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 تأ ليف

النّوريس سعيد الزمان بديع  

 ترمجة

الّصاحلي قامس ا حسان  



 الرحمي الرمحن هللا بسم

 الثاين الشعاع

 "شـهر اسيك" لسجن الاخرية المثرة

 والثالثني احلادية للمعة الثاين الشعاع

 الرسعة منهتى  يف القارص بقلمي لّفا   حيث الانتظام وسوء التناسق عدم من شئ الشعاع هذا شاب لقد

 عقب "شهر اسيك" جسن يف فريدا   وحيدا   بّت  بعدما والازعاج، والعنت الضيق فيه ا اكبد كنت وضع ويف

 .اصدقايئ عن الافراج

 عاما   عرش س تة بعد اي - الاايم هذه ويف
1
 والقمية والقوة ال مهية غاية يف ووجدته بتصحيحه، رشعت - 

 .والتوحيد الاميان زاوية من

 النوريس سعيد

--- 
1
 .املرتمج - 1936 س نة يف اكن "شهر اسىك" جسن ان حيث 1591 س نة يف اي  

#6 

 ."أ حد هللا" الاعظم ابالمس اخلاصة العظم  السابعة النكتة

 .الاعظم لالمس الست للناكت السابعة ويه

 تنبيه

 مفن. دقيقة اميانية ومعان   جليةل ميانيةا ارسار فهيا تنكشف حيث نظري، يف ال مهية غاية يف الرساةل هذه

 ومل تبيض مل السجن هذا يف الاسف مع احدا   التقي ال وحيث. هللا ابذن اميانه ينقذ وامعان بتدبر يقرأ ها

 .بتبييضها للقيام احدا   الكف ان من امتكن ومل اثنية تكتب

 بداية يف املوجودتني والثالثة الثانية رةالمث اوال   فاقرأ   مزيهّتا وعلو الرساةل هذه قمية مدى تلمس ان شئت فان

 .متأ نية مطالعة اكمةل الرساةل طالع مث بدقة، قبلها اليت واملسأ ةل اخلامتة اقرأ   مث الرساةل،

 الرحمي الرمحن هللا بسم

 نس تعني وبه

 والذلة، ةاحلالو  غاية ذليذا   وحلوا   امجلال غاية ومجيال   اللطف غاية لطيفا   احساسا   النكتة هبذه احسست لقد
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لهام (15: محمد) (هللا االّ  الاهل انه فاعمل) الكرمية الآية من مفاضة ابهرة نكتة أ نوار بفيض وذكل شارة واب   وا 

 .معروف نبوي قََسم من

 .جحجه من وثالاث   مقتضياته، من وثالثة   للتوحيد، مثرات ثالث تضم النكتة هذه

 "..بيده محمد   نفس   واذلي": قََسِمهِ  يف مايكرره رثاك وسمل عليه هللا صىل الاكرم الرسول اكن لقد نعم،
1
 فهذا 

 الكون، جشرة دوائر من دائرة اوسع أ ن يبني اجلليل النبوي الَقَسم

--- 
1
 نفس واذلي:)قال حلف اذا وسمل عليه هللا صىل اكن(: 4/11) مس نده يف وامحد اجلهين رفاعة عن ماجة ابن روى  

 (.بيده محمد
#7 

 وعال، جلّ  ارادته وحتت س بحانه ال حد الواحد قدرة مضن ايضا   يه فروعها من فرع أ بعدو  لها هناية واقىص

 افعاهل، يف طليق حرّ  وغري لنفسه ماكل غري وسمل عليه هللا صىل محمد وهو واكرهمم خملوق افضل اكن لو اذ

 والحال والشأ ن ،الوجود يف اذن شئ فال واختياره، ارادته غري ابرادة مقيدة وسكناته وحراكته افعاهل بل

 الارادة تكل والخارج شئ، بلك احمليطة العظمية القدرة تكل دائرة خارج لكية، أ م جزئية اكنت همام والكيفية

 منهتى  يف جليةل ربوبية توحيد عن يعّب  امنا العميق املغزى ذو البليغ النبوي الَقَسم فهذا. شئ لك الشامةل

 .والاحاطة العظمة

 "النور رساج" مجموعة يف بيّنا ولقد
1
 اثبات حول مهنا أ لفا   بل الباهرة، الباهني من مائة النور، رسائل من 

 هذا يف هنا نوحض اننا االّ . اجملموعة تكل اىل واثباهتا السامية احلقيقة هذه تفاصيل حنيل ذلا التوحيد، هذا

 .ماتمقا ثالثة يف اجلليةل الاميانية احلقيقة تكل خمترصا   توضيحا   "الثاين الشعاع"

 غاية يف لكية مثرات لها اليت التوحيدية احلقيقة لتكل الوفرية، المثرات من مثرات ثالث نبني: الاول املقام ففي

 اىل ساقتين اليت ومشاعري أ ذوايق اىل الاشارة مع شديد، ابختصار نبيهنا. والنور وال مهية والذلة اللطف

 .المثرات تكل تناول

 مقتضيات فهىي لها، املوجبة والاس باب السامية، احلقيقة لهذه ثالثة اتمقتضي ت وحض: الثاين املقام ويف

 .وسبب مقتىض أآالف ثالثة بقوة اهنا االّ  ثالثة

 بقوة اهنا االّ  ثالث عالمات فهىي الباهرة، التوحيدية احلقيقة لتكل عالمات ثالث ي ذكر: الثالث املقام ويف

 .ودليل وأ مارة عالمة ثالمثائة

3



*  *  * 

--- 
1
 دفاع النوافذ، الاس تعاذة، حمكة ، احلسبية الآية مراتب الش يوخ، املرىض، املناجاة،: يه النور رسائل من وعةمجم   

 -  .النور رسائل لكيات من املس تةل املباحث من وغريها الساعة وارشاط " دنزييل" حممكة يف النوريس الاس تاذ

 - املرتمج

#8 

 الاول املقام

 الاوىل المثرة

ل  امجلال ان  ال زيل الكزن ذكل لظل التوحيد ولوال الوحدانية، ويف التوحيد يف يظهران الرابين والكامل هىياال 

 .خمفيا  

لهىي امجلال ان نعم،  وأآالءه الرحامين والهباء لها، الهناية اليت وحماس نه الرابين واحلسن الحيد، اذلي وكامهل اال 

آة يف االّ  اليشاهد هل، ى المنهت  اذلي وجامهل الصمداين والكامل والحتىص، التعد اليت  بوساطة التوحيد؛ مرأ

لهية الاسامء جتليات ونور التوحيد  جشرة هناايت اقىص يف املوجودة اجلزئيات مالمح يف املمتركزة اال 

 .الاكئنات

رسال ان: مفثال    بني من الحيتسب، حيث ومن والقوة، حوال   الميكل صغري رضيع اىل السائغ اخلالص اللنب ا 

 لرمحة الرسمدي امجلال يظهر حىت التوحيد بنظر اليه ي نظر ان ما اجلزيئ الفعل هذا. جزيئ فعل   ودم، فرث

عاشة يف سطوعه وبأ جىل كامهل بأ هبى  الرمحن عاشة العامل يف الصغار مجيع ا   مبنهتى  احاطهتم ويف خارقة، ا 

 التوحيد، بنظر اليه ظرين مل ان اللنب ارسال فعل الفعل، هذا ولكن.  هلم وادلاهتم بتسخري واحلنان، الشفقة

ذ قطعا ، ظهر وملا لكيا   الباهر امجلال ذكل الختف   الاس باب اىل كذكل اجلزئية الاعاشة تكل حتال ا 

 .ماهيهتا تفقد بل لكيا   قميهتا فتفقد والطبيعة، واملصادفة

 ابهرا   ليا  جت  الرحمي شفقة جامل يتجىل حىت التوحيد بنظر عضال، مرض من الشفاء اىل ي نظر ان ما: ومثال  

سعافهم ابالرض املسم  الكبري املستشف  يف الراقدين املرىض مجيع اىل الشفاء ا حسان وجه عىل اكمال    وا 

غاثهتم انجعة بأ دوية  اجلزيئ الفعل هذا ولكن. ابلعامل املسامة العظم  الصيدلية من تؤخذ شافية بعالجات وا 

ن والشعور والبصرية ابلعمل املتسم - الشفاء منحة -  اىل يس ند الشفاء فان التوحيد، بنظر اليه ي نظر مل ا 

 وحمكهتا ماهيهتا الرحامنية املنحة تكل فتفقد. الصامء والطبيعة العمياء القوة واىل اجلامدة الادوية خاصيات
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 .لكيا   وقميهتا

 ليهع  هللا صىل الكرمي الرسول عىل الصلوات ناكت من لطيفة نكتة اخلاطر اىل وردت املقام هذا وملناس بة

 :هنا ابيهّنا وسمل
#9 

 صلّ  اللّهم": الصالة اذاكر عقب يقرأ وهنا فهم الشافعية، دلى كثريا   ومذكورة مشهورة الآتية الصلوات ان

 ."كثريا   كثريا   وعلهيم عليه وسملّ  وابرك ودواء   داء   لك بعدد محمد   س يدان أآل وعىل محمد   س يدان عىل

 الالتجاء هو اس تعداده جامعية ورس الانسان خلق حمكة ل ن عظمية؛ امهية حتوز املباركة الصلوات هذه

 ذلا وأآن، دقيقة لك يف بل وحني، وقت لك يف هل، والشكر حبمده والقيام اليه والترضع الكرمي خالقه اىل

لهية احلرضة اىل الالتجاء اىل الانسان حيث فعال وسائق مؤثر دافع اقوى فان  الامراض هو الهيا ويسوقه اال 

 الذليذة النعم مقدمة يف يه واملعافاة العافية وأ لوان الادوية وأ جناس الشفاء انواع أ ن مثلام والاسقام،

 باكمل هل والامتنان امحلد اىل وتدفعه اكمل بشوق هلل الشكر الانسان يف تبعث اليت الطيبة والآالء

 قمية ذات وسمل ليهع  هللا صىل الكرمي الرسول عىل الرشيفة الصلوات هذه غدت ذكل لك والجل. معانهيام

 .معيق ومغزى رفيعة

 ورأ فته الاكمةل وبشفقته احلقيقي الشايف بوجود اتم جبالء شعرت "ودواء داء لك بعدد": قلت لكام انين حىت

 والاسقام املادية الامراض مجيع عىل والعالجات ال دوية احسانه يف الواسعة السامية وبرحمييته التامة

 .كبريا   واسعا   مستشف  اتصورها اليت ةاكف الارض ارجاء يف املعنوية

آالما   يعاين من قلب يف الاميان سكينة انزال ان: ومثال    التوحيد، بنظر اليه مان ظر اذا للضالةل رهيبة معنوية أ

 ومينح العاملني، ورب الكون سلطان العظمي، ملعبوده خماطبا   عبدا   الفاين العاجز الفرد الشخص ذكل جيعل

 مجيع جيعل بل خادلة، ابقية ودارا   وامجلال السعة منهتى  يف مجيال   خادلا   وملاك   أ بدية عادةس الاميان بذكل هل

 هذا وجه يف يشاهد وهكذا.. ادلامئ والكرم العممي اللطف ذكل من ينالون - درجته حسب لك - املؤمنني

 الابدي الازيل الامجل ذكل املطلق، واحملسن املطلق الكرمي جامل س اميه يف يطالَع بل الاعظم الاحسان

 طاعة ويف هلل والء   يف اكفة املؤمنني الباهرة ملعاته من ملعة   جتعل بل والفناء، الزوال منه اليدنو اذلي

 احسان الاحسان، هذا اىل ينظر مل ان بيامن. مولّهني ع شاقا   اليه منجذبني مهنم قسام   جتعل بل ل وامره،

 الهداية
#10 

 يّدعيه كام - نفسه الانسان اىل حيال الفرد ذلكل اجلزيئ الاميان ذكل فان التوحيد، بنظر الشخص ذلكل
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 االّ  قميهتا التمثن اليت - الغالية الرحامنية اجلوهرة تكل فتنقلب الاس باب، بعض اىل او - املتعسفون املعزتةل

آة وظيفة تؤدي اكنت ان بعد اتفهة خسيسة زجاج قطعة اىل - اخلادلة ابجلنة  .مقدس جامل ملعة تعكس مرأ

لهىي امجلال انواع من الالوف فان.. الثالثة الامثةل هذه عىل قياسا   وهكذا  ارضاب من الالوف ومئات اال 

 امجلال من ال مناط تكل بمتركز وذكل التوحيد، نظر زاوية من حتققها ويثب ت وت فهم، تظهر، الرابين، الكامل

لهىي  الكرثة دائرة أ قايص منهتى  يف يه اليت زئياتاجل ل صغر اجلزئية الاحوال  تكل يف الرابين والكامل اال 

 .املوجودات من

لهىي امجلال هذا فظهور  الاولياء مجيع دفع اذلي هو روحا ، هبام والاستشعار ابلتوحيد، للقلوب وكامهل اال 

 االّ  اهل ال: ويه التوحيد، لكمة وتكرار ذكر يف املعنوية ارزاقهم وأ ذلّ  أ ذواقهم احىل يتلمسوا أ ن والاصفياء

 .هللا

لهىي الكبايء عظمة أ ن وحيث  فقد التوحيد لكمة يف تتحقق الصمدانية الربوبية وهيبة الس بحاين واجلالل اال 

 :وسمل عليه هللا صىل النيب قال

( هللا االّ  اهل ال: قبيل من والنبيون اان قلت ما افضل)
1
. 

آ  يعكس مهنا لك واحدا ، وضياء   واحدة، وزهرة واحدة، مثرة ان نعم،  ونعمة بس يطا ، رزقا   الصغرية ةاكملرأ

 بعضها ويتصل مبارشة، مثيالهتا مع الصغرية املرااي تكل تتاكتف التوحيد برس ولكن. بس يطا   واحساان   جزئية

آة النوع ذكل يصبح حىت الآخر، ابلبعض لهىي جامل من رضاب   تعكس جدا   كبرية واسعة مرأ  جتليا   يتجىل ا 

 بذكل خاصا  

--- 
1
( هل الرشيك وحده هللا االّ  اهل ال: قبيل من والنبيون اان ماقلت وافضل عرفة يوم ادلعاء لافض: )حديث من جزء  

 جده عن ابيه عن شعيب بن معر عن وحس نه الرتمذي واخرجه مرسال، كرير بن هللا عبيد بن طلحة عن ماكل رواه

: بلفظ هريرة ايب عن البهيقي اهورو  قدير، شئ لك عىل وهو امحلد وهل املكل هل: وزاد عرفة يوم ادلعاء خري: بلفظ

 واخرجه( 1/191 اخلفاء كشف.. )هللا الا اهل ال قبيل الانبياء وقول قويل وافضل عرفة يوم دعاء ادلعاء افضل

 هذا وقال 4/708 الصحيحة يف كام املطلب عن معرو عن مقارب بلفظ( املدينة 111/1) الرتغيب يف الاصهباين

 وزايدته الصغري اجلامع وحصيح 599 و 900 برمق ماكل الامام موطأ   وانظر. لشواهده وحس نه الاس ناد حسن مرسل

 .1111 برمق

#11 

 الشئ ذكل أ ن مبعىن. املوقت الفاين امجلال ذكل خالل من ابقيا   رسمداي   حس نا   التوحيد رس في ظهر. النوع
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آة اىل التوحيد برس يتحول اجلزيئ لهىي، امجلال مرأ  الرويم ادلين جالل موالان قال كام اال 
1
: 

  خداست بوس تان همرواين عكس    اولياست دام كه خيااليت أآن
1
. 

ن بيامن  سائبة، اجلزئية المثرة تكل لظلت التوحيد، رس لوال اي التوحيد، بنظر امجلال ذكل اىل ي نظر مل ا 

 كسفتن  بل الرفيع، الكامل ذكل واليبني املقدس امجلال ذكل فاليظهر مثيالهتا، عن معزوةل فريدة وحيدة

 اىل المثني الاملاس نفاسة من عقبهيا عىل منقلبة وتنتكس وتضيع مهنا، املتلمعة اجلزئية اللمعة تكل حىت

 .املتكرس الزجاج قطع خساسة

لهية، خشصية اخللقة، جشرة من املتدلية الامثر تكل احلياة ذوي يف التوحيد برس يظهر وكذا  رابنية، وأ حدية ا 

 اخملاطب هو ملن وتشخص   تعنّي   وجلوة أ ساميئ، ومتركز   - الس بعة الصفات ابعتبار - رحامين معنوي وس اميء

 وال حدية الشخصية تكل جلوة فان - التوحيد رس دون اي - وخبالفه( . نس تعني واايك نعبد اايك) بـ

 االّ  والتظهر وختتفي، فتتالىش برمته الكون سعة تتسع حىت منبسطة وتتوسع تتوسع والتعنّي  والس اميء

 قلب   يراه فال دونه س تارا   تسدل الكبايء عظمة ل ن جدا ؛ واحمليطة جدا   الواسعة والبصائر البصرية للقلوب

 .فرد لك

 نداءها ويسمع حبالها ويعمل يراها صانعها أ ن اجلزئية؛ ال حياء تكل يف التوحيد برس اتم بوضوح ي فهم وكذا

 معنوي وتعني   معنوي تشخص   احلي، لاكئنا مصنوعية وراء الاميان لبصرية فيظهر. يشاء كيف ويصّورها

 وبرس ابالميان ي شاهد - احلياة ذوي بني من - الانسان خملوقية وراء وخباصة. بصري علمي مسيع خمتار ملقتدر

 مناذج الانسان يف الن. السايم والتعني املعنوي التشخص ذكل اتم وبوضوح التوحيد

--- 
1
 صاحب متصوف مث العلوم، وانواع واخلالف احلنفية بفقه عامل( م1181 -1108()هـ181 -104: )الرويم موالان  

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

 لتدريسا فتوىل الاسالمية، العلوم من وغريه الفقه يف ابلباعة عرف هـ111 س نة( قونية) يف اس تقر( بفارس) بلخ

 .املرتمج -.مكتوابت مافيه، فيه كبري، ديوان: مؤلفاته من هـ117 س نة ابيه وفاة بعد مدارس اربع يف بقونية
2
آة يه امنا الاولياء ش باك يه اليت اخلياالت ان: يعين ابلفارس ية شعر بيت    حديقة يف النرية الوجوه تعكس عاكسة مرأ

 .املرتمج -.هللا

#12 

 املعاين، من وامثالها والبرص والسمع واحلياة والقدرة العمل ويه حدية،الا تشخص التشخص، ذكل اسس
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 البرص مايراه كذكل ويرى البرص يرى - مثال   - البرص شق اذلي اذ الاسس، تكل اىل الامنذج تكل فتشري

 النظارة مالءمة يرى نظارة لعينك يصنع اذلي النظارات صاحب ان نعم. البرص مينح مث - دقيق معىن وهو -

. الانسان ومينحها خيلقها مث الاذن تسمعه ما يسمع أ نه الشك السمع شق اذلي وكذا. كل يصنعها مث لعينك

 .هذه عىل الصفات بقية قس وهكذا

 املعاين تكل عىل يشهد واجللوات النقوش هبذه فهو وجتلياهتا، احلس ىن الاسامء نقوش الانسان يف وكذا

 .املقدسة

آة وظيفة يؤدي وهجهل رهوفق وجعزه بضعفه الانسان وكذا  َمن صفات عىل هبا يشهد اذ - أآخر بشلك - املرأ

 عىل وهكذا ارادته، وعىل علمه وعىل وعال جل قدرته عىل يشهد اي. جعزه ميد وَمن وفقره، ضعفه يرمح

 .اجلليةل صفاته سائر

 جزئياهتا اكرث ويف الكرثة دائرة منهتى  يف احلس ىن الاسامء من وامس امس الف يمتركز اذن التوحيد فبرس

 ذكل فان ذلا وجالء، بوضوح التوحيد برس وتقرأ   احلياة، بذوي املسامة الصغرية الرسائل يف تمتركز تشتتا ،

 ش ىت ابشاكل يكرثها فانه صغارها طوائف والس امي اكثرة، بكرثة احلياة ذوي نسخ من ي كرث احلكمي الصانع

 .اكفة الارجاء اىل وينرشها

 النحو عىل وهو خيصين، ذويق استشعار   هو الهيا واوصلين الاوىل المثرة هذه ةحقيق اىل ساقىن اذلي ان

 :الآيت

 املظلومني وخباصة الانسان حلال وابالخص مهنا الشعور ذلوي والس امي احلياة ذوي حلال أ تأ مل كنت لقد

 وتثري عطفي متس احواهلم فاكنت مفرطة، وشفقة مزتايد عطف من امحل ملا مهنم، ابملصائب واملبتلني

 .وتعرصه قليب وتوجع شفقيت

 :قليب اعامق من اقول فكنت

 تكل وان. العاجزون الضعفاء البائسون هؤالء يعانيه ما التسمع العامل يف السارية املطردة القوانني ان

 هبم رمحة اخلاصة شؤوهنم يف يتدخل أ حد من أ ليس أ نيهنم، التسمع املس تولية الصامء واحلوادث العنارص

 فاكنت. لها؟ يرىث اليت هلمابحوا ورأ فة
#13 

 الرائعني العبيد اولئك ويتوىل يرع  كرمي وموىل حقيقي ماكل من أ ليس وكذا،. الاعامق من ترصخ رويح

 اكن نعم. كثريا ؟ املمتنني املش تاقني الاوّداء الاحباب وهؤالء جدا ، المثينة القمية الاموال وتكل احلسن يف
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 .وةق من اويت ما بلك هبذا يرصخ قليب

 ورصاخ رويح اس تغاثة وهيدئ التامة والقناعة والسكينة الاطمئنان يبعث اذلي الوايف الاكيف اجلواب اما

 :فهو قليب

 ويس تغيثون اجلالل، ذي الرحمي للرمحن العامة القوانني ضغوط حتت يئنون اذلين احملبوبني العبيد اولئك ان

 احساانت من القوانني تكل فوق هو ما وحيدالت برس س بحانه مينحهم وجهوهما، احلاداثت رضابت حتت

 بذاته شئ لك امور س بحانه ويدبّر شئ، للك مبارشة خمصوصة وربوبية خاصة وامدادات خصوصية

 .احلق ومواله شئ للك احلقيقي املاكل وهو مصيبة، ذي لك شاكوى اىل ويس متع. اجلليةل

 .القامت اليأ س ذكل عين ووىّل  لكه كياين ميل   برسور شعرت الاميان ونور القرأآن من الرس هذا عرفت مفذ

 ادلرجات الوف - هل وعبديته اجلليل املاكل اىل انتسابه حيث من - يح اكئن لكل  نظري يف اكتسب وقد

 بشهرته ويعزتّ  اليه ينتسب من ومبقام س يده برشف ويزهو يفتخر احد لك ل ن والقمية، الامهية من الراقية

 اذلي هو والعبدية الانتساب ذكل بسط اذلي الاميان نور ان فالشك. يهدل وخفرا   عزة يودّل  مما وصيته،

 خفر مرة الف يفوق خفرا   الانتساب بذكل يفتخر ان هل بل الانتساب، ذكل بقوة فرعوان   يغلب المنل جيعل

 اذلي الفخر ذكل مرص، ومبكل الفراعنة بأ جداده يفتخر سائبا ، حرا   نفسه الظان الغفةل يف السادر فرعون

 .القب ابب دلى نكسفي 

 .وعذاب جخل اىل سكراته يف انقلب اذلي منرود خفر ازاةل انتسابه، رشف ابراءة يس تطيع البعوض وكذا

 جرمية النه فاحضا ، ظلام   حيمل الرشك ان (11: لقامن) (عظمي لظمل الرشك ان) الكرمية الآية تعلّمنا وهكذا

 االّ  الرشك جرمية اجلرمية، هذه واليطهّر. وكرامته لرشفه واهانته خملوق لك حقوق عىل لتعديه نكراء عظمية

 .هجمن انر
#14 

 الثانية التوحيد مثرة

 العاملني لرب املقدسة اذلات اىل متوهجة الاوىل المثرة اكنت كام وماهيته، الكون ذات اىل تتوجه المثرة هذه

