد، وعني انظرة اىل لك فرد، ذلا 

وال عىل  - حاشاه - لفخصية لس يدان عزرائيلفلطُم س يدان موىس عليه السالم ليس هو  لطمة عىل املاهية ا

شلكه احلقيقي، وليس فيه اهانة، وال رد هل، بل ترصفه هذا انبع من كونه راغبا  يف زايدة دوام هممة الرساةل 

تكل العني اليت تراقب أ جهل، واليت تريد ان تهنيي وظيفته عىل  - وهل ان يلطم - واس مترار بقاهئا، ول جل هذا لطم

  اعِل ابلصواب وال يعِل الغيب ااّل هو. قل امنا العِل عند هللا.الارض. وهللا

)هو اذلي أ نَزل عليك الكتاب ِمنُه أ ايٌت حمكامت هّن أ م الكتاب وُاخر متفاهبات، فأ ما اذلين يف قلوهبم زيغ 

الّ هللا والراخسون يف ال عِل يقولون أ منا به لكٌّ فيتبعون ما تفابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأ ويهل، وما يعِل تأ ويهل ا 

ال اولوا الالباب(   (.7)أ ل َعران: من عند ربّنا وما يّذكُر ا 
#456 
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 املسأ ةل الثالثة

 ويه الرساةل الثالثة

هذه املسأ ةل جواب خاص جدا ، فيه شئ من الرسية واخلفاء عن سؤال عام 

 يسأ هل الاخوة عامة سواء بلسان احلال او املقال.

 والسؤال هو:

  من يأ يت لزايرتك:انك تقول لّك

ال تنتظروا من خشيص مهة ومددا ، وال تعدوين خشصا  مباراك ، فأ ان لست صاحب مقام. فكام يبلغ اجلندي "

الاعتيادي أ وامر مقام املفري، فاان كذكل ابلغ اوامر مفريية معنوية رفيعة. وكام يقوم خشص مفلس ال ميكل شيئا  

 ."فاان كذكل دالل امام داكن مقدس وهو القرأ ن الكرميبدور ادلالل دلاكن جموهرات غالية جدا ، 

هكذا تقول لّك زائر قادم اليك، ولكن عقولنا حتتاج اىل العِل كام ان قلوبنا تطلب الفيض وارواحنا تنفد 

النور.. وهكذا نطلب اش ياء كثرية جبهات ش ىت. ونأ يت اىل زايرتك عكل تفي لنا ِباجاتنا، اذ حنن ِباجة اىل 

وصاحب مهة وكامالت اكرث من حاجتنا اىل عامل. فان اكن ال مر كام تقول، فقد أ خطأ ان اذن يف صاحب والية 

 زايرتك!.. هكذا يقول لسان حاهلم.

اجلواب: امسعوا مخس نقاط، مث تفكروا يف زايرتمك هل يه جمدية أ م اهنا ال طائل وراءها، ومن بعدها أ حمكوا 

 ما شئمت!

 النقطة الاوىل:

أ و جندي حتت امرته، يسِل اىل القواد العظام واملفريين الكبار هدااي السلطان وأ ومسته  خادم لسلطان عظمي

الرفيعة وجيعلهم يف امتنان ورىض. فان قال اولئك القواد واملفريون: ِلَم نتنازل بتسِل النعم السلطانية واكرامه 

 لنا من يد هذا اجلندي الشس يط؟! فالشك ان ذكل يعد غرورا  جنونيا .

اذا انجب ذكل اجلندي بنفسه ومل يقم احرتاما  للمفري خارج وظيفته وعّد نفسه أ عىل درجة منه، فليس  وكذكل

.  ذكل الا بالهة وجنوان 
#457 

ولو تنازل أ حد أ ولئك القواد املمتنني وذهب اىل مزنل ذكل اجلندي الشس يط، اذلي ال جيد ضُيفه الكرمي عنده 

يعِل حال خادمه الامني اىل مزنهل َطبقا  من اطيب طعام واذله  سوى كرسة خز، فسوف يرسل السلطان اذلي

 من مطبخه اخلاص دفعا  للحرج عنه.

فكام ان الامر هكذا يف خادم السلطان، كذكل خادم القرأ ن الصادق اذ همام اكن من عامة الناس، الا انه يبلغ 
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ال اجحام ويشيع جواهر القرأ ن المثينة جدا  اوامر القرأ ن الكرمي ابمس القرأ ن نفسه اىل اعظم انسان من دون تردد و

 ل غىن انسان روحا ، ابفتخار واعزتاز واس تغناء من دون تذلل وتوسل.

فهؤالء همام اكنوا عظاما  ال ميكهنم أ ن يتكّبوا عىل ذكل اخلادم الشس يط اداءه لوظيفته. وذكل اخلادم ايضا  ال جيد 

 ذاذ هل، فال يتجاوز حده.يف نفسه ما جيعهل يغرت امام مراجعة اولئك الاف

واذا ما نظر بعض املعجبني جبواهر خزينة القرأ ن املقدسة اىل ذكل اخلادم نظر الويل الصاحل واس تعظموه، 

لهية اخلاصة من دون عِل  خفليق ابلرمحة املقدسة للحقيقة القرأ نية ان متدمه وتفيض علهيم هبمهتا من اخلزينة اال 

 خيجل خادهما ذاك امام ضيفه الكرمي. ذكل اخلادم ومن دون تدخل منه لئال

 النقطة الثانية:

ان انكفاف حقيقة من حقائق اال ميان "لقد قال الامام الرابين جمدد الالف الثاين امحد الفارويق الرسهندي: 

ووضوهحا لهو أ رحج عندي من الف من الاذواق والكرامات. مث ان غاية مجيع الطرق الصوفية ومنهتاها امنا يه 

 ."حلقائق اال ميانية واجنالؤهاانكفاف ا

اليت تبني بوضوح اتم احلقائق الاميانية واليت  "اللكامت"مفا دام رائدا  عظامي  للطريقة حيمك هبذا احلمك، فالبد أ ن 

 يه مرتحشة من ِبر الارسار القرأ نية تس تطيع أ ن تعطي النتاجئ املطلوبة من الوالية.

 النقطة الثالثة:

. "املوت حق"الغافل، ففكّر يف قضية أ ن  "سعيد القدمي"ثني س نة عىل رأ س هوت صفعات عنيفة قبل ثال

ووجد نفسه غارقا  يف ال وحال.. استنجد، وِبث عن طريق، وحترى عن منقذ يأ خذ بيده.. رأ ى الس بل أ مامه 

 خمتلفة.. حار يف ال مر واخذ
#458 

 متفائال ، ووجد امامه العبارة ال تية:للف يخ عبد القادر الكيالين ريض هللا عنه وفتحه  "فتوح الغيب"كتاب 

أ نت يف دار احلمكة فاطلب طبيبا  يداوي قلبك.. 
1

دار احلمكة "اي للعجب!. لقد كنت يومئذ عضوا  يف  

 "الاسالمية
2

وك منا جئت الهيا ل داوي جروح ال مة اال سالمية، واحلال انين كنت أ شد مرضا  واحوج اىل  

 لمريض أ ن يداوي نفسه قبل أ ن يداوي ال خرين.العالج من أ ي خشص أ خر.. فال وىل ل

 نعم، هكذا خاطبين الف يخ: انت مريض.. اِبث عن طبيب يداويك!..

 قلت: كن انت طبييب أ هيا الف يخ!

وبدأ ت أ قرأ  ذكل الكتاب ك نه خياطبين أ ان ابذلات.. اكن شديد اللهجة حيطم غروري، فأ جرى َعليات جراحية 

 اطق عىل حتمهل.. ل ين كنت اعتّب الكمه موهجا  ايل. َعيقة يف نفيس.. فِل احتمل، ومل
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نعم، هكذا قرأ ته اىل ما يقارب نصفه.. مل اس تطع امتامه.. وضعت الكتاب يف ماكنه، مث احسست بعد ذكل بفرتة 

اس تاذي "بأ ن أ الم اجلراح قد ولت وخلفت ماكهنا ذلائذ روحية  نجيبة.. عدت اليه، وأ متمت قراءة كتاب 

 ت منه فوائد جليةل، وامضيت معه ساعات طويةل اصغي اىل اوراده الطيبة ومناجاته الرقيقة.. واس تفد"ال ول

مام الفارويق الرسهندي، جمدد ال لف الثاين فتفاءلت ابخلري تفاؤال  خالصا ،  "مكتوابت"مث وجدت كتاب  لل 

أ حسست ك نه خياطبين ف "مريزا بديع الزمان"وفتحته، فوجدت فيه نجبا .. حيث ورد يف رسالتني منه لفظة 

ولكتا الرسالتني اكنتا موهجتني اىل مريزا بديع الزمان. فقلت: اي س بحان هللا..  "مريزا"ابمسي، اذ اكن امس ايب 

ان هذا ليخاطبين اان ابذلات، ل ن لقب سعيد القدمي اكن بديع الزمان، ومع أ نين ما كنت أ عِل أ حدا  قد اش هتر 

عاش يف القرن الرابع الهجري. فالبد ان يكون هناك احد غريه قد عارص  اذلي  "اهلمداين"هبذا اللقب غري 

 الامام الرابين الرسهندي

--- 
1
 قلوبمك امراض يطبّ  .طبيبا   معبودُك من اطلبوا الواسطة، من البد احلمكة، دار يف أ نمت هللا عباد أ صل العبارة: "اي  

 طبعاته يف مطبوعا   اكن اذلي الرابين الفتح كتاب من 245 ص والس تني الثاين اجمللس يف وذكل "...يداويمك مداواي  

 املرتمج. - الغيب" "فتوح بـ موسوم واحد جمدل يف الغيب فتوح كتاب مع الاوىل
2
 املرتمج. - ويه اعىل جملس علمي اتبع للمف يخة الاسالمية يف ادلوةل العامثنية.  

#459 

وجدت دوايئ بتكل الرسالتني.. والامام الرابين  وخوطب هبذا اللقب، والبد ان حالته ششهية ِباليت حىت

 يويص مؤكدا  يف هاتني الرسالتني ويف رسائل اخرى أ ن:

 "وّحد القبةل"
1

 أ ي: اتبع اماما  ومرشدا  واحدا  وال تنفغل بغريه! 

ء هذا، اس تعدادي واحوايل الروحية.. واخذت أ فكر مليا : اهيام اتبع!. أ أ سري ورا - أ نذاك - مل توافق هذه الوصية

أ م أ سري وراء ذاك؟ احرتت كثريا  واكنت حرييت شديدة جدا ، اذ يف لك مهنام خواص وجاذبية، ذلا مل اس تطع 

 ان اكتفي بواحد مهنام.

وحيامن كنت اتقلب يف هذه احلرية الفديدة.. اذا خباطر رحامين من هللا س بحانه وتعاىل خيطر عىل قليب وهيتف 

 يب:

القرأ ن "ها.. ومنبع هذه اجلداول لكها.. ومشس هذه الكواكب الس يارة.. امنا هو ان بداية هذه الطرق مجيع   -

فتوحيد القبةل احلقيقي اذن ال يكون الا يف القرأ ن الكرمي.. فالقرأ ن هو أ مسى مرشد.. وأ قدس اس تاذ  "الكرمي

لناقص عىل الاطالق.. ومنذ ذكل اليوم اقبلت عىل القرأ ن واعتصمت به واس متددت منه.. فاس تعدادي ا

قارص من ان يرتفف حق الارتفاف فيض ذكل املرشد احلقيقي اذلي هو اكلنبع السلسشيل الباعث عىل 
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احلياة، ولكن بفضل ذكل الفيض نفسه ميكننا ان نبني ذكل الفيض، وذكل السلسشيل ل هل القلوب واحصاب 

)أ ي رسائل النور( اذن ليست والانوار املس تقاة من القرأ ن الكرمي  "اللكامت"ال حوال، لٌك حسب درجته. فـ

لهية نفيسة  مسائل علمية عقلية وحدها بل ايضا  مسائل قلبية، وروحية، وأ حوال اميانية.. فهيي مبثابة علوم ا 

 ومعارف رابنية سامية.

 النقطة الرابعة:

لوالية الكّبى، ممن هلم ارفع املراتب، وحظوا اب - رضوان هللا علهيم - ان الصحابة الكرام والتابعني واتبعي التابعني

قد تلقت مجيع لطائفهم حظها من القرأ ن مبارشة، فاصبح القرأ ن هلم مرشدا  حقيقيا  واكفيا ، وهذا يعين ويدل عىل 

ان القرأ ن مثلام يعّب عن احلقائق يف لك زمان فانه يفيض بفيوضات الوالية الكّبى اىل من هو أ هل لها يف لك 

 وقت.

--- 
1
 املكنوب يف املذكورة والعبارة .املكنوانت" "ادلرر وسامها الرابين الامام ة "مكتوابت"قام الس يد محمد مراد برتمج  

بد من أ ن تراعي رشطا  واحدا  وهو نوحسد  . والعبارة يه: لكن ال- العربية الرتمجة 2ط من 1/87 : والس بعني اخلامس

لقاء للساكل نفسه اىل التف  .رقة, املرتمجقبةل التوجه ، فا ن جعل قبةل التوجه متعددة ا 

#460 

 نعم! ان العبور من الظاهر اىل احلقيقة امنا يكون بصورتني:

 الاوىل: ابدلخول اىل برزخ الطريقة وقطع املراتب فهيا ابلسري والسلوك حىت بلوغ احلقيقة.

لهية حمضة، دون ادلخول يف برزخ الطريقة، هذا الطري ق الصورة الثانية: العبور اىل احلقيقة مبارشة برمحة ا 

 خاص ورفيع وسام وقصري جدا ، وهو طريق الصحابة الكرام والتابعني رضوان هللا علهيم.

اليت ترتمج تكل ال نوار ميكن أ ن تكون مالكة لتكل  "اللكامت"فاذن الانوار املرتحشة من حقائق القرأ ن و 

 اخلاصية، بل يه مالكة لها فعال .

 النقطة اخلامسة:

 مثلام تعِل حقائق القرأ ن فهيي تؤدي وظيفة الارشاد ايضا . "للكامتا"س نشني خبمسة أ مثةل جزئية، أ ن 

 "اللكامت"املثال الاول: لقد اقتنعت اان ابذلات قناعة اتمة بعد الوف التجارب املتكررة البعرشاهتا ومئاهتا: أ ن 

كام تطعم رويح والانوار املفاضة من القرأ ن الكرمي ترشد عقيل وتعلمه مثلام تلقن قليب ايضا  ابحوال اميانية 

اذواقا  اميانية.. وهكذا حىت اصبحت يف اجناز اعاميل ادلنيوية مكثل ذكل املريد اذلي ينتظر مددا  من ش يخه ذي 

الكرامات، اذ اصبحُت اس متد من الارسار القرأ نية ذات الكرامة وانتظر مهنا حاجايت تكل، فاكنت حتصل مبا 

 ال اتوقعه وليس ابحلس بان.
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 حفسب من تكل اجلزئيات احلاصةل بّبكة ارسار القرأ ن: وساذكر هنا مثالني

 ال ول: ما وحض مفصال  يف املكتوب السادس عرش وهو:

رغيف كبري خارق وهو موضوع فوق جشرة القطران. أ لكنا من تكل الهدية الغيشية  "سلامين"أ نه قد ُأشهد لضيفي 

 يومني اكملني )يف الوقت اذلي ما كنت امكل شيئا  اقدمه لضيفي(.

 الثاين: وهو مسأ ةل يف غاية اجلزئية واللطافة قد حدثت يف هذه ال ايم ويه:

ورد خلاطري قبل الفجر ان الكما  من هجيت قد قيل لفخص، بصيغة تُلقي يف قلبه الريوب والف به، فقلت: 

 حبذا لو رأ يته ل زيل ما بقلبه من اكدار. ويف ادلقيقة نفسها
#461 

 "نيس"كتايب املرسل اىل مدينة تذكرت ما اكن يلزمين من جزء من 
1

فقلت: حبذا  لو حصلت عليه. جلست  

 بعد صالة الفجر.. واذا ابلفخص نفسه ويف يده جزء من كتايب اذلي كنت اريده فدخل عيل.  فقلت هل:

 ما هذا اذلي بيدك؟  -

 يت به اليمك.، واان ايضا  ات "نيس"ال اعرف، فقد سلمين هذا الكتاب يف الباب احُدمه اكن قادما  من   -

ال يبدو  "نيس"فقلت متعجبا : اي س بحان هللا. ان خروج هذا الرجل من بيته وجمئ هذا اجلزء من اللكامت من 

عليه أ ثر املصادفة قطعا ، فليس هذا الا من مهة القرأ ن الكرمي اليت سلمت جزء الكتاب يف الوقت نفسه اىل 

 هذا الرجل وارسلته ايل.. حفمدت هللا كثريا .

فان اذلي يعرف أ دق رغبات قليب بل اتفهها يس بغ عيل رمحته وحيميين ِبامه، فال امحل اذا  اية منّة وتفّضل اذن 

 همام اكنت من أ حٍد من ادلنيا لكها، وال أ خذها بفئ.

منذ مثاين س نوات، وعىل الرمغ من تلوثه بغفالت ادلنيا  "عبد الرمحن"املثال الثاين: لقد  تركين ابن ايخ 

اوهاهما فانه اكن حيمل جتايه ظنا  حس نا  مبا يفوق حدي بكثري. ذلا طلب مين أ ن اسعفه وامده مبا وش هباهتا و 

ليس عندي وليس يف طويق من مهة. ولكن مهة القرأ ن ومدده قد اغاثه، وذكل بأ ن أ وصل اليه )اللكمة العارشة( 

 اليت ختص )احلرش( قبل وفاته بثالثة اشهر.

هريه من لواثت معنوية وكدورات الاوهام والف هبات والغفةل، حىت ك نه قد فأ دت تكل الرساةل دورها يف تط 

أ رتفع اىل ما يف به مرتبة الوالية. حيث اظهر ثال  كرامات ظاهرة يف رسالته اليت كتهبا ايل قبل وفاته، وقد 

 ادرجت رسالته تكل مضن فقرات املكتوب السابع والعرشين. فلرياَجع.

الاخرة وطالب يف الوقت نفسه وهو من اهل القلب والتقوى هو الس يد حسن  املثال الثالث: اكن يل اخ يف

 "بوردور"افندي من مدينة 
2

. اكن ينتظر من هذا املسكني مددا  ومهة مكن ينتظر من ويل عظمي، وذكل لفرط 
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 ظنه احلسن يب مبا هو

--- 
1
 املرتمج. - جزيرة يف ِبرية اكريدير، قريبة من ابرال.  

2
 املرتمج. -  جنوب غريب تركيامركز حمافظة يف  

#462 

رساةل )اللكمة الثانية  "بوردور"فوق طويق وحدي. وجفأ ة ودون مناس بة، أ عطيُت ل حد ساكين قرى 

ن سافرَت اىل  فسِّل الرساةل اىل الس يد حسن  "بوردور"والثالثني( ليطالعها. مث تذكرت الس يد حسن فقلت: ا 

سِّل الرساةل مبارشة اىل الس يد حسن، قبل أ ن يوافيه الاجل بأ ربعني  ليطالعها يف بضعة اايم. سافر الرجل ،وقد

 يوما .

تسِل الرساةل بفوق والزهما بلهفة وهنل مهنا اكملتعطش اىل املاء السلسشيل، ولكام كرر مطالعهتا اس تفاض مهنا 

ملوقف الثالث مهنا، يف ا "حمبة هللا"فيوضات فاس متر يف القراءة، حىت وجد فهيا دواء دلائه وال س امي يف مبحث 

بل وجد فهيا فيوضات اكن ينتظرها من القطب الاعظم. فذهب بنفسه ساملا  حصيحا  اىل اجلامع وأ دى صالته 

 مث سِّل روحه هناك. رمحه هللا رمحة واسعة.

اليت يه ترجامن الارسار  "اللكامت"املثال الرابع: ان الس يد خلويص قد وجد مهة ومددا  وفيضا  ونورا  يف 

رأ نية، اكرث مما وجده يف الطريقة النقفشندية اليت يه أ مه طريقة واكرثها تأ ثريا . وقد ذكرت شهادته هذه يف الق

 املكتوب السابع والعرشين.

املثال اخلامس: ان ايخ عبد اجمليد، قد شعر ابهنيار واضطراب شديدين بسشب انتقال ابن ايخ عبد الرمحن 

حمزنة الـّمت به. اكن يأ مل مين ما ال أ قدر عليه من مهة ومدد معنوي.  اىل رمحة هللا. ول حوال أ ليمة واوضاع

. كتب ايل بعد أ ن قرأ ها: "اللكامت"ومع اين ما كنت اتراسل معه، الا انين بعثت اليه جفأ ة بضع رسائل من 

ع لقد جنوُت، وامحلد هلل، فقد كنت عىل وشك التجنن، ولكن بفضل هللا اخذت لك لكمة من تكل اللكامت موق

مرشدين كثريين فنجوت وامحلد هلل. واان  - دفعة واحدة - مرشد يل. ولنئ فارقت مرشدا  واحدا  فقد وجدت

 بدوري تأ ملت يف حاهل، فعلمت انه حقا  قد دخل مسلاك  مجيال  وقد جنا بفضل هللا من اوضاعه السابقة.

 بني:وهناك أ مثةل اخرى كثرية ششهية هبذه ال مثةل امخلسة املذكورة ولكها ت 

ان العلوم الاميانية وال س امي اذا ُاخذت العالجات املعنوية نظرا  للحاجة ودواء  لالمراض من ارسار القرأ ن الكرمي 

مبارشة وُجّربت َعليا . فان تكل العلوم اال ميانية وتكل الادوية الروحانية اكفية ووافية ملن يفعر ابحتياجه الهيا 

 الامر وضع الصيدالين اذلي يشيع تكل الادوية وادلالل اذلي يدل ومن يس تعملها ابخالص جاد. وال يؤثر يف

 علهيا، أ ي سواء ااكن خشصا  اعتياداي  مفلسا  أ م غنيا  ذا مقام أ و خادما  مسكينا ، ااي  اكن وضعه فال فرق يف ذكل.
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 نعم، انه ال حاجة اىل الاس تضاءة بنور الفموع ما دامت هناك مشس ساطعة.

ن مل يكن عندي مفا دمت ابني ا لفمس نفسها، فال حاجة وال معىن لطلب ضوء مشعة من خشيص، وال س امي ا 

وال أ ملكه، بل ال لزم ان ميدين اولئك مددا  معنواي  بدعواهتم بل هبمهتم، مفن حقي ان اطلب مددمه وعوهنم، 

 وينبغي هلم ان يرضوا ويكتفوا مبا يس تفيضون من أ نوار الرسائل.

ْبَحانََك اَل ِعِلَْ  ََّك َانَْت الَْعلمُي الَْحكمي()س ُ َّْمَتنا ِان   لَنَا ِااّل ما عَل

 اللّهم صل عىل س يدان محمد صالة تكون كل رضاء وحلقّه اداء وعىل أ هل وحصبه وسِل

 رساةل صغرية وخاصة

 ميكن عّدها تمتة للمسأ ةل الثالثة من املكتوب الثامن والعرشين

يد خرسو والس يد رأ فت! كنا نفعر ثال  كرامات قرأ نية يف مجموعة اي اخوة ال خرة واي طاليّب اجملّدين الس  

اليت يه من فيوضات انوار القرأ ن. بيد أ نمك هبمتمك وسعيمك وشوقمك قد اضفمت علهيا ايضا  كرامة اخرى  "اللكامت"

 رابعة. أ ما الثال  املعروفة فهيي:

التاسع عرش املتكون من مخسة اقسام ُالف  اوال : السهوةل والرسعة فوق املعتاد يف تأ ليفها، حىت أ ن املكتوب

يف حوايل ثالثة اايم خالل ما يقرب من اربع ساعات يوميا  اي مبجموع اثنتا عرش ساعة ويف شعب اجلبال 

وخالل الشساتني دون ان يكون هناك كتاب نرجع اليه. واللكمة الثالثون أ لفت يف وقت املرض خالل مخس 

رشون ويه مبحث اجلنة الفت خالل ساعة او ساعتني. يف بس تان سلامين وست ساعات. واللكمة الثامنة والع 

 ابلوادي. حىت حتريان اان وتوفيق وسلامين لهذه الرسعة.. وهكذا كام يف تأ ليفها هذه الكرامة القرأ نية كذكل..

كثرية تور  السأ م اثنيا : يف كتابهتا سهوةل فوق املعتاد، وشوق عارم، مع عدم السأ م وامللل. علام  أ ن هناك اس بااب  

اذ تس تنسخ يف اماكن كثرية ويقدم عىل  "اللكامت"لالرواح والعقول يف هذا الزمان. ولكن ما ان تؤلف احدى 

 كثري من املفاغل املهمة.. وهكذا.

الكرامة القرأ نية الثالثة: ان قراءهتا ايضا  ال تور  السأ م والس امي اذا ما استفعرت احلاجة الهيا. بل لكام قُرئت 

 د اذلوق والفوق وال يسأ م مهنا.زا

وانمت كذكل اي اخوّي قد اثشامت كرامة قرأ نية رابعة، فاخوان خرسو اذلي يطلق عىل نفسه الكسالن، وتقاعس 

ـ   قبل مخس س نوات فان كتابته خالل شهر واحد ل ربعة عرش كتااب  كتابة  "اللكامت"عن الكتابة مذ أ ن مسع ب

نية ال شك فهيا والس امي املكتوب الثالث والثالثون ويه رساةل النوافذ اليت مجيةل متقنة كرامة لالرسار القرأ  

قّدرت حق قدرها حيث كتشت امجل واجود كتابة. نعم ان تكل الرساةل رساةل قوية وساطعة يف معرفة هللا 
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تدرجييا   والاميان به الا ان النوافذ الاوىل اليت يف مس هتل الرساةل مجمةل جدا  وخمترصة، علام  اهنا تتوحض

 وتسطع..حيث  ان مقدمات معظم اللكامت، تبدأ  مجمةل مث تتوحض تدرجييا  وتتنور خبالف سائر املؤلفات.
#464 

 املسأ ةل الرابعة

 وهــي الرساةل الرابعة

 ابمسه س بحانه

ْمِدِه( ّبُح ِِبَ  )َوِاْن ِمْن ََشٍء ِااّل يُس َ

ة جواب عن سؤال خيص حادثة جزئية، يكون مبعث انتباه ويقظ

 ال خوانـــــي.

 اخواين الاعزاء!

تسأ لون: لقد ُاعتدي عىل مسجدُك املبارك ليةل امجلعة، بغري سشب، عند قدوم ضيف كرمي، مفا رّس هذه 

 احلادثة؟ وِلَم يضايقونك؟.

اجلواب : أ بني أ ربع نقاط مضطرا  وبلسان سعيد القدمي، علّها تكون حمور يقظة الخواين، وانمت بدورُك تأ خذون 

 جوابمك.مهنا 

 النقطة الاوىل:

ان ماهية تكل احلادثة دسيسة ش يطانية، وتعّرض نفايق، يف سشيل ارضاء الزندقة، خالفا  للقانون ومبحض 

 الهوى، وذكل اللقاء القلق يف قلوبنا ليةل امجلعة، وبث الفتور يف روح امجلاعة، وليحولوا دون لقايئ الضيوف.

كنت ذاهبا  اىل هجة ما للتفسح، فرأ يت  - اي يوم امخليس - الليةلومن غرائب الامور: انه قبل يوم من تكل 

 اثناء عوديت حية سوداء طويةل ـ ك هنا َحيّتان اقرتنتا ببعضهام ـ أ تت من اليسار، ومّرت بيين وبني صاحيب.

 فاردت ان أ عرف مدى فزعه مهنا فسأ لته :

 ـ أ رأ يت؟ -

 قال: ماذا؟

 قلت: هذه احلية اخمليفة!

 رها، وال أ راها!قال: ال مل أ  
#465 

 قلت متعجبا : ايس بحان هللا، كيف مل تَر مثل هذه احلية الضخمة اليت مرت من بيننا؟
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مل يرد شئ يف خاطري يف تكل احلاةل، ولكن بعد فرتة ورد اىل القلب: ان هذه اشارة اليك فاحذر، ففكرت 

انين كنت أ رى املوظف املسؤول اذلي  يف الامر، وعرفت اهنا اكنت من احلّيات اليت أ راها يف املنام، أ عين

 يأ تيين بنية اخليانة عىل صورة حية. حىت انين قد ذكرت ذكل ـ يف احدى املرات ـ ملدير الناحية، فقلت هل:

 عندما تأ تيين بنية سيئة، أ راك يف صورة حية! فاحذر!  -

 ويف احلقيقة كنت كثريا  ما أ رى سلفه عىل تكل الصورة!

يت رأ يهتا ظاهرة ، اشارةٌ اىل ان خيانهتم يف هذه املرة س تأ خذ صورة اعتداء فعيل، التظل مبعىن ان هذه احلية ال

 يف صورة نية مبيتة.

وعىل الرمغ من ان اعتداءمه هذه املرة اكن اعتداءا  صغريا ، ومه حياولون اس تصغاره، ولكن بتحريض من معِل 

، وحنن يف اذاكر الصالة يف "اولئك الضيوف أ جلبوا"فاقد للضمري ومبفاركته، أ صدر املسؤول أ مرا  لدلرك:

املسجد، والغاية من هذا الترصف هو اغضايب ول قابلهم ابلرفض والطرد ـ ابحاسيس سعيد القدمي ـ ازاء هذا 

 الترصف الاعتباطي غري القانوين.

قرأ ن ومل يدر ذكل الفقي؛ ان سعيدا  اليدافع بعصا مكسورة يف يده، ويف لسانه س يف أ ملايس من مصنع ال

 احلكمي. بل يس تعمل ذكل الس يف.

ـ حيث التتدخل اية حكومة  بيد ان افراد ادلرك اكنوا رزينني راشدين، فانتظروا اىل اختتام الصالة والاذاكر 

او دوةل يف الصالة ويف املسجد مامل ينته اداء الصلوات والاذاكر ـ فغضب املسؤول عن َعلهم هذا وارسل 

 رك اليطيعونين!عقهبم احلارس قائال : ان ادل

ولكن هللا س بحانه وتعاىل اليُفغلين مبثل هذه احلّيات. وُاويص اخواين: ان التنفغلوا هبؤالء مامل تكن هناك 

.. ولكن انتهبوا اىل هذه  "جواب الامحق السكوت  "رضورة قاطعة، بل ترفّعوا عن التلكم معهم، حيث 

 النقطة:

يفجعه عىل الهجوم عليك، كذكل اظهار الضعف ابلزتلف اىل  كام ان اظهار نفسك ضعيفا  جتاه حيوان مفرتس

 َمن حيمل طباع احليوان املفرتس يسوقه اىل الاعتداء.
#466 

 ذلا ينبغي لالصدقاء ان يترصفوا ِبذر لئال يَس تغل املوالون للزندقة عدم مباالهتم وغفلهتم.

 النقطة الثانية:

 (113)هود: لنّاُر(  )والتَرَكُنوا اىل اذليَن َظلُموا فَتَمّسمُكُ ا

هذه ال ية الكرمية تتضمن هتديدا  شديدا . اي ان اولئك اذلين يكونون اداة بيد الظاملني ويوالوهنم وينحازون 
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 الهيم، بل حىت لو اكنوا حيملون أ دىن ميل وعطف حنومه، يصيهبم الهتديد املرعب.

 الن الرضا ابلكفر كفر، كام ان الرضا ابلظِل ظِل.

 مه ـ من أ هل الكامل ـ تعبريا  اكمال  عن جوهرة من جواهر هذه ال ية الكرمية ابلبيتني ال تيني :ولقد عّّب أ حد

 ان اذلي يُعني الظامل عىل ظلمه هو من أ رابب ادلانءة يف ادلنيا.

 واذلي جيد املتعة والذلة يف خدمة الصياد الظامل هو اكللكب.

 اللكب. نعم! ان بعضهم يترصف ترصف احلية، وبعضهم يعمل َعل

ان اذلي يتجسس علينا يف مثل هذه الليةل املباركة، وعىل ضيف كرمي، واثناء ادلعاء والترضع اىل هللا. وخيّب 

عنا وك ننا نرتكب جرمية، ومن بعد ذكل يتعدى هذا التعدي، الشك انه معّرض للتأ نيب الوارد يف معىن البيتني 

 السابقني.

 النقطة الثالثة:

ىل قوة القرأ ن الكرمي وتستند اىل مهته وتس تلهم الفيوضات منه ال رشاد اعىت امللحدين سـؤال: مادمَت تعمتد ع

واشدمه متردا  يف سشيل اصالهحم، وانك فعال  تقوم هبذا وما تزال كذكل، فلامذا التدعو القريبني منك من 

 املتجاوزين املتعدين، وترشدمه اىل سواء السشيل؟.

ان من اكن راضيا  ابلرضر "اصول الرشيعة : )الرايض ابلرضر اليُنظر هل( أ ي :اجلواب: انه من القواعد املهمة يف 

. فاان ادعو مستندا  اىل القرأ ن الكرمي، وعىل اس تعداد ال لزام "برغبته وعلمه، الينظر هل نظرة اشفاق وترّحم

سافال  منحطا ، وممن امللحد املامتدي يف الاحلاد يف غضون بضع ساعات وان مل اقنعه متاما ، عىل رشط االّ يكون 

 يتذلذون يف نرش مسوم الضالةل، كتذلذ احلية يف نرش مسها، ااّل ان خماطبة احليات
#467 

املمتثةل يف صورة انسان، والالكم مع صاحب وجدان تردى يف اسفل سافيل الضالةل املوغةل يف النفاق حىت 

 ابالملاس المثني. - ـ عىل عِل اتفهة قذرةعىل عٍِل منه ـ بدنياه، ويستبدل قطعا  زجاجية  - انه يشيع دينه

تعليق  "اقول: ان خماطبة هؤالء واظهارمه عىل احلقائق احجاٌف ِبق احلقيقة وحط من شأ هنا، ل هنا ششهية بـ

 كام جاء يف املثل. "ادلرر يف اعناق البقر 

ومرات. االّ اهنم يرومون الن اذلين يقومون مبثل هذه الاعامل قد مسعوا تكل احلقائق من )رسائل النور( مرات 

 احلط من قيمة احلقائق مع معرفهتم هبا، ارضاء  للضالةل والزندقة. فهؤالء اكحليات اليت تتذلذ ابلسم.

 النقطة الرابعة:

ان صور التعامل معي خالل هذه الس نوات الس بع ليَس االّ ترصفات اعتباطية مبنية عىل الهوى، ويه سلوك 
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ـ حسب غري قانوين حمض ل ن  قانون ا ملنفيني واملوقوفني واملسجونني، معروف دلى امجليع  وظاهر دلهيم. فهم 

القانون ـ يواهجون اقارهبم، واليُمنعون عن الاختالط مع الناس. وان العبادة وطاعة هللا مصونة يف لك دوةل 

تالط واملراسةل والحىت وامة. وان امثايل من املنفيني ظلوا بني اقارهبم واحباهبم يف املدن، ومل حيظر علهيم الاخ 

الس ياحة والتفسح، وُاس تثنيت وحدي. فقد ُحرمت من لك ذكل، بل قد ُاعتدي عىل عباديت ومسجدي، 

حفاولوا رصيف عن ذكر لكمة التوحيد عقب الصالة ـ املس نونة عند الفافعية ـ وعندما اىت رجل أ يّم يُدعى 

 معرفيت هل لكونه من بدليت، اس تدعاه من املسجد )ش باب( مع حامته اىل هنا )ابرال( لالس تجامم وااتين ِبمك

ثالثة افراد من ادلرك املسلحني. وحاول ذكل املسؤول ان يسرت َعهل غري القانوين قائال  : اس متيحمك العذر 

 التلوموننا اهنا من متطلبات الوظيفة! مث مسح هل ابذلهاب.

ن معامالهتم يه حمض الهوى وان الترصفات فاذا قيست هذه احلادثة مع سائر املعامالت والامور، يُفهم أ  

عتباطية ِبتة، حيث يسلطون عيّل احليات والالكب، واان أ ترفع عن الانفغال هبم، وافوض امر اولئك  ا 

 اخلبثاء اىل هللا القدير دلفع رشورمه.

ساء املتنفذين ويف احلقيقة، ان اذلين ااثروا احلادثة اليت اكنت السشب يف الهتجري مه ال ن يف مدهنم، وان الرؤ

ذ ُاطلق رساح امجليع،  مه ال ن عىل رؤوس العفائر ا 
#468 

الا اان واثنني من اخوان ال خرة، ُاس تثنينا من امجليع ومل يطلق رساحنا، علام  انين غري مرتبط بعالقة ابدلنيا ، 

 وتعسا  لها ولتكن وابال  علهيم. وتلقيت هذا الامر ايضا  ابلقبول وقلت : البأ س به.

أ حد ذينك الاخوين قد عنّي مفتيا  يف احدى املدن، فهو يسافر ويس يح ِبرية يف لك هجة من الوطن  ولكن

االّ مدينته، حىت انه يس تطيع اذلهاب اىل العامصة )انقرة(. وتُرك ال خر يف وضع يمتكن من الاجامتع ابلوف من 

ن هذين الفخصني ليسا وحيدين مثيل ـ احبّائه يف اس تانبول، ومسح هل ان يقابل الاشخاص أ اي  اكنوا. علام  ا

 ال أ هل يل وال عيال ـ بل هلم نفوذ كبري.. وكذا وكذا..

أ ما أ ان فقد دفعوين اىل قرية ووضعوين بني أ انس ال وجدان هلم اطالقا . حىت انين مل امتكن من اذلهاب اىل قرية 

محوا يل ابذلهاب اىل تكل القرية قريبة تبعد عرشين دقيقة عن )ابرال( االّ مرتني خالل ست س نوات. ومل يس

 لقضاء بضعة اايم لالس تجامم.

وهكذا حياولون ُسقي حتت استبداد مضاعف، علام  ان اية حكومة همام اكنت لها قانون واحد، فليس هناك 

قانون، حسب الاشخاص وحسب القرى والاماكن! مبعىن ان القانون اذلي يطبقونه عيّل ليس قانوان  قط، بل 

 القانون، فاملسؤولون هنا يس تغلون نفوذ احلكومة يف سشيل تنفيذ أ غراضهم الفخصية. هو خروج عىل

ولكن وهلل امحلد مائة أ لف مرة، اقول ما يأ يت حتداث  ابلنعمة: ان مجيع مضايقاهتم واستبداداهتم تصبح اكحلطب 
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 ل شعال انر اهلمة والغرية، لزُتيد انوار القرأ ن سطوعا .

ليت عوملت ابملضايقات انشسطت ِبرارة الغرية واهلمة، حىت جعلت مجيع الوالية بل أ كرث فتكل الانوار القرأ نية ا

 وحدها. "ابرال"املدن يف حمك مدرسة، ومل تنحرص يف 

وانف الزندقة رامغ قد أ صبحت كريس ادلرس  "ابرال"وحس بوا اهنم قد حشسوين يف قرية، ااّل ان تكل القرية 

 ح كثري من الاماكن )اكس بارطة( يف عداد املدارس.بفضل هللا وخبالف مأ موهلم، بل اصب

 امحلد هلل، هذا من فـضل ريب.
#469 

 املسأ ةل اخلامسة

 ويه الرساةل اخلامسة

 رسـالـة الفـكر

حميِ  مْحِن  الرَّ  ِبْسِم هللا الرَّ

ْمِدِه( ّبُح ِِبَ  )َوِاْن ِمْن ََشٍء ِااّل يُس َ

 كر يف أ ايت كثرية، مهنا هذه ال ايت التاليات:يفيض القرأ ن الكرمي بشيانه املعجز وحيّث عىل الف

 (73)يس:....  )َافاََل يَْفُكُرُون( (35)يس:)َافاََل يَْفُكُرون( 

اكريَن(  نَْجزى الفَّ  (145)أ ل َعران:)َوس َ

 )  (7)ابراهمي:)لنَِئْ َشَكْرمُتْ اَلزيَدنَّمُكْ

اِكرين(   (22)الزمر:)بَِل هللا فَاْعُبد َوُكْن ِمَن الفَّ

 مهنا: أ ن اجّل َعٍل يطلُُبه اخلالُق الرحمي من عباده هو: الُفكر. فيدعو الناس اىل الفكر دعوة رصحية ويبنّي 

حدى  لهية وكفران هبا، وهيّدد ا  واحضة ويوليه أ مهية خاصة ابظهاره أ ن الاس تغناء عن الفكرتكذيب للنعم اال 

اَبِن( هتديدا  ُمرعبا ، ويُنذر اجلن واال نس  ابل ية الكرمية :  )فََباّي أ الءِ  "الرمحن"وثالثني مرة يف سورة  َربمُّكَا تَُكِذّ

ناكر وحجود. نذارا  هموال  بشيانه: ان عدم الفكر واال عراض عنه تكذيٌب وا   ا 

ومثلام يبنّي القرأ ن احلكمي أ ن الفكر نتيجة اخللق والغاية منه، فالكون اذلي هو مبثابة قرأ ن كبري جمّسم يُظهِر 

 خللق الاكئنات يه الفكر؛ ذكل ل نه اذا ما أ نعم النظر يف الاكئنات لتبنّي: أ يضا  أ ن امّه نتيجة

ان هيأ ة الكون وحمتوايته قد مُصمت بفّك وُوضعت عىل منط، ِبيث تنتج الفكر وتُفيض اليه، فّك شئ 

سلعة اىل الفكر، حىت ك ن أ مه مثرة يف جشرة اخللق هذه يه الفكر، بل ك ن أ رىق  - من هجة - متطلّع ومتوّجه
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 من بني السلع اليت ينتجها مصنع الكون هذا يه الفكر؛ ذكل ل ننا نرى:
#470 

ان موجودات العامل قد مُصمت بطراز يف به دائرة عظيمة، وُخلقت احلياة لمتثل نقطة املركز فهيا، فرنى: ان مجيع 

ق الكون اذن خيتار احلياة املوجودات ختدم احلياة وترعاها وتتوجه الهيا، وتتكفل بتوفري لوازهما ومؤهنا. خفال

 ويصطفهيا من بني موجوداته!

مث نرى ان موجودات عوامل ذوى احلياة يه الاخرى قد أ وجدت عىل شّك دائرة واسعة ِبيث يتبّوأ  الانساُن 

فهيا مركزها؛ فالغاايت املرّجوة من الاحياء عادة تمتركز يف هذا الانسان. واخلالق الكرمي س بحانه حيّفد مجيع 

حول الانسان ويسّخر امجليع ل جهل ويف خدمته، جاعال  من هذا الانسان س يدا  علهيا وحاكام  لها.  ال حياء

رادته ونصَب اختياره.  فاخلالق العظمي اذن يصطفي الانسان من بني الاحياء بل جيعهل موضع ا 

، "الرزق"يف مركزها مث نرى ان عامل الانسان بل عامل احليوان ايضا  يتفّك مبا يف به دائرة كذكل، وقد ُوضع 

وغرز الفوق اىل الرزق يف الانسان واحليواانت اكفة، فرنى أ هنم قد أ صبحوا مجيعا  هبذا الفوق َخَدمة الرزق 

رين هل. فالرزق حيمكهم ويس توىل علهيم. ونرى الرزق نفسه قد ُجعل خزينة عظيمة لها من السعة والغىن  واملسخَّ

)حىت نرى القوة اذلائقة يف اللسان قد زّودت بأ هجزة دقيقة وموازين ما لو جتمعت ِنَعمه فال تعد وال حتىص 

معنوية حساسة بعدد املأ كوالت واملطعومات ملعرفة أ ذواق نوع واحد من انواع الرزق الكثرية(. حفقيقة الرزق 

 اذن يه أ نجب حقيقة يف الاكئنات واغناها، واغرهبا،وأ حالها وأ مجعها.

بأ نواعه مجيعا  ـ قامئ  - ئ ابلرزق ويسترشفه ويتطلع اليه، فالرزق نفسه ايضا  ونرى كذكل: أ نه مثلام حييط لك ش

ابلفكر معىن  ومادة  وحاال  ومقاال ، وحيصل ابلفكر، وينتج الفكر، ويبنّي الفكر ويُريه؛ الن اش هتاء الرزق 

حيث  - غري شعوريةواال شتياق اليه نوعٌ من شكر فطري. أ ما الالتذاذ والتذوق فهام شكٌر ايضا ، ولكن بصورة 

بيد أ ن الانسان هو اخمللوق الوحيد اذلي يغرّي ماهية ذكل الفكر الفطري  - تمتتع احليواانت اكفة هبذا الفكر

 ابنس ياقه اىل الضالةل والكفر، فيرتدى من الفكر اىل الرشك.

زكية طيبة شذية، ومن من صوٍر مجيةل زاهية بديعة، ومن رواحئ  - اليت يه الرزق بعينه - مث ان ما حتمهل النعم

اّل دعاة وأ داّلء اىل  طعوم ذليذة ومذاقات طيبة، ما هو ا 
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 - الفكر. فهؤالء الادالء وادلعاة املنادون يثريون بدعوامه الفوق دلى الاحياء، وحيّضوهنم عليه، ويدفعوهنم

. ويلفتون أ نظار ذوي اىل نوع من الاس تحسان والتقدير والاحرتام فيقرّون فهيم شكرا  معنواي   - هبذا الفوق

الفعور اىل التأ مل واال معان فهيا فريغّبوهنم يف الاس تحسان والانجاب، وحيثوهنم اىل احرتام النعم السابغة 

وتقديرها. فرُتشدمه تكل النِعم اىل طريق الفكر القويل والفعيل وتدلّهم عليه وجتعلهم من الفاكرين، وتذيقهم من 
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وَأزىك ذوق وأ نفسه، وذكل مبا تُظهر هلم بأ ن هذا الرزق الذليذ او النعمة  خالل الفكر أ طيَب َطعٍم وأ ذلهُ 

الطيبة، مع ذلته الظاهرة القصرية املوقتة هيب كل ابلفكر التفكر يف الالتفات الرحامين اذلي حيمل ذلة وذوقا  

تكل  - رمحة الواسعةحقيقيني ودااميني وغري متناهيني. اي ان الرزق بتذكريه ابلتفات الكرمي املاكل خلزائن ال

تذيق الانسان هبذا التأ مل نفوة معنوية من نفوات اجلنة  - الالتفاتة والتكرمة اليت ال حدَّ لذلاهتا وال هناية ملتعهتا

 الباقية وهو بعُد مل يغادر هذه ادلنيا.

اي  فظيعا  يف الوقت اذلي يكون الرزق بوساطة الفكر خزينة واسعة جامعة تطفح ابلغناء واملتعة، يرتدى ترد

 جدا  ابلتجايف عن الفكر والاس تغناء عنه.

ن اكن متوهجا  اىل ا س بحانه ويف سشيهل، أ ي "اللكمة السادسة"ولقد بيّنا يف  : ان َعل القوة اذلائقة يف اللسان ا 

عندما تتوجه اىل الرزق أ داء  ملهمة الفكر املعنوي، تكون تكل القوة واحلاسة يف اللسان مبثابة مرشف موقّر 

لهية املطلقة. ولكن مىت ما قامت بعملها رغبة  يف ش اكر، وتكون ِبمك انظر حمرتم حامد، عىل مطاخب الرمحة اال 

هوى النفس ال مارة ابلسوء واش باعا  لهنمها، أ ي اذاتوهجت اىل النعمة مع عدم تذكر شكر املُنعم اذلي أ نعم عليه 

ام السايم، مقام الراصد ال مني، اىل درجة بواب مصنع ابلرزق، هتبط تكل القوة اذلائقة يف اللسان من ذكل املق

البطن، وحارس اسطبل املعدة. ومثلام ينتكس خادُم الرزق هذا اىل احلضيض ابالس تغناء عن الفكر، مفاهية 

الرزق نفسها وخدام الرزق ال خرون كذكل هيوون مجيعا  ابلنس بة نفسها من أ مسى مقام اىل ادانه، بل حىت 

 اين متاما  حلمكة اخلالق العظمي.يتدىن اىل وضع مب
#472 

ان مقياس الفكر هو القناعة، والاقتصاد، والرضا، والامتنان. أ ما مقياس عدم الفكر والاس تغناء عنه فهو 

 احلرص، والارساف، وعدم التقدير والاحرتام، وتناول لك ما هب وّدب دون متيزي بني احلالل واحلرام.

ع راض عن الفكر، فهو ايضا  قائد احلرمان ووس يةل اذلل واال مهتان. حىت نعم ان احلرص مثلام أ نه عزوف وا 

تُداس حتت الاقدام وتنسحق، لفدة حرصها وضعف  - تكل احلرشة املباركة املالكة حلياة اجامتعية - ك ن المنةل

ّدر لها أ ما قناعهتا، اذ بيامن تكفهيا بضع حبات من احلنطة يف الس نة الواحدة تراها جتمع أ لوف احلبات اذا ما ق

النحةل الطيبة، فتجعلها قناعهتا التاّمة ان تطري عاليا  فوق الرؤوس، حىت اهنا تقنع برزقها وتقّدم العسل اخلالص 

 لالنسان احساان  مهنا بأ مر ال هل العظمي جل جالهل.

مس  ي هو الامس اذل "هللا  "اذلي هو من أ عظم أ سامئه س بحانه وتعاىل يعقُب لفظ اجلالةل   "الرمحن"نعم ان ا 

يفمل برعايته الرزق؛ ذلا ميكن الوصول اىل انوار  "الرمحن"الاعظم والامس الَعَِلُ لذلات ال قدس. فهذا الامس 

 هو الرزاق. "الرمحن"هذا الامس العظمي ابلفكر الاكمن يف طوااي الرزق. علام  ان أ برز معاين 

 مشلها واليت يه فهرسها العام هو: الصالة!.مث ان للفكر انواعا  خمتلفة، ااّل أ ن أ مجع تكل الانواع وا
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ابمس هللا وخيمت أ لكها  - مثال   - ويف الفكر اميان صاٍف رائق، وهو حيوى توحيدا  خالصا ؛ ل ن اذلي يأ لك تفاحة

لهية،  "امحلد هلل"بـ  منا يعلن بذكل الفكَر، عىل ان تكل التفاحة تذاكر خالص صادر مبارشة  من يد القدرة اال  ا 

لهية. فهو هبذا القول وابالعتقاد به يسِّل لكَّ شئ ويه هدية جزئيا  اكن أ م  - همداة مبارشة من خزينة الرمحة اال 

لهية يف لك شئ. ومن مث يُظهر امياان  حقيقيا  ابلفكر، ويبنّي  - لكيا   لهية، ويُدرك جتىّل الرمحة اال  اىل يد القدرة اال 

 توحيدا  خالصا  به.

ط من بني وجوه اخلرسان الكثرية اليت يرتدى الهيا الانسان الغافل من جراء كفرانه وس نشني هنا وهجا  واحدا  فق

 النعمة وكنوده هبا.

ـ نورا  وّضاء   - اذا تناول الانسان نعمة  ذليذة، مث أ دى شكره علهيا، فان تكل النعمة تصبح بوساطة ذكل الفكر 

 هل، وتغدو مثرة من مثار اجلنة ااُلخروية، وفضال  عام
#473 

متنحه من ذلة، فان التفكر يف أ هنا أ ثٌر من أ اثر التفات رمحة هللا الواسعة وتكرمة منه س بحانه وتعاىل مينح تكل 

النعمة ذلة  عظيمة داامة وذوقا  ساميا  الحد هل. فيكون الفاكر قد بعث أ مثال هذه اللّباب اخلالصة واخلالصات 

ها املهمةل وقرشهَتاالصافية واملواد املعنوية اىل تكل املقامات السامي اليت استنفدت  - ة الرفيعة، اتراك  موادَّ

يمت حتولها اىل نفاايت وفضالت تعود اىل أ صلها من العنارص  - اغراضها وأ ّدت وظيفهتا ومل تعد الهيا حاجة

 الاولية.

َّه عىل النعمة، واستنكف عهنا، فان تكل الذلة املوقتة ترتك بز  والها أ ملا  وأ سفا ، ولكن ان مل يفكر املنعم عليه، رب

 وتتحول يه نفسها اىل قاذورات.  فتنقلب تكل النعمة اليت يه مثينة اكل ملاس اىل حفم خسيس.

فال رزاق الزائةل تمثر ابلفكر ذلائذ داامة ومثرات ابقية، أ ما النعم اخلالية من الفكر فاهنا تنقلب من صورهتا 

يمة؛ ذكل ل ن الغافل يظن ان مأ ل الرزق بعد اقتطاف الذلة السامية امجليةل الزاهية اىل صورة دنيئة قبيحة دم 

 املؤقتة منه هو الفضالت!.

حقا ، ان الرزق صورة وّضاءة  تس تحق احلب والعفق، تكل اليت تظهر ابلفكر، وااّل فان عفق الغافلني 

اّل هبيمية حيوانية..  والضالني للرزق وتلهفهم عليه ما هو ا 

 أ هل الضالةل والغفةل ومدى فداحة أ مرمه!قس عىل هذا.. لتعِل مدى خسارة 

ن اشد الاحياء حاجة  اىل الرزق واىل انواعه هو الانسان! فاحلق س بحانه وتعاىل قد خلق هذا الانسان مرأ ة  ا 

جامعة مجليع اسامئه احلس ىن، وأ بدعه معجزة  داةّل عىل قدرته املطلقة. فهو ميكل اهجزة يمتكن هبا تمثني وتقدير مجيع 

ائن رمحته الواسعة ومعرفهتا.. وخلقه عىل صورة خليفة الارض اذلي ميكل من ال هجزة احلساسة مّدخرات خز 

ما يمتكن هبا من قياس أ دق دقائق جتليات الاسامء احلس ىن.. فل جل لك هذا فقد اودع س بحانه يف هذا 
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. وما الوس يةل اليت متّكن الانسان فاقة  الحّد لها، وجعهل حمتاجا  اىل انواع ال حتد من الرزق املادي واملعنوي

 مضن ما ميلكه من اجلامعية ااّل الفكر. "احسن تقومي"الانساَن من العروج هبا اىل امسى مقام وهو مقام 

 فاذا انعدم الفكر يرتدى الانسان اىل اسفل سافلني ويكون مرتكبا  ظلام  عظامي ..
#474 

 اخلالصة:

ستند الهيا ساكل امسى طريق واعاله َاال وهو طريق ان الفكر هو اعظم اساس من الاسس الاربعة اليت ي 

 العبودية واحلب ّلّل تعاىل واحملبوبية.

 وقد عُّّب عن تكل الاسس ال ربعة بـ:

 در طريق نجزى مندى الزم أ مد جار جزي:

ِِ مطلق شكِر مطلق أ ي عزيز!  .1 "نجِز مطلق فقِر مطلق شوِق

 امحني.اللّهُّم اجعلنا من الفاكرين برمحتك اي ارمح الر 

ََّك َانَْت الَْعلمُي الَْحكمي( َّْمَتنا ِان ْبَحانََك اَل ِعِْلَ لَنَا ِااّل ما عَل  )س ُ

 اللّهم صل وسِل عىل س يدان محمٍد س يد الفاكرين واحلامدين وعىل أ هل وحصبه امجعني.

 )وأ خُر َدعوامه أ ن امحلُد هلل رب العاملني(.