 .وعال جلّ 

 نتيجة وتتقرر للموجودات، الراقية الوظائف وت درك وكامالته، الكون مزااي تتحقق التوحيد برس انه نعم،

لهية، مقاصد من العامل هذا يف ما وتبز. املصنوعات امهية وت عرف اخمللوقات، خلق  خلق حمكة وتظهر ا 

 الس اميء وراء واحلمكة للرمحة البشوشة املليحة الوجوه وتبدو املشاعر، ذوي وجود ورس احلياة ذوي
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 اليت املوجودات ان وت عرف لدلهشة، املثرية التحوالت مضن املدّمرة هرةالقا احلوادث لهذه الاكحلة الغاضبة

 امثال عهنا، بدال   الوجود من كثرية انواعا   تدع الشهادة عامل العامل، هذا من وترحل والفناء الزوال وراء تغيب

 .العامل هذا من ترحل مث وتسبيحاهتا وارواهحا وماهياهتا وهوايهتا نتاجئها

 املوجودات وان غزيرة، معيقة معاين عىل ينطوي مصداين كتاب برمته الكون ان: فهمي   التوحيد وبرس

 غاية يف رابنية جنود طوائفها جبميع اخمللوقات وان الاجعاز، منهتى  يف س بحانية ماكتيب مجموعة بأ رسها

 واىل النرسو  الكركدن اىل والمنل امليكروب من ابتداء قبائلها جبميع املصنوعات وان والهيبة، الانتظام

 .الازيل السلطان بأ مر تأ متر جادات مأ مورات دؤوابت موظفات الس يارة، الكواكب

آة لوظيفة وأ داؤه انتسابه حيث من شئ لك يكتسب التوحيد وبرس  ابلوف اذلاتية قميته من اعظم قمية املرأ

 اين واىل لوقات،اخمل وقافةل املوجودات س يل يأ يت اين من: احملرية لالس ئةل املغلق الرس وينكشف املرات،

 ..يعمل؟ وماذا جاء وملَ  املصري،

آنفا   املذكورة وكامالته الكون  مزااي مجيع النكسفت التوحيد، لوال اذ التوحيد، برس االّ  اليمت ذكل لك  أ

 .أ ضدادها اىل الراقية السامية احلقائق تكل والنقلبت

 الرفيعة حقوقها مجيع عىل وتتجاوز اتالاكئن كامالت مجيع عىل تتعدى بشعة جرمية والكفر فالرشك وهكذا

 السموات وتستش يط والكفر، الرشك اهل عىل الاكئنات تغضب ذلا السامية، حقائقها مجليع وتتعرض

 علهيم، غضبا   والارض
#15 

 ابلعاصفة ومثود ابلطاغية عاد قوم وهتكل( السالم عليه) نوح قوم فتغرق.. اابدهتم عىل الكون عنارص وتتفق

 كام (7: املكل) (الغيظ من متزّي  تاكد) حىت شديدا   غضبا   علهيم هجمن تغضب بل.. ابلغرق موامثاهل وفرعون

 .الكرمية الآية عليه نّصت

 حمكة ال ناكره شأ نه، من وهتوين قميته من وحطّ عليه، عظمي وتعدّ  ابلكون، بشعة اس هتانة الرشك ان نعم؛

 .اجلليةل الوظائف تكل اخمللوقات، وظائف ورّده اخللق

 :امثلهتا الوف بني من واحد مبثال   احلقيقة هذه اىل شرين 

 بعدد الرؤوس،بل من الالوف مئات هل حبيث جدا   عظمي جمسم َمكَل  مبثابة هو التوحيد، برس الكون ان

 مئات مف لك ويف النوع، ذكل افراد بعدد بل ، الافواه من الالوف مئات رأ س لك يف املوجودات، انواع

 واخمللوق الهائل الكون فهذا. وجحرياته واعضائه اجزائه وعدد الفرد ذكل اهجزة بعدد بل ال لس نة من الالوف
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. وعال جل هبا ويس ّبحه والحتىص التعد اليت ال لس نة هبذه اجلليل الصانع يقّدس العظمي املكَل هذا العجيب،

 .السالم عليه ارسافيل بعبودية شبهية عظمية عبودية يترسبل رفيع مقام يف اذا   فهو

 مصنع مبثابة وهو.. ومنازلها الآخرة لعامل جدا   وفرية حماصيل هتئي مزرعة مبثابة التوحيد، برس الكون كذاو 

 سيامنيئ تصوير هجاز مبثابة وهو.. مبحاصيلها غنية برشية اعامل من السعادة دار لطبقات لوازم هيئي عظمي

 ســرمدية مناظر وعرضها دلنياا من صور اللتقاط الالتقاط اهجزة من الالوف مئات يضم عظمي دائب

 .اجلنة يف الشهود ول هل البقاء عامل ل هل

 اىل الرشك حيّوهل للحياة، ماكل جسامين مطيع مككَل  العجيبة الهيئة هذه عىل التوحيد برس الكون فبيامن

 خضم يف تتدحرج لها، المعىن هالكة والوظيفة، لها والبقاء والحياة، لها الروح جامدة، واهية اش تات

 النفع يدر اذلي العظمي املصنع هذا جيعل فالرشك. والانقالابت التافهة الاحداث واهوال العدم ظلامت

 املصادفات به تلعب ومتشاباك   خمتلطا   معل، لك عن معطال   شئ، منه واليكسب هل الفائدة شيئا   الكثري،

 ذلوي أ لمية ومسلخة ومذحبة اكفة،الشعور ذلوي حزينا   ومأ متا   العمياء، والقوى الصامء والطبيعة العشوائية

 .اكفة احلياة
#16 

ذن الرشك يكون مك وهكذا  انه مع هجمن يف ابداي   عذااب   يس تحق أ ال! عظم  وجناايت كبى جرامئ مبعث ا 

 .( عظمي لظمل الرشك ان): العظمي هللا وصدق واحدة؟ سيئة

 اخترصان ذلا. املكررة جحجها مع الثانية المثرة لهذه اكرث ايضاحات "النور رساج" مجموعة ففي حال، لك وعىل

 .الطويةل احلقيقة هذه

 :الآيت النحو عىل وهو غريب، وذوق جعيب شعور الهيا واوصلين الثانية المثرة هذه اىل ساقين واذلي

ثر قافةل وتس يل الارض سطح متل   اليت املوجودات ان شاهدت الربيع اايم من يوم يف أ تأ مل كنت عندما  ا 

 مهنا احلية اخمللوقات والس امي املوجودات هذه.. والنشور احلرش مناذج من الالوف ئاتم  مظهرة قافةل

 ابس مترار والزوال املوت مناظر فتتعاقب.. عقبه ختتفي حىت تظهر ان ما مهنا، الصغرية الاحياء وخباصة

. الباكء اىل دفعتين حىت رقيت وااثرت عواطفي اواتر مّست أ لمية   حزينة   امايم وبدت. دامئة فعالية ويف

.. اواه.. ايحرساته: قائال   وتأ ففت أ ملا   قليب اعترص اللطيفة الصغرية الاحياء تكل موت شاهدت لكام وكنت

آه  أ لامي   عذااب   النتيجة هذه اىل تؤول اليت احلياة رأ يت حىت الاعامق من منبعثا   روحيا   رضاما   فاستشعر.. أ

 .املوت دونه
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 اتقان أ مت يف ويه جدا   واحملبوبة جدا   امجليةل الاحياء تكل أ ن يواانت،واحل  النبااتت عامل يف رأ يت وكذا

 فلكام. وتفىن ومتح  االّ  العظمي الكوين املهرجان هذا وتشاهد حلظات يف للحياة عينهيا تفتح ان ما وابداع،

 وِلمَ  العامل هذا اىل اذن أ توا ِلمَ :  يقول وهو ابكيا   يشكو وك نه ومكدا ، حزان   كبدى تفطر احلاةل هذه شاهدت

 املصنوعات هذه مثل اذ. واملقدرات ادلهر ازاء خميفة اس ئةل يطرح قليب فاكن فيه؟ ميكثوا ان دون يرحلون

 ودقة هبا عظامي   اهامتما   نرى اننا مع متناهية برسعة وتعدم والنتيجة، والغاية، جدوى، دون تذهب اللطيفة

 والتدبري وتنشئهتا تربيهتا يف التامة والرعاية لها الالزمة الاهجزة ريتوف مع ابداعها، يف واتقاان   صنعها يف متناهية

 يف وقذفها وحموها وفناءها وتشتهتا متزقها نرى هذا لك بعد ولكن. صورة امت عىل وخلقها لشؤوهنا الاكمل

 لطائفي مجيع رصخت تأ ملته لكام ال لمي، املنظر هذا.. العدم ظلامت
#17 

 الت رمح ِلمَ : قائةل واس تغاثت القيّمة، النفيسة لالش ياء والعاشقة امجلال، بأ مناط بتالةوامل  الكامل ابنواع املفتونة

 ويسلط للعقول احملرّي   والتجوال ادلوران مضن والزوال الفناء هذا يأ يت اين من! ايلهفتاه اخمللوقات؟ هذه

 املقدرات ظاهر يف ي رى ملا القدر حنو تتوجه اخمليفة الاعرتاضات بدأ ت ان وما.. اللطاف؟ الصغار هذه عىل

آن بنور اذا حزينة، أ لمية احوال من احلياتية  وينّور ويعينين؛ يسعفين الرمحن ولطف  والتوحيد والاميان القرأ

 ،"هللا ابرك هللا، شاء ما"بـ النطق واىل وفرح رسور اىل وحرسايت وحنييب باكيئ ويقلب الظلامت، تكل

 حيث الاميان نور عىل هلل امحلد: بـ القول اىل دفعين حىت. اتالزفر  واطالق والتحرس التلهف من بدال  

 :التوحيد برس رأ يت

 .ش ىت ومنافع جدا   كثرية نتاجئ هل يح اكئن لك والس امي خملوق لك ان

لهية صغرية قصيدة هو - احللواييت احلرشة وهذه الزاهية، الزهرة هذه وليكن - حياة ذي لك ان: مفثال    حتمل ا 

 قيّمة مثينة معجزة وهو.. اكمةل مبتعة الشعور ذوي من ماالحيد يطالعها حبيث والغزيرة ةالعميق املعاين من

لهية للقدرة تقان تعرض حيث تعاىل حمكته عن تعلن لوحة وهو.. اال   امام اجلاذبية منهتى  يف اجلليل الصانع ا 

 والاس تحسان التقدير اهل  من حيدّ  ال من انظار

 يرى ان يريد اذلي اجلليل الفاطر نظر امام ابلظهور احلظوة هو احلي الاكئن خللق نتيجة اجلّ  فان وكذا

 سامية وظيفة فان ذكل عىل زد. الصغرية املرااي يف اسامئه جتليات وجامل فطرته وجامل صنعته جامل بذاته

 الربوبية اظهار هممة( والعرشين الرابع املكتوب يف ذكر كام) وجوه خبمسة اداؤه يه احلي الاكئن لفطرة

لهىي والكامل طلقةامل  .الكون يف املطلقة الفعالية هذه يقتيض اذلي اال 
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 - موضعه يف روحه يدع فانه والنتاجئ الفوائد هذه مثل من هل مما الرمغ عىل احلي الاكئن ان رأ يت ولكين

 ونوعا   ماهيته قوانني ويضع احملفوظة، الالواح وسائر الاذهان يف وهويته صورته ويرتك - روح ذا اكن ان

آة، عكسها اليت وامجلال الكامل مزااي ويودع وبويضاته، بذوره يف املس تقبلية حياته نم  عامل يف يودعها اكملرأ

 الترسحي يعين - ظاهري مبوت جذال   فرحا   الزوال س تار حتت يدخل هذا لك وبعد. الاسامء ودائرة الغيب

 !.وحدها ادلنيوية الانظار عن ويس ترت - الوظائف من
#18 

 ."..هلل امحلد"... الاعامق من فقلت احلي الاكئن ماهية أ يتر  هكذا نعم،

 الطوائف انواع مجيع ويف الكون طبقات مجيع يف املشاهدة احلسن من والرضوب امجلال من الانواع فهذه

 السطوع منهتى  يف ويه والقصور، فهيا النقص قوية عريقة اسس لها واليت الارجاء لك يف عروقها واملمتدة

 حمال، منفرة ودمامة مشني قبح من - الاول الوضع يف هو كام - الرشك مايقتضيه ان تبني اهنا كالش.. والهباء

 ادلرجة هذه اىل مشني قبح حتته يس ترت ان الميكن الكون وجود يف العمق هبذا جامال   ل ن. قطعا   وموهوم

 ..ومهي واه   وهو ل،والأ ص هل الحقيقة اذن امجلال فذكل وجد ولو. اصال   يوجد أ ن الميكن بل اخمليفة،

 حفمكه الآس نة، املستنقعات يف االّ  موضعا   هل الجيد بل مسدود، وطريقه اطالقا ، للرشك الحقيقة انه مبعىن

 رساج" رسائل من عديد  يف شعورية حقيقة ويه املذكورة الاميانية احلقيقة هذه وحضت وقد. وممتنع حمال

 .اخملترصة الاشارة هبذه هنا نكتفي ذلا. ابلتفصيل "النور

 الثالثة التوحيد مثرة

 .الانسان اىل والس امي الشعور، ذوي اىل متوهجة المثرة هذه

 وأ لطف الكون، مثرات أ مثن وهو اخمللوقات، مجيع بني عظمي كامل صاحب التوحيد، برس الانسان ان نعم،

 مجيع ان حىت. بهوحمبو  خليهل ليكون واهل   العاملني رب وخماطب احلياة ذوي واسعد وامكلها، اخمللوقات

 التوحيد فلوال التوحيد، برس وتتحقق ابلتوحيد مرتبطة العليا الانسان مقاصد ومجيع الانسانية املزااي

 واكرثمه حزان   املشاعر ذوي واشد احليواانت واضعف املوجودات وادىن اخمللوقات اشق  الانسان ل صبح

 الحدود دامئ فقر عىل وينطوي هلم، الهناية اعداء وهل متناه، غري جعزا   حيمل الانسان الن ذكل. وأ ملا   عذااب  

آالت جمهزة ماهيته فان هذا ومع. لها الحدود وحاجات هل  ان يس تطيع درجة اىل وكثرية متنوعة ومشاعر بأ

 املقاصد من هل أ ن عن فضال  . الذلائذ انواع من الالوف مئات وينشد الآالم من نوع الف مائة هبا يستشعر

الّ  تلبيهتا نميك ماال والرغبات  .بأ رسه الكون يف حمكه ينفذ َمن ِقَبل من ا 
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#19 

 بسهوةل لكه الكون يف يترصف من االّ  الرغبة هذه هل حيقق فال. للبقاء شديدة ملحة رغبة الانسان يف: مفثال  

 .أآخر وغلق مزنل ابب كفتح ادلنيا دار ابب يسد ان بعد الآخرة دار ابب يفتح مطلقة،

 اىل ممتدة الرغبات تكل. البقاء رغبة الرغبة، هذه امثال والسلبية الاجيابية لرغباتا من الوف الانسان ففي

 جريح ويضمد وهيدهدها الرغبات هذه ي طمنئ فاذلي. لكه العامل اقطار يف ومنترشة واخللود الابد هجة

 .شئ لك مقاليد بيده اذلي ال حد الواحد االّ  ليس والفقر، العجز الغائرين، الانسان

 املقاصد من ايضا   وهل وسالمته، قلبه راحة ختص جدا   واخلفية اجلزئية ادلقيقة املطالب من الانسان يف وكذا

 أ رق من الي رى ما يبرص من االّ  هل حيققها ان الميكن حبيث وسعادهتا، روحه لبقاء مدار هو ما احمليطة اللكية

 تسخري عىل القدرة هل ومن لها، ويس تجيب الاصوات أ خف  من ي سمع ال ما ويسمع هبا وهيمت القلب جحب

 الانسان اهجزة مجيع فان وكذا. لالوامر املنقاد اجلندي كتسخري جليةل وظائف يف والارض السموات

 .والرشك ابلكفر حسيقة هاوية اىل تسقط حني يف التوحيد، برس رفيعة ماكنة تأ خذ ومشاعره

 مثينا   مفتاحا   يصبح فانه التوحيد، برس عملاس ت ،ان وارقاها الانسان اهجزة افضل هو اذلي العقل: مفثال  

لهية الكنوز يفتح حبيث  الضالةل وحل يف العقل ذكل ختبط اذا بيامن الكون، خزائن من والوفا    السامية اال 

آةل يصبح فانه والكفر  .الرهيبة املس تقبل وخماوف احلزينة املايض أآالم من جيمع مبا ازعاج، ووس يةل تعذيب أ

ن وأ حالها، الانسان جسااي من جسية أ لطف ويه نان،واحل  الشفقة: ومثال    تتحول التوحيد رس يسعفها مل ا 

 نعم. الشقاء درك اىل ابالنسان تدفع كبى مصيبة اىل فتتحول العطف، وجرح الفراق وعذاب احلرقة أ مل اىل

 .اكمال   شعورا   احلرقة هذه تستشعر الابد اىل لوحيدها والفاقدة هللا عن الغافةل الوادلة ان

 الانسان جيعل التوحيد رس أ عاهنا ما اذا وأ سامه، وأ طيبه الانسان يف شعور أ ذل يه اليت احملبة: ومثال  

 نفسها احملبة بيامن. اكفة اخمللوقات عىل حمبواب   سلطاان   جيعهل حىت كبه وكبريا   وعظامي   الكون سعة واسعا   الصغري

 - والكفر الرشك اىل ماتردت اذا
#20 

 أ حبته بفراق وأآن حني لك الضعيف الانسان قلب متزق حبيث عظمية مصيبة اىل تنقلب فاهنا - ابهلل والعياذ

 استشعار دون حتول والغفةل اللهو انواع ان بيد. دامئا   والفناء الزوال ميحومه حيث  ابداي   فراقا   املعدودين غري

 .وظاهرا   مؤقتا   وحّسه شعوره تبطل اذ الامل، هبذا الانسان

 مدى اي اىل عندئذ   تدرك الثالثة، الامثةل هذه عىل ومشاعره الانسان اهجزة من املئات تقس ما فاذا
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 .الانسانية للكامالت حمورا   التوحيد يكون

 من اكرث يف دالئلها مع وافيا   تفصيال   فصلت اهنا حيث الثالثة المثرة هذه اىل القصرية الاشارة هبذه نكتفي

 ."النور رساج" مجموعة من رساةل عرشين

 :الآيت الشعور هو الهيا وساقين المثرة هذه اىل اوصلين اذلي ان

 والفناء الزوال يل وظهر حقائقه، بلك املوت يل وبدا معناه، بلك القب يل تراءى جبل، مقة عىل يوما   كنت

 يف املغروز البقاء عشق فاحتدّ . الغفةل ظلمة بددت روحية يقظة بوساطة وذكل املبكية، احلزينة بلوحاته

 من يفّ  ما وفار. الزوال ازاء الطاعة عصا فشق املنظر، هذا امام غاضبا   احتدّ  - الآخرين يف هو كام - فطريت

 الفضل واهل املكرمني الانبياء وفناء القب ازاء وطغ  البرش نوع عىل والرأ فة اجلنس بين عىل العطف

 بعالقة هبم وارتبط الئقا   وتقديرا   عظامي   جيال  وتب  شديدا   حبا   هلم اكنّ  اذلين والاصفياء، الاولياء من املوقرين

 .وثيقة

 هجة ان حيث. ابدا   يسلّيين ما اجد فمل. العون مهنا ل س متدّ  الست اجلهات اىل توهجت الامر هذا وازاء

 وهجة رهيبة، خميفة الفوق وهجة خميف، مظمل املس تقبل وهجة واسعة، كبى مقبة اىل حتولت قد املايض

 الحتد اليت املرضة الاش ياء ك ن فرأ يت. حزينة أ لمية حاالت تورث هجات لكها والشامل نيالمي وكذا الاسفل

 وأ راين بصرييت امام من السـتار ورفع فهيا كنت اليت حاليت من التوحيد رس فأ غاثين انقضاضا ، عيلّ  تنقض

 الهل املوت نا ورأ يت. اخمليف املوت وجه اىل مانظرت اول فنظرت! انظر: قائال   اجلهات هذه حقيقة

 وابب ابقية، حلياة ومقدمة ماكن، تبديل اذن فاملوت. بطاقته هو والاجل الوظيفة، من ترسحي الاميان

 انطالق وهو. الهيا
#21 

 اجرة الس تالم الرحمي الرمحن ديوان اىل الوصول زمن انتظار وهو. الآخرة بساتني اىل ادلنيا جسن من

 .السعادة دار اىل دعوة وهو العمل،

 .احببته يقينا   فهام   املوت حقيقة فهمت وملا

 مذل، ممتع جتديد فهو ول مثالها، لها جتديد هو امنا الاش ياء زوال أ ن: ورأ يت والفناء، الزوال اىل نظرت مث

 يقينا   علمت ذلا. الشمس ضوء حتت اجلاري الهنر حباب جامل بتجدد وشبيه السيامن مشاهد بتجدد شبيه

 سري مضن يؤدهيا وظيفة و ، احلس ىن لل سامء امجليةل للتجليات جتديد هو اامن وفناءها الاش ياء زوال ان

 به تؤدي فاملوجودات الربوبية، مجلال مظاهرحكمية وهو الغيب، عامل من جميهئا بعد الشهادة عامل يف وجتوال
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آة وظيفة  .الرسمدي احلسن ازاء املرأ

 خيطف نورها س نا ياكد حد اىل نورانية بل التوحيد برس نورانية اهنا: ورأ يت الست اجلهات اىل نظرت مث

 نورانية جمالس ليكون املس تقبل اىل انقلب بل عظمية مقبة يعد مل املايض الزمان أ ن رأ يت حىت. ابالبصار

 .الالوف عىل تزيد نورانية ومناظر أ حباب وجمامع

 الرسور االّ  تورث ال اهنا ورأ يت. املواد اللوف احلقيقية الوجوه اىل نظرت املادتني هاتني غرار عىل وهكذا

 .والفرح

 مجموعة يف واجلزئية اللكية القاطعة ادلالئل مع وحّضا قد الثالثة المثرة يف هذا الرويح وتذويق هذا شعوري ان

 رجاايها يف( الش يوخ رساةل) والعرشين السادسة اللمعة يف س امي وال اجزاهئا من اربعني يف بل "النور رساج"

 هذا يف الطويةل املسأ ةل هذه اخترصت ذلا. فوقه ايضاح ال اكفيا   وضوحا   هناك توحّض  قد اذ. عرشة الثالث

 .املقام

*  *  * 
#22 

 الثاين املقام

 املشاركة وتردّ  الرشك وترفض الوحدة وتوجب الوحدانية وتس تلزم التوحيد قطعا   تقتيض اليت ادلالئل ان

 .والحتىص التعد.. قطعا   هبام والتسمح

 ثالث اىل هنا يشار. النور رسائل يف مفصال   اثباات   اثبتت قد الباهني تكل من أ لوفا   بل مئات ان وحيث

 .مجمةل اشارة املقتضيات، من فقط

 الاول املقتىض

 غري وبعلمه املطلقة وابسامئه اكمل، كبري حكمي، حلامك املطلقة ابلصفات وتوجد ختلق امنا املصنوعات هذه

 البصرية والتصاريف احلكمية الافعال من امامنا ماثل ماهو هذا عىل هديش . املتناهية غري وبقدرته احملدود

 .الكون هذا يف اجلارية لالمور

آمرية حامكية هل الصانع ذكل ان: يشاهد بل الآاثر هذه من قطعي، حبدس قطعا   وي عمل ي فهم نعم،  بدرجة وأ

 الالوهية بدرجة غريه عن واس تغناء لكام وهل املطلقة، اجلبوتية بدرجة وعظمة كبايء وهل العامة، الربوبية

 .قيد واليقيدها حد والحيدها التتناىه وسلطنة فعالية وهل املطلقة،
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 لكها احلّد، وعدم التنايه وعدم والاحاطة والاطالق الغري عن والاس تغناء والكامل والكبايء فاحلامكية