 املسأ ةل السادسة

 ويه الرساةل السادسة

 هنا س تنرش مضن مجموعة اخرى ابذن هللا مل تدرج

--- 
1
عِل ان عليك ان تعمل ابربعة اش ياء: العجز املطلق، الفقر املطلق، الفوق املطلق،    أ ي: اهيا العزيز، اي صاحَب العجز، ا 

 الفكر املطلق..

#475 

 املسأ ةل السابعة

 ويه الرساةل السابعة

حميِ  مْحِن  الرَّ  بِْسِم هللا الرَّ

 . (55)يونس:هللا وبرمحتِه فبذكَل فليفرحوا ُهَو خرٌي مّما جَيمُعون( )قُل بفـضِل 

 ] هذه املسأ ةل عبارة عن س بع اشارات [
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لهية.  نبني أ وال  س بعة أ س باب ـ حتداث  بنعمة هللا ـ تكفف عن عدد من أ رسار العناية اال 

 السشب ال ول:

ابن نفوهبا رأ يت يف رؤاي   صادقة، ال يت:قبل اندالع احلرب العاملية الاوىل، وا 

رأ يت نفيس حتت )جبل أ رارات( واذا ابجلبل ينفلق انفالقا  هائال ، فيقذف خصورا  عظيمة اكجلبال اىل احناء 

الختايف ايأ ماه! "بقريب. قلت لها: - رمحة هللا علهيا - ال رض اكفة. واان يف هذه الرهبة اليت غف يتين رأ يت وادليت

 واذ أ ان بتكل احلاةل اذا بفخص عظمي يأ مرين قائال : ."انه أ مر هللا. انه رحمي، انه حكمي

 ـ بنّي انجاز القرأ ن. -

أ فقُت من نويم، وادركُت انه س يحد  انفالق عظمي، وستهتدم ال سوار اليت حتيط ابلقرأ ن الكرمي من جراء 

م، ذكل الانفالق والانقالب العظمي، وسيتوىل القرأ ن بنفسه ادلفاع عن نفسه حيث س يكون هدفا  للهجو 

وس يكون انجازه، حصنه الفوالذي، وس يكون خشص مثيل مرحشا  للقيام بشيان نوع ٍمن هذا الانجاز يف هذا 

 الزمان ـ مبا يفوق حّدي وطويق كثريا  ـ وأ دركُت اين مرحش للقيام هبذا العمل .

لهية يف خدمتنا للقرأ ن، فان اظهار العناايت  "اللكامت"بـ ـ وملّا اكن انجاز القرأ ن الكرمي قد وحّض ـ اىل حٍدّ ما اال 

مداد لالنجاز ابلقوة، اذ ان تكل اخلدمة يه البراز ذكل الانجاز ومن قبيل براكته ورحشاته. أ ي ينبغي  امنا هو ا 

لهية. ظهار العناايت اال   ا 
#476 

 السشب الثاين:

فسه، فنحن اذن س نثين ملا اكن القرأ ن الكرمي مرشدان واس تاذان وامامنا ودليلنا يف لك أ عاملنا، وانه يثين عىل ن 

 عىل تفسريه، اتباعا  ال رشاده لنا.

وملا اكنت )اللكامت( نوعا  من تفسري القرأ ن، ورسائل النور عامة مكل القرأ ن وتتضمن حقائقه، وان القرأ ن 

الكرمي يعلن عن نفسه يف هيبة وعظمة، ويبني مزاايه ويثين عىل نفسه مبا يليق به من ثناء، يف كثري من أ ايته 

امي يف السور املبتدئة بـ)الر( و )مح(، فنحن اذن ملكفون ابظهار العناايت الرابنية اليت يه عالمة لقبول والس 

، وذكل اقتداءا  ابس تاذان القرأ ن اذلي يرشدان اىل "اللكامت"خدمتنا يف بيان ملعات انجاز القرأ ن املنعكسة يف 

 هذا المنط من العمل.

 السشب الثالث:

 م اذلي خيص)اللكامت( تواضعا ، بل بياان  للحقيقة، ويه:انين الأ قول هذا الالك

ان احلقائق واملزااي املوجودة يف )اللكامت( ليست من بنات أ فاكري والتعود ايّل أ بدا  وامنا للقرأ ن وحده، فلقد 
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الّ قطرات ترحشت من مئات ال ايت القرأ نية اجلليةل . ترحشْت من زالل القرأ ن، حىت ان اللكمة العارشة مايه ا 

 وكذا ال مر يف سائر الرسائل بصورة عامة.

مفادمُت أ عِل ال مر هكذا واان ماٍض راحل عن هذه احلياة، وفاٍن زائل، فينبغي أ الّ يربط يب ما يدوم ويبقى من 

أ ثر. ومادام عادة أ هل الضالةل والطغيان يه احلط من قيمة املؤلف للهتوين من شأ ن كتاب اليفي بغرضهم. فالبد 

رتبط الرسائل املرتبطة بنجوم سامء القرأ ن الكرمي بس ند مهترئ قابل للسقوط، مثيل اذلي ميكن أ ن اذن أ الّ ت

 يكون موضع اعرتاضات كثرية، ونقٍد كثري.

ومادام عرف الناس دائرا  حول البحث عن مزااي ال ثر يف أ طوار مؤلفه وأ حواهل اذلي حيس بونه منبع ذكل اخلري 

ِبق احلقيقة وظِل لها ـ بناء عىل هذا العرف ـ ان تكون تكل احلقائق العالية  وحموره الاساس. فانه احجاف اذا  

واجلواهر الغالية بضاعة َمن هو مفلس مثيل وملاك  لفخصييت اليت التس تطيع ان تظهر واحدا  من أ لف من تكل 

 املزااي.
#477 

مضطرا  اىل بيان أ هنا قد انلت  لهذا لكه أ قول: ان الرسائل ليست مليك والمين بل يه مكل القرأ ن. ذلا أ راين

رحشات من مزااي القرأ ن العظمي. نعم، التُبحث ما يف عناقيد العنب الذليذة من خصائص يف س يقاهنا اليابسة؛ 

 فاان كتكل الساق اليابسة لتكل الاعناب الذليذة.

 السشب الرابع:

كون ايضا  التحد  ابلنعمة تفاخرا  قد يس تلزم التواضع كفران النعمة، بل يكون كفراان  ابلنعمة عينه، وقد ي

وتباهيا . والكهام مرضان، والوس يةل الوحيدة للنجاة. اي ليك اليؤدي ال مر اىل كفراٍن ابلنعمة والاىل تفاخر، 

نعام املنعم احلقيقي جّل وعال.  يه: اال قرار ابملزااي والفضائل دون اّدعاء متلّكها، اي اظهارها اهنا أ اثر ا 

ك أ حُدمه بدةل فاخرة مجيةل، وأ صبحَت هبا مجيال  وأ نيقا ،فقال كل الناس: ما أ مجكل! لقد مثال ذكل: اذا أ لشس

أ صبحت رائعا  هبا، وأ جبهتم متواضعا : الك! َمن أ ان، أ ان لست شيئا .. أ ين امجلال من هذه البدةل!! فان جوابك 

ن قلت هلم مفتخرا : هذا كفران ابلنعمة بالشك، وسوء أ دب جتاه الصانع املاهر اذلي أ لشسك البدةل . وكذكل ا 

 نعم! انين مجيل فعال ، فأ ين مثيل يف امجلال وال انقة! فعندها يكون جوابك خفرا  وغرورا .

والاس تقامة بني كفران النعمة والافتخار هو القول:نعم! انين أ صبحت مجيال  حقا ، ولكن امجلال اليعود يل وامنا 

 اىل البدةل، بل الفضل خيص اذلي أ لشسنهيا.

ولو بلغ صويت أ رجاء العامل اكفة لكنت أ قول بّك ما اوتيت من قوة: ان )اللكامت( مجيةل رائعة واهنا حقائق واهنا 

ليست مين وامنا يه شعاعات المتعت من حقائق القرأ ن الكرمي. فِل امّجل اان حقائق القرأ ن، بل مل أ متكن من 

لت عبارايت ورفعت من شأ هنا واستنادا  اىل قاعدة: وما اظهار جاملها وامنا احلقائق امجليةل للقرأ ن يه اليت مجّ 
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 اقول: (1)مدحت محمدا  مبقاليت.. ولكن مدحت مقاليت مبحمٍد.

 ومامدحت القرأ ن بلكاميت .. ولكن مدحت لكاميت ابلقرأ ن.

 مفا دام ال مر هكذا. أ قول ابمس جاملية احلقائق القرأ نية: ان اظهار جامل

ن مدحت محمدا  مبقاليت         لكن مدحت مقالين مبحمد ( يف مكتوابت اال مام الراب1)  املرتمج -ين : ما ا 
#478 

لهية املرتتبة عىل جامل تكل املرااي، امنا هو حتد   )اللكامت( اليت يه معاكس تكل احلقائق، وبيان العناايت اال 

 بنعمة هللا، مرغوب فيه.

 السشب اخلامس:

أ نه قد اس تخرج من الاشارات الغيشية ل ولياء سابقني ماأ ورثه  قبل مدة مديدة ـ ـ مسعت من أ حد ال ولياء

 القناعة بأ ن نورا  س يظهر من هجة الرشق ويبدد ظلامت البدع.

ولقد انتظرُت طويال  ظهور مثل هذا النور ومازلت منتظرا  هل، بيد ان ال زاهري تتفتح يف الربيع، فينبغي هتيئة 

 نا اننا خبدمتنا هذه، امنا منهّد السشيل ل ولئك الكرام النورانيني.الس بل ملثل هذه ال زاهري املقدسة. وأ درك 

لهية اليت ختص )اللكامت( اليكون مدار خفر وغرور ابدا  اذ اليعود اىل اشخاصنا  والشك ان بيان العناايت اال 

 ابذلات. بل يكون ذكل مدار محد وشكر وحتد  ابلنعمة.

 السشب السادس:

 "اللكامت"وس يةل ترغيب وماكفأ ة عاجةل وجزاء مقّدم خلدمتنا للقرأ ن بسشب تأ ليف  ان العناية الرابنية  اليت يه

ما يه الا التوفيق يف العمل والنجاح يف اخلدمة، والتوفيق يف اخلدمة يُظهَر ويعلن عنه، واذا مامضت العناية 

لهيي شكرٌ  لهيا . واظهار الاكرام اال  كراما  ا  ت، فاهنا تكون ا  معنوي. واذا ما ارتقت العناية  من التوفيق والنجاح ومَسَ

اىل اعىل من الاكرام، فال حماةل اهنا تكون كرامة قرأ نية، قد حظينا هبا، واظهار كرامة من هذا النوع دون اختيار 

منا، ومن حيث الحنتسب ومن دون علمنا، ليس فيه رضر. واذا ما ارتقت العناية فوق الكرامة الاعتيادية، 

نجاز املعنوي للقرأ ن الكرمي. وملا اكن الانجاز البد أ ن يعلن عنه، فان اظهار ما ميّده فالشك اهنا تكون ُشعل الا

 ابلقوة يكون يف سشيهل ايضا ، واليكون مبعث تفاخر وغرور ابدا ، بل مبعث محد وشكر.

#479 

 السشب  السابع:

غورها ويصدقوا هبا، ويقبلوها،  ان مثانني ابملائة من الناس ليسوا حمققني علامء، يك ينفذوا اىل احلقيقة ويسّبوا

بل يقبلون املسائل تقليدا  ملا مسعوه من أ انس مه موضع ثقهتم واعامتدمه بناء  عىل ظاهر حاهلم وعىل حسن الظن 
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هبم، حىت ان حقيقة قوية يروهنا ضعيفة ل هنا يف يد خشص ضعيف بيامن يعّدون مسأ ةل اتفهة يف يد خشص مرموق 

الاعالن عن احلقائق الاميانية والقرأ نية اليت يه يف يد خشيص الضعيف اذلي القيمة مسأ ةل قيمة. ذلا اضطر اىل 

هل والأ مهية، لئال احطّ من قيمهتا أ مام أ نظار أ غلب الناس، فأ قول: ان هناك َمن يس تخدمنا ويسوقنا اىل اخلدمة 

نا حنظى بقسم من عناايت دون اختياٍر منا ودون علمنا، ويسّخران يف أ مور جسام دون معرفتنا. ودليلنا هو ان 

لهية وتيسريات رابنية خارج شعوران وبال اختيار منا. ولهذا نضطر اىل الاعالن عن تكل العناايت اعالان   ا 

 صارخا  عىل مل  من الناس.

*** 

 هذا وبناء  عىل الاس باب الس بعة املذكورة، نفري اىل بضع عناايت رابنية لكية:

 الاشارة الاوىل:

ليت وحضت يف النكتة الاوىل من املسأ ةل الثامنة من )املكتوب الثامن والعرشين(. ولقد ا "التوافقات"ويه 

يف موازنة اتمة، يف س تني  "الرسول الكرمي صىل هللا عليه وسِل "تناظر مايزيد عىل مائيت لكمة من لكامت 

لثالثة اىل الاشارة ابس تثناء حصيفتني، ابتداء  من الاشارة ا "املعجزات الامحدية"حصيفة من صفحات رساةل 

الثامنة عرشة مهنا، وذكل دلى احد املس تنسخني، دون ان يكون هل عِل ابلتوافق. مفن ينظر ابنصاف اىل 

حصيفتني من الرساةل حفسب يصّدق ان ذكل الميكن ان يكون نتيجة مصادفة ابدا ، اذ رمبا تتناظر لكامت 

الحامتل وجود املصادفة، بيامن ال مر هنا، ان لكمة  متفاهبة ان وجدت يف حصيفة واحدة، وتعّد توافقا  انقصا  

الرسول الكرمي صىل هللا عليه وسِل ، قد توافقت يف تناظر متوازن يف صفحات كثرية، بل يف مجيعها، 

الّ اثنتان او ثالثة او اربعة او أ كرث مهنا. أ ي ان عددها ليس بكرثة، فالشك ان  والتوجد يف الصفحة الواحدة ا 

عن توافق ال عن مصادفة، فضال  عن ان التوافق جرى دلى مثانية مس تنسخني ومل يتغري توازن التناظر انشئ 

التوافق دلهيم رمغ اختالفهم.. مما يدل ان يف ذكل التوافق اشارة غيشية قوية . اذ كام ان بالغة  القرأ ن قد علت 

 أ حد مهنم شأ و ذكلاىل درجة الانجاز ففاقت بالغته كتـب البلغاء لكهم، حىت الميكن ان يبلغ 
#480 

الانجاز، كذكل التوافقات املوجودة يف )املكتوب التاسع عرش( ـ اذلي هو مرأ ة ملعجزات الرسول صىل هللا 

عليه وسِل  ـ ويف )اللكمة اخلامسة والعرشين( اليت يه معكس انجاز القرأ ن، ويف اجزاء )رسائل النور( 

أ قول؛ هذه التوافقات تبنّي غرابة تفوق مجيع الكتب، مما يفهم ال خرى اليت يه نوع من تفسري للقرأ ن الكرمي.. 

مهنا اهنا نوع من كرامات معجزات القرأ ن ومعجزات الرسول الكرمي صىل هللا عليه وسِل  تتجليان يف تكل املرااي 

 وتمتثالن فهيا.

 الاشارة الثانية:
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 العناية الرابنية الثانية اليت ختص اخلدمة القرأ نية يه:

بحانه وتعاىل قد أ نعم عيّل ابخوة أ قوايء جاّدين، خملصني، غيورين، مضحني، هلم أ قالم اكلس يوف ان هللا س  

الاملاس ية، ودفعهم ليعاونوا خشصا  مثيل الجييد الكتابة، نصف أ يم، يف داير الغربة، همجور، ممنوع عن 

ثقل اخلدمة القرأ نية،  الاختالط ابلناس. ومّحل س بحانه كواهلهم القوية ماأ ثقل ظهري الضعيف العاجز من

 خففف بفضهل وكرمه س بحانه محيل الثقيل.

فتكل امجلاعة املباركة يف حمك اهجزة البث الالسليك )بتعبري خلويص( ومبثابة ماكئن توليد الكهرابء ملصنع النور 

الّ أ ن فهيم نوعا   من توافقات  )حسب تعبري صّبي(. ومع ان الك  مهنم ميكل مزااي متنوعة وخواّص راقية متباينة ا 

غيشية )حسب تعبري صّبي( اذ يتفاهبون يف الفوق اىل العمل والسعي فيه والغرية عىل اخلدمة واجلدية فهيا، 

ن نرشمه الارسار القرأ نية والانوار الاميانية اىل الاقطار وابالغها مجيع اجلهات، وقياهمم ابلعمل دون فتور،  اذ ا 

عصيب )حيث احلروف قد تبدلت والتوجد مطبعة، والناس ِباجة وبفوق دامئ ومهة عالية، يف هذا الزمان ال 

اىل الانوار الاميانية( فضال  عن العوائق الكثرية اليت تعرقل العمل وتودل الفتور، وهتّون الفوق .. أ قول ان 

اّل. لهية ظاهرة ليس ا   خدمهتم هذه كرامة قرأ نية واحضة وعناية ا 

الصة كرامة ايضا ، ولالخالص كرامة ايضا ، والس امي الرتابط الوثيق نعم! فكام ان للوالية كرامة، فان للنية اخل

والتساند املتني بني الاخوان مضن دائرة اخوة خالصة هلل، تكون هل كرامات كثرية، حىت ان الفخص املعنوي 

 ملثل هذه امجلاعة ميكن ان يكون يف حمك ويل اكمل حيظى ابلعناايت الالهية.

 ة القرأ ن!فياأ خويت وايأ حصايب يف خدم
#481 

كام ان اعطاء مجيع الرشف والغنامئ لكها اىل أ مر الفوج اذلي فتح حصنا ، ظِل وخطأ ، كذكل الميكنمك اس ناد 

لهية يف الفتوحات اليت متت بقوة خشصمك املعنوي وبأ قالممك اىل خشص عاجز مثيل. اذ مما الشك؛  العناايت اال 

شية قوية أ كرث من التوافقات الغيشية. وانين أ راها، ولكن الأ س تطيع ان يف مثل هذه امجلاعة املباركة توجد اشارة غي 

 اظهارها لّك أ حد والللناس عامة.

 الاشارة الثالثة:

ان اثبات اجزاء )رسائل النور( مجليع احلقائق الاميانية والقرأ نية املهمة، حىت ل عىت املعاندين، اثباات  ساطعا ، امنا 

لهية عظيمة. ل ن هناك من احلقائق الاميانية والقرأ نية، اعرتف بعجزه عن هو اشارة غيشية قوية جدا ، وعناية ا 

احلرش ليس عىل مقاييس "فهمها من يعّد أ عظم صاحب دهاء، وهو )ابن سينا( اذلي قال يف )مسأ ةل احلرش(:

 بدهائه. بيامن تُعِّل )اللكمة العارشة( عوام الناس والصبيان حقائق مل يس تطع ان يبلغها ذكل الفيلسوف "عقلية

وكذا مسائل )القدر واجلزء الاختياري( اليت مل حيلها العالمة اجلليل )السعد التفتازاين( 
1

الّ يف مخسني حصيفة،  ا 
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الّ للخواص من العلامء، هذه "املقدمات االثنيت عرشة"من قسم  "التلوحي"وذكل يف كتابه املفهور بـ ، ومل يبيهّنا ا 

يف حصيفتني من املبحث الثاين مهنا بياان  شافيا   "رساةل القدر"رشون( املسائل تبيهنا )اللكمة السادسة والع 

لهية مفا هو اذن؟.  وافيا ، ومبا يوافق أ فهام الناس لكهم. فان مل يكن هذا من أ ثر العناية اال 

وكذا رس خلق العامل، املسمى بـ)طلسم الاكئنات( اذلي جعل العقول يف حرية منه، ومل حتّل لغزه اية فلسفة 

ت، كفف ارساره وحل أ لغازه الانجاز املعنوي للقرأ ن العظمي، وذكل يف )املكتوب الرابع والعرشين( ويف اكن

النكتة الرمزية املوجودة يف ختام )اللكمة التاسعة والعرشين(، ويف احِلمَك الست لتحّول اذلرات يف )اللكمة 

 فتالثالثني(. هذه الرسائل قد حلت ذكل الطلسم املغلق يف الكون، وكف

--- 
1
هــ.. 713هــ( وتـويف يف سـمرقـنـد 727)أ و  712(  هــو مسـعـود بــن َعر بن عـبـد هللا، ودل بتفـتـازان خبراسان فـي   

مام يف العربية واملنطق والفقه،، سعى ال حياء العلوم الاسالمية بعد كسوفها بغزو   املغول فأ لف كثريا  من  اهمات الكتب.  ا 

فاصل بني العلامء املتأ خرين واملتقدمني. من كتبه )هتذيب املنطق( و)رشح املقاصد( و )رشح العقائد حىت انه يعد احلد ال

النسفية( و )املطول(.. وكتابه )التلوحي يف كفف حقائق التنقيح( يف الاصول رشح فيه كتاب )التوضيح يف حل غوامض 

 رتمج.امل - هـ(747التنقيخ( للعالمة عبيد هللا ابن مسعود احملبويب )ت

#482 

عن ارسار ذكل املعمى احملرّي يف خلق الكون وعاقبته، وبينت حمكة اذلرات وحتوالهتا. ويه متداوةل دلى 

 امجليع، فلرياجعها من شاء.

لهيي قراب  أ قرب الينا من أ نفس نا، وبُعدان  وكذا حقائق ال حدية، ووحدانية الربوبية بالرشيك، وحقائق القرب اال 

مطلقا .. هذه احلقائق اجلليةل قد وحضهتا توضيحا  اكمال  لك من )اللكمة السادسة عرشة(  حنن عنه س بحانه بُعدا  

 و )اللكمة الثانية والثالثني(.

لهية احمليطة بّك شئ، وتساوي اذلرات والس يارات ازاءها، وسهوةل احياهئا ذوي الارواح اكفة  وكذا القدرة اال 

تدخل الرشك قطعا  يف خلق الكون، وانه بعيد عن منطق  يف احلرش الاعظم كسهوةل احياء فرد واحد، وعدم

العقل بدرجة الامتناع.. لك هذه احلقائق قد كففت يف )املكتوب العرشين( دلى رشح )وهو عىل لك شئ 

 قدير(. ويف ذيهل اذلي يضم ثالثة متثيالت، اذلي حّل ذكل الرس العظمي، رس التوحيد.

رأ نية لها من السعة والفمول ماالميكن ان حييط به ذاكء أ ذىك انسان! هذا فضال  عن أ ن احلقائق الاميانية والق

أ ليس اذا  ظهور الاكرثية املطلقة لتكل احلقائق بدقائقها لفخص مثيل مفوش اذلهن، مفتت احلال، المرجع 

ومصدر دليه من الكتب، ويمت التأ ليف يف رسعة ويف أ وقات الضيق والفدة؟ أ قول: أ ليس ذكل أ ثرا  من أ اثر 

 نجاز املعنوي للقرأ ن الكرمي وجلوة من جلوات العناية الرابنية واشارة غيشية قوية؟.الا
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 الاشارة الرابعة:

لقد أ نعم هللا عيّل بتأ ليف س تني رساةل هبذا المنط من الانعام والاحسان، اذ من اكن مثيل ممن يفكر قليال  

، يمت يف يده تأ ليف مااليقدر عىل تأ ليفه ويتتبع الس نوح القليب، والجيد متسعا  من الوقت للتدقيق والبحث

لهية مبارشة،  جامعة من العلامء والعباقرة مع سعهيم ادلائب، فتأ ليفها اذن عىل ذكل الوجه يّدل عىل اهنا أ ثر عناية ا 

ل ن مجيع احلقائق العميقة ادلقيقة يف هذه الرسائل لكها تُفهَّم وتدّرس اىل عوام الناس واكرثمه أ مية بوساطة 

يالت. مع ان علامء أ جالء قالوا عن اكرث تكل احلقائق اهنا التعِّل والتدرس، فِل يعلّموها للعوام وحدمه، وال المتث 

 للخواص ايضا .

 وهكذا فهذا التسهيل اخلارق يف التأ ليف والتيسري يف بيان احلقائق، جبعل أ بعد
#483 

بساطة وأ مية، اليكون يف وسع خشص مثيل  احلقائق عن الفهم ك هنا يف متناول اليد وتدريسها اىل أ كرث الناس

هل ابع قصري يف اللغة الرتكية، والكمه مغلق واليفهم كثري منه، حىت جيعل احلقائق الظاهرية معضةل، واش هتر 

هبذا منذ السابق وصّدقت أ اثره القدمية شهرته السيئة تكل.. مفثل هذا الفخص جيري يف يده هذا التيسري 

لهية، والميكن ان يكون من حذاقة ذكل الفخص، بل هو والبيان الواحض الشك انه  أ ثر من أ اثر العناية اال 

 جلوة من جلوات الانجاز املعنوي للقرأ ن الكرمي، وصورة منعكسة للمتثيالت القرأ نية.

 الاشارة اخلامسة:

ـ انتفارا  واسعا  جدا ، فان عدم قيام أ حد ابنتقاده ـ بصورة عامة  ا ابتداء  من أ عظم عىل الرمغ من انتفار الرسائل 

عامل اىل أ دىن رجل من العوام، ومن اكّب ويل صاحل تقي اىل أ حط فيلسوف ملحد عنيد، هؤالء اذلين ميثلون 

طبقات الناس وطوائفهم. ورمغ اهنا معروضة اماهمم ويروهنا ويقرأ وهنا، وقد اس تفادت لك طائفة مهنا حسب 

الّ أ ثر عناية رابنية وكرامة قرأ نية.. درجهتا، بيامن تعّرض قسم مهنم اىل لطامهتا وصفعاهت ا.. أ قول: ان لك ذكل ليس ا 

الّ بعد ِبث دقيق وحتّر ٍ َعيق، فان كتابهتا وامالءها برسعة فوق  مث ان تكل ال مناط من الرسائل اليت التؤلف ا 

لهيي ليس - املعتاد اثناء انقباض وضيق كرام ا  اّل. وهام يفوشان أ فاكري وادرايك ـ اثر عناية رابنية وا   ا 

نعم! يعِل أ كرث أ خواين وَمن عندي من الاصدقاء واملس تنسخني مجيعهم؛ ان الاجزاء امخلسة من )املكتوب 

التاسع عرش(، قد ُألفت يف ثالثة او اربعة اايم مبعدل ساعتني او ثال  ساعات يوميا ، أ ي مبجموع اثنيت عرشة 

ذلي اظهر خامت  واحضا  للنبوة يف لكمة الرسول الكرمي ساعة دون مراجعة كتاب، حىت ان اجلزء الرابع املهم جدا  ا

 وسِل قد كتب بظهر الغيب يف حوايل أ ربع ساعات ويف زوااي اجلبال وحتت املطر. عليه هللا صىل

وكذكل )اللكمة الثالثون( اليت يه رساةل جليةل دقيقة أ لفت يف أ حد الشساتني، خالل ست ساعات، كام ان 

 ."سلامين"أ لفت يف ظرف اليتجاوز ساعتني يف بس تان  )اللكمة الثامنة والعرشين(
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 وهكذا اكن تأ ليف اكرث الرسائل ال خرى.
#484 

لكام كنت اتضايق من شئ أ نجز عن بيان أ ظهر احلقائق، بل كنت  - يف السابق - ويعِل ال قربون مين، انين

س والتأ ليف، بيامن أ لفت أ هجلها. والس امي اذا مازاد املرض عىل ذكل الضيق، كنت امتنع أ كرث عن التدري

املهمة، وكذكل الرسائل ال خرى يف أ شد أ وقات املرض والضيق، ومت التأ ليف يف أ رسع وقت. فان  "اللكامت"

كراما  رابنيا  وكرامة قرأ نية مبارشة، مفا هو اذن؟.  مل يكن هذا ا 

الّ ويرتك بعض  لهية والاميانية ا  مسائهل رضرا  يف عدد من مث انه ما من كتاب يبحث يف مثل هذه احلقائق اال 

الناس، ذلا ما اكن ينرش لك مسأ ةل منه اىل الناس اكفة. اما هذه الرسائل فِل تلحق أ ي رضر اكن ومل تؤثر تأ ثريا  

سيئا  يف أ حد من الناس ومل ختدش ذهن أ حد قط رمغ اس تفساري عن ذكل من الكثريين حىت حتقق دلينا ان 

 .ذكل اشارة غيشية وعناية رابنية مبارشة

 الاشارة السادسة:

لقد حتقق دلّي يقينا : ان اكرث أ حدا  حيايت، قد جرت خارجة عن طوق اقتداري وشعوري وتدبريي، اذ 

ُاعطيت سريا  معينا  ووهجت وهجة غريبة لتنتج هذه الانواع من الرسائل اليت ختدم القرأ ن احلكمي. بل ك ن 

حىت انه يف غضون هذه الس نوات  "اللكامت"انجاز القرأ ن بـحيايت العلمية مجيعها مبثابة مقدمات متهيدية لبيان 

ـ أ ميض اايم حيايت  ـ دون سشب او مّبر ومبا خيالف رغبيت  الس بع من حياة النفي والاغرتاب وعزيل عن الناس 

عة يف قرية انئية خالفا  ملرشيب وعزويف عن كثري من الروابط الاجامتعية اليت أ لفهتا سابقا  .. لك ذكل ودّل يل قنا

 اتمة اليداخلها شك من انه هتيئة وحتضري يل للقيام خبدمة القرأ ن وحده، خدمة صافية الشائبة فهيا.

بل انين عىل قناعة اتمة من ان املضايقات اليت يضايقونين هبا يف اغلب الاوقات والعنت اذلي ارزح حتته ظلام ، 

ار القرأ ن دون سواها. وعدم تف تيت النظر بيد عناية خفية رحيمةــ اىل حرص النظر يف ارس  - امنا هو دلفعي

ورصفه هنا وهناك. وعىل الرمغ من انين كنت مغرما  ابملطالعة، فقد وهبْت لرويح جمانبة واعراضا  عن أ ي 

 كتاب أ خر سوى القرأ ن الكرمي.

الّ  كون  فادركت ان اذلي دفعين اىل ترك املطالعة ـ اليت اكنت تسلييت الوحيدة يف مثل هذه الغربة ـ ليس ا 

 ال ايت القرأ نية وحدها اس تاذا  مطلقا  يل.
#485 

قد ُانعمت عيّل هبا حلاجة تودلت يف رويح جفأ ة، ونفأ ت أ نيا .  - ابكرثيهتا املطلقة - مث ان ال اثر املؤلفة والرسائل

اهنا دواء جلراحات "دون ان يكون هناك سشب خاريج. وحيامن كنت أ ظهرها لبعض أ صدقايئ، اكنوا يقولون: 

 . وبعد انتفارها عرفت من معظم اخواين اهنا تفي ِباجة هذا العرص وتضمد جراحاته."ا الزمانهذ
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فهذه احلاالت املذكورة أ نفا  ـ ويه خارجة عن نطاق اراديت وشعوري وسري حيايت ـ ومجموع تتبعايت يف العلوم 

لهية قوية واكرام  خالف عادة العلامء ومبا هو خارج عن اختياري، لك ذكل مل يرتك يل ش هبة قطعا   ابهنا عناية ا 

 رابين واحض، لالجنرار اىل مثل هذه النتيجة السامية.

 الاشارة السابعة:

لهيي، والعناية الرابنية، والكرامة القرأ نية خالل  لقد شاهدان بأ م أ عيننا ـ دون مبالغة ـ مائة من أ اثر الاكرام اال 

ان اىل قسم مهنا يف )املكتوب السادس عرش( وبيّنا زهاء ست س نوات من سري خدمتنا للقرأ ن الكرمي. وقد أ رش

قسام  أ خر يف املسائل املتفرقة للمبحث الرابع من )املكتوب السادس والعرشين( ويف املسأ ةل الثالثة من 

)املكتوب الثامن والعرشين(. وان أ حصايب القريبني يعلمون هذا. والس امي صاحيب ادلامئ، الس يد سلامين، يعِل 

لهيي ذي كرامة الخيطر عىل ابل، سواء يف نرش أ كرثها، حفظين والرسائل الاخرى، او يف  "اللكامت"ا بتيسريا 

تصحيحها ووضعها يف مواضعها ويف تسويدها وتبييضها. فِل يبق دلينا ريب ـ بعد ذكل ـ ان لك تكل العناايت 

لهية كرامة قرأ نية .. ومثال هذا ابملئات.  اال 

معيفتنا بعناية ِبيث حُيِسن الينا صاحب العناية اذلي يس تخدمنا يف هذه مث اننا نُرىّب بففقة ورأ فة وجتري 

 اخلدمة مبا حيقق أ صغر رغبة من رغبات قلوبنا، وينعم هبا علينا من حيث الحنتسب .. وهكذا.

فهذه احلاةل اشارة غيشية يف منهتيى القوة اىل اننا نس تخدم يف هذه اخلدمة القرأ نية وندفع اىل العمل ملكلني 

لهيي مس تظلني بظل العناية الرابنية.ابلر  ىض اال 

 امحلد هلل هذا من فضل ريب

ََّك َانَْت الَْعلمُي الَْحكمي( َّْمَتنا ِان ْبَحانََك اَل ِعِْلَ لَنَا ِااّل ما عَل  )س ُ

 اللهم صّل عىل س يدان محمد صالة تكون كل رضاء  وحلقِه اداء  وعىل أ هل وحصبه وسِل تسلامي  كثريا  . أ مني .
#486 

 جواب عن سؤال خاص

لهية، قد كتب للتداول اخلاص، وُاحلق يف ختام اللكمة الرابعة عرشة، ولكن  ان هذا الرس، وهو رس عناية ا 

 نيس املس تنسخون ان يكتبوه، فظل خمفيا  مس تورا . مفوضعه اذن ههنا وهو ال ليق به. - بأ ية حال -

املس تقاة من فيض القرأ ن الكرمي، قلاّم  "اللكامت"كتشته يف انك اي أ يخ تسأ ل: ملاذا جند تأ ثريا  غري اعتيادي فامي 

جنده يف كتاابت العارفني واملفرسين. مفا يفعهل سطٌر واحد مهنا من التأ ثرييعادل تأ ثري حصيفة اكمةل من غريها، 

 وماحتمهل حصيفة واحدة من قوة التأ ثرييعادل تأ ثري كتاب اكمل أ خر؟

ا اكن الفضل يف هذا التأ ثري يعود اىل انجاز القرأ ن الكرمي وليس اىل فاجلواب: وهو جواب لطيف مجيل، اذ مل
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 خشيص أ ان، فسأ قول اجلواب بالحرج:

 نعم! هو كذكل عىل الاغلب؛ ل ن اللكامت:

تصديق وليست تصورا  .
1

 

وامياٌن وليست تسلامي . 
2

 

وحتقيق وليست تقليدا . 
3

 

وشهادة وشهود وليست معرفة. 
4

 

 واذعان وليست الزتاما .
5

 

 وحقيقة وليست تصوفا  .

 وبرهان مضن ادلعوى وليست ادعاءا  

--- 
1
التصديق: هو ان تنسب ابختيارك الصدق اىل اخملّب. بيامن التصور: هو ادراك املعرفة من غري ان حيمك علهيا بنفي أ و   

ثبات ويف املنطق: التصديق هو ادراك النس بة التامة اخلّبية عىل وجه الاذعان. والتصور: اد  راك ما عدا ذكل.ــ املرتمج.ا 
2
 املرتمج. - .أ سلمنا( :قولوا ولكن تؤمنوا مل مأ خوذة من قوهل تعاىل: )قل  

3
 املرتمج. - التحقيق: اثبات املسأ ةل بدليلها بيامن التقليد: قبول قول الغري بال جحة والدليل.  

4
عرفة: فهيي ادراك الفئ عىل ما هو عليه، ويه الفهادة: يه اخبار عن عيان. والفهود: هو معرفة احلق ابحلق. اما امل  

 مس بوقة جبهل خبالف العِل.ــ املرتمج.
5
 املرتمج. - ال ذعان: عزم القلب، والعزم جزم الارادة.  

#487 

 وحمكة هذا الرس يه:

ان الاسس الاميانية اكنت رصينة متينة يف العصور السابقة، واكن الانقياد اتما  اكمال ، اذ اكنت توضيحات 

 لعارفني يف الامور الفرعية مقبوةل، وبياانهتم اكفية حىت لو مل يكن دلهيم دليل.ا

 اما يف الوقت احلارض فقد مّدت الضالةل ابمس العِل يدها اىل اسس الاميان واراكنه، فوهب يل احلكمي الرحمي

اليت يه من  "رضب الامثال"وانعم عيّل س بحانه شعةل  من  - اذلي هيب لّك صاحب داء دواءه املناسب -

اسطع معجزات القرأ ن واوحضها، رمحة  منه جل وعال لعجزي وضعفي وفقري واضطراري، ُلنري هبا كتاابيت اليت 

 ختص خدمة القرأ ن الكرمي. فـهل امحلد واملنة:

 قد ُأظهَرْت احلقائق البعيدة جدا  اهنا قريبة جدا . "رضب الامثال"فمبنظار 
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َعْت اكرث املسائل تفتتا  وتفرقا . "رضب الامثال"وبوحدة املوضوع يف   قد مُجِّ

ل اىل امسى احلقائق واعالها بسهوةل ويرُس. "رضب الامثال"وبسِّل   قد تُوِصّ

 قد ُحّصل اليقني الامياين ِبقائق الغيب واسس الاسالم مما يقرب من الفهود. "رضب الامثال"ومن انفذة 

اىل الرضوخ، بل النفس والهوى. كام اضطر الف يطان اىل فاضطر اخليال اىل الاستسالم وُأرمغ الومه والعقل 

لقاء السالح.  ا 

 حاصل الالكم:

انه همام يظهر من قوة التأ ثري، وهباء امجلال يف اسلوب كتاابيت، فاهنا ليست مين، وال مما مضغه فكري، بل يه 

ل  يف سامء القرأ ن العظمي، وليس حظي فهيا الا ا "رضب الامثال"من ملعات  لطلب والسؤال منه اليت تتل 

اّل الترضع والتوسل اليه س بحانه مع منهتيى العجز والضعف.  تعاىل، مع شدة احلاجة والفاقة، وليس يل ا 

 فادلاء مين وادلواء من القرأ ن الكرمي .
#488 

 خامتة

 املسأ ةل السابعة

] هذه اخلامتة ختص ازاةل الف هبات اليت تثار او رمبا تثار حول الاشارات 

وردت يف صورة مثاين عناايت الهية، ويف الوقت نفسه تبني هذه الغيشية اليت 

 اخلامتة رسا  عظامي  لعناية الهية [.

 وهذه اخلامتة عبارة عن اربع ناكت.

 النكتة الاوىل:

لهية الثامنة( يف معرض بياننا  وقد  "للتوافقات"لقد اّدعينا مفاهدتنا جللوة اشارة غيشية، كتشناها يف )العناية اال 

لهية الس بعة اللكية املعنوية املذكورة يف املسأ ةل السابعة من )املكتوب أ حسس نا  هذه الاشارة من العناايت اال 

الثامن والعرشين( وما زلنا نّدعي ان هذه العناايت الس بعة او الامثنية اللكية قوية وقاطعة اىل درجة تثشت لك 

حماال  ان قسام  مهنا تبدو ضعيفة، او لو ُأنكر،  واحدة مهنا عىل حدهتا تكل الاشارات الغيشية، بل لو فرض فرضا  

فال خيل ذكل بقطعية تكل الاشارات الغيشية، اذ َمن مل يقدر عىل اناكر تكل العناايت الامثنية اليس تطيع ان 

 ينكر تكل الاشارات.

دون كثريا  عىل ولكن ملا اكنت طبقات الناس متفاوتة، وطبقة العوام مه اذلين ميثلون الغالبية العظمى، واهنم يعمت

أ ظهر تكل العناايت الالهية، ويه ليست أ قواها بل ال خرايت أ قوى مهنا،  "التوافقات"املفاهدة، ذلا غدت 
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ااّل اهنا أ َعها، ولهذا اضطررت اىل بيان حقيقة معينة يف صورة موازنة ومقارنة دفعا  للف هبات اليت تثار حول 

 . وذكل:"التوافقات"

الرسول الكرمي صىل "و  "القرأ ن الكرمي"اية الظاهرة: ان التوافقات مفاهدة يف لكميت لقد قلنا يف حق تكل العن

ويف الرسائل اليت أ لفناها، اىل حٍد التدع ش هبة من اهنا نُّظمت قصدا  وأ عطيت لها وضعا   "هللا عليه وسِل 

بعد حوايل أ ربع س نوات،  موازاي . وادلليل عىل ان القصد والارادة ليسا منا، هو اطالعنا عىل تكل التوافقات

 اي ان هذا القصد
#489 

والارادة اكنت غيشية وأ ثرا  من أ اثر العناية الالهية، فأُعطيت تلكام اللكمتان ذكل الوضع الغريب تأ ييدا  حمضا  1

 "التوافقات"ملعجزات الرسول الكرمي صىل هللا عليه وسِل  والانجاز القرأ ين. واصبحت بّبكة هاتني اللكمتني 

 ."املعجزات القرأ نية"و  "املعجزات الامحدية"صديٍق لرساليت خمت ت

بل انلت أ كرث اللكامت املتفاهبة من أ مثاهلام توافقات ايضا  ولكن يف صفحات حمدودة، بيامن أ ظهرت هااتن 

 اللكمتان توافقات يف معظم صفحات الرسائل عامة، ويف مجيع صفحات تلكام الرسالتني.

هذا التوافق ميكن ان يوجد بكرثة يف الكتب الاخرى، ولكن ليست هبذه ادلرجة وقد كرران القول : ان أ صل 

 من الغرابة ادلاةل عىل القصد والارادة السامية العالية.

الّ أ ن فهيا هجة او هجتني رمبا ترتاءى للنظر الظاهري ك هنا  وبعد، فعىل الرمغ من ان دعواان هذه الميكن نقضها، ا 

 ابطةل. مهنا:

قولوا: انمك تنظمون هذا التوافق بعد تفكر وانعام نظر، والقيام مبثل هذا العمل بقصد وارادة سهل انه ميكن ان ي

 ويسري!

 نقول جوااب  عن هذا :

ثباهتا، ففي دعواان هذه ميكننا ان نّبز مائة شاهد صادق عىل اننا  ان شاهدين صادقني يف دعوى ما، اكفيان ال 

 س نوات، من غري ان يتعلق به قصدان وارادتنا.قد اطلعنا عىل التوافق بعد حوايل أ ربع 

 ولهذه املناس بة أ وحض نقطة، يه:

ان هذه الكرامة الانجازية ليست من نوع درجة الانجاز القرأ ين من حيث البالغة. ل ن؛ الشرش يف الانجاز 

 القرأ ين البالغي يعجز لكيا  عن ان يبلغ درجة بالغة القرأ ن بسلوكه طريق البالغة.

رامة الانجازية، فاهنا الميكن ان حتصل بقدرة الشرش، فالقدرة التتدخل فهيا .اما هذه الك
1

 

--- 
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1
يف الاشارة الثامنة عرشة من املكتوب التاسع عرش يف نسخة واحدة دلى احد املس تنسخني، توافقت تسع لكامت من   

وعندما مقنا ابلعمل نفسه يف الصفحة لكامت  "القرأ ن الكرمي " فاوصلنا بيهنا خطوطا  وظهر لفظ  "محمد " من اجملموع. 

املقابةل اليت توافقت فهيا مثاين لكامت من لكامت  "القرأ ن الكرمي " ظهر لفظ اجلالةل  "هللا " من اجملموع. ففي التوافقات 

 امثال هذا املثال البديع الكثري.

 ؤلف "(.وقد شاهدان اببصاران واقع هذا الهامش. )بكر، توفيق، سلامين، غالب، سعيد  "امل

#490 

 النكتة الثالثة:

 نفري اىل رس دقيق من ارسار الربوبية والرحامنية ملناس بة البحث عن الاشارة اخلاصة والاشارة العامة.

 ان ل حد اخواين قوال  مجيال ، سأ جعهل موضوع هذه املسأ ةل، وذكل:

اّل أ ن ال مجل مهنا التوفيق انه عندما عرضُت عليه يوما  توافقا  مجيال  قال: انه مجيل، اذ لك حقيقة مج  يةل، ا 

 ."اللكامت"والتوافقات املوجودة يف هذه 

نعم! ان لك شئ مجيل، ولكن اما انه مجيل حقيقة  اي ابذلات او مجيل ابعتبار نتاجئه. وان هذا امجلال "فقلت: 

ا التوفيق يه أ مجل، كام متوّجه اىل الربوبية العامة، والرمحة الفامةل والتجيل العام. وان الاشارة الغيشية يف هذ

 ."قلَت.. ل هنا تمن عن رمحة خاصة وربوبية خاصة وجتٍل خاص

 وس نقرب هذا اىل الفهم بمتثيل، وذكل:

ان السلطان يفمل برعايته وبرمحته مجيع أ فراد الامة، وذكل بقوانينه ودولته، فّك فرد ينال مبارشة  لطفه وكرمه 

 الفراد مضن هذه الصورة العامة.ويس تظل بظل دولته. اي هناك عالقات خاصة ل

اما اجلهة الثانية )من رعايته ورمحته( فهيي أ الؤه اخلصوصية، وأ وامره اخلاصة اليت يه فوق مجيع القوانني، ولّك 

 فرد من رعاايه حصة من هذه ال الء.

الق احلكمي فعىل غرار هذا املثال: فان لّك شئ حظا  من الربوبية العامة والرمحة الفامةل لواجب الوجود واخل

الرحمي، اي ان لك شئ ذو عالقة معه بصورة خاصة يف اجلهة اليت حظى هبا. وان هل ترصفا  يف لك شئ بقدرته 

وارادته وعلمه احمليط. فربوبيته شامةل لك شئ حىت أ صغر الافعال. ولك شئ حمتاج اليه س بحانه يف لك شأ ن 

 وعال.من شؤونه، فتقىض أ موره وتنظم أ فعاهل بعلمه وحمكته جل 

فال تس تطيع الطبيعة ان تتخفى مضن دائرة ترصف ربوبيته اجلليةل، او تتداخل فهيا مؤثرة  فهيا، وال املصادفة 

تمتكن من التدخل يف اعامهل س بحانه املوزونة مبزيان احلمكة ادلقيق. ولقد اثبتنا اثباات  قاطعا  عدم تأ ثري الطبيعة 

دمناهام بس يف القرأ ن الكرمي، واظهران ابحلجج ادلامغة ان واملصادفة يف عرشين موضعا  من الرسائل واع

 تدخلهام يف الامور حمال قطعا .

400



#491 

بيد ان اهل الغفةل أ طلقوا امس )املصادفة( عىل الامور اليت التعرف حمكهتا واس باهبا يف نظرمه من الظواهر 

لهية اليت الحياط ِبمكها املتسرتة حتت اليت يه مفموةل ابلربوبية العامة، وملا نجزوا عن رؤية قوانني الافعال ا ال 

 س تار الطبيعة، اس ندوا الامر اىل الطبيعة.

 الثانية:

يه الربوبية اخلاصة، والتكرمي اخلاص والامداد الرحامين اخلاص، ِبيث ان اذلين اليتحملون ضغوط القوانني 

 من ذكل الضيق والعنت.العامة يسعفهم امس الرمحن والرحمي وميّدمه ويعاوهنم معاونة خاصة وينجهيم 

ولهذا فّك اكئن يح، والس امي الانسان، يس تعني به س بحانه، ويس متد املدد منه لك أ ن، فاحسانه ونعمه اليت 

يه يف هذه الربوبية اخلاصة، الميكن ان تتخفى حتت املصادفة والميكن ان تس ند اىل الطبيعة حىت دلى اهل 

 الغفةل أ نفسهم.

دان ابن الاشارات الغيشية اليت يه يف )املعجزات الامحدية( و )املعجزات وبناء  عىل ما س بق، فقد اعتق

لهية خاصة تس تطيع ان تظهر نفسها امام  القرأ نية( اشارة غيشية خاصة، وايقنّا اهنا امداد رابين خاص وعناية ا 

 املعاندين، ولهذا أ علنّا عهنا نيال  لرضاه تعاىل حفسب.

 ني.فلنئ قرّصان فرنجو عفوه س بحانه . أ م

ن نسينا أ و أ خطأ ان(  )ربنا التؤاخذان ا 
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 املسأ ةل الثامنة

 ويه الرساةل الثامنة

 ] هذه املسأ ةل عبارة عن مثاين ناكت كتشت جوااب  عن س تة أ س ئةل [.

 النكتة الاوىل:

لهية، وقد بيّنا  لقد شعران بكثري من انواع الاشارات الغيشية، حول اس تخدامنا يف خدمة القرأ ن حتت عناية ا 

 "اللكامت"يف اكرث  "توافقات غيشية"بعضها. وهذه اشارة جديدة مهنا، ويه وجود 
1

. 

مهنا: اشارة غيشية، لمتثّل نوعٍ من نور الانجاز، يف لكمة )الرسول الاكرم(، ويف عبارة )عليه الصالة والسالم( 

ري عىل جانب عظمي من ويف لفظ )القرأ ن( املبارك. والاشارة الغيشية همام اكنت خفية وضعيفة، فهيي يف نظ

 ال مهية والقوة، وذكل دلاللهتا عىل صواب املسائل وقبول اخلدمة، واهنا حتدُّ من غروري وتكرس شوكته.

الّ ترجامان  للرسائل، ومل تدع يل شيئا  من موضع افتخار بل تظهر يل الاش ياء  وقد بينت يل بوضوح؛ انين لست ا 
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رات الغيشية ختص القرأ ن الكرمي وترجع اليه، ومتيض يف سشيل اليت يه مدار شكران حفسب.. وحيث ان الاشا

بيان انجازه، والختالطها ارادتنا ابدا ، وحتث املتاكسلني يف اخلدمة عىل العمل، وتور  قناعة بأ حقية الرساةل، 

لزام املمتردين املاديني احلجة واساكهتم.. لهيي لنا، ويف اظهارها حتّد  ابلنعمة، وا  كرام ا  فيس تلزم  ويه نوع من ا 

ذا  اظهارها، والرضر فيه ان شاء هللا.  ا 

 وهكذا فاحدى هذه الاشارات الغيشية يه:

ان هللا س بحانه وتعاىل قد أ نعم علينا بكامل رمحته وَعوم كرمه، حثا  لنا عىل العمل وتطمينا  لقلوبنا ـ حنن 

ـ نعمة لطيفة يف صورة اكرام رابين، واحس لهيي، عالمة  عىل قبول خدمتنا املف تغلني خبدمة القرأ ن والاميان  اٍن ا 

اليت ظهرت يف مجيع رسائلنا، والس امي  "التوافقات"وتصديقا  عىل أ حقية ما أ لّفناه، تكل يه الاشارات الغيشية يف 

، حيث تتناظر فهيا اللكامت املامتثةل يف "النوافذ"ورساةل  "املعجزات القرأ نية"ورساةل  "املعجزات الامحدية"يف 

 دة.الصحيفة الواح

--- 
1
أ ما التوافقات؛ فهيي اشارة اىل االتفاق، واالتفاق امارة عىل الاحتاد وعالمة عىل الوحدة، والوحدة تدل عىل التوحيد،   

 والتوحيد أ عظم أ ساس من الاسس الاربعة للقرأ ن الكرمي.ـ املؤلف.
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ات خارقة جُترى دون عٍِل الختيارُك ان نقوشا  وانتظام"ويف هذا اشارة غيشية اىل اهنا تُنظم ابرادة غيشية، اي: 

اليت أ صبحت فهيا  "املعجزات الامحدية".. والس امي يف "اايها واليبلغها شعورُك، فال تغرتوا ابرادتمك وشعورُك!

يف حمك املرأ ة، تبني تكل التوافقات الغيشية بوضوح، بل تناظرت  "الصلوات عليه"ولفظ  "الرسول الاكرم"لكمة 

متوازية يف اكرث من مائيت صفحة ـ ابس تثناء مخس صفحات ـ دلى مس تنسخ جديد  "الصلوات عليه"عبارة 

 مبتدئ.

فهذه التوافقات كام التكون من شأ ن املصادفة قطعا ، اليت قد تكون سشبا  لتوافق لكمتني من لك عرش لكامت، 

ملعىن، ويؤلف التكون انبعة كذكل من تفكري خشص ضعيف مثيل، غري حاذق الصنعة، واذلي حيرص نظره يف ا

يف رسعة فائقة مايقارب اربعني حصيفة يف حوايل ساعتني من الزمن. فضال  عن انه اليكتب بل يُميل عىل غريه 

 ويس تكتبه..

وهكذا وبعد ميض ست س نوات اطلعُت عىل تكل التوافقات ابرشاد القرأ ن الكرمي ايضا ، وابرشاد تفسري 

انّ "سع لكامت من لكمة ، حيث جاء التوافق فيه يف ت "اشارات الانجاز" . وقد حار املس تنسخون كثريا  يف "ا 

 الامر بعد سامعهم التوافق مين.

يف )املكتوب التاسع عرش( أ صبحا مكرأ ة صغرية لنوع من  "الصلوات عليه"ولفظ  "الرسول الاكرم"فكام ان لفظ 
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ويه )اللكمة اخلامسة  "رأ نيةاملعجزات الق"يف رساةل "القرأ ن"أ نواع معجزاته صىل هللا عليه وسِل . كذكل لفظ 

والعرشون( ويف الاشارة الثامنة عرشة من )املكتوب التاسع عرش( قد ظهر يف توافق لطيف مما بنّي جزءا  من 

اليت ظهرت يف سائر الرسائل ايضا ، واليت تبني نوعا من الانواع ال ربعني النجاز  "التوافقات"اربعني جزء من 

يعمتدون عىل مفاهداهتم وحدها، ومه اذلين ميثلون واحدة  من اربعني طبقة من القرأ ن ازاء طبقة الناس اذلين 

 طبقات الناس. وذكل:

مائة مرة يف )اللكمة اخلامسة والعرشين( ويف الاشارة الثامنة عرشة من )املكتوب  "القرأ ن"لقد تكرر لفظ 

اّل ما ندر.  التاسع عرش(، وتناظرت اللكامت مجيعها ا 

 تتناظر لكها. "القرأ ن"والاربعني من الفعاع الثاين، هناك س بعة من لفظ ففي الصحيفة الثالثة 
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 ، تتناظر مثاين لكامت مهنا."القرأ ن"ويف الصحيفة السادسة وامخلسني اليت فهيا تسعة من لفظ 

ـ توجد مخسة أ لفاظ من  ـ اليت أ مام أ بصاران  ا تتناظر مجيعها. وهكذ "القرأ ن"وهذه الصحيفة التاسعة والس تون 

املكررة الواردة يف مجيع الصفحات. وقلام يس تثىن واحد من لك مخسة او س تة أ لفاظ  "القرأ ن"تتناظر أ لفاظ 

، تتناظر "أ مْ "منه. واما سائر التوافقات، ففي الصحيفة الثالثة والثالثني ـ اليت يه أ مامنا ـ مخسة عرش لفظا  لـ

، واحنرف واحد "الاميان"نا، تتناظر تسعة من لفظ اربعة عرش مهنا، وكذكل يف هذه الصحيفة اليت أ مام أ عين 

احنرافا  قليال ، بوضع املس تنسخ فاصةل بني اللكامت، وكذا يف هذه الصحيفة اليت أ مامنا يتناظر لفظان من لفظ 

أ حدهام يف السطر الثالث وال خر يف السطر اخلامس عرش، فهام يتناظران تناظرا  مجيال  مبزيان اتم،  "احملبوب"

 متناظرة. "العفق"فّت بيهنام أ ربعة من أ لفاظ وقد ُص 

 وهكذا، تقاس التوافقات الغيشية ال خرى عىل هذه.