 .الرشك وتضادد الوحدانية تس تلزم

 زبدة نورد. النور رسائل من كثرية مواضع يف اثبتت قد والوحدانية وحيدالت عىل والآمرية احلامكية فشهادة

 :الآيت النحو عىل خالصهتا

 فطرة احملتاج الانسان ان حىت الآخرين، مداخةل وردّ  والانفراد الاس تقالل   ومقتضاها احلامكية شأ ن ان

 ذلا اس تقالهل، عىل حفاظا   يةاحلامك  تكل من بظل   شؤونه يف غريه مداخةل يردّ  لعجزه، الآخرين معاونة اىل

 واذا. قرية يف والخمتاران بل انحية، يف مديران وال والية، يف واليان وال بالد، يف سلطاانن يوجد فال

 .واملرج الهرج وحيدث النظام وخيتل تضطرب فاالمور بالد يف سلطاانن ماوجد
#23 

 رفضا   اشرتاكهم ويرفض الآخرين مداخةل يردّ  املعاونة اىل احملتاج العاجز الانسان يف حامكية ظل   اكن فلنئ

 سواها مداخةل العجز عن املزّنه املطلق للقدير مطلقة ربوبية يف حامكية قطعا   تقبل فال. ادلرجة هذه اىل ابات  

 .عنيفا   طردا   به ويعتقد الرشك يتومه من ديواهنا من وتطرد قواي ، رّدا   ترّده بل واشرتاكه،

آن يزجر اذلي العنيف لزجرا ينبثق احلقيقة هذه ومن  .ويرّدمه املرشكني به الكرمي القرأ

 رسائل يف الساطعة براهيهنا بّينت قد الاخرى فهىي الوحدانية، عىل واجلالل والعظمة الكبايء شهادة اما

 .شديد اختصار يف حفواها اىل يشار ذلا. النور

 حائل وبال بقرهبا اخرى ضعيفة انوار اىل حاجة التدعان ضياهئا وكبايء الشمس، نور عظمة ان كام: مثال

لهية القدرة عظمة كذكل يذكر، تأ ثريا   لها والمتنح  اية واىل اخرى قدرة أ ية اىل حاجة التدعان وكبايؤها اال 

 من والشعور احلياة ذوي يف والس امي. اكن حقيقي تأ ثري اي وال اكن اجياد اي الهيام والتفوضان اخرى، قوة

 العظمة تكل تدع ان ميكن فال علهيا، وتدور الكون يف الرابنية املقاصد مجيع هياف تمتركز اليت اخمللوقات

 احلياة ذوي جزئيات يف يه اليت والنتاجئ والمثرات الاحوال وكذا. قطعا   الاغيار اىل مهنا شيئا   والكبايء

 يد اىل احالهتا نميك فال والحتىص التعد اليت النعم اجياد وغاايت الانسان خلق غاايت فهيا تتظاهر واليت

 .قطعا   الاغيار

 رزق او مرض، من جزيئ شفاء نتيجة يح اكئن من ينبعث اذلي احلقيقي والرىض احلقيقي الامتنان: مفثال  

 ميّس  تعاىل غريه اىل والثناء امحلد فتقدمي ذلا. تعاىل منه االّ  يكون ان الميكن هللا، اىل اهتداء او أ اته، جزيئ

 .واجلالل املطلقة املعبودية عزة عىل ويتجاوز لوهيةالا وكبايء الربوبية عظمة
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 وخالصة. الساطعة بباهيهنا النور رسائل يف وحضت قد الاخرى فهىي الوحدانية رس اىل الكامل اشارة اما

 :يه لفحواها خمترصة

 للك العجيبة الاهجزة ان بل الكامل، منهتى  يف مطلقة قدرة ابلبداهة تقتيض والارض السموات خلق ان

 واملبأ ة العجز عن املزنهة املطلقة القدرة يف هو اذلي والكامل. مطلق كامل يف قدرة كذكل تقتيض يح ئناك

 التناهيه، اهناء ويعين القيد، واطالقه النقص، كامهل يعرتي خبالفه اذ. شك بال الوحدانية يس تلزم القيد عن

 واسقاط
#24 

 حمال يف حمال وهذا. متناه بشئ التناهيه ويف ىهالتتنا قدرة اهناء ويس تلزم جعز، اضعف اىل قدرة اقوى

 .وجوه خبمسة

 رسائل يف مفصال   ذكرت قد الاخرى فهىي الوحدانية عىل التنايه وعدم والاحاطة الاطالق شهادة اما

 :هو اخملترص ومضموهنا "النور رساج"

 حميط انه يبني مس توليا   انتشارا   النوايح مجيع يف أ ثره ابنتشار الكون، يف اجلارية الافعال من فعل لك ان

 وذكل الاحنصار حتت الاحاطة تكل جيعل والاشرتاك الرشك وان. يقيده والقيد هل والحدود وطليق

 ان فالبد.. الاحاطة وماهية الاطالق حقيقة فيفسد احلد، حتت الالحمدودية وتكل القيد حتت الاطالق

 .حامت   هل والوجود شئ، بلك وحميطة مطلقة يه اليت الافعال تكل يف حمال الرشك

 فانه وحمدود، ومادي متناه   شئ يف اكن لو حىت الاطالق معىن ل ن الرشك، ضد الاطالق ماهية ان نعم

 اذا املاء، حىت بل واحلرارة، والنور والضياء اكلهواء. الاطراف مجيع اىل واس تقالل استيالء انتشار ينترش

 .واجلهات الاطراف مجيع اىل ينترش فانه الاطالق صفة الاش ياء هذه من اي   انل ما

 هذه عىل مس تولية واحملدودة املادية الاش ياء جتعل اجلزيئ الشئ يف اكنت لو حىت الاطالق هجة دامت مفا

 حدود الحتدها واليت املادة عن واملزنهة الالهنائية الصفات مينح اللكي احلقيقي الاطالق ان فالبد الصورة،

 هجة ابية والاشرتاك الرشك تقبل ان الميكن حد اىل اكمةل واحاطة استيالء   مينحها القصور، عن واملبأ ة

 .قطعا   احامتل هلام يكون ان والميكن اكنت

 :الالكم حاصل

لهية الاسامء ومئات الكون يف اجلارية العمومية الافعال الوف حامكية ان  وكبايؤها جتلياهتا املشهودة اال 

 .والتوحيد للوحدانية قوي برهان هنا،م لك والتناههيا، واطالقها واحاطهتا وكاملها
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 كذكل. الاخرى القوى وتشتت لكها، اجلهات عىل تس تويل ما بفعالية رشوعها دلى خارقة قوة ان كام: مفثال  

لهية، الاسامء جتليات من جتل   ولك الربوبية، افعال من فعل لك  حبيث ااثرها يف جدا   اخلارقة قوهتا ت ظهر اال 

 عامة حمكة تكن مل لو
#25 

 اليت فالقوة. قاطبة املوجودات عىل يس توىل القوى تكل من لك لاكن حّدها عن توقفها ومل مطلقة وعداةل

 اجلوز ل جشار جزئية افرادا   اللكية القوة هذه قطعا   التدع امورها، وتدبّر معوما   الارض يف احلََور جشرة ختلق

 وتس تويل االّ  والميكن. غريها اخرى قوى اىل ،لها واملالصقة احلََور اجشار بني املنترشة واملشمش والتفاح

 .لالمور تدبريها بني وتضمها ايضا   علهيا

ن نعم؛ مور املرّصفة والقدرة القوة هذه مثل ا   من فرد لك يف بل اخمللوقات، من نوع لك يف ت ستشعر لل 

 املوجودات عىل مينوهت  لكها، الاش ياء وعىل لكها الاكئنات عىل تس تويل ان من تمتكن أ هنا وتشاهد الافراد،

 .قاطبة

 .اكنت هجة اية يف ابلرشك والتسمح قطعا   الاشرتاك التقبل كهذه قوة ان فالشك

 يف املتدلية مثراهتا هو هبا عالقة من يظهره ما واكرث اهامتم من ممثرة جشرة صاحب يوليه ما اكرث ان وكذا

 عبثا   مبالكيته الخيل انه والشك. ابذلات اقلوهب يه بل المثرات تكل قلب يف الغائرة ونواها اغصاهنا، هناايت

 .دامئيا   متلياك   الآخرين اىل الاغصان من املتدلية المثرات تكل بمتليك - راشدا   اكن ان -

 من العنارص تكل هناايت ومايف اغصاهنا، العنارص متثل اليت ابلكون، املسامة الشجرة يف الامر كذكل

 والازاهري الاوراق تكل ذروة ويف الاغصان تكل مقم يف وما ت،واحليواان النبااتت متثل وازاهري اوراق

 وتقدمي هلل العبودية يه خلقته ونتيجة البديعة المثرات تكل سعي نتاجئ اجلّ  فان. الانسان متثل مثرات من

 وقوامه البرش قلوب يه تكل المثرات، لتكل اجلامعة النوى من ماينطلق والس امي وحده هل وامحلد الشكر

 فهيّون  ال غيار ل غتصاب س بحانه يدعها ان الاحوال من حال ابي الميكن.. القلب بظهر املسامة احلافظة

 .كبريا   علوا   ذكل عن هللا تعاىل. معبوديته به خمال   وعزهتا ربوبيته عظمة شأ ن من

 بل ة،والكرث  املمكنات دائرة منهتى  يف يه اليت اجلزئيات يف متركزت قد الربوبية مقاصد اكنت ملا وكذا،

 اىل وتتوجه املعبودية اىل متتد اليت اطوارها جزئيات ويف اجلزئيات، تكل احوال جزئيات يف حىت متركزت

 من انش ئة والعبادات الشكران ارضاب ومجيع والثناء وامحلد الامتنان انواع مجيع  اكن وملا.. س بحانه املعبود

 اجلزئيات، تكل
#26 
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 أ لوهيته واليسقط التسلمي، هبذا اجلليةل حمكته يفسد فال غيار،ال   اىل يسلّمها ال س بحانه انه شك فال

 اىل س بحانه نفسه وحتبيب تعريف هو املوجودات، خلق يف الرابنية املقاصد امه الن. الافساد هبذا املهيبة

 .وحده هل وثناهئم وشكرمه محدمه تقدمي اىل ودفعهم الشعور، ذوي

 اكلرزق الكرثة، دائرة منهتى  يف املمتركزة واللكية، مهنا اجلزئية ،والآالء الافعال فان ادلقيق الرس هذا والجل

 وامحلد العبادة عىل وتبعث الشكر تنتج الىت والآالء الافعال من وامثالها والاميان الاهتداء والس امي والشفاء

 مبارش وأ ثر املوجودات لسلطان مبارش وانعام العاملني لرب مبارش احسان يه امنا والثناء؛ والعبودية واحملبة

راءة اجل ومن. وفعهل لهدايته آن ي س ند ذكل ا   الواجب اىل والشفاء والهداية الرزق مكررا   الكرمي القرأ

 ردا   يردّ  نفسه الوقت ويف وحده، به ومنحرص وحده به خاص هو امنا مهنا لك احسان ان ويبني. الوجود

  اجلليةل الافعال تكل يف الاغيار تدخل قواي  
1
. 

 الاميان جعل ومن ادلار تكل خلق َمن نعمة االّ  التكون ابدية سعادة دار ت كسب اليت الاميان نعمة ان نعم

نعم تعاىل غريه يكون ان الميكن اذ اطالقا؛ غريه وليس والاكرام، اجلالل ذو هللا وهو لها، مفتاحا    مثل م 

 .الهيا وس يةل اجلّ  ويغصب املعبودية عىل مطةل انفذة اعظم فيسد العظم ، النعمة هذه

 :الالكم حاصل

 التوحيد اىل وتشري تشهد اخللق جشرة هناايت اقىص يف يه اليت والمثرات اجلزئية الاحوال ادق ان

 :جبهتني والوحدانية

 :اوالها

 الاسامء اكرث وجتليات فهيا، تمتركز وغاايهتا اجلزئية، الاحوال يف تتجمع الكون يف الربوبية مقاصد ل ن

 تقول مهنا لك   فان ذلا فهيا؛ تبز وفوائدها املوجودات خلق ونتاجئ فهيا، جتمتع اوتعيناهت وظهورها احلس ىن

 .واثره فعهل اان بأ رسه، الكون خلق َمن مكل اان: هذه والتجمع المتركز نقطة من انطالقا  

--- 
1
 .املؤلف - (املتني القوة ذو الرزاق هو هللا ان): تعاىل كقوهل  

#27 

 :الثانية اجلهة اما

 القلب بظهر الرشيف احلديث حسب املسم  الانسان وذهن اجلزئية، المثرة تكل بقل فان
1
 فهرس   ،

آة. الكون لشجرة معنوية وبذرة. خلريطهتا مصغر ومنوذج. الانواع ل كرث خمترص  الاسامء الكرث رقيقة ومرأ
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لهية  وجه عىل وهممينا   يا  مس تول  انتشارا   واحد منط عىل يه اليت وامثالها والاذهان القلوب تكل فانتشار. اال 

 اان وحده، اثره اان: مهنا لك فيقول.  والارض السموات مقاليد بيده َمن اىل شك بال يرنو لكها، الاكئنات

 .وحده اتقانه

 :الالكم زبدة

 واغصاهنا الشجرة تكل اهجزة مجيع اىل وترنو مفيدة، كوهنا حيث من جشرهتا ماكل اىل المثرة تتوجه مثلام

 وهجها عىل املرضوبة سكهتا حيث من الشــجرة تكل مثار مجيع اىل وتنظر. نواها حيث من وماهيهتا

 واحد، ملاكل مكل وحنن. واحدة يد من صدران واحد، منط عىل حنن": مجيعا   فتقول. مثيالهتا يف واملوجودة

 ."بالشك مجيعنا خالق هو منا واحدة خلق فاذلي

 حيث من وخباصة الانسان، والس امي. الكرثة دائرة هناايت يف هو اذلي احلي الاكئن يف الامر كذكل

 نتاجئ، من ماهيته يف ما حيث ومن فهرس من قلبه يف ما حيث ومن وهجه عىل املوجودة الفارقة العالمات

 .وعال جل وحدانيته عىل وتشهد اجلليةل بربوبيته والارض السموات ميسك اذلي اىل لكها تتوجه

--- 
1
 جئت هللا ايرسول فقالت وسمل عليه هللا صىل هللا رسول جاءت امراة ان: ) عنه هللا ريض سعد بن سهل عن  

به، الهيا النظر فصعد وسمل عليه هللا صىل هللا رسول الهيا فنظر نفيس، كل ل هب  املرأ ة رأ ت فلام رأ سه، طأ طأ   مث وصوَّ

 هل: فقال. فزوجنهيا حاجة هبا كل يكن مل ِان هللا ايرسول: فقال أ حصابه من رجل فقام جلست شيئا   فهيا يقض مل أ نه

 ال: فقال رجع مث فذهب شيئا ، جتد هل فانظر أ هكل اىل اذهب قال هللا، ايرسول وهللا ال: فقال يشء، من عندك

 خامتا   وال هللا ايرسول وهللا ال فقال رجع مث فذهب حديد، من خامتا   ولو انظر: قال شيئا   وجدت ما هللا ايرسول وهللا

زا ولكن حديد من  لبس ته ِان ابزارك تصنع ما وسمل عليه هللا صىل هللا رسول فقال نصفه فلها رداء   ماهَل  سهل قال ريا 

آه قام مث جملسه طال حىت الرجل جفلس يشء   عليك يكن مل لبس ته وان يشء، منه علهيا يكن مل  صىل هللا رسول فرأ

عي به فأ مر موليا   وسمل عليه هللا آن؟الق من معك ماذا قال جاء فلام فد   عّدها، كذا وسورة وكذا كذا سورة معي قال رأ

آن من معك مبا ملكتكها فقد اذهب: قال نعم،: قال قلبك؟ ظهر عن أ تقرؤهن قال  املعرس يف البخاري(. القرأ

آن فضائل كتاب ويف املعرس تزوجي ابب - الناكح كتاب يف(  8/7)  القلب وظهر( 9/118)  عن القراءة ابب - القرأ

 .الناكح كتاب يف والنسايئ القلب ظهر

#28 

 للوحدانية الثاين املقتىض

 .الامتناع بدرجة ومشالكت صعوبة الرشك ويف الوجوب، بدرجة ويرسا   سهوةل الوحدانية يف ان هو
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 "النور رساج" مجموعة من عديدة رسائل يف دامغة بباهني وا ظهرت قاطعا   اثباات   احلقيقة هذه ا ثبتت وقد

 حيث الثالثني، اللمعة من الرابعة النكتة ويف مفصال ، وحّضت حيث ن،العرشي املكتوب يف والس امي

 :الآيت النحو وعىل مجمال ، وحّضت

 كسهوةل سهال   يكون أ مره وتدبري لكه الكون خلق فان ال حد الواحد ذات اىل الاش ياء مجيع أ مر فّوض اذا

بداع ويكون واحدة، مثرة خلق كسهوةل سهال   وانشاؤها الشجرة خلق ويكون جشرة، خلق  اكمل ربيع ا 

 سهال   امرها وتدبري الافراد من حيد ال ما يضم نوع   تربية وتكون واحدة، زهرة ادارة كسهوةل سهال   وادارته

 .واحد فرد ادارة كسهوةل مشالكت وبال

 خلق كصعوبة صعبا   يكون فانه والطبيعة الاس باب اىل واحد فرد خلق الرشك طريق يف فّوض اذا بيامن

 جشرة اجياد ويكون. جشرة مائة بل الشجرة، كخلق عسريا   واحدة بذرة اجياد ويكون الانواع، بل النوع،

 .مهنا اكرث بل لكه الكون اكدارة عويصة مشالكت ذات امورها وتدبري ورعايهتا وادارهتا واحياؤها وانشاؤها

 مع اخمللوقات يف وفرة نشاهد وحنن الصورة، هذه عىل "النور رساج" يف اثبت قد الامر هذا ان وحيث

لق كثرية اهجزة تضم خارقة كامكنة ويه حياة ذي لك أ ن حىت واجلودة، االتقان منهتى   مطلقة بوفرة خي 

 الوفرة تكل أ ن وابلبداهة؛ ابلرضورة لنا يبني مما. البرص ملح ويف والتلكّف معاجلة بال متناهية وبسهوةل

 الرخص الينعدم ذكل خالف اذ. أ حد واحد لافعا كوهنام ومن الوحدانية، من انشئتان السهوةل وتكل

 ابرات مخس قميهتا مثرة رشاء ايضا   الميكن بل وحدها واالتقان والسهوةل والرسعة والوفرة
1
 خبمسامئة فقط 

 لرية
1
 .العدم حد اىل جدا   اندرة تكون بل ،

--- 
1
 املعجم. )النحاس من صغري نقد ويه القرش، من ربع تساوي النقد من قطعة ويه الفارس ية، من معربة لكمة: ابرة  

 .املرتمج -( الاساليم الاقتصادي
2
 .املرتمج -( الاقتصادي املعجم) قرش مائة اىل مقسمة ذهبية معةل: لرية  

#29 

 املاكئن او الساعة معل وانتظام كيرس املنظم اجيادها يف واليرس الاحياء اجياد يف املشاهدة السهوةل وان

 اجيادها ويرس الاحياء اجياد يف املشاهدة السهوةل هذه اقول.. مفتاهحا مس مبجرد تعمل اليت الكهرابئية

 .الامتناع بدرجة واملشالكت الصعوبة من - الرشك طريق يف - تصبح

 اهجزهتا اكمل مع وادلنيا احلياة اىل وتأ يت واحدة دقيقة يف بل ساعة يف او يوم يف ت ودل اليت الاحياء وان
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 .اصال   اليه والتأ يت بل عرص يف وال بل س نة يف - الرشك طريق يف - الوجود اىل التأ يت حياهتا، ورشائط

 اذا: أ نه ماكبر، معاند اعىت حىت يلزم جازما ، اثباات   موضع مائة من اكرث يف "النور رساج" يف اثبت وقد

 واحد شئ كخلق يكون والاجياد اخللق فان وعال، جل الاحد الواحد ذات اىل الاش ياء مجيع اس ندت

 .وموفورية رخص ويف فائقة، رسعة يف ويمت

 وبطيئا   معضال   صعبا   يكون واحد شئ اجياد فان والطبيعة، الاس باب اىل حصة واعطيت اس ندت اذا بيامن

 .الاش ياء كجميع غاليا ، ابهظا   هل، أ مهية ال واتفها  

 اىل وانظر. الثالثنيو  الثالث واملكتوب العرشين املكتوب اىل فانظر احلقيقة هذه براهني ترى ان شئت وان

 ابلطبيعة اخلاصة والعرشين الثالثة اللمعة اىل وانظر. والثالثني الثانية واللكمة والعرشين، الثانية اللكمة

 امس عن الباحثة مهنا والسادسة الرابعة النكتة والس امي الاعظم، الامس بتجليات اخلاصة الثالثني واللمعة

 اثنني يف االثنني كرضب يقينا   اثباات   الرسائل تكل يف اثبتت قد قةاحلقي هذه ان فرتى. القيوم وامس الفرد

 .اربعا   يساوي

 :الآيت النحو وعىل. الباهني من املئات تكل من واحد برهان اىل فسنشري هنا اما

ما الاش ياء، اجياد ا ن  .املوجودات من وجتمع العنارص من جتمع حيث ابلرتكيب، اي ابالنشاء أ و العدم، من ا 

 وقدرة شئ، بلك حميط عمل اجلليةل لذلات يكون أ ن فالبد ال حد، الواحد اىل واخللق الاجياد س ندا فاذا

 .شئ لك عىل هممينة
#30 

 عدم من واخراهجا س بحانه، علمه يف العلمي ووجودها صورهتا اليت لالش ياء خاريج وجود اعطاء فان ذلا

 نقل او اظهارها، ل جل خمفية، كتابة عىل ياويةكمي  مادة امرار كسهوةل منه، الأ سهل جدا ، سهل امر ظاهري،

 املعنوية ومقاديرها وبراجمها تصامميها اليت الاش ياء وهكذا. احلساس الورق اىل الاكمريا عدسة من الصورة

 .خاريج وجود اىل ظاهري عدم من فيكون كن بأ مر وعال جلّ  خيرهجا اجلليل الصانع عمل يف موجودة

ن أ ما  سهل الآخر هو واملوجودات العنارص من مجعه فان العدم، من وليس كيبا ،وتر  انشاء   اخللق اكن ا 

ذ جدا ،  وضعا   مهنم لك وأ خذ بوق، من بصوت معني، لطابور املنمتني املتفرقني اجلنود اجامتع ان كام ا 

 جلل   البارصة وعينه النافذ وقانونه لقائدمه ساندة قوة مبثابة يكونون لكهم اجلنود وان سهل، أ مر منتظام ،

 .معني وضع عىل واحلفاظ العسكري السوق معلية تسهيل

 وتصبح املهمينة قدرته وبقوانني وعلمه قدره بدساتري العاملني رب قيادة حتت املنضوية اذلرات تساق كذكل
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 تسهيل وسائل وموظفيه وقانونه السلطان ذكل قوة مبثابة اذلرات تكل مع مساس لها اليت املوجودات

 علمي معنوي كقالب معني مقدار مضن فتدخل يح، اكئن وجود لتشكيل اذلرات تكل فتأ يت. وتيسري

 .هناك وتقف وقدري،

 اكن سبب اي فان. والطبيعة الاس باب امثال واىل عديدة، متفرقة أ يد   اىل الاش ياء خلق ا س ند اذا ولكن

 السبب ذكل ل ن. العقل اهل مجيع عليه مايتفق وهذا اكنت، هجة اية ومن العدم من شئ اجياد عىل اليقدر

 وخارجيا   ظاهراي   عدما   العدم ذكل اليكون ذلا شئ؛ لك عىل هممينة والقدرة شئ بلك حميطا   علام   الميكل

 .ي ركّب أ ن البد ذلا لوجود، منشأ    قطعا   اليكون املطلق والعدم. مطلقا   عدما   ايضا   يكون بل وحده

 اكفة الارض سطح من ذراته مجيع مجع يقتيض دةواح زهرة او واحدة ذاببة جسم وانشاء تركيب ان واحلال

 فا ن جميهئا بعد وحىت عديدة، مشالكت بعد االّ  ذكل والميكن دقيقة، معينة مبصاف وتنقيهتا تصفيهتا بعد

 وضع يف علهيا احملافظة
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 اذ علمية، معنوية قوالب وجود لعدم أآخر عسري امر اجلسم ذكل داخل وتتشتت تتبعرث ان دون منتظم

 ..للاكئن اجلسم ذكل يتشلك يك الاكئن، ذكل اعضاء بعدد وطبيعية مادية قوالب وجود يلزم

 واللزوم، الوجوب بدرجة متناهية سهوةل يودل أ حد، واحد اىل الاش ياء مجيع خلق اس ناد فان وهكذا

 لك امر فّوض فلو. احملال بدرجة وصعوابت مشالكت يودل اذلي العديدة  الاس باب اىل اس ناده بعكس

 مع االتقان غاية ويف املطلقة، الوفرة مع النفاسة غاية يف املوجود ل صبح وعال جل الاحد الواحد ىلا شئ

 يف املوجود يكون والطبيعة املتعددة الاس باب اىل الرشك طريق يف اس ند لو بيامن والقوة، احلمكة منهتى 

 معنوية قوة حيمل اجلندية بصفة ا  أ حد ان كام ل نه. والضعف والتشوه التفاهة منهتى  يف انه مع الغالء منهتى 

ّشد أ ن ميكن اذ اليه، واستناده عظمي قائد اىل ابنتسابه  قوة ان عن فضال  . الامر لزم اذا عظامي   جيشا   هل حي 

 فيكسب الاضعاف الوف اىل الشخصية قوته فتتضاعف هل، احتياطية قوة تكون واجليش القائد ذكل

 عتاده خمازن محل اىل وال الهيا انتسب اليت القوة تكل منابع محل اىل اضطراره عدم عىل عالوة مادية قدرة

 اكمةل، مدينة هتجري وعىل العدو، دلى مشري أ رس عىل اجلندي ذكل يس تطيع ذلا ينقلها، اجليش حيث

 واصبح اجلندية الشخص ذكل ماترك اذا ولكن. واعتبار قمية وذا خارقا   أ ثره فيكون عظمية، قلعة وتسخري

 انساان   ويصبح اخلارق، والاقتدار اخلارقة القدرة وتكل اخلارقة املعنوية القوة تكل لكيا   يفقد فانه سائبا ،

 بتكل تأ ثريه فيصغر لها، أ مهية ال جزئية بس يطة امور من الشخصية قوته بقدر االّ  شئ عىل اليقدر اعتياداي  
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 .النس بة

 منةل تغلب فكام ذلا اجلليل، القدير ىلا وينتسب شئ لك يستند التوحيد طريق ففي متاما ، هذا غرار وعىل

 فضال   اكجلبل، خضمة جشرة كتفها عىل صغرية بذيرة حتمل وكام عنيدا   جبارا   وجرثومة منرودا   وبعوضة فرعوان  

 الحتد وظائف تؤدي ان ميكن ايضا   ذرة لك فان واهجزهتا، الشجرة تكل أآالت مجيع وخمزن منشأ   كوهنا عن

 والانواع االتقان من الالوف مئات حتمل اليت والاجسام الصور تشكيلك  والانتساب الاستناد بذكل

 يف الصغريات اجملندات وهذه اللطيفات املأ مورات تكل تؤدهيا اليت الااثر وتصبح. والاشاكل والامناط

 اذلي ل ن واجلودة؛ والنفاسة واالتقان الكامل منهتى 
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 .لقدرته س تارا   وجعلهن الآاثر هذه املوظفات تكل دي يف وضع قد اجلالل ذو القدير هو الآاثر تكل يصنع

 اكلمنةل ضئيال   اتفها   يصبح المنةل تأ ثري فان الرشك، طريق يف هو كام الاس باب، اىل الامر اس ند ما اذا ولكن

 حبيث ايضا   مادة يسقط كام معىن   يسقط شئ لك ان مبعىن نفسها، اكذلرة شيئا   اليّعد اذلرة واتقان نفسها

 .نقري برشوى عندئذ   ادلنيا ىالت شـــرت 

 مشاهد، هو كام العميق واملغزى والقوة والابداع النفاسة غاية يف شئ لك وان هذه، يه احلقيقة دامت مفا

 يف ادلنيا وافراغ املوجودات تبديل فيلزم غريه طريق ماوجد واذا التوحيد، طريق غري الطريق انه فالريب

 !!ليسلكه الرشك أ مام طريقا   ليفتح مهنا، دال  ب اتفهة ابمور جمددا   وامالؤها العدم

 .النور رسائل يف املوحضة الباهني مئات من التوحيد خيص واحد برهان مجمل مسعت قد وها

 للتوحيد الثالث املقتىض

 فالنوية ذكل، عىل زد. االتقان وغاية الابداع منهتى  يف هو الاحياء، يف والس امي شئ، لك يف اخللق ان

 املصغر، ومثاهل الكون منوذج والنوع النوع، منوذج والشجرة الشجرة، منوذج والمثرة المثرة، منوذج الصغرية

 مجعت مخرية وقطرة الكون من مرتحشة جامعة ونقطة املعنوية، وبذرته اجملمةل، وخريطته اخملترص، وفهرسه

 .حكمية ومبوازين علمية بدساتري حملوبة منه

 هو البطيخ نواة خيلق اذلي ان نعم. الكون مجيع خالق وحده انه الشك ذكر، مما واحدا   خيلق فاذلي ذلا

 .قطعا   حمال بل غريه، يكون ان والميكن ابلبداهة، البطيخ خالق

 الامهية يف مااليقل اجلليةل الوظائف من وتؤدي بعيد، حدّ  اىل منتظمة   ادلم يف ذرة لك ان نشاهد اننا نعم،

 وبيضاء محراء كرية لك وكذا لوظائفها، النجوم اداء عن

25



#33 

 يف تس بق حبيث وصيانته عليه واحلفاظ اعاش ته حيث من اتم بشعور اجلسم جتاه بوظائفها تقوم ادلم يف

 .احملافظة جنود واخلص الارزاق توزيع مأ موري اعظم الكامل

 ةاملنتظم املعامالت من وجتري املس هتلكة واملصاريف الواردات من مهنا لك تنال نفسها اجلسم جحريات وان

 احليواانت افراد من فرد ولك. قرص وابدع جسد أ مكل ادارة تس بق حبيث اجلسم يف ادلامئة والفعالية

 العالمات تكل يضع ان الميكن حبيث صدره يف والاهجزة وهجه يف الفارقة العالمات من حيمل والنبااتت

 .مجيعها والنبااتت احليواانت خلق اذلي االّ 

 اختالطا   الانواع سائر مع وخمتلط منظام ، انتشارا   الارض وجه يف منترش   الاحياء انواع من نوع ولك

 ويدبر ويديرها الانواع تكل مجيع خلق من االّ  شؤونه ويدير النوع ذكل خيلق ان الميكن حبيث مالمئا ،

 انواع من نوع اربعامئة من منسوجة حيوية كزرايب امللونة الانواع تكل جعل حىت واحدة دفعة ويرعاها شؤهنا

 .اكفة الارض سطح عىل مبثوثة والنبات احليواانت

 اليقبل لك   والاجياد اخللق حيث من برمته الكون ان ي فهم ماذكران، عىل اخرى امور قيست ما فاذا

 .قطعا   ينقسم ان الميكن لكيّ  الشؤون وتدبري الربوبية حيث ومن التجزئة،

 الثانية اللكمة من الاول املوقف يف والس امي "رالنو  رساج" اجزاء من كثري يف حبث قد الثالث املقتىض هذا

 وحدانية برهان شئ لك من ينعكس حبيث دامغا   اثباات   واثبت رائعا   وضوحا   هناك وحض قد اذ. والثالثني

آة يف الشمس ضوء ينعكس كام توحيد، وجحة  الايضاح بذكل مكتفني هنا خنترص ذلا.  شئ لك مرأ
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 الثالث املقام

 عالمات ثالث ماملقا هذا س ي بني

 . مجمال   بياان   للتوحيد لكية

 رساج" يف ذكرت وقد. والحتىص التعد ووجودها الوحدانية حتقق عىل ادلاةل والعالمات واحلجج ادلالئل ان

 .فقط لكية جحج لثالث مجمل ببيان املقام هذا يف اكتفي ذلا الباهني تكل من الالوف "النور

 :يه "وحده" لكمة تنتج اليت الاوىل؛ واحلجة العالمة

 من يصدر الواحد الاثر ان فيه الشك ومما اليه، وتشري الواحد عىل تدل والوحدة وحدة، شئ لك يف ان

 لواحد أ ثر الشئ أ ن عىل تدل فهىي وحدة، شئ لك يف أ ن وحيث. الواحد من يصدر فالواحد واحد، صانع
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 .وصنعته أ حد

 لبس جدا   كبري انسان هو بل. الوحدة س تائر نم ابلوف مغلفة بزهرة مايكون أ ش به الكون هذا ان! نعم

لهية الاسامء بعدد الوحدة مالبس  من انواع اغصاهنا من تتدىل اخلليقة طوىب جشرة وهو. الشامةل وافعالها اال 

 .اخمللوقات انواع بعدد الوحدة،

 حد،وا وهكذا.. واحدة وعالمته واحدة، وسلطنته واحد، شؤونه وتدبري واحدة، الكون ادارة ان نعم

لهية الاسامء وكذا.. الواحد من أ لف اىل واحد، واحد،  واحدة، مهنا لك الكون هذا تدير اليت وافعالها اال 

  واحدة الكون يف الفاعةل احلمكة أ ن اي مبعظمه، او لكه ابلكون حييط فعل ولك امس لك ان عن فضال  

 واملطر واحدة فيه للمحتاجني املغيثة ةوالرمح واحدة واال عاشة واحد، فيه اذلي والتنظمي واحدة، فيه والعناية

 .الواحد من ال لف اىل.. واحد واحد واحد وهكذا. واحد تعاىل رمحته يدي بني برشى النازل

 تطبخ اليت والنار واحد، الضياء يبعث اذلي والقمر واحدة، الكون لهذا ادلفء تنرش اليت الشمس وكذا

 البساتني يسق  اذلي والسحاب واحدة، خزائن ذات دواوات خمازن يه اليت واجلبال واحدة، املأ كوالت

 .ال لف اىل واحد واحد واحد وهكذا.. واحد
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 . اليه وتشري ال حد الواحد عىل تدل الساطعة اكلشمس ابهرة جحة العامل يف الآحاد فهذه

 بعضها ودخول الارض بسطح احاطهتا أ ن االّ  واحدة كوهنا مع مهنا لك وانواعه، الكون عنارص فان وكذا

 عىل شك بال  ظاهرة عالمة ابملعاونة، بل قوية بعالقات الآخر البعض مع بعضها واحتاد الآخر، البعض يف

 .أ حد واحد وصانعه ومواله الكون ماكل أ ن

 :يه "هل الرشيك" لكمة تنتج اليت واحلجة الثانية العالمة

 لك يف قطعا ، اليظمل اذلي العدل واملزيان نقص بال ال مجل والانسجام خلل بال الامكل الانتظام وجود

 .اجملرات اىل اذلرات من ابتداء   الكون يف شئ

 يف ماتدخلت اذا املتعددة الايدي ل ن والتوحيد، ابلوحدة االّ  ادلقيق واملزيان البديع الانتظام اليكون نعم،

 .تفسده فاهنا واحد فعل

 جحر لك يف خفم، عظمي قرص هيئة عىل الكون هذا جعل اذلي البديع الانتظام هذا هيبة يف تأ مل فتعال

 احملدودة غري صادراهتا ترصف حبيث والنظام التنس يق رائعة مدينة وجعهل.. باكمهل القرص  صنعة اجحاره من

 يف لك   الغيب، س تار وراء من اكمل ابنتظام املتنوعة وارزاقها المثينة واموالها املعدودة غري وارداهتا وتأ يت
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 مائة معاين يفيد فيه حرف لك أ ن حبيث بليغا معجزا   كتااب   وجعهل.. حيتسبال حيث ومن املناسب، وقته

 فيه ابب ولك ابب، مائة معاين تبني فيه حصيفة ولك حصيفة، مائة معاين عن يعّب  فيه سطر ولك سطر

 الواحد   يشري وحروفه ولكامته وسطوره وحصائفه ابوابه من لك   أ ن عن فضال  . كتاب مائة معاين عن تفصح

 .عليه ويدلّ  الآخر ىلا

 ك نه طاهرا   انيقا   نظيفا   لكه الكون جعل اذلي العجيب، الانتظام هذا مضن التنظمي كامل يف تأ مل وتعال

 من حورية ك نه بل العناية، غاية وأ انقته بنظافته يعتىن بديع قرص ك نه بل والنقاء، النظافة يف رائعة مدينة

 اوراقها من ورقة بس بعني مغلفة لطيفة زهرة بل. امجليةل زينةامل احللل من حةل س بعني لبست اجلنة حور

 .الزاهية امللونة

 املزيان؛ بذكل شئ لك يوزن حبيث والنظافة الانتظام هذا مضن املزيان هذا عداةل كامل يف تأ مل وتعال

 الف تكبريها بعد االّ  الترى اليت ادلقيقة واحليواانت فاخمللوقات
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 وياكل املزيان بذكل مهنا لك يوزن مرة، بأ لف الارض من أ كب يه اليت وسوالشم النجوم وكذا مرة،

 ذكل أ مام تتساوى حىت وقصور نقص غري من حاجيات من يلزهما ما لك اخمللوقات لتكل فتعط  مبكياهل،

 امهن أ ن علام  . الضخامة يف اخلارقة املصنوعات تكل مع جدا   الصغرية اخمللوقات تكل العداةل، مزيان املزيان،

 .القيامة انفالق اىل تؤدي ولرمبا واحدة، لثانية موازنته بفقد العامل موازنة ختتل حد اىل عظمي تأ ثري هل ما

 هذا جعل حبيث واملزيان، والنظافة الانتظام هذا مضن الباهر واحلسن الزايه امجلال هذا يف تأ مل وتعال

 الزينة منهتى  يف بديع معرض صورة ىلوع والهبجة، امجلال منهتى  يف همرجان صورة عىل العظمي الكون

 الارض وجه تغطي واسعة عظمية كزهرة الربيع ومّجل. توا   ازاهريه تفتحت زاه ربيع صورة وعىل والروعة،

 وابقة زاهية كس ندانة جعهل بل. جامل وابدع زينة اروع يف مهنا زهرة ولك امجليةل، ازاهريه من الالوف مبئات

 .امامنا لطيفة زهر

 جامل من حظا   قابليته حسب انل قد افرادها من فرد لك حىت بل الاكئنات، انواع من نوع لك ان نعم،

لهية الاسامء  الغزايل الامام الاسالم جحة دفع حىت. مجلالها المنهتى  اليت احلس ىن اال 
1
 يف ليس": القول اىل 

 .املكّوانت هذه من وأ مجل أ بدع اال ماكن دائرة يف ليس اي، "اكن مما ابدع الاماكن

 الشامل، املهمين احلساس املزيان وهذا اخلارقة، العامة النظافة وهذه اجلاذب، احمليط احلسن فهذا وهكذا

 عىل واحضة وعالمة الوحدانية عىل قاطعة جحة شئ، بلك احمليط املعجز والانسجام الانتظام وهذا
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 .الهنار رابعة يف الشمس ضوء من أ سطع التوحيد،

--- 
1
 وصويف وفيلسوف ومتلكم فقيه الغزايل، امحد بن محمد بن محمد بن محمد حامد ابو( هـ 909 - 490: )الغزايل الامام  

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

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

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

 مصنفاته ومن. واملدينة ومكة والاسكندرية والقاهرة املقدس وبيت دمشق مهنا كثرية بالد اىل وارحتل النظامية

 .املرتمج -(. الضالل من املنقذ) و( الفالسفة هتافت) و( ادلين معلو  احياء)
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 سؤال عن والاجياز القوة غاية يف جواب"

 ."املقام هذا خيص ال مهية غاية يف شقني ذي

 :السؤال من الاول الشق

 القباحئ من نشاهده فامي ماتقول ولكن. ابلكون والعداةل وامجلال احلسن احاط لقد: املقام هذا يف تقول انك

 والاموات؟ والبالاي والامراض واملصائب

 قبح   انعدام وان. جامال   كذكل يعدّ  ال ظهارها، سببا   او امجلال من انواع النتاج سببا   يكون قبحا   ان: اجلواب

خفاء اىل يؤدي  .القبح من مضاعفة اضعافا   بل واحدا ، قبحا   اليعدّ  ظهوره، عدم واىل امجلال من كثري ا 

 ولكن جدا   الكثرية مراتبه وختتفي واحدا   نوعا   احلسن حقيقة تصبح قيايس، كواحد قبح يوجد مل ان: مفثال  

 الظالم بوجود الضوء ومراتب البودة، بتداخل احلرارة درجات تظهر كام اذ. مراتبه تظهر فيه القبح بتداخل

 واملنافع اللكية اخلريات تظهر اجلزيئ والقبح اجلزئية واملصيبة اجلزيئ والرضر اجلزيئ الرش بوجود كذكل

 النتاجئ من كثريا   ل ن مجيل؛ بل قبيحا ، ليس القبح اجياد ان مبعىن. اللكي امجلال وارضاب اللكية والنعم اللكية

 جعلت اليت اخلرية ابلنتاجئ رضره اليقدح املطر، من يتأ ذى قد اذلي الكسالن ان نعم. مجيةل منه املتودلة

 .نقمة اىل الرمحة يبدل ان والميكنه رمحة، املطر

 التنايف فاهنا - والعرشين الرابع املكتوب يف وقطعية قوية بباهني اثبتت فكام - واملوت، والزوال الفناء أ ما

 فالنه الش يطان، حىت. الامور هذه مقتضيات من يه بل. الشامل واخلري احمليط واحلسن العامة الرمحة

 الش يطان نوع خلق فان واجملاهدة، التسابق اي عنوي،امل  البرش لريق الاساس يني النابضني لتحريك سبب
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 .مجيال   اجلهة هذه من وي عدّ  خري

 واس هتان قاطبة الاكئنات حقوق عىل بكفره تعدى قد حيث مجيل، أ مر هجمن، يف الاكفر تعذيب حىت بل

 .كرامهتا من وحط الرفيعة مبزنلهتا

 .القصرية الاشارة هبذه هنا نكتفي اخرى لرسائ يف مفصال   حبثا   حبثتا قد النقطتان هااتن اكنت وملا
#38 

  السؤال من الثاين الشق
1
: 

 الرحمي املطلق امجليل املس تغين الغين يبتيل ِلمَ  ولكن. والاكفر الش يطان خيص اذلي العام اجلواب هبذا لنسملّ 

 والقباحئ؟ والرشور ابملصائب ضعفاء افرادا   املطلق، اخلري املطلق

آتية والنعم واحلسن الب انواع مجيع ان: اجلواب  املطلق والرحمي املطلق امجليل ذكل رمحة خزينة من مبارشة أ

 النتاجئ من كثري بني من فردية قليةل جزئية نتاجئ فهىي والرشور املصائب اما. اخلاص احسانه فيض من ويرد

 امس حتت اجلارية يةاللك  الارادات متثل اليت ربوبيته سلطان قوانني واللكية، العامة قوانينه عىل املرتتبة

 احلفاظ فل جل ذلا.  القوانني تكل جلراين اجلزئية املقتضيات من الامور تكل فتصبح وعاداته، هللا نواميس

 اجلزئية النتاجئ تكل - س بحانه - خيلق ومدارها اللكية املصاحل مبعث ىه واليت ورعايهتا القوانني تكل عىل

 ابملصائب ابتلوا اذلين الافراد ويستنجد يس تغيث الالمية ةاجلزئي النتاجئ تكل جتاه ولكن. الرشور ذات

. الرابنية اخلصوصية ابحساانته الهيم وحيسن الرحامنية اخلاصة ابمداداته فميّدمه البالاي هبم نزلت واذلين

 ايضا   العامة قوانينه وان تعاىل، مبش يئته الصةل وثيق شئ لك يف شأ ن لك وان اخملتار الفاعل أ نه هبذا فيظهر

 فيغيهثم العامة القوانني تكل ضيق من يعانون اذلين نداء يسمع رحامي راب   وان واختياره، ال رادته دامئا   اتبعة

 جتلياته ابواب فتح قد اخلصوصية والتوددات اخلصوصية الاحساانت هبذه وانه. علهيم ابحسانه وميّدمه

 بشواذ احملدودة، وغري املقيدة  غري س ىناحل  الاسامء لتجليات واليقيد الحيد ميداان   فتح قد حيث اخلصوصية

 .الرشور ذات اجلزئية ونتاجئها العامة والقوانني اللكية النواميس

 عابرة ابشارة اكتفينا "النور رساج" من موضع مائة يف وحضت قد للتوحيد الثانية العالمة هذه ان وحيث

 .الهيا

 .والحتىص التعدّ  توحيد بعالمات "امحلد وهل املكل هل" الهيا تشري ، اليت الثالثة، والعالمة احلجة

 جلية واحضة توحيد عالمة الس يارات، اىل اذلرات من ابتداء   جزئيا ، أ م اكن لكيا   شئ لك وجه يف ان نعم،

آة يف الشمس جلوة كوضوح  الشمس عىل وداللهتا املرأ
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--- 
1
 .املؤلف -. كثرية ش هبات يزيل اذ جدا ، همم الثاين الشق هذا جواب  

#39 

آة. فسهان   والابد، الازل منور اىل مثلها ساطعة اشارة تشري ايضا   شئ لك عىل املوضوعة العالمة تكل مفرأ

 رساج" يف مفصال   توضيحا   وحضت قد احملدودة غري العالمات تكل اكرث أ ن وحيث. وحدانيته عىل وتشهد

 .فقط مهنا ثالث اىل ابالشارة هنا نكتفي "النور

 تبيّنه اليت والتداخل والتشابه والتساند التعاون من مركبة للتوحيد، واسعة ةعالم نشاهد الكون وجه فعىل

 .الآخر جتاه لك بيهنا، فامي الانواع

 الف اربعامئة من مركب س بحاين جيش عىل موضوعة واحضة توحيد عالمة تشاهد الارض وجه وعىل

 املتنوعة وأ لبس هتا املتباينة لحهتاواس اخملتلفة ارزاقها مبنح وذكل والنبااتت، احليواانت طوائف من طائفة

 الوقت ويف الانتظام غاية ويف خطأ   وبال أ حد نس يان دون مهنا لك متنح املتغايرة، ورخصها املامتيزة وتعلاميهتا

 .املناسب

 متزّيه حبيث انسان لك وجه يف الفارقة العالمات وجود يبيهّنا وحدانية عالمة تشاهد الانسان وجه وعىل

 .اكفة الارض يف الاخرى الوجوه مجيع عن

 اكن كبريا   خملوق لك رأ س عىل وتشاهد. توحيد عالمة لكيا   أ م اكن جزئيا   مصنوع لك وجه عىل تشاهد بل

 عالمات فهىي احلية الاكئنات عىل املوضوعة العالمات والس امي الاحدية خمت كثريا ، أ م اكن قليال   صغريا ، أ م

 وطغراء أ حدية، وطابع وحدانية، وخمت توحيد، عالمة بنفسه هو يح اكئن لك ان بل. المعة ساطعة

 .مصدية

 حيّول حبيث للصمدية وخمت لل حدية، خمت حيوان، ولك نبات ولك ورقة ولك مثرة ولك زهرة لك ان نعم،

 اىل حديقة ولك رحامين، كتاب صورة اىل اخمللوقات من طائفة ولك رابنية، رساةل صورة اىل جشرة لك

 ازاهريها، بعدد اختام   الشجرة، رساةل الرساةل، تكل يف وضعت قد بل اين،س بح سلطاين مرسوم صورة

 خوامت والطائفة النوع كتاب الكتاب ذكل يف ايضا   ووضعت. اوراقها بعدد وطغراءات مثراهتا، بعدد وتواقيع