فهذه التوافقات موجودة ـ الحماةل ـ بفّك من الاشاكل يف الرسائل أ اي  اكن املس تنسخ، وكيفام اكنت الاسطر 

فكري املؤلف واملس تنسخ، ولكن والصفحات، ِبيث التدع ش هبة من اهنا ليست نتيجة املصادفة، وال من نتاج ت

التوافقات يف خط بعض املس تنسخني تلفت ال نظار أ كرث، مبعىن ان لهذه الرسائل خطا  حقيقيا  خاصا  هبا، وان 

 بعض املس تنسخني يقرتب من ذكل اخلط.

زااي ومن غرائب ال مور؛ ان هذه التوافقات أ كرث ظهورا  دلى املس تنسخني غري املاهرين. مما يفهم منه ان امل

اليت يه نوع من تفسري القرأ ن الكرمي ليست مكل أ حد. بل ان مالبس  "اللكامت"والفضائل والظرافة يف 

الاساليب املوزونة املنتظمة اليت تناسب قامة احلقائق القرأ نية املباركة امجليةل املنتظمة، التفّصل والختاط 

ون ال مر هكذا. وان يدا  غيشية يه اليت ابختيار أ حد والبفعوره، بل ان وجودها هو اذلي يقتيض ان يك

 تفّصلها وختيطها وتُلشسها حسب تكل القامة.
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اّل.  اما حنن فرتجامن فهيا وخادم ليس ا 
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 النكتة الرابعة:

 تذكرون يف سؤالمك ال ول، املتضمن مخلسةاو س تة اس ئةل :

صدقاء الاحبة وكيف جند كيف يكون امجلع يف ميدان احلرش وهل حيرش الناس عراة؟ وكيف يكون لقاء الا

الرسول صىل هللا عليه وسِل  للففاعة؟ اذ كيف يقابل انسان واحد عددا  غري حمدود من الناس؟ وما نوع ثياب 

 أ هل اجلنة والنار؟ ومن اذلي يدلنّا عىل الطريق؟.

 اجلواب:

 ان جواب هذا السؤال موجود اكمال  وواحضا  يف كتب الاحاديث الرشيفة.

 يوافق مسلكنا ومرشبنا من نكتة او نكتتني حفسب: وس نورد هنا ما

: ان ميدان احلرش هو يف مدار الارض الس نوي، وان الارض "املكتوابت"اوال : لقد بينا يف مكتوب من 

ترسل حماصيلها املعنوية من ال ن اىل أ لواح ذكل امليدان، واهنا ِبركهتا الس نوية متثل دائرة وجود، وتكون مبدأ    

 حلرش، مبحاصيل تكل ادلائرة الوجودية.لتفّك ميدان ا

وان الكرة الارضية؛ اليت يه كسفينة رابنية س تفرغ ما يف مركزها من هجمن صغرى اىل هجمن كّبى، كام س تفرغ 

 سكنهتا اىل ميدان احلرش.

وجود  "عرشيناللكمة التاسعة وال "ويف  "اللكمة العارشة"والس امي يف  "اللكامت"اثنيا : لقد أ ثبتنا اثباات  قاطعا  يف 

 احلرش مع ميدانه.

اللكمة "و  "اللكمة السادسة عرشة"اثلثا : اما الاجامتع ابالصدقاء ولقاؤمه، فقد اثشت اثباات  اكمال  يف لك من 

 وذكل: "اللكمة الثانية والثالثني"و  "احلادية والثالثني

ماكن وماكن، وذكل برس ان خشصا  واحدا  يس تطيع يف دقيقة واحدة ان يقابل ماليني الناس ويف أ لف 

 النورانية.

رابعا : ان هللا س بحانه وتعاىل قد أ لشس خملوقاته ال حياء اكفة لباسا  فطراي  سوى الانسان، ففي ميدان احلرش 

 يلشسه س بحانه لباسا  فطراي ، ويتعرى عن مالبسه املنسوجة )غري الفطرية( وذكل مبقتىض امس هللا احلكمي.
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نسوجة يف ادلنيا، فال تنحرص يف الوقاية من احلر والقر، والزينة، وسرت للعورة وحدها، اما حمكة ال لشسة امل 

 بل أ مه حمكة لها يه:
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اهنا اشارة اىل س يادة الانسان عىل سائر الانواع وترصفه فهيا، اذ ان مالبسه منسوجة من مناذج تكل الانواع. 

الّ مفا أ هون عليه س بحانه أ ن يلشس الانسان لباسا  فطر اي  بس يطا . اذ لوال هذه احلمكة لاكن الانسان موضع وا 

 اس هتزاء احليواانت ذات املفاعر، حيث يغطي نفسه، ويلف جسمه بقطع متنوعة وخرق خمتلفة.

اما يف ميدان احلرش فال داعي اىل هذه احلمكة والمّبر لتكل العالقة بني الانسان وسائر الانواع، ذلا الحاجة 

 ل مناذج تكل الانواع.اىل تكل املالبس اليت متث

خامسا : اما ادلليل عىل الطريق، فهو القرأ ن ل مثاكل ممن انضووا حتت نور القرأ ن ولوائه. فانظر اىل املقطعات 

واعِل مهنا وشاهد: ماأ عظم القرأ ن من كتاب، وماأ رجاه من شفيع،  "امل. و الر. و مح"املوجودة يف اوائل السور كـ

 من نور! وما أ صدقه من دليل، وما أ قدسه

وادلس تور اذلي ذكر فامي خيص  "اللكمة الثامنة والعرشون"سادسا : اما ثياب اهل اجلنة وهجمن فقد وحضته 

س بعني ُحةّل للحور العني جاٍر هنا ايضا ، وذكل ان انساان  من اهل اجلنة الشك يرغب يف ان يتنعم بّك نوع 

جلنة نعامي  وذلائذ يف منهتيى الاختالف والانواع، فهو من انواع ذلائذ اجلنة، ويف لك وقت وأ ن. ومعلوم ان يف ا

يعارش مجيع تكل الانواع من النعم، ويف لك وقت، ذلكل يلشس ويُلشس حوَره مناذج حسن اجلنة ونعيمها مبقياس 

 مصغر، فيكون هو وحوره العني مبثابة جنة مصغرة.

بدلة، او كام جيمع صاحب حانوت مادليه من اذ كام جيمع الانسان يف حديقة بيته الازاهري املنترشة يف تكل ال 

انواع البضائع يف الحئة وقاامة. وكام يقتين الانسان مالبسه وااث  بيته من انواع اخمللوقات اليت يترصف فهيا، 

وهل عالقة معها، وكذكل اذلي هو من اهل اجلنة، والس امي اذلي َعَبد هللا جبميع مفاعره وحواسه س يلشسه 

، ويُلشس حوره العني، حلال ، تظهر لك نوع من انواع جامل اجلنة ونعيمها وأ ذواقها مبا يُف بع هللا س بحانه برمحته

لك رغبة من رغباته، ويُرىض لك حاسة من حواسه، ويُمتّع لك هجاز من أ هجزته، ويُسهّل هل تذوق لك لطيفة 

 من لطائفه.
#497 

نوع واحد هو احلديث الرشيف الوارد هبذا وادلليل عىل ان تكل احللل املتعددة ليست من جنس واحد والمن 

املعىن: ان احلور العني يلشسن س بعني ُحةل ويرى مخ عظاهمن من حتهتا .
1

 

مبعىن انه ابتداء  من أ عىل حةّل من تكل احللل اىل أ دانها هناك مراتب من التذوق والمتتع ِبيث تف بع مجيع 

 احلواس واملفاعر بذلائذ خمتلفة وابمناط خمتلفة.

هو من  أ هل النار فانه قد ارتكب السيئات واذلنوب ببرصه وبسمعه وبقلبه وبعقهل وبيده، وبسائر  اما من

ب هبا وليذوق أ الما   جوارحه وحواسه ومفاعره، فالبد انه س ُيلشس مالبس قّطعت من اجناس خمتلفة ليعذَّ

هذا ومقتىض احلمكة متنوعة ِبسب لك حاسة وهجاز حىت تصري املالبس هجمن مصغرة حتيط به. واليتناىف 
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 والعداةل.

 النكتة اخلامسة:

 تسأ لون: هل اكن أ جداد الرسول صىل هللا عليه وسِل  يدينون بدين يف زمن الفرتة؟

اجلواب: هناك رواايت تدل عىل اهنم اكنوا يدينون ببقااي دين ابراهمي عليه السالم، بعد ان مرت بفرتات الغفةل 

بعض الناس اخلاصني، فالريب ان اذلين احندروا من نسل س يدان ابراهمي  والظلامت املعنوية، وقد ظلت متعبَّد

عليه السالم واذلين شلّكوا سلسةل نورانية انتجت س يدان الرسول صىل هللا عليه وسِل  مل يكونوا همملني لدلين 

تبني  (15)الارساء: احلق، ومل يقعوا يف ظلامت الكفر، ولكن ال ية الكرمية: )وما كنا معّذبنَي حىت نَبعَث َرُسوال(

ان أ هل الفرتة يكونون من اهل النجاة، فاليؤاَخذون خبطاايمه يف الفروع، ابالتفاق، بل مه اهل جناة عند 

لهيي  الامام الفافعي، والامام الاشعري، حىت لو وقعوا يف الكفر وليس هلم اصول الاميان، الن التلكيف اال 

 ىل البعثة.يكون ببعثة الرسل، ويتقرر التلكيف ابالطالع ع

وحيث ان الغفةل ومرور الزمان قد سرتا أ داين ال نشياء السابقني، فالتكون هذه ال داين جحة  عىل أ هل زمن 

 الفرتة، فان أ طاعوا يثابون، وان مل يطيعوا اليعّذبون، الهنا التكون جحة مادامت مس تورة غري ظاهرة.

--- 
1
 يف الطّباين رواه حةل" س بعني حتت ومن والعظم اللحم وراء من ساقها مخ لريى العني احلور من املرأ ة حديث: "ان  

 احاديث الباب ويف ..(7/712) املنثور ادلر يف والس يوطي (2533) والرتمذي مسعود بن عبداّلّل  عن (8864) الكبري

 املرتمج. - ."اللكامت" يف مهنا خّرجنا كثرية

#498 

 النكتة السادسة:

 أ جداد النيب صىل هللا عليه وسِل ؟ تقولون: هل ُارسل أ حٌد ابلنبوة من

اجلواب: ليس هناك نص قاطع عىل وجود نيب من أ جداده صىل هللا عليه وسِل  بعد س يدان اسامعيل عليه 

السالم، ولكن ظهر نشيان من غري أ جداده صىل هللا عليه وسِل ، وهام خادل بن س نان 
1

، وحنظةل 
2

. وهناك 

 اده صىل هللا عليه وسِل . يقول فهيا:قصيدة مفهورة لكعب بن لؤي، وهو من أ جد

عىل غفةل يأ يت النيب محمٌد    فيخّب أ خبارا  صدوقا  خبريها 
3

. 

لقد بُعث انشياء "هذا الالكم ششيه بالكم نبوة معجز، وقد قال الامام الرابين مستندا  اىل ادلليل والكفف:

الّ أ ن بعضهم مل تتبعهم أ مة او احنرصت يف عدة أ شخاص حمدودين، فِل يف هتروا، او مل يطلق  كثريون يف الهند، ا 

 (4)."علهيم الناس امس النيب
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 فبناء  عىل هذه القاعدة لالمام الرابين، ميكن وجود أ نشياء أ مثال هؤالء يف أ جداد النيب صىل هللا عليه وسِل .

 النكتة السابعة:

 وجّده عبد املطلب؟تقولون: ماأ حص خّب وأ قواه ِبق اميان وادلّي الرسول صىل هللا عليه وسِل  

اجلواب: ان سعيدا  اجلديد اليقتين اي كتاب اكن غري القرأ ن الكرمي منذ عرش س نوات، ويقول حس يب القرأ ن 

كتااب ، واليسعين الوقت للتدقيق والبحث يف مثل هذه املسائل الفرعية يف مجيع كتب ال حاديث يك أ متكن من 

اّل انين أ ق  ول:الوصول اىل أ قوى الاخبار وأ حصها. ا 

ان وادلّي الرسول الكرمي صىل هللا عليه وسِل  من اهل النجاة ومن اهل اجلنة، ومن اهل الاميان، فالشك 

ان هللا س بحانه وتعاىل اليؤمل قلب حبيبه صىل هللا عليه وسِل  والجيرح شفقته اللطيفة اليت متل  ذكل القلب 

 املبارك.

--- 
1

اجلاهلية، اكن يف أ رض بين عشس، يدعو الناس اىل دين عيىس عليه  خادل بن س نان العشيس: من أ نشياء العرب يف  

السالم. وقالوا: مل يكن يف بين اسامعيل نيب غريه قبل محمد صىل هللا عليه وسِل ، ووفدت ابنته عىل رسول هللا صىل هللا 

انظر : «. مرحبا  اببنة أ يخ»ها: ، ويف حديث قال ل «ابنة نيّب ضيَّعه أ ههل»عليه وسِل فشسط لها رداءه وأ جلسها عليه، وقال: 

 املرتمج. -(. 2/11( الاعالم)2/212( اسد الغابة)1/422الاصابة)
2
حنظةل بن صفوان الريس: من انشياء العرب يف اجلاهلية. اكن يف الفرتة اليت بني امليالد وظهور الاسالم، وهو من   

 املرتمج. - .2/252ه وقتلوه. )الاعالم احصاب )الرّس( الوارد ذكرمه يف القرأ ن. بُعث لهدايهتم، فكّذبو 
3
 .1/344انظر الففاء   

مام الرابين4)  251املكتوب  -( انظر املكتوابت لال 
#499 

 فان قيل: ان اكن ال مر هكذا فِِلَ مل يوفقوا لالميان ومل يدركوا بعثته صىل هللا عليه وسِل .؟

الرسول احلبيب صىل هللا عليه وسِل  حتت ثقل  اجلواب: ان هللا س بحانه وتعاىل بكرمه العممي الجيعل وادليّ 

املنّة، تلطيفا  لفعوره صىل هللا عليه وسِل  .اذ اقتضت رمحته س بحانه ان يريض حبيبه الكرمي صىل هللا عليه 

وسِل  ويسعد وادليه وجيعلهام حتت منّة ربوبيته اخلالصة، لكيال يزنهلام من مرتبة الوادلية اىل مرتبة الاوالد 

 ة، فذلكل مل جيعل وادليه وال جّده من امته ظاهرا ، يف حني أ نعم علهيم مزااي الامة وفضائلها وسعادهتا.املعنوي

نعم! لو حرض أ مام مفري عظمي يف اجليش وادله وهو برتبة نقيب لظل وادله حتت تأ ثري شعورين متناقضني. 

 ذلا فالسلطان رمحة مبفريه الكرمي، الجيعل وادله حتت امرته.

 الثامنة:النكتة 
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 تقولون: ماأ حص ال قوال ِبق َعه أ يب طالب؟

 اجلواب:ان الف يعة قائلون ابميانه، اما أ هل الس نة فان أ كرثمه ليسوا قائلني ابميانه.

 ولكن اذلي ورد اىل قليب، هو ال يت :

شك ان ااب طالب اكن حيب خشص الرسول صىل هللا عليه وسِل  حبا  خالصا  جادا ، حيب ذاته الرسالته. فال

ان حمبته اخلالصة جدا  وشفقته القوية لفخص الرسول صىل هللا عليه وسِل  التذهب هباء  منثورا ، والتضيع 

 عند هللا.

نعم، ان ااب طالب اذلي أ حب حبيب رب العاملني حبا  خالصا  وحامه من الاعداء واظهر مواالته هل، حىت لو 

وعصبية قومية وامثالها من املفاعر وليس عنادا  واناكرا  ـ فان  صار اىل هجمن لعدم اظهاره امياان  مقبوال  ـ جخال  

هللا س بحانه قادر عىل ان خيلق جنة خاصة به يف هجمن ثوااب  حلس ناته، ويبدل هجمنه اخلاصة اىل جنة خاصة، 

ـ اىل قرص برؤاي يراها بعضه - مبثل ما خيلق احياان  ربيعا  زاهيا  يف الف تاء القارس، ومبثل ماحيّول السجن الضيق م 

 منيف.

 والعِل عند هللا .. واليعِل الغيب ااّل هللا.

ََّك َانَْت الَْعلمُي الَْحكمي( َّْمَتنا ِان ْبَحانََك اَل ِعِْلَ لَنَا ِااّل ما عَل  )س ُ
#500 

% 

 املكتوب التاسع والعرشون
ن هذا املكتوب التاسع والعرشون عبارة عن تسعة اقسام وهذا القسم، هو الاول منه يتضم

 تسع ناكت.

حميِ  مْحِن  الرَّ  ِبْسِم هللا الرَّ

ْمِدِه( ّبُح ِِبَ  )َوِاْن ِمْن ََشٍء ِااّل يُس َ

 أ يخ العزيز الويف الصادق، وصاحيب اخلالص اجلاد يف اخلدمة القرأ نية!

 انمك تطلبون يف رسالتمك هذه املرة، جوااب  عن مسأ ةل هممة، اليسمح به وقيت وأ حوايل.

ا  هذه الس نة، عدد اذلين يكتبون رسائل النور وامحلد ّلّل. ويأ يت ايّل التصحيح الثاين أ يخ! لقد ازداد كثري 

فانفغل به، بصورة رسيعة طوال اليوم، ذلا يتأ خر كثري من أ موري املهمة، اذ أ رى ان هذه الوظيفة أ مه من 

حلركة. لهذا غريها، والس امي يف شهري شعبان ورمضان، حيث للقلب حظ أ كّب من العقل، ويرشع الروح اب

أ ؤجل هذه املسأ ةل اجلليةل اىل وقت أ خر مبفيئة هللا، مفىت ما س نح للقلب شئ بفضل رمحته تعاىل، اكتبه اليمك 

 شيئا  ففيئا .
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وال ن أ بنّي ثال  ناكت 
1

 

 النكتة الاوىل:

 ئلون به طائفتان:. هذا املفهوم هل وهجان. والقا"التُعرف ارسار القرأ ن معرفة اكمةل، ومل يدرك املفرسون حقيقته"

--- 
1
 املؤلف. - واخريا  متت يف تسع ناكت.  

#501 

 الطائفة الاوىل:

مه اهل احلق والعِل والتدقيق. فهم يقولون: ان القرأ ن الكرمي كزن عظمي الينفد، وان لك عرص يأ خذ حظه من 

ان يتعرض او ميس ما  حقائقه اخلفية اليت يه من قبيل التامتت، مع التسلمي بنصوص القرأ ن وحمكامته من دون

 خفي من احلقائق من حظ اهل العصور ال خرى.

وحقا  ان حقائق القرأ ن تتوحض أ كرث لكام مىض الزمان. واليعين هذا ابدا  القاء ظل الف هبة عىل ما بيّنه السلف 

تعـاىل : الصاحل من حقائق القرأ ن الظاهرة، الهنا نصوص قاطعة وأ سٌس وأ راكن البد مـن الاميان هبـا. وقـولـه 

لهيي من اوهل اىل أ خره  (193)النحل: )وهذا لسان عريب مبني(  يوحض ان معىن القرأ ن واحض مبني. فاخلطاب اال 

يدور حول تكل املعاين ويقّوهيا حىت جيعلها بدرجة البداهة. ذلا فان رفض تكل املعاين املنصوص علهيا يؤدي 

هم الرسول الكرمي صىل هللا عليه وسِل )حاشاه(. اىل تكذيب هللا س بحانه وتعاىل )حاشلهل( واىل تزييف ف 

مبعىن ان املعاين املنصوص علهيا قد ُاس ُتقيت من منبع الرساةل مس ندة متسلسةل. حىت ان )ابن جرير الطّبي( 

 قد أ لّف تفسريه الكبري اجلليل مس ندا  معاين القرأ ن مجيعها اىل منبع الرساةل.

 الطائفة الثانية:

ون اكرث مما يصلحون، او اهنم اعداء ذوو دهاء ش يطاين، يريدون أ ن يتصدوا ومه اصدقاء محقى، يفسد

لالحاكم الاسالمية ويعارضوا احلقائق الاميانية، وحياولون أ ن جيدوا منفذا  من السور القرأ نية اليت لك مهنا 

ـ فهؤالء يف يعون امثال هذه الاقوال ليلقوا ال  ـ حسب تعبريُك  ف هبات حول سور فالذي حلصن القرأ ن الكرمي 

 احلقائق الاميانية والقرأ نية )حاشلهل(.

 النكتة الثانية:

لقد أ قسم هللا س بحانه وتعاىل يف القرأ ن الكرمي بكثري من الاش ياء. ويف الاقسام القرأ نية ناكت عظيمة جدا  

 وارسار كثرية جدا :

عظمي ومدينة عامرة، واذلي يفري اىل اظهار الكون كقرص  (1)الفمس:مهنا: ان الَقَسم يف  )والفمس وحضهيا( 
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 هو اساس المتثيل الرائع الوارد يف )اللكمة احلادية عرشة(.
#502 

ومهنا: الَقسم يف؛  )يس_ والقرأ ن احلكمي(  يذكّر به قدس ية انجاز القرأ ن، وانه بدرجة من الامهية ِبيث يقسم 

 به.

ىل انقطاع الاخبار الغيشية عن اجلن وان الَقَسم يف  )والنجم اذا هوى( يفري اىل ان سقوط النجوم عالمة ع

لهيي. ويف الوقت نفسه فان القسم يف  )فال ُاقسم مبواقع النجوم  والف ياطني منعا  لورود ش هبة عىل الويح اال 

يذكّر بعظمة القدرة وكامل احلمكة يف وضع النجوم يف مواقعها  (72ـ75)الواقعة:_ وانه لَقَسم لو تَعلَُموَن عظمي( 

 ع خضامهتا الهائةل، وتدوير الس يارات اجلس يمة برسعة عظيمة.بكامل الانتظام م

ويذكّر الَقَسم يف  )واذلارايت( ويف  )واملرسالت( ابحلمك اجلليةل اليت يف متّوجات الهواء وترصيف الرايح، اذ 

جتري يقسم س بحانه ابملالئكة املأ مورين بوظيفة ترصيف الرايح، فيلفت النظر اىل ان الامور اليت قد تظن اهنا 

 مصادفة تنفّذ ِحكام  دقيقة وتؤدي وظائف جليةل.

وهكذا، فلّك موقع من مواقع الَقَسم نكتته البليغة وفائدته. وملا اكن الوقت اليسمح لنا ابلتفصيل، فسنفري 

 اشارة مجمةل اىل نكتة واحدة من الناكت الكثرية اليت يتضمهنا الَقَسم يف  )والتني والزيتون( وذكل:

نه وتعاىل يذكّر ابلقسم ابلتني والزيتون عظمة قدرته وكامل رمحته وعظمي نعمته، فيرصف وجه ان هللا س بحا

الانسان املرتّدي اىل اسفل سافلني وحيّوهل عن ذكل الرتدي والهاوية، مفريا  اليه أ نه ابماكنه ان ينال مراتب 

 الصاحل.معنوية رفيعة، بل يرتىق اىل أ عىل عليني ابلفكر والفكر والاميان والعمل 

 اما ختصيص التني والزيتون ابلَقَسم من بني النعم الاخرى، فهو:

ان هاتني الفاكهتني انفعتان مباركتان.. وان يف خلقهام وما فهيام من نعم عظيمة يبعث عىل املالحظة، ل ن الزيتون 

نسان. كام ان يف خلق يفّّك أ ساسا  همام يف احلياة الاجامتعية والتجارية، ويف وسائل التنوير، ويف تغذية الا

لهية، كدرج أ هجزة جشرة التني العظيمة ومّضها يف بذيرة متناهية  التني ما يبني معجزة خارقة من معجزات القدرة اال 

لهية يف طعمه، ويف منافعه، ويف دوامه، خالف أ كرث الامثر. ويف  يف الصغر. كام يذكّر ابلَقسم به، ابلنَِعم اال 

زاء هذه النعم ـ اىل ما حيول دون ترديه اىل اسفل سافلني ابالميان والعمل الوقت نفسه يرشد الانسان ـ ا

 الصاحل.
#503 

 النكتة الثالثة:

ان احلروف املقّطعة املوجودة يف أ وائل السور، شفرات الهية، يعطي هبا س بحانه بعض الاشارات الغيشية اىل 

 ثته.عبده اخلاص، ومفتاح تكل الففرة، دلى ذكل العبد اخلاص، ودلى ور
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وملا اكن القرأ ن احلكمي خياطب مجيع الطوائف الشرشية يف لك وقت وحني. فهو يتضمن من املعاين املتنوعة 

والوجوه الكثرية اجلامعة ما يكون حظ لك طائفة يف لك عرص من العصور. وان أ صفى املعاين والوجوه يه تكل 

حملققون اشارات معامالت غيشية يف تكل املقطعات اليت بيهنا السلف الصاحل بياان  واحضا . وقد وجد ال ولياء وا

 فامي خيص السري والسلوك الروحاين.

 يف اوائل تفسري سورة البقرة. فلرياجع. "اشارات الانجاز"وقد ِبثنا نبذة عن تكل املقطعات يف تفسري 

 النكتة الرابعة:

ترمجة حقيقية، والميكن قطعا  ترمجة لقد اثبتت )اللكمة اخلامسة والعرشون(، انه الميكن ترمجة القرأ ن الكرمي 

فهام اذلوق، وبيان احلقيقة النابعني من ذكل الاسلوب  اسلوبه الرفيع يف انجازه املعنوي. وانه من الصعوبة جدا  ا 

اّل اننا نفري لدلالةل حفسب اىل هجة او هجتني منه. وذكل: بقوهل تعاىل:  الرفيع يف انجازه املعنوي ا 

 (22)الروم:والارِض واختالُف أ لسنتمك وأ لواِنمك(  )ومن أ ايته خلق الّسمواِت 

 (27)الزمر: )والّسمواُت مطوايٌت بيمينِه( 

 (2)الزمر:)خيلقمك يف بطون ُأهماتمك خلقا  من بعِد خلٍق يف ظلامٍت ثال ( 

 (54)الاعراف:)خلق الّسموات والارض يف س تة اايم( 

 (24)الانفال: )حيول بني املرِء وقلبه(

 (3)س بأ :مثقاُل ذرة(  )اليعزُب عنه

 (2)احلديد: )يوجُل الليَل يف الهناِر ويوجُل الهناَر يف الليِل وهو علمٌي بذاِت الصدوِر(  
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هذه ال ايت الكرمية وأ مثالها تضع نصب اخليال تصورحقيقة اخلاّلقية، يف اسلوب رفيع معجز ويف مجع خارق 

 بديع. اذ يبني:

 ميكّن الفمس والقمر يف مواقعهام، ميكّن اذلرات ايضا  يف مواضعها يف بؤبؤ عني ان صانع العامل وابين الكون مثلام

ال حياء مثال ،  فيمكّن الك  مهنا يف موضعها ابل ةل نفسها، يف اللحظة نفسها.. وانه مثلام ينظم الّساموات طباقا  

ن ابالداة نفسها وال ةل املعنوية نفسها، ويفتحها أ بوااب  وينسقها تنس يقا ، ينّظم طبقات العني ويفتح أ غطيهتا ابملزيا

يف اللحظة نفسها.. وانه مثلام يسّمر النجوم يف الساموات، ينقّش ماالحيد من نقاط العالمات الفارقة يف وجه 

 الانسان ويفق فيه احلواس الظاهرة والباطنة، بأ ةل القدرة املعنوية نفسها.

راءة أ فعاهل م لء البرص والسمع واظهار مبارشته أ فعاهل؛ يطرق بلكمٍة من مبعىن ان ذكل الصانع اجلليل ل جل ا 

أ ايته القرأ نية طرقة  عىل اذلرة فيثشهتا يف موضعها، ويطرق بلكمةٍ اخرى من ال ية نفسها طرقة  عىل الفمس ويثشهتا 
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يى يف مركزها، فيبنّي الوحدانية يف عني ال حدية، ومنهتيى اجلالل يف منهتيى امجلال، ومنهتيى العظمة يف منهت 

اخلفاء، ومنهتيى السعة يف منهتيى ادلقة، ومنهتيى الهيبة يف منهتيى الرمحة، ومنهتيى البعد يف منهتيى القرب. أ ي 

 يظهر أ بعد مراتب مجع ال ضداد ـ اذلي يُعّد حماال  ـ يف صورة درجة الواجب، مثبتا  ذكل بأ بلغ أ سلوب وأ رفعه.

 ء فيخرون لبالغته جُسّدا .وهذا الاسلوب املعجز هو اذلي خُيضع رقاب فطاحل الاداب

 ومثال  ؛ قوهل تعاىل:

 (.25)الروم:)ومن أ ايته ان تقوَم الّسامُء والارض بأ مره مث اذا دعاُك دعوة  من الارِض اذا أ نمت خترجون( 

 تبنّي هذه ال ية الكرمية عظمة ربوبيته س بحانه يف اسلوب عاٍل رفيع. وذكل:

 طاعة وانقياد، ويف صورة ثكنة جليفني عظيمني عىل أ مت نظام ان الساموات والارض مبثابة معسكرين يف أ مت

وانتظام. وما فهيام من موجودات راقدة حتت غطاء الفناء وس تار العدم متتثل برسعة اتمة وطاعة اكمةل أ مرا  

 واحدا  او اشارة من نفخ يف صور، لتخرج اىل ميدان احلرش والامتحان.. فانظر كيف عّّبت ال ية الكرمية عن
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احلرش والقيامة ابسلوب معجز رفيع، وكيف أ شارت اىل دليل اقناعي يف ثنااي املّدعى، مثلام خترج البذور اليت 

تسرتت يف جوف الارض اكمليتة، والقطرات اليت انترشت مس ترتة يف جو السامء وانترشت يف كرة الهواء، 

والامتحـان يف كـل ربـيع، حىت تتـخذ  وحترش ابنتظام اكمل ويف رسعة اتمة، فتخرج اىل ميـدان التـجـربة

احلبوب يف الارض والقطـرات يف السامء صورة احلـرش والنفور، كام هو مفاهد. وهكذا الامر يف احلرش 

 الاكّب وابلسهوةل نفسها. واذ تُفاهد هذا هنا، فال تقدرون عىل اناكر احلرش.

 من درجة البالغة.وهكذا، فلمك ان تقيسوا عىل هذه ال ية ما يف ال ايت الاخرى 

 ترمجة أ مثال هذه ال ايت الكرمية ترمجة حقيقية؟. الشك اهنا غري ممكنة. ـ فهل ميكن ـ ايترى

ما أ ن تعطى معاين اجاملية خمترصة لل ية الكرمية او يلزم تفسري لك مجةل مهنا يف حوايل س تة  فان اكن والبد، فا 

 أ سطر.

 النكتة اخلامسة:

، فان أ قرص معىن من معانهيا كام تقتضيه قواعد عِل النحو "امحلد ّلّل "دة، ويه:لنأ خذ مثال ، مجةل قرأ نية واح

 والبيان، هو:

لك فرد من افرادامحلد من اي حامد صدر وعىل اي محمود وقع من الازل اىل الابد خاٌص ومس تحق لذلات "

 "الواجب الوجود املسمى ابهلل
1

. 

 س تغراق.الا "أ ل"انشئ من  "لك فرد من افراد امحلد"فقولنا:
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 مصدرا ، فيفيد العموم يف مثل هذا املقام، ل ن فاعهل مرتوك. "امحلد"فقد صدر من كون  "اي حامدا اكن"ومن 

 يفيد العموم واللكية، يف مقام اخلطاب، لرتك املفعول. "وعىل اي محمود وقع"

 لية اىل مجةل امسية.، فيفيده ادلوام والثبات، حسب قاعدة انتقال امجلةل الفع "من الازل اىل الابد"أ ما 

--- 
1
 جاءت هذه العبارة ابللغة العربية يف النص.  

#506 

 ل ن تكل الالم لالختصاص والاس تحقاق. "خاصا  ومس تحقا  "تفيد معىن  "ّلّل "وان الم اجلر يف 

لفظ  ل نه "الواجب الوجود"يدل دالةل الزتامية عىل  "هللا"فان لفظ  "لذلات الواجب الوجود املسمى ابّلّل "اما 

الزم رضوري لاللوهية وهو  "واجب الوجود"جامع لسائر الاسامء والصفات، وانه الامس الاعظم، والن 

 عنوان ملالحظة اذلات اجلليةل.

عىل هذه الصورة، كام اتفق علهيا علامء اللغة العربية، فكيف  "امحلدهلل"فلنئ اكن أ قرص املعاين الظاهرية مجلةل 

 ة أ خرى بنفس الانجاز والقوة نفسها؟برتمجة القرأ ن الكرمي اىل لغ

مث ان هناك لغة فصيحة واحدة فقط من بني أ لس نة العامل ولغاته مما سوى اللغة العربية الفصحى، ويه التبلغ 

 قطعا  جامعية اللغة العربية ومشوليهتا.

وصادرة من عِل ان لكامت القرأ ن اليت جاءت بتكل اللغة العربية الفصحى اجلامعة اخلارقة، ويف صورة معجزة، 

حميط بّك شئ يدير اجلهات لكها كيف تويف حقهالكامت أ لس نة اخرى تركيشية وترصيفية يف ترمجة َمن هو جزيئ 

اذلهن قارص الفعور مفوش الفكر، مظِل القلب؟ أ م كيف متل  لكامت ترمجة حمل تكل اللكامت املقدسة؟ 

ن الكرمي مبثابة خزينة من خزائن احلقائق، حىت اس تطيع القول، واثشت ايضا : ان لك حرف من حروف القرأ  

 بل قد حيوي حرف واحد فقط من احلقائق ما ميل  حصيفة اكمةل.

 النكتة  السادسة:

ل جل تنوير هذا املعىن سأ ذكر لمك ما جرى عيلَّ من حاةل نورانية خاصة ومن خيال ذي حقيقة، توضيحا  ملعىن 

 ها:وتشياان  جلانب خفي من رسَّ  ")...نعبد( "لكمة 

اّيك نس تعني( وحتّرى قليب وِبث عن سشب انتقال  "ن"تأ ملت ذات يوم يف  املتلكم مع الغري يف: )اايك نعبد وا 

، اذ "النون"صيغة املتلكم الواحد اىل صيغة امجلع )نعبد(.. فّبزت جفأ ة فضيةل صالة امجلاعة وحمكهتا من تكل 

يهت  يكون لك فرد مهنا مبثابة شفيع يل. "ابيزيد"ا يف جامع رأ يت انه بسشب مفاركيت للجامعة يف الصالة اليت أ دَّ
#507 

ورأ يت ان لك فرد من أ فراد تكل امجلاعة شاهٌد ومؤيٌد ملا أ ظهرته من أ حاكم وقضااي يف قراءيت. فودّل ذكل 
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ة عندي الفجاعة الاكفية ليك أ قدم عباديت الناقصة، وأ رفعها مضمومة مع العبادة الهائةل لتكل امجلاعة اىل احلرض 

لهية املقدسة.  اال 

قد اتصلت وترابط بعضها   "مساجد اس تانبول"وبيامن كنت أ تأ مل يف هذا؛ اذا بس تار أ خر يُرفع، ورأ يت أ ن مجيع 

 ببعض؛ فأ صبحت تكل املدينة كهذا اجلامع، واستفعرت برشف أ دعيهتم مجيعا  بل تصديقهم كذكل.

سجد سطح الارض املتحلقة حلقات حول الكعبة وهناك رأ يت نفيس حمفورا  يف تكل الصفوف ادلائرية عىل م 

.. ان يل لك هذه الكرثة الاكثرة من الففعاء، وممن "امحلدهلل رب العاملني"املرشفة حفمدت هللا كثريا  وقلت: 

 يرددون معي، ويصدقونين يف لك ما اقوهل يف الصالة.

غتمن اذن وقلت: ما دام الس تار قد رفع هكذا خياال .. وأ صبحت الكعبة املرشفة ِبمك  حمراب ل هل ال رض، فل 

الّ هللا وأ شهد أ ن محمدا  "هذه الفرصة، ول دع فهيا خالصة الاميان اليت اذكرها يف التفهد ويه،  هل ا  أ شهد أ ن ال ا 

 وأ سلمها أ مانة عند احلجر ال سود. متخذا  الصفوف شهداء علهيا. "رسول هللا

ذ رأ يت:  وهنا انكففت حاةل اخرى، ا 

 انضممت الهيا قد أ صبحت ثال  جامعات ودوائر:ان امجلاعة اليت 

 ال وىل: يه امجلاعة الكّبى املؤلفة من املؤمنني املوحدين عىل وجه ال رض قاطبة.

الثانية: يه جامعة املوجودات اكفة حيث )لٌك قد عِل صالته وتسشيحه( فرأ يت نفيس مع صالهتا الكّبى ويف 

ى وظائف الا اّل عناوين عباداهتا وعبوديهتا..تسشيحاهتا العظمى.. وأ ن ما يسمَّ ن هو ا   ش ياء واعاملها، ا 

 وتأ ملت يف نفيس ويف ادلائرة: "هللا اكّب"فطأ طأ ت رأ يس حائرا  أ مام هذه العظمة قائال : 

الّ أ نه عظمي  الثالثة: ورأ يت عاملا  يبدأ  من ذرات وجودي، وينهتيي اىل حوايس الظاهرة؛ فهو عامل صغري وصغري.. ا 

اّل أ ن حقيقته عظيمة، ووظائفه جليةل.جدا  يدعو اىل ا  حلرية والانجاب. وهو عامل ظاهره متناٍه يف الصغر ا 
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نعم، رأ يت أ ن لك جامعة من جامعات هذا العامل مهنمكة بوظائف عبوديهتا وواجبات شكرها. ورأ يت أ ن 

اّيك نس ت عني( ابمس هذه امجلاعة، مثلام اللطيفة الرابنية اليت يه يف تكل ادلائرة يف قليب تردد:  )ااّيك نعبد وا 

 رّددها لساين بنية امجلاعتني العظيمتني ال وليني.

 تفري اىل هذه امجلاعات الثال  وتدل علهيا. "نعبد"واخلالصة: أ ن )نون( 

ذا ابلفخصية املعنوية املباركة ملبلّغ القرأ ن الكرمي قد متثلت أ مايم بعظمته ووقاره.. وهو   وبيامن أ ان يف هذه احلاةل؛ ا 

لهيا  موهجا .. - كام مسع غريي - صىل هللا عليه وسِل عىل منّبه املعنوي )املدينة املنّورة(. وأ مسع منه  خطااب  ا 

ا الناس اعبدوا ربمك..( فرأ يت خياال  أ ن لك َمن يف تكل امجلاعات الثال  يتجاوب مثيل مع ( 21)البقرة:  )اي أ هيُّ
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اّيك  نعبد(. ذكل اخلطاب الرابين العظمي قائال :  )ا 

ذا ثشت الفئ ثشت بلوازمه"وهناك متثلت حقيقة أ خرى أ مام الفكر، حسب قاعدة:   ويه: "ا 

ما دام رب العاملني قد اختذ الانسان خماطبا  هل، فيتلكم مع مجيع املوجودات، وان هذا الرسول الكرمي صىل 

بل اىل مجيع ذوي الفعور، واىل هللا عليه وسِل  قد قام بتبليغ ذكل اخلطاب الرابين اجلليل اىل مجيع الشرش 

مجيع ذوي الارواح، فالبد ان املايض واملس تقبل معا  قد اصبحا ِبمك الزمن احلارض، وغدت الشرشية اكفة 

 جملسا  واحدا  وجامعة واحدة يف صفوف خمتلفة متنوعة، حيث اخلطاب موجه الهيم مجيعا .

لبالغة ومنهتيى اجلزاةل، ويف غاية الانجاز اذلي يفع نوره هناك بدا يل أ ن لك أ ية من أ ايت القرأ ن الكرمي يف مقة ا

الساطع، حيث أ ن ال ية تكسب علّوها ومسّوها وقوهتا لصدورها: من ذكل املقام السايم الرفيع اذلي ال هناية 

 لعظمته، وال غاية لسعته وال منهتيى لسموه، من ذي اجلالل والعظمة املطلقة، من املتلكم الازيل جل جالهل..

مبلّغها اذلي هو يف مقام احملبوبية العظمى صاحب املزنةل الرفيعة وادلرجة العالية. ومن توهجها اىل اخملاطبني ومن 

 اذلين مه يف منهتيى الكرثة وال مهية والتباين.

ذلا، حتقق عندي؛ انه ليس القرأ ن لكه معجزة، بل لك سورة من سوره معجزة، ولك أ ية من أ ايته معجزة بل 

 ه ِبمك معجزة.حىت لك لكمة في
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 ."امحلدهلل عىل نعمة الاميان والقرأ ن"ذلا قلت 

وهبذا خرجت من ذكل اخليال اذلي هو عني احلقيقة، كام دخلت فيه من )ن( نعبد، وفهمت أ نه: ليست أ ايت 

ق يه مفاتيح نورانية حلقائ - كام يف )ن( نعبد - القرأ ن وال لكامهتا معجزة وحدها، وامنا  كذكل حروف القرأ ن

 عظمى.

 وبعدما خرج القلب واخليال من )ن( نعبد قابلهام العقل قائال :

انين أ طالب ِبظي ونصييب مما انمت فيه، فال امتكن من التحليق مثلمك، وال اس تطيع السري الا ابقدام الادةل   -

عان احلقيقي( واحلجج.. اروين ما يف )نعبد( و )نس تعني( من الطريق املوصل اىل )املعبود احلقيقي( و )املس ت

 حىت أ متكن من مرافقتمك.

 وعندها خطر للقلب أ ن:

قل ذلكل العقل احلائر أ ن يتأ مل يف مجيع موجودات العامل سواء  مهنا احلي وغري احلي. فلٍّك مهنا عبودية عىل   -

 شّك وظيفة من الوظائف عىل وفق نظام دقيق، ومضن اطاعة اتمة.

ر واحساس؛ فانه ينجز اعامهل ووظائفه يف غاية العبودية والنظام ومع أ ن قسام  من تكل املوجودات دون شعو 
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 والفعور.

 اذن البّد أ ن معبودا  حقيقيا  وأ مرا  مطلقا ، يسّخر هذه املوجودات ويسوقها اىل العبودية.

وقل هل ليتأ مل كذكل يف مجيع املوجودات والس امي الاحياء مهنا، فلّك مهنا حاجات كثرية متنوعة، ولٍّك  مهنا 

مطاليب عدة وخمتلفة ل دامة حياهتا وبقاء نوعها. وبيامن ال تصل أ يدهيا اىل أ بسط تكل احلاجات واملطاليب، 

ذا بنا نفاهد أ ن تكل املطاليب اليت ال حتد، تأ تهيا رغدا  من لك ماكن، بل تأ تهيا يف  وليست يه يف طوقها.. ا 

لموجودات، وهذه اال عاانت الغيشية واال مدادات أ فضل وقت وأ نس به. فهذا الافتقار واحلاجة غري املتناهيتني ل

 الرحامنية تدل بداهة عىل أ ن لها رزاقا  حيمهيا.

 وهو غين مطلق.. كرمي مطلق.. قدير مطلق.. ِبيث يس تعني به لك شئ، ولك يّح، طالبا  منه العون واملدد.

:  أ ي أ ن لك شئ يف الوجود يقول مضنا  ومعىن 

اّيك نس تعني( وهناك استسِل ال  عقل وقال: أ منا وصّدقنا.)وا 
#510 

 النكتة السابعة:

وبعد ذكل واان اتلو: )اهدان الرصاط املس تقمي_ رصاط اذلين انعمت علهيم(، نظرت اىل قوافل الشرشية الراحةل 

اىل املايض، فرأ يت ان ركب ال نشياء املكرمني والصديقني والفهداء وال ولياء والصاحلني أ نور تكل القوافل 

ان نوره يبدد ظلامت املس تقبل؛ اذ اهنم ماضون يف جادة مس تقيمة كّبى متتد اىل الابد.. وان  واسطعها، حىت

 هذه امجلةل تبرّصين طريق اللحاق بذكل الركب امليمون، بل تلحقين به..

فقلت: ايس بحان هللا، ما أ فدح خسارة، وما أ عظم هالَك َمن ترك الالتحاق هبذه القافةل النورانية العظمى، 

مضت بسالم وأ مان وازالت جحب الظلامت، ونورت املس تقبل.. ان من ميكل ذرة من شعور البد ان واليت 

 يدرك هذا.

حدا  البدع، اين س يلمتس النور ليس تضئ، واىل اين  وان من ينحرف عن طريق تكل القافةل العظمى اب 

 سيسكل؟.

 (النار يف ضالةل لكو  ضالةل بدعة لك)فلقد قال قدوتنا الرسول الاكرم صىل هللا عليه وسِل  
1
. 

اولئك الفقاة، أ ية مصلحة جيدوهنا ازاء هذا احلديث يف  "علامء السوء"فاذلين اس تحقوا ان يطلق علهيم امس 

فتوى يفتوهنا، يعارضون هبا بدهييات الفعائر الاسالمية، مبا فيه رضر ومن غري رضورة، ويرون ان تكل 

 ا انتباهٌ موقٌت انشٌئ من سطوع املعىن املؤقت هو اذلي خدعهم.الفعائر قابةل للتبديل! فان اكن مثة شئ، فلرمب

مثال : لو سلخ جدل حيوان، او نزع غالف مثرة، فان ظرافة مؤقتة تبدو من اللحم والمثرة، ولكن بعد مدة قليةل 
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يسّود ذكل اللحم الظريف، والمثرة اللطيفة، وذكل بتأ ثري ما يغلفهام من غالف عريض غريب كثيف ملو ، 

 تعفنان..في 

لهية والنبوية اليت يه يف الفعائر الاسالمية، فهيي مبثابة جدل يح مثاب عليه. ودلى انزتاعه  كذكل التعابري اال 

 يظهر شئ من نور املعاين موقتا ، وتطري أ رواح تكل

--- 
1
ن ( واب3/155( والنسايئ )527(، ومسِل )371، 335، 337، 311، 3/319حصيح: جزء من حديث أ خرجه امحد )  

 ( وغريمه من عدة طرق لكهم من حديث جابر ريض ا عنه. وزايدة "ولك214، 3/213( والبهيقي يف السنن )45ماجة )

 .حصيح وس ندها هؤالء بني من فقط النسايئ عند يه النار" يف ضالةل

#511 

القلوب والعقول  اتركة الفاظها الشرشية يف - املعاين املباركة ـ مبثل ذهاب لطافة المثرة املزنوع عهنا الغالف

 املظلمة. مث تغادر، ويذهب النور واليبقى غري ادلخان.. وعىل لك حال ..

 النكتة الثامنة:

 ينبغي بيان دس تور من دساتري احلقيقة اذلي خيّص هذا الامر. وذكل:

حقوق "واليت يه من نوع  "حقوق عامة"و  "حقوق خشصية"ان يف الرشيعة الاسالمية نوعني من احلقوق:

وان من املسائل الرشعية ما يتعلق ابالشخاص ومهنا ما يتعلق ابلناس عامة، اي يتعلق هبم من حيث  ."هللا

فالناس لكهم هلم حصة من هذا القسم، حيث يتعلق  "الفعائر الاسالمية"العموم، فيطلق عىل هذا القسم امس 

حلقوق اولئك الناس عامة، ان  ابلعموم، وان اي تدخل يف هذا القسم  من الفعائر واي مّس هبا، يعتّب تعداي  

مل يكونوا راضني عنه. وان أ صغر مسأ ةل من تكل الفعائر )ولتكن من قبيل الس نة( عىل جانب عظمي من 

 الامهية، ك ية مسأ ةل جليةل، ل هنا تتعلق مبارشة ابلعامل الاساليم اكفة.

ا مجيع أ عاظم الاسالم منذ خري أ ال فليدرك اولئك اذلين يسعون لقطع تكل السالسل النورانية اليت ارتبط هب

ن اكنت  القرون اىل يومنا هذا، ويعاونون عىل حتريفها وهدهما. فلينظروا أ ّي خطأ  عظمي يرتكبون. ولريتعدوا ا 

 هلم ذرة من شعور!.

 النكتة التاسعة:

فعل كام هذا القسم اليرتبط مبحاكامت عقلية، ويُ  "املسائل التعبدية"يطلق عىل قسم من املسائل الرشعية امس 

لهيي.  ُامر، اذ ان علّته هو الامر اال 

أ ي ان هل حمكة ومصلحة، صارت مرّجحة لترشيع ذكل احلمك. ولكن  "معقول املعىن"ويعّّب عن القسم ال خر بـ

لهيي.  ليست سشبا  والعةل. ل ن العةّل احلقيقية يه ال مر والهنيي اال 
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ا ، ل ن هجة التعّبد فيه يه اليت ترتحج، ذلا الميكن ان فالقسم التعبدي من الفعائر التغرّيه احلمكة واملصلحة قطع

يُتدخل فيه او ميس بفئ، حىت لو وجدت مائة أ لف مصلحة وحمكة، فال ميكن ان تغرّي مهنا شئ. وكذكل 

ن فوائد  الميكن ان يقال: ا 
#512 

ا يه فائدة واحدة من الفعائر؛ يه املصاحل املعلومة وحدها. فهذا مفهوم خطأ ، بل ان تكل املصاحل املعلومة، رمب

 بني حمكها الكثرية.

مفثال : لو قال أ حدمه: ان احلمكة من ال ذان يه دعوة املسلمني اىل الصالة، فاذا  يكفي ـ هبذه احلاةل ـ اطالق 

طلقة من بندقية! واليعرف ذكل ال بهل ان دعوة املسلمني يه مصلحة واحدة من بني أ لوف املصاحل يف ال ذان. 

الصوت تكل املصلحة فانه اليسّد مسّد ال ذان اذلي هو وس يةل العالن التوحيد اذلي هو  حىت لو اعطى ذكل

لهية ابمس الناس يف  النتيجة العظمى خللق العامل، وخلق نوع الشرش. وواسطة الظهار العبودية ازاء الربوبية اال 

 تكل البدلة او ابمس الشرشية قاطبة.

اجة، فان كثريا  من ال مور تدعو بّك قوة: لتعش هجمن. وكذا اجلنة حاصل الالكم:  ان هجمن ليست زائدة عن احل

 ليست رخيصة بل تطلب مثنا  غاليا .

 (29)احلرش:)اليس توي أ حصاب الناِر وأ حصاُب اجلَنّة أ حصاُب اجلَنّة مُه الفائزون( 
#513 

 القسم الثاين

 وهو الرساةل الثانية

 رساةل رمـضان

سالمية يف ختام القسم الاول، ذلا لقد ِبث نبذة خمترصة عن الفعائر الا

س يذكر يف هذا القسم الثاين عدد من احلمك اليت ختص صيام شهر رمضان 

 املبارك واذلي هو اسطع الفعائر واجلّها.

هذا البحث عبارة عن تسع ناكت دقيقة ومسائل لطيفة تبني تسعا  من احلمك 

 الكثرية لصيام شهر رمضان املبارك

مْحنِ  حميِ   بِْسِم هللا الرَّ  الرَّ

ى ُاْنزَِل فيِه القرأ ن ُهدى  لِلنَّاِس َوبَيّنَاٍت ِمَن الُْهدى َوالُْفْرقَاِن(   (155)البقرة: )شهُْر َرمـَضاَن اذلَّ

النكتة الاوىل: أ ن صيام شهر رمضان يأ يت بني أ وائل الاراكن امخلسة لالسالم، ويُعّد من أ عاظم الفعائر   "
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 الاسالمية.

ظهار ربوبية احلق تبارك وتعاىل، كام تتوّجه اىل حياة ان أ كرث احلمك امل  متخضة عن صوم رمضان تتوّجه اىل ا 

الانسان الاجامتعية واىل حياته الفخصية، وتتوجه أ يضا  اىل تربية النفس وتزكيهتا، واىل القيام ابلفكر جتاه 

لهية. مَع اال  ِِ ِِ  الِن

 يل ربوبية احلق تبارك وتعاىل من خالل الصوم ويه:نذكر حمكة  واحدة من بني احِلمك الكثرية جدا  من حيث جت

ان هللا س بحانه وتعاىل قد خلق وجَه ال رض مائدة  ممتدة عامرة ابلنِعم اليت ال حيرصها العد، وأ عدها اعدادا  بديعا  

من حيث ال حيتس به الانسان. فهو س بحانه يبنّي هبذا الوضع، كامَل ربوبيته ورحامنيتَه ورحيميته. بيد أ ن 

احلقيقة الباهرةَ اليت يفيدها ويعّّب عهنا هذا  - حتت جحاب الغفةل ومضن س تائر الاس باب - نسان ال يبرص متاما  الا

الوضع، وقد ينساها.. أ ما يف رمضان املبارك فاملؤمنون يصبحون فورا  يف حمك جيش منّظم، يتقدلون مجيعا  

 وشاح العبوديةهلل، ويكونون يف وضعٍ متأ هب قُبيل
#514 

تكل الرمحة  - بوضعهم هذا - اىل مائدة ضيافته الكرمية.. فيقابلون "تفّضلوا"فطار لتلبية أ مر القادر الازيل: الا

اجلليةل اللكّية بعبودية واسعة منظمة عظيمة.. تُرى هل يس تحق اولئك اذلين مل يفرتكوا يف مثل هذه العبودية 

 امس الانسان؟السامية، ويف مثل هذه الكرامة الرفيعة أ ن يُطلق علهيم 

ان هـناك حكام  عدة يتوجه هبا صياُم رمضان املـبارك ابلفكـر عىل النَعم اليت أ س بغها الباري   النكتة الثانية:

 علينا، احداها:

ويُعّد من البالهة تومّه  - كام ُذكر يف اللكمة الاوىل - أ ن ال طعمة اليت يأ يت هبا خادٌم من مطبخ سلطاٍن لها مثهُنا

يسة اتفهة  غري ذات قيمة، وعدُم معرفة ُمنعمها احلقيقي، يف الوقت اذلي تُمنح اخلادم هبات وعطااي الاطعمة النف 

ل جلها. وكذكل الاطعمة والنعم غري املعدودة اليت بهّثا هللا س بحانه يف وجه الارض فانه يطلب منّا حامت  مثهَنا، 

رية اليت حُتمل علهيا تكل النعم وأ حصاهبا الظاهرون أ ال وهو القيام ابلفكر هل جتاه تكل النِعم. والاس باب الظاه

مه مبثابة َخَدمة لها، فنحن ندفع  اخلدام ما يس تحقونه من المثن  ونظل حتت فضلهم ومنهتم بل نبدي هلم من 

ة أ ن نّقدم هل غاي - بشثّه تكل النَِعم - التوقري والفكر اكرث مما يس تحقونه واحلال أ ن املنعم احلقيقي س بحانه يس تحق

الفكر وامحلد، ومنهتيى الامتنان والرضا، وهو ال هُل لّك ذكل، بل أ كرث. اذن فتقدمي الفكرهلل س بحانه 

واظهار الرضا ازاء تكل النعم امنا يكون مبعرفة صدور تكل النعم وال الء منه مبارشة.. وبتقدير قيمهتا.. وبفعور 

 احلاجة الهيا.