 تعالما احلديقة مرسوم السلطاين، املرسوم ذكل يف ووضعت به وتعريفا   لاكتبه اظهارا   افرادها، بعدد

 جشرة، لك يف ان حىت. الآمر السلطان بصاحهبا تعريفا   وحيواانت، واجشار نبااتت من فهيا ما بعدد وحدانية

 الاول) احلس ىن الاسامء الهيا تشري اليت التوحيد عالمات من اربعا   وابطهنا ظاهرها يف ومنهتاها، مبدهئا يف
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 (.والباطن والظاهر والآخر
#40 

 :هو "الاول" ابمس اليه يشار مفا

  ممثرة جشرة للك الاساس املبدأ   يه اليت البذرة ان
1
 وفهرس هتا الشجرة تكل برانمج حتمل صغرية عليبة يه ،

 ووارداهتا تنظاميهتا عىل حتوي ماكنة ويه. وتشكيالهتا ولوازهما اهجزهتا تضم صغري مصنع ويه.. معلها وخطة

 .حياهتا مبدأ   يف اللطيفة ومس هتلاكهتا ادلقيقة

 :هو "الآخر" ابمس ليها يشار وما

. واوصافها واحوالها الشجرة تكل اشاكل حتمل حبيث للشجرة تعريف الحئة متثل ونتيجهتا، جشرة لك مثرة ان

 تكل امثال اىل وترشد تبني خالصة ويه.. وخواصها ومنافعها الشجرة وظائف عن يفصح اعالن ويه

 .قلهبا يف حتملها اليت ابلبذور وذكل مهنا، الآتية والاجيال وانسالها الشجرة

 :هو "الظاهر" ابمس اليه يشار وما

 مفّصل مجيل ولباس مزركشة، قشيبة حةّل  هو به تتشلك اذلي والشلك جشرة لك تلبسها اليت الصورة ان

 موزون دقيق لباس فهو وفقها، عىل وزين حس هبا عىل وقص واجزاهئا، واعضاهئا ابغصاهنا الشجرة قدّ  عىل

 قصيدة صورة واىل رساةل، صورة واىل كتاب، صورة اىل الشجرة تكل ّولحي حبيث معيق، مغزى وذو

 .عصامء

 :هو "الباطن" ابمس اليه يشار وما

 تكل اجزاء مجيع ادارةَ  حساس مبزيان يكيل حبيث عظمي مصنع يه جشرة، لك يف العامةل الاهجزة ان

 يلزهما ما املتباينة اعضاهئا مجيع يزّود نفسه الوقت ويف امورها، وتدبري وتشكيلها اعضاهئا ومجيع الشجرة

 ومنهتى  البق، كرسعة الرسعة منهتى  ويف اكمل متقن انتظام مضن وسوق وتقس مي بتوزيع وارزاق مواد من

 منه تتحري حبيث القائد، ل مر اجليش اكنقياد والاحتاد الوحدة ومنهتى  الساعة، نصب كسهوةل السهوةل

 .العقول

--- 
1
 ان ميكن "بذرة من النشوء" من الامثال مرضب غدا حىت الازمان سالف منذ سالنا أ لس نة عىل مايدور ان  

 معراجني الكرمي القرأآن بفيض كشف قد النور رسائل خادم ل ن مس تقبلية، ابشارة الرساةل هذه مؤلف عىل يطلق

 اىل البذرة من فبلغ الطبيعيون فيه هكل اذلي املوضع يف احلياة ينبوع وجفر والزهرة، البذرة من لك يف التوحيد ملعرفة
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 .املعرفة نور اىل احلقيقة،

 .املؤلف ــ كثريا   النور رسائل يف والزهرة البذرة اللكمتان هااتن تتكرر احلمكة هذه عىل وبناء

#41 

 :الالكم حاصل

 ولباس مزركشة حةّل  وظاهرها.. تعريف والحئة منوذج وأآخرها.. وبرانمج صغرية عليبة جشرة لك اول ان

 الاربعة هذه من فتنشأ   الاخرى، احداها تالحظ الاربع اجلهات فهذه.. ومعمل مصنع هناوابط.. مزيّن

 بيده اذلي ال حد الواحد غري الاعامل بتكل يقوم ان قطعا   الميكن حبيث اعظم امس بل جدا ، عظمية عالمة

 .لكه الكون زمام

 عالمة حيمل وابطنه وظاهره، وأآخره، يح اكئن لك اول فان. للتوحيد العالمة هذه حتمل الشجرة ان فكام

 ..ايضا   وحدانية وطغراء احدية وتوقيع وحدانية وخمت توحيد

 والبذور. كثرية ازاهري حتمل جشرة ايضا   الربيع الثالثة، الامثةل مضن املذكورة الشجرة هذه غرار عىل وهكذا

 تفرغ اليت واخلضار بوبواحل  والمثرات. "الاول" امس عالمة حتمل اخلريف فصل بيد امانة املودعة واجلذور

 مبئات املزينة الفطرية والالبسة. "الآخر" امس خمت حتمل املبسوط رداءه ومتل   الصيف فصل احضان اىل

. "الظاهر" خمت حتمل الس ندس ية، العني حور كحلل الربيع فصل يلبسها اليت واحللل الزينة من الالوف

 الرابنية واملطاخب غلياان   تغيل اليت الرحامنية والقدور يعالرب  ويف الارض ابطن يف العامةل الصمدانية واملصانع

 "الباطن" امس طغراء حتمل املأ كوالت، هتىئ اليت

 املايض، اعامق يف وجذوره بذرته ايضا ، جشرة هو مثال ، البرش نوع وليكن الانواع، من نوع لك ان بل

 حيمل نوعه وبقاء جنسه حياة مضن اريةاجل املنتظمة القوانني وجود ان فكام املس تقبل، يف ونتاجئه ومثراته

 خمت حتمل احلايل وضعه يف والاجامتعية الشخصية حلياته املنتظمة ادلساتري كذكل واحضة، توحيد عالمة

 مقدراته ويه حلياته والقدر القضاء دساتري حتمل مثلام الظاهرية، الاضطراابت حتت مس ترتة وحدانية

 .للتوحيد منتظام   خمفيا   خامت   الظاهرية ةالبرشي الاحوال حتت املتسرتة احلياتية

*  *  * 
#42 

 اخلامتة

 يتضمهنارسالتوحيد اليت الاميانية الاراكن من لك اىل بالكم جدا   قصرية اشارة
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 المثرات من الرساةل لهذه الثالثة املقامات بينته فامي النظر وأ جل واحدة، ملرة ولو تأ مل! الغافل الانسان اهيا

 :وانظر الثالث، واحلجج الثالثة واملقتضيات الثالث

 معىن   الكون عىل املس تولية احملمدية احلقيقة مبحاسن هيمت االّ  العلمي، الرحمي احلكمي القدير للصانع املمكن أ من

 هذا يف الامور يرصف اذلي وهو الاسالم، وبأ نوار - والسالم الصالة عليه - ال محدية وابلتسبيحات

 اجلزئيات هذه أ مر واليفوض البعوض، كجناح صنعة أ صغر وال شكر أ قل وال شفاء أ بسط والهيمل الكون

 وي شعر اكلشجرة اجلليةل واحلمك الوظائف اعظم نواة اصغر يقدّل  اذلي وهو الهيم، والحييلها قطعا   ال غيار اىل

 نعمة؟ بلك وحيبهبا وس يةل بلك نفسه ويعّرف صنائعه من صنعة بلك وحكمييته ورحمييته برحامنيته

آة واوسع انواره من نور واعظم اجلليل الصانع ذكل مقاصد من مقصد اعظم يكون االّ  املمكن نم أ وَ   من مرأ

 مجيع واهبج مصنوعاته مجيع مّجل اذلي والسالم الصالة افضل صاحهبا عىل الامحدية الرساةل مراايه،

 جناح حتت ضّ و وهتليل، ذكر جذبة اىل والارض السموات وحّول برمهتا، الاكئنات وأ ضاء خملوقاته

 دون الزمان من قران   عرش اربعة طوال البرشية ومخس الارضية الكرة نصف واملادية املعنوية سلطنته

 عليه هللا صىل مكحمد نفسها احلقيقة خدموا اذلين السالم علهيم الانبياء يكون أ الّ  املمكن من أ و. انقطاع

 الانبياء؟ معجزات بعدد ولك هلل حاش الكرام؟ ورسهل واحبّائه اجلليل الصانع مبعويث وسمل

 الربيع اتيان من عليه أ هون هو اذلي ابحلرش يأ يت االّ  الرحمي احلكمي للخالق - اكنت هجة ابية - املمكن من أ وَ 

، ومزنل سعادة دار واليفتح  وعّرف جزئيا ، اكن همام شئ لك عىل ومثرة حمكة مائة علّق اذلي وهو بقاء 

 مجيع فينكر ابحلرش، يأ يت االّ  ميكن فهل خملوقاته، اىل وحبهبا رحامنيته وبشمول ارقةاخل حبمكها اذلاتية بربوبيته

 حاش ابداي ؟ اعداما   خملوقاته أ حب ويفىن اناكرها، اىل الآخرين ويدفع وكامهل ربوبيته حىت بل ورمحته حمكته

 .مرة الف الف مائة ولك هلل

 .مرة الف مبائة املطلق قبحال  هذا عن ومقّدس ومتعال مزّنه املطلق امجلال فذكل
#43 

 :طويةل حاش ية

 :احلرش مبحث مبناس بة يرد سؤال

ن  )  مرارا   الكرمي القرأآن يف ورد ما ان َحة   ِاالّ  اَكنَت   ا  آ ) (15: يس)  (َواِحَدة   َصي  ر   َوَمأ اعَةِ  َام  حِ  ِاالَّ  السَّ  لَكَم 

 ولكن. زمان بال واحد أآن يف الوجود، اىل جفأ ة س يظهر الاعظم احلرش ان لنا يـبني (88: النحل) (ال َبرَصِ 

 مثيل ال اليت واملسأ ةل جدا   اخلارق احلدث لهذا وتذعن تقبل يك مشهودة واقعية امثةل تطلب الضيقة العقول
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 .لها

حياء   الاجساد، اىل الارواح عودة  : يه مسائل ثالث احلرش يف ان: اجلواب  وانشاء الاجساد، وا 

 .وبناؤها الاجساد

 فرتة يف املنترشين اجلنود اجامتع: هو ومثاهل اجسادها، اىل وعودهتا الارواح جمئ ويه: وىلال   املسأ ةل

 هو اذلي الصور ان نعم،. العسكري للبوق املدوي الصوت عىل اجلهات ش ىت يف واملتفرقني الاسرتاحة

 ال بد هجة يف يه اليت الارواح طاعة أ ن كام العسكري، البوق عن قارصا   ليس السالم، عليه ارسافيل بوق

ت  ) نداء مسعت عندما (181:الاعراف) (بىَل: قَال وا) بـ أ جابت واليت اذلرات وعامل  من املقبل (ِبَربمّك   َالَس 

 اللكمة" اثبتت وقد. املنظم اجليش أ فراد عند ما اضعاف أ ضعاف بالشك يفوق ونظاهما الازل اعامق

 املتأ هبون جنوده ايضا   اذلرات مجيع بل س بحاين جيش وحدها ليست الارواح ان دامغة بباهني "الثالثون

 .العام للنفري

حياء ويه: الثانية املسأ ةل  ليةل الكهرابئية املصابيح من الآالف مئات ِاانرة ميكن مثلام: هو ومثاهل  . الاجساد ا 

 املاليني مئات اانرة ميكن كذكل. زمان بال ك هنا واحدة، حلظة يف واحد مركز من عظمية، مدينة همرجان

 س بحانه هللا خملوقات من خملوقة ويه الكهرابء دامت مفا. واحد مركز من الارض سطح عىل املصابيح من

ضاءة وخادمة وتعاىل  من تتلقاه ما حسب بأ عاملها القيام عىل والقدرة اخلصائص هذه لها ضيافته، دار يف ا 

 املنظمة القوانني مضن البرص لكمح س يحدث الاعظم احلرش ان فالبد خالقها، من ونظام وتبليغات تعلاميت

لهية، للحمكة  .اكلكهرابء املنّوِرين اخلدم أآالف ميثلها اليت القوانني تكل اال 
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 عددها يزيد اليت والاوراق الاجشار مجيع انشاء: هو ومثاهل فورا ، الاجساد انشاء ويه: الثالثة املسأ ةل

 نفسها وابلهيئة اكمل، وبشلك الربيع، يف مااي بضعة غضون يف واحدة دفعة البرشية، مجموع عىل مرة أ لف

 كام خاطفة، برسعة واوراقها ومثارها الاجشار أ زهار مجيع اجياد وكذكل.. السابق الربيع يف علهيا اكنت اليت

 ذكل منشأ   يه واليت تعد وال حتىص ال ويه والبذور والنوى الب ذيرات تنبّه وكذكل.. املايض الربيع يف اكنت

 لالجشار، العظمية والهيالك املنتصبة اجلثث نشور وكذكل.. واحياؤها وانكشافها معا   دواح أآن يف الربيع

 الحرص اليت وطوائفها ادلقيقة احليواانت انواع افراد احياء وكذكل.. "املوت بعد البعث" ل مر فورا   وامتثالها

 يذكران واذلي اعيننا امام املاثل) اذلابب والس امي احلرشات أ مم حرش وكذكل.. واالتقان ادلقة مبنهتى  لها

 ما عدد يفوق اذلي( وجوهنا ويالطف ابس مترار وجناحيه وعيونه يديه بتنظيف لقيامه والنظافة ابلوضوء
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آدم دلن من مجيعهم أآدم بىن عدد واحدة س نة يف منه ينرش  ربيع لك يف احلرشة هذه حفرش.. السالم عليه أ

 انشاء عىل الامثةل أآالف بل واحدا   مثاال   اليعطي اايم، بضعة يف واحياؤها الاخرى احلرشات سائر مع

 .القيامة يوم فورا   البرشية الاجساد

 بشئ صار ادلنيا يف الاش ياء اجياد فان "القدرة" دار يه الآخرة وادلار "احلمكة" دار يه ادلنيا اكنت ملا نعم،

 املرتّب، احلكمي،" امثال احلس ىن الاسامء اغلب ومبوجب الرابنية احلمكة مبقتىض. الزمن ومع التدرجي من

 املادة اىل حاجة فال "احلمكة" من اكرث تتظاهران "الرمحة" و "القدرة" فان الاخرة يف اما. "املريب املدبر،

آنية نشأ ة هناك تنشأ   فاالش ياء. الانتظار اىل وال والزمن واملدة آن اليه يشري وما. أ آ ) بـ الكرمي القرأ ر   َوَمأ  َام 

اعَةِ  الّ  السَّ حِ  ا  وَ  َاو   الَبرَصِ  لَكَم   ويف واحد يوم يف الاش ياء من هنا ينشأ   ما ان هو ،(88: النحل) (َاق َرب   ه 

 .الآخرة يف البرص لكمح واحدة حملة يف ينشأ   واحدة س نة

 يف  النظر فانعم وحمتيته، املقبل الربيع جمئ كقطعية قطعي أ مر احلرش جمئ ان تفهم ان ترغب كنت واذا

 الربيع، هذا مكجئ به تصدق مل وان. احلرش مبسأ ةل اخلاصتني "والعرشين التاسعة لكمةال" و "العارشة اللكمة"

 .عسريا   حسااب   حتاسبين ان فكل
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 رابين بأ مر مذنّب او س يار كوكب اصطدم لو: هو ومثاهل الساعة، وقيام ادلنيا موت ويه: الرابعة املسأ ةل

 قرص واحدة دقيقة يف ي دّمر كام  - الارض أ ي - ومسكننا مأ واان دلّمر ضيافتنا، دار يه اليت الارضية بكرتنا

 .س نوات عرش يف ب ين

 .بصدده حنن ما اىل ونرجع. احلرش ختص اليت الاربع املسائل هذه من حاليا   ذكر مبا يكتف 

آن املمكن أ من  الكون حقائق مجليع البليغ املرتمج وهو اجلليل الصانع ذكل لكم يكون االّ  البيان املعجز للقرأ

 أآايته ارسار بعدد ولك حاش مقاصده؟ مجليع واجلامع الكون، خالق كامل مجليع املعجز واللسان السامية،

 .الكرمية

 بعض مع بعضهم ليتلكم خملوقاته من الشعور وذوي احلياة ذوي مجيع دفع اذلي احلكمي للصانع املمكن من أ وَ 

 ظاهرة اس تجابة هلم ويس تجيب ويعرفها ماصواهت يسمع وان والنطق الالكم من الامناط ابلوف وينطقوا

نعامه ابفعاهل  ابلبداهة يتلكم انه وحيث ؟ لهذا احامتل هناك فهل ؟ الالكم عن ويعجز نفسه هو اليتلكم مث وا 

آن ان فالشك لالكمه، املدركني اخملاطبني مقدمة يف الانسان وان  املقدسة الكتب ومجيع اوال   الكرمي القرأ

 .لكمه
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 مسكنا   جعهل حىت احلياة ذلوي واراكنه ابنواعه العظمي الكون هذا احلكمي الصانع يسخر ان املمكن من أ وَ 

 ورقة لك جعل حىت غزيرا   تكثريا   اباللوف تعدّ  اليت احلياة ذوي انوع من فكرّث  هلم ومضيفا   هلم ومعرضا   هلم

 ورحام   وهمدا   - الهواء يف طائرةال اذلاكرة الاكئنات - احلرشات من لنوع ثكنة والنبق، احلََور، نبات اوراق من

 وبث عليه والثناء محده اىل خملوقاته لهاودفع وحتبيبا   بنفسه تعريفا   يسخره.. الرزاقها وخمزان   الام كرمح لمنوها

 ميكن فهل.. لربوبيته همام   حمورا   وامتناهنم رضامه وجعل احساانته بأ نواع مهنا احلياة ذوي يف والرسور الرىض

لئة والنجوم املزينة السموات احلكمي لصانعا هذا يرتك ان  خالية والسكنة والروح موىل بال املنثورة املتل 

 املالئكة بعدد ولك هلل حاش وروحانيات؟ مالئكة دون اي والجدوى، فائدة ودون عروشها عىل خاوية

 .والروحانيات

 بكامل جشرة واصغر نبات أ صغر اةحي مقدرات قدره بقمل يكتب اذلي املدبّر احلكمي الصانع ان املمكن من أ وَ 

 الامتياز بكامل واحدة جشرة ككتابة ونتاجئه العظمي الربيع مقدمات ويكتب ومثرته، نواته يف الانتظام

 ال مبا حىت هيمت وانه والانتظام،
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 ليسج واالّ  لالنسان جدا   املهمة الافعال يكتب االّ  اجلليل الصانع لهذا ميكن فهل.. الامور من هل أ مهية

 الارض وخليفة الكون نتيجة جعهل اذلي وهو به واليبايل قدره دائرة مضن واليدخلها وسكناته حراكته

 ..ابملزيان توزن اليت الانسان اعامل بعدد ولك هلل حاش علهيا؟ ومرشفا   خملوقاته انواع عىل وانظرا  

 :الالكم حاصل

 :ويقول ينادي حقائقه جبميع الكون ان

هلِ  وكتبه ومالئكته ابهلل أآمنت س   أ ن أ شهد   حق   املوِت  بعد والبعث   تعاىل هللا من ورّشهِ  َخريهِ  وابلَقدرِ  ور 

آهل وعىل عليه هللا صىل هللا رسول   محمدا   أ ن وأ شهد هللا االّ  اهل ال  .أآمني وسمّلِ  واخوانهِ  وحصبه أ

 ومقدمهتا توحيدية مناجاة

 عنه هللا ريض عيل الامام مناجاة ختاهما يف سعنو  الرساةل هذه يف "النور رساج" امس تكرار ملناس بة... 

 ال حد الواحد ديوان اىل الآتية املناجاة هذه فنقدم الرفيع لسانه سبيل يف ينطق لساننا جاعلني - بدرجتني -

 .وعال جل

 مناجاة

نه اللّهم راكت   وجنوم   دورات   الّسمواِت  يف ليَس  ا  حَّ ، وم  حات  مس   وبروق   حساابت   اجلوّ  يف وال س ّيارات   ّبِ
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، ، وجعائب   وحيواانت   ََغَرات   الارض يف وال وَرعدات   ونبااتت   جَحرات   اجلبالِ  يف وال مصنوعات 

، ومدخرات ، مزينات   وزهرات ورقات   الاجشار يف وال معدنيات   والات   َحراكت   الاجسام يف وال ومثرات 

، ومنّظامت   عتقادات   ومنّورات   والهامات   َخطرات   القلوِب  يف وال هجازات   وجوب عىل لكلها ويه االّ .. ا 

آاّلت   َوحدانيتك وعىل شاهدات   وجودكَ  لككَ  ويف دأ سخرات   م   الارضني هبا خّسرَت  اليت فبالقدرة م 

 عبادكَ  ق لوَب  والاميان القرأآن وخلدمة النور لرسائل  وخّسر َمطلويب وخّسر نفيس يل خّسر والسموات

لوايتال من الّروحانيات اخمللوقاِت  وقلوَب  فليات ع   ..ادلعوات جميبَ  اي قريب اي مسيع اي والس 

 العاملني رّب  هلل وامحلد

بحانك)  (احلكمي العلمي انت انك ماعلمتنا االّ  لنا العملَ  س  
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% 

 الثالث الشعاع

 املقدمة

يـامنية احلّجة هذه ِانّ   الثامنة اال 
1
جوِب  عىل تَشهد   اذ ؛ وِدهِ  و  بحانه، وج   عىل تَشهد   فهىي َوحدانيته، وعىل س  

حاطةِ  َحاطة أ يضا   وتثِبت   قاطعة، ِبدالئل ق دَرته وعظَمة ربوبيته، ا  ولِ  عىل وتدل   حامكيته، ا  ته، ُش    كام رمح 

حاطة تثبت   ول ِحمكَته، ا   .الكون أ جزاءِ  مجيع علمه وُش 

نَّ : واخلالصة ّ  ا  ةِ  هذهِ  من مقدمة   للك  يـامنية احل جَّ ّ  يف ثِبت  ت   ويه نتاجئ، مثاين الثامنة اال  قّدمة   لك   من م 

 وخصائص راقية مزااي الثامنة اال ميانية احل ّجةِ  لهذه أ صبحت ذلا بدالئلها؛ الامثنية النتاجئ الامثنية، املقّدماِت 

 .سامية

 وِسَعة الق درة، وعظمة الربوبية، وجالل وال حديّة، والوحدة الوجود، وجوب تثِبت "املناجاة" رساةل ان"

محة، حاطة احلامكيَّة، ةَ ومعوميَّ  الرَّ ول العمل، وا  ِس  من وأ مثالها.. احلمكة وُش   ا اال ميانية، اُلس   ابسلوب ت ثِبهت 

وجز نَّ .. ويقينّية   وخبالصية   العادة فوق وبقطعيَّة   خارق   م  َشاراهِتا وا  َّة   احلرش اىل ا  ة جدا   قوي  يف الىت وخباصَّ

 ."ختاهما

 النوريس سعيد

--- 
1
 املرتمج ـ ."موىس طعصا" مجموعة من الثامنة احلجة ىه الرساةل هذه ان حيث  
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 املناجاة

 الرحمي الرمحن هللا بسم

نّ ) ِض  الّسمــواِت  َخل قِ  يف ا  ِتالِف  َوال ر  َّي لِ  َواخ  َارِ  ال ِ  َوالهنَّ َّيت َوالف كل  رِي ال رِ  يِف  جَت   َوَما النّاَس  يَن َفع   مبا الَبح 

يا َماء   ِمن   الّسَماءِ  ِمن   هللا أ ن َزلَ  دَ  ال رَض  ِبهِ  فَأ ح  ا َوبَثّ  َموهِتَا بَع  ّ  ِمن   فهي  ِيِف  َدابّة   لك   َوالّسَحاِب  الّرايحِ  َوترَص 

رِ  َ  امل َسخَّ م   لآايت   َوال رِض  الّسامءِ  بنَي  قلونَ  ِلَقو   (114: البقرة) (يَع 