حقيقي خالص، ومحٍد عظمي عام هلل س بحانه. وذكل ل ن أ غلب ذلا فان صيام رمضان املبارك لهو مفتاح شكر 

لهيا يف سائر الاوقات - الناس ال يدركون قيمة ِنَعٍم كثرية لعدم تعّرضهم لقساوة اجلوع احلقيقي  - غري مضطرين ا 
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ِِ ـ درجَة النعمة الاكمنة يف كرسة خز ايبس أ ولئك املتخمون ابلف بع، وخباصة - وأ وضاره. فال يُدِرك ن  مثال  ا 

لهية مثينة، وتفهد عىل ذكل قوته اذلائقة. ذلا  اكنوا أ ثرايء منّعمني، بيامن يدركها املؤمن عند الافطار أ هنا نعمة ا 

شكرا  معنواي  هلل تعاىل منبعثا  من ادراكهم  - ابتداءا  من السلطان وانهتاء بأ فقر فقري  - ينال الصاامون يف رمضان

اع الانسان عن تناول الاطعمة هنارا  فانه جيعهل يتوصل اىل ان يدرك بأ هنا نعمٌة قيمَة تكل النعم العظيمة. أ ما امتن

 حقا ، اذ خياطب نفسه قائال :

 ان هذه النِعم ليست ُملاك  يل، فأ ان لست حرا  يف تناولها، فهيي اذن تعود اىل"
#515 

نعامه وَكَرمه علينا، واان ال ن يف انتظار أ مره وهبذا يكون قد أ دى شكرا  معنواي  .. "واحد أ خر، ويه أ صال  من ا 

 حيال تكل النعم.

وهبذه الصورة يصبح الصوم يف حمك مفتاح للفكر من هجات ش ىت، ذكل الفكر اذلي هو الوظيفة احلقيقية 

 لالنسان.

 أ ن حمكة واحدة للصوم من بني حمكه الغزيرة املتوهجة اىل احلياة الاجامتعية لالنسان يه: النكتة الثالثة:

قد ُخلقوا عىل صور متباينة من حيث املعيفة، وعليه يدعو هللا س بحانه الاغنياَء ملّد يد املعاونة أ ن الناس 

ال خواهنم الفقراء. وال جرم أ ن الاغنياء ال يس تطيعون أ ن يستفعروا شعورا  اكمال  حاالت الفقر الباعثة عىل 

وع املتودل من الصوم..فلوال الصوم ملا متكن الرأ فة، وال ميكهنم أ ن حيسوا احساسا  اتما  جبوعهم، الا من خالل اجل

كثري من ال غنياء  التابعني الهواهئم أ ن يدركوا مدى أ مل اجلوع والفقر ومدى حاجة الفقراء اىل الرأ فة والرمحة. ذلا 

يه احدى الاسس الباعثة عىل الفكر احلقيقي،  - املغروزة يف كيان الانسان - تصبح الففقة عىل بين اجلنس

 أ ن جيد لك فرد أ اي  اكن َمْن هو أ فقَر منه من هجة، فهو ملكّف ابالشفاق عليه. حيث ميكن

فلو مل يكن هناك اضطرار ال ذاقة النفس مرارَة اجلوع، ملا قام أ حد اصال  ابسداء الاحسان اىل ال خرين واذلي 

عىل الوجه ال مكل، ذكل يتطلبه التعاون امللكّف به برابطة الففقة عىل بين اجلنس، وحىت لو قام به ملا أ تقنه 

 ل نه ال يفعر بتكل احلاةل يف نفسه شعورا  حقيقيا .

 ان صوم رمضان حيوي من هجة تربية النفس الشرشية حكام  عدة، احداها يه: النكتة الرابعة:

أ ن النفس بطبيعهتا ترغب الانفالت من عقالها حرة طليقة، وتتلقى ذاهتا هكذا. حىت أ هنا تطلب لنفسها ربوبية 

لهية ال حد لها، مو  هومة، وحركة طليقة كيفام تفاء، فهيي ال تريد أ ن تفكر يف كوهنا تمنو وترتعرع وتُرىب ِبنعٍم ا 

لهية اكالنعام دون  وخباصة اذا اكنت صاحبة ثروة واقتدار يف ادلنيا، والغفةل تساندها وتعاوهنا. ذلا تزدرد النعم اال 

ذن ورخصة.  ا 
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 ذاهتا يف رمضان املبارك، ابتداء من أ غىنولكن تبدأ  نفُس لك خشص ابلتفطن يف 
#516 

غين اىل أ فقر فقري، فتدرك بأ هنا ليست مالكة، بل يه مملوكة، وليست حرة طليقة، بل يه عبدة مأ مورة، فال 

تس تطيع أ ن متّد يَدها اىل أ دنـى َعل من غري أ مر، بل حىت ال تس تطيع أ ن متدها اىل ماء.. وهبذا ينكرس غرور 

 ."الفكر"مة، فتتقدل ربقة العبودية هلل تعاىل، وتدخل مضن وظيفهتا الاساس ويه ربوبيهتا املوهو 

ان لصوم رمـضان حكام  كثرية من حيـث توجـهه اىل هتـذيب النفس الامارة ابلسوء، وتقومي  النكتة اخلامسة:

 أ خالقها وجعلها تتخىل عن ترصفاهتا العفوائية. نذكر مهنا حمكة واحدة:

تنىس ذاهتا ابلغفةل، وال ترى ما يف ماهيهتا من نجز غريحمدود، ومن فقر ال يتناىه، ومن  أ ن النفس الانسانية

تقصريات ابلغة، بل ال تريد أ ن ترى هذه الامورالاكمنة يف ماهيهتا، فال تفكر يف غاية ضعفها ومدى تعرضها 

برسعة، فتترصف  للزوال ومدى اس هتداف املصائب لها، كام تنىس كوهنا من حلم وعظم يتحلالن ويفسدان

وامهة ك ن وجودها من فوالذ وأ هنا مزّنهة عن املوت والزوال، وأ هنا خادلة أ بدية، فرتاها تنقّض عىل ادلنيا وتريم 

نفسها يف أ حضاهنا حامةل حرصا  شديدا  وطمعا  هائال  وترتبط بعالقة محيمة وحمبة عارمة معها، وتفد قبضهتا عىل 

 خالقها اذلي يربهّيا بكامل الففقة والرأ فة فهتوي يف هاوية الاخالق الردئية لك ما هو ذليذ ومفيد، ومن مث تنىس

 انس ية عاقبة أ مرها وعقىب حياهتا وحياة ُاخراها.

ولكن صوم رمضان يُفعر أ شد الناس غفةل وأ عتامه متردا  بضعفهم ونجزمه وفقرمه، فبوساطة اجلوع يفكر لكُّ 

اجة اليت يف معدته فيتذكر مدى ضعفه، ومدى حاجته اىل الرمحة مهنم يف نفسه ويف معدته اخلاوية ويدرك احل

لهية ورأ فهتا، فيفعر يف أ عامقه توقا  اىل طرق ابِب املغفرة الرابنية بعجز اكمل وفقر ظاهرمتخليا  عن فرعنة  اال 

لهية بيد الفكر املعنوي )ان مل تفسد الغفةل بصريته(.  النفس مهتيئا  بذكل لطرِق ابب الرمحة اال 

ان من احلمك الوفرية يف صيام رمضان املبارك من حيث توهجه اىل نزول القرأ ن الكرمي ومن  كتة السادسة:الن 

 حيث أ ن شهر رمضان هو أ مه زمان لزنوهل، نورد حمكة واحدة فقط يه:

ملا اكن القرأ ن الكرمي قد نزل يف شهر رمضان املبارك فالبد من التجرد عن احلاجيات ادلنيئة للنفس، ونبذ 

ساف الامور وترهاهتا اس تعدادا  للقيام ابس تقبال ذكل اخلطاب الساموي اس تقباال  طيبا  يليق به، وذكل سف 

 ابس تحضار وقت نزوهل يف هذا
#517 

الفهر والتف به ِباالت روحانية مالئكية؛ برتك الالك والرشب، والقيام بتالوة ذكل القرأ ن الكرمي تالوة  ك ن 

لهيي ال ايت تتزنل جمددا  ، والاصغا ء اليه هبذا الفعور خبفوع اكمل، والاس امتع اىل ما فيه من اخلطاب اال 

للسمو اىل نيل مقام رفيع وحاةل روحية سامية، ك ن القارئ يسمعه من ا لرسول الاكرم صىل هللا عليه وسِل 
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القيام  ، بل شد السمع اليه ك نه يسمعه من جّبيل عليه السالم، بل من املتلكم الازيل س بحانه وتعاىل، مث

 بتبليغ القرأ ن الكرمي وتالوته لل خرين تشياان  حلمكة من حمك نزوهل.

ان العامل الاساليم يف رمضان املبارك يتحول اىل ما يف به املسجد، واي هل من مسجد عظمي تعج لك زاوية من 

ي عىل مسامع زواايه، بل لك ركن من أ راكنه، مباليني احلفَّاظ للقرأ ن الكرمي. يرتلون ذكل اخلطاب السامو 

ى ُاْنزَِل فيِه الْقرأ ن.. مثبتني  الارضيني، ويظهرون بصورة رائعة براقة مصداق ال ية الكرمية:  َشهُْر َرمَضاَن اذلَّ

بذكل  أ ن شهر رمضان هو حقا  شهر القرأ ن. أ ما الافراد ال خرون من تكل امجلاعة العظمى مفهنم من يلقي السمع 

 يرتل تكل ال ايت الكرمية لنفسه..الهيم بّك خفوع وهيبة، ومهنم من 

أ ال ما أ قبح وما أ زرى الانسالخ من هذا املسجد املقدس اذلي هل هذا الوضع املهيب، لهااث  وراء الالك 

والرشب تبعا  لهوى النفس الامارة ابلسوء! وُك يكون ذكل الفخص هدفا  المشزئاز معنوي من قبل جامعة 

 الصاامني يف رمضان املبارك فيصبحون هدفا  الزدراء واهانٍة معنويني املسجد؟ وهكذا الامر يف اذلين خيالفون

 من قبل العامل الاساليم لكه. - بتكل ادلرجة -

اذلي جاء اىل ادلنيا ل جل مزاوةل   - ان صيام رمضان من حيث تطلعه لكسب الانسان النكتة السابعة:

 احدة مهنا يه:هل حمك ش ىت. الا اننا نذكر و  - الزراعة ااُلخروية وجتارهتا

ان ثواب الاعامل يف رمضان املبارك يضاَعف الواحُد اىل الالف. ومن املعلوم أ ن لك حرف من القرأ ن احلكمي 

ففي  - كام جاء يف احلديث الرشيف - هل عرش أ ثوبة، ويعّد عرش حس نات، وجيلب عرشمثار من مثرات اجلنة

 - ال  من عرٍش مهنا، ولك حرف من حروف أ ايترمضان يودّل لك حرف أ لفا  من تكل المثرات ال خروية بد

يفتح الباب أ مام الالوف من تكل احلس نات لتتدىل يف ال خرة مثارا  حقيقية. وتزداد تكل  - ك ية الكريس

 احلس نات ابطراد أ ايم اجلُمع يف رمضان، وتبلغ الثالثني أ لفا  من احلس نات ليةل القدر.
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 - حرف منه ثالثني أ لفا  من المثرات الباقية يكون مبثابة جشرة نورانيةنعم، ان القرأ ن الكرمي اذلي هيب لك 

ِبيث يُغمِن املؤمنني يف رمضان املبارك تكل المثرات ادلاامة الباقية اليت تعد ابملاليني.. تأ مل  - كفجرة طوىب اجلنة

يقّدرون قيمة هذه احلروف  هذه التجارة املقدسة اخلادلة املُرِِبة وأ جل النظر فهيا، مث تدبر يف أ مر اذلين ال

 املقدسة حق قدرها، ما أ عظم خسارهتم وما أ فدهحا؟

وهكذا، فان شهر رمضان املبارك أ ش به ما يكون مبعرض رائع للتجارة ااُلخروية او هو سوق يف غاية احلركة 

نتاج احملاصيل ااُلخروي ة.. وهو اكلغيث و الرحب لتكل التجارة وهو اكالرض املنشتة يف غاية اخلصوبة والَغناء ال 

النازل يف نيسان ال مناء الاعامل وبراكهتا.. وهو مبثابة همرجان عظمي وعيد هبيج مقّدس لعرض مراس مي العبودية 

 الشرشية جتاه عظمة الربوبية وعزة الالوهية.
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ل جل لك ذكل فقد أ صبح الانسان ملكَّفا  ابلصوم، لئال يلج يف احلاجات احليوانية، اكل لك والرشب من 

ات النفس ابلغفةل، وليك يتجنب الانغامس يف شهوات الهوى وما ال يعنيه من الامور.. وك نه أ صبح حاج

حيث قد خرج مؤقتا  من احليوانية ودخل اىل وضع مفابٍه للمالئكية، أ و  "الصمدانية"بصومه مرأ ة تعكس 

 ن احلاجات ادلنيوية املؤقتة.أ صبح خشصا  ُاخرواي  وروحا  ظاهرة ابجلسد، بدخوهل يف جتارة ُاخروية وختلّيه ع

نعم، ان رمضان املبارك يكسب الصامئ يف هذه ادلنيا الفانية ويف هذا العمر الزائل ويف هذه احلياة القصرية َعرا  

ابقيا  وحياة رسمدية مديدة، ويتضمن لكها. فيمكن لفهر رمضان واحد فقط أ ن مينح الصامئ مثرات َعر يناهز 

 جحة قاطعة لهذا الرس.  - بنص القرأ ن الكرمي - لقدر خريا  من أ لف شهرالامثنني س نة. وكون ليةل ا

فكام حيدد سلطان أ ايما  معينة يف فرتة حمكه، أ و يف لك س نة، سواء ابمس تس منه عرش احلمك أ و أ ي يوم أ خر 

الصادقني من الاايم الزاهرة دلولته، جاعال  من تكل الاايم مناس بات وأ عيادا  لرعيته، فرتاه ال يعامل رعيته 

املس تحقني يف تكل الاايم ابلقوانني املعتادة، بل جيعلهم مظهرا  ل حسانه وانعامه وأ فضاهل اخلاصة. فيدعومه اىل 

ديوانه مبارشة دون جحب، وخيّصهم برعايته اخلاصة وحييطهم بكرمه وابجراءاته الاس تثنائية، وجيود علهيم 

ل والاكرام وهو سلطان الازل والابد وهو السلطان اجلليل بتوهجاته الكرمية.. كذكل القادر الازيل ذو اجلال

 لامثنية عرشأ لف عامل من
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العوامل، قد أ نزل س بحانه يف شهر رمضان أ وامره احلكيمة السامية وقرأ نه احلكمي املتوجه اىل تكل الالوف من 

لهية خاصة هبيجة ، ويف حمك معرض بديع العوامل، ذلا فان دخول ذكل الفهر املبارك يف حمك عيد ومناس بة ا 

رابين، وجملس هميب روحاين، هو من مقتىض احلمكة. مفا دام شهر رمضان قد متثل بتكل املناس بة الهبيجة 

عىل املفاغل احليوانية السافةل.  - اىل حٍد ما - وذكل العيد املفرح فالبد أ ن يؤَمر فيه ابلصوم، ليسمو الناس

نسان اكلعني والاذن والقلب واخليال والفكر عىل نوع من فالكامل يف ذكل الصوم هو جعل مجيع حواس الا

الصوم، كام تقوم به املعدة. أ ي جتنيب احلواس تكل من احملرمات والسفاهات وما ال يعنهيا من أ مور، وسوقها 

 اىل عبودية خاصة لّك مهنا.

عه عهنا، ويرطب ذكل مفثال : يرّوض الانسان لسانه عىل الصوم من الكذب والغيبة والعبارات النابية ومين

اللسان بتالوة  القرأ ن الكرمي وذكر هللا س بحانه والتسشيح ِبمده والصلوات والسالم عىل الرسول الكرمي صىل 

 هللا عليه وسِل  والاس تغفار، وما شاهبه من أ نواع الاذاكر.

ٍة وُاذنَه اىل سامع ومثال : يغض برصه عن احملرمات، ويسد أ ذنه عن الالكم البذئ، ويدفع عينه اىل النظر بعّب 

 الالكم احلق والقرأ ن الكرمي. وجيعل سائر حواسه عىل نوع من الصيام.

ن عّطلت أ عاملَها ابلصيام فان تعطيل املعامل الصغرية الاخرى  ومن املعلوم أ ن املعدة اليت يه مصنع كبري جدا  ا 
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 يكون سهال  ميسورا .

رمضان املبارك املتعلقة ابحلياة الفخصية لالنسان تتلخص ان حمكة من احلمك الكثرية لصيام  النكتة الثامنة:

 مبا يأ يت:

سواء املادية مهنا أ و املعنوية، فاحِلمية اثبتة  "احِلمية"ان يف الصوم نوعا  من أ نواع العالج الناجع لالنسان وهو 

ن الانسان لكام سلكت نفُسه سلواك  طليقا  يف ال لك والرشب سشّب هل أ رضارا  ما ذ ا  دية يف حياته طبا . ا 

لهتم ما يصادفه دون النظر اىل ما حيل هل وحيرم عليه  نه لكام ا  الفخصية. وكذكل احلال يف حياته املعنوية، اذ ا 

تسممت حياته املعنوية وفسدت، حىت يصل به الامر ان تس تعيص نفُسه عىل طاعة القلب والروح فال ختضع 

تسوق الانساَن اىل شهواهتا دون أ ن تكون حتت س يطرة هلام. فتأ خذ زماَمها بيدها ويه طائفة حرة طليقة، و 

 الانسان وتسخريه.
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أ ما يف رمضان املبارك فان النفس تعتاد عىل نوع من احِلمية بوساطة الصوم وتسعى جبد يف سشيل الزتكية 

عىل  والرتويض وتتعِل طاعة الاوامر، فال تصاب بأ مراض انش ئة من امتالء املعدة املسكينة وادخال الطعام

الطعام. وتكسب قابلية الاصغاء اىل الاوامر الواردة من العقل والرشيعة. وتتحاىش الوقوع يف احلرام مبا أ خذت 

 من أ مر التخيل عن احلالل. وجتّد يف عدم الاخالل ابحلياة املعنوية وتكدير صفوها.

اجة اىل ترويض، وذكل ابجلوع مث أ ن الاكرثية املطلقة من الشرشية يُشتلَون ابجلوع يف أ غلب الاحيان. فهم ِب

اذلي يعّود الانسان عىل الصّب والتحمل. وصيام رمضان هو ترويض وتعويد وصّب عىل اجلوع يدوم مخس 

عرشة ساعة أ و  أ ربعا  وعرشين ساعة ملن فاته السحور. فالصوم اذن عالج انجع لهلع الانسان وقةل صّبه، وعدم 

 نسان وبالايه.حتمهل الامور الذلين يضاعفان من مصيبة الا

واملعدة كذكل يه نفسها مبثابة معمل  لها عامل وَخَدَمة كثريون، وهناك يف الانسان أ هجزة ذات عالقات 

ل النفُس مفاغلَها وقت الهنار مؤقتا  لفهر معني ومل تدعها، فاهنا تُنيس أ ولئك  وارتباطات معها، فان مل تعطَّ

لههيم مجيعا  بذاهتا، وجتعلهم حتت س يطرهتا وحتمكها، فتفوش الامر عىل العامل واخلََدَمة عباداهتم اخلاصة هبم، وتُ 

تكل الاهجزة واحلواس وتنغّص علهيا بضجيج دواليب ذكل املصنع املعنوي وبدخانه الكثيف، فترصف أ نظار 

يض امجليع الهيا وتنس هيم وظائفهم السامية مؤقتا . ومن هنا اكن كثري من الاولياء الصاحلني يعكفون عىل ترو

 أ نفسهم عىل قليل من الالك والرشب، لريقوا يف سِّل الكامل.

ولكن ِبلول شهر رمضان يدرك أ ولئك العامل أ هنم مل خُيلقوا ل جل ذكل املصنع وحده، بل تتذلذ ايضا  تكل 

بدال  من الاهجزة واحلواس بذلائذ سامية وتمتتع متتعا  مالئكيا  وروحانيا  يف رمضان املبارك ويركزون أ نظارمه الهيا 

اللهو الهابط ذلكل املصنع. ذلكل ترى املؤمنني يف رمضان املبارك ينالون خمتلف الانوار والفيوضات واملرسات 
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فهناك ترقيات كثرية وفيوضات مجة للقلب والروح والعقل والرس وأ مثالها   - لٌك حسب درجته ومزنلته - املعنوية

عىل الرمغ من باكء املعدة وحنيهبا فان تكل اللطائف يضحكن من اللطائف الانسانية يف ذكل الفهر املبارك. و 

 بّباءة ولطف.
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: ان صوم رمضان من حـيث كرسِه الربوبية املـوهومة للنـفس كسـرا  مبارشا  ومن مث تعريفها النكتة التاسعة

 عبوديهتا واظهار نجزها أ ماهما، فيه حمك كثرية، مهنا:

تريد أ ن تدعي الربوبية بفرعونية طاغية. مفهام عُذبَت وقُهرت فان ِعرق  أ ن النفس ال تريد أ ن تعرف رهبا، بل

 تكل الربوبية املوهومة يظل ابقيا  فهيا. فال يتحطم ذكل العرق وال يركع الا أ مام سلطان اجلوع.

 وهكذا، فصيام رمضان املبارك يزنل رضبة قاضية مبارشة عىل الناحية الفرعونية للنفس. فيكرس شوكهتا ُمظهرا  

 لها نجزها، وضعفها، وفقرها، ويعّرفها عبوديهتا.

أ ان أ ان، "أ جابت النفس:  "َمن أ ان وما أ نِت؟"وقد جاء يف احدى رواايت احلديث: ان هللا س بحانه قال للنفس: 

وهمام أ ذاقها  "أ ان أ ان، أ نت أ نت"فعّذهبا الرُب س بحانه وأ لقاها يف هجمن، مث سأ لها مرة أ خرى فأ جابت:  "أ نت أ نت

صنوف العذاب مل تردع عن أ اننيهتا.. مث عذهبا هللا تعاىل ابجلوع، أ ي تركها جائعة، مث سأ لها مرة أ خرى: من من 

 أ ان وما أ نِت؟ فأ جابت النفس: أ نَت ريِب الرحمي وأ ان عبُدك العاجز.

رمـضان اللّهم صل وسِل عىل س يدان محمد صالة  تكون كل رضاء  وحلقّه أ داء  بعدد ثواب حروف القرأ ن يف شهر 

 وعىل أ هل وحصبه وسِل.

ِة َعَّا يَصفون_ وسالٌم عىل املُرَسلني_ وامحلُد ّلّل َرِبّ العالَمني( أ مــيـن  بحاَن ربَّك َرِبّ الِعزَّ )س ُ
1

 

--- 
1
اعتذار:  لقد كتشت هذه الرساةل عىل نجل خالل اربعني دقيقة فقط، ولكوين واكتب املسودة مصابني ابملرض ومرهقني   

غرو ان يعرتي الرساةل  شئ من القصور، ذلا نس متيح العذر من اخواننا ونرجومه تصحيح ما يرونه مناس با .  معا ، فال

 املؤلف.
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 القسم الثالث

 وهو الرساةل الثالثة

نفاذ ما  لقد كتب هذا القسم الستفارة اخواين يف خدمة القرأ ن، وليكون تنشهيا  يل، ال 

حف رشيف، يظهر فيه نقش انجازي، وهو كنت أ محل من نّية هممة حول كتابة مص

قسم من مائيت قسم من أ قسام انجاز القرأ ن الكرمي، فعرضت هلم تكل النّية ملعرفة 
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اراهئم حول كتابة ذكل املصحف الرشيف اذلي يبني النقش الانجازي، مع الاعامتد 

عىل املصحف املكتوب خبط احلافظ عامثن 
1

ل وحدة قياس لطو  "املداينة"،واختاذ أ ية  

 لطول السطر.. "سورة الاخالص"الصفحة و

 وهذا القسم الثالث؛ عبارة عن تسع مسائل:

ابلّباهني القاطعة ان  "املعجزات القرأ نية"املسامة بـ "اللكمة اخلامسة والعرشين"لقد اثشت يف  املسأ ةل الاوىل:

ىت ازاء املعاندين، بيامن ظلت أ نواع أ نواع أ نجاز القرأ ن الكرمي تبلغ أ ربعني نوعا . وقد بنّي بعض أ نواعه مفّصال  ح

 أ خرى بصورة مجمةل.

وقد تبنّي كذكل يف الاشارة الثامنة عرشة من )املكتوب التاسع عرش( ان القرأ ن الكرمي يّبز انجازه عىل وجوه 

ذ اثبتت تكل الاشارة ان لّك طبقة من تكل الطبقات العرشة  خمتلفة أ زاء اربعني طبقة من طبقات الناس، ا 

 الانجاز.. حظها من

اما الطبقات الثالثون الباقية، فقد أ ظهرالقرأ ن الكرمي انجازه ل حصاب املفارب اخملتلفة من الاولياء، ول رابب 

العلوم املتنوعة  وادلليل عىل ذكل امياهنم التحقيقي اذلي بلغ درجة عِل اليقني، وعني اليقني، وحق اليقني؛بأ ن 

 القرأ ن الكرمي هو الكم اللهحقا .

 ان لك واحد مهنم قد رأ ى وهجا  من وجوه الانجاز. مبعىن

--- 
1

هـ يف  1952هو اخلطاط عامثن ابن عيل املعروف بـ)احلافظ عامثن ( الرتيك، أ حد أ عالم اخلط العريب. ودل س نة   

طبع  القسطنطنية. وفقه ا س بحانه بكتابة املصحف الرشيف اذلي انل شهرة يف العامل الاساليم بـ)مصحف احلافظ عامثن (

 املرتمج. -هـ .  1119منه مئات الطبعات. تويف رمحه ا س نة 
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نعم؛ ان جامل جلوات الانجاز خيتلف ابختالف املفارب، اذ الانجاز اذلي يفهمه ويّل من العارفني خيتلف عن 

مام من أ امة أ صول ا لهيي. وان وجه الانجاز اذلي يفاهده ا  دلين الانجاز اذلي يفاهده ويل غارق يف العفق اال 

 غري الوجه اذلي يفاهده جمهتد يف فروع الرشيعة.. وهكذا.

وملا كنت الأ قدر عىل الايضاح املفصل لّك وجه من تكل الوجوه اخملتلفة، لقرص نظري عن رؤيهتا، وضيق 

ذهين عن استيعاهبا، فقد ُاوحضت عرش طبقات مهنا فقط. فاكتفيت ابالشارة اجملمةل اىل بقيهتا. ولكن ظلت 

 ِباجة اىل مزيد من التوضيح، فال ن نوحضهام: "املعجزات الامحدية"بقتان مهنا يف يف حينه ط 

الطبقة الاوىل:   ومه اذلين يدركون الانجاز ابسامعهم، اذ الفخص العايم ـ من عوام الناس ـ اليس متع للقرأ ن 

اّل ابلسمع. أ ي انه يقول: اّل بأ ذنه، واليفهم انجازه ا   ا 
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ما أ نه فوق مجيعها او حتت مجيعها. وهذا ال خري اليس تطيع ان هذا القرأ ن اذلي أ مسعه ال يف به أ ي كتاب أ خر. فا 

ذن فوق امجليع. وقد جاء  ان يقول به أ حد قط، ومل يقهل، بل حىت الف يطان نفسه اليس تطيع ان يتفوه به. فهو ا 

ملكتوب السادس هبذا الاجامل يف )الاشارة الثامنة عرشة(. مث وحض هذا الاجامل يف )املبحث الاول( من )ا

 والعرشين( املعروف بـ)جحة القرأ ن عىل حزب الف يطان( اذلي يصور فهم تكل الطبقة من الانجاز ويثشته.

الّ ابلعني، أ ي أ ن للقرأ ن الكرمي اشارة انجازية تفاهد ابلعني، حىت  الطبقة الثانية:  ومه اذلين اليرون الانجاز ا 

اّل مبا يفاهدون. وقد ُادعّي هذا من قبل عوام الناس واملاديني اذلين سالت عقو  هلم اىل عيوهنم فاليؤمنون ا 

ّدعاء يف )الاشارة الثامنة عرشة(. واكن من الرضوري ان يوحض أ كرث الثبات تكل ادلعوى، ولكن مل يسمح  اال 

الوقت بذكل، حلمكة رابنية هممة، قد فهمناها ال ن. الجل هذا فقد ُاشري اىل بعض هجاهتا اجلزئية اشارات 

 ة.بس يط

وال ن، بعد ان توحض رس تكل احلمكة اقتنعنا قناعة اكمةل بأ ن تأ خريه اكن هو ال وىل. ولتيسري فهم تكل الطبقة 

 وتسهيال  هلم ليتذوقوا نوع الانجاز للقرأ ن، اس تكتبنا مصحفا  رشيفا  يبنّي ذكل الوجه من الوجوه ال ربعني لالنجاز.
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سم الرابع مل تدرج هنا، ل هنا ختص ان بقية مسائل هذا القسم الثالث مع الق 

التوافقات، فاكتفينا ابلفهرس اخلاص للتوافقات وامنا كتشت النكتة الثالثة من 

 القسم الرابع مع تنشيه.

الوارد يف القرأ ن الكرمي،  "الرسول"تنشيه: لقد ُكتشت مائة وس تون أ ية كرمية يف صدد بيان النكتة العظيمة يف لفظ 

كرمية خواصا  جليةل فان الك  مهنا تثشت وتمكل الاخرى من حيث املعىن. ذلا ميكن ان ومع ان لهذه ال ايت ال

 تكون تكل ال ايت حزاب  قرأ نيا  ملن يريد ان حيفظ أ ايت خمتلفة او يتلوها.

وكذكل يف ال ايت )التسع والس تني( الواردة فهيا لفظ )القرأ ن(، يف صدد بيان النكتة العظيمة للفظ )القرأ ن(، 

ن بالغة هذه ال ايت اجلليةل فائقة جدا ، وجزالهتا عالية جدا . ويوىص الاخوان أ ن يتخذوا مهنا حزاب  يالحظ ا

 قرأ نيا  أ خر.

ولكمة )القرأ ن( الواردة يف املصحف الرشيف، وردت يف صورة س بع سالسل، وظلت لكمتان مهنا خارج 

 ام ـ من قوة النكتة.السالسل، واكنت تلكام اللكمتان مبعىن القراءة، مما شّد ـ خبروهج

هام من أ كرث السور القرأ نية ذات العالقة.. وذلكل  "الفتح"وسورة  "محمد"اما لفظ )الرسول(، فان سورة 

حرصان نظران يف السالسل الظاهرة يف تلكام السورتني، ومل يُدرج ـ يف الوقت احلارض ـ ماظل منه خارج 

 السلسةل.

ن س نح لنا الوقت.وس تكتب مبفيئة هللا ما يف لفظ )الرسول(   من أ رسار ا 
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 النكتة الثالثة:ويه يف أ ربع ناكت:

النكتة الاوىل: ان لفظ اجلالةل )هللا( ورد يف مجموع القرأ ن الكرمي أ لفني ومثامنائة وست مرات. وورد لفظ 

)الرمحن( ـ مع ما يف الشسمةل ـ مائة وتسعا  ومخسني مرة، وورد لفظ )الرحمي( مائتني وعرشين مرة. ولفظ 

الغفور( احدى وس تني مرة، ولفظ )الرب( مثامنائة وس تا  واربعني مرة، ولفظ )احلكمي( س تا  ومثانني مرة، ولفظ )

اّل هو( س تا   هل ا  )العلمي( مائة وس تا  وعرشين مرة، ولفظ )القدير( احدى وثالثني مرة، ولفظ )هو( يف )ال ا 

وعرشين مرة 
1

 . 

--- 
1
 س تة أ الف وس امتئة وست وس تون، ووجود عالقة هل مع س تة أ رقام من عدد ان كون مجموع عدد أ ايت القرأ ن الكرمي  

 املؤلف. - الاسامء احلس ىن الواردة يف هذه الصحيفة. يفري اىل رس همم. ولكن ظل هممال  يف الوقت احلارض.
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 ويف عدد لفظ اجلالةل )هللا ( أ رسار وناكت كثرية.

 ( و )الرب( ويلهيام عددا  أ لفاظ )الرمحن والرحمي والغفور واحلكمي(، مهنا: ان أ كرث ماورد يف القرأ ن هو لفظ )هللا

 وان عدد هذه ال لفاظ مع لفظ )هللا ( هو نصف عدد أ ايت القرأ ن الكرمي.

وان لفظ اجلالةل )هللا ( مع لفظ )الرب( الوارد مبعىن )هللا ( نصف عدد أ ايت القرأ ن ايضا . اذ ان لفظ )الرب( 

ا  واربعني مرة، مخسامئة وبضع منه قد ذكرت بدال  عن لفظ اجلالةل )هللا (، ومائتان وبضٌع املذكور مثامنائة وس ت

 منه ليسـت مبعنـى )هللا(.

هل  وان مجموع عدد لفظ اجلالةل )هللا ( مع عدد الفاظ )الرمحن والرحمي والعلمي( مع عدد من لفظ )هو( يف )الا 

اّل هو(؛ هو نصف أ ايت القرأ ن ايضا  ، والفرق أ    ربعة أ عداد .ا 

 هو نصف عدد مجموع ال ايت ايضا ، والفرق تسعة اعداد. - عوضا  عن لفظ )هو( - ومع لفظ )القدير(

 نكتفي ال ن هبذه النكتة، اذ الناكت كثرية يف مجموع لفظ اجلالةل.

نتظ رادة.النكتة الثانية: ويه ابعتبار السور القرأ نية، ولها ايضا  ناكت كثرية، ولها توافقات تدل عىل ا   ام وقصد وا 

مهنا: ان عدد لفظ اجلالةل)هللا ( يف سورة )البقرة( مساٍو لعدد أ ايهتا، والفرق أ ربعة أ عداد. وهناك أ ربعة الفاظ 

اّل هو( وهبا يمت التوافق. هل ا   من )هو( بدال  عن لفظ)هللا ( كام هو يف )الا 

أ ايهتا ويساوهيا، ولكن لفظ )هللا ( ورد وان عدد لفظ اجلالةل )هللا ( يف سورة )أ ل َعران(، متوافق مع عدد 

يف مائتني وتسع أ ايت بيامن عدد أ ايت السورة مائتا أ ية، فالفرق اذن تسع أ ايت، والختل الفروق الصغرية يف 

 مثل هذه املزااي الالكمية والناكت البالغية، اذ تكفي التوافقات التقريشية.
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نعام( يتوافق ايضا  مع مجموع عدد ما يف هذه السور الثال  وان عدد أ ايت السور الثال  )النساء واملائدة وال  

ن عدد ال ايت ـ أ ربعامئة واربع وس تون، وعدد لفظ اجلالةل )هللا (  ـ من لفظ اجلالةل )هللا ( اذ ا  يف هذه السور 

 اربعامئة وواحد وس تون، وهام متوافقان متاما ، اذا عّد لفظ اجلالةل يف الشسمةل.
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ظ اجلالةل يف السور امخلس الاوىل؛ هو ضعف عدد لفظ اجلالةل يف سور )الاعراف وكذكل فان عدد لف

والانفال والتوبة ويونس وهود(، اي ان عدده يف هذه السور امخلس الثانية هو نصف عدده يف السور امخلس 

 الاوىل.

 ذكل النصف.وان عدد لفظ اجلالةل يف السور التالية )يوسف والرعد وابراهمي واحلجر والمنل( هو نصف 

مث ان عدده يف سور)الارساء والكهف ومرمي وطه والانشياء واحلج( 
1

 نصف نصف ذكل النصف. 

وان السور التالية بعدها خَبمس سوٍر ومَخس سٍور تدوم بتكل النس بة تقريبا . ولكن هناك فروق ببعض ال عداد 

 الكرسية، والبأ س يف مثل هذه الفروق يف مثل هذا املقام اخلطايب.

: ان قسام  مهنا مائة واحدى وعرشون، وأ خر مائة ومخس وعرشون وأ خر مائة واربع ومخسون. وأ خر مائة مثال  

 وتسع ومخسون.

مث ان يف السور امخلس التالية تبدأ  من )سورة الزخرف( يزنل العدد اىل النصف، اي يزنل اىل نصف نصف 

 ذكل النصف.

عدد نصف نصف نصف نصف ذكل النصف، ولكن والسور امخلس اليت تبدأ  من )سورة النجم( يكون ال

 بصورة مقاربة، والرضر يف فروق الكسورات الصغرية يف مثل هذه املقامات اخلطابية.

 مث يف ثال  مجموعات من السور امخلس الصغرية، ثالثة أ عداد من لفظ اجلالةل.

 حمكة وانتظام. فهذه الكيفيات تدل عىل ان املصادفة مل ختالط أ عداد لفظ اجلالةل، بل عينت وفق

 النكتة الثالثة: للفظ اجلالةل )هللا (، ويه املتوهجة اىل اوضاعها يف صفحات املصحف الرشيف، وذكل :

--- 
1
لقد انكفف رس حسب هذه التقس اميت امخلاس ية )مخس سور مث مخس سور( وجّسل هنا ست سور بدال  عن مخس   

السادسة قد دخلت غيبا  اي خارجة عن ارادتنا ليك التضيع هذا الرس مهنا، دون علمنا مجيعا ، ذلا مل يبق لنا ريب من ان 

 يف النصفية .ــ املؤلف.
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ان عدد لفظ اجلالةل يف الصحيفة الواحدة، هل عالقة بوجه تكل الصحيفة اليمىن، وابلصحيفة املقابةل ذلكل 

 ا.الوجه، واحياان  ابلصحيفة املقابةل لها يف اجلانب ال يرس، وبوجه ماوراءه
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وقد تتبعُت هذا التوافق يف نسخٍة من مصحفي، فرأ يت توافقا  بنس بة عددية مجيةل للغاية، عىل ال غلب، وقد 

وضعت اشارات علهيا يف مصحفي، فكثريا  ما اكنت تتساوى واحياان  تصبح نصفا  او ثلثا ، وعىل لك حال تُفعر 

 ِبمكة وانتظام.

 لواحدة.النكتة الرابعة: يه التوافقات يف الصحيفة ا

وقد اتبعُت مع اخواين ثال  او اربع نسخ خمتلفة من املصحف، قابلناها بعضها ببعض، فتوصلنا اىل قناعة ابن 

التوافقات مطلوبة ايضا  يف مجيعها، ولكن وقع شئ من اخللل يف التوافقات بسشب مراعاة مس تنسخي املطابع 

 مقاصد اخرى.

مجموع القرأ ن يف عدد لفظ اجلالةل البالغ )أ لفني ومثامنائة وس تة(  فاذا ما نُظمت ونّسقت فستفاهد التوافقات يف

ابس تثناء اندر جدا ، وستفعر يف ذكل نور انجاز عظمي. ل ن فكر الانسان الميكن ان حييط هبذه الصفحات 

 الواسعة جدا ، واليس تطيع ان يتدخل فهيا قطعا .

 اما املصادفة فالتنال يدها هذه الاوضاع احلكيمة.

تكتب جمددا  مصحفا  رشيفا  ليّبز )النكتة الرابعة( اىل حٍد ما مع احملافظة عىل حصائف املصاحف وحنن نس  

ال كرث انتفارا ، واحملافظة عىل سطورها مع تنظمي ملواضع منه تعّرضت لعدم الانتظام بسشب هتاون ارابب 

 ُاظهر فعال .الصناعة، وعند ذكل س يظهر رس انتظام التوافقات احلقيقي ان شاء هللا،  وقد 

 اللهم ايمزنل القرأ ن ِبق القرأ ن فهّمنا أ رسار القرأ ن ما دار القمران

 وصل وسِل عىل من انزلت عليه القرأ ن وعىل أ هل وحصبه امجعني..

 أ مــيـن .
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 القسم اخلامس

 وهو الرساةل اخلامسة

حميِ  مْحِن  الرَّ  ِبْسِم هللا الرَّ

 (35)النور:)هللا نوُر الّسمواِت والارض( 

يف حاةل روحية يف شهر رمضان املبارك شعرُت بنور من أ نوار هذه ال ية الكرمية، ورأ يت ما يف به اخليال؛ ان 

املفهورة، واملس هتةل  "أ ويس القرين"املوجودات مجيعها، والاحياء لكها تنايج رهبا اجلليل وتترضع اليه مبناجاة 

 بـ:
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 لوق.. وانت الرزاق واان املرزوق... اخل.الهيي أ نت ريب واان العبد .. وانت اخلالق واان اخمل

لهية هو نور لّك عامل من  فرأ يت يف هذه الواقعة القلبية اخليالية ما أ ورثين القناعة ابن لك امس من الاسامء اال 

 العوامل الامثين عرشة أ لفا ؛ اكل يت:

لعامل، لك عامل يُغلّف ابلوٍف ان اوراق الورد مثلام تغلف الواحدة الاخرى، تسرت اليت تلهيا، كذكل رأ يت هذا ا

من الاس تار واحلجب، فتسرت حتهتا عوامل اخرى. ورأ يت كذكل، انه لكام رفع س تار وازيل جحاب اذا بعامل أ خر 

يظهر جتايه، وان ذكل العامل يرتاءى يل يف ظلمة دامـسة ووحفة رهيـبة كام تـصـوره ال ية الـكــرمية:)أ و 

يهُ  موٌج ِمْن فوقِه َموٌج من فوقه َُساٌب ظلامٌت بعـضها فوَق بعٍض اذأ  أ خرَج يَدُه مل  َكُظلامٍت يف ِبٍر لُّجي يَغف َ

 (.49)النور:يكْد يَرهيا وَمن مل جَيَعل هللا هُل نورا  مفا هُل من نور(

لهيي تفع شعاعا  عظامي  كنور يغمر ذكل  واذ اان أ رى هذا العامل يف مثل هذه الظلامت اذا جبلوة من جلوات امس ا 

امل من أ وهل اىل أ خره ابلنور. فلكام بدا مفهد من مفاهد هذه العوامل، ويُرفع س تار من اس تارها أ مام العقل، الع

 ينفتح ابب اىل عامل أ خر
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أ مام اخليال. واذ يرتاءى انه غارق يف ظالم، بسشب الغفةل، واذا ابمس الهيي يتجىل اكلفمس املنرية، فينّور ذكل 

 العامل لكه.. وهكذا.

 اس متر طويال  هذا السري القليب والس ياحة اخليالية، نذكر مهنا: ولقد

انين ملا رأ يت عامل احليواانت، وتأ ملت يف نجزها وضعفها وشدة حاجاهتا وشدة عوزها وجوعها، بدا يل ذكل 

مس )الرمحن( يرشق اكلفمس الساطعة من برج  العامل، انه عامل غارق يف ظالم دامس وحزن مالزم، واذا اب 

 لرزاق( ـ أ ي يف معناه ـ فنّور ذكل العامل برمته بضياء الرمحة.امس )ا

مث رأ يت بني ذكل العامل، عامل احليواانت، صغارها والاطفال، رأ يهتا ويه تنتفض ضعفا  ونجزا  وحاجة، فعاملها 

مس )الرحمي( يرشق من برج  مظِل قامت، هيّز عواطف وشفقة لك من يراه.. واذ أ ان أ رى هذه احلاةل املؤملة اذا اب 

)الففقة( وينرش أ ضواءه الزاهية عىل العامل لكه وحّوهل اىل عامل هبيج حلو لطيف، بل حّول دموع الفكوى 

 والعطف واحلزن اىل دموع تتقطر فرحا  ورسورا  وشكرا .

مث ُرفع الس تار واذا مبفهد عامل الانسان يرتاءى أ مايم، مكفاهد السيامن، وهو عامل قد غف يه الظالم ادلامس، 

وتلفه الظلامت الكثيفة والرعب املس تدمي، حىت اس تغثت من شدة فزعي ومن هول مارأ يت، حيث رأ يت: ان 

ال مال املغروزة يف الانسان واملمتدة اىل الابد، وأ ن أ فاكره وتصوراته احمليطة ابلكون، وان مهمه واس تعداداته 

ـ يف هذا الانسان ومواهبه اليت تطلب البقاء ال بدي والسعادة ال بدية ويه التواقة  اىل اجلنة اخلادلة، يمكن معه 
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ايضا  ـ فقر شديد وحاجة دفينة، رمغ توهجه اىل مقاصد التنهتيي، ومطالب المنهتيى لها، مع ضعف مالزم رمغ 

انه معّرض لهجامت مصائب واعداء كثرية.. زد عىل ذكل؛ ليس هل االّ َعر قصري جدا ، وحياة تعيسة، وعيش 

زوال والفراق الذلين يوجعان قلبه أ ملا  شديدا  دااما ، حيث ينظر ـ بنظر الغفةل ـ اىل مضطرب، يذوق مرارة ال

 القّب املاثل أ مامه أ نه ظلامت رسمدية، يُرىم هبم يف تكل احلفرة املظلمة أ فرادا  وجامعات.

نسانية مع القلب مفا أ ن رأ يت هذا العامل عامل الانسان غارقا  يف مثل هذه الظلامت، حىت هتيأ ت مجيع لطائفي الا

والروح والعقل، بل مجيع ذرات وجودي للباكء والاس تغاثة، واذا ابمس هللا )العادل( يرشق من برج 

 أ ي يف معناه - )احلكمي(، وابمس )الرمحن( يرشق من برج )الكرمي( وابمس )الرحمي( يرشق من برج )الغفور(

- 
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يي( يرشق من برج )احملسن(، وابمس )الرب( يرشق وابمس )الباعث( يرشق من برج )الوار (، وابمس )احمل

لهية عوامل كثرية جدا  مضن عامل الانسان، وفتحت نوافذ من عامل  من برج )املاكل(. فنّورت هذه الاسامء اال 

 ال خرة املنّورة. ونرثت أ نوارا  ساطعة عىل دنيا الانسان املظلمة.

رض، فظهر أ مام اخليال عامل رهيب، اذ القوانني مث رفع س تار أ خر عن مفهد عظمي أ خر، وهو مفهد عامل الا

العلمية املظلمة للفلسفة جتعل الانسان الضعيف يف ظلمة موحفة، حيث تسري الارض يف فضاء العامل غري 

احملدود برسعة تفوق رسعة القذائف بس بعني مرة، وتدور يف مسافة تبلغ مخسا  وعرشين أ لف س نة يف س نة 

بعرث وتتفتت يف لك وقت وأ ن مبا حتمل يف جوفها من زالزل هائةل ويه املعمرة واحدة، ويه اليت ميكن ان تت 

الهرمة.. ولفدة قتامة الظالم اخملمي عىل هذا العامل، دار رأ يس من هولها، واذا ابمس )خالق السموات والارض( 

قت من واسامء هللا؛ )القدير، العلمي، الرب، هللا، رب السموات والارض، مسّخر الفمس والقمر( أ رش 

أ براج الرمحة والعظمة والربوبية، فنورت ذكل العامل اذلي خمّي عليه الظالم بأ نوار ساطعة، حولت تكل الكرة 

الارضية اىل مايف به سفينة س ياحية، يف منهتيى الانتظام والتسخري والكامل والراحة والاطمئنان، ورأ يهتا اهنا 

 حقا  هميأ ة للتزنه والس ياحة والاس تجامم والتجارة.

لهية املتوهجة للكون، ينور اكلفمس العظيمة عاملا   حاصل الالكم: ان لك امس من أ لف امس وامس من الاسامء اال 

ذ اكنت ترتاءى جلوات الاسامء الاخرى مضن جتيل لك  من العوامل، بل ينور لك ما يف تكل العوامل من عوامل، ا 

 امس من الاسامء، وذكل برس ال حدية.

احة ينشسط ويزداد شوقه اىل املزيد مهنا لكام رأ ى أ نوارا  خمتلفة وراء لك ظلمة. حىت فك ن القلب يف هذه الس ي

انه اراد ركوب اخليال ليجول يف السامء، وعندها رفع الس تار عن مفهد واسع عظمي جدا ، فدخل القلب يف عامل 

 الساموات، ورأ ى:
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رض جسامة، وتسري أ رسع مهنا وتدور ان تكل النجوم اليت تنرث الابتسامات النورانية يه أ عظم من كرة الا

 متداخةل فامي بيهنا، لو ضيعْت احداها طريقها، واتهت دقيقة
#531 

واحدة، الصطدمت اذن مع غريها، وعندها تنفلق وتدوي دواي  هائال  وتندلق احفاء الكون ويتفتت. فالتفع 

ختمي علهيا الظلامت ادلاامة. وهكذا رأ يت  النجوم بعُد نورا  بل تس تطري انرا ، والتوزع الابتسامات النورانية بل

ـ عاملا  واسعا  خاليا  رهيبا  حمريا  مذهال . فندمت عىل جمييئ الهيا أ لف ندم، ولكن واان أ عاين  - الساموات هبذا اخليال 

ـ )رب السموات والارض( ولـ)رب املالئكة والروح ( ترشق جبلواهتا من برج    هذه احلاةل اذا ابالسامء احلس ىن ل

. فالمتست النجوُم اليت غفيهتا (2)الرعد:. و )وخّسر الفمس والقمر( (5)املكل:)ولقد زينّا الّسامء ادلنيا مبصابيح( 

الظلامت ملعة نور من تكل ال نوار العظيمة ـ من حيث ذكل املعىن  استنارت السامء مبصابيح بعدد النجوم. 

ت ابملالئكة والروحانيات وَّعرت بعد ان اكنت  تُظن خالية خاوية، ورأ يت ان تكل الفموس والنجوم وامتل 

اجلارية ك هنا جيش من جيوش رب العاملني، سلطان ال زل والابد، وك هنا تتحرك وتدور مضن مناورة راقية، 

 تظهر عظمة ربوبية ذكل املليك املقتدر.

ت  لو اكنوا فقلت مبا أ مكل من قوة، بل لو اس تطعت لتلوت بّك ذرات وجودي، وبلسان مجيع اخمللوقا

 يسمعون يل  ال ية الكرمية:

)هللا نوُر الّسمواِت والارِض َمثَُل نورِه مكفكوٍة فهيا ِمصباٌح املصباُح يف زجاجٍة الزجاجُة ك هنا كوكٌب ُدرّي يوقَُد 

ـُيضء ولو مل متسسُه انٌر نوٌر عىل نوٍر هيدي هللا  لنورِه من جشرٍة مباركٍة زيتونٍة ال رشقيٍة والغربية ياكد زيهتا ي

 .(35)النور:من يفاء( 

 ورجعت اىل الارض وهبطت من السامء، وأ فقت من تكل الواقعة، وقلت:

 امحلد هلل عىل نور الاميان والقرأ ن
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 القسم السادس

 وهو الرساةل السادسة

 كتب هذا البحث تنشهيا  لتالميذ القرأ ن وايقاظا   للعاملني هل ليحول دون اخنداعهم .

حميِ بِْسِم هللا  مْحِن  الرَّ  الرَّ

 (113: هود) (النار فمتّسمك ظلموا اذلين اىل والتركنوا)

ان هذا القسم السادس، جيعل ابذن هللا، س تا  من دسائس ش ياطني الانس واجلن ابئرة عقيمة، ويسد يف  "
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 ."الوقت نفسه س تة من س بل الهجامت 

 ادلسيسة الاوىل

ـ مبا اس توحوه من ش ياط ني اجلن ـ ان خيدعوا خدام القرأ ن ويرصفومه عن ذكل العمل حياول ش ياطني الانس 

 املقدس وذكل اجلهاد املعنوي الرفيع، وذكل بزتيني حب اجلاه والفهرة هلم، اكل يت :

ان يف الانسان ـ بصورة عامة ـ ويف لك فرد من أ فراد أ هل ادلنيا رغبة جزئية او لكية يف حب اجلاه اذلي هو 

مرموقة يف نظر الناس. حىت ينساق الانسان بدافع من احلرص عىل الفهرة اىل الرايء بعينه، ونيل مواقع 

التضحية ِبياته اش باعا  لتكل الرغبة. فهذا الفعور هو يف غاية اخلطورة عىل أ هل ال خرة. وهو يف منهتيى الااثرة 

يف الانسان وجانب  والنفوة ل هل ادلنيا، فضال  عن انه منبع كثري من ال خالق الرذيةل. علام  انه طبٌع ضعيف

واٍه فيه. اي ميكن ان يس تغهل َمن يالطف شعوره هذا، بل يغلبه هبذا الفعور وجيذبه اىل نفسه. ذلا فان احامتل 

اس تغالل امللحدين الخواين من هذا اجلانب الضعيف يف النفس الانسانية هو أ خوف ما اخافه، واقلق عليه. 

ري امحليمني فأ لقومه يف هاوية املهاكل اذ قد جّروا ـ هبذه الصورة ـ بعض اصدقايئ غ
1

 . 

--- 
1
 ويغرتّ  ابلقوة امللحدين تيار ميدّ  اذلي ولكن الاس تاذ" مع قلوبنا ان اولئك البائسني حيس بون اهنم الهيلكون بقوهلم: "ان  

 وويفّ  طاهر قليب "ان الهالك عىل املرشف هذا قول فان .يفعر ان دون من هلم للتجسس يُس تغل قد بل بدعاايهتم،

 :هل فيقال احلد ، فيقع منه، خترج برحي واذا صالته، يف الاخبثني يدافع خشص :ال يت ابملثال ششيه اس تاذي" ملسكل

 .ــاملؤلف .!نقي؟ طاهر قليب ان صاليت، تفسد ِلمَ  :فيجيهبم صالتك، بطلت لقد
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 فيا اخويت وزماليئ يف خدمة القرأ ن!

من جواسيس أ هل ادلنيا، واذلين يرّوجون ل هل الضالةل، او تالميذ ان اذلين يأ تونمك من حيث حب الفهرة 

 الف يطان، قولوا هلم:

ان رىض هللا س بحانه، واال كرام الرحامين، والقبول الرابين، ملقام عظمي جدا ، ِبيث يبقى دونه اقبال الناس 

 وانجاهبم ِبمك ذرة ابلنس بة اىل ذكل املقام الرفيع.

لهية حنوان، فهذا حسشنا وكفاه توهجا . اما اقبال الناس وتوهجهم فامنا يكون فان اكن هناك توجه من الرمح ة اال 

مقبوال  ان اكن ظال  من انعاكس توجه رمحته تعاىل، واالّ فال يُطلب وال يُرغب فيه قطعا ، النه ينطفئ عند ابب 

 القّب، واليساوي هناك رشوى نقري.

 مل يُمَح من الانسان يلزم رصف وهجه اىل هجة اخرى اكل يت :مث ان الفعور ِبب اجلاه هذا، ان مل يُكَبح، و

ـ رمبا تكون هل هجة مرشوعة وذكل لنيل الثواب ال خروي، وبنية كسب دعوات  ـ حب اجلاه  ان ذكل الفعور 
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 ال خرين، من حيث التأ ثري احلسن خلدمة القرأ ن، بناء  عىل المتثيل ال يت :

والكامل من الطيبني املوقرين، واكن يف الباب او يف ال روقة  هب ان )جامع اايصوفيا( مكتظ بأ هل الفضل

 صبيان وحقون وسفهاء سفةل، واكن عىل الف بابيك س ّياح اجانب مغرمون ابللهو واللعب.