 .أ عاله املذكورة ةالكرمي للآية تفسري من نوع   الثالث الشعاع يه اليت "املناجاة" الرساةل هذه

لهىي اي  !ريّب  واي ا 

يّن  آن وبتعلمي اال ميان ببصرية أ َرى ا  ول وبدرس ونوره القرأ س   هللا ا مس يريه ومبا وسمل عليه هللا صىل ال كرم الرَّ

 :أ نه "احلكمي"

الَّ  وحركة   دوران   من الَسمواِت  يف ليس  ..هذا البديع ابنتظامه عليه؛ ويدل   وجودك اىل وي شري ا 

اموية ال جرام من ِجرم من وما الّ  السَّ  بسكوهنا ؛ وحدتِكَ  اىل اشارة ويشري ربوبيَِّتكَ  عىل  شهادة ويشهد ا 

 ..معد   بال وببقاهِئا ضوضاء   بال وظيفهتا أ داءِ  يف

الَّ  جنم من وما   امل نتظم وبوضعهِ  املوزونة خبلقته وحدانيَِّتَك؛ اىل ويشري  ا لوهّيتِكَ  عظمة عىل ويشهد ا 

مِ  َماثلتهِ  النلوراينّ  هوبتبسل وم ومشاهبته وِبم   ..اكفة للنج 

الَّ  عرش اال ثىن الكواكب من س يَّار كوكب   من وما وِب  عىل ويشهد ا  ج  وِدكَ  و  ج   سلطنة اىل وي شري   و 

 امل همة وتوابعه امل نتظمة ووظيفته امل طيع وتذهلل احلكمية حبركته ا لوهيتِك؛
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موات   تشهد مثلام نعم، نَّ  ذاهِتا، حبدِّ  سامء   ولكل  اكنهيا،س مع السَّ  ظاهرة   شهادة   ابلبداهة تشهد معا   مَجيعها فا 

وِب  عىل  جليَّة   ج  جوِدك و  مواِت  خالق اي و   وحدتك عىل  صادقة   قويّة   شهادة   وتشهَد   ََ  وال رِض  السَّ

ري من واي امل نظمة مبركباهتا اذلرات وتدِبر تدير ايمن وفرديّتِكَ   املنظمة توابعها مع س يارةال  الكواكب جت 

ها  وجه يف اليت النجوم عدد ابِهرة، ودالئل نورانيَّة، براهني ت صّدقها  قوية   ظاهرة   شهادة.. لطاعتك وتسّخر 

 ..السامء

افية الّسموات فهذه .. امل بدعة قدرتك وعظمة ربوبيَِّتكَ  هيبة عىل ظاهرة دالةل تدل امجليةل الطاهرة الصَّ

شارة   وت شري   َّ  ا  مواِت  احمليطة حامكيَّتِكَ  سعة اىل ة  قوي  ذي للكِّ  احملتضنة الواسعة رمحتك واىل الشاسعة، ابلسَّ
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ولِ  عىل - ريب بال - وتشهد  .. حياة   حاطة وعىل فعل   للكِّ  حمكتك ُش   ِّ  علمك ا   قبضهتام يف املنظامن شئ، بلك 

عة، غاية ويف الضخامة غاية يف يه اليت بأ جراِمها الّساموية؛ اخمللوقات مجيع وكيفيات شؤون مجيع  الرس 

ظهارها نّظم   جيش اوضاع واب  زيّن هميب   وهمرجان    م  اءة   مبصابيح م  هادة فتلكام.. وضَّ  ظاهراتن وادلالةل الشَّ

مواِت  شهادة لكامت الن جوم ك ن جليتان اهدة للسَّ  يف الساحبة الن جوم اما.. النلورانية الـمتجّسمة ودالئلها الشَّ

 وسفن منصاعني جلنود امل امثةل بأ وضاعها أ لوهيَّتِك؛ سلطان شعشعة ت ظهر فاهنا فضاهئا، ويف مواِت السَّ  حبر

 عوامل اىل ترنو اجليش ذكل من جنمة ىه الىت ُشس نا ورفيقات. جعيبة   ومصابيح خارقة   وطائرات   منتظمة  

عطةل، وليست الآخرة،  .ابقية عوامل ُشوس يه اولرمب أ رضنا، ويف س ياراهتا يف الشمس وظائف بدالةل م 

ود واجب ايَ  ج  ، ايَ ! الو   !أ حد   ايَ  واحد 

نَّ  وم هذه ا  وس وهذه اخلارقة الن ج  خمة الشم  َّرت قد.. العجيَبة وال مقار الضَّ ِ فت ون ّظمت خس  ِظّ لِككَ  يف وو   م 

دارتكَ  أ نت، وبق درتكَ  وبق وتِكَ  أ نت، بأ مركَ  أ نت، مسواتِكَ  ويف أ نَت،  ال جرام تكل جفميع   ..أ نت وتدبريكَ  واب 

لويّة بَحان: احلال بلَسان وتقول ويديرها، وجيرهيا، خلقها، اذلي الواحد للخالقِ  وت كّب   تس ّبح   الع   هللا.. هللا س  

ك معها وأ ان.. اكب  .تَسِبيحاهتا جَبميع ُأقّدس 
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ة اختف  اَيمن ه ور بشدَّ  !الِكبايء بَعظمة احتجبَ  اَيمن! الظ 

 !امل طلقة الق درة قادر ايَ ! اجلالل ايذا قِدير   ايَ 

آنك ِبَدرس أ دركت   لقد سول وبتعلمي احلكمي ق رأ  :أ نه وسمل عليه هللا صىل ال كرم الرَّ

موات   تَشهد   مثلام وم السَّ ودكَ  عىل والنج  امء   َجو يَشهد   وحَدتَك، وعىل وج  ودك وجوب عىل كذكل السَّ ج    و 

 .مطارهوأ   ورايحه ورعوده وبروقه بسحابه ووحدتك

ن نعم، رسال ا  حاب ا  غاثة   للحياة، الباعث املَطر بالشعور، اجلامد السَّ الَّ  ليس ال حياء، من للمضطّرين ا   ا 

 .قط العشواء للمصادفة فيه فالدخل أ نت، وحمكتك برمحتك

ق   عظم ، كهرابئية هوطاقة اذلي البق   وكذا نَاه يشِوّ ر النورانية، فوائده اىل بس َ  يف الفاعةل قدرتك  وينِوّ

 .وجه افضل عىل الفضاء

 الّسمواِت، أ رجاء يف في دوي بتسبيحاته، الواسع الفضاء ي نِطق واذلي املطر، بق دوم املبرش الرعد وكذا

ك كَ  ي س ّبح  بوبيَتكَ  عىل املقال بلَسان ويشهد ويقّدس   .ر 

رة الّرايح وكذا هَِلهاوأ   ال حياء ملعيشة رضورة ال رزاق أ كرث كحمل: عّدة بوظائف املَسخَّ  وفائدة، تناوال   س 
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وِدَك؛ عىل  شهادة وتشهد أ نت، قدرتك فعالية اىل ت شري كثري، وغريها ال نفس وتروحي ال نفاس ومنح ج   و 

ثبات احملو لوح" ك نه - حلمكة - اجلو بتبديلها  املس تدرة "الرمحة" انَّ   كام. أ فاد ما ومتحو مايفيد فتكتب "واال 

حاب من برمحتك سعةِ  رمحتك، سعة عىل  أ يضا يه تشهد ال حياء ىلا واملرسةل السَّ  بلكامت رأ فتك؛ وو 

 .املنتظمة املوزونة اللطيفة العذبة قطراهتا

تَعال ايَ  فيَّاض   ايَ ! فعَّال ايَ  مرّصف ايَ   !.م 

َحاب   شهد مثلام عد   والبق   السَّ وب عىل - ِحدة عىل لكل  - واملطر والّرحي   والرَّ ج  وِدَك، و  ج  نَّ  و   معا   عهامجي  فا 

َشارة ت شري َّة ا  َّتَِك؛ واىل وحدتك، اىل جدا   قوي تّفاق خباصية فردي ل واملعيَّة اال   أ زر بعضها وَشدِّ  والتداخ 

 ..املاهيَّة يف واال ختالف النوعيَّة يف الب عدِ  رمغ البعض،

 مبلئه جائب؛للع حمرشا   الفس يح الفضاء من اجلاعةل رب وبيتك جالل عىل اجلوية العنارص تكل تشهد ومثلام

فراغه ات   وا  ة مرَّ َّام عدَّ ا الواحد، اليوم يف ورب هنَّ  عىل تشهد فا 
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 وتعرص "كتابة لوحة" ك نه   وتبِدهل الواسع اجلوَّ  ذكل تكتب واليت شئ، لكَّ  وُشولها املرِصّفة قدرتك عظمة

 وحلامكيَّتِكَ  رمحتكل املطلقة الِسعة عىل داللهتا عن فضال  .. غدقا   ماء   ال رض روضة لتسقي املعرصات

ِّ  يف ونفوذهام  .اجلو غطاء حتت اكفة واخمللوقات اكفة الارض كرة وتدويرهام شئ، لك 

س تخداما   عّدة   وظائف يف يس تخدم الفضاء يف املنبث الهواء وكذا  تس تعمالن وال مطار والغيوم.. حكامي   ا 

س تعامال   مّجة فوائد يف َّ  شامةل حمكةو  شئ بلكِّ  حميط عمل لوال حبيث.. علامي   ا   يكون أ ن أ مكن ملا شئ، لك 

 .اال س تخدام ذكل وال اال س تعامل ذكل

 !ي ريد   ملا فعَّال   ايَ 

نَّ  ظهار ا  َّ  والقيامة احلرش منوذج ا   اىل والش تاء ش تاء اىل الصيف وتبديل الفضاء، جوِّ  يف بفعاليَّتِكَ  وقت   لك 

تيان َساعة، خالل صيف ؤونِ  من هاوأ مثال  الغيب اىل أآخر وارسال عامل وا   اىل تِشري.. املتجلّية ق درتك ش 

َّة شؤوان   وس تظهر أآخرة، اىل ادلنيا تبديلها  .الآخرة يف رسمدي

 !اجلالل اَيذا قدير ايَ 

نَّ  عد والبق واملطر والسحاب والِرحي الهواء ا  امء جوِّ  يف والرَّ رة السَّ  أ نت، ملكك يف وموّظفة لكها ملسخَّ

تِكَ  أ نت، وحوكل وبأ مرك  حبمد ت س ّبح   ماهيَّاهتا يف البعد رمغ الفضاء هذا مفخلوقات  .. أ نت وقدرتك وبقوَّ

آمرها ضعها اذلي حامكها عىل وت ثين أ آنيَّة ل وامر خي  نهتى  يف - أ عة م   .فوريني م رسعني ولآمرين  - الرسل
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موات ال رض خالق ايَ   !اجلاَلل ايذا! والسَّ

آمنت لقد آنك بتعلمي وعلمت   أ ولِ الرَّ  وبدرس احلكمي قرأ  :أ نه وسمل عليه هللا صىل ال كرم س 

موات   مثلام وِب  عىل  تشهد فيه، مبا الفضاء َوجول  بنجوِمها، السَّ ج  وِدكَ  و  ج   ال رض كذكل.. ووحدانيَّتك و 

شارات، وتشري َشهادات تَشهد وبأ حوالها، خملوقاهتا، جبميع وِدكَ  عىل موجوداهتا، عدد ا  ج   .وحدتك وعىل و 
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لحت من مفا نعم، ل والمن ال رض، يف ول  أ م اكن لكّيا   - س نواي   مالبسها واحليواانت ال جشار كتبديل - فهيا تبد 

الَّ  جزئيا ، قه، ابنتظامه ويشري ا  وِدكَ  اىل وتناس  ج   .وَوحَدتِكَ  و 

الَّ  حيوان ومامن ودكَ  عىل  شهادة ويشهد ا  ج  ليه يساق   اذلي ابلّرزق وَوحَدتك؛ و   وبأ هجزته برمحة، ا 

حتياجهَ  ضعفه حسب لكل  حبمكة، فيه واملودعة حلياته ريةالرضو  .وا 

جياده يمت حيوان أ و نبات   ومامن ِّ  يف انظرينا أ مام ا  الَّ  ربيع، لك   اللطيفة وبزينته العجيبة بصنعته ويعّرفك؛ ا 

 ابلنبااتت املسامة قدرتك معجزات من ال رض وجه ماميل   خفلق..  ومبوزونيته وابنتظامه التام وبمتزيه

 وواحدة حمدودة مادهتا أ ن رمغ وحبيبات، وحبوب ون طف وقطرات وبويضات بيوض من واحليواانت،

، ومزينا   سواي    اكمال   خلقا   ومتشاهبة،  عىل الضياء شهادة من  أ قوى َشهادة.. فارقة بعالمات   وممتزّيا   بزينة 

مِس  ود عىل مهنا واسطع الشَّ ج   .املطلقة درتهوق وحمكته وحدته وعىل احلكمي، صانعها و 

اب والنار والن ور واملاء اكلهواء عنرص ومامن الَّ  والرت   بأ داهئا وجوِدك؛ وعىل وحدتكَ  عىل َشهادة وميكل ا 

نتظام غاية يف متنِوعة وحماصيل ل مثار وجبلهبا الشعور، من خلّوها رمغ ابلغ، بشعور ممكةل لوظائف  من اال 

نتظاهما وعدم الآخر للبعض بعضها وجتاوز بساطهتا رمغ الغيب، خزينة لهِتا ا  ِّ  يف وتشت  .ماكن لك 

 !..خالَّق   اي فّعال   اي! عالَّم ايَ  فتاح اي! قدير   ايَ  فاطر   ايَ 

 وعىل وحدتك عىل كذكل تشهد فهىي للوجود، واجبا   خالقها كون عىل ساكنهيا جبميع تشهد ال رض أ نَّ  كام

اق   ايَ  وهاب   ايَ  منَان   ايَ  حنَان   ايَ  أ حد   ايَ  واحد   ايَ  احديتك،  اليت وابلسكك وهجها، عىل اليت بسكهتا!  رزَّ

وه عىل ج  تفاق الوحدة وجبهة ساكنهيا، و   وافعالها الربوبية اسامء ووحدة بيهنا، فامي والتعاون والتداخل واال 

َّ  وعىل َوحَدتِكَ  عىل - املوجودات بعدد بل البداهة بدرجة - شهادات فتشهد.. مجيعا   الهيا الناظرة  .تِكَ أ حدي
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 متنّوعة خَمتلفة أ هجزة ومبنح تدريب، وميدان ومعرض ملعسكر املشابه بوضعها ال رض؛ تدل فكام وكذا

ها اليت اخملتلفة ال مم من أ لف َأربعامئة اىل ابنتظام  وعىل ربوبيتك، جالل عىل واحليواانت، النبااتت فرقة تضم 
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ِّ  يف ق درتك نفاذ  بس يط، ايبس تراب من والنَّاش ئة حمدودة غري ل حياء املتنّوعة ال رزاق كذكل.. شئ لك 

رسالها طاعهتا احملدودة غري ال فراد تكل وانقياد أ واهنا يف فردا   فردا   يحّ  لكِّ  اىل ورمحة كرم بلكِّ  وا  طاعة وا   ا 

حاطة شئ لكّ  رمحتك ُشول تظهر لها، التامة ودينونهِتا الرابنية لل وامر اتمة  .شئ بلكّ  حامكيتك وا 

نَّ  وكذا دارة فا  .. واحلياة ابملوت ومناوبهتا وسوقها ال رض، يف والتبدل للتغري دوما   املعرضة اخمللوقات قوافل ا 

دارة الَّ  تمت أ ن ميكن ال الىت والنبااتت احليواانت وتدبري وا   تتحمك متناهية غري وحبمكة شئ، بلكّ  يتعلَّق بعمل ا 

ّ  يف حاطة عىل تدل  .. شئ لك   ..وحمكتك علمك ا 

نَّ  وكذا  وهذه املطلقة، الرابنية التجلّيات وهذه احملدود، غري والرصف البذل وهذا العظم ، ال مهية هذه فا 

بحانية اخلطاابت لهية اال حساانت وهذه احملدودة، غري الس    يف يترصف اذلي اال نسان لهذا املتناهية غري اال 

ودات  معنوية وأ هجزة س تعداداتاب واملزود قصرية فرتة يف حمدودة غري بوظائف امللكف وهو ال رض موج 

 ال رض ثكنة ويف هذه، ادلنيا مدرسة يف التنحرص أ هنا الحماةل.. حمدود غري زمن يف مديدة ملعيشة هتيؤه

 هذه يف وال املكدر، احلزين القصري العمر هذا يف والتنحرص هذا، املؤقت العامل معرض ويف هذه، املؤقتة

 معر اىل شك بال يشري ذكل لك  بل. والنوائب ابلبالاي امللئ الفاين العامل هذا واليف املنغّصة، العكرة احلياة

 . علهىا يشهَد بل البقاء، عامل يف ُأخروية ا حساانت اىل ويشري خادلة ابقية وسعادة أ بدي أآخر

 !شئ لكّ  خالق فيَا

نَّ   وبقدرتك أ نت، وقوتك وحبوكل أ نت أ رضك ويف أ نت، ملكك يف مسّخرة تدار ال رض خملوقات مجيع ا 

 .أ نت وحمكتك وبعلمك أ نت، وارادتك

ن حاطة لتبدي الارض وجه عىل فعاليهتا تشاهد ربوبية وا  دارهتا ال نَّ  وُشوال ، ا   من يه وتربيهتا وتدبريها ا 

ن.. الكامل غاية يف احلساس ّية جراءاهتا وا   لك يف املنترشة ا 
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 حمك يف ويه. قط جتزئة التقبل  لكيل  وترصف   ربوبية   اهنا ت عمل حبيث.. ومشاهبة ومعية وحدة يف يه هجة

 من أ بنيَ  فصيحة حمدودة غري بأ لس نة خالقها وتقدس ساكنهيا جبميع ال رض فتس ّبح. قط انقسامه الميكن لكي

ىص وال تعد ال اليت نعمه بعدد أ حوال بأ لس نة عليه وتثين اجلليل رزاقها فتحمد املقال، لسان  .حت 

بَحانَكَ  تف  َمن ايَ  س   بحانكَ .. رالّظهو  بِشدة اخ   ..الكبايء بعظمة احتجب ايمن س  

كَ  ا ين س  كَ  اقِدّ ين والرشيك، والعجز القصور من وتسبيحاهتا ال رض تقديسات جِبميع وُأس ّبح   أ محدك وا 

43



 .واثنيهتا ال رض حتميدات جبميع عليك وُأثين

 ..!والبحر الَبِ  َربَّ  ايَ 

آن بدرس تعلمت لقد ولِ  وبتعلمي القرأ  :أ نه وسمل عليه هللا صىل ال كرم الَرس 

موات   مثلام  والعيون واجلداول وال هنار فالبحار وجودك، وعىل وحدانيتك عىل تشهد وال رض والفضاء السَّ

وب عىل - البداهة بدرجة - شهادة تشهد أ يضا   ج  وِدك و  ج   .وحدتك وعىل و 

الَّ  - خبار مراجل ك هنا - العجائب منبع ويه هذه دنياان حبار يف ماء قطرة مامن بل موجود، من مفا نعم،  ا 

 .وحبالها ومبنافعها وابنتظاهما بوجودها خالقها؛ وت عّرف

رساال   أ رزاقها الهيا ترسل اليت الغريبة اخمللوقات من خملوق من وما .. بس يط  وماء   بس يط  رمل   يف اكمال   ا 

 تقذف مبا البحار جتمل الىت ال سامك وخباصة اخللقة كامل غاية يف يه اليت البحرية احليواانت من والحيوان

حداها الَّ .. البويضات من مليوان   ا  دارته وبوظائفه خبلقته رزاقه؛ عىل ويشهد خالقه، اىل ويشري ا   واب 

 .وبرتبيته أ موره وبتدبري وابعاش ته

 النفيسة اخلواص ذات المثينة املزينة واللآلئ القيّمة اجلواهر تكل من جوهرة من البحر يف ليس وكذا

 .النافعة وخباصيهتا اجلذابة وبفطرهتا امجليةل خبلقهتا عّرفك؛والت   التعرفك
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ل  تشهد فكام نعم، نَّ  فردة، جوهرة لك  تفاق من فهيا مبا كذكل؛ بوحدتك تشهد معا   مبجموعها اجلواهر تكل فا   اال 

ووحدة واال ختالط والتداخل هوةل وغاية اخِللقة سكة ََ  ..ال فراد يف الكرثة وغاية ال جياد يف الس 

نَّ   أ ن دون الشمس حول ساحبة ويه الشاسع، بّرها مع السامء يف معلقة ابل رض احمليطة البحار جعل وا 

نساكاب ، تنسكب  املنتظمة حيواانهتا وخلق.. اليابسة عىل تس تويل أ ن ودون فائضة، تتشتت أ ن ودون ا 

دارة.. البس يط وماهئا البس يط رملها من وجواهرها املتنوعة دارة أ مورها وسائر اتاخمللوق تكل أ رزاق وا   ا 

شارات تشهد.. مهنا البد حمدودة غري جنائز من سطحها وتطهري بتدبريها والقيام.. اتمة لكية  بعدد اب 

 ..الوجود وواجب موجود انك عىل موجوداهتا

 فهىي شئ، بلكّ  احمليطة قدرتك عظمة وعىل ربوبيتك، سلطنة جالل عىل جلية ظاهرة دالةل تدل   أ هنا وكام

ِ  عىل هتمينان اللّتني وحلامكيتك لرمحتك املطلقة الّسعة عىل كذكل تدل   بتداء   شئ، لك وتسعفان شئ، لك   ا 

موات أ عايل يف واملنتظمة الضخمة النجوم من غرية ال سامك اىل السَّ  البَحار، أ عامق يف اال عاشة املنتظمة الصَّ

 ومبزياهنا وحِبمكها وبفوائدها اابنتظاهم شئ؛ للك الشامةل حمكتك واىل شئ بلكّ  احمليط علمك اىل وتشري
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 .ومبوزونيهتا

نَّ  جياد وا  نسان كهذه رمحة حياض ا  نيا مضيف اىل ضيفا   القادم لال   وس ياحته لسريه وتسخريها هذه، ادل 

، ليةل يف ضيوفه ي كرم اذلي أ ن اىل يشري.. وملنافعهِ  ولسفينتهِ  هلم ش يدها ا سرتاحة   دارِ  يف واحدة   عىل ََ

 ال بدية سلطنته مقر يف أ حرض قد أ نه البد.. وعطاايها البحار هدااي من العظمي َرمالكَ  هبذا سفرمه، طريق

الَّ  ليست هنا مهنا املشهودة أ ن حبيث واسعة أ بدية رمحة حبار  ..ال بدية تكل أ مام وصغرية فانية مناذج ا 

ود فا ن وهكذا دارة ال رض َأطراف يف العِجيب وبوضعها اخلارق الّطراز هبذا البحار وج   والقيام خملوقاهتا وا 

نتَظام، غاية يف برتبيهتا  وبقدرتك وبقوتك وبأ مرك أ نت، ملكك يف مسخرة مجيعها أ ن بداهة ي ظهر اال 

 :هاتفة حالها بأ لس نة خالقها تقّدس فهىي وحدك، وبتدبريك واَبدارتك

 !!أ كب هللا
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 !اجلاَللِ  ايذا قَادر ايَ 

 !ل رضا لسفينة خزائن ذات أ واتدا   اجلبال جعل اَيمن

ولِ  بتعلمي علمت لقد آنك وبدرس وسمل عليه هللا صىل اَلكَرم الَرس   :أ نه احلكمي قرأ

 بتأ مني وحبمكها؛ خبدماهتا وتعّرفك؛ تعرفك  اجلبالِ  وغرائهبا،كذكل بعجائهبا وت عّرفك تعرفك البحار   مثلام

نقاذ جوفهَا، يف اجلارية اال نقالابت غوائل من ال رض وبهتدئةِ  ودمارها، الزالزل تأ ثري من ال رض سكون  واب 

 وضامن املياه ومبحافظهتا املرضة، الغازات من الهواء وبتصفية عوارهما، وطغيان البحار فيضِان من ال رض