فاذا ما دخل أ حد اجلامع، وانضم اىل تكل امجلاعة الفاضةل، وتال أ ايت من اذلكر احلكمي تالوة عذبة، فعندئٍذ 

أ هل العِل والفضل اليه، ويكس بونه ثوااب  عظامي  بدعاهئم هل ورضامه عنه. ااّل ان هذا تتوجه انظار أ لوف من 

 الامر اليروق اولئك الصبيان الوحقني وامللحدين السفهاء والاجانب املعدودين.

ولكن لو دخل ذكل الرجل اجلامع وامجلاعة الفاضةل وبدأ  ابلغناء املاجن، ورشع ابلرقص والصخب، فس يكون 

اب ورسور اولئك الصبيان السفهاء، ويالطف َعهل اولئك الغواة، وجيلب اليه ابتسامات ساخرة موضع انج

من الاجانب اذلين يرّسون برؤية نقائص املسلمني، بيامن تنظر اليه تكل امجلاعة الغفرية الفاضةل يف اجلامع نظرة 

هانة، ويرونه يف ادىن ادلراكت ويف اسفل سافلني.  حتقري وا 
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ر هذا: فان العامل الاساليم، وقارة أ س يا، جامع عظمي ومن فيه من املؤمنني وأ هل احلقيقة، مه امجلاعة وعىل غرا

الفاضةل يف ذكل اجلامع، واولئك الصبيان الوحقون مه اولئك املزتلفون ذوو العقول الصبيانية، واما اولئك 

والمةل. اما الاجانب املتفرجون، فهم املفسدون السفهاء فهم امللحدون املتفرجنون، اذلين اليعرفون دينا  

 الصحفيون اذلين ينرشون أ فاكر الاجانب.

فّك املسلمني والس امي من ذوي الفضل والكامل، هلم موقع يف هذا اجلامع املهيب، لٌك حسب درجته، وتلفت 

ـ اذلي هو اساس الاسالم  اليه الانظار حسب موقعه، فان صدرت منه اعامل وترصفات تمن عن الاخالص 

ـ وابتغاء رىض هللا، عىل وفق ما أ مر به القرأ ن العظمي من احاكم وحقائق، ونطق لسان حاهل ال ايت القرأ نية 

، عندئذ يدخل مضن ادلعاء اذلي يدعوه لك فرد من افراد العامل الاساليم وهو : )اللهم اغفر للمؤمنني  معىن 

املؤمنني. ولكن اليبدو موقعه يف نظر بعض واملؤمنات ( ويكسب حظا  منه، ويكون ذا عالقة أ خوية مع مجيع 

 اهل الضالةل ممن مه اكحليواانت املرضة، وال تظهر ماكنته دلى امحلقى اذلين مه اكلصبيان امللتحني.

ولو أ دار ذكل الرجل ظهره عن جمد أ جداده اذلين يعّدمه رمز شـرفه، وتنـاىس تأ رخيه اذلي يعتّبه مدار خفره، 

دة السلف الصاحل اذلي يعّده مستند روحه، وابرش ابعامل وترصفات ملوثة ابلهوى وترك اجلادة النورانية جا

والرايء نيال  للفهرة وارتاكاب  للبدع فانه يرتدى معىن  يف نظر اهـل احلقيقة والاميـان اىل ادلرك الاسـفل، اذ 

ويستثقل أ عامل امثال هذا املؤمن همام اكن جاهال  ومن عوام الناس، فان قلبه يفعر وان مل يدرك عقهل، فينفر 

 الرجل من املعجبني بأ نفسهم وذكل مبضمون احلديث الرشيف :

)اتقوا فراسة املؤمن فانه ينظر بنور هللا( 
1

 . 
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وهكذا يسقط الاانين املفتون ِبب اجلاه والالهث وراء الفهرة )الرجل الثاين( ويرتدى اىل اسفل سافلني يف 

وقعا  مفؤوما  موقتا  دلى عدد من السفهاء الساخرين الطائفني، اذ نظر جامعة غفرية غري حمدودة، ويكسب م

 ال جيد حوهل غري

--- 
1
( واس ناده حسن. وانظر 19/225( قال الهيمثي يف اجملمع )4/14( وابو نعمي يف احللية )7417رواه الطّباين يف الكبري )  

 ـ املرتمج . 1/42التفصيل يف كفف اخلفاء 
#535 

هل يف ادلنيا وسشب عذاٍب يف الّبزخ واعداء يف ال خرة كام قال تعاىل : )ال خالُء يَوَمئٍذ  أ صدقاء مزيفني مرضين

اّل املُتقنَي(   .(27)الزخرف:بَعــُضهم لَبعٍض عَدّو ا 

ن مل يُزل حب اجلاه من قلبه، يكسب نوعا  من مقام معنوي مرشوع هميب،  اما الرجل يف الصورة الاوىل فا 

حب اجلاه املغروز فيه، ولكن برشط اختاذ الاخالص ورىض هللا اساسا  هل، مع عدم يف بع اش باعا  اتما  عرق 

 اختاذ حب اجلاه هدفا  هل.

فهذا الرجل يفقد شيئا  ضئيال ، بل ضئيال  جدا ، مما ال امهية هل، ولكن يكسب عوضه شيئا  كثريا ، بل كثريا  جدا ، 

فسه عددا  من الثعابني وجيد بدال  عهنا كثريا  من خملوقات مما هل قيمة عظيمة مما الرضر فيه. بل انه يطرد عن ن 

مباركة صديقا  هل، فيس تأ نس هبم. او يكون مكن هيّيج ما حوهل من الزانبري، االّ انه جيلب لنفسه النحل اليت يه 

سقاة رشاب الرمحة فيس تِل من ايدهيم العسل. اي انه جيد من الاحباب من يفيض عليه بدعواهتم ويسقون 

 رشااب  سلسشيال  اكلكوثر، جُيلب هل من أ طراف العامل الاساليم، ويسجل ثوااب  هل يف دفرت اعامهل. روحه

ولقد أ لقيُت ـ يف وقت ما ـ حفوى المتثيل السابق بقوة ورصامة يف وجه انساٍن صغري اكن يفغل مقاما  عظامي  

 ال رتاكبه حامقة كبرية يف سشيل الفهرة.دنيواي ، واذلي اصبح موضع اس هتجان وخسرية من قبل العامل الاساليم 

 هّزه ذكل ادلرس هّزا  عنيفا ، ولكن لعدم اس تطاعيت انقاذ نفيس من حب اجلاه مل ينهبه ايقاظي ذاك.

 ادلسيسة الثانية

ان الفعور ابخلوف شعور َعيق يف كيان الانسان، وان الطغاة والظاملني املاكرين يس تغلون كثريا  هذا الفعور 

فيلجمون به اجلبناء، ويس تفيد كثريا  جواسيس اهل ادلنيا ودعاة الضالل من هذا الفعور دلى  دلى الانسان

العوام والس امي دلى العلامء، فُيلقون يف روعهم اخملاوف ويثريون فهيم الاوهام، مبثل خشص حيّال يُظهر ل حدمه 

لوراء حىت يُقّربَُه من احلافة فريديه عىل ما خيافه ـــ وهو عىل سطح دار ـــ  فيثري اوهامه ويدفعه تدرجييا  اىل ا

عقبه، فهيكل. كذكل يثري اهل الضالةل عرق اخلوف دلى الناس فيدفعوهنم اىل التخيل عن امور جسام من 

 جراء خماوف اتفهة القيمة لها. حىت يدخل بعضهم يف مف الثعبان لئال تلسعه بعوض!

436



#536 

يهتيب ركوب الزورق،  ـ وبصحبيت عامل جليل ـ رمحه هللا أ ذكر مثاال : جئُت ذات مساء اىل جرس اس تانبول

ولكننا مل جند وساطة نقل سوى الزورق، وحنن مضطرون اىل اذلهاب اىل جامع ايب ايوب الانصاري فاحلحت 

 عليه اذ ال حيةل لنا ااّل ركوبه. فقال:

 ـ أ خاف... رمبا نغرق! -

 قلت هل: ُك يُقّدر عدد الزوارق يف هذا اخلليج؟

 رمبا أ لف زورق.قال: 

 قلت: ُك زورقا  يغرق يف الس نة؟

 قال: زورق او اثنان، وقد اليغرق يف بعض الس نني!

 قلت: ُك يوما  يف الس نة؟

 قال: ثالمثائة وس تون يوما .

قلت: ان احامتل الغرق اذلي اس تحوذ عىل ذهنك، وااثر فيك اخلوف، هو احامتل واحد من بني ثالمثائة 

 خياف من هذا الاحامتل اليعّد انساان   والحيواان ! وس تني أ لف احامتل. فاذلي

 مث قلت هل: تُرى ُك تقّدر ان تعيش بعد ال ن؟

 قال: اان ش يخ كبري، رمبا اعيش عرش س نوات اخرى!

قلت: ان احامتل املوت واقع يف لك يوم، حيث ال جل خمفٌي عنا. ذلا فهناك احامتل املوت يف لك يوم، اي كل 

حامتٍل للموت. فليس امامك اذن احامتل واحد من بني ثالمثائة أ لف احامتل ـــ كام يف ثالثة أ الف وس امتئة ا

ـ وامنا احامتل من بني ثالثة أ الف احامتل فلرمبا يقع الاحامتل هذا اليوم. مفا عليك اذن االّ الهلع والباكء،  الزورق ــ

 وكتابة وصيتك!

 هو يرجف، قلت هل وحنن يف الزورق :اثّر هذا الالكم فيه وأ ب اىل رشده، فركّبته الزورق و 

ان هللا س بحانه وتعاىل قد منحنا الفعور ابخلوف لنحفظ به احلياة، اللهدم احلياة وختريهبا، ومل مينحنا هذا 

الفعور لنجعل احلياة أ ليمة ومعضةل ومرهقة. فان اكن اخلوف انش ئا  من احامتلني او ثالثة بل حىت من مخسة 

 ه،او س تة احامتالت فالبأ س ب
#537 

ن اكن اخلوف انش ئا  من احامتل واحد من بني  فلرمبا يعّد ذكل خوفا  مرشوعا  من ابب احليطة واحلذر. اما ا 

.  عرشين او اربعني احامتال  فليس هذا خوفا ، وامنا ومٌه يس تويل عىل الانسان وجيعل حياته عذااب  وشقاء 
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لفون الهل الاحلاد لريهبوُك وجيعلوُك تتخلون عن هجادُك فيا اخويت! اذا ما جهم عليمك همرجو اهل الضالةل واملزت 

 املعنوي املقدس، قولوا هلم:

حنن حزب القرأ ن، حنمتي بقلعة القرأ ن العظمي احلصينة، والقرأ ن العظمي حمفوظ حيفظه الرب الكرمي بقوهل تعاىل  

اّن هَلُ حلَاِفظون(  اّن حَنُن نَّزلنا اذِلكَر وا  ور عظمي هو سور)َحسشُنا هللا وِنعَم الَوكيُل( فلقد احاطنا س (1)احلجر:)ا 

فلن تس تطيعوا ان تدفعوان ـ ابختياران ـ اىل طريق يؤدي حامت  اىل أ الف ال رضار اليت تلحق  (173)أ ل َعران :

ِبياتنا الابدية خوفا  من احلاق رضر بس يط ابحامتٍل واحد من بني أ لوف الاحامتالت ِبياتنا ادلنيوية القصرية 

 هذه.

اذلي هو زميلنا يف خدمة  "سعيد النوريس"لوا هلم: َمن منا وَمن مثلنا يف طريق احلق قد ترضر بسشب وقو 

القرأ ن الكرمي، واس تاذان يف تدابري أ مور تكل اخلدمة املقدسة ورائدان يف العمل؟ وَمن من طالبه اخلواص قد 

خينا هذا ابتلوا ببالء حىت نشتىل حنن ايضا ، او نضطرب ونقلق من خوف ذكل البال ء اذلي قد يزنل بنا. فل 

خوته منذ حوايل ثالثني س نة رمغ تدخهل  الوٌف من اصدقاء واخوان ال خرة، ومل نسمع ان رضرا  اصاب أ حد ا 

تدخال  مؤثرا  يف احلياة الاجامتعية طوال تكل املدة اليت اكن ميكل مطرقة الس ياسة وقوهتا، بيامن ال ن الميكل 

( 31مطرقة الس ياسة. وعىل الرمغ من ان امسه قد مُض سابقا  مع َمن مه يف حواد  ) سوى نور احلقيقة بدال  من

مارت  
1

 واهلكوا قسام  من اصدقائه، ااّل انه تبني فامي بعد، ان احلادثة اكنت مدبّرة من قبل 

--- 
1
 قفةل" شحسب التقومي الرويم، ويه حادثة مترد وعصيان عسكري، بدأ  يف معسكر "طا 1325/ مارت 31حادثة   

 بعض وقتلوا الفوارع اىل املمتردون اجلنود نزل مث املدينة، يف الاخرى املعسكرات اىل المترد انترش مث اس تانبول يف

 حيد  ان ميكن لاكن معسكراهتم يف اجلنود عىل النوريس الاس تاذ القاها اليت اخلطب  ولوال .والضباط والنواب الوزراء

 .املمتردين للجنود  ملطفا   عامال   اكنت اذ عواقبه، حتمد ماال

أ ي بعد اعالن املرشوطية الثانية ووصول مجعية الاحتاد والرتيق اىل موقع مؤثر  1191/ نيسان/13واحلادثة وقعت يف 

يف احلمك . ُاهتم السلطان عبدامحليد ظلام  ابفتعاهل هذا المترد، واس تدعت امجلعية مددا  عسكراي  من مقرها الرئيس يف 

ال العسكري املدد هذا تف تيت مبقدوره  اكن السلطان أ ن ومع "سالنيك"  اجليش وصول وبعد .لدلماء حقنا   يفعل مل انه ا 

 امجلعية فانهتزت الكثريين اعدمت عسكرية، حممكة واسست المترد، عىل وقىض العرفية الاحاكم اعلنت اس تانبول، اىل

 .املرتمج - . 1909/نيسان /27 يف السلطان بعزل وقامت احلركة هذه

#538 

ُأانس أ خرين. وان اصدقاءه مل يترضروا بسشب صداقته بل بسشب اعدائه. فضال  عن انه انقذ كثريا  من أ صدقائه 

 يف ذكل الوقت.

 فبناء  عىل هذا عليمك اي اخواين ان تقولوا للمزتلفني من اهل الضالةل:
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الاف الاحامتالت. ينبغي االّ خيطر  اننا النرىض ان تضيع خزينة ابدية ابحامتل خوٍف من بني أ لف بل من بني "

 وعليمك اياخواين ان تطردومه وترضبوا هبذا الالكم عىل أ فواههم. "هذا ببال أ مثالمك ايش ياطني الانس 

 وقولوا ل ولئك املزتلفني ايضا  :

اذا اكن البالء والهالك انش ئني من احامتل بنس بة مائة ابملائة الابحامتل واحد من مئات ال لوف من 

ن كنا منكل ذرة من عقل، ل نه شوهد بتجارب الاح امتالت، فاننا النرتك وال نتخىل عنه )عن سعيد النوريس( ا 

عديدة واليزال يفاهد؛ ان اذلين هيينون اس تاذمه او اخواهنم الكبار اايم املصائب والبالاي، تزنل هبم املصيبة 

جمازاة السفةل. فمتوت أ جسادمه وهتكل أ رواهحم اوال . فضال  عن اهنم يعاملون معامةل جائرة دون رمحة وجيازون 

 معىن  من اذلل واملهانة. واذلين يعاقبوهنم اليففقون علهيم، الهنم يقولون :

ان هؤالء قد خانوا اس تاذمه العطوف علهيم، فالبد اهنم منحطون سفةل، اليس تحقون الرمحة، بل التحقري 

 والاهانة.

ما ُسق انساان  حتت اقدامه، وبدأ  املظلوم بتقبيل اقدامه، فان قلبه مفا دامت احلقيقة هكذا، وان الظامل اذا 

ينسحق بسشب تكل املذةل قبل رأ سه ومتوت روُحه قبل جسده. فيفقد رأ سه ومتحى عزته ورشفه كذكل، اذ 

نه اببداء الضعف جتاه ذكل الظامل القايس يفجعه عىل ُسقه اكرث.  ا 

 نه ينقذ قلبه وروحه، ويصبح جسده شهيدا  مظلوما .بيامن لو بصق املظلوم يف وجه ذكل الظامل فا

 نعم! ابصقوا يف وجوه الظاملني الصفيقة!

وحيامن احتل الانلكزي اس تانبول، ودمّروا املدافع يف املضيق )يف اس تانبول( سأ ل يف تكل الاايم رئيس اساقفة 

 دار احلمكة الاسالمية الكنيسة الانلكيكية من املف يخة الاسالمية س تة اس ئةل، وكنت حينئٍذ عضوا  يف

 فقالوا يل:
#539 

 ـ اجب عن اس ئلهتم بس امتئة لكمة كام يريدون. -

 قلت:

 ان جواب هذه الاس ئةل ليس س امتئة لكمة والست لكامت واللكمة واحدة، بل بصقة واحدة.

ئيس النه عندما داست تكل ادلوةل ابقداهما مضايقنا وأ خذت خبناقنا كام ترون،  ينبغي البصاق يف وجه ر 

 اساقفهتم ازاء اس ئلته اليت سأ لها بّك غرور. ولهذا قلت: ابصقوا يف وجوه الظلمة التافهة.

وال ن أ قول: ان دوةل عظيمة كدوةل الانلكزي، يف الوقت اذلي اكنت حتتل بالدان، فقد اجبهتم ـ بلسان املطابع 

القرأ ين قد كفاين فذكل احلفظ يكون اكفيا  لمك  ـ وحتديهتم. واكن الهالك حمققا  وحمتيا  مائة ابملائة، االّ أ ّن احلفظ
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 مبائة ضعف ازاء ارضار ترد ابحامتل واحد ابملائة من ايدي الظلمة.

 مث اهيا الاخوة:

ان كثريا  منمك قد خدم يف صفوف اجليش، واذلين مل خيدموا يف العسكرية مسعوا حامت ، وَمن مل يسمع فليسمعه 

صابة مين: ان اكرث من جيرح ويصاب يف احل رب مه اذلين هيربون من خنادقهم ومن مواضعهم، وان اقل اجلنود ا 

 مه اولئك الثابتون يف مواضعهم فال ية الكرمية :

نه مالقيمُك(  ّن املَوَت اذلي تَِفّروَن ِمنُه فا  تفري مبعناها الاشاري اىل ان الفارين من املوت  (5)امجلعة:)قُل ا 

 يقابلونه اكرث من غريمه.

 انية الثالثةادلسيسة الف يط

ان الف ياطني يقتنصون الكثريين بف باك الطمع وخّفه. ولقد اثبتنا يف رسائل كثرية بّباهني قاطعة اس تفضناها 

 "ان الرزق احلالل يأ يت بنس بة العجز والافتقار البدرجة الاختيار والاقتدار "من أ ايت القرأ ن احلكمي وبيناته : 

 الئل اليت تبني هذه احلقيقة مهنا:فهناك ماالحيد من الاشارات والامارات وادل

ان الاجشار اليت يه نوع من الاحياء، واحملتاجة للرزق تقف منتصبة يف ماكهنا، يأ تهيا رزقها ساعيا  لها. بيامن 

احليواانت التتغذى والتمنو اكالجشار تغذية ومنوا  اكمال  بسشب حرصها ولهاهثا وراء الرزق. وان اقل الاسامك 

 دة واكرثهاذاكء  وأ شدها بال
#540 

ضعفا  ونجزا  تتغذى بأ فضل وجه مع اهنا تعيش يف الرمل فتظهر بدينة بصورة عامة، بيامن القردة والثعالب وامثاهلام 

 من احليواانت املالكة لذلاكء والقدرة تكون هزيةل ضعيفة لسوء معيف هتا.

 لك ذكل يدل عىل ان وساطة الرزق ليست الاقتدار بل الافتقار.

ـ والاحسان الهيم ابللنب اخلالص هدية وان حسن ا ـ سواء  أ اكنوا اانسا  أ م حيواانت  ملعيفة اليت يرفل هبا الصغار 

لهية من حيث الحيتس بون؛ رمحة  لضعفهم وشفقة عىل نجزمه، وضيق العيش  لطيفة تقدم من خزينة الرمحة اال 

 ار وليست اذلاكء والاقتدار.يف الوحوش الضارية، يدل عىل ان وس يةل الرزق احلالل يه العجز والافتق

وان الهيود املفهورين ابهنم أ حرص الناس عىل احلياة ادلنيا، يس بقون الامم يف سعهيم وراء الرزق، بيامن مه اكرث 

ال مم ذةل وهمانة، واكرثمه تعرضا  لسوء املعيفة، بل حىت أ غنياؤمه يعيفون عيفا  ذليال . والجترح مسأ لتنا هذه 

 لون علهيا ابلراب وامثالها من الطرق غري املرشوعة، الهنا ليست من الرزق احلالل.تكل الاموال اليت حيص

وان كثريا  من الادابء والعلامء يعيفون عيش الكفاف، يف حني يرُثى كثري من البدلاء والبلهاء.. لك ذكل يدل 

ملتسم ابلتولك، عىل ان وس يةل جلب الرزق ليست ابذلاكء والاقتدار، بل ابلعجز والافتقار وابلتسلمي ا
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 وابدلعاء بلسان املقال واحلال والفعل.

ّن هللا ُهَو الّرَزاُق ُذو الُقوِة املَتني(  تعلن هذه احلقيقة، ويه برهان قوي عظمي  (55)اذلارايت:وال ية الكرمية : )ا 

طائفة  دلعواان هذه، ِبيث تتلوها مجيع النبااتت واحليواانت واطفال الانسان بلسان احلال، بل تتلوها لك

 تطلب الرزق.

لهيي، وانه يُنَعم به انعاما ، واملنعم املقّدر هو هللا س بحانه، وهو رحمي وكرمي،  وحيث ان الرزق مقّدر ابلقدر اال 

راقة غري مرشوعة  فليفكر َمن يقبل ماال  حراما  ممحوقا  رشوة لوجدانه بل احياان  ملقدساته، مريقا  ماء وهجه ا 

 س تخفاف كرمه س بحانه.. أ قول؛ فليفكر مثل هذا يف مدى بالهة وجنون ترصفه.بدرجة اهتام رمحته تعاىل وا

نعم! ان اهل ادلنيا والس امي اهل الضالةل، اليعطون نقودمه رخيصة، بل يعطوهنا ابمثان ابهظة، فان ماال  قد يعني 

 عىل ادامة حياة دنيوية لس نة واحدة، ااّل انه يكون
#541 

لهيي عليه وحياول جلب احياان  وس يةل ال ابدة خزينة حيا ة ابدية خادلة. فيجلب بذكل احلرص الفاسد الغضب اال 

 رىض اهل الضالةل.

 فيا اخويت!

اذا ما اصطادُك مزتلفو اهل ادلنيا ومنافقو اهل الضالل بفخ الطمع وعرقه الضعيف املغروز يف الانسان، ففكروا 

 ه.يف احلقيقة السابقة واجعلوا اخاُك هذا الفقري مثاال  يقتدى ب

فاين اطمئنمك بأ ن القناعة والاقتصاد يدميان حياتمك ويضمنان رزقمك اكرث من املرتّب، والس امي ان تكل النقود 

غري املرشوعة املعطاة لمك س تطلب منمك بدلها أ ضعافا  مضاعفة، بل أ لف ضعف وضعف، او يف الاقل متنع او 

ابدية لمك ؛ لك ساعة من ساعاهتا. وهذا رضر تقلل من اخلدمة القرأ نية اليت تس تطيع ان تفتح ابواب خزينة 

 جس مي وفراغ وخمي المتلؤه أ لوف املرتبات.

 تنشيه:

ان اهل الضالةل اذلين دأ هبم النفاق والكيد، ينصبون خف احليةل واخلداع، وذكل عندما يعجزون عن الوقوف 

ان يسحبوا أ صدقايئ  - ىت الطرقبف  - ازاء ما نرشانه من حقائق الاميان املس تلهمة من القرأ ن احلكمي. وحياولون

لصاق بعض الامور يب.  عين، ويغرروا هبم ِبب اجلاه والطمع واخلوف، والهتوين من شأ ين، اب 

حنن النتحرك يف خدمتنا املقدسة االّ حركة اجيابية، ولكن دفع املوانع اليت تعيق لك أ مر من أ مور اخلري، يسوقنا 

 احياان  اىل حركة سلبية مع الاسف.

عاايت املنافقني اخلادعة هذه، انّبه اخواين ابلنقاط الثال  السابقة، واسعى دلفع الهجوم عهنم. ويُفن وازاء د
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ذ يقولون ان سعيدا  كردي، فِِلَ حترتمونه كثريا  وتتبعونه؟ ذلا اضطر  يف الوقت احلارض اكّب جهوم عيّل ابذلات ا 

 دون رغبة مين، ال ساكت امثال هؤالء. اىل كتابة ادلسيسة الف يطانية الرابعة بلسان )سعيد القدمي(

 ادلسيسة الف يطانية الرابعة

ان بعض امللحدين اذلين يُفغلون مناصب هممة، يف نون جهوما  عيّل، برتوجيهم دعاايت تلقوها من الف يطان 

 ومن احياءات اهل الضالل، ليغرروا هبا ابخواين ويثريوا فهيم النعرة القومية، اذ يقولون :
#542 

، ويف الاتراك من اصناف العلامء وارابب الفضل والكامل الكثريين بفضل هللا، وان سعيدا  هذا انمت أ تراك

 كردي، فالتعاون مع من ليس من قوميتمك ينايف النخوة القومية.

اجلواب: اهيا امللحد الفقي! اين وّلّل امحلد مسِل، انتسب اىل اميت السامية، ومه ثالمثائة ومخسون مليوان  يف 

واين اس تعيذ ابّلّل مائة الف مرة من ان ُاحضي هبذه الكرثة الاكثرة من الاخوان الطيبني املرتابطني  لك عرص،

ابخوة خادلة وميدونين بدعواهتم اخلالصة وفهيم اكرثية الاكراد املطلقة، واستبدل هبؤالء امليامني دعوة  عنرصية 

رد ويعّدون من عنرص الكرد، ممن سلكوا وقومية سلبية كس با  لوّد بضعة اشخاص معينني حيملون امس الك

 سشيل الاحلاد والانسالخ من املذاهب والقمي.

اهيا امللحد! ان ذكل دأ ب امثاكل من امحلقى، يرتك اخوة حقيقية نورانية انفعة مجلاعة عظيمة تعدادمه ثالمثائة 

من ادلين، تكل الاخوة ومخسون مليوان  الجل كسب اخوة كفار )اجملر( او عدد من اتراك متفرجنني متحللني 

 املؤقتة غري اجملدية حىت يف ادلنيا.

وملا كنا قد بيّنا ماهية القومية السلبية وأ رضارها بدالئلها يف املسأ ةل الثالثة من )املكتوب السادس والعرشين( 

 يه ال تية: فاننا حنيلها اىل تكل الرساةل ونتناول بفئ من الايضاح حقيقة وردت مجمةل  يف هناية املسأ ةل الثالثة

اقول ل ولئك امللحدين، ادعياء النخوة والغرية، املتسرتين حتت س تار القومية الرتكية، ومه يف احلقيقة اعداء 

 الامة الرتكية، اقول هلم:

انين عىل عالقة وثيقة جدا  مبؤمين هذا الوطن اذلين يسمون ابالتراك املرتبطني ارتباطا  قواي ، وبأ خوة صادقة 

ـ البناء هذا الوطن اذلين ابدية وحقيقية  ـ ابمس الاسالم  ابالمة الاسالمية.. واكّن حبا  َعيقا  ووالء  بفخر واعزتاز 

 رفعوا راية القرأ ن خفاقة عزيزة يف ربوع العامل امجع زهاء أ لف عام.

غراض اما انت اهيا اخملادع املّدعي، فليس كل االّ اخوة جمازية غري حقيقية ومؤقتة ومبنية عىل العنرصية والا

 الفخصية، ِبيث هتمل وتطرح جانبا  املفاخر القومية احلقيقية للرتك. فاان أ سأ كل:

هل الامة الرتكية عبارة عن ش باب غافلني، سارحني وراء الاهواء، ممن ترتاوح اعامرمه بني العرشين والاربعني 
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 من العمر فقط؟
#543 

تربية متفرجنة تزيد غفلهتم، وتعّودمه عىل الفساد  وهل ماتس توجبه النخوة القومية من منافع متسهم حمصورة يف

 وسوء الاخالق، وحتهثم عىل ارتاكب املوبقات؟

 وهل يه يف دفعهم اىل متعة مؤقتة وحضك أ ين يبكون علهيا اايما  يف ش يخوخهتم؟.

اىل  فان اكنت النخوة القومية يه هذه الامور، وان اكن الريق وسعادة احلياة يه هذه.. وان كنت انت داعية

هذا المنط من القومية الرتكية، وتدافع عن الامة عىل هذه الصورة. فاان أ فّر من هذه ادلعوة القومية الرتكية فرارا  

 بعيدا  وكل ان تفّر مين ايضا .

 وان كنت مالاك  ذلرة من شعور وانصاف وغرية قومية حقة، فانظر اىل هذه التقس اميت مث اجب عهنا، يه:

 اذلين يسّمون ابالتراك، ينقسمون اىل س تة اقسام:ان ابناء هذا الوطن 

 القسم الاول: مه اهل التقوى والصالح.

 القسم الثاين: مه املرىض واهل الرض واملصائب.

 القسم الثالث: مه الف يوخ.

 القسم الرابع: مه الاطفال والصبيان.

 القسم اخلامس: مه الفقراء واملعوزون.

 القسم السادس: مه الف باب.

وائف امخلس الاوىل أ ترااك ؟ أ َو ليس هلم حصة من امحلية القومية؟ أ مفن ال ِابء القويم أ يذاء اولئك أ ليست الط

الطوائف امخلس وسلب رسورمه وتعكري صفومه وافساد سلواهنم يف سشيل ادخال هبجة مسكرة غافةل يف 

مة؟ ان اذلي يُلحق الرضر ابالكرث  ية الشك انه عدّو الصديق، نفوس الطائفة السادسة؟ أ هذه خنوة أ م عداء لل 

 اذ احلمك يشىن عىل الاكرثية.

 فأ ان أ سأ كل:

ـ هو يف مدنية متفرجنة؟ أ م هو يف سلوك طريق  ـ ومه اهل الاميان والتقوى  هل اعظم ما ينتفع به القسم الاول 

 ة.احلق اليت يف تاقون الهيا، ووجدان سلوان حقيقي يف انوار حقائق الاميان ابس تحـضار السعادة الابدي
#544 

ان الطريق اليت تسلكوهنا، انت وامثاكل من ادعياء القومية املامتدين يف الضالةل، تطفئ الانوار املعنوية 

 للمؤمنني املتقني، وختل بسلواهنم احلقيقي، وترهيم املوت اعداما  ابداي ، وتدلّهم عىل ان القّب ابب اىل فراق ابدي.
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املصائب ال يسون من حياهتم، يه يف تربية مدنية الدينية وهل منافع القسم الثاين ومه املرىض واهل 

متفرجنة؟. بيامن اولئك البائسون يريدون نورا  ويطلبون سلواان  ويشتغون ثوااب  عىل ما نزل هبم من مصائب، 

ويرومون أ خذ الثأ ر والانتقام ممن ظلمهم، ويرتقبون دفع اخلوف عن ابب القّب اذلي دنوا منه. ولكن ابلنخوة 

ذبة اليت تدعهيا انت وامثاكل تزنلون صفعات موجعة عىل رؤوس اولئك املبتلني احملتاجني أ شد احلاجة اىل الاك

العزاء والاشفاق علهيم وضامد جروهحم واللطف هبم، بل تغرزون ال الم يف قلوهبم اجلرحية، فتخيبون أ ماهلم 

 دون رمحة، وتلقوهنم يف يأ س قامت دامئ!

 دمون الامة وتُسدون الهيا النفع؟أ هذه غرية قومية؟ أ هبذا خت

والطائفة الثالثة ومه الف يوخ؛ اذلين ميثلون ثلث الامة، فهؤالء يقرتبون من القّب، ويدنون من 

املوت،ويشتعدون عن ادلنيا، وجياورون ال خرة! فهل سلوان هؤالء ونفعهم يف الاس امتع اىل سرية الظاملني من 

ابلغدر؟ وهل يه يف هذا المنط من افعالمك احلارضة اليت تُنيس ال خرة، امثال )جنكزي خان( و )هوالكو( املليئة 

وتُلصق ابدلنيا، ويه افعال الطائل حتهتا، ويه سقوط وترٍد معنوي رمغ ما يطلق علهيا من ريق يف الظاهر. 

 وهل أ ن نور ال خرة يف السيامن؟ وهل السلوان احلقيقي يف املرسح؟

حرتام والتوقري من اهل النخوة والغرية اذا هبم خياَطبون: انمك تساقون واذ ينتظر هؤالء الف يوخ الضعفاء الا

اىل اعدام ابدي، مبا ينفث يف روعهم ان ابب القّب اذلي يتصورونه رمحة ما هو االّ مف ثعبان يشتلعهم، وهيمس 

 هم ذِبا  معنواي .يف اذاهنم املعنوية : انمك ماضون اىل هناك وك ن هذا الالكم طعنات معنوية تزنل علهيم، فتذِب 

 فان اكنت هذه غرية قومية ومحية ملية، فاين اس تعيذ ابّلّل مائة أ لف مرة من هذه امحلية والنخوة القومية.
#545 

 اما الطائفة الرابعة؛ ومه الاطفال، فاهنم يطلبون من امحلية القومية الرمحة وينتظرون مهنا الففقة علهيم.

الرحمي هو اذلي جيعل ارواهحم تنشسط، وقابلياهتم تمنو، ومواههبم ترتىب بسعادة وان الاميان ابّلّل اخلالق القدير 

ـ مبا يمكن فهيم من ضعف ونجز ـ ويس تطيعون ان ينظروا اىل احلياة نظرة اشتياق بتلقني التولك الامياين 

 والتسلمي الاساليم تلقينا  ميكهّنم من ان يصمدوا ازاء ما س تجاهبهم من احوال واهوال.

كن ان يعّوض ذكل بتعلمي دروس تقدم حضاري اليرتبطون هبا ااّل ارتباطا  واهيا ، وبتدريس الفلسفة فهل مي

 املادية اليت ال نور فهيا، تكل اليت تنقض قوامه املعنوية وتطفئ نور أ رواهحم؟

رايء لهوا  اذ لو اكن الانسان عبارة عن جسد حيوان حفسب، غري ماكل للعقل، فلرمبا يُلهيي هؤالء الاطفال الاب

 مؤقتا  صبيانيا  هبذه الاصول الاجنبية وينتفعون مهنا نفعا  دنيواي  ابلرتبية احلديثة اليت زيّنمتوها ابلرتبية القومية.

ولكن اولئك الابرايء س يزنلون حامت  اىل حلبة احلياة ك ي انسان اكن والشك اهنم س يحملون أ ماال  بعيدة جدا  

 تنفأ  يف عقوهلم الصغرية مقاصد جليةل.يف قلوهبم اللطيفة الصغرية، وس  
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وحيث ان احلقيقة يه هذه، يلزم أ ن يقّر يف قلوهبم نقطة استناد قوية ونقطة اس متداد التنضب برتس يخ الاميان 

ابّلّل وابليوم ال خر. وذكل من مقتىض الففقة علهيم ومه حيملون نجزا  وفقرا  المنهتيى هلام. وهبذا وحده تكون 

محة هبم. وااّل فان الاشفاق علهيم بُسكر الغرية القومية وحدها يكون ذِبا  معنواي  الولئك الففقة علهيم والر 

الصغار الابرايء، كقيام وادلة جمنونة بذحب طفلها، بل هو غدر قاٍس ووحف ية ظاملة هلم، مكن خُيرج قلب الطفل 

 ودماغه ويقدهمام هل طعاما  ليمنو جسده!.

 لفقراء!الطائفة اخلامسة ومه الضعفاء وا

فالفقراء اذلين يقاسون تاكليف احلياة املرهقة واليت تصبح اكرث ايالما  ابلفقر، والضعفاء املساكني اذلين يتأ ملون 

 اكرث من تقلبات احلياة الهائةل. أ ليس لهؤالء حظ من الغرية القومية؟
#546 

فرعونية تزيل جحاب احلياء وتف بع وهل حظهم هو يف الاعامل اليت ترتكبوهنا حتت س تار التفرجن والمتدن مبدنية 

 نزوات اغنياء سفهاء وتكون وس يةل لفهرة طغاة أ قوايء ظلمة، واليت تزيد يأ س هؤالء البائسني وأ ملهم؟

ن املرمه الفايف لضامد جرح الفقر لهؤالء ليس يف العنرصية ابدا ، بل يؤخذ من صيدلية الاسالم املقدسة،  أ ال ا 

م من الفلسفة الطبيعية املظلمة املستندة اىل املصادفة العمياء والطبيعة الصامء، والتس متد القوة للضعفاء ومقاومهت

 بل تس متد من امحلية الاسالمية ومن الامة الاسالمية السامية.

الطائفة السادسة ومه الف باب: لو اكنت فتوة هؤالء الف باب داامية، لاكن للرشاب املسكر اذلي سقيمتومه اايه 

فاقة من نفوة الف باب الذليذة ابلفيب وابل الم، والتنبه ابلقومية السلبية منف عة مؤقتة وفائدة دقيقة. ولكن اال 

من ذكل النوم املمتع يف صبح املفيب ابحلرسات؛ س يدفع الفاب اىل الباكء املرير وجتّرع ال الم من جراء نفوة 

كون حزان  شديدا  عليه، حىت ذكل الرشاب. فضال  عن ان ال مل اذلي يفعر به من زوال ذكل احلِل املمتع، س ي

جيعهل يتأ وه وتذهب نفسه حرسات عليه قائال : وأ أ سفى، لقد ذهب الف باب، ومىض العمر، وسأ دخل القّب 

 صفر اليدين، ليتين اسرتشدت وعدت اىل صوايب!

فهل حصة هذه الطائفة من القومية يه متعة مؤقتة يف مدة حمدودة، مث دفعهم اىل احلرسات والباكء مدة 

دة؟ أ م أ ن سعادة دنيامه وذلة حياهتم يه يف اداء الفكر عىل نعمة الف باب، برصف ذكل العهد الذليذ يف مدي

بقاء ذكل الف باب الفاين ابقاء معنواي  ابلعبادة، وللفوز بف باب خادل  الاس تقامة ـــ ال يف السفاهة ـــ وذكل ال 

 يف دار السعادة الابدية، ابلزتام الاس تقامة يف ذكل العهد.

 ن اكن كل شعور، ولو مبقدار ذرة، اجب عن هذه الاس ئةل.فا

احلاصل: لو اكنت الامة الرتكية قارصة عىل الطائفة السادسة، اي عىل الف باب وحدمه، واكنت فتوهتم خادلة، 

وليس هلم دار غري ادلنيا، لاكنت اعاملمك املفوبة ابلتفرجن حتت س تار القومية الرتكية، تعّد من الغرية وامحلية 
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قومية، وعندئٍذ اكن ميكنمك ان تقولوا لفخص مثيل ممن اليكرت  ابمور ادلنيا ااّل قليال ، ويعّد العنرصية داء  ال

 وبيال  ـ كداء الس يالن ـ ويسعى لرصف الف بان عن الاهواء والرغبات غري
#547 

رمبا تكس بون بقولمك هذا املرشوعة، وقد ودل يف داير اخرى، أ قول: اكن ميكنمك ان تقولوا: انه كردي التتبعوه! ول

 حقا .

حلاق الرضر  ولكن ملا اكن أ بناء هذا الوطن ـ اذلين يطلق علهيم امس الرتك ـ مه س تة اقسام  كام بينا أ نفا  ـ فان ا 

خبمسة اقسام مهنم وسلب راحهتم، وحرص راحٍة دنيوية مؤقتة وخيمة العاقبة يف قسم واحد مهنم فقط بل 

 ء  لالمة الرتكية بل هو عداء لها.اساكرمه هبا الشك انه ليس وفا

نعم! انين من حيث العنرص ال ُاعد من الرتك، ولكن سعيت ومازلت أ سعى بّك ما اوتيت من قوة لصاحل املتقني 

وللمبتلني ابملصائب وللف يوخ ولالطفال وللفقراء من الاتراك، واحاول ايضا  رصف الف باب ـ ومه الطائفة 

ـ عن افعال غري مرشوعة  تسمم حياهتم ادلنيوية وتشيد حياهتم الاخروية، وتسوق اىل س نة من الباكء السادسة 

 عىل حضك مل يدم ساعة.

وهذا هو دأ يب منذ عرشين س نة ـ وليس يف هذه الس نني الست او الس بع ـ اذ ما نرشته من رسائل ابللغة 

 الرتكية واس تلهمهتا من نور القرأ ن الكرمي، موجودة امام امجليع.

ـ وّلّل امحلدنعم ان الااثر  قد أ ظهرت للمتقني الصاحلني النور اذلي  - اليت اقتشست من كزن أ نوار القرأ ن الكرمي 

حيتاجونه بفدة، وبينت للمرىض واملبتلني ان أ جنع العالجات والبلسم الفايف هلم هو يف صيدلية القرأ ن 

ابب رمحة وليس ابب اعدام.  املقدسة، واثبتت ـ ابالنوار القرأ نية ـ للف يوخ القريبني من ابب القّب انه

طفال اذلين حيملون قلواب  لطيفة رقيقة ـ من كزن القرأ ن الكرمي ـ نقطة استناد قوية جدا  جتاه  واس تخرجت لل 

املصائب واملهاكل واملرضات وابرزت نقطة اس متداد فهيا تكون حمور أ مال ورغبات الحّد لها هلم واس تفيد مهنا 

ـ   ـ تكل ال اثر  ثقل تاكليف احلياة املرهقة عن اكهل الفقراء الضعفاء اليت ينسحقون حتهتا، وذكل فعال . ورفعت 

 ِبقائق الاميان القرأ نية.

وهكذا فنحن نسعى لنفع هذه الطوائف امخلس من الاقسام الس تة من الامة الرتكية، اما القسم السادس ومه 

لنا بأ ي هجة من اجلهات مع من مه من امثاكل الف باب، فلنا اخّوة صادقة مع الطيبني مهنم، علام  انه ال صداقة 

 من امللحدين، الننا النعدّ 
#548 

امللحد املنسلخ عن مةل الاسالم ـ اليت تضم مفاخر الاتراك احلقيقية ـ انه من الامة الرتكية، بل نعّده أ جنبيا  

يس تطيعون ان خيدعوا اهل تسرت بس تار الرتك. مفثل هؤالء همام زَعوا اهنم يدعون اىل القومية الرتكية فاهنم ال
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 احلقيقة، الن أ فعاهلم وترصفاهتم تكّذب دعوامه.

فيا اهيا امللحدون املتفرجنون اذلين يسعون لرصف اخواين احلقيقيني عين بدعاايتمك! اّي نفع تسدونه لهذه 

حوج الامة؟ انمك تطفئون نور اهل التقوى والصالح ومه الطائفة الاوىل وتضعون السّم عىل جروح من مه أ  

 ما يكونون اىل الضامد والرمحة، ومه الطائفة الثانية.

 وتسلبون سلوان من مه أ ليق ابالحرتام والتوقري، بل تلقومه يف يأ س مطلق، ومه الطائفة الثالثة.

وتنقضون لكيا  القوة املعنوية ملن مه أ حوج ما يكونون اىل الففقة وتطفئون انسانيهتم احلقيقية، ومه الطائفة 

 الرابعة.

ختيبون أ مال من مه أ حوج اىل التعاون والعزاء حىت جتعلوا احلياة يف نظرمه أ فزع من املوت، ومه الطائفة و 

 اخلامسة.

وتسقون يف غفةل الف باب رشااب  عاقبته وخيمة أ ليمة، من مه أ حوج ما يكونون اىل الانتباه والافاقة، ومه الطائفة 

 السادسة.

 ري من املقدسات يه هذه الامور؟فهل القومية اليت تضحون يف سشيلها بكث

 أ هكذا تقدمون النفع اىل الاتراك ابلقومية؟ أ ما أ ان فاس تعيذ ابّلّل أ لف أ لف مرة من ذكل.

أ هيا السادة! اين أ عِل انمك عندما تُغلَبون يف ميدان احلق تتفشثون ابلقوة، ولكن الن القوة يف احلق وليس احلق 

را  تتأ جج، فان هذا الرأ س اذلي أ حضي به فداء  للحقيقة القرأ نية الخيضع يف القوة، فلو جعلمت ادلنيا عىل رأ يس ان

 لمك أ بدا .

واين اعلممك ايضا  ؛ انه لو عاداين أ لوٌف من امثالمك، وليس اانس حمدودون مكروهون يف نظر الامة، فال أ عري 

 هلم امهية تذكر اكرث مما اهمت ِبيواانت مرضة.

 ماذا عساُك ان تفعلوا يب؟
#549 

عاقة خدمايت للقرأ ن. اذ ال تعدو عالقيت ابدلنيا هذين الامرين.ا  ن اقىص ما ميكنمك فعهل هو اهناء حيايت، او ا 

حنن نؤمن امياان  يقينيا  بدرجة الفهود ان الاجل اليتغري، وهو مقّدر بقدره تعاىل. ذلا ال اتراجع قطعا  ان 

ان ش يخ كبري ال أ توقع ان اعيش اكرث من س نة. استفهدُت يف سشيل احلق، بل انتظره بفوق عارم. وخباصة أ  

 فان أ عظم ما أ بغيه هو الفوز بعمر ابق ابلفهادة بدال  عن هذا العمر الظاهري.

اما من حيث العمل للقرأ ن الكرمي؛ فلقد وهب يل هللا س بحانه وتعاىل برمحته؛ اخواان  ميامني يف العمل للقرأ ن 

ند ممايت يف مراكز كثرية بدال  من مركز واحد. ولو اسكت املوُت والاميان. وس تؤدي تكل اخلدمة الاميانية ع 
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 لساين فستنطلق أ لس نة قوية ابلنطق بدال  عين وتدمي تكل اخلدمة.

 بل اس تطيع القول:

 ان بذرة واحدة حتت الرتاب تنفئ مبوهتا حياة سنبةل وتتقدل مائة من احلبات الوظيفة بدال  عن حبة واحدة.

  وس يةل خلدمة القرأ ن اكرث من حيايت.فأ مل ان يكون مويت كذكل

 ادلسيسة الف يطانية اخلامسة

ان املوالني للضالةل يرومون ُسب اخواين عين مس تفيدين من الااننية والغرور الاكمن يف الانسان، ويف 

احلقيقة ان اخطر واضعف عرق ينبض يف الانسان امنا هو عرق الغرور، اذ ميكهنم ابلرتبيت عىل ذكل العرق 

 فه ان يدفعوه اىل كثري من املفاسد.وتلطي

 ايأ خواين! كونوا حذرين، لئال يرتصدوُك يف هذا اجلانب فيصيدوُك من هذا العرق ؛ عرق الغرور.

فهو جيوب هبم يف وداين الضالةل. فأ هل احلق اليس تطيعون  "أ ان"ان اهل الضالةل يف هذا العرص قد امتطوا 

الّ برتك  فعلهيم تركه، لئال يف هبوا اولئك،  "أ ان"عىل حق وصواب يف اس تعامهلم  وحىت لو اكنوا "أ ان"خدمة احلق ا 

 خبس للحق جتاه خدمة احلق. "أ ان"اذ يكونون موضع ظهنم اهنم مثلهم يعبدون النفس. ذلا فان عدم ترك 
#550 

 ولوا: حنن.، فال تقولوا: أ ان! بل ق"حنن"وتطلب  "أ ان"زد عىل ذكل ان اخلدمة القرأ نية اليت اجمتعنا علهيا ترفض 

، وال جيعلمك خداما  الاننيته، بل اراُك نفسه "أ ان"والشك انمك قد اقتنعمت ان أ خاُك هذا الفقري مل يّبز اىل امليدان بـ

خادما  للقرأ ن الميكل ااننية، فليس هو الا قد اختذ كام بيّنه لمك ـ مسكل عدم الانجاب ابلنفس وعدم موالاة 

بدالئل قاطعة ان ال اثر واملؤلفات املعّدة الفادة الناس اكفة يه مكل امجليع،  ، فضال  عن انه قد اثشت لمك"أ ان"

 اي اهنا ترحشات من القرأ ن الكرمي اليسع أ حد ان يمتلكها بأ اننيته.

ـ كام قال أ حد  ولنفرض فرضا  حماال  انين امتكل تكل ال اثر بأ اننييت، ولكن مادام ابب احلقيقة القرأ نية هذا قد انفتح 

ـ فينبغي ل هل العِل والكامل ان يغضوا النـظر عن نقائصـي وهـوان شأ ين وال يظـلوا مستـغنني عين اخواين 

 مرتدديـن يف اس نادي.

وعىل الرمغ من ان أ اثر السلف الصاحلني والعلامء احملققني خزينة عظيمة تكفي وتفي بعالج لك داء. فقد يكون 

 ا مقفوةل. وابس تطاعة املفتاح فتح خزائن كثرية.ملفتاح خزينة امهية اكرث من اخلزينة نفسها، الهن

املنفورة مفتاح للحقائق  "اللكامت "وأ ظن ان العلامء الفضالء اذلين هلم غرور علمي قوي، قد أ دركوا ايضا  ان 

 القرأ نية، واهنا س يف أ ملايس يزنل عىل رؤوس اولئك الساعني ال ناكر تكل احلقائق.

لمي قوي، اهنم اليكونون طالاب  يل بل يكونون طالاب  وتالميذ للقرأ ن أ ال فليعِل اولئك احلاملون لغرور ع
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احلكمي، واان ال اكون االّ زميل دراسة معهم. بل حىت لو فرض فرضا  حماال  انين اّدعي الاس تاذية، ولكن مبا اننا 

اليت يتعرضون  قد وجدان وس يةل النقاذ طبقات اهل الاميان اكفة من العوام اىل اخلواص من الف هبات والاوهام

 لها ال ن، فعىل اولئك العلامء ان جيدوا وس يةل أ يرس مهنا او يلزتموا هذه الوس يةل ويقوموا بتدريسها وتعهدها.

ان هناك زجرا  عظامي  يف حق علامء السوء، فليحذر اهل العِل يف هذا الزمان حذرا  شديدا . فلو افرتضمت ـ كام 

ة الاميانية يف سشيل ابراز ااننييت وغروري. ولكن هناك اانس كثريون يظن اعداؤان ـ انين اَعل يف هذه اخلدم

 اجمتعوا حول خشص
#551 

متفرعن اجامتعا  جادا  خالصا  اتركني غرورمه وَعلوا برتابط قوي يف سشيل مقصد دنيوي وقويم، أ َو ليس ل خيمك 

الااننية، كتساند عرفاء تكل القيادة هذا حق يف مطالبتمك الاجامتع بتساند وترابط حول احلقائق القرأ نية وبرتك 

ادلنيوية؟ أ َو ليس اكّب علامئمك غري حمق كذكل يف عدم تلبية ندائه؟ مع انه يسرت أ اننيته ويدعو اىل الالتفاف 

 حول احلقائق القرأ نية والاميانية.

خالصا  هلل وحده، فيا اخواين! ان أ خطر هجة من ال اننية يف َعلنا هذا هو احلسد والغرية، فاذا مل يكن العمل 

حدى يدي الانسان الحتسد الاخرى والتغار مهنا، وكذا الحتسد  فان احلسد يتدخل فيفسد العمل. فكام ان ا 

العني اذنه واليغار قلُبه من عقهل، كذكل انمت، فّك منمك يف حمك عضو وحاسة يف الفخص املعنوي مجلاعتنا 

 يفتخر لٌك منمك مبزااي ال خر ويُنرَسُّ هبا.هذه. فواجبمك الوجداين ااّل حيسد بعضمك بعضا ، بل 

بقي هناك أ مر أ خر، وهو أ خطر الامور، وهو : وجود احلسد والغرية فيمك او يف احبابمك جتاه أ خيمك هذا الفقري. 

وهذا من اخطر الامور. وفيمك علامء اجاّلء متبحرون، ويف قسم من اهل العِل غرور علمي ولو انه متواضع 

ـ يف تكل اجلهة ـ مغرور واانين، فال يدع غروره فورا . وهمام الزتم عقهل ومتّسك قلبه ابخلدمة  ابذلات، ااّل انه

االّ ان نفسه تروم المتزي والظهور والفهرة من جراء ذكل الغرور العلمي. بل اهنا ترغب حىت يف اظهار املعارضة 

جب هبا وجيدها رفيعة، فان نفسه تضمر للرسائل املكتوبة، وعىل الرمغ من ان قلبه حيب الرسائل وان عقهل يع

يك تبلغها نتاجات فكره، وترّوج مثلها، ذلا اضطر  "اللكامت  "عداء  أ تيا  من الغرية العلمية وتمتىن هتوين شأ ن 

 اضطرارا  أ ن أ بلّغ هذا :

 " ان اذلين مه مضن دائرة هذه ادلروس القرأ نية، وظيفهتم حمصورة ـ من حيث العلوم الاميانية ـ يف رشح

املكتوبة وايضاهحا او تنظيمها، حىت لو اكنوا جمهتدين، وعلامء متبّحرين، النه قد علمنا ابمارات كثرية :  "اللكامت 

اننا موظفون بوظيفة الفتوى يف هذه العلوم الاميانية. فلو حاول احدمه  ممن هو مضن دائرتنا ان يكتب شيئا  

ـ خارج نطا ـ فانه يكون مبثابة معارضة واهية وتقليد مبا اس توحته نفسه من الغرور العلمي  ق الرشح والايضاح 

 مفني. النه قد حتقق ابالدةل والامارات :
#552 
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ـ عىل وفق قاعدة توزيع املساعي  ان أ جزاء )رسائل النور ( ترحشات من فيض القرأ ن الكرمي، وقد تكفل لك منا 

 وصل تكل الرتحشات الكوثرية اىل احملتاجني.وتقس مي الاعامل ـ ابلقيام بوظيفة من وظائف العمل للقرأ ن، لن

 ادلسيسة الف يطانية السادسة

 ويه اس تغالل الف يطان حب الراحة وادلعة والتطلع اىل تس مّن الوظائف دلى الانسان.

نعم! ان ش ياطني اجلن والانس اليدعون انحية ااّل وهيامجون مهنا، فعندما يرون أ حدا  من أ صدقائنا ذا قلب 

 ونية خالصة ومهة عالية، يلتفون عليه من هجات عدة ويف نون جهوهمم عليه، اكل يت:راخس ووفاء اتم 

اهنم يس تغلون مادلهيم من حب للراحة وادلعة ويس تفيدون من ماكنهتم يف الوظائف ليفسدوا علينا هممتنا، 

مهنم اعامال   ويعيقوا خدمة القرأ ن، او ليرصفومه عن العمل للقرأ ن بدسائس وماكيد خبيثة اىل حد جيدون لقسم

كثرية ليغرقومه فهيا من دون ان يفعروا، كيال جيدوا متسعا  من الوقت للعمل للقرأ ن، او يقّدموا لقسم أ خر 

 أ مورا  دنيوية فاتنة ليثريوا فهيم الرغبات والهوى، لتصيبه الغفةل عن اخلدمة.. وهكذا.

 حميلني الامر اىل فطنتمك ونظرُك الثاقب. وعىل لك حال فان طرق الهجوم هذه طويةل، االّ اننا اخترصانها هنا

فيا اخويت! اعلموا! واحذروا! ان هممتمك هذه مقدسة وخدمتمك سامية، وان لك ساعة من ساعاتمك مثينة اىل حٍد 

 ميكن ان تكون مبثابة عبادة يوم اكمل.. اعلموا هذا جيدا  لئال تضيع منمك وتفوت.

 طوا واتقوا هللا لعلمك تفلحون()اي أ هيا اذلين أ منوا اصّبوا وصابروا وراب

 )والتفرتوا بأ اييت مثنا  قليال (

 )س بحان ربك رب العزة َّعا يصفون _ وسالٌم عىل املرسلني _ وامحلد ّلّل رب العاملني(

ََّك َانَْت الَْعلمُي الَْحكمي( َّْمَتنا ِان ْبَحانََك اَل ِعِْلَ لَنَا ِااّل ما عَل  )س ُ

 د النيب الايم احلبيب العايل القدرِ اللهم صّل وسِل عىل س يدان محم

 العظمي اجلاه وعىل أ هل وحصبه. أ مني .
#553 

 ذيل

 القسم السادس

 الاسـئةل السـتة

كتب هذا اذليل )للتداول اخلاص(، لتجنُّب مايرد يف املس تقبل من لكامت الاهانة وشعور الكراهية، اي؛ لئال 

 ل: تبا  لرجال ذكل العرص العدميي الغرية!يصيب بصاق اهانهتم وجوهنا او ملسحه عهنا عندما يقا
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وكتب تقريرا  والحئة لرتن أ ذاٌن مّص، اذان رؤساء اورواب املتوحفني املتسرتين بقناع الانسانية.. ولينغرز يف 

العيون املطموسة، عيون اولئك العدميي الضمري اجلائرين اذلين سلطوا علينا هؤالء الظلمة الغّدارين.. ولُيزنل 

طرقة عىل رؤوس عبيد املدنية ادلنية اليت اذاقت الشرشية يف هذا العرص أ الما  هجمنية حىت رصخت صفعة  اكمل

 يف لك ماكن: لتعش هجمن!

حميِ  مْحِن  الرَّ  بِْسِم هللا الرَّ

ّن عىل ما أ ذيُتُموان وعىل هللا فلَيتولِك املُتولِك  بلَنا َولنصِّبَ  ُون()وَما لَنا أ اّل نَتولَكَ عىل هللا وقد َهدينا س ُ

 (12)ابراهمي:

لقد حدثت يف الفرتة الاخرية اعتداءات شنيعة كثرية عىل حقوق املؤمنني الضعفاء، من امللحدين املتخفني وراء 

ال س تار، واخص ابذلكر اعتداءمه عيّل تعداي  صارخا ، ابقتحاهمم مسجدي اخلاص اذلي َّعرته بنفيس، وكنا فيه 

ادة، ونرفع الاذان والاقامة رسا . فقيل لنا: ِلَم تقيمون الصالة ابللغة العربية مع ثةل من رفقايئ الاعزاء، نؤدي العب

 وترفعون الاذان رسا ؟

 نفد صّبي يف السكوت علهيم:

وها أ نذا ال أ خاطب هؤالء السفةل ادلنيئني اذلين حرموا من الضمري، وليسوا أ هال  للخطاب، بل أ خاطب 

 ين يلعبون مبقدرات ال مة حسب أ هواء طغياهنم. فأ قول:اولئك الرؤساء املتفرعنني يف القيادة اذل

 اي أ هل الاحلاد والبدعة! اين أ طالبمك ابالجابة عن س تة اس ئةل.

#554 

 السؤال الاول:

ان لّك حكومة، همام اكنت، ولّك قوم، بل حىت اولئك اذلين يأ لكون حلم الشرش، بل حىت رئيس أ ية عصابة 

 ون وفقها.رشسة، مهنجا  واصوال  ودساتري، حيمك

فعىل اي اساس من دساتريُك وأ صولمك تتعّدون هذا التعدي الفاحض. اظهروه لنا. ام انمك حتس بون اهواء عدد 

 من املوظفني احلقراء قانوان ؟

 اذ ليس هناك قانون يف العامل يسمح ابلتدخل يف عبادة خشصية خاصة! واليسّن قانون يف ذكل قطعا .

 السؤال الثاين:

لضمري )حرية املعتقد ادليين( هميمن بصورة عامة يف العامل قاطبة، والس امي يف هذا العرص، ان دس تور حرية ا

 عرص احلرايت، وخباصة يف نطاق املدنية احلارضة.

فاىل أ ية قوة تستندون انمت يف جرأ تمك هذه، خبروجمك عىل هذا ادلس تور، واس تخفافمك به، مما يُعّد اهانة للشرشية 
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لعملمك؟ واية قوة دليمك حىت متسكمت ابالحلاد وك نه دين لمك يف الوقت اذلي اطلقمت عىل لكها، واهامال  لرفضها 

 واعلنمت عدم التعرض لدلين وال لالحلاد عىل السواء. "الالدينية"انفسمك امس 

بيد انمك تتعدون عىل حقوق اهل ادلين اىل حٍد كبري، فالشك ان أ عاملمك هذه لن تبقى يف طّي اخلفاء، بل 

 ون عهنا. وعندها مباذا جتيبون؟ستُسأ ل

فها انمت اوالء التطيقون رفض أ صغر حكومة من احلكومات العرشين واعرتاضها عليمك، فكيف بمك جتاه عرشين 

 حكومة يرفضون معا  حماولتمك نقض حرية الضمري ابلقوة وابالكراه وك نمك الحتس بون حساب رفضهم.

 السؤال الثالث:

ن من هو شافعي املذهب مثيل، اتباع فتوى تنايف صفاء املذهب احلنفي ومسوه، بأ ي قانون وبأ ية قاعدة تلكفو

 افىت هبا علامء السوء اذلين ابعوا ضامئرمه ملغمن دنيوي.

فلو حاولمت ازاةل املذهب الفافعي ـ علام  ان متبعيه يف هذا املسكل يعّدون ابملاليني ـ وسعيمت جلعلهم احناف، 

 لفتوى اكراها  مث أ كرهمتوين عىل اتباع هذه ا
#555 

 ابلقوة، رمبا يكون ذكل قانوان  ظاملا  من قوانني امللحدين امثالمك، واالّ فهو دانءة يقرتفها بعضهم حسب أ هوائه!.

 اننا لس نا اتبعني ل هواء امثال هؤالء، والنعرفهم اصال .

o :السؤال الرابع 

ن مه من قوم أ خرين: ان أ مق الصالة ابللغة مم - اي اصل من اصولمك هذا اذلي تستندون اليه يف تلكيف امثايل

الرتكية، بناء عىل فتوى حمّرفة مبتدعة، ابمس العنرصية الرتكية اليت تعين التفرجن املنايف لكيا  لقومية وأ عراف 

 وعادات هذه الامة اليت امزتجت واحتدت ابالسالم منذ القدم واحرتمته.

يمة واخوة خالصة ابالتراك احلقيقيني، فاين لست عىل عالقة وعىل الرمغ من انين عىل عالقة وثيقة وصداقة مص 

 ابدا  مع ادلعوة القومية ل مثالمك من املتفرجنني.

 فكيف تلكفوين بذكل؟ وبأ ي قانون؟

ان الاكراد اذلين يبلغ تعدادمه املاليني، مل ينسوا قوميهتم وال لساهنم منذ الوف الس نني، واكنوا اخوة حقيقيني 

ن أ زلمت قوميهتم وأ نسيمتومه لساهنم،  لالتراك يف الوطن، ورفاقهم يف سوح اجلهاد منذ سالف العصور، اقول : ا 

ـ دس تورا  مهجيا  من دساتريُك. واالّ فهو جمرد هوى  ـ ممن يعّدون من عنرص أ خر  فلرمبا يكون تلكيفمك هذا ل مثالنا 

 وترصف اعتباطي ال غري.

 أ ال ان اهواء الاشخاص التتبع، والنتبعها حنن.

452



 السؤال اخلامس:

ان أ ية حكومة اكنت لها ان تطبق قوانيهنا عىل رعيهتا ومن تعّدمه من رعاايها، ولكهنا التس تطيع ان جتري قوانيهنا 

 عىل من ال تعّدمه من رعاايها، الن اولئك يقولون:

 ملا مل نكن من رعاايُك، فلس مت حكومتنا كذكل.

د عىل خشص، يف دوةل من ادلول. فِاما ان يُعدم القاتل، او زد عىل ذكل ان عقابني اثنني اليزنالن يف أ ن واح

 يُلقى به يف السجن، والجيوز تنفيذ السجن والاعدام معا  عليه.
#556 

ويف ضوء هذا. فانين مل أ حلق اي رضر اكن للوطن او الامة ومع ذكل فقد وضعمتوين يف الارس طوال مثاين 

اكن جمرما  حقا  ومن قوم أ خرين، بل من أ بعد الاجانب عن  س نوات، وعاملمتوين معامةل اليعامل هبا حىت من

 البالد.

ولقد سلبمتوين حرييت، واسقطمتوين من احلقوق املدنية، مع انمك أ صدرمت العفو عن اجملرمني، ومل يقل أ حٌد منمك: 

 ان هذا الفخص ايضا  من ابناء هذا الوطن.

 من لك هجة بدساتريُك هذه املناقضة للحرية واليت فبأ ي قانون من قوانينمك تلكفون خشصا  غريبا  عنمك مثيل

 طبقمتوها عىل أ متمك املنكوبة خالف رضامه؟

وملا كنمت قد اعتّبمت البطوالت اجلسام يف سشيل احلفاظ عىل الوطن واجلهاد ابلنفس والنفيس ـ اليت أ صبحُت 

وس يةل لها بفهادة قواد اجليش يف احلرب العاملية الاوىل 
1

رمية، كام اعتّبمت السعي اجلاد للحفاظ ـ اعتّبمتوها ج 

 عىل الاخالق الفاضةل لالمة املنكوبة، وضامن سعادهتا ادلنيوية والاخروية خيانة .

ومادممت قد عاقبمت من اليرىض ان يطبق يف نفسه اصولمك ومهنجمك املتفرجن الاحلادي اذلي النفع فيه بل ملؤه 

املراقبة والرتصد )والان اصبحت مثانيا  وعرشين س نة(، مع ان الرضر والهالك، بامثين س نوات من احلياة حتت 

ايه.  العقاب اليكون ااّل واحدا ، فرفضته. ولكنمك اكرهمتوين عليه واذقمتوين ا 

 فبأ ي قانون تزنلون يب عقااب  أ خر؟

 السؤال السادس:

انمت تضحون بدينمك انمك ترون ان لنا خالفا  ومعارضة لكية معمك، ومعامالتمك القاس ية شاهدة عىل ذكل. ف

وأ خرتمك يف سشيل دنياُك. وحنن بدوران مس تعدون عىل ادلوام للتضحية بدنياان يف سشيل ديننا، ويف سشيل 

 أ خرتنا، وهذا هو رس املعارضة اليت بيننا حسب ظنمك.

 والجرم ان التضحية ببضع س نني من حياتنا اليت متيض يف ذل وهوان يف ظل
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--- 
1
اكن قائدا  من قواد الفدائيني يف احلرب العاملية الاوىل، وقد اشرتك هو مع تالميذه يف قتال  من املعلوم ان الاس تاذ  

الروس وجرح يف أ خر معركة اشرتك فهيا، وأ رس من قبل القوات الروس ية وبقي يف ال رس يف معتقل يف شاميل روس يا 

 - ا صاحبه من فوىض يف روس يا.اثر الانقالب الف يوعي وم 1117س نتني واربعة اشهر حىت اس تطاع الهرب س نة 

 املرتمج.

#557 

 حمكمك القايس قساوة الوحوش لنكسب هبا شهادة خالصة يف سشيل هللا، تعّد ماء كوثر لنا.

 ولكن استنادا  اىل فيض القرأ ن احلكمي واشاراته، اخّبُك ابل يت لرتتعد فرائصمك:

اليت يه جنتمك وانمت مغرمون هبا، وتطردُك عهنا،  انمك لن تعيفوا بعد قتيل، فان يدا  قاهرة س تأ خذُك من دنياُك

وتقذف بمك فورا  اىل ظلامت ابدية، وس يقتل بعدي رؤساءُك اذلين تمَنَردوا وطغوا قتةل ادلواب، ويُرَسلون ايّل، 

لهية اايمه يف اسفل سافلني. لقاء العداةل اال  لهية، وسأ خذ حقي مهنم اب   وسأ مسك خبناقهم امام احلرضة اال 

 اة اذلين ابعوا ديهنم وأ خرهتم ِبطام ادلنيا!اهيا الفق

ان كنمت تريدون ان تعيفوا حقا  فال تتعرضوا يل والمتّسوين بسوء، وان تعرضمت فاعلموا ان ثأ ري س يؤخذ منمك 

 أ ضعافا  مضاعفة.

 اعلموا هذا جيدا  ولرتتعد فرائصمك!

وان وفايت ستنفلق عىل رؤوسمك  واين أ مل من رمحة هللا س بحانه ان مويت س يخدم ادلين اكرث من حيايت،

 انفالق القنبةل، وستفتت رؤوسمك وتبعرثها.

 فان اكنت لمك جرأ ة، فتعرضوا يل، فلنئ اكن لمك ما تفعلونه يب، لَتعلُمّن ان لمك ما تنتظرونه وتالقونه من عقاب.

 اما أ ان فسأ تلو بّك ما أ مكل من قوة هذه ال ية الكرمية ازاء مجيع هتديداتمك :

ّن النّاَس قَْد مَجَُعوا لمُكْ فَاخَفومُه فَزاَدمُهْ ِامياان  َوقَالُوا َحسشُنَا هللا َوِنعَم الَوكيُل( )اذلينَ  )أ ل  قَاَل لَهُُم النّاُس ا 

 (.173َعران:
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 القســـم السابـع

 وهوالاشـــارات السـبع

حميِ  مْحِن  الرَّ  بِْسم هللا الرَّ

َِّبعوُه لََعلمُّك هَتَتُدون( )فأ ِمنُوا ابّلّل وَرُسوهِل النيّب الُ  َماتِه َوات  (155)الاعراف:يّم اذلي يُؤِمُن اِبّلّلِ َولَكِ

اّل أ ْن يمُِت نُوَرُه َولَو َكرَِه الاكِفرُون(   (32)التوبة:)يُريُدوَن أ ْن يُطِفئُوا نُوَر هللا اِبفواِههم َويَأ ىَب هللا ا 
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شارات، كتب جوااب  عن ث  الثة اس ئةل، والسؤال الاول مهنا يتضمن اربع اشارات .هذا القسم عبارة عن س بع ا 

الاشارة الاوىل: ان مـستند اذلين حيـاولون تـغيــيـر الفـعـائر الاسـالمية وتبــديلـها، وجحهتم انبعة من تقليد  "

 الاجانب تقليدا  أ َعى، كام هو يف لك الامور الفاسدة. فهم يقولون :

لوا يف حظرية الاميان من الاجانب يرتمجون كثريا  من الامور امثال ال ذان ان املهتدين يف لندن، واذلين دخ "

والاقامة للصالة، اىل أ لسنهتم، ويعملون هبا يف بالدمه، والعامل الاساليم ازاء َعلهم هذا ساكت، ال يعرتض 

 ."علهيم، فاذا  هناك جواز رشعي يف َعلهم هذا ِبيث جيعلهم يلزمون الصمت ازاءه!

الفرق يف هذا القياس ظاهر جدا ، وليس من شأ ن ذي شعور تقليدمه، وقياس الامور علهيم همام  اجلـواب: ان

. فكثري من الامور لها جواز رشعي يف "دار احلرب"اكن. ل ن بالد الاجانب يطلق علهيا يف لسان الرشيعة 

 ."دار الاسالم  "، والمساغ لها يف "دار احلرب  "

النرصانية وشوكهتا. فليس هناك حميط يلقّن بلسان احلال ما يف يع مفاهمي اللكامت  مث ان بالد الافرجن تمتزي بقوة

املقدسة ومعاين الاصطالحات الرشعية، ذلا فبالرضورة ُرحّجت املعاين القدس ية عىل الالفاظ املقدسة، اي 

 تُركت الالفاظ حفاظا  عىل املعاين، اي اختري أ خف الرضرين، واهون الرشين.
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؛ فان احمليط يرشد ويلقن املسلمني بلسان احلال املعاين الاجاملية لتكل اللكامت "ار الاسالمد"اما يف 

ذ ان مجيع احملاورات، واملسائل ادلائرة بني املسلمني حول الاعراف والعادات والتارخي الاساليم،  املقدسة، ا 

اجملمةل لتكل اللكامت املقدسة ل هل والفعائر الاسالمية عامة، وأ راكن الاسالم اكفة تلقّن ابس مترار املعاين 

الاميان. حىت ان معابد هذه البالد ومدارسها ادلينية، بل حىت شواهد القبور يف املقابر، تؤدي هممة ملقن ومعِّل 

ن َمن يعّد نفسه مسلام ، ويتعِل يوميا  مخسني لكمة من اللكامت  تُذكّر املؤمنني بتكل املعاين املقدسة. فيا ترى ا 

 سشيل مصلحة دنيوية؛ ان مل يتعِل يف مخسني س نة مايكررها لك يوم مخسني مرة من اللكامت الاجنبية يف

الّ هللا وهللا أ كّب( أ ال يرتدى اىل ادىن من احليوان خبمسني  هل ا  املقدسة، امثال )س بحان هللا وامحلدهلل وال ا 

ن هذه اللكامت املقدسة الحتّرف، والترُتمج، والهتّجر ل جل هؤال ء الانعام!. بل ان جهر هذه اللكامت مرة؟ أ ال ا 

عراض عن الاجداد، واهانة هلم، واختاذمه  وحتريفها ما هو ااّل نقض لفواهد القبور لكها وتسويهتا ابلرتاب وا 

 اعداءا  .. وعليه فهم يرتعدون يف قبورمه من هول هذا التحقري والاهانة.

ابالمة : لقد قال الامام الاعظم )ابو حنيفة  ان علامء السوء اذلين اخندعوا ابمللحدين، يقولون تغريرا  

جيوز قراءة ترمجة الفاحتة ابلفارس ية، ان وجدت احلاجة، وحسب درجة احلاجة، ملن اليعرف العربية "النعامن(:

. فبناء  عىل هذه الفتوى، وحنن حمتاجون، فلنا اذا  ان نقرأ ها ابلرتكية "اصال ، يف ادلاير البعيدة
1

. 

الاامة العظام ـ سوى الامام الاعظم ـ والاامة االثىن عرش اجملهتدين، لكهم يفتون خالف اجلـواب: ان مجيع 
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فتوى الامام الاعظم هذه. وان اجلادة الكّبى للعامل الاساليم يه اليت سلكها اولئك الاامة العظام لكهم. فاالمة 

يق خمصوصة وضيقة امنا يضلون العظيمة التسري ااّل يف اجلادة الكّبى. فاذلين يريدون ان يسوقوها اىل طر 

 الناس.

 ان فتوى الامام الاعظم، فتوى خاصة خبمس هجات:

 الاوىل: اهنا ختص اولئك القاطنني يف دار اخرى، وبالد بعيدة عن مركز دار الاسالم.

--- 
1
 ل نه تعاىل اّلّل  هرمح حنيفة ايب عند الصالة به جتوز القرأ ن يف ملا موافقا   قرأ   ما اكن اذا لعل اصل الفتوى هو: "وأ ما  

 ".لهذا عنده الصالة فتجوز والعّبانية ابلرساينية القرأ ن قرأ   ك نه فيجعل ال لس نة من وغريها ابلفارس ية القرأ ن قراءة جتوز

 .املرتمج .ــ 1/234 الرسخيس ادلين لفمس املشسوط

#560 

 الثانية: اهنا مبنية عىل احلاجة احلقيقية.

 ىل الفارس ية، اليت تعد ـ يف رواية ـ من لسان اهل اجلنة.الثالثة: اهنا خاصة برتمجهتا ا

 الرابعة: اهنا حمك ابجلواز خصيصا  لسورة الفاحتة، لئال يرتك الصالة من اليعرف سورة الفاحتة.

اخلامسة: لقد أ ظهر اجلواز ليكون ابعثا  لفهم العوام املعاين املقدسة ـ ِبمية اسالمية انبعة عن قوة الاميان ـ 

ن ترك أ صلها العريب، وترمجهتا بدافع الهدم الناشئ من ضعف الاميان، والنابع من فكر العنرصية والنفور واحلال ا

 من لسان العربية ـ النامجة من ضعف الاميان ـ ما هو ااّل دفع للناس اىل ترك ادلين واخلروج عليه.

، طلبوا اوال  فتوى من علامء السوء الاشـارة الثانيـة: ان اهـل البدعة اذلين يغـرّيون الفعائر الاسالمية "

 لتسويغ َعلهم. فدلّومه عىل الفتوى السابقة اليت بيّنا اهنا فتوى خاصة خبمسة وجوه.

 ان اهل البدعة قد اس توحوا فكرا  مفؤوما  من الانقالبيني الاجانب، وهو: اثنيا :

السفة قبل الناس مذهب الّبوتس تانية ان اورواب مل يعجهبا مذهب الاكثوليك. فالزتم الثوار والانقالبيون والف

اذلي اكن يعّد من البدع والاعزتال، حسب مذهب الاكثوليكية، وقد اس تفادوا من الثورة الفرنس ية، فهدموا 

 قسام  من الاكثوليكية، واعلنوا الّبوتس تانية.

الانقالب قد حد  يف  ملا اكن هذا"فادعياء امحلية هنا، يف هذه البالد، وقد اعتادوا التقليد الاَعى، يقولون:

ذن ان حيد   ادلاينة النرصانية، وقد عُّد الانقالبيون يف بداية الامر مرتدين، مث قُبلوا ايضا  نصارى، فيمكن ا 

 ."يف الاسالم ايضا  انقالب ديين كهذا

خذت اجلواب: ان الفرق يف هذا القياس أ ظهر مما يف الاشارة الاوىل، ل ن: الاسس ادلينية يف النرصانية قد اُ 
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وحدها عن س يدان عيىس عليه السالم. بيامن اكرث الاحاكم اليت تعود اىل احلياة الاجامتعية والفروع الرشعية 

قد وضعت من قبل احلواريني، وبقية الرؤساء الروحانيني، وأ خذ القسم الاعظم مهنا من الكتب املقدسة 

 ومل يكن مرجعا   السابقة. ل ن س يدان عيىس عليه السالم، مل يَتول احلمك والسلطة،
#561 

للقوانني الاجامتعية العامة، فذلكل أ خذت القوانني العرفية وادلساتري املدنية ابمس الرشيعة النرصانية، وك ن 

أ سس دينه قد أ لشست ثيااب  من اخلارج وأ عطيت لها صورة اخرى. فلو بّدلت هذه الصورة وغرّيت تكل الثياب 

 مر اىل تكذيبه واناكره.فان أ سس دينه التتبدل. واليؤدي هذا الا

بيامن س يدان الرسول صىل هللا عليه وسِل  اذلي هو صاحب ادلين والرشيعة الاسالمية هو خفر العامل وس يد 

العاملني، واصبح لٌك من الرشق والغرب والاندلس والهند عرشا  من عروش  سلطانه، فكام انه صىل هللا عليه 

ـ أ سس الاسالم ـ بذاته ــ ، فان فروع ذكل ادلين ودساتري أ حاكمه، بل حىت أ صغر أ مر جزيئ وسِل  قد بني ــ

من أ دابه هو اذلي أ ىت به، وهو اذلي خيّب عنه وهو اذلي يأ مر به، مبعىن ان الامور الفرعية يف الرشيعة 

الاسالمية ليست عىل صورة لباس وثياب قابةل للتغيري والتبديل. ِبيث لو بّدلت لظلت أ سس ادلين اثبتة، 

جسد تكل الاسس ويف الاقل جدلها. اذ قد امزتجت والتحمت معها ِبيث التقبل التفريق والفصل.  بل اهنا

 وان تبديلها مبارشة يؤدي اىل تكذيب صاحب الرشيعة واناكره.

اما اختالف املذاهب فقد نفأ  من اسلوب فهم ادلساتري النظرية اليت بيهّنا صاحب الرشيعة. وادلساتري اليت 

ليت تسمى ابلرضورايت ادلينية، فال تقبل التأ ويل، وال التبديل قطعا  بأ ي صورة اكنت من وا "احملكامت"يه 

الصور، ولن تكون موضع اجهتاد ابدا . مفن بّدلها فقد خرج عىل ادلين واكن مضن القاعدة: )ميرقون من ادلين 

 كام ميرق السهم من القوس(.

ن جيدون هذه الوس يةل، اذ يقولون: لقد ُشّن جهوم عىل ان اهل البدع ل جل تّبير احلادمه، وخروهجم عىل ادلي

القسس والرؤساء الروحانيني ومذهب الاكثوليكية، اذلي هو مذههبم اخلاص، ومت ختريب هذا املذهب يف 

احدا  الثورة الفرنس ية اليت أ دت اىل سلسةل من حواد  يف عامل الانسانية. مث اس تصوب جهوهمم هذا من 

 فرجن بعد ذكل كثريا !قبل الكثريين، وترىق الا

كسابقه ـ فرق ظاهر جدا ، الن النرصانية، والس امي مذهب الاكثوليك قد  ـ اجلـواب: ان الفرق يف هذا القياس

اس تغهل رجاالت ادلوةل وخواص الناس ك داة للتحمك والاستبداد. فاكن اخلواص يدميون نفوذمه عىل العوام 

 اهلمم وامحلية من العوام اذلين اكنوا يطلق علهيم بتكل الوساطة. حىت أ صبحت وس يةل لسحق احصاب
#562 

امس؛ )الفوضويني وادلهامء(، وابتت وس يةل لسحق املفكرين من دعاة احلرية اذلين اكنوا يتصدون الستبداد 
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اخلواص ومظاملهم. بل قد عُّد ذكل املذهب هو السشب يف سلب راحة الناس وبث الفوىض يف احلياة 

ورات اليت حدثت يف بالد الافرجن طوال ما يقارب اربعامئة س نة، ذلا هومج ذكل الاجامتعية، بسشب الث

املذهب ابمس مذهب أ خر للنرصانية الابمس الاحلاد. ومنا السخط والعداء عليه دلى طبقة العوام ودلى 

 الفالسفة، حىت وقعت تكل احلادثة التارخيية املعروفة.

 ل ي مفكر اكن ان يفكو من ادلين احملمدي )عىل صاحبه بيامن يف الاسالم، الحيق ل ي مظلوم اكن، وال

الصالة والسالم( والرشيعة الاسالمية، الن هذا ادلين اليسخطهم بل حيمهيم، وهذا اترخي الاسالم بني 

ايدينا، فِل حتد  رصاعات دينية طوال التارخي سوى حادثة او حادثتني. بيامن سشّب املذهب الاكثولييك ثورات 

 اربعامئة س نة.داخلية دامت 

مث ان الاسالم قد اصبح حصنا  حصينا  للعوام اكرث منه للخواص، اذ الجيعل اخلواص مستبدين عىل العوام 

 بل جيعلهم خادمني هلم ـ من هجة ـ وذكل بوجوب الزاكة وحترمي الراب. اذ يقول :

)خري الناس أ نفعهم للناس 
1

.. )س يد القوم خادهمم (.  
2

 

لعقل وينهبه ابحاةل كثري من الامور ـ يف القرأ ن الكرمي ـ اىل العقل، وحيثه عىل التدبر فضال  عن انه يستفهد ا

 واملالحظة. بقوهل تعاىل :

]أ فال يتفكرون.. أ فال يتدبرون.. أ فال تعقلون[ فيمنح ل هل العِل وارابب الفكر والعقل هبذا مقاما  رفيعا  ابمس 

الحيجر عىل عقول اهل الفكر ويمكم أ فواههم، واليطلب التقليد ادلين ويولهيم امهية خاصة، فال يعزل العقل، و

 الاَعى، كام هو يف املذهب الاكثولييك.

واساس الاسالم يفرتقان يف نقطة هممة، ذلا يسكل لك مهنام  - ال النرصانية احلقة - ان اساس النرصانية احلارضة

 وق السابقة. وتكل النقطة املهمة يه:طريقا  مغايرة   لطريق ال خر يف كثري من اجلهات الفشهية ابلفر 

--- 
1
رواه القضاعي عن جابر كام يف اجلامع الصغري، ويف احاديث ما يفهد هل كحديث: اخللق عيال ا واحهبم اىل ا انفعهم   

 (ــ املرتمج.1/313لعياهل. )ابختصار عن كفف اخلفاء 
2
واخرجه ادلليمي، ورواه الطّباين ما مبعناه.. فاحلديث رواه ابو عبد الرمحن السلمي يف أ داب الصحبة، ورواه اخلطيب،   

 (.2/423ضعيف كام علمت، عىل انه قد يقال انه حسن لغريه لتعدد طرقه كام مر فتدبر )ابختصار عن كفف اخلفاء( )

 املرتمج. -

#563 

نسان، ان الاسالم دين التوحيد اخلالص، يسقط الوسائط والاس باب عن التأ ثري وهيّون من شأ ن أ اننية الا

مؤسسا  العبودية اخلالصة هلل وحده. فيقطع دابر لك نوع من انواع الربوبيات الباطةل، ويرفضها رفضا  ابات  بدءا  
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من ربوبية النفس الامارة. ذلا لو اصبح أ حد اخلواص متقيا ، الضطر اىل ترك الااننية والغرور. ومن مل يرتك 

 ام  من امور ادلين.الااننية والغرور يرتاخ يف التدين، بل يدع قس

اما يف النرصانية احلارضة، فلقد ارتضت عقيدة البنوة، ذلا تعطي للوسائط والاس باب تأ ثريا  حقيقيا ، والتقاوم 

الااننية ابمس ادلين، بل متنح الااننية نوعا  من القداسة، وك هنا وكيل مقدس عن س يدان عيىس عليه السالم. 

فغلون أ رفع املقامات ادلنيوية يس تطيعون ان يكونوا متدينني تدينا  ول جل هذا فان خواص النصارى اذلين ي 

اكمال ، ومهنم الكثريون من امثال: )ولسن( وهو الرئيس ال س بق ل مرياك، و)لويد جورج( رئيس الوزراء 

 الاس بق النلكرتا. فهؤالء أ صبحوا متدينني ك ي قس متعصب دلينه.

ون مثل هذه املقامات عىل صالبهتم ادلينية، وقلام يكونون من اهل بيامن يف املسلمني اندرا  ما يظل اذلين يلج

 التقوى والصالح، لعدم تركهم الااننية والغرور، والتقوى احلقيقية الجتمتع والااننية والغرور.

نعم، كام ان تعصب خواص النصارى بديهنم، وهتاون خواص املسلمني بديهنم، يبني فرقا  همام  ؛ كذكل اختاذ 

اذلين برزوا يف النرصانية طور املعارض او الاهامل دليهنم، وبناء أ غلب احلكامء اذلين ظهروا يف الفالسفة 

 الاسالم حمكهتم عىل اسس ادلين، يدل عىل فرق همم ايضا .

مث ان النصارى العوام اذلين عانوا البالاي واملصائب وقضوا شطرا  من حياهتم يف السجون، مل ينتظروا العون من 

يضلون ويلحدون. حىت ان الثوار اذلين أ وقدوا الثورة  - يف السابق - يرجوا منه شيئا . فاكن أ كرثمهادلين ومل 

 الفرنس ية واذلين يطلق علهيم)ادلهامء والفوضويون(املفهورون يف التارخي مه من اولئك العوام املنكوبني.

وا البالاي واملصائب ينتظرون العون اما يف الاسالم، فان الاكرثية املطلقة ممن أ فنوا َعرا  يف السجون وقاس

 واملدد من ادلين بل يصبحون متدينني.

 وهذه احلاةل تدل عىل فرق أ خر همم ايضا .
#564 

: يـقـول اهــل الـبـــدع: لـقـد أ خـّران هـذا التعــصــب ادلينــي عــن ركب احلضارة. وان الاشـارة الثـالثــة "

 ت اورواب بعد تركها التعصب.مواكبة العرص برتك التعصب، ولقد تقدم

 اجلواب: انمك خمطئون، وقد اخندعمت، وغُّرر بمك، او تغررون ابلناس وختدعوهنم.

ان اورواب متعصبة بديهنا، فلو قلت لفخص بلغاري اعتيادي او جلندي انلكزيي، او لفخص سفيه فرنيس: 

لشس العاممة، او تلقى يف السجن. لقال كل مبقتىض تعصبه: انين الُاه ني ديين، والأ حقر أ ميت مبثل هذه الاهانة ا 

 والتحقري حىت لو قتلمتوين.

مث ان التارخي شاهد عىل ان املسلمني ما متسكوا بديهنم ااّل وترقوا ابلنس بة ذلكل الزمان، وما أ مهلوا ادلين ااّل 
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 تدنوا. بيامن النرصانية خالف هذا. وهذا ايضا  انشئ من فرق اسايس بيهنام.

اليقاس بغريه من الاداين، الن املسِل اذا اخنلع عن الاسالم فال يؤمن بعُد بأ ّي نيب أ خر، بل مث ان الاسالم 

ال يقّر بوجوده تعاىل، بل اليعتقد بفئ مقدس اصال ، وال جيد يف وجدانه موضعا  ليكون مبعث الفضائل. اذ 

وجدانه ول نه يكون اكلسم  يتفسخ وجدانه لكيا . ول جل هذا فاملرتد عن الاسالم ليس هل حق احلياة لتفسخ

القاتل للمجمتع، بيامن الاكفر احملارب ـــ يف نظر الاسالم ـــ هل حق احلياة، فان اكن يف اخلارج وعاهد أ و يف 

 ادلاخل  وأ عطى اجلزية. فان حياته مصانة يف الاسالم.

من ببعض الانشياء، اما امللحد من النصارى فيس تطيع ان يظل انفعا  للمجمتع، اذ يقبل بعض املقدسات ويؤ 

 ويكون مؤمنا  ابّلّل من هجة.

يف اخلروج عىل ادلين؟ فان اكنوا  - هؤالء، بل الاصوب اهل الاحلاد - فاي مصلحة ايترى جينهيا اهل البدعة

يرومون منه أ من البالد واس تتباب النظام فهيا، فان ادارة عرشة من امللحدين السفةل اذلين اليؤمنون ابّلّل، 

أ صعب بكثري من ادارة أ لف من املؤمنني. وان اكنوا يرغبون يف الريق احلضاري، فان امثال هؤالء  ودفع رشورمه

 امللحدين مثلام يرضون ابدارة ادلوةل فهم يعيقون التقدم ايضا  ؛ اذ خيلّون ابالمن
#565 

محلقى يف ادلنيا هو والنظام، وهام اساسا الريق والتجارة. ويف احلقيقة مه خمّربون مبقتىض مسلكهم. وان أ محق ا

 من ينتظر من امثال هؤالء امللحدين السفهاء الريق وسعادة احلياة.

ولقد قال أ حد هؤالء امحلقى، وهو يفغل منصبا  همام : اننا تأ خران لقولنا: هللا.. هللا.. بيامن اورواب تقدمت لقولها : 

 املدفع.. البندقية.!.

ولكننا نقول قوال  الولئك العقالء  "اب الامحق السكوتجو  "ان جواب امثال هؤالء: السكوت حسب قاعدة:

 الفقاة اذلين يتبعون امثال هؤالء امحلقى:

اهيا البائسون! هذه ادلنيا امنا يه دار ضيافة، وان املوت حق، اذ يفهد عىل ذكل ثالثون أ لف شاهد جبنائزمه 

مت عاجزين عن ذكل فاعلموا ان املوت يوميا . أ تقدرون عىل قتل املوت؟ أ ميكنمك تكذيب هؤالء الفهود؟ مفا دم

يدفعمك اىل قول: هللا.. هللا.. فاي من مدافعمك وبنادقمك تمتكن من ان تبدد الظلامت الابدية للمحترض اذلي 

واي مهنا يس تطيع ان يبدل يأ سه القامت اىل أ مل  "هللا.. هللا"يعاين السكرات وينور عامله، بدال  عن ذكر 

 ." هللا.. هللا "مرشق، غري ذكر 

مفا دام املوت موجودا ، وان املصري اىل القّب حامت ، وان هذه احلياة ماضية راحةل، وس تأ يت حياة ابقية خادلة، 

هللا.. "بل البندقية نفسها س تقول: "هللا.. هللا"فان قيل : املدفع.. البندقية مرة واحدة فالبد من القول أ لف مرة:

 دفع نفسه بـ: هللا اكّب. عند الافطار وعند الامساك!.ان اكنت يف سشيل هللا! وس يرصخ امل "هللا
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 ان اهل البدع الهّدامني عىل قسمني : الاشارة الرابعة: "

اننا نريد تقوية ادلين اذلي ضعف بغرس جشرته النورانية يف تراب "قسم مهنم يظهرون والء  لدلين، ويقولون:

 ذا خيدمون الاسالم.، فرييدون ان يقووا ادلين ابلقومية. وك هنم هب"القومية 

القسم الثاين؛ ممن حيدثون البدع، فيقولون: اننا نريد تطعمي الامة بلقاحات الاسالم. فيعملون ابمس الامة، ويف 

 سشيل القومية، الجل تقوية العنرصية!

 نقول للقسم الاول:

 ."الصادق الامحق"اي علامء السوء البائسني اذلين يصدق علهيم امس 
#566 

 فيون اجلهالء اجملذوبون الفاقدون للعقل:واي اهيا الصو 

ان جشرة طوىب الاسالم قد ترخست عروقها يف صلب الكون وحقيقته، وبثت جذورها يف ثنااي حقائق الكون 

لكه، فهذه الفجرة العظيمة الميكن غرسها يف تراب العنرصية املوهومة املؤقتة اجلزئية اخلصوصية السلبية، بل 

يه املفحونة ابالغراض الظاملة املظلمة. وان السعي لغرسها هناك حماوةل بدعية اليت ال أ ساس لها اصال  و

 هدامة رعناء.

 ونقول للقوميني؛ ومه القسم الثاين من اهل البدع!

 اي ادعياء القومية الساكرى!

ة ان العرص السابق، رمبا اكن يعّد عرص القومية، اما هذا العرص فليس بعرص القومية، اذ ان مسائل البلففي

 والاشرتاكية تس تحوذ عىل الافاكر، وحتطم مفهوم العنرصية، فلقد وىل عرص العنرصية.

 واعلموا ان ملّية الاسالم ادلاامة الابدية ال ترتبط مع العنرصية املوقتة املضطربة، وال تلقح بلقاحاهتا.

العنرصية ايضا ،  وحىت لو حد  هذا التطعمي بلقاحات العنرصية فاهنا تفسد امة الاسالم، والتصلح ملية

 واليبعهثا اصال .

 نعم ان يف التطعمي بلقاحات العنرصية ذوقا  موقتا  وقوة موقتة، بل موقتة جدا ، وذات عاقبة وخيمة.

سيتودل انفقاق عظمي يف امة الرتك، انفقاق ابدي غري قابل لاللتئام، وحينئٍذ تتالىش قوة  - هبذا الامر - مث

، اذ لك شق  ن وجد جبالن يف كفيت مزيان، فان قوة الامة وتذهب هباء  حياول هدم الفق ال خر. فكام ا 

 ضئيةل جدا  تؤدي دورا  همام  بني تكل القوتني، اذ تقدر ان تزنل احداها اىل الاسفل وترفع الاخرى اىل الاعىل.

 السؤال الثاين: عبارة عن اشارتني:

 اب خمتـرص جـدا  لسـؤال همم:: وهــي الاشــارة اخلامســة. وهـي جـو الاشـارة الاوىل   "
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السؤال: هناك رواايت حصيحة عديدة حول ظهور املهدي، واصالحه لهذا العامل بعد فساده يف أ خر الزمان، 

اّل اننا نعِل ان هذا العرص هو عرص امجلاعة،  ال  ا 
#567 

ـ ومل يكن مم  - الفرد، ل ن الفرد همام أ ويت من دهاء ثال  مجلاعة عظيمة، ومل يكن بل حىت لو اكن يف قوة مائة داهية 

معّبا  عن الفخصية املعنوية لها، فانه مغلوب أ مام قوة الفخصية املعنوية للجامعة املناوئة هل. فكيف اذا  ميكن 

ـ ان يقوم ابالصالح يف هذا الزمان اذلي استرشي فيه الفساد ومعّ اجملمتعات  - )للمهدي( همام بلغ من قوة الوالية 

لهية اجلارية يف الكون وسننه املطردة فهيا. الشرشية، وان اكنت  أ عامهل لكها خارقة للعادة خلالفت اذا  احلمكة اال 

 واخلالصة نريد ان نفهم رّس مسأ ةل )املهدي(.

اجلواب: ان هللا س بحانه وتعاىل، لكامل رمحته، ودليل حاميته للرشيعة الاسالمية واس متراريهتا وخلودها، قد 

فساد ال مة مصلحا ، أ و جمددا ، او خليفة عظامي ، او قطبا  أ عظم، او مرشدا  اكمال  أ رسل يف لك فرتة من فرتات 

 من الاشخاص العظام ال فذاذ ممن يف هبون املهدي، فـازال الفساد،واصلح الامة وحافـظ عىل ادلين.

يف  وما دامت س نة هللا قد جرت هكذا، مما الشك فيه انه س بحانه وتعاىل سيبعث يف أ شد أ وقات الفساد،

أ خر الزمان، من هو أ عظم جمهتد وأ عظم جمدد، واعظم قطب، ويكون يف الوقت نفسه حاكام  وهمداي  ومرشدا ، 

 وس يكون من اهل البيت النبوي.

وان القدير اذلي ميل  ما بني السامء والارض ابلسحب، مث يفرغه يف دقيقة واحدة لقادر عىل هتدئة عواصف 

القدير ذا اجلالل اذلي يوجد يف ساعة من اايم الربيع منوذج فصل الصيف، البحر اجلاحمة يف طرفة عني.. وان 

ويوجد يف ساعة من اايم الصيف زوبعة من زوابع الف تاء، لقادر عىل تبديد الظلامت املرتامكة يف سامء العامل 

 الاساليم واخملاطر احملدقة به عىل يدي )املهدي( وقد َوعَدان بذكل، وهو منجٌز وعده الحماةل.

لهية فهيي يف منهتيى السهوةل، واذا مانظران الهيا و  هكذا، اذا ما نظران اىل هذه املسأ ةل من زاوية دائرة القدرة اال 

بل هو اقرب وأ وىل شئ  - وتأ ملنا فهيا من زاوية دائرة الاس باب واحلمكة الرابنية فهيي ايضا  يف غاية السهوةل

ن للحدو  ـــ حىت قرر أ رابب الفكر والنظر عىل ان احلمك ة الرابنية تقتيض هكذا، وس يكون حامت ، حىت وا 

 مل توجد
#568 

 رواية عن اخملّب الصادق صىل هللا عليه وسِل  يف شأ نه اي ان جميئه أ مر الزم ورضوري. ذكل الن دعاء:

)اللهم صّل عىل س يدان محمد وعىل أ ل س يدان محمد كام صليت عىل ابراهمي وعىل أ ل ابراهمي يف العاملني انك محيد 

 جميد(..

اذلي تكرره الامة، يف صلواهتم مجيعها، لك يوم مخس مرات يف الاقل، وثشت قبوهل ابملفاهدة، فان أ ل محمد 

462



صىل هللا عليه وسِل  ك ل ابراهمي عليه السالم اكنوا يتبؤون مركز الصدارة والزعامة دوما  ويف مقدمة مجيع 

السالالت املباركة يف خمتلف الاعصار والاقطار 
1

ء  ال بطال من الكرثة، ِبيث ان مجموعهم يفّك ، وهؤال

 جيفا  عظامي  جدا .

فاذا ما احتد هؤالء السادة وتعاضدوا فعليا  وتساندوا فامي بيهنم تساندا  جادا ، وكّونوا من أ نفسهم فرقة موحدة 

مة ومدار حصوهتا، فالميكن جليش أ ية امة  يف العامل أ ن ابلفعل، جاعلني ادلين الاساليم الرابطة املقدسة لل 

 يصمد أ ماهمم.

فذكل اجليش الضخم العرمرم، ذو القوة والسطوة هو أ ل محمد صىل هللا عليه وسِل  وهو أ خّص جيش من 

 جيوش )املهدي(.

نعم! انه ليس هناك نسل من أ نسال الشرشية وسالالهتا يف تأ رخي العامل اليوم، هل من القوة وال مهية، واذلي امتاز 

احلسب الرفيع والنسب العريق، واتصل مبنف هئا ابلفجرة واملسانيد والاعراف، مثل بأ عىل مراتب الرشف و 

 السادة اذلين حظوا ابالنتساب اىل ادلوحة النبوية السامية، أ ل البيت.

لقد اكن هؤالء السادة دوما ، منذ سالف العصور، رواد لك فرقة من فرق أ هل احلقيقة، وزعامء اهل الكامل 

وم مه النسل املبارك الطيب اذلين يربون عىل املاليني، ومه املتيقظون ذوو القلوب العامرة املفاهري ايضا . والي

والطاحفة ابحلب النبوي، حظوا ابالنتساب اىل ادلوحة الطاهرة الزكية.. وتهتيأ  احلاداثت العظام اليت س تدفع اىل 

 عظيمة.ايقاظ وااثرة هذه القوة املقدسة اليت تنطوي علهيا نفوس هذه امجلاعة ال 

--- 
1
حىت ان أ حد اولئك السادة )من أ ل البيت( هو الس يد أ محد الس نويس، يقود ماليني املريدين، ومهنم الس يد ادريس   

يقود أ زيد من مائة أ لف من املسلمني، والس يد حيىي ال مري عىل مئات الالوف من الاشخاص.. وهكذا نرى الكثريين 

امثال هؤالء القادة الابطال امليامني كام هو ظاهر، فضال  عام وجد يف الباطن  من افراد قبيةل السادة )من اهل البيت( من

 كذكل قادة القواد اكلس يد عبد القادر الكيالين والس يد ابو احلسن الفاذيل، والس يد امحد البدوي وامثاهلم .ــ املؤلف.

#569 

)املهدي( زمام القيادة ويقودها اىل  فالبد ان تثور تكل امحلية السامية الاكمنة لتكل القوة العظيمة، وس يأ خذ

 طريق احلق واحلقيقة.

وحنن ننتظر من سنته، ومن رمحته تعاىل ـ انتظاران للربيع عقب هذا الف تاء ـ وقوع هذا احلد  العظمي، وحنن 

 حمقون يف هذا الانتظار.

 الاشارة الثانية: أ ي؛ الاشارة السادسة: "

تعّمر ما أ فسده نظام السفياين البدعي الهدام، وحتيي الس نة ان جامعة الس يد املهدي النورانية س تصلح و 
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النبوية. أ ي: ان جامعة السفياين الساعية لهدم الرشيعة ال محدية ـ بنية اناكر الرساةل ال محدية يف عامل الاسالم 

 ـ س ُتقتل وتُبّدد ابلس يف املعنوي املعجز مجلاعة الس يد املهدي.

ـ تسعى هذه امجلاعة للجمع  "النرصانيون املسلمون"ـ ممن يس تحقون امس مث ان جامعة نرصانية غيورة فدائية 

والتوفيق بني ادلين احلقيقي لس يدان عيىس عليه السالم وحقائق الاسالم. وحتت رئاسة س يدان عيىس عليه 

الشرشية السالم تقوم هذه امجلاعة بتقويض نظام ادلجال وقتل قيادته، تكل القيادة اليت تدّمر املدنية واملقدسات 

وجتعلها هباء  منثورا  بنية اناكر الالوهية يف عامل الانسانية. وهبذا تنجي تكل امجلاعة بقيادة س يدان عيىس عليه 

 السالم، الشرشية من ويالت اناكر الالوهية.

 ان هذا الرس طويل جدا ، اكتفيت هبذه الاشارة القصرية، حيث قد ذكران فيه نبذا  يف مواضع أ خرى.

 السابعة: أ ي: السؤال الثالث:الاشارة  "

يقولون: ان دفاعاتك السابقة، واسلوب هجادك يف سشيل الاسالم، ليس هو مبا عليه يف الوقت احلارض، مث 

انك التسكل سلوك املفكرين اذلين يدافعون عن الاسالم جتاه أ ورواب. فلامذا غرّيت طور )سعيد القدمي(؟ وِلَم 

  العظام؟.الجتاهد ابسلوب اجملاهدين املعنويني

اجلواب: ان )سعيدا  القدمي( واملفكرين، قد ارتضوا بقسم من دساتري الفلسفة الشرشية، أ ي يقبلون شيئا  مهنا، 

ويبارزوهنم ابسلحهتم، ويعّدون قسام  من دساتريها ك هنا العلوم احلديثة فيسلّمون هبا. ولهذا اليمتكنون من اعطاء 

 الصورة احلقيقية
#570 

الصورة من العمل. اذ يطّعمون جشرة الاسالم ابغصان احلمكة اليت يظنوهنا َعيقة اجلذور.  لالسالم عىل تكل

 وك هنم هبذا يقوون الاسالم.

ولكن ملا اكن الظهور عىل الاعداء هبذا المنط من العمل قليل، ول ن فيه شيئا  من الهتوين لفأ ن الاسالم. فقد 

م عريقة وغائرة اىل درجة التبلغها ابدا  أ َعق أ سس تركت ذكل املسكل. وأ ظهرت فعال : ان أ سس الاسال

 الفلسفة، بل تظل سطحية جتاهها.

ولقد أ ظهرت هذه احلقيقة بّباهيهنا )اللكمة الثالثون( و )املكتوب الرابع والعرشون( و )اللكمة التاسعة 

 والعرشون(.

سطحية، ذلا يتفشث ابغصان ففي املسكل السابق؛ يُظن الفلسفة َعيقة، بيامن الاحاكم الاسالمية ظاهرية 

 الفلسفة للحفاظ عىل الاسالم.

 ولكن ههيات! أ ىّن دلساتري الفلسفة من بلوغ تكل الاحاكم.
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ََّك َانَْت الَْعلمُي الَْحكمي( َّْمَتنا ِان ْبَحانََك اَل ِعِْلَ لَنَا ِااّل ما عَل  )س ُ

 جأ ءْت ُرُسل ربنا ابحلق( )امحلد هلل اذلي هدينا لهذا وما كنا لهنتدي لوال ان هدينا هللا لقد

اللهم صّل عىل س يدان محمد وعىل أ ل س يدان محمد كام صليت عىل س يدان ابراهمي وعىل أ ل ابراهمي يف العاملني انك 

 محيد جميد.

 القسم الثامن

 الرموز الامثنية

 عبارة عن مثاين رسائل صغرية ، س تنرش كرساةل مس تقةل ان شاء هللا ذلا مل تدرج هنا.
#571 

 التاسع القسم

 التلوحيات التسعة

حميِ  مْحِن  الرَّ  ِبْسِم هللا الرَّ

ن اولياء هللا ال خوف علهيم وال مه حيزنون(  (22)يونس: )الا ا 

)هذا القسم خيص طرق الوالية ويه تسعة تلوحيات( 
1

 

 التلوحي الاول:

ورانية مقدسة، طاحفة حقيقة روحانية ن "التصوف، والطريقة، والوالية، والسري والسلوك "هناك حتت عناوين 

ابلذلة والنفوة، اعلن عهنا كثري من علامء ارابب الكفف وال ذواق وتناولوها ابدلرس والمتحيص والتعريف، 

 فكتبوا أ الف اجملدلات حولها فأ خّبوا الامة واخّبوان هبا، جزامه هللا خريا كثريا.

ة، فهيي مبثابة بضع قطرات من ِبر تكل وحنن هنا س نشني بضع رحشات يف ضوء ما تلجئنا اليه الاحوال احلارض 

 احلقيقة الزاخر.

 سؤال: ما الطريقة؟

وهدفها هو معرفة احلقائق الاميانية والقرأ نية، ونيلها عّب السري والسلوك الروحاين  "الطريقة "اجلواب: ان غاية 

يف به الفهود. يف ظل املعراج الامحدي وحتت رايته، خبطوات القلب وصوال اىل حاةل وجدانية وذوقية مبا 

 فالطريقة والتصوف رس انساين رفيع وكامل برشي سام.

اجل!ملّا اكن الانسان خالصة جامعة لهذا الكون، فان قلبه مبثابة خريطة معنوية ل الف العوامل، اذ كام ان دماغ 

الكون، وهو مبثابة مركز معنوي لهذا  - الفشيه مبجمع مركزي للبث والاس تقبال السليك والالسليك - الانسان
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يس تقبل ما يف الكون من علوم وفنون ويكفف عهنا و يشهثا ايضا ، فان قلب الانسان كذكل هو حمور ملا يف 

الكون من حقائق ال حتد، ومظهر لها، بل هو نواهتا. كام بنّي ذكل من ال حيرصمه العد من اهل الوالية فامي 

 سطروه من ماليني الكتب الباهرة.

--- 
1
 املرتمج. - ات ورشوح يف احلاش ية من الكتاب.( التلوحيات: زايد  

#572 

مفا دام قلب الانسان ودماغه هلام هذه املزنةل واملوقع، وقد ادرجت يف القلب أ الف من ماكئن اخروية خضمة 

واهجزهتا  الابدية، اكندراج اهجزة الفجرة الضخمة يف بذرهتا، فان فاطر ذكل القلب اذلي خلقه عىل هذه 

اىل طور  "القوة"تفغيل هذا القلب وحتريكه والكفف عن قدراته والانتقال به من طور الصورة قد اراد  

 ."الفعل"

مفا دام س بحانه وتعاىل قد اراد هكذا، فعىل القلب اذن ان يقوم بعمهل اذلي خلق من اجهل، كام يقوم  العقل 

ميانية ابالقبال عىل ذكر هللا بعمهل، وال شك ان اعظم وس يةل لعمل القلب وتفغيهل هو التوجه اىل احلقائق الا

 "الطريقة"مضن مراتب الوالية عّب سشيل 

 التلوحي الثاين:

مفحاسن  "التفكر"و   "ذكر هللا"ان مفاتيح  هذا السري والسلوك القليب ووسائل التحرك الروحاين ان يه الا 

حد لها ونتاجئهام يف ريق اذلكر وفضائل التفكر ال حتىص. فلو رصفنا النظر عن فوائدهام الاخروية اليت ال 

الانسانية اىل الكامالت، واخذان بنظر الاعتبار فائدة واحدة من فوائدهام اجلزئية اليت يعود نفعها عىل الانسان 

 يف هذه احلياة ادلنيوية املضطربة نرى:

ان اي انسان اكن ال بد ان يبحث عن سلوان، ويفتش عن ذوق ويتحرى عن انيس يس تطيع ان يزيل عنه 

 ته وخيفف عنه ثقل هذه احلياة، ويتخفف من غلواهئا، ولو جزئيا  وحف  

وحيث ان ما هييؤه اجملمتع احلضاري من الوسائل املسلية والانس ابل خرين قد متنح واحدا  او اثنني من عرشة 

ال من الناس ُانسا موقتا بل ذا غفةل وذهول، والامثنني ابملائة من الناس اما اهنم حييون منفردين بني اجلب

والوداين، او ساقهتم مهوم  العيش اىل اماكن انئية موحفة، او ابتلوا ابملصائب او الف يخوخة النذيرة ابل خرة... 