ّدخارها،  .ال حياء حلاجات املس تلزمة املعادن وخبزهنا ا 

ورِ  أ نواع من نوع من مفا نعم، خ   خملتلِف  عالجات يه ليتا املواد اقسام من قسم َِ  وال اجلبال، يف اليت الصل

عة املعادن أ جناس من والجنس والعاهات، ال مراض متنِوّ  اال نسان، والس امي ال حياء تلزم واليت جدا   الـ 

الَّ .. القفار وبأ مثارها اجلبال بأ زهارها املزينة النبااتت أ صناف من والصنف وِب  عىل بداهة وتشهد ا  ج   وجود و 

 احلمك من فهيا مبا متناه؛ غري وكرم متناهية غري ورمحة متناهية غري وحمكة متناهية، غري قدرة ذي صانع

نتظام سن واال   يف الشديد اال ختالف من فهيا ومبا.. املصادفة اىل نسبهتا الميكن مما والفوائد، اخللقة وح 

لفات اللميون وملح اكمللح املعدنيات يف وخباصة - الظاهري التشابه رمغ املذاقات،  والس امي - والشب والس 

 أ هنا عن فضال  . املتنّوعة وأ مثارها وبأ زهارها بس يط ت راب من الناش ئة العديدة املتباينة بأ نواعها النبااتت،

 املنشأ   ووحدة التدبري ووحدة اال دارة وحدة من العامة هيئهتا يف مبا أ حديته؛ وعىل الصانع وحدة عىل تشهد
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تقان، يف والتساوي واخللق، واملسكن  .اخللقة يف والرسعة الوفرةو  واليرس الرخص مع اال 

نَّ  وكذا ّ  خلق فا  ّ  يف املنترشة جوفها، ويف اجلبال سطح عىل املوجودة املصنوعات أ نواع من نوع لك   هجة لك 

جيادها ال رض، هجات من  سائر مضن التداخل رمغ اختالط، وبال خطأ   بال واحد وبمنط واحد أآن يف وا 

عة الكامل غاية يف الانواع،  وعىل ربوبيتك هيبة عىل يدل  .. فعل   عن فعل   ي شغكل أ ن دون ومن والرس 

 .شئ يعجزها ال اليت قدرتك عظمة
#57 

 حلاجات تلبية وتسخريها املنتظمة ابملعادن وبطوهنا والنبااتت ابل جشار اجلبال سطوح ملء فان وكذا

 عىل يدل  .. املتباينة اهتاشهي ويش بع اخملتلفة، أ ذواقها بل املتنّوعة، أ مراضها حىت يضمن تسخريا   اكفة، ال حياء

 .حلامكيتك امل تناهية غري الوسعة وعىل لرمحتك امل طلقة السعة

ختلط، َخفيل  هوَ  ما لك ا حضار وكذا نتظام   ا حضارا   الرتاب، طبقات ظلمة ويف وم   ودون وببصرية بعمل م 

حاطة عىل يدل  .. احلاجة وحسب حرية  شئ، للكّ  مةامل نتظ حمكتك وعىل شئ، بلكِ  امل تعلّق علمك ا 

 .ال ش ياء مجيع وُشولها

وح يشري املعدنية املواد واّدخار ال دوية ا حضار وكذا  الرحمية ربوبيتك تدابري حماسن عىل جبالء ويدلل  بوض 

دخرات لطائف وعىل والكرمية  .عنايتك م 

حتياطية خمازن الّشوامخ اجلبال جعل وكذا نتظمة ا  س تودعات م  مكةل وم   الضيوف حلياة رضورية لكنوز م 

 هذا هل صانعا   أ نَّ  عىل ويشهد بل  ويدل يشري.. امل س تقبل يف حاجاهتم ولسدِ  ال رض مضيف اىل القادمني

 ل ولئك أ بدي عامل يف ال بدية لآالئه أ بدية خزائن هل الب دَّ .. ومربيا   وقديرا   رؤوفا ، وحكامي   ومكرما   الواسع الكرم

يوف امل سافرين  .هاهنا هبا اجلبال تقوم ما مبهمة هناك النجوم مفتقو .. عنده احملبوبني الض 

 !شئ لكِّ  عىل قَاِدر   ايَ 

نَّ  دخرات مسّخرات..  اخمللوقات من فهيَا وما اجلبال ا   وبعلمك أ نت وقدرتك وبقوتك أ نت، ملكك يف وم 

هنا. أ نت وحمكتك  .الصورة هذه عىل وخسَّرها وظفها اذلي لفاطرها وتقّدس تس ّبح   ا 

 !ن  رمح واي خاِلق   اي

 !رحمي   واي َربل  وايَ 

ول بتعلمي علمت لقد  :أ نه احلِكمي الق رأآن وبدرس وسمل عليه هللا صىل ال كرم الَرس 
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امء مثلام فك تعرفك واجلبل والبحر وال رض والفضاء السَّ  ال جشار مجيع   كذكل ومبخلوقاهتا، فهيا مبا وت َعِرّ

فك تعرفك ال رض يف والنبااتت  - البداهة بدرجة - وتعِرّ
#58 

 ولكل .. وشوقه اذّلكر جبذابت امل هزّتة والنبااتت ال جشار أ وراق من ورقة فلكل .. وأ مثارها وأ زهارها بأ وراقها

 بتجيل لطافهتا من امل تبِسمة ال مثار من مثرة ولكل .. صانعها ل سامء بزينهتا وامل َعرفة الواصفة ال زهار من زهرة

محة  يف اليت وابلّزينة النظام، يف اذلي وابملزيان اخلارقة، صنعهتا يف اذلي ابلنظام لك ها؛ تشهد.. فهيا الرَّ

 يف امل ختلفة وابلطعوم ابلنقوش، املَمزوج املتنَوع الطيب وابلعبق الزينة، يف املوجودة وابلنقوش املزيان،

مثار الفّواح العبق صادفة اىل نسبهتا الميكن البداهة بدرجة شهادة.. لل  ََ وِب  عىل امل  ج   الهناية صانع ودِ وج و 

 .لكرمه والهناية لرمحته

انع ذكل وحدة عىل ابلبداهة كذكل تشهد معا   والنبااتت ال جشار فلكل  فرد، لكّ  يف هكذا ال مر أ نَّ  فكام  الصَّ

تفاقها بوحدهتا أ حديته؛ وعىل وجوده الواجب  اخللقة سكة عىل وبتشاهبها اكفة ال رض سطح عىل ومعيهتا وا 

 غري ال فراد وابدارة الرابنية وال سامء اال جياد أ فعال من هبا يتعلق فامي وبتوافقها والادارة بريالتد يف وابرتباطها

دارة   تداخلها مع نوع أ لف ملائة املَحدودة  .والخطأ   حرية دون مبارشة ا 

عاشة فا ن وحدتَك، وعىل وجوِدكَ  وجوِب  عىل أ ولئك يشهد مثلام وكذا دارة ا   جلحفل حمدودة غري أ فراد وا 

دارة  ال رض وجه عىل ال مم من أ لف أ ربعامئة من املتشلك الهائل اجليش من ياءال ح  تقان بكامل ا   ومبئات اال 

نتظام بكامل تمت اليت والادارة ال عاشة أ مناط من الآالِف   ربوبيتك جالل عىل تدل  .. والخلط سهو دون اال 

جيا بي رس الربيع ختلق اليت قدرتك عظمة وعىل وحدانيتك، ىف وهيبهتا  قطعا   وتدل   شئ، بلكّ  وتعلقها زهرة دا 

 غري حليواانت وحترضها احملدودة وغري امل ختلفة امل تنوعة ال طعمة أ قسام  هتىئ اليت امل طلقة رمحتك سعة عىل

نسان حمدودة  .الضخمة ال رض هذه هجات من هجة   لكِ  يف ولال 

نعامات الامور تكل جراين وان  بكامل احملدودة، غري ال جراءاتوا اال عاشة وأ نواع اال دارة وأ شاكل واال 

نتظام، نقياد اال   السعة عىل قاطعة دالةل تدل  .. واال جراءات ال وامر لتكل اذلرات حىت وخضوعه شئ لكّ  وا 

 .حلامكيتك املطلقة

ن  معال والنبااتت، ال جشار تكل من وفرع، وغصن جذر وللك ومثرة، وزهرة ورقة للكّ  شئ لكّ  معل وا 

 ..واحِلمَك  واملصاحل الفوائد ماتقتضيه وفق وبصرية بعمل
#59 

حاطة عىل يدل   لهيام وتشري جلية ظاهرة دالةل شئ، للك حمكتك وُشول شئ، بلكّ  علمك ا   الىت بأ صابعها ا 
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هنا. الحتد  نعمتك كامل وعىل الكامل، منهتى  يف ويه صنعتك جامل عىل احملدودة غري بأ لسنهتا وتثين حتمد وا 

 .امجلال منهتى  يف ويه

 تصلنا احلد، تفوق الىت واال كرامات املصارف وهذه العممية، القيَّمة والنّعم المثينة اال حساانت ههذ فان وكذا

 بل تشري قليل، ومعر قصري زمن ويف الفاين، واملضيف امل ؤقتة ادَلار هذه يف والنبااتت ال جشار بأ ايدي

 ممثرة أ جشارا   أ عد قد انه الب د.. محةالرَ  هذه لكّ  لضيوفه هنا ساق اذلي والكرم القدرة ذا الَرحمي أ ن عىل تشهد

.. الآبدين أ بد س يخدلمه اذلين لعباده خادلة مملكة يف خادل عامل يف اخلادلة ابجلنة يليق مبا خادلة مزهرة ونبااتت

آالئه مصاريفه نتاجئ انقالب دون حيول ليك ف للَتودد رصفها اليت وأ  مجيع   تقول لئال أ ي - ضّدها اىل والَتعر 

سقِاط دون حيول وليك - نتناولها ان قبل وأ عدمنا النعم تكل أ ذاقنا قدل: اخلالئق ناكر ودون أ لوهيته، هيبة ا   ا 

ل ودون رمحته، سعة ليه امل ش تاقني أ حبته مجيع حتول  الرمحة خزائن من َأحرضها لقد أ جل..  حبرماهنم أ عداء   ا 

الّ  هنا ها اليت وما. اخلادلة جناته ويف اخلادلة  .حفسب ئنللزاب عرض مناذج ا 

ك اكفة والنبااتت ال جشار أ ن وكام  لك   كذكل وأ مثارها، وأ زهارها أ وراقها بلكامت وحتمدك وتس بحك تقّدس 

ك ذاهتا حبدّ  اللكامت تكل من لكمة  وصنعهتا املتنّوعة، ولباهبا بديعا   خلقا   ال مثار خلق وخباصة أ يضا ، تقّدس 

يداع اخلارقة، وبذورها العجيبة  النبااتت رؤوس عىل ووضعها ال جشار أ يدي اىل تكل الطعام حصاف وا 

 ..املقال لسان درجة تبلغ وجلية ظاهرة حاالهتا أ لس نة تسبيحات جيعل مما ال حياء ضيوفه اىل هكذا وارسالها

رادتك أ نت، وقدرتك وبقوتك أ نت، ملكك يف مسخرات اولئك جفميع حساانتك واب   وبرمحتك أ نت، وا 

هنا أ نت، وحمكتك  .منك صادر أ مر للك مطيعة منقادة وا 

،! الكبايء بعظمة احتجب وايمن! الظهور بشدة اختف  فيامن  !اَيرِحمي   اَيَخاِلق  ! اَيحِكمي   ايصانع 
#60 

سا    عليك وأ ثين أ محدك ا ين قِدّ ايك م   ومجيع والنبااتت ال جشار مَجيع بأ لس نة والرشيك، والعجز القصور من ا 

 .وبعددها وال مثار وال زهار ال وراق

 !قَاِدر   ايَ  فَاِطر   ايَ 

دِبّر   ايَ   !َحِكمي   ايَ  م 

َريِبّ  ايَ   !َرحمي   ايَ  م 

ولِ  بتعلمي علمت لقد آمنت احلكمي الق رأآن وبدرس وسمل عليه هللا صىل ال كَرم الَرس   :بأ نه وأ

 وحللر   املالكة ال حياء يف فليس احلس ىن، وأ سامءك القدس ية صفاتك وت عمل  تعرفك وال جشار النبااتت أ ن كام
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جوِب  عىل اليشهد فرد من واحليواانت اكال نسان وِدَك، و  ج   ادلاِخلية جسمه ابعضاء صفاتك؛ حتقق وعىل و 

آالته - املنتظمة اكلساعَاِت  - العمل اىل واملساقة العامةل واخلارجية، مهنا  بنظام بدنه يف املوضوعة وحواسه وبأ

نهتى  يف ومبزيان ادّلقة منهتى  يف تقان، غاية يف اخمللوقة البدنية وبأ هجزته أ مهية، اتذ وبفوائد احلَساس ية م   اال 

 اللطيفة واحلمكة ببصرية، ادّلقيقة الصنعة هذه الن..  املوازنة غاية يف واملوضوعة احلمكة غاية يف واملفروشة

 امل صادفة وال الصامء الطبيعة وال الَعمياء القوة فهيا تتدخل أ ن الميكن بتدبري التاّمة واملوازنة بشعور،

 ينبغي النه حمال؛ مائة يف حمال فهو بنفسها تشكـلها أ ما.. أ عاملها من ال مور هذه تكون أ ن فالميِكن العشواء،

 ادلنيا، يف هبا يتعلق شئ لك بل جَسِدَها، تركيب ماخيص لك وتعمل وترى ذراهتا من ذَرة لك   تعرف أ ن

هل، ك هنا حميطني وقدرة   علام   فمتكل  !!.بنفسها تشلكت اهنا ويقال الهيا اجلسد تشكيل حيال ان ميكن مث ا 

حياء كيفية هناك ليست وكذا  اجلنس، ووحدة النوع، ووحدة اال دارة، ووحدة التدبري، وحدة ِمن عامة؛ لل 

تفاقها املشاهدة - الفطرة سكة ووحدة  سكة يف اال حتاد ومن - وغريها ومف وأ ذن عني من عامة أ وهجها يف ا 

 بعضها تداخل مع والاجياد اال عاشة يف املعية ومن الواحد، النوع أ فراد من فرد لك س اميء يف الظاهرة - احلمكة

 يف
#61 

الَّ .. بعض شارة وحدتك، عىل قاطعة شهادة وتتضمن ا   من فرد لكل  ميكل مبا الواحدية، يف أ حديتك اىل وا 

 .الكون اىل الناظرة ال سامء مجيع جتليات من أ فرادها

 اكفة البس يطة وجه عىل ال نسان مع املنترشة احليواانت انواع من الآالِف  مئات تسخري أ ن فكام وكذا

 يدل ابلغ ابنتظام فهيا الربوبية أ وامر وجراين منظم، جيش ك هنا ومسخرة مطيعة وجعلها وتدريهبا وجتهزيها

جيادها الكرثة، غاية يف أ هنا مع اخمللوقات لتكل الغالية القمية فا ن تكل، ربوبيتك جالل درجة عىل  منهتى  يف وا 

تقان غاية يف أ هنا مع السهوةل منهتى  يف وخلقها الكامل، غاية يف أ هنا مع الرسعة  عىل قاطعة دالةل يدل.. اال 

 .قدرتك عظمة

يصال وكذا بتداء   واجلنوب والشامل والغرب الرشق أ قايص يف املنبثة اخمللوقات تكل أ رزاق ا   أ صغر من ا 

نهتاء   ميكروب  .امل طلقة رمحتك سعة عىل يدل.. طري أ خضم ىلا حرشة أ صغر ومن حيوان، بأ خضم وا 

 يف خدماهتا أ هنيت اليت تكل من بدال    املَخلوقات لتكل معسكر اىل ربيع لك ال رض وجه حتول وكذا

 سعة عىل قاطعة دالةل يدل.. جديد من يستنفر مطيع جنديل  ك هنا الفطرية هممهتا مهنا لك واداء اخلريف

 .امل طلقة حامكيتك
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شارات يشري حيوان لك نأ   فكام وكذا حاطة  اىل احليواانت بعدد ا   للك حمكتك وُش  ول شئ، بلك علمك ا 

 ال جزاء بني خلط بال ادّلقَة، غاية يف وحمكة العمق، غاية يف بعمل للاكئنات، مصغرة كنسخة خبلقها..  شئ

 مهنا لك خلق فا ن..  صوالنق والسهو خطأ   وبال اكفة، للحيواانت املتباينة الصور بني حتري وبال امل ختلطة،

تقان روعة يف خلقا   كذكل  حسن كامل اىل يشري.. احلمكة يف وخارقة الصنعة يف معجزة جيعهل مما وامجلال، اال 

 .ونرشها عرضها يف وترغب حتهبا اليت الّصنعة تكل. جاملها غاية واىل الرابنية، صنعتك

آمالها رغباهتا مجيع وتلبية لطف،وال الرقة غاية يف تربية الصغار وخباصة مهنا لك تربية وكذا شارات   تِشري.. وأ  ا 

 .لعنايتك الرائع امجلال اىل حمدودة غري
#62 

ن   ايَ   !َرِحمي   ايَ  َرمح 

 !ال ِمني الَوع د َصاِدَق  ايَ 

ينِ  يوم َماكل ايَ   !ادِلّ

رشاد وسمل عليه هللا صىل ال كرم رسوكل بتعلمي علمت لقد آنك واب   :أ نه احلكمي قرأ

 املشاعر واولو احلياة، من امل ختارة اخلالصة يه والروح الكون، من منتخبة نتيجة اعظم ةاحليا دامت ما

 الاكئنات ومجيع املـشاعر، أ ويل أ مجع هو واال نسان ال رواح، ذوي اقسام بني من اخلالصة النتيجة مه

 َلجلهم، نياادل اىل بعثوا وقد ال رواح ذلوي مسخرون احلياة وذوو احلياة، ل جل وساعية مسخرة بدورها

نَسان مَسخرونَ  اَلرواح وذوو  وخالقهم بفطرهتم، خالصة حمبة خالقهم حيبون والناس دامئا ، عونه ويف لال 

نسان واس تعداد وس يةل، بلك الهيم نفسه وحيـبب حيهبم  واىل ابق أآخر عامل اىل تتطلع املعنوية وأ هجزته اال 

ليه، ويتوقان البقاء ليطلبان وشعوره قلبه وان أ بدية، ُأخرى حياة  غري بأ دعية خالقه اىل ليتوسل لسانه وان ا 

غضاب مطلقا   فالميكن.. البقاء طالبا   حمدودة خساطهم احملبوبني امل حّبني الناس ا   بعهثم بعدم أ بدية بعداوة وا 

ماتهتم، بعد  يأ بد عامل يف سعيد عيش لنيل حبمكة ادلنيا هذه اىل وُأرِسلوا خادلة حملبة أ صال   خلقوا قد ومه ا 

 .أآخر

و اذلي أ ن اىل تشري اال نسان عىل امل تجلية احلس ىن ال سامء ا ن مث آة ه   يف ال سامء تكل لتجليات عاكسة مرأ

ن نعم. البقاء عامل يف ال بدية بتجلّياهتا س يحظ  الفانية القصرية احلياة هذه ادق اخلليل ا   يكون للخادل الصَّ

آة وأ ن خادلا ،  احليواانت أ رواح أ ن: الصحيحة الّرواايت من يفهم وكام .بقاءها يس تلزم للبايق الشاعرة املرأ

 كهدهد أ جسادها؛ مع البقاء عامل اىل س متيض احليواانت من خاصة أ فراد بعض أ رواح وأ ن دامئة، ستبق 

50



 الكهف أ حصاب ولكب الَسالم، عليه صاحل وانقة الّسالم، عليه سلامين ومنل
1
 سيتجّسد مهنا نوع لك وأ نَ  ،

 .ذكل لكها تقتيض والّربوبية الرمحة وكذا واحلقيقة، فاحلمكة.. ياان  أ ح  ال س تعامهل جبسد

--- 
1
 ابراهمي وجعل صاحل انقة اجلنة تدخل احليواانت من عرشة: مقاتل ماقال عىل املؤمنني مع اجلنة يدخل انه روي  

 وانقة هفالك  احصاب ولكب بلقيس وهدهد سلامين ومنةل عزير وحامر يونس وحوت موىس وبقرة اسامعيل وكبش

 تفسري انظر( الانوار مشاكة ىف ذكره) اجلنة ويدخلون كبش صورة عىل يصريون فلكهم وسمل عليه هللا صىل محمد

 .املرتمج - ، 1/181 القرطىب تفسري و للبوسوي 9/111 البيان روح
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 !!قيوم   ايَ  قَدير   ايَ 

عور وذوي ال رواح وذوي احلياة ذوي مجيع ا ن  وخسروا انت، ملكك ىف فطرية فبوظائ وّظفوا قد الش 

 .وحمكتك ورمحتك وتدبريك وابرادتك وحدك، وق درتك وبق وتك أ نت، ربوبيتك ل وامر

ن ّرت قد مهنا قسام   وا  نسان وذللت خس   فلكل . فطرة وجَعزه لضعفه بل وغلبته البقّوته رمحتك، دلن من لال 

س ِبّح واملقال احلال بلسان به، اخلاّصة عبادته يؤدي حيوان قّدسا   ومعب وده وابرءه خالقه ا  م  اّيه م   القصور من ا 

آالئِهِ  ل نعمه شاكرا   حامدا   والرّشك  .وأ

بحانَك ه ور بشدة اختف  اَيمن س   بحانكَ ! الظ   !الكبايء بعظمة احتجب اَيمن س  

يّن  ك ا  ناداي   ال رواح ذوي مجيع بتسبيحات ُأقّدس  بحانك: م  َّ  املاء من َجعل اَيمن.. س    ..يحّ  شئ لك 

 !العاملني َربَّ  ايَ 

هل ايَ   !والآِخرين ال ولني ا 

مواِت  َربَّ  ايَ   !وال رضني السَّ

ولِ  بتعلمي علمت   لقد آمنت احلكمي الق رأآن وبدرس وسمل عليه هللا صىل ال كرم الّرس   :أ نه وأ

َماء مثلام جر والبحر والب وال رض والفضاء السَّ  وذراهتا، زاهئاوأ ج بأ فرادها تَعرف ك.. واحليوان والنبات والشَّ

جوِدكَ  عىل وتشهد  خالصة مه اذلين والاصفياء وال ولياء ال نبياء فان وتشري، علهيام وتدل   َوحدتك، وعىل و 

 وجودك بوجوب وخيبون يشهدون الكون، خالصة مه اذلين احلياة ذوي خالصة هو اذلي اال نسان نوع

شاهدات اىل امل ستندة التواتر مئاتو  ال جامع مئات بقوة قاطعا   اخبارا   وأ حِديتك، ووحدانيَتك  قلوهبم م 

لهاماهتا وكشفياهتا وعقوهلم خباراهتم ويثبتون وبقطعيهتا، واس تخراجاهتا وا  م ا   وبراهيهنم وكراماهتم مبعجزاهِتِ
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لهام فهيا وليس.. الغيب س تار ىف هبا امل خبة اذلات اىل تومئ غيبية خاطرة القلوب يف ليست نعم،. اليقينية  ا 

 بيوج صادق
#64 

 احل س ىن وأ سامئك القدس ية صفاتك عن تكشف يقينية عقيدة فهيا وليست.. فهيا امل لهمة اذلات اىل الرؤية

ود واجب أ نوار يشاهد نوراين قلب وال ولياء ال نبياء يف وليس... اليقني حبّق  كشفا   ج  .. اليقني بعني الو 

 وحدته براهني ويثبت شئ للك خالق دوجو  وجوب أآايت يصّدق منور عقل والصّديقني ال صفياء يف وليس

الّ .. اليقني بعمل شارة ويعرض دالةل، وميكل شهادة، ويشهد ا  وِب  عىل ا  ج   امل قدسة صفاتك وعىل وجوِدكَ  و 

 ...احل س ىن أ سامئك وعىل أ حديتك وعىل وحدتك وعىل

 وال صفياء اءوال ولي ال نبياء مجيع س يد ل خبار امل صّدقة الباهرة امل عجزات من معجزة هناك وليست