فهؤالء مجيعا  يظلون حمرومني من الانس فال يأ نسون وال جيدون العزاء بوسائل اجملمتع احلضارية!.. ذلا 

الا يف تفغيل القلب بوسائل اذلكر والتفكر.. ففي فالسلوان الاكمل ل مثال هؤالء، والانس اخلالص هلم ليس 

مس تأ نسا  هبذا  "هللا .. هللا"الاصقاع النائية، وبني شعاب اجلبال، وعّب هماوي الوداين يتوجه اىل قلبه مرددا : 

اذلكر، ومتفكرا  فامي حوهل من الاش ياء اليت يتوجس مهنا خيفة وتويح اليه ابلوحفة، فا ذا ابذلكر يضفي عليه 
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 س واملودة، واذا ابذلاكر يقول: ان خلالقي اذلي اذكره عبادا  الان
#573 

ال حد هلم منترشين يف مجيع الارجاء فهم كثريون جدا .. اذن فاان لست وحيدا ، فال داعي لالستيحاش، وال 

 معىن هل.. وبذكل يذوق معىن الانس يف هذه احلياة الاميانية، ويلمس سعادة احلياة فزيداد شكره لربه.

 تلوحي الثالث:ال 

ان الوالية جحة الرساةل، وان  الطريقة برهان الرشيعة، ذكل الن ما بلغته الرساةل من احلقائق الاميانية تراها 

بفهود قليب وتذوق روحاين فتصّدقها، وتصديقها هذا جحة قاطعة ل حقية  "عني اليقني"بدرجة  "الوالية"

 الرساةل.

برهان عىل أ حقية تكل الاحاكم، وعىل  "الطريقة "حاكم، فان من حقائق الا "الرشيعة "وان ما جاءت به 

 صدورها من احلق تبارك وتعاىل مبا اس تفاضت مهنا واس تفادت بكففياهتا واذواقها.

ودليالن علهيام، فاهنام كذكل رس  "الرساةل والرشيعة"هام جحتان عىل أ حقية   "الوالية والطريقة "نعم، فكام ان  

انواره، وهام معدن مسو الانسانية ورقهيا ومنبع فيوضاهتا بأ نوار الاسالم وجتليات كامل الاسالم، وحمور 

 اضوائه.

ولكن عىل الرمغ مما فهيام من امهية قصوى فقد احناز قسم من الفرق الضاةل اىل اناكر امهيهتام، حفرموا ال خرين 

اهل الس نة وامجلاعة اذلين حيمكون من انوار مه حمرومون مهنا. ومما يؤسف هل ابلغ الاسف ان عددا من علامء 

عىل الظاهر وقسام من اهل الس ياسة الغافلني املنسوبني اىل اهل الس نة وامجلاعة يسعون ال يصاد ابواب تكل 

اخلزينة العظمى، خزينة الوالية والطريقة، متذرعني مبا يرونه من اخطاء قسم من اهل الطريقة وسوء ترصفاهتم، 

مريها وجتفيف ذكل النبع الفياض ابلكوثر الباعث عىل احلياة، علام  انه يندر ان بل يبذلون هجدمه لهدهما وتد

يوجد يف الاش ياء او يف املناجه او املساكل ما هو مّبأ  من النقص والقصور، وان تكون جوانبه لكها حس نة 

اساؤا  صاحلة، فال بد اذا  من حدو  نقص وأ خطاء وسوء ترصف، اذ ما دخل امرا  من ليسوا من أ ههل الا

اليه. ولكن هللا تعاىل يظهر عدالته الرابنية يف الاخرة عىل وفق موازنة الاعامل وتقوميها، برحجان احلس نات او 

السيئات، مفن رحجت حس ناته وثقلت، فهل الثواب احلسن وتقبل اعامهل، ومن رحجت سيئاته وخفت حس ناته 

امل بنظر الاعتبار يف هذه املوازنة مثلام ينظر اىل الاع "مكية"فهل العقاب وتُرّد اعامهل، علام انه ال تؤخذ 

 . فرّب حس نة واحدة ترحج الف سيئة بل قد تذههبا ومتحوها وتكون سشبا  يف انقاذ صاحهبا."النوعية"
#574 

لهية حتمك عىل وفق هذا املزيان، وان احلقيقة تراها عني احلق، فال ريب ان حس نات  مفا دامت العداةل اال 

 مضن دائرة الس نة املطهرة لهيي ارحج من سيئاهتا. الطريقة اليت يه
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وال ادل عىل ذكل من  احتفاظ اهل الطريقة ابمياهنم اثناء جهوم اهل الضالةل، حىت ان منتس با  اعتياداي  خملصا  

من اهل الطريقة حيافظ عىل نفسه اكرث من اي مّدع اكن للعِل. اذ ينقذ اميانه مبا حصل عليه من اذلوق الرويح 

طريقة ومبا حيمهل من حب جتاه ال ولياء، حفىت ابرتاكبه الكبائر ال يكون اكفرا  وامنا يكون فاسقا ، اذ ال يلج يف ال

صفوف الزندقة بيرس، وليست هناك قوة تس تطيع ان جترح ما ارتضاه من والء جتاه سلسةل اقطاب املفاخي 

تس تطيع ان تفند او تفسد ما دليه من الثقة  اذلين ارتبط هبم مبحبة شديدة واعتقاد جازم، وحيث ان الضالةل ال

والاطمئنان هبم، فلن حتل ما دليه من الثقة والرضا هبم، ولن يدخل الكفر والاحلاد ما مل يفقد تكل الثقة هبم. 

ان حيافظ عىل  - يف هذا الوقت - فاذلي ليس هل حظ من الطريقة، ومل يرشع قلبه ابحلركة، من الصعوبة مباكن

 مة امام دسائس الزاندقة احلاليني، ولواكن عاملا  مدققا .نفسه حمافظة ات

وال حيمك علهيا بسيئات مذاهب ومفارب اطلقت عىل نفسها  "الطريقة"بقي امر أ خر هو انه ال ميكن ان تدان 

 ورمبا اختذت لها صورة خارج دائرة التقوى بل خارج نطاق الاسالم. "الطريقة "ظلام  امس 

اجئ السامية اليت تُوصل الهيا الطريقة سواء مهنا ادلينية او الاخروية او الروحية، فلو رصفنا النظر عن النت

يه يف مقدمة الوسائل  "الطريقة"ونظران فقط اىل نتيجة واحدة مهنا مضن نطاق العامل الاساليم نرى ان 

سة يف ارجاء العامل الاميانية اليت توسع من دائرة الاخوة الاسالمية بني املسلمني وتشسط لواء رابطهتا املقد

 الاساليم.

وقد اكنت الطرق الصوفية وما زالت كذكل احدى القالع الثال  اليت تتحطم عىل جدراهنا الصدلة جهامت 

النصارى بس ياساهتم وماكيد اذلين يسعون الطفاء نورالاسالم.. فيجب أ اّل ننىس فضل اهل الطرق يف 

 طوال مخسامئة ومخسني س نة رمغ جهامت عامل الكفر "اس تانبول"احملافظة عىل مركز اخلالفة الاسالمية 
#575 

لهية الولئك اذلين  وصليشية اورواب. فالقوة الاميانية، واحملبة الروحانية، والاشواق املتفجرة من املعرفة اال 

ان حيث يف الزوااي والتاكاي املمتمة لرساةل اجلوامع واملساجد، والرافدة هلام جبداول الامي "هللا.. هللا.."يرددون 

اكنت تنبعث انوار التوحيد يف مخسامئة ماكن، لتفّّك مبجموعها اعظم نقطة ارتاكز للمؤمنني يف ذكل املركز 

 الاساليم.

فيا ادعياء امحلية واي سامرسة القومية املزيفني! الا تقولون اية سيئة من  سيئات الطريقة تفسد هذه احلس نة 

 العظيمة يف حياتمك الاجامتعية؟!

 لرابعالتلوحي ا

ان سلوك طريق الوالية مع سهولته هو ذو مصاعب، ومع قرصه فهو طويل جدا ، ومع نفاس ته وعلوه فهو 

 حمفوف ابخملاطر، ومع سعته فهو ضيق جدا .
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فل جل هذه الارسار ادلقيقة، قد يغرق السالكون يف هذه السشيل، وقد يتعرثون ويتأ ذون، بل قد ينكصون 

وهام مرشابن  "السري ال فايق"و  "السري الانفيس"عىل سشيل املثال؛ هناك عىل اعقاهبم ويضلون ال خرين. ف

 وهنجان يف الطريقة.

فالسري الانفيس يبدأ  من النفس، ويرصف صاحب هذا السري نظره عن اخلارج، وحيدق يف القلب خمرتقا  

نفذ اىل ال فاق الكونية فيجدها ااننيته. مث ينفذ مهنا ويفتح يف القلب ومن القلب سشيال   اىل احلقيقة.. ومن هناك ي 

منورة بنور قلبه، فيصل رسيعا ، الن احلقيقة اليت شاهدها يف دائرة النفس يراها مبقياس اكّب يف ال فاق. واغلب 

 طرق اجملاهدة اخلفية تسري وفق هذه السشيل.

 وامه اسس هذا السلوك هو كرس شوكة الااننية وحتطيمها، وترك الهوى واماتة النفس.

لهنج الثاين فيبدأ  من ال فاق، ويفاهد صاحب هذا الهنج جتليات اسامء هللا احلس ىن، وصفاته اجلليةل يف اما ا

مظاهر تكل ادلائرة الافاقية الكونية  الواسعة مث ينفذ اىل دائرة النفس، فريى انوار تكل التجليات مبقاييس 

تعاىل، ويفاهد ان القلب حقا مرأ ة الصمد.  مصغرة يف أ فاق كونه القليب، فيفتح يف هذا القلب اقرب طريق اليه

 فيصل اىل مقصوده، ومنهتيى امهل.
#576 

وهكذا ففي املرشب الاول ان نجز الساكل عن قتل النفس الامارة، ومل يمتكن من حتطمي الااننية برتك الهوى، 

ا يف به السكر فانه يسقط من مقام الفكر اىل موقع الفخر، ومنه يرتدى اىل الغرور، واذا ما اقرتن هذا مب

الناشئ من اجنذاب أ ت من احملبة، فسوف يصدر عنه دعاوى اكّب من حده، واعظم من طوقه، تكل اليت 

 . فيرض نفسه ويكون سشبا  يف الارضار ابالخرين."الفطحات"يطلق علهيا 

ته ان مثل صاحب الفطحات مكثل ضابط صغري برتبة مالزم. تس تخفه نفوة القيادة واذواقها يف حميط دائر 

الصغرى،  فيتخيل نفسه يف حلظة انتفاء وك نه املفري اذلي يقود الفيالق واجلحافل، فتختلط يف ذهنه الامور، 

ويلتشس عليه امر القيادة مضن دائرته الصغرى مع القيادة اللكية الواسعة مضن دائرهتا الكّبى، متاما كام يلتشس 

ة صغرية، مع صورهتا املنعكسة من سطح البحر يف النظر عىل بعض الناس صورة الفمس املنعكسة من مرأ  

 الفاسع، من حيث تفاهبهام يف صورة الانعاكس، رمغ اختالفهام يف السعة والكّب.

وكذكل فان كثريا من اهل الوالية من يرى نفسه اكّب واعظم بكثري ممن مه ارىق وامسى منه، بل ممن نسشته 

 الهيم كنس بة اذلابب اىل الطاووس.

احب ادلعاوى ـــ يرى نفسه كام يصف، و يراها كام يقول، حمقا يف رؤيته. حىت انين رأ يت من ولكنه ـــ اي ص

يتقدل شارات القطب الاعظم ويدعي حاالته، ويتقمص اطواره، وليس هل من صفات القطبية الا انتباه القلب 

 وحصوته، وسوى الفعور برس الوالية من بعيد، فقلت هل:
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ة هل مظاهر عديدة جزئية او لكية عىل منط واحد يف مجيع دوائر ادلوةل، ابتداء اي ايخ! كام ان قانون السلطن

من رئاسة الوزارة اىل ادارة انحية صغرية، فان الوالية، والقطبية كذكل لها دوائر خمتلفة ومظاهر متنوعة، ولّك 

اسة الوزارة مضن مقام ظالل كثرية. فأ نت قد شاهدت اجللوة العظمى واملظهر الاعظم للقطبية الفشهية برئ

دائرتك الصغرية الفشهية ابدارة الناحية، فالتشس عليك الامر واخندعت، اذ ان ما شاهدته صواب وصدق، 

 الا ان حمكك هو اخلطأ ، حيث ان غرفة من املاء ابلنس بة لذلاببة ِبر واسع.

 فانتبه ذكل الاخ بالكيم، وجنا من تكل الورطة مبفيئة هللا.
#577 

، ويقول لك مهنم: سأ صبح "للمهدى"من الناس يعدون انفسهم مقاربني او مفاهبني ورأ يت كذكل عددا  

 !"املهدى"

هؤالء ليسوا اكذبني وال خمادعني، ولكهنم ينخدعون، اذ يظنون ما يرونه هو احلق، ولكن كام ان الاسامء 

 الاكوان والنفوس احلس ىن لها جتلياهتا ابتداء من العرش الاعظم وحىت اذلرة، فان مظاهر هذه التجليات يف

 تتفاوت ابلنس بة نفسها، وان مراتب الوالية اليت يه نيل مظاهرها والترشف هبا يه الاخرى متفاوتة.

ووظائفه، ويفاهد  "املهدي"وامه سشب لهذا الالتباس هو كون بعض مقامات الاولياء فيه شئ من خواص 

مقامات لها عالقات وروابط مع بعض فيه انتساب خاص مع القطب الاعظم وعالقة خاصة ابخلرض، فهناك 

. وعليه فالواصلون اىل "مقام املهدية"و "مقام اويس"و "مقام اخلرض"املفاهري، حىت يطلق عىل تكل املقامات 

ذكل املقام، واىل جزء منه، او  اىل ظل من ظالهل، يتصورون انفسهم اهنم مه اولئك الافذاذ املفهورون، 

  او املهدي، او يتخيل انه القطب الاعظم.فيعتّب الواحد مهنم انه هو اخلرض

فان اكنت الااننية فيه قد ُمحقت حىت مل يعد لها استرشاف وتطلع حلب اجلاه والتفاخر عىل الاخرين فال 

 قد ال يكون مسؤوال عهنا، وميكن التجاوز عهنا. "شطحات"يُدان، ونعتّب دعاواه اخلارجة عن حده 

زالت الااننية فيه متوفزة، متطلعة حلب اجلاه، فس تغلبه هذه الااننية  اما هذه ادلعاوى عند الفخص اذلي ما

وتأ خذ بيده اىل منازل الفخر خملفا  وراءه مقام الفكر، ومن هناك يرتدى تدرجييا  اىل هاوية الغرور املاحق 

الاولياء للحس نات. فاما ان يرتدى اىل اجلنون، او يضل ضالال  بعيدا ، وذكل النه جعل نفسه يف عداد اولئك 

العظام، وهذا ِبد ذاته سوء ظن هبم، النه خيلع ما يف نفسه من قصور، تدركه النفس همام اغرتت عىل  اولئك 

الاولياء الافذاذ اذلين يرامه مبنظار نفسه القارصة، فيتومه ان اولئك العظام مقرصون مثهل، فيقل احرتامه هلم، 

 سالم.وابلتايل قد يقل احرتامه حىت لالنشياء علهيم ال 

فيجب عىل هؤالء املتلشسني ان ميسكوا مزيان الرشيعة ابيدهيم لزينوا اعامهلم، ويقفوا عند حدود ما حده علامء 

اصول ادلين من دساتري، ويسرتشدوا بتعلاميت الامام الغزايل والامام الرابين وامثاهلم من الاولياء احملققني 
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 العلامء، وان يضعوا انفسهم
#578 

 مة، ويعرفوا ان القصور والعجز والفقر مالزم للنفوس  همام ارتقت وتسامت.دااما  موضع الهت

مفا يف هذا املرشب من شطحات عند بعض السالكني، منبعه حب النفس، حىت ليتعاظم هذا احلب فيظن 

الواحد مهنم صفاء نفسه، وملعان ذاته قطعة املاس رمغ اهنا ليست الا قطعة زجاج اتفهة يف احلقيقة، اذ عني 

 الرضا لكيةل عن العيوب.

هذا وان اخطر املهاكل يف هذا النوع من السلوك هو: ان املعاين اجلزئية اليت ترد عىل قلب الساكل بفّك 

فيمزتج هبذا الومه عدم احرتام لتكل  "أ ية"الكم هللا، ويعّب عن لك الهام وارد بــ  - هذا الساكل - الهام، يتخيلها

 املرتبة السامية العليا للويح.

نعم ان لك الهام ابتداء من الهام النحل واحليواانت اىل الهام عوام الناس واىل الهام خواص الشرشية، واىل الهام 

عوام املالئكة، واىل الهام املقربني اخلواص مهنم، امنا هو نوع من اللكامت الرابنية، ولكن الالكم الرابين جتيل 

  الف جحاب حسب قابليات املظاهر واملقامات.اخلطاب الرابين املتنوع املتلمع من خالل س بعني

فهو الامس اخلاص لالكم هللا جل وعال، واهبر مثاهل املفخص، هو اذلي اطلق عىل جنوم القرأ ن،  "الويح"اما 

كام ورد توقيفا . فتسمية هذه الانواع من الالهام بــ )الاايت( خطأ  حمض. اذ مبقدار  "أ ية"ولك منجمة منه 

لفمس الصغرية اخلافتة املتسرتة املفاهدة يف املرأ ة امللونة يف ايدينا مع الفمس احلقيقية النس بة بني صورة ا

املوجودة يف السامء، تكون النس بة بني الالهام املوجود يف قلوب اولئك الادعياء وبني أ ايت مشس القرأ ن 

لهيي مبارش )كام بينا واثبتنا ذكل يف لك من اللكامت الثان  ية عرشة واخلامسة والعرشين الكرمي اليت يه الكم ا 

 (."اللكامت"واحلادية والثالثني من كتاب 

نعم: اذا قيل ان صورة الفمس الظاهرة يف مرأ ة يه صورهتا حقا  وذات عالقة مع الفمس احلقيقية، فهذا 

ة، املصغر  "املرأ تية"الالكم ال غبار عليه وهو حق، الا انه ال ميكن ربط الكرة الارضية الضخمة هبذه الفموس 

 وال ميكن شدها اىل جاذبيهتا.

#579 

 التلوحي اخلامس:

من املفارب الصوفية املهمة ويه تعين: حرص النظر يف وجود  "وحدة الفهود"اليت تضم  "وحدة الوجود"يعتّب 

س بحانه حفسب، وان سائر املوجودات ظالل  "واجب الوجود"، اي ان املوجود احلق هو: "واجب الوجود"

ذلا فان اهل هذا املرشب  "واجب الوجود"تس تحق اطالق صفة الوجود علهيا حيال ابهتة وزيف وومه ال

ترك ما سوى "يذهبون اىل اعتبار املوجودات خياال ووهام ، ويتصوروهنا عدما يف مرتبة ترك ما سواه، اي: 
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 احلس ىن. حىت اهنم يتطرفون ويذهبون اىل حد اعتبار املوجودات مرااي خيالية لتجليات الاسامء "هللا تعاىل

تصغر وتتضاءل عند  "املمكنات واخمللوقات"ان امه حقيقة حيتوهيا هذا املرشب يه: ان املوجودات املمكنة 

احصاهبا من كبار الاولياء اذلين وصلوا اىل مرتبة حق اليقني بقوة امياهنم ِبيث تزنل عندمه اىل درجة العدم 

 تعاىل اذلي هو واجب الوجود.والومه، اي اهنم ينكرون وجود الكون جبانب وجود هللا 

 غري ان هناك حماذيروخماطر عدة لهذا املرشب، اولها وامهها:

ان اراكن الاميان س تة، فهناك عدا ركن الاميان  ابهلل، اراكن اخرى اكالميان ابالخرة، فهذه الاراكن تس تدعي 

 وجود املمكنات اي ان هذه الاراكن احملمكة الميكن ان تقوم عىل اساس خيايل.

عىل صاحب هذا املرشب أ الّ يصحب معه هذا املرشب، وأ الّ يعمل مبقتضاه عندما يفيق من عامل الاس تغراق ف

والنفوة. مث ان عليه الا يقلب هذا املرشب القليب والوجداين واذلويق اىل اسس عقلية وقولية وعلمية، ذكل 

من الكتاب والس نة املطهرين ال ميكهنا ان  الن ادلساتري العقلية.والقوانني العلمية، واصول عِل الالكم النابعة

تتحمل هذا املرشب، والتتسع الماكنية تطبيقه. ذلا فال يرى هذا املرشب يف اهل الصحوة الاميانية من اخللفاء 

الراشدين، والاامة اجملهتدين، والعلامء العاملني من اجيال السلف الصاحل من هذه الامة، اذن فليس هذا 

اتب واسامها، بل قد يكون ذا علو الا انه انقص يف علوه، وقد يكون ذا حالوة مغرية املرشب يف اعىل املر 

ولكنه الذع املذاق. ولظاهر حالوته، ومجلال احيائه ال يرغب ادلاخلون فيه يف اخلروج منه؛ ويتومهون ـــ 

 ابسترشافات نفوسهم ـــ انه اعىل املراتب واسامها.
#580 

ويف  "سس هذا املرشب وماهيته يف رساةل نقطة من نور معرفة هللا جل جالهلولكوننا قد تناولنا شيئا  من ا

فاننا نكتفي بذكل، ونقرص الالكم هنا عىل بيان ورطة خطرة قد يقع فهيا قسم من  "املكتوابت"و "اللكامت"

 ويه: "وحدة الوجود "احلاامني حول

للمتجردين من الاس باب املادية، ان هذا املرشب يصلح ل خص اخلواص عند حاالت الاس تغراق املطلق، و 

 ومن اذلين قد قطعوا عالئقهم مبا سوى هللا من املمكنات والاش ياء.

ولكن اذا نزل هذا املرشب من علياء الاذواق واملواجيد، والاشواق القلبية اىل دائرة املذاهب الفكرية 

ادلنيا، وغرقوا يف الفلسفات املادية والعلمية وعرض بفلكه العلمي والعقالين عىل انظار اذلين اس هتوهتم احلياة 

 والطبيعية، فانه س يكون اغراقا  يف الطبيعة واملادة، وابعادا  عن حقيقة الاسالم.

فالفخص املادي املتعلق ابالس باب، واملغرم ابدلنيا، يتفوق اىل اضفاء صفة اخللود عىل هذه ادلنيا الفانية، النه 

ديه وتذوب، فيس بغ صفة البقاء والوجود ادلامئ عىل دنياه، انطالقا  يعز عليه ان يرى حمبوبته ويه تتبخر بني ي

ادلنياــ اىل درجة املعبود بعد ان اس بغ علهيا  - من رفع حمبوبته - عندئذٍ  - فال يتورع "وحدة الوجود"من فكرة 
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 .صفات ادلوام واخللود والبقاء الابدي، فينفتح اجملال امامه اىل اناكر هللا س بحانه والعياذ ابهلل

وملا اكن الفكر املادي قد ترخست دعاامه يف هذا العرص، واس توىل عىل غالبية النفاطات العقلية والعلمية، حىت 

 يف هذا العرص "وحدة الوجود"يه اصل لك شئ ومرجعه، ذلا فان تروجي مذهب  - عند احصابه - غدت املادة

رمبا يعطي للامديني جحة ليكونوا دعاة  - لعدماذلي يرى فيه اهل الاميان اخلواص املادايت اتفهة اىل حد ا -

علام  "حنن وانمت سواء، حنن ايضا  نقول هكذا ونفكر هكذا"للمذهب نفسه فيخاطبوا احصابه من اهل الاميان: 

. ذكل الن "وحدة الوجود"انه ال يوجد مرشب يف العامل بعيد عن مهنج املادييني وعبدة الطبيعة من مرشب 

امياان  َعيقا  اىل درجة يعدون الكون ومجيع املوجودات معدوما  جبانب حقيقة الوجود احصابه يؤمنون ابهلل 

لهيي، بيامن املاديون يولون املوجودات من الامهية اىل حد اهنم ينكرون معها وجود هللا س بحانه وتعاىل...  اال 

 فأ ين هؤالء من اولئك؟!
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 وهو ثال  نقاط: التلوحي السادس:

 النقطة الاوىل:

اتباع الس نة النبوية املطهرة هو امجل وأ ملع طريق موصةل اىل مرتبة الوالية من بني مجيع الطرق، بل اقوهما ان 

واغناها. واالتباع يعين: حتري املسِل الس نة السنية وتقليدها يف مجيع ترصفاته واعامهل، والاس هتداء ابالحاكم 

ومعامالته العرفية وترصفاته الفطرية الاعتيادية تأ خذ هبذا الرشعية يف مجيع معامالته وافعاهل. فان اعامهل اليومية 

االتباع شّك العبادة، فضال عن ان اتباع الس نة وحتري رشع هللا يف شؤون املؤمن مجيعها جيعهل يف حصوة 

داامة، وتذكر للرشع مس متر، وتذكّر الرشع هذا يؤدي اىل ذكر صاحب الرشع اذلي يؤدي اىل تذكر هللا 

 سشب لسكينة القلب واطمئنانه. اي ان ساعات العمر ودقائقه ميكن ان تنقيض لكها يف س بحانه، وذكر هللا

 عبادة داامة مطمئنة.

ذلكل فان اتباع الس نة املطهرة هو طريق الوالية الكّبى، وهو طريق ورثة النبوة من الصحابة الكرام والسلف 

 الصاحل.

 النقطة الثانية:

الية وس بل الطريقة، ذكل الن الاخالص هو الطريق الوحيد الاخالص هو أ مه اساس مجليع طرق الو

للخالص من الرشك اخلفي. مفن مل حيمل اخالصا  يف ثنااي قلبه فال يس تطيع ان يتجول يف تكل الطرق، كام ان 

 تفّك امىض قوة يف تكل الطرق.. "احملبة"

بوبه، بل يرى اضعف ادلالئل نعم، احملبة! فاحملب ال يبحث عن نقص، بل ال يرغب يف ان يرى نقصا  يف حم 

 والامارات عىل كامل حمبوبه من اقوى الادةل واحلجج، لكونه جانب حمبوبه عىل ادلوام.
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وبناء عىل هذا الرس، فان اذلين يتوهجون بقلوهبم اىل معرفة هللا عن طريق احملبة، ال يصغون اىل الاعرتاضات 

سهوةل وحيصنوهنا من الظنون والاوهام، حىت لو وجياوزون رسيعا  العقبات والف هبات، وينقذون انفسهم ب 

اجمتع علهيم أ الف ش ياطني الارض، فلن يس تطيعوا ان يزيلوا امارة او عالمة واحدة تدل عىل كامل حمبوبه 

 احلقيقي ومسوه. ومن دون هذه احملبة يتلوى الانسان حتت وساوس نفسه وش يطانه،
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ات وشــبه. فال يعصمه شـئ سـوى مـتـانـة اميــانـه وقوتـه، وشدة ويهنار امام ما تنفثه الف ياطني من اعتــراض

 انتباهـه وحذره.

اذن فاحملبة النابعة من معرفة هللا يه جوهر مجيع مراتب الوالية واكسريها. الا ان هناك ورطة كبرية للمحبة 

 ويه:

اىل الادالل والطلب وادلعاوى.  - الذلين هام رس العبودية - انه خُيىش ان ينقلب احملب من الترضع والتذلل هلل

املعىن "فيطيش صوابه ويتحرك خمتاال  مبحبته دون ضوابط او موازين.. وخيىش كذكل ان تتحول احملبة دليه من 

اثناء توهجه ابحملبة اىل ما سوى هللا، فتنقلب عندئِذ من داء شاف اىل مس زعاف،  "املعىن الامسي"اىل  "احلريف

واىل كامهل الفخيص وجامهل اذلايت، اي  - من دون هللا - ب يتوجه اىل صفات احملبوباذ حيد  احياان  ان احمل

اي يس تطيع ان حيبه ايضا  من دون تذكر هللا ورسوهل! مع ان الواجب  عليه  - ذلاته - يكون احلب مبعناه الامسي

حيث كونه مرأ ة لتجيل  عند التوجه ابحلب ملا سوى هللا ان يكون هذا احلب يف هللا وهلل، فريبط قلبه به من

 اسامئه احلس ىن.

ان مثل هذا احلب ابملعىن الامسي ال يكون وس يةل حلب هللا، بل س تارا  من دونه. بيامن احلب ابملعىن احلريف 

 اي بسشب من حب هللا، فانه يكون وس يةل اىل زايدة حب هللا، بل يصح القول انه جتل من جتلياته س بحانه.

 النقطة الثالثة:

يه دار العمل ودار احلمكة، وليست دارا  للماكفأ ة واجلزاء. جفزاء الاعامل والّب اذلي حيصل هنا يكون  ان ادلنيا

يف احلياة الّبزخية وادلار الاخرة، فتؤيت هناك الكها ومثراهتا. مفا دامت احلقيقة هكذا جيب عدم املطالبة بمثرات 

اخذها وقبولها من يد الرب س بحانه بفرح مفوب  الاعامل الاخروية وجزاهئا يف هذه ادلنيا، ولو اعطيت جيب

ابحلزن، ورسور ممزوج ابل ىس، وليس بفرح ورسور خالصني، ذكل النه ليس من احلمكة تناول مثرات 

يف مثل هذه احلياة الفانية، اذ يف به ذكل العزوف عن مصباح  - اليت لن تنفد عند تناولها يف اجلنة - الاعامل

 لق مبصباح ال يتوجه نوره الا دقيقة مث ينطفئ!خادل النور والاضاءة والتع

فان الاولياء يس تعذبون مفاق الاعامل  - اي انتظار الاجر يف احلياة ال خرة - وبناء عىل هذا الرس ادلقيق

 ومصاعهبا واملصائب والبالاي، فال يفكون وال يتذمرون.
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ب هللا هلم كرامة او كففا  او نورا  او ذوقا  فاهنم بل لساهنم دااما  وابدا  يردد: امحلدهلل عىل لك حال. واذا وه

يتناولونه بأ دب مج ويعدونه التفاات  وتكرما  منه س بحانه الهيم، فيحاولون سرت الكرامة واخفاءها وال يظهروهنا وال 

يفاخرون هبا، بل يسارعون اىل زايدة شكرمه وتعميق عبوديهتم، وكثريون مهنم جيأ رون اىل هللا ان حيجب 

 الاحوال عهنم وحيجهبم عهنا  ويمتنوا ذهاهبا واختفاءها خوفا  من ان يتعرض الاخالص يف َعلهم للخلل.هذه 

لهية ميكن ان ينالها خشص مقبول عند هللا يه اليت توهب هل من دون ان يفعر هبا، ليك  حقا  ان افضل نعمة ا 

جر علهيا، ولئال يتحول من موقع ال يتحول من حال الترضع وادلعاء اىل حال الادالل بعباداته وطلب الا

 الفكر وامحلد اىل موقع ادلل والفخر.

فاستنادا  اىل هذه احلقيقة فان اذلين يرغبون يف سلوك طريق الوالية والطريقة ان اكنوا يرغبون يف تناول بعض 

تذون هبا.. فان هذا المثرات اجلانشية للوالية، امثال الذلات املعنوية او الكرامات، ويتوهجون الهيا ويطلبوهنا ويل 

مثرات فانية عىل اي حال اكن.  - اذا حصلت هلم - يعين رغبهتم يف تناول تكل المثرات يف هذه احلياة الفانية، ويه

 وبذكل يفقدون الاخالص يف اعامهلم اذلي به ينالون مثرة الوالية. كام اهنم ميهدون السشيل لفقدان الوالية نفسها.

 التلوحي السابع

 ناكتيتضمن اربع 

 النكتة الاوىل:

لهيي الصادر مبارشة من الربوبية املطلقة املتفردة  - دون حاجز او س تار - ان الرشيعة يه نتيجة اخلطاب اال 

 ابالحدية.

ذلا فان اعىل مراتب الطريقة وامسى درجات احلقيقة ال يعدوان كوهنام اجزاء من لكية الرشيعة. اما نتاجئهام وما 

 الرشعية احملمكة. فهام دااما  وابدا  يظالن ِبمك اخلادم للرشيعة ووس يةل الهيا ومقدمة لها.يؤوالن اليه فهيي الاوامر 

فالساكل يف الطريقة يرتفع تدرجييا  اىل اعىل املراتب اليت ينال فهيا ما يف الرشيعة نفسها من معىن احلقيقة ورس 

 الطريقة. وعندئذ تكون الطريقة واحلقيقة اجزاء الرشيعة الكّبى.
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ذلا فليس حصيحا  ما يتصوره قسم من املتصوفة من ان الرشيعة قرش ظاهري، وحقيقهتا يه لهبا ونتيجهتا 

 وغايهتا.

نعم، يتنوع انكفاف الاحاكم الرشعية وخيتلف ابلنس بة ملس توايت الناس وفهمهم وطبقات مداركهم، مفا يظهر 

 مهنا وينكفف للعوام هو غري ما يظهر وينكفف للخواص..

عىل  "الطريقة"و "احلقيقة"اخلطأ  تومه ما يظهر من الرشيعة للعوام هو حقيقة الرشيعة، واطالق امس  انه من
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 مرتبة الرشيعة املنكففة للخواص.

 فالرشيعة لها مراتب متوهجة اىل مجيع طبقات الشرش.

معارهجم، وجدوا وبناء عىل هذا الرس، فان اهل الطريقة، واحصاب احلقيقة لكام تقدموا يف مسلكهم وارتقوا يف 

انفسهم منجذبني اكرث اىل احلقائق الرشعية، متبعني لها، مندرجني مضن غاايهتا ومقاصدها. حىت اهنم يتخذون 

 ابسط انواع الس نة النبوية الرشيفة ك عظم مقصد وغاية، ويسعون اىل اتباعها وتقليدها.

يه مثرة الويح يه امسى واعىل من أ داب النه مبقدار مسو الويح وعلوه عىل الالهام، فال داب الرشعية اليت 

 الطريقة اليت يه مثرة الالهام، ذلا فان امه اساس للطريقة هو اتباع الس نة النبوية املطهرة.

 النكتة الثانية:

ينبغي الا تتحول الطريقة واحلقيقة من كوهنام وس يلتني اىل غايتني ِبد ذاهتام )تس تحوذان عىل قلب الساكل 

مقصودتني ابذلات، فان الاعامل الرشعية احملمكة، وأ داب  - الطريقة واحلقيقة - ا اصبحتاوفكره ووجدانه(. فاذ

الس نة السنية، تنحرس حىت تأ خذ ادلرجة الثانية من الاهامتم دلى الساكل، وتصبح صورية شلكية ابنفغال 

اكرث من تفكريه ابلصالة، يفكر ِبلقة اذلكر  - عندئذِ  - القلب ابلتوجه اىل أ داب الطريقة ورسوهما. اي ان املرء

وينجذب اىل اوراده اكرث من اجنذابه اىل الفرائض، ويلزم نفسه بتجنب خمالفة أ داب الطريقة اكرث من الزتامه 

بتجنب الكبائر، واحلال ان اداء فريضة واحدة الزتاما  ابالوامر الرشعية ال ميكن ان توازهيا اوراد الطريقة او حتل 

 حملها.

 وراد التصوف، وما حيصل للساكل مهنام من اذواق ينبغي انفأ داب الطريقة، وا
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 تكون مدخال  ل ذواق أ حىل وأ عىل وأ مسى، حيصل علهيا هذا الساكل من اداء الفرائض والسنن.

أ ي ان ما يأ خذه املرء من التكية من اذواق، ال بد ان تكون اس هتالال  الذواق الصالة اليت يؤدهيا يف اجلامع، 

ال فاذلي تفغهل اذواقه يف التكية عن صالته يف اجلامع، فيؤدهيا بقيامه بأ راكهن ا وأ داهئا عىل الوجه املطلوب، وا 

 خبفة ورسعة صورية وشلكية  ال حرارة فهيا وال روح، امنا يشتعد عن احلقيقة.

 النكتة الثالثة:

 سؤال: هل ميكن ان توجد طريقة خارج نطاق الس نة النبوية الرشيفة واحاكم الرشيعة؟

 جلواب: نعم وال!ا

نعم، ل ن عددا  من الاولياء الاكملني قد اعدموا بس يف الرشيعة. وال، ل ن الاولياء احملققني قد اتفقوا عىل 

القاعدة اليت ذكرها سعدي الفريازي  
1

 شعرا :
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 حمالست سعدى براه صفا              ظفر بردن جز در ىب مصطفى

للحقيقة خارج الرصاط اذلي اختطه الرسول صىل هللا عليه وسِل  اي حمال ان يصل احد اىل الانوار احلقيقية

 ، ومن دون اتباع خلطواته.

 ورس هذه املسأ ةل هو ال يت:

ما دام الرسول صىل هللا عليه وسِل  هو خامت الانشياء واملرسلني وقد خاطبه هللا س بحانه ابمس الشرشية وممثال 

 ذلي بينه، فاالنضواء حتت لوائه رضوري.عهنا، فال بد أ اّل تسري الشرشية خارج الرصاط ا

ولكن ما دام اهل اجلذب والاس تغراق ليسوا مسؤولني عن خمالفاهتم، ملا يف الانسان من لطائف ال ترخض 

 للتاكليف الرشعية، فعندما تتحمك فيه تكل اللطيفة ال

--- 
1
يف مدينة شرياز، قدم بغداد اس تكامال   السعدي ش يخ مصلح ادلين من شعراء الصوفية الكبار، ومن أ رقهم تعبريا ، ودل  

دلراساته يف علوم ادلين يف املدرسة النظامية، اكن من مريدي الف يخ عبد القادر الكيالين،. قىض ثالثني س نة من َعره 

 املرتمج. - .مفهور يف الاسفار ونظم الفعر، وكتابه "لكس تان"

#586 

سان لطائف اخرى ال ترخض الرادة الانسان كعدم يبقى مسؤوال امام التاكليف الرشعية، ومادام يف الان 

رضوخها للتاكليف، بل ال تنقاد لتدبري العقل وال تذعن الوامر القلب والعقل.. فال بد ان تكل اللطيفة عندما 

 يف تكل االثناء فقط - تس تحوذ عىل خشص ما فانه ال يسقط من مرتبة الوالية مبخالفته الرشع، وامنا يعد معذورا  

 يصدر عنه شئ ينايف حقائق الرشع وقواعد الاميان اناكرا  او تزييفا  او اس تخفافا . وينبغي ان يصدق برشط الا -

بأ حقية الرشع وان مل يكن يؤدي حقه حق الاداء.. والا اذا غلبت عليه احلال، وصدر عنه ما يفم منه 

 .فذكل عالمة الهالك - نعوذ ابهلل - التكذيب والاناكر لتكل احلقائق احملمكة

 حاصل الالكم: ان اهل الطريقة اذلين مه خارج دائرة الرشع قسامن:

قسم مهنم كام ذكرانه أ نفا ، فهؤالء اما ان يكون قد غلب عليه احلال والاس تغراق واجلذب والسكر. او يكون 

 مغلواب  لس يطرة لطائف ال تنقاد للتاكليف وال تعري ابال  لالرادة، فيخرج من دائرة الرشع.

خلروج ال ينفأ  من عدم الرىض ابلرشع، او من رفض الاحاكم الرشعية، بل يرتك تكل الاحاكم ولكن هذا ا

اضطرارا  دون ارادة منه، فهناك اولياء من هذا القسم، فضال  عن ان اولياء كبارا  قد قضوا فرتة بيهنم متلشسني 

رجني عن دائرة الرشع وحدها، بل هبذه احلال. بل من هذا النوع َمن حمك علهيم اولياء حمققون، اهنم ليسوا خا

مهنم َمن هو خارج عن دائرة الاسالم. الا برشط أ اّل يكذبوا جبميع ما جاء به الرسول صىل هللا عليه وسِل  

ما لعدم تفكرمه هبا، او لعدم اس تطاعهتم التوجه الهيا، او لعدم متكهنم من  ِمن احاكم، مع اهنم ال يؤدون حقها، ا 
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 ولكن اذا عرفها احد مهنم ورفضها فقد هكل. معرفهتا، او عدم فهمها.

اما القسم الثاين: فهم املنجذبون لنفوة الاذواق الّباقة للطريقة واحلقيقة فال يبالون ابحلقائق الرشعية اليت يه 

ارىق من مس توى مذاقهم. ويعتّبها احدمه غري ذات مذاق لعجزه عن بلوغها. فيؤدهيا صورية شلكية، وهكذا 

تدرجييا  اىل ان يظن ان الرشيعة جمرد قرش ظاهري، وان ما وجده من احلقيقة هو الاساس يبلغ به الامر 

 والغاية والقصد، فيقول: حس يب ماوجدته. فيقوم ابفعال خمالفة ملا يأ مر به الرشع! فاذلين مل
#587 

سم مهنم يفقدوا شعورمه وعقوهلم من هذا القسم مسؤولون عن اعامهلم، ويدانون، بل هيلكون، حىت يكون ق 

 موضع هزء وخسرية للف يطان.

 النكتة الرابعة:

ان اشخاصا  من الفرق الضاةل واملبتدعة يكونون من املقبولني بنظر الامة، غري ان امثاهلم ترّدمه الامة وترفضهم 

 دون ان يكون هناك فرق ظاهري بيهنام!!

كنت يف حرية من هذا الامر، فالزخمرشي 
1

ه ال يكفره اهل التحقيق من اهل املعزتيل الفديد التعصب ملذهب 

الس نة وال يدرجونه يف صفوف الضالني عىل الرمغ من اعرتاضاته القاس ية علهيم، بل جيدون هل مّبرا  وجماال  

للنجاة، الا ان أ اب عيل اجلبايئ 
2

وهو ايضا  من اامة املعزتةل يطرده اهل الس نة احملققون ويعدون أ راءه مردودة  

لهيي:مع انه اخف تعصبا  من ا  لسابق بكثري، اكن هذا يأ خذ قسطا  كبريا  من تفكريى، مث فهمت بلطف ا 

ان اعرتاضات الزخمرشي عىل أ هل الس نة انبعة من حمبة احلق اذلي يدعو اليه مسلكه، اذلي يظنه حقا  كقوهل: 

حبته الناش ئة من مه خالقني الفعاهلم، ذلا فلم  - يف نظره - ان التزنيه احلقيقي هلل س بحانه هو بأ ن يكون الاحياء

تزنيه احلق س بحانه يرد قاعدة اهل الس نة يف خلق الافعال. اما سائر اامة الاعزتال املرفوضني فاهنم ما انكروا 

سشيل اهل الس نة لفرط حمبهتم احلق، وامنا لقصور عقوهلم عن دساتري اهل الس نة السامية، ونجز عقوهلم 

 ذلا فأ ن اقواهلم مردودة ومه مطرودون.الضيقة عن استيعاب قوانني اهل الس نة الواسعة. 

فكام ان خمالفة املعزتةل الهل الس نة هذه بفلكني، ويه الواردة يف كتب عِل الالكم فان اهل الطريقة اخلارجني 

 عن الس نة املطهرة وخمالفهتم لها ايضا  من هجتني:

حد ما  بأ داب الرشع اليت مل  الاوىل: ان ينجذب الويل حلاهل وهنجه اكجنذاب الزخمرشي ملذهبه غري هممت اىل

 يبلغ اذواقها بعد.

--- 
1
تويف بعد رجوعه من مكة املكرمة س نة  427هو أ بو القامس محمود بن َعر بن محمد الزخمرشي جارا. ودل بزخمرش س نة   

مام عرصه يف اللغة والتفسري، هل "الكفاف535  ل""املفص و احلديث" غريب يف "والفائق و التزنيل" حقائق عن هـ. ا 
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 املرتمج. - .وغريها البالغة واساس النحو يف
2
هو أ بو عيل محمد بن عبدالوهاب بن سالم اجلبايئ من أ امة املعزتةل ورئيس علامء الالكم يف عرصه. واليه نس بة الفرقة   

هـ، 393وتويف س نة  235اجلبائية، هل مقاالت وأ راء انفرد هبا يف املذهب، نسشته اىل جيب من قرى البرصة. ودل س نة 

تنسب اليه عدة مصنفات، مجيعها مفقودة، مهنا تفسري مطول وكتاب يف عِل ال صول ورسائل يف الرد عىل النظام 

 املرتمج. - والراوندي.

#588 

الثانية: ان ينظر الويل اىل أ داب الرشيعة اهنا غري ذات امهية اصال  ابلنس بة دلساتري الطريقة وقواعدها )حاش 

ن يس توعب تكل الاذواق الواسعة، مفقامه القصري ال يس تطيع ان يبلغ تكل ال داب هلل( لكونه قد نجز عن ا

 الرفيعة.

o  :التلوحي الثامن 

 وفيه مثانية مزالق وورطات:

 الاوىل:

 ممن ال يتبعون الس نة النبوية عىل الوجه الصحيح - ان الورطة اليت يسقط فهيا سالكون من الطرق الصوفية

الية عىل النبوة!! ولقد اثبتنا مدى مسو النبوة عىل الوالية وخفوت ضوء الاخرية امام يه اعتقادمه بأ رحجية الو -

 ."اللكامت"نور النبوة الساطع يف اللكمة الرابعة والعرشين واللكمة احلادية والثالثني من كتاب 

 الثانية:

ؤيهتم يف مرتبة الانشياء ويه تفضيل قسم من املفرطني، الاولياء عىل الصحابة الكرام رضوان هللا علهيم، بل ر 

ويف ذيلها اخلاص  "الاجهتاد"علهيم السالم. وقد رشحنا يف اللكمة الثانية عرشة واللكمة السابعة والعرشين 

ابلصحابة كيف ان للصحابة الكرام خواص ممتزية بسشب الصحبة النبوية، ِبيث ال ميكن لالولياء ان يبلغوا 

 م. وال ميكهنم ان يبلغوا قطعا  مرتبة الانشياء.مرتشهتم اصال  فضال  عن ان يتفوقوا علهي

 الثالثة:

ويه ترجيح بعض املتطرفني واملتعصبني جدا  للطريقة ل وراد طريقهتم وأ داهبا عىل اذاكر الس نة النبوية الرشيفة، 

أ ي فيسقطون بذكل اىل مزنلق خمالفة الس نة النبوية وتركها، يف الوقت اذلي يظلون متف بثني بأ وراد طريقهتم، 

اهنم يسلكون سلوك غري املبايل  بأ داب الس نة النبوية الرشيفة فهيوون يف الورطة، وكام اثبتنا يف لكامت كثرية، 

 وكام اكد كبار حمققي الطرق اكالمام الغزايل والامام الرابين:

اخلاصة.  ان اتباع س نة واحدة من السنن النبوية يكون مقبوال  عند هللا اعظم من مائة من ال داب والنوافل"

 ."اذ كام ان فرضا  واحدا  يرحج الفا  من السنن، فان س نة واحدة من السنن النبوية ترحج الفا  من أ داب التصوف
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 الرابعة:

، كام يعتّبون الالهام نوعا  من "الويح"مبرتبة  "الالهام"ان بعض املتطرفني من اهل التصوف يظنون خطأ   ان 

اللكمة اخلامسة "و "اللكمة الثانية عرشة "زلق اخلطري، وقد برهنّا سابقا  يف انواع الويح فيسقطون يف هذا امل

املتعلقة ابنجاز القرأ ن ويف رسائل اخرى؛ كيف ان الويح سام وعال وساطع وضاء ولكي شامل بيامن  "والعرشين

 الالهام ابلنس بة اليه جزيئ وخافت.

 اخلامسة:

قد ينجذبون  - يف كوهنا وس يةل وليست غاية ِبد ذاهتا - ريقةان بعض املتصوفني ممن مل يدركوا متاما رس الط

ويتوهجون اىل ما يفاض علهيم من الكرامات والاذواق والانوار، تكل اليت توهب وال تسأ ل اذ مينحها هللا 

اذلي يعرتهيم من شدة الاهجاد يف  - س بحانه تقوية للضعفاء، وتفجيعا  للمتاكسلني، وختفيفا  من املفقة والسأ م

فينجرون اىل تفضيل تكل الكرامات والاذواق والانوار عىل فروض ادلين واخلدمة حتت لوائه وقراءة  - عبادةال 

 الاذاكر والاوراد، فيسقطون يف هذا املزلق.

وقد س بق ان امجلنا يف النقطة الثالثة من التلوحي السادس ويف لكامت اخرى، بأ ن هذه ادلنيا يه دار خدمة 

اكفأ ة، فاذلين يرغبون يف قطف مثار اعامهلم يف هذه احلياة الفانية، امنا يستبدلون وَعل وليس دار ثواب وم

املاكفأ ة ادلنيوية الفانية بامثر الاخرة الابدية الباقية، فضال  عن ان هذا يدل عىل بقااي تعلق ابدلنيا ورغبة يف 

ية، بل يريدون هذه احلياة، اذ الاس متتاع هبا، ويكون هذا سشبا  يف خفوت شوقهم وتطلعهم اىل احلياة الّبزخ 

 جيدون فهيا نوعا  من مثار ال خرة.

 السادسة:

ويه املزنلق اذلي يقع فيه قسم من ساليك الطرق الصوفية من غري اهل احلقيقة عندما يلتشس علهيم الامر 

 فيتومهون ابن ظالل مقامات الوالية ومناذهجا املصغرة ك هنا يه املقام احلقيقي واللكي والاصيل..

ويف لكامت اخرى مبا الشك فيه؛ ان الفمس وان  "اللكمة الرابعة والعرشين"ولقد اثبتنا يف الغصن الثاين من 

 تعددت صورها بتعدد املرااي اليت تنعكس علهيا، فهذه
#590 

الصور متكل ضياء الفمس وحرارهتا ولكن ليس هو الضياء الاصيل نفسه، وال يه احلرارة نفسها فهيي ابهتة 

 ابلنس بة للفمس احلقيقية.الانوار 

كذكل فان ملقام النبوة وملقام كبار الاولياء، شيئا  من الظالل اليت ميكن الهل الطرق ان يس تظلوا هبا، ولكهنم 

فيسقطون  - والعياذ ابهلل - يظنون اثناء دخوهلم فهيا اهنم اعظم درجة من كبار الاولياء، بل حىت من الانشياء
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 يف مزلق.

مجيع هذه املزالق املذكورة سابقا  علهيم ان يضعوا اصول الاميان واسس الرشع نصب اعيهنم  والنقاذ انفسهم من

 ويتخذوها مرشدا  دااما  هلم، وان خيالفوا اذواقهم ومفهوداهتم ويهتموها عند تعارضها مع تكل الاسس.

 السابعة:

دما ينرصفون اىل الفخر ويه املزلق اذلي يقع فيه قسم من اهل الاذواق والاشواق من احصاب الطرق عن

والادعاء واشاعة الفطحات وطلب توجه الناس ونيل املرجعيات ادلينية، ويفضلون هذه العجاالت عىل 

وسِل يه امسى مرتبة يف  عليه هللا الفكر والترضع وامحلد والاس تغناء عن الناس، بيامن عبودية محمد صىل

 ية، او عبودية احملبة.العبودية، تكل العبودية اليت نس تطيع وصفها ابحملبوب 

فأ ساس العبودية ورسها هو الترضع وامحلد وادلعاء واخلفوع والعجز والفقر والاس تغناء عن الناس، وهبذا 

 فقط ميكن الوصول اىل كامل تكل احلقيقة، حقيقة العبودية.

اىل اخلروج اىل  - دون اختيار مهنم لغلبة احلال وبفّك موقت فقط - نعم ان عددا  من الاولياء الكبار اضطروا

ساحة الفخر والطلب والفطحات، ذلا فال جيوز اتباعهم اختيارا   يف حاهلم هذه، فهم همتدون، ولكهنم هنا ويف 

 هذه النقطة ابذلات ليسوا قدوة يف الهداية، ذلا ال ميكن السري وراءمه والاقتداء هبم.

 الثامنة:

دين املنافع اذلاتية من اهل الطرق من اذلين يرغبون ويه الورطة اليت يتورط فهيا قسم من املتعجلني والقاص

يف تناول مثرات الوالية يف ادلنيا بدال  من قطفها يف ال خرة. وعندما يدل سلوكهم عىل هذه الرغبة، وتتكفف 

نيهتم من خالل هذا السلوك يكونون فعال  قد سقطوا يف هذه الورطة. علام  ان أ ايت كثرية يف القرأ ن الكرمي 

 من
#591 

من  "لكامت"تدل بوضوح ما اثبتناه سابقا  يف عدة  (155)أ ل َعران:امثال  )وما احلياة ادلنيا الا متاع الغرور( 

ان مثرة واحدة من مثرات عامل البقاء ترحج الف بس تان يف هذه احلياة الفانية، ذلا فاالفضل عدم تناول تكل 

ال عىل اهنا  - فيجب ابداء امحلد والفكر يف قبولهاالمثرات املباركة هنا، وان اعطيت دون توجه ورغبة فهيا، 

 بل عىل اهنا احسان وفضل من هللا وهبت للتفويق. - ماكفأ ة

o  :التلوحي التاسع 

 نذكر هنا مجمال  تسع مثرات من الامثر الوفرية للطريقة وفوائدها:

 الاوىل:
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وساطة الطريقة الصحيحة املس تقيمة. يه ظهور احلقائق الاميانية وانكفافها ووضوهحا اىل درجة عني اليقني ب

 هذه احلقائق اليت يه منابع خزائن ابدية وسعادة داامة وكنوزها ومفاتيحها.

 الثانية:

يه حتقيق الوجود احلقيقي لالنسان ابنس ياق لطائفه مجيعا  اىل ما ُخلقت ل جهل. وذكل بأ ن تكون الطريقة 

ه ولولبا  حلركته وتوجهيه اىل هللا. فيندفع هبذا كثري من واسطة لتحريك قلب الانسان  اذلي يعتّب مركزا  جلسم

 اللطائف الانسانية اىل احلركة والظهور فتتحقق حقيقة الانسان.

 الثالثة:

التخلص من وحفة الانفراد والوحدة يف السري والسلوك، والفعور ابالنس املعنوي يف احلياة ادلنيا والّبزخ 

ريها وتوهجها وسفرها حنو احلياة الّبزخية وحنو احلياة الاخروية، اباللتحاق ابحدى سالسل الطريقة عند س

وعقد اوارص الصداقة واحملبة بتكل القافةل النورانية يف طريق أ بد ال ابد، فتندفع الاوهام والف به عن النفس 

اليل ابستناد املريد اىل اجامعهم واتفاقهم ابعتبار لك اس تاذ مرشد جحة قوية وس ندا  ال يضعف يف دفع الاض

 والاوهام اليت ترد اىل اذلهن.

 الرابعة:

ويه خالص الانسان من الوحفة الهائةل اليت تكتنفه يف حياته ادلنيا، والانسالل من الغربة الاليمة اليت 

 حيسها ازاء الكون، وذكل مبا تقوم به الطريقة الصائبة الصافية من تفجري ينابيع حمبة هللا ومعرفته يف الاميان.
#592 

ق ان اثبتنا يف لكامت عدة بأ ن سعادة ادلارين، والذلة اليت اليفوهبا أ مل، والانس اذلي ال ختالطه وقد س ب

وحفة، والسعادة احلقيقية ال توجد الا يف حقائق الاميان والاسالم اليت تسعى الطريقة للوصول الهيا كام اننا 

 نة.ابن الاميان حيمل بذرة جشرة طوىب يف اجل  "اللكمة الثانية"بينا يف 

 نعم فبالرتبية املوجودة يف الطريقة تمنو تكل البذرة وتكّب.

 اخلامسة:

الفعور ابحلقائق اللطيفة يف التاكليف الرشعية وتقديرها بوساطة القلب املنتبه بدوام ذكر هللا، كام يعينه عىل 

 عب وتلكيف.ذكل املهنج الرتبوي للطريقة. وبذكل تكون الطاعة والعبادة مثار اشتياق وحب، ال مثار ت

 السادسة:

نيل مقام التولك، ودرجة الرىض، ومرتبة التسلمي. هذه املقامات يه السشيل اىل تذوق السعادة احلقيقية 

 والتسلية اخلالصة والذلة اليت ال يفوهبا حزن، والانس اذلي ال تقربه وحفة.
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 السابعة:

لرذائل وذكل ابالخالص اذلي هو امه رشط ويه جناة الانسان من الرشك اخلفي والرايء والتصنع وامثالها من ا

دلى ساكل الطريقة وامه نتيجة لها. وكذا التخلص من اخطار النفس الامارة ابلسوء ومن أ دران الااننية بزتكية 

 النفس اليت يه السلوك العميل يف الطريقة.

 الثامنة:

عامل اخروية، والاحسان يف اس تغالل يه جعل الانسان عاداته اليومية ِبمك العبادات واعامهل ادلنيوية مبثابة ا

 رأ س مال َعره من احلياة بدقائقها وجعلها بذورا  تتفتح عن زهرات احلياة الاخروية وس نابلها.

وذكل بدوام اذلكر القليب، والتأ مل العقيل، مع احلضور القليب ادلامئ والاطمئنان، ودوام حشذ الارادة، والنية 

 قهنا الطريقة.الصافية، والعزمية الصادقة اليت تل
#593 

 التاسعة:

ويه العمل للوصول اىل مرتبة الانسان الاكمل، وذكل ابلتوجه القليب اىل هللا طوال سريه وسلوكه، واثناء 

معاانته الروحية اليت تسمو ِبياته املعنوية، اي الوصول اىل مرتبة املؤمن احلق واملسِل الصادق، اي نيل حقيقة 

، مث ان يكون الانسان عبدا  خالصا  لرب العاملني، وموضع خطابه اجلليل، وممثال  الاميان والاسالم ال صورتهيام

عن الاكئنات من هجة، ووليا  ّلّل وخليال  هل، حىت اكنه مرأ ة لتجلياته س بحانه، ويف احسن تقومي حقا  فيقمي 

 احلجة عىل افضلية بين أ دم عىل املالئكة.

عة اىل املقامات العليا والتطلع من هذه ادلنيا اىل السعادة الابدية وهكذا يطري جبنايح الاميان والعمل ابلرشي

 بل ادلخول فهيا.

ََّك َانَْت الَْعلمُي الَْحكمي( َّْمَتنا ِان ْبَحانََك اَل ِعِْلَ لَنَا ِااّل ما عَل  )س ُ

ت اللّهم صّل عىل الغو  الاكّب يف لك العصور والقطب ال عظم يف لك ادلهور س يدان محمد اذلي تظاهر 

 حفمة واليته ومقام حمبوبيته يف معراجه واندرج لك الوالايت يف ظل معراجه وعىل أ هل وحصبه امجعني

 أ مني وامحلد هلل رب العاملني.
#594 

 ذيل

 هذا اذليل القصري جدا  هل امهية عظيمة ومنافع للجميع

قة ومهنل الس بل الصائبة للوصول اىل هللا س بحانه وتعاىل طرائق كثرية، وس بل عديدة. ومورد مجيع الطرق احل
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 هو القرأ ن الكرمي. الا ان بعض هذه الطرق اقرب من بعض واسِل وامع.

 وقد اس تفدت من فيض القرأ ن الكرمي ابلرمغ من فهمي القارص طريقا  قصريا  وسشيال  سواي  هو:

 طريق العجز، الفقر، الففقة، التفكر.

 واسِل، اذ هو يوصل اىل احملبوبية بطريق العبودية. نعم! ان العجز اكلعفق طريق موصل اىل هللا، بل اقرب

 ."الرمحن"والفقر مثهل يوصل اىل امس هللا 

وكذكل الففقة اكلعفق موصل اىل هللا الا انه انفذ منه يف السري واوسع منه مدى، اذ هو يوصل اىل امس 

 ."الرحمي"هللا 

شيال ، اذ هو يوصل الساكل اىل امس هللا والتفكر ايضا   اكلعفق الا انه اغىن منه واسطع نورا  وارحب س 

 ."احلكمي"

ويف  - ذات اخلطوات العرش اكللطائف العرش - وهذا الطريق خيتلف عام سلكه اهل السلوك يف طرق اخلفاء

فهذا الطريق عبارة عن اربع خطوات حفسب،  - ذات اخلطوات الس بع حسب النفوس الس بعة - طرق اجلهر

 طريقة صوفية. وهو حقيقة رشعية اكرث مما هو

وال يذهنب بمك سوء الفهم اىل اخلطأ . فاملقصود ابلعجز والفقر والتقصري امنا هو اظهار ذكل لكه امام هللا س بحانه 

 وليس اظهاره امام الناس.

اما اوراد هذا الطريق القصري واذاكره فتنحرص يف اتباع الس نة النبوية.. والعمل ابلفرائض، والس امي اقامة 

 ل الاراكن والعمل ابالذاكر عقهبا.. وترك الكبائر.الصالة ابعتدا
#595 

 اما منابع هذه اخلطوات من القرأ ن الكرمي فهيي:

 تفري اىل اخلطوة الاوىل. (32)النجم:)فال تُزكّوا انُفَسمك( 

 تفري اىل اخلطوة الثانية. (11)احلرش:)وال تكونوا اكذلين نَُسوا هللا فأ نسامُه أ نُفَسهم( 

 تفري اىل اخلطوة الثالثة: (71)النساء:حس نٍة مفن هللا، وَما اصابَك ِمن سيئٍة ِفمن نفِس( )ما اصابَك ِمن 

 ، تفري اىل اخلطوة الرابعة.(55)القصص:)لكُّ َشٍء هاكٌل ااّل وهْجَه( 

 وايضاح هذه اخلطوات الاربع ابجياز شديد هو:

 اخلطوة الاوىل:

( ويه عدم تزكية النفس. ذكل الن الانسان حسب جبلّته، كام تفري الهيا ال ية الكرمية  )فال تزكوا انفسمك

ومبقتىض فطرته، حمٌب لنفسه ابذلات، بل ال حيب الا ذاته يف املقدمة. ويضحي بّك شئ من اجل نفسه، 
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وميدح نفسه مدحا  ال يليق الا ابملعبود وحده، ويزّنه خشصه ويّبئ ساحة نفسه، بل ال يقبل التقصري لنفسه 

ا دفاعا  قواي  مبا يف به العبادة، حىت ك نه يرصف ما أ ودعه هللا فيه من اهجـزة محلده س بحـانه اصال  ويدافع عهن

فيعجب بنفسه ويعتد  (43)الفرقان:وتقديسه الـى نفسه، فيصيبه وصـف ال ية الكرمية:  )من اخّتذ الهَه َهواه( 

 عدم تزكيهتا.هبا.. فالبد اذن من تزكيهتا. فزتكيهُتا يف هذه اخلطوة وتطهريها يه ب

 اخلطوة الثانية:

كام تلقّنه ال ية الكرمية من درس:   )وال تكونوا اكذلين نَُسوا هللا فأ نسامُه انُفَسهم(. وذكل: ان الانسان ينىس 

نفسه ويغفل عهنا، فاذا ما فكر يف املوت رصفه اىل غريه، واذا ما رأ ى الفناء والزوال دفعه اىل ال خرين، وك نه 

ذ مقتىض النفس الامارة اهنا تذكر ذاهتا يف مقام اخذ الاجرة واحلظوظ وتلزتم هبا بفدة، بيامن ال يعنيه بفئ، ا

 تتناىس ذاهتا يف مقام اخلدمة والعمل والتلكيف. فزتكيهتا وتطهريها وتربيهتا يف هذه اخلطوة يه:

والاجرة،  العمل بعكس هذه احلاةل، اي عدم النس يان يف عني النس يان، اي نس يان النفس يف احلظوظ

 والتفكر فهيا عند اخلدمات واملوت.
#596 

 واخلطوة الثالثة:

نٍة فَِمَن هللا وما اصابَك ِمْن سيئة مفن نفسك( وذكل: ان  يه ما ترشد اليه ال ية الكرمية:  )ما اصابَك ِمن َحس َ

عىل املرء يف هذه ما تقتضيه النفس دااما  اهنا تنسب اخلري اىل ذاهتا، مما يسوقها هذا اىل الفخر والعجب. ف

اخلطوة ان ال يرى من نفسه الا القصور والنقص والعجز والفقر، وان يرى لك حماس نه وكامالته احساان  من 

فاطره اجلليل، ويتقبلها نعام  منه س بحانه، فيفكر عندئذ بدل الفخر وحيمد بدل املدح واملباهاة. فزتكية النفس 

 (.1)الفمس:ـكرمية: )قَد أ فلََح َمْن َزاّكها( يف هـذه املرتبة هـي فـي سـر هذه ال ية ال

ويه ان تعِل بأ ن كاملها يف عدم كاملها، وقدرهَتا يف نجزها، وغناها يف فقرها، )اي كامل النفس يف معرفة عدم 

 كاملها، وقدرهتا يف نجزها امام هللا، وغناها يف فقرها اليه(.

 اخلطوة الرابعة:

ال وهْجَه(. ذكل الن النفس تتومه نفسها حرة مس تقةل بذاهتا، ذلا يه ما تعلمه ال ية الكرمية: )لُكُّ  ء هاكٌل ا  ََشٍ

تّدعى نوعا  من الربوبية، وتضمر عصياان حيال معبودها احلق. فبادراك احلقيقة االتية ينجو الانسان من ذكل 

حلريف، وجبهة قيامه ويه: لك شئ ِبد ذاته، ومبعناه الامسي: زائٌل، مفقود، حاد ، معدوم، الا انه يف معناه ا

 بدور املرأ ة العاكسة ل سامء الصانع اجلليل، وابعتبار همامه ووظائفه: شاهد، مفهود، واجد، موجود.

فزتكيهتا يف هذه اخلطوة يه معرفة ان عدهما يف وجودها ووجودها يف عدهما، اي اذا رأ ت ذاهتا  واعطت 

لكها. يعين اذا غفلت عن موجدها احلقيقي وهو  لوجودها وجودا ، فاهنا تغرق يف ظلامت عدم يسع الاكئنات
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هللا، مغرتة بوجودها الفخيص فاهنا جتد نفسها وحيدة غريقة يف ظلامت الفراق والعدم غري املتناهية، ك هنا 

الرياعة يف ضياهئا الفردي الباهت يف ظلامت الليل الهبمي. ولكن عندما ترتك الااننية والغرور ترى نفسها حقا  

ابذلات، وامنا يه مرأ ة تعكس جتليات موجدها احلقيقي. فتظفر بوجود غري متناه وترحب وجود مجيع اهنا ال شئ 

 اخمللوقات.

 نعم، من جيد هللا فقد وجد لك شئ، مفا املوجودات مجيعها الا جتليات اسامئه احلس ىن جل جالهل.
#597 

 خامتة

لففقة والتفكر، قد  س بقت ايضاحاته يف ان هذا الطريق اذلي يتكون من اربع خطوات ويه العجز والفقر وا

اذلي يبحث عن عِل احلقيقة، حقيقة الرشيعة، حمكة  "اللكامت"السابقة من كتاب  "اللكامت الست والعرشين"

القرأ ن الكرمي. الا اننا نفري هنا اشارة قصرية اىل بضع نقاط ويه: ان هذا الطريق هو اقرص واقرب من غريه، 

ذي اجلالل.بيامن اذا  "القدير". فالعجز اذا ما متكن من النفس يسلّمها مبارشة اىل النه عبارة عن اربع خطوات

فاهنا تتفشث ابملعفوق  - يف طريق العفق اذلي هو انفذ الطرق املوصةل اىل هللا - متكن العفق من النفس

 اجملازي، وعندما ترى زواهل تبلغ احملبوب احلقيقي.

ليس للنفس فيه شطحات او ادعاءات فوق طاقهتا، اذ املرء ال جيد يف مث ان هذا الطريق اسِل من غريه، الن 

 نفسه غري العجز والفقر والتقصري يك يتجاوز حده.

مث ان هذا الطريق طريق عام وجادة كّبى، النه ال يضطر اىل اعدام الاكئنات وال اىل جسهنا، حيث ان اهل 

الجل الوصول اىل الاطمئنان واحلضور  "ود الا هوال موج"تومهوا الاكئنات عدما ، فقالوا:  "وحدة الوجود"

للوصول  "ال مفهود الا هو"حيث جسنوا الاكئنات يف جسن النس يان فقالوا:  "وحدة الفهود"القليب. وكذا اهل 

 اىل الاطمئنان القليب واحلضور ادلاامي.

، فهذا الطريق عىل هنج بيامن القرأ ن الكرمي يعفو الاكئنات بّك وضوح عن الاعدام ويطلق رساهحا من السجن

القرأ ن ينظر اىل الاكئنات اهنا مسخرة لفاطرها اجلليل وخادمة يف سشيهل، واهنا مظاهر لتجليات الاسامء 

احلس ىن ك هنا مرااي تعكس تكل التجليات. اي انه يس تخدهما ابملعىن احلريف ويعزلها عن املعىن الامسي من ان 

املرء من الغفةل، ويبلغ احلضور ادلاامي عىل هنج القرأ ن الكرمي. تكون خادمة ومسخرة بنفسها. وعندها ينجو 

 فيجد اىل احلق س بحانه طريقا  من لك شئ.

وزبدة الالكم: ان هذا الطريق ال ينظر اىل املوجودات ابملعىن الامسي، اي ال ينظر الهيا اهنا مسخرة لنفسها 

 س بحانه. وذلاهتا، بل يعزلها من هذا ويقدلها وظيفة، اهنا مسخرة ّلّل 
#598 

% 
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 املكتوب الثالثون

شارات اال نجاز يف مظان اال جياز( ابللغة العربية  وهو )ا 

% 

 املكتوب احلادي والثالثون

حدى وثالثني ملعة مّضت يف كتاب )اللمعات(.  وقد انقسم اىل ا 

% 

 املكتوب الثاين والثالثون

 وهو)اللوامع( املنفورة ختام )اللكامت(.

% 

 ثوناملكتوب الثالث والثال

لهية.نرشت مضن )اللكامت(، ومل تدرج هنا.  رساةل )النوافذ( املطةل اىل املعرفة اال 
#599 

% 

 نوى احلقائق

 توضيح

منذ مدة وَعي العزيز  " بديع الزمان  " ال يتوجه اىل املسائل عقال  بل قلبا . وما يظهر عىل قلبه ميليه عيّل  

اس تقر يف العقل وحده ال يكون مكل الانسان ". واكن يقول:  ويقول:  " ان العِل هو ما يس تقر يف القلب، فلو 

" ان هذه املسائل ليست قواعد علمية وحدها، بل ما اختذته وجداان  من اسٍس لبعض دساتري قلبية  ".وقد 

 أ مرين:  " انتخب ما يروق كل مما س نح لقليب  " فاان بدوري اقتطفت هذه الفقرات من أ اثره ال تية:

ـ شعاعات معرفة النيب صىل هللا عليه نقطة من نور معر  ـ س نوحات  ـ اشارات الانجاز يف مظان الاجياز  فة هللا 

 وسِل ـ رموز ـ طلوعات ـ حماكامت ـ مناظرات ـ اشارات ـ قزل اجياز .

 عبدالرمحن
 (املرتمج 1337) من الطبعة الاوىل املطبوعة يف مطبعة الاوقاف الاسالمية ابس تانبول س نة 

#600 

حميِ ِبْسِم هللا مْحِن  الرَّ   الرَّ
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 امحلد هلل رّب العاملني والصالة والسالم عىل س يدان محمد وعىل أ هل وحصبه

 امجعني.

تباع القرأ ن. - 1  عرٌص مريض، وعنرص سقمي، وعضو عليل، َوصَفهتا الطبية يه ا 

مة عزيزة جليةل القدر، قارة شاسعة عظيمة اجلانب، رديئة الطالع.. دوةل مفهورةٌ عريقة اجملد، سيئة احلظ.. أ   - 2

 بال رائد.. وصفهُتا الطبية الاحتاد الاساليم.

ان اذلي ال ميكل قبضة قوية يس تطيع  هبا محل الارض ومجيع النجوم والفموس وحتريكها كحبات  - 3

 املس بحة، ال يس تطيع ادعاء اخللق والاجياد؛ اذ لّك َشء مربوط بغريه.

لهية كام ال يثقل علهيا احياء حرشة وانفاهئا ان احياء مجيع ذوي الارواح يوم احل  - 4 رش ال يثقل عىل القدرة اال 

لهية ذاتية، ال تتغري قطعا ، وال ميكن أ ن يتخا  بعد س بات َعيق طوال الف تاء مبا يف به املوت؛ ل ن القدرة اال 

 العجُز،  وال تتداخل فهيا العوائُق، فليس فهيا مراتب مطلقا ، ولك َشء ابلنس بة الهيا سواء.

 ان اذلي خلق عني البعوضة هو اذلي خلق  الفمس  ايضا . - 5

 واذلي نّظم معدة الّبغو  هو اذلي نظم املنظومة الفمس ية ايضا . - 2

ان لك سشب من الاس باب الطبيعية فاعٌل  - فرضا  حماال   - ان يف تأ ليف الكون انجازا  ابهرا ، ِبيث لو فرضنا - 7

ـ خمتاٌر، مقتدٌر، لسَجَدت تكل الاس   ـ امام ذكل الانجاز، قائةل: ]س بحانك .. ال قدرة  باُب مجيُعها  بكامل العجز

لنا.. انك انت العزيز احلكمي[ 
1

 . 

الّ ان الاس باب قد اصبحت س تارا   - 5 ان الاس باب مل تُمنَح التأ ثري احلقيقي.. هكذا تقتيض الوحدة واجلالل. ا 

والعظمة، وذكل لئال تُرى يف ظاهر النظر يُد القدرة مبارِشة  بني يدي القدرة يف هجة املكُل.. هكذا تقتيض العزة 

 لالمور اخلسيسة يف هجة املكُل.

--- 
1
 املرتمج. - العبارات احملصورة بني قوسني مركنني جاءت يف النص ابللغة العربية.  

#601 

 ان هجة امللكوت اليت يه حمل تعلّق القدرة يف لك شئ، شفافة نزهية. - 1

 الفهادة  س تار  مزركش  ملقى عىل  عوامل  الغيب. ــ  ان عامل 19

ــ يلزم الجياد نقطة يف ماكهنا الصحيح، قدرة مطلقة تس تطيع اجياد الكون لكه، ذكل ل ن لك حرف من 11

هل وجه انظر اىل لك مجةل من مجل الكتاب، وهل عني  - ال س امي ما اكن ذا حياة - حروف كتاب الكون الكبري

 شاخصة الهيا.
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قد اش هترت حادثة: انه بيامن اكن الناس يراقبون هالل العيد، ومل يره أ حد، اذا بف يخ هرم حيلف أ نه قد ـ  ل12

رأ ى الهالل، مث تبني ان ما رأ ه مل يكن هالال  بل شعرة بيضاء مقوسة قد تدلت من حاجبه! فاين تكل الفعرة 

 من الهالل؟ واين حراكت اذلرات من فاعل تفكيل الانواع؟

ة مطبعة مثالية وليست طابعة، نقش ال نقّاش، قابةل لالنفعال ال فاعةل، ِمسطَر ال مصدر، نظام ــ الطبيع13

 النّظام، قانون ال قدرة، رشيعة ارادية ال حقيقة خارجية.

ـ ان الاجنذاب واجلذبة املغروزين يف الوجدان14 الّ من  جذبة  حقيقية   - اذلي هو فطرةٌ ذات شعور - ـ ليس ا 

 جذابة.

الفطرة ال تكذب، ففي البذرة ميالن للمنو، اذا قال: سأ نشت، سأ مثر، فهو صادق. ويف البيضة ميالن  ــ ان15

للحياة، اذا قال: سأ كون فرخا ، فيكون ابذن هللا، وهو صادق، واذا قال ميالن التجمد يف غرفة من ماء: 

ن صدَق  - رمغ صالبته - سأ حتل ماكان  أ وسع فال يس تطيع احلديد قوهل يفتت احلديد، فهذه  ان يكذبه. بل ا 

لهية.  امليول امنا يه جتليات ال وامر التكوينية الصادرة  عن  ال رادة  اال 

ــ ان القدرة الازلية اليت ال ترتك المنةل من دون أ مري والنحَل من دون يعسوب، ال ترتك الشرش من دون 12

 الفهادة، فاملعراج ايضا  معجزة امحدية نيب ايضا ، وان انفقاق القمر كام هو معجزة امحدية لالنسان يف عامل

كّبى للمالئكة والروحانيات يف عامل امللكوت. وقد اثبتت والية نبوته هبذه الكرامة الباهرة، فاكنت خشصيته 

 املرشقة اكلفعةل الوضاءة  اكلّبق والبدريف عامل امللكوت.
#602 

يّن  ــ ان لكميت الفهادة شاهداتن احداهام عىل الاخرى. فاللكمة17 الاوىل برهان ملّي للثانية، والثانية برهان ا 

لالوىل 
1

 . 

ــ ان احلياة نوعٌ من جتيل الوحدة يف الكرثة، لـذا فـهـي تـدفـع الـى الاحتاد، فاحليـاة  جتعـل اليشء الواحـد 15

 مالاك  لّك  َشء.

ـ ان الروح قانون ذو وجود خاريج، وانموس ذو شعور، وهو أ ٍت من عالَم ال م11 ر وصفةِ الارادة، اكلقوانني ـ

الفطرية الثابتة ادلاامة. وقد كس ْته القدرُة الوجوَد احليس، وجعلْت س ياةل  لطيفة َصَدفَة  ذلكل اجلوهر. ان الروح 

املوجود اخ للقانون املعقول. الكهام  دائـمي والكهام  أ ت ٍ من  عالــم  ال مـر. ولو أ لشست القدرُة الازلية قوانني 

 ودا  خارجيا  ل صبحت روحا ، ولو طرح الروُح الفعوَر، ل صبح قانوان  ال ميوت ايضا .الانواع وج

 ــ امنا تُفاهد املوجودات ابلضياء، ويُعرف وجود املوجودات ابحلياة، فّك مهنام كّفاف.29

ــ ان النرصانية سوف تلقي السالح وتستسِل لالسالم سواء  ابالنطفاء او ابال صطفاء، فلقد متزقت 21

لنرصانية عدة مرات حىت انهتت اىل الّبوتس تانية. ومتزقت الّبوتس تانية فاقرتبت من التوحيد، ويه تهتيأ  ا
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ما أ ن جتد جتاهها احلقائق الاسالمية اجلامعة ل سس  هنا تنطفئ وينهتيي أ مُرها، وا  ما ا  للمتّزق مرة اخرى. فا 

عليه وسِل  اىل هذا الرّس العظمي بأ نه: س يزنل النرصانية احلقّة ومبادهئا، فتستسِل. وقد اشار الرسول صىل هللا 

 عيىس )عليه السالم(وس يكون من اميت ويعمل  برشيعيت.

ــ ان اذلي يسوق مجهور الناس اىل االتباع وامتثال الاوامر هو ما يتحىل به املصدر من قدس ية، هذه 22

 انة احلجة.القدس ية يه اليت تدفع مجهور الناس اىل الانقياد اكرث من قوة الّبهان ومت

لك مهنا َعود من  - اليت يه الرضورايت واملسلاّمت ادلينية - ــ ان تسعني ابملائة من مسائل الرشيعة23

الاملاس، أ ما املسائل الاجهتادية اخلالفية فهيي متثل عرشة ابملائة فقط. وال ينبغي ان يكون تسعون َعودا  من 

 الاملاس حتت حامية عرشة مهنا من

--- 
1
يّن وهو الاس تدالل ابالثر عىل املؤثر، وهذا أ سِل. اشارات ان الّبها   ما ملّي وهو الاس تدالل ابملؤثر عىل الاثر. واما ا  ن ا 

 املرتمج. - الانجاز

#603 

ذهب، فالكتب الفقهية والاجهتادات ينبغي ان تكون مرااي ومناظري لرؤية القرأ ن وليست ُحُجبا  وظالال  

 وبديال  عنه.

اّل انه ال يس تطيع ان يرشّع.ــ لك َمن ميكل اس  24  تعدادا  لالجهتاد يس تطيع ان جيهتد لنفسه ا 

 ــ ان ادلعوة اىل أ ي فكر اكن منوطٌة بقبول مجهور العلامء لها وااّل فهيي بدعة، مردودة.25

ــ ان الانسان لكونه مكّرما  فطرة يبحث عن احلق دوما ، واثناء ِبثه يعرث عىل الباطل احياان  فيخفيه يف 22

عىل رأ سه اثناء تنقيبه عن احلقيقة، فيظنه حقا ، فيلشسه  - بال اختيار منه - ره وحيفظه، وقد يقع الضاللُ صد

 اكلقلنسوة.

ــ ان للقدرة مرااي كثرية جدا ، لك مهنا أ شّف وأ لطف من الاخرى. ويه تتنوع، من املاء اىل الهواء، ومنه 27

  الارواح بل اىل الزمان واىل الفكر.اىل االثري، ومنه اىل عامل املثال، ومنه اىل عامل

ففي مرأ ة الهواء تصبح اللكمة الواحدة ماليني اللكامت. فان قِل القدرة يس تنسخ رّس هذا التناسل بفّك 

ما حيوي الهوية او حيوي الهوية مع املاهية. ان متاثيل املادة الكثيفة عبارة  - أ ي صورها - نجيب. ان الانعاكس ا 

متاثيل الارواح النورانية يف مراايها حفّية مرتبطة ابحلياة، ان مل تكن عيهُنا فليست  عن اموات متحركة، أ ما

 غرَيها.

ن مل تنتفض فان مثارها من الس يارات تسقط 25 ـ اذا انتفضت الفمُس ِبركهتا احملورية، فال تسقط مثاُرها، وا  ـ

 وتتفرق.
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ـ ان نور الفكر ظالم يفجر ظلام  مامل يتوجه بضياء القلب و 21 ميزتج به. فكام اذا مل ميزتج هنار العني الابيض غري ـ

املنور بليلها الاسود 
1

 فال تكون برصا ، كذكل ال بصرية   لفكرة بيضـاء  ال توجـد فهيـا سويـداء  القـلـب. 

 ــ اذا مل يكن يف العِل اذعان القلب فهو هجل، ل ن الالزتام شئ والاعتقاد شئ أ خر.39

ضالٌل لالذهان الصافية.ــ ان تصوير الاابطيل ت31  صويرا  جيدا  ا 

 ــ ان العامل املرشد ينبغي ان يكون اكلفاة ال اكلطري. فالفاة تُطِعم هَبَْمهتا اللنب والـطري تلـقم فراخهـا الـقئ.32

--- 
1
 املؤلف. - مبعىن ان بياض العني الفشيه ابلهنار ان مل يكن مع سواد العني الفشيه ابلليل فال تبرص العني.  

#604 

ــ ان وجود شئ يتوقف عىل وجود مجيع اجزائه، بيامن عدُمه يتوقف عىل عدم جزٍء منه، ذلا مييل الفخص 33

ثبات قدرته، فريتكب اعامال  سلبية ختريشية بدل افعال اجيابية تعمريية.  الضعيف اىل التخريب ال 

ـ اذا مل متزتج دساتري احلمكة مع نواميس احلكومة ومل متزتج قوانني 34 احلق مع روابط القوة فلن تكون ممثرة بني ـ

 مجهور العوام.

ــ لقد وضع الظُِل عىل رأ سه قلنسوَة العداةل ولشست اخليانُة رداَء امحلية وُاطلق عىل اجلهاد امس البغي وعىل 35

 ال رس امس احلرية. وهكذا تبادلت الاضداُد ُصَوَرها.

 ــ ان الس ياسة ادلائرة عىل املنافع وحش رهيب.32

 ــ ان التودد اىل وحش جائع ال يثري شفقته بل يثري شهيته فضال  عن أ نه يطالب ابجرة انيابه واظفاره.37

 ــ لقد اظهر الزماُن أ ن اجلنة ليست رخيصة وان هجمن ايضا  ليست زائدة عن احلاجة.35

والغرور، وصار نجز  ــ قد صارت مزية اخلواص من اهل ادلنيا اليت تس تدعي التواضع والرتامح سشبا  للتكّبّ 31

 الفقراء وفقر العوام املس تثريان للرمحة والاحسان سشبا  ل سارهتم وسفالهتم.

ــ ان اكن يف شئ ما حماسُن ورشف فرسعان ما هُيدى اىل اخلواص ويُنَسب الهيم. اما ان اكن فيه سيئات 49

 فيلصقوها ابلعوام وينس بوها الهيم.

ـ اذا مل تكن للفكر غاية ومثٌل علي41  الافراد - "اان"ا، أ و نُسيت تكل الغاية، أ و تنوسيت حتولت الاذهان اىل ـ

 ودارت حولها. -

ــ لو تأ ملت يف مساوئ مجعية الشرش لرأ يت: اس اساس مجيع اختالالهتا وفسادها، ومنبع لك الاخالق 42

 الرذيةل يف الهيئة الاجامتعية، لكمتني فقط:

491



ن ش بعُت فال عيّل ان ميوت غريي  من اجلوع. احداهام: ا 

كتسب انت ل لك أ ان،واتعْب انت السرتحي اان.  والثانية:ا 
#605 

اّل  الّ "الزاكة"والقاطع لعرق اللكمة الاوىل ليس ا   ."حرمة الراب". واملس تأ صل وادلواء لللكمة الثـانية ليس ا 

ملا مل تصغ اىل  ان عداةل القرأ ن تقف عىل ابب العامل وتصيح يف الراب: ممنوع، ال حيق كل ادلخول! ان الشرشية

 هذا الالكم تلقت صفعة قوية. وعلهيا أ ن تُصغي الهيا قبل ان تتلقى صفعة اقوى وأ مّر.

ـ ان حروب ادلول والفعوب43 ستتخىل عن ساحهتا لتحل حملها حروب الطبقات الشرشية؛  - بعضها بعضا   - ـ

 الن الانسان كام ال يرىض ان يكون اسريا  ال يرىض ان يكون أ جريا  ايضا .

ــ ان اذلي يسكل اىل مقصد طريقا  غري مرشوع، كثريا  ما يعاقَب خبالف مقصوده، فان جزاء حمبٍة غري 44

 يه عداء غادر من احملبوب. - مكحبة اورواب - مرشوعة

واىل املعايص يلزم ان  "املس تقبل"بيامن النظر اىل  "القدر"ــ ينبغي النظر اىل املايض واىل املصائب بنظر 45

 اوية التلكيف،  فاجلـبـر  والاعتـزال  يـتصـاحلـان  هـنـا.يكون من ز 

 ينبغي عدم اللجوء اىل العجز فامي ميكن حهّل، وعدم الالتجاء اىل اجلزع فامي ال ميكن عالجه. - 42

 ان جراح احلياة تلتمئ، بيد أ ن جراحات العزة الاسالمية ورشف الامة وس يادهتا غائرة جدا . - 47

ـ س يكون زماٌن؛ 45 تسشب فيه لكمٌة واحدة توريط جيش اكمل يف احلرب، وطلقة واحدة اابدة ثالثني مليون ـ

نسمة 
1

 . 

تسمو ابالنسان  اىل  اعلـى عليني .. وفعـل  صغري  يُرديه  يف  - عندئذ - وس تكون هناك أ حواٌل: حركٌة بس يطة

 اسفل  سافلني..

 حقيقة واحدة افضل من بيدر من اخلياالت. ــ ان حبة واحدة من صدٍق تشيد بيدرا  من الااكذيب، وان41

 عليك ان تصُدق يف لك ما تتلكمه ولكن ليس صوااب  ان تقول لك صدق؛ اذ

--- 
1
لقد اكنت طلقة جندي اطلقت عىل ويل عهد المنسا سشبا  يف اشعال انر احلرب العاملية الاوىل اليت ذهب حضيهتا   

 املؤلف. - ثالثون مليون نسمة

#606 

َِ لك صدٍق[.]اليلزم من   لزوِم صدق لك قول ٍ، قوُل

 َمْن أ حسن رؤيته َحُسنْت رويّته ومجل فكره ومن مجل فكره متتع ابحلياة والتذ هبا. - 59
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 ــ ان ال مل يبعث احلياة يف الناس،واليأ س يقتلهم.51

اعالء  - ضا  كفائيا  فر  - القيام بفريضة اجلهاد - منذ السابق - ــ هذه ادلوةل الاسالمية اليت اخذت عىل عاتقها52

للكمة هللا وحفاظا  عىل اس مترار حرية العامل الاساليم، وهو اكجلسد الواحد، ووضعت نفسها موضع الفداء 

للعامل الاساليم، وحامل راية اخلالفة، س تعّوض عام اصاهبا من مصائب وتزيلها السعادة اليت سوف يَرفُل هبا 

ث الاخوة الاسالمية وظهورها يف ارجاء العامل الاساليم تكل عامل الاسالم.. ان هذه املصيبة قد نجلت بع

 الاخوة اليت يه جوهر حياتنا وروهحا.

ان اس ناد حماسن املدنية اىل النرصانية اليت ال فضل لها فهيا، واظهار التدين والتقهقر قرينا  ابالسالم اذلي  - 53

 ب الاوضاع.هو عدّو هل، دليل عىل دوران املقدرات خبالف دورهتا، وعىل قل

، افضل من قطعة زجاج المعة دوما . - 54  ان قطعة املاٍس اندرٍة همام اكنت صدئة 

 ان اذلين يبحثون عن لك شئ يف املادة، عقوهلم يف عيوهنم، والعني التبرص املعنوايت. - 55

 اخلرافات.ــ اذا وقع اجملاز من يد العِل اىل يد اجلهل، ينقلب اىل حقائق  مادية، ويفتح الباب اىل 52

لهيي، ليس ابحسان؛ اذ ينبغي وصف لك شئ مبــا هـو عليـه من 57 ــ ان احساان  يزيد عىل الاحسان اال 

 صفــات.

 ان الفهرة تُمكّل الانساَن ما ليس هل. - 55

 ان احلديث النبوي معدن احلياة وملهم احلقائق. - 51

حياٌء لالمة، وحياة ادلين نور احلي - 29  اة.ان احياَء ادلين، ا 

ان القرأ ن الكرمي اذلي هو رمحة للشرشية اكفة. امنا يقبل املدنية اليت تكفل سعادة العموم أ و يف الاقل  - 21

 سعادة الاكرثية املطلقة، بيامن املدنية احلارضة قد
#607 

 تأ سست عىل مخسة اسس سلبية:ـ

 ــ نقطة استنادها وركزيهتا: القوة، وهذه من شأ هنا: التجاوز والاعتداء.1

 ــ هدفها وقصدها: املنفعة، وهذه من شأ هنا: الزتامح.2

 ــ دس تورها يف احلياة: اجلدال والرصاع، وهذا من شأ نه: التنازع.3

ـ رابطهتا بني الكتل الشرشية يه العنرصية والقومية السلبية اليت تمنو وتتوسع اببتالع ال خرين وشأ هنا التصادم 4 ـ

 الرهيب.

ـ خدمهتا للشرشية خدمة جذاب5 ة: تفجيع الهوى والهوسات وتلبية رغبات النفس ال مارة ذكل الهوى اذلي هو ـ
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.  سشب ملسخ الانسان مسخا  معنواي 

 اما املدنية اليت تتضمهنا الرشيعة ال محدية وتأ مر هبا:

 فان نقطة استنادها: احلق بدال  من القوة، واحلق من شأ نه: العداةل والتوازن.

 عة، والفضيةل من شأ هنا: املوّدة والتجاذب.وهدفها: الفضيةل بدال من املنف

هجــة الوحدة  فيـهــا: الرابطـة ادلينية والوطنية والصنفية 
1

بدال  من العنرصية والقومية، وهذه الرابطة من شأ هنا:  

 ال خوة  اخمللصة  واملسالـمة  اجلادة  والـدفاع  فقط عند الاعتـداء  اخلاريج.

  من اجلدال والرصاع، والتعاون من شأ نه: الاحتاد والتساند.دس تورها يف احلياة:التعاون بدال  

 وتضع الهدى بدال  من الهوى، والهدى من شأ نه:رفع الانسان روحيا  اىل مرايق الكامالت.

اّل هلكت.  فال ترخِ يدك عن الاسالم اذلي هو حايم وجودان، واس تعصم به، وا 

 ، فاملصيبة نتيجُة جنايٍة ومقدمُة ماكفأ ة.ــ ان املصائب العامة امنا تزنل ل خطاء الاكرثية22

ــ ان الفهيد يعّد نفسه حيا ، ولكونه مل يذق سكرة املوت، يرى احلياة اليت حّضى هبا ابقية  وغري منقطعة. 23

اّل اهنا عىل افضل وجه وانزهه.  ا 

--- 
1
فاكر والاذواق والطبائع الصنفية: املقصود مهنا الارتباط املوجود يف الصنف الواحد املنسجم ذي امليول والا  

 املرتمج. - املتجانسة.

#608 

العداةل القرأ نية احملضة، ال هتدر دم برئ وال تزهق حياته حىت لو اكن يف ذكل حياة الشرشية مجعاء. فكام  -24

ح أ ن لكهيام يف نظر القدرة سواء، فهام يف نظر العداةل سواء ايضا . ولكن اذلي متكّن فيه احلرُص والااننية يصب

 انساان  يريد القضاء عىل لك شئ يقف دون حتقيق حرصه حىت تدمري العامل واجلنس الشرشي ان اس تطاع.

 ــ ان اخلوف والضعف يفجعان التأ ثريات اخلارجية.25

 ــ ال تُضّحى مصلحٌة حمّققة يف سشيل مرّضة موهومة.22

 لهذاين.ــ ان الس ياسة احلالية الس تانبول مرض ششيه مبرض )اس باين(، يسشب ا27

ـ ليس اندرا  أ ن يتحسن جمنون اذا قيل هل: انت سلمي انت طيب، وليس من املستبعد أ ن يفسد عاقل اذا 25 ـ

 قيل هل: انت فاسد انت طاحل!

 ــ عدّو العدّو صديق ما دام عدّوا  هل، وصديق العدو عدّو ما دام صديقا  هل.21

وترمحّ عليه. بيامن اذا رأ ى َملاَك  يف من  "َمكَل "ال هل: انه امر العناد هو: أ نه اذا ما ساعد ش يطاٌن امرءا  ق - 79
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 . فيلعنه."انـه  ش يطان  قد  بّدل  لباسه "خيالفه يف الرأ ي، قال: 

ه انقلب اىل ضده. - 71  قد يكون دواء مرض سام  دلاٍء أ خر. واذا جاوز ادلواء حدَّ

، وامجلاعة اليت فهيا التحاسد أ ةل خلقْت لتسكني ]امجلعية اليت فهيا التساند أ ةل ُخلقْت لتحريك السكنات - 72

 احلراكت[.

اذا مل يكن يف امجلاعة الواحد الصحيح  - 73
1

 ، يصغر امجلع والضم، اكلرضب الكرسي يف احلساب. 

ــ كثريا  ما يلتشس عدم القبول بقبول العدم، مع ان عدم القبول دليهل عدم ثبوت ادلليل، أ ما قبول العدم 74

ناكر.فيحتاج اىل د  ليل العدم، فاحدهام شك وال خر ا 

ان الفك يف املسائل الاميانية، اذا أ سقط دليال  واحدا  بل حىت مائة دليل، فال يور  املدلول أ ي رضر  - 75

 اكن، الن هناك أ الف الادةل.

--- 
1
ابلرضب وامجلع يف  ، ولكن الرمق يصغر4x4  =12من املعلوم يف احلساب: ان الرمق يزيد ابلرضب او ابمجلع، مفثال    

احلساب الكرسى حفاصل رضب الثلث يف الثلث مثال  هو التُسع، كذكل الامر يف امجلاعات الشرشية ان مل يكن بيهنا وحدة 

 املؤلف. - مبنية عىل الصدق والاس تقامة فاهنا لكام زادت صغرت ودّب فهيا الفساد والاحنالل.

#609 

. اذ ملا اعمتد الامويون عىل الاكرثية والسواد الاعظم، فاهنم جيب اتباع السواد الاعظم )من الناس( - 72

عامتدها عىل قةل العدد انهتيى  - مع هتاوهنم - دخلوا يف هناية الامر يف عداد اهل الس نة وامجلاعة.بيامن العلوية، فال 

 الامر ببعض مهنم ـــ مع تصلهبا ـــ  اىل ادلخول يف الرافضية.

ختالفا  يف ال حق، يكون احلق احياان  أ حق من ال حق، واحلسن أ حسن من ان اكن االتفاق يف احلق ا - 77

هو احلق "، ولكن ال حيق هل القول: "هو حق، هو حسن"ال حسن.  وحيق لّك امرٍئ ان يقول يف مذهبه: 

 ."هو احلسن

 لوال اجلنة ملا عّذبت هجمن. - 75

اءى النور اكلنار، ترتاءى احياان  شدة البالغة لكام شاَب الزماُن شبَّ القرأ ُن، وتوحضت رموزه. وكام يرت  - 71

 مبالغة.

ان مراتب احلرارة عبارة عن تداخل الّبودة، ودرجات احلُسن عبارة عن تداخل القبح. أ ما القدرة الازلية  - 95

 فهيي ذاتية والزمة ورضورية، ذلا ال يتخللها العجز فال مراتب فهيا. لك شئ ابلنس بة الهيا سواء.

 ل الفمس )صورهتا( اذلي هو جتّل لفيضها، يبنّي الهوية نفسها عىل سطح البحر، ويف قطراته.ــ ان متثا51
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 ــ ان احلياة من جتيل التوحيد، ومنهتاها تكسب الوحدة.52

ـ ما دام الويل يف الناس، وساعة الاجابة يف امجلعة، وليةل القدر يف رمضان، وامس هللا الاعظم يف الاسامء 53 ـ

يف العمر.. جمهوال ، س تظل لسائر الافراد قيمهتا وامهيهتا؛ فان عرشين س نة من َعر مهبم  احلس ىن، وال َجل

 افضل من الف  س نة من َعر معلوم الهناية.

 ــ ان عاقبة املعصية يف ادلنيا، دليل عىل العقاب الاخروي.54

 - الّلباس املعني - َقَدُر يلشسهــ ان الرزق ذو امهية يف نظر القدرة ك مهية احلياة. فالُقدرة خُترج الرزق وال55

وتدرجيي،  - أ نّيا   - اما الرزق فهو غري حمصل - أ ي مفاهدة حمّددة - والعناية تربّيه وترعاه، فاحلياة حمّصةل مضبوطة

 ومنترش، حيمل
#610 

املرَء عىل التدبر. ال موت من اجلوع، الن الفخص ال ميوت قبل اس هتالك الفحم وسائر املواد املدخرة يف 

نعدام الرزق  .اجلسم. اذن فسشب املوت هو املرض الناشئ من ترك العادة، ال ا 

ان رزق أ لكة اللحوم الوحف ية احلالل هو جيف احليواانت اليت ال حّد لها، ويه اذ تتناول رزقها تنظف  - 52

 وجه الشس يطة ايضا .

ام الفم، وبعد مرورهام من احللقوم لقمٌة بفلٍس واحد واخرى بعرشة فلوس مثال  لكتاهام متساوية قبل دخوهل - 57

رضاء  حلاسة  مع فارق واحد هو تذلذ الفم هبا لعدة ثواٍن، ذلا فان رصف عرشة فلوس بدال  من فلس واحد ا 

 اذلوق املوظفة ابلتفتيش واحلراسة أ سفه انواع الارساف.

 اكن بوسعه ان يأ لك مسجدا  فاذلي جعل هذا دس تورا  هل "ك نين أ لكت"لكام اندت الذلائذ ينبغي الاجابة بـ - 55

 "ك نين الكت"مسمى  بـ
1

 فِل يأ لك.  

مل يكن اكرث املسلمني يف السابق جائعني، فاكن الرتفّه جائز الاختيار، أ ما ال ن فهم جائعون فال اختيار  - 51

 يف التذلذ.

ذ الذلات املاضية تُنِطق ــ ينبغي التشسم يف وجه ال مل املؤقت والرتحيب به اكرث من التشسم لذّلة املؤقتة، ا19

الّ ترجامن ل ملٍ مس ترت بيامن ال الم املاضية تُنِطق املرء: ابمحلد ّلّل اذلي خيّب عن ذلةٍ ونعمٍة  املرء ابحلرسات وما يه ا 

 مضمرة.

 ــ ان النس يان كذكل نعمة. ل نُه يذيق ال الم اليومية وحدها، بيامن يُنيس املرتامكة مهنا.11

ذلا ينبغي الفكر ّلّل ابلتفكري فامي  - اليت تتداخلها الّبودة - رجة نعمة كدرجات احلرارةــ ان لّك مصيبة د12

الّ اذا نُفخ فهيا واس ُتعِظمْت فاهنا تعُظم، واذا ُاقلق من اجلها تتوأ مت  هو أ عظم، ورؤية النعمة يف ال صغر. وا 
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 وانقلب مثالُها الومهي يف القلب اىل حقيقة تسحق القلب.

تسمى مرتبة، فاذا اكنت تكل النافذة ارفَع من  - للرؤية والاراءة - انفذة يطل مهنا عىل اجملمتعــ لّك خشص 13

 قامة قيمته يتطاول ابلتكّب، اما اذا اكنت اخفَض من

--- 
1
 يقع هذا املسجد يف يح السلطان محمد الفاحت ابس تانبول ويقال أ ن ابنيه ادّخر الاموال الالزمة لبنائه بقوهل "ك نين  

 املرتمج ــ.التسمية جاءت هنا ومن .اش هتاه ما رأ ى لكام ت"الك

#611 

ن مقياس العظمة يف الانسان  قامة قيمته، يتواضع ابلتحّدب وينخفض حىت يفهد يف ذكل املس توى ويُفاهد. ا 

 هو التواضع،أ ما مقياس الصغر فيه فهو التكّب والتعاظم.

ي لو اكنت يف القوي لاكنت تكّبا ، وكذا التواضع اذلي ــ ان عزة النفس اليت يفعر هبا الضعيف جتاه القو 14

 يفعر به القوي جتاه الضعيف، لو اكن يف الضعيف لاكن تذلال .

ان جديّة ويّل الامر يف مقامه وقاٌر، أ ما ليُنه فهو ذةل. كام ان جديته يف بيته دليل عىل الكّب ولينَه دليل عىل 

 التواضع.

َعل صاحل، اما اذا اكن  - مبا ميكل - وتضحيته  - عن املس يئني - فُحه وسامحهان اكن الفرد متلكام  عن نفسه فَص 

 متلكام  ابمس امجلاعة خفيانة وَعل غري صاحل.

وليس هل ان يتفاخر بفئ خيّصه،  ولكن ميكنه ان يفخر  - ملا يعود لنفسه - ان املرء يس تطيع ان يكظم الغيظ

 ابمس الامة من دون ان يكظم غيظا  ِبقها.

ان تفويض الامر اىل هللا يف ترتيب املقامات كسل، أ ما يف ترتّب النتيجة فهو تولك. والرضا بقسمته ومثرة  ــ15

 سعيه قناعة، تقّوي من ميل السعي أ ما الاكتفاء ابملوجود فتقارص يف اهلمة.

جتاه الاوامر ــ فكام ان هناك طاعة وعصياان  جتاه الاوامر الرشعية املعروفة، كذكل هناك طاعٌة وعصياٌن 12

 التكوينية.

مطيع السنن الكونية  - جزاءه وثوابه يف ادلار ال خرة. والثاين - مطيع الرشيعة والعايص لها - وغالبا  ما يرى الاول

 غالبا  ما ينال عقابه وثوابه يف ادلار ادلنيا. - والعايص لها

ل. كذكل ثواب السعي الغىن وثواب الثبات فكام ان ثواب الصّب النرُص، وجزاء البطاةل والتقاعس اذللُّ والتسفّ 

 التغلب.

 ان العداةل اليت ال مساواة فهيا ليست عداةل.
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ــ ان الامتثل مدعاة للتضاد،  والتناسب اساس للتساند، وصغر النفس منبع التكّب، والضعف معدن 17

 الغرور، والعجز منفأ  اخملالفة، والفغف اس تاذ العِل.
#612 

قد أ مجلت مجيع ال حياء ويف مقدمهتا الانسان بدافع احلاجة، وال س امي حاجة اجلوع،  ــ ان القدرة الفاطرة15

 واحقمهتا يف نظام، فانقذت العامل من الهرج واملرج وحققت الريق لالنسان جبعل احلاجة اس تاذا  للحضارة.

 ــ ان الضيق معِل للسفاهة، واليأ س منبع ضالل الفكر، وظلمة القلب منبع ضيق الروح.11

 ــ ] اذا  تـأ نــث  الـرجـال   بـالهتـوس  تـرجـّل  الـنسـاء  ابلـتـوقـّح [. 199

لكام دخلت امرأ ة حس ناء يف جملس من جمالس الاخوان تنبّه عرق الرايء واحلسد واملنافسة. ففي تكّفف 

 النساء تكفٌف عن الاخالق السيئة يف الانسان املتحرض.

 دورا  همام  يف روح الشرش الرعناء امللوثة ال ن ابلسيئات. - ئز املصغرةتكل اجلنا - ــ ان للصور املتشسمة191

ما أ هنا ظِل متحّجر، أ و هوى متجّسم، أ و رايء متجّسد.192  ــ ان الهيالك املمنوعة رشعا ، ا 

ن اكن من ادلاخلني ِبٍق يف دائرة الاسالم ابمتثال مسلاّمته 193 ـ ان ميل التوسع والاجهتاد هو ميل للتمكل ا  ـ

ميال  للتخريب ان اكن ممن هيمل الرضورايت ويعّد خارجا  عن ادلائرة لعدم  - هذا امليل - مجيعا ، بيامن يصبح

 مباالته. فاثناء العواصف املدمرة تقتيض املصلحة سّد نوافذ الاجهتاد فضال  عن فتح ابوابه.

 ، ابلعزامئ.ان اذلين ال يبالون ابدلين ال ينبغي ان يلّطفوا ابلُرخص بل ينهبون بفدة

 ــ اي للحقائق البائسة، اهنا تفقد قيمهتا يف الايدي الاعتيادية الوضيعة.194

ـ ان كرتنا الارضية تف به احليوان، تّبز ااثر احلياة. تُرى لو صغرت حىت تصبح يف جحم بيضة، أ ال تصبح 195 ـ

ذا اكنت لها ذا كّبت جرثومة بقدر كرتنا أ فال تف هبها؟ فا  ذا صغر  نوعا  من حيوان؟ أ و ا  حياة، فلها روح ايضا . فا 

العامل صغر الانسان، وحتولت كواكبه يف حمك اذلرات أ و اجلواهر الفردات، أ فال يصبح هو ايضا  حيواان  ذا 

 شعور؟  ان ّلّل س بحانه كثريا  من امثال هذه احليواانت.
#613 

 ــ الرشيعة اثنتان:192

ال واحوال الانسان،  ذكل  العامل  الاصغر، والـتـي تأ يت من  احداها: يه الرشيعة املعروفة لنا، اليت تنظم افع

 صفـة   الالكم.

الثانية: يه الرشيعة الكّبى الفطرية، اليت تنظم حراكت وسكنات العامل، ذكل الانسان الاكّب، واليت تأ يت من 

 صفة الارادة. وقد يطلق علهيا خطأ  امس الطبيعة.
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لتكوينية وممثلوها وممتثلوها تكل الاوامر ال تية من صفة الارادة واليت واملالئكة امة عظيمة مه محةل الاوامر ا

 تسمى ابلرشيعة الفطرية.

ـ ]اذا وازنَت بني حواس حوينٍة 197 وحواس الانسان، ترى  رسا  نجيبا : ان الانسان  كصورة يس   "جمهرية"ـ

 كتب فهيا سورة يس[.

ـ ان الفلسفة املادية طاعون معنوي، حيث سشّب يف195  رساين محى مدهفة يف الشرشية وعرضها للغضب ـ

لهيي، ولكام توسعت قابلية التلقني والنقد توسع ذكل الطاعون ايضا .  اال 

ـ ان اشد الناس شقاء  واضطرااب  وضيقا  هو العاطل عن العمل. ل ن العطل هو ابن اخ العدم. اما السعي 191 ـ

 فهو حياة الوجود ويقظة احلياة.

اذلين مه أ سوأ  الشرشــ وعىل  -  يه وسائط الراب وابواهبا، امنا تعود ابلنفع عىل الكفارــ ان البنوك اليت119

اظلمهم، وعىل اسفه هؤالء. ان رضرها عىل العامل الاساليم رضر حمض. وال يؤخذ رفاه الشرشية  قاطبة  بنظر 

 الاعتبار، ول ن الاكفر ان اكن حربيا  ومتجاوزا  فال حرمة وال عصمة  هل.

ان الهدف من خطبة امجلعة تذكري ابلرضورايت ادلينية ومسلاّمهتا ال تعلمي النظرايت،والعبارة العربية  ــ111

 تذكّرها عىل افضل وجه واسامه.

واذا قورن بني ال ية واحلديث، يتضح انه حىت أ بلغ الشرش ال يس تطيع ان يبلغ بالغة ال ية،  وان  هذا  ال يف به  

 تكل.

 سعيد النوريس
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حميِ بِْس  مْحِن  الرَّ  ِم هللا الرَّ

 اي هللا، اي رمحن، اي رحمي،

 اي فرد، اي يح، اي قيوم، اي حمك، اي عدل. اي قدوس

ِبق الامس الاعظم وِبرمة القرأ ن املعجز البيان وبكرامة الرسول الاعظم صىل هللا عليه وسِل ، ادخل اذلين 

 وس والسعادة الابدية..  أ مني.قاموا بطبع هذه اجملموعة ومعاونهيم امليامني جنة الفرد

ووفّقهم يف خدمة الاميان والقرأ ن دوما  وابدا .. أ مني واكتب يف حصيفة حس ناهتم أ لف حس نة لّك حرف من 

 .. أ مني."املكتوابت"حروف كتاب 

 . أ مني"رسائل النور."وأ حســن الـهيـم الــثبات والـدوام والاخـالص فـي نرش 

 ب النور يف ادلنيا حس نة ويف الاخرة حس نة.. أ مني .اي ارمح الرامحني! أ ت مجيع طال
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 واحفظهم من رش ش ياطني اجلن والانس.. أ مني.

 واعف عن ذنوب هذا العبد العاجز الـضعيف سعيد.. أ مني

مس مجيع طالب النور  اب 

 سعيد النوريس

*** 
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