ول   ذكل وخالصهتم ورئيسهم والصديقني امية حقائقه من والحقيقة وسمل عليه هللا صىل ال كرم الرس   السَّ

آية وال حلقانيته، امل ظهرة آن القاطعة التوحيد أآايت من أ  امل قدسة الكتب مجيع يلخص اذلي البيان امل عجز للقرأ

ميانية والمسأ ةل احلقة، شارة وتعرض دالةل، ومتكل شهادة، وتشهد الّ ا  .. القدس ية مسائهل من ا   وجوِب  عىل ا 

 .اجلليةل صفاتك وعىل احل س ىن اسامئِك وعىل أ حديتك وعىل وحدتك وعىل املقدسة صفاتك وعىل وجوِدكَ 

ادقني امل خبين اولئك مجيع يشهد ومثلام  وكراماهتم معجزاهتم اىل مستندين الآالِف، مبئات يعدون اذلين الصَّ

وِدكَ  عىل وجحجهم، ج  تفاق ابال جامع ويثبتون - خيبون فا هنم.. وحدانيتك وعىل و   عظمة مدى عن - واال 

بتداء   اجلارية ربوبيتك جالل دارة من ا  ر ا  و   أ خف  معرفة اىل شئ، بلك امل حيط ال عظم للعرش اللكية ال م 

آماهل ورسائره للقلب اجل زئية واخلواطر اخللجات ليه واال س امتع وأ دعيته وأ دارت ا   عظمة مدى ويعلنون.. هوا 

 خلق بسهوةل شئ أ كب وختلق واحدة، دفعة - أ عيننا أ مام - احملدودة غري امل ختلفة ال ش ياء توجد اليت قدرتك

 .فعال   فعل مينع أ ن دون حرشة، أ صغر

مك يف الكون صريت اليت امل طلقة رمحتك سعة عن - وجحجهم مبعجزاهِتم ذكل ويثبتون - خيبون أ هنم ومثلام  ح 

نسان، وخباصة ال رواح ذلوي منيف قرص  واليت وال نس، للجن ال بدية والسعادة اجلنة أ عدت واليت لال 

 اليت امل طلقة حامكيتك سعة وعن..قلب أ جعز وتلطيف لتطمني وتسع  يح اكئن أ صغر مطلقا   التنىس

 ويدلون هدونيش  فاهنم.. الس يارات اىل اذلرات من اخمللوقات أ نواع مجيع ل وامرها وختضع وتوظف تسخر

تفاق ابالجامع - كذكل ويشريون حاطة اىل - واال   امل حيط علمك ا 
#65 

 حوادث مجيع جسل واذلي أ جزائه، بعدد رسائل يضم كبري كتاب حبمك الكون جعل اذلي شئ بلك
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مام" يف املوجودات  فهارس البذور أ ودع واذلي "احملفوظ اللوح" جسال وهام "مبني كتاب" ويف "مبني ا 

 ابنتظام حياهتم توارخي املشاعر أ ويل رؤوس يف احلافظة القوى مجيع يف أ مىل واذلي اكفة، ناجههاوم  ال جشار

 كثرية حكام   موجود لك قدلت اليت شئ، لك امل قدسة حمكتك ُشول عىل كذكل ويشهدون..  خطأ   ودون

 بعدد مصاحل ياةح  ذي لك يف أ ردفت واليت أ مثارها، بعدد نتاجئ جشرة لك متدل  مبا اعطت أ هنا حىت جدا ،

 مبوازين أ يضا   هجزه فقد عدة بوظائف اال نسان لسان توظيفها مع أ هنا حىت وخالايه، أ جزائه بعدد بل أ عضائه،

س مترار عىل أ يضا   يشهدون ومه. ال طعمة أ ذواق بعدد ذوقية  الظاهرة - وامجلالية اجلاللية ال سامء جتليات ا 

آاثرها آالئك اس مترار وعىل الآابد، أ بد يف أ هبرهاو  صورة بأ سطع ودواهما - ادلنيا هذه يف أ  يف أ مثالها امل شاهدة أ

نيا هذه  هذه يف هبا حظوا اذلين امل ش تاقني موافقهتا وعىل السعادة، دار يف وملعاان   هباء اكرث وبقاهئا الفانية ادل 

 .اخللود يف هلم ومصاحبهتا ادلنيا

ول   س  آن الباهرة، معجزاته من مئات اىل مستندا   - امل قدمة يف - وسمل عليه هللا صىل ال كرم فالرَّ  الكرمي والقرأ

آايته اىل مستندا    أ قطاب ومه ال ولياء ومجيع النرية، ال رواح ذوو ومه السالم علهيم ال نبياء مجيع مث اجلازمة، أ

 بديةال   ابلسعادة وال نس اجلن يبرشون.. امل نورة العقول أ رابب ومه ال صفياء ومجيع النورانية، القلوب ذوي

ستنادا    - عليه ويشهدون هبذا يؤمنون ومه - جبهمن الضالني وينذرون  الوعد من وتكرارا   مرارا   ماذكرته اىل ا 

عامتدا   امل قدسة، والصحف الساموية الكتب مجيع يف والوعيد  اكلقدرة الق دس ية وشؤونك صفاتك عىل وا 

 بكشفياهتم ويبرشون ربوبيتك، وسلطان كلجال بعزة ووثوقا   وامجلال، واجلالل واحلمكة والعناية والرمحة

 .اليقني بعمل الراخسة وبعقيدهتم ومشاهداهتم

ةِ  واَيذا اجلاَللِ  اَيذا قَهَّار   ايَ ! الكرمي الَوعدِ  َصاِدَق  ايَ ! َرحمي   ايَ  َرمَحن   ايَ ! َحكمي   ايَ  قَادر   ايَ   َوالَعظَمةِ  الِعزَّ

 !..واجلاَللِ 

نك  الصادقني أ وليائك من العدد هذا لكَّ  ابلكذب توِص  أ ن عن مطلق مزّنه متعال وأ نت مطلق، مقدس ا 

 ..امل قدسة وشؤونك اجلليةل وصفاتك العديدة ووعودك
#66 

 عبادك من اليعد مما صادرة ودعوات أ دعية من ماالحيد وترد ربوبيتك، سلطنة جازما   تقتضيه ما فتحجب

ليك أ نفسهم وحببوا وأ حبوك أ حببهتم اذلين املقبولني  متعال وأ نت مزّنه، فأ نت... والطاعة والتصديق ال مياناب ا 

ناكرمه يف كبايئك لعظمة يتعرضون اذلين والكفر الضالةل أ هل تصديق عن مس تغن مطلق  احلرش، ا 

 وبتكذيهبم وعصياهنم بكفرمه ربوبيتك ورأ فة أ لوهيتك هيبة وميسون جالكل عزة عىل التجاوز يف ويتسببون
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 .وعدك يف ا ايك

 غري والقبح الظمل هذا عن وأ نزهها - والهناية حد بال - امل تناهية غري ورمحتك وجامكل لتكعدا أ قدس فأ ان

بَحانه):  الكرمية الآية وجودي ذرات بعدد أ تلو أ ن وأ رغب املتناهيني  (كبريا   عل ّوا   يقولونَ  عام وتعاىل س  

ن بل. (41: الارساء)  ويبرشون يشهدون - قيوناحلقي  سلطنتك دعاة مه اذلين أ ولئك - الصادقني رسكل ا 

آالئك وكنوز ال خروية رمحتك خزائن اىل اليقني وعمل اليقني وعني اليقني حبق ويشريون  البقاء، عامل يف أ

 أ عظم بأ ن امل ؤمنني عبادك ويرشدون السعادة، دار يف خارقا   اتما   جتليا   احل س ىن أ سامئك جتليات وتكشف

 .الكبى احلرش حقيقة: هو وحامهيا وُشسها ئقاحلقا مجيع مرجع هو اذلي "احلّق " ال مس شعاع

 !.والصديقني ال نبياء َربَّ  ايَ 

 أ نت، وتدبريك وبأ رادتك أ نت، وقدرتك وبأ مرك أ نت، ملكك يف وموظفون مسخرون مجيعا   أ ولئك ا ن

 يف والهتليل والتحميد والتكبري والتسبيح ابلتقديس ال رضية الكرة أ ظهروا وقد.. أ نت وحمكتك وبعلمك

 .للعبادة مسجد اكب حمك يف الكون وأ برزوا لذلكر ماكن عظمأ   حمك

مواِت  َواَيَربَّ ! اَيريب  !وال رضني السَّ

 !شئ لك َخاِلَق  َواي! َخاِلقي ايَ 

رادتك قدرتك حبق  وال رض بنجوهما، الّسَموات هبا خسرت اليت ورمحتك وحامكيتك وحمكتك وا 

 :اعهاوانو  كيفياهتا جبميع اخمللوقات ومجيع مبش متالهتا،
#67 

 ..نفيس يل خَسّر

 ..مطلويب يل وخّسر

آن ليخدموا "النور رسائل"لـ الناس قلوب وخّسر  ..واال ميان القرأ

مياان   وال خواين يل وهب  .اخلامتة وحسن اكمال   ا 

 ..الّسالم عليه ملوىس البحر خسرت وكام

براهمي النار وخسرت  ..السالم عليه ال 

د واحلديد اجلَبالَ  وخسرت  ..لسالما عليه دلاو 

 ..السالم عليه لسلامين واجلن ال نس وخسرت
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 ..والسالم الصالة   عليه حملمد   والقمر الّشمس وخسرت

 ."النور رسائل"لـ والعقول القلوب خّسر

 وأ سعدان.  هجمن انر ومن القب عذاب ومن والش يطان النفس رشّ  من النور رسائل طلبة واحفظ واحفظين

 .اجلنة فردوس يف

آمني، أآمني، آم أ  .نيأ

َحانَكَ ) ب  الّ  لَنَا ِعمل َ  ال س   َتنَا َما ا  نّكَ  عَلّم   (احلَكمي   الَعلمي   أ ن َت  ا 

آِخر  ) د   أ نِ  َدعوامه   وأ َ  َرِبّ  هلل احلَم   (الَعالَِمني 

آن من اقتبس ته اذلي ادلرس هذا ا ن  الكبري اجلوشن ومن الكرمي القرأ
1
 - 

 فا ن. فكرية ادةعب الرحمي ريب ابب عىل أ عرضها - نبوية مناجاة هو اذلي

آن مستشفعا   برمحته أ لوذ فا ين تقصري مين بدر قد اكن  الكرمي القرأ

 .تقصريي عن العفو راجيا   الكبري واجلوشن

 النوريس سعيد

--- 
1
. عنه هللا ريض العابدين زين الامام برواية رائعة نبوية مناجاة وهو. للصدر يس تعمل اذلي ادلرع يعين: اجلوشن  

آخر مقطع لك وبني اجلليةل، والصفات الالهية سامءالا ادلعاء هذا يتضمن  الامان أ نت الا الاهل اي س بحانك: )وأ

 .املرتمج -(  النار من جننا. . . النار من خلصنا. . . النار من اجران الامان

#68 

% 

 الرابع الشعاع
 الرابع الشعاع وهو والرتبة، املعىن حيث من اخلامسة اللمعة هو الشعاع هذا

 احلادي املكتوب من والثالثني احلادية للّمعة واملقام، الصورة يثح  من القمي

 :الكرمية للآية جليةل هممة نكتة عن عبارة وهو والثالثني،

آل) (الوكيل ونعم هللا حسبنا)  (.181: معران أ

 :تنبيه

 القارئ عىل خيف  قد اذلي الاهبام من بشئ البحث تس هتل اذ الاخرى، الكتب ختالف النور رسائل ان
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 فاملرتبة. الرساةل هذه والس امي رويدا ، رويدا   معانهيا عن وتكشف تدرجييا ، تتوحّض  اهنا االّ  عليه، يغمضو 

 شفاء   يب خاصة بصفة املرتبة هذه برزت وقد. غالية قمية حقيقة اهنا مع غامضة ومعيقة  دقيقة مهنا الاوىل

 احليوية غاية يف اميانية ومعامةل ال مهية، ايةغ يف شعورية حمامكة صورة عىل برزت الغائرة، املتنوعة ل دوايئ

 اكنت من االّ  هبا ويستشعر اتما   تذوقا   يتذوقها ان اليمتكن قد هنا ومن. اخلفاء غاية يف قلبية وحماورة ،

 .مشاعري مع متجانسة معي، متوافقة مشاعره
#69 

مِ   الّرحمي الّرمحنِ  هللا بس 

 (الَوكيل وِنعمَ  هللا َحسب نا)

 من انواع مخسة وانتابتين الغ ربة، من أ لوان مخسة يف وقعت   شئ، لك من ادلنيا ارابب ينجّرد حيامن

 انوار من النور رسائل يف ما اىل التفت ومل. الش يخوخة زمن يف والعنت الآالم من الناش ئة الامراض

 وحتسست قليب اىل مبارشة نظرت وامنا - والضيق الضجر اورهثا غفةل جراء -  مشّوقة وامدادات مسلّية

 :فرأ يت رويح،

 عظمي شوق يفّ  ويتحمّك  للوجود، شديدة حمبة عىلّ  وهتمين للبقاء، القوة منهتى  يف عشق عيلّ  يس يطر انه

 فقلت ويزيهل، البقاء ذكل يطفئ هموال   فناء   ان غري. هل الهناية وفقر هل الحدّ  جعز من يفّ  يمكن ما مع للحياة،

 الفؤاد حملرتقا الشاعر قال مثلام - هذه حاليت يف -
1
: 

 الابد، اىل تّواق   والقلب ، اجلسد فناء تقيض اال هل حمكة

 ..الضمد اجياد يف لقامن حار ومكد، بالء   من نفيس لهف

 :قائةل تغيثين ( الَوكيل وِنعمَ  هللا َحسب نا) الكرمية ابلآية واذا ايئسا ، رأ يس فطأ طأ ت

 ومراتهبا انوارها من فقط تسعا   وكتبت. يوم لك يف مرة ةمخسامئ بدوري فقرأ هتا.. وامعان بتدبر جيدا ، أ قرأ ين

 اىل فاحيلها اليقني، بعني ال اليقني، بعمل املعروفة تفاصيلها أ ما اليقني، بعني يل انكشفت اليت الغزيرة القمية

 .النور رسائل

--- 
1
 امكل ."مالطية" اليةلو قريبة قرية يف ودل تريك صويف شاعر( م1154 -1117) املرصي نيازي الشاعر املقصود  

 وعوائد العرفان موائد احلس نني، رساةل :مهنا ومؤلفات شعر ديوان هل "املرصي"بـ فلقب الرشيف الازهر يف دراس ته

 .(26/اللمعة - اللمعات :انظر).العلمية اس تانبول مدارس يف الارشاد توىل .الاخوان هداية الاحسان،
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#70 

 الاوىل احلسبية النورية املرتبة

. وبقائه كامهل واىل املطلق الاكمل ذكل وجود اىل بل أ ان، بقايئ اىل متوهجا   ليس البقاء، عشق من يفّ  ما ان

 وهو ماهييت، يف - وامجلال الكامل ذي - املطلق الاكمل اسامء من امس   جتليات من لتجل   ظل   لوجود وذكل

 الغفةل، بسبب واتهت سبيلها ضلت الفطرية احملبة هذه ان االّ  - سبب اىل َ   داع دون اي - ذلاته احملبوب

آة بقاء وعشقت ابلظل فتش بثت  .املرأ

 حبق وتذوقت   وشاهدت، فاحسست  . الس تار رفعت حىت (الَوكيل وِنعمَ  هللا َحسب نا) جاءت ان ما ولكن

ذعاين امياين يف مهنا، وأ مكل افضل بل بنفسها، موجودة وسعادته، البقاء ذلة ان: اليقني يقاين وا   يقالبا ببقاء وا 

لهىي؛ ريب وبأ نه الكامل، ذي  امياين بشعور يتقرر اذ متوت، ال ابقية حقيقة يل يتحقق س بحانه ببقائه ل نه وا 

، ال مس   ظال   تكون ماهييت أ ن"  ."متوت فال رسمدي، ال مس   ابق 

 اتية،اذل احملبة   - املطلق احملبوب وهو املطلق الكامل وجود عىل الباعث - الامياين الشعور بذكل ت ش َبع وكذا

 .الشديدة الفطرية

 الاكئنات كامالت - س بحانه ووجوده الرسمدي البايق بقاء خيص اذلي - الامياين الشعور بذكل ت عرف وكذا

آالم من ي نقذ ابلكامل الفطري الافتتان ان وي عمل عهنا، وت كشف ابذلات الانسان نوع ومزااي ومزاايها،  غري أ

 .ويتذلذ فيتذوق حمدودة،

 ابالميان عامة ملكه مع وشاجئ وتتودل الرسمدي، البايق ذكل اىل انتساب   الامياين الشعور بذكل يتودل وكذا

كل   اىل - الاميان بنور - املرء فينظر الانتساب، بذكل  .معىن   فيس تفيد ملكه، اىل كنظره حمدود غري م 

 جبميع رتباطوالا االتصال يش به ما والعالقة الانتساب وبذكل الامياين الشعور بذكل يتكون وكذا

 من - الثانية ابدلرجة يأ يت اذلي الشخيص وجوده غري - حمدود غري وجود   يتودل احلاةل هذه ويف املوجودات؛

 فهيدأ   كوجوده وجود ك نه حىت واالتصال، والعالقة والارتباط والانتساب الامياين الشعور ذكل هجة

 .الوجود جتاه الفطري العشق
#71 

 والفضل؛ الكامل اهل مجيع مع اخوة والارتباط والعالقة والانتساب مياينالا الشعور بذكل تتودل وكذا

 وجود معرفة بفضل والفضل، الكامل اهل من والحيصون اليعّدون اذلين اولئك والميح  يضيع ال وعندها

 ودوام واجعاب وتقدير حبب هبم يرتبط اذلين الاحبّة، من يعد ال ما بقاء فيورث وبقائه، الرسمدي البايق
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 .ساميا   رفيعا   ذوقا   الامياين الشعور ذكل صاحبَ  هلمكام

 احضي اذلين - احبايئ مجيع سعادة من انش ئة حمدودة، غري بسعادة الاحساس عىل قادرا   رأ يتين وكذا

 والانتساب الامياين الشعور بوساطة وذكل - سعادهتم اجل من ورسور رىض بلك وببقايئ حبيايت

 ببقاء فانه ولهذا. هبا ويتذلذ امحلمي صديقه بسعادة يسعد الرؤوف الصديق اذ والاخوة؛ والعالقة والارتباط

 والاولياء السالم علهيم الانبياء ومه احبايب، ومجيع سادايت مجيع ينجو وبوجوده، الكامل ذي البايق

 احبايب مجيع وينجو ، الكرام واحصابه وأآهل وسمل عليه هللا صىل الاكرم الرسول مقدمهتم ويف والاصفياء

 بذكل هذا فأ حسست خادلة، رسمدية سعادة وينالون الابدي الاعدام من لكهم ينجون الحيصون، اذلين

 بسبب عظم ، سعادة فغمرتين خالصا ، ذوقا   وتذوقهتا سعاداهتم من شئ عيلّ  فانعكس الامياىن الشعور

 .واحملبة والارتباط والاخوة العالقة تكل

آالم من نجايتب  لها المنهتى  روحية سعادة َغرتين وكذا  جنيس، اببناء عالقيت  من انش ئة حمدودة، غري أ

مياين بشعور فقدأ حسست اقاريب، عىل وشفقيت  حبيايت أ فدهيم واذلين ومعىن   ونس با   نسال   اقاريب مجيع ان ا 

 احسست.. واهمايت أآابيئ املقدمة ويف واخملاطر، املهاكل من خالصهم ل جل - فطري واعزتاز بفخر - وبقايئ

آالم ومن الابدي والاعدام والعدم الفناء من جونين اهنم  ببقاء مطلقة واسعة رمحة وينالون حمدودة، غري أ

 القارصة اجلزئية شفقيت من بدال   وحتمهيم ترعامه مطلقة واسعة رمحة وان س بحانه؛ وبوجوده احلقيقي البايق

 اان تذلذت   براحته، الراحة وتذوق ودلها بذلة الوادلة تتذلذ فكام. ومغ أ مل مبعث يه واليت لها التأ ثري اليت

 وبتنعمهم الواسعة، الرمحة تكل حامية حتت ابنضواهئم علهيم، اشفق اذلين اولئك مجيع بنجاة وسعدت   كذكل

 .الاعامق من هللا فشكرت الشعور، هبذا جذال   فرحا   وانرشحت ظلها، يف
#72 

 ووظيفة سعاديت ومبعث حيايت مثرة يه اليت "النور رسائل" جناة الامياين الشعور بذكل علمت وكذا

 بل الامياين، الانتساب بذكل وعلمت والنفع، اجلدوى عدم ومن والضمور والضياع الفناء من جناة   فطريت،

، بامنهئا واحسست طرية، نرضة الرسائل تكل ببقاء شعرت مثارها ودواهما ببقاهئا بل معىن  . اينعة مثرات وا 

 احساسا   الذلة بتكل احسست ولقد بقايئ، ذلة كثريا   تفوق معنوية ذلة هذا يف أ ن التامة القناعة يل حفصلت

آمنت ل نين اكمال ، حقا    وقلوهبم الناس ذاكرة يف النور رسائل التنقش وبوجوده الكامل ذي البايق ببقاء أ نه أ

 هناا عن فضال  . والروحانيني الشعور ذوي من حمدودين غري خمللوقات مطالعة موضع ايضا   تكون بل وحدها

 بمثرات وتزتين - وتعاىل س بحانه هللا رىض موضع اكنت ان - احملفوظة الالواح ويف احملفوظ اللوح يف ترتسم
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آن   وجودها أ ن  س امي وال والثواب، ال جر  القرأآن اىل انتساهبا حيث من رابين بنظر وحظوهتا واحد، بأ

لهىي والرىض النبوي ابلقبول ونيلها الكرمي  لكهم ادلنيا اهل وقدر اجعاب من واجلّ  ماعظ - هللا شاء ان - اال 

آن الرسائل تكل خدمة يف يه سعاديت ان وعلمت.. لها  ابلتضحية حني لك اس تعداد عىل وانين. الكرمي للقرأ

بقاء وببقايئ حبيايت فادهتا ودلواهما - وتدمعها الاميانية احلقائق تثبت اليت - الرسائل تكل من رساةل لك ال   وال 

 ابلبقاء تنال الرسائل تكل ان - الامياين الانتساب بذكل - فهمت وعندها. هللا عند وملقبوليهتا الآخرين

لهىي  َحسب نا): قوة من امكل ما بلك قلت ذلا. ضعف مبائة هبا واجعاهبم الناس تقدير يفوقان واجعااب   تقديرا   اال 

 (.الَوكيل وِنعمَ  هللا

 وحياة ابداي   بقاءا   مينح اذلي وبوجوده اجلالل ذي يقالبا ببقاء الاميان ان الامياين الشعور بذكل علمت وكذا

. دامئ لبقاء الفانية،ووسائل احلياة لهذه ابقية مثرات  الصاحلة الاعامل يه اليت الاميان مثرات وان دامئة

 بقايئ ترتك ان اقنعهتا اي ممثرة، ابسقة جشرة اىل لتتحول قرشهتا ترتك اليت اكلبذرة اكون ان نفيس فاقنعت  

 بقاءه حسبنا نعم. (الَوكيل وِنعمَ  هللا َحسب نا): نفيس مع فقلت. ابقية مثرات لتعطي ابلقرشة الشبيه ويادلني

 .س بحانه

 منور، عامل الرتاب س تار وراء ان ؛ ابلعبودية والانتساب الامياين الشعور بذكل اليقني، بعمل علمت وكذا

 رتفعس املوىت، حتهتا يرزح اليت الثقيةل الرتابية الطبقة وان
#73 

 من فقلت. كذكل العدم ظلامت اىل اليؤدي القب ابب من اليه يدخل اذلي النفق وان. عهنم

 .(الَوكيل وِنعمَ  هللا َحسب نا):الاعامق

 يتوجه اذلي الوقت يف انه الامياين الشعور بذكل اليقني، حبق وعلمت اتما ، احساسا   احسست وكذا

 عن ضلَّ  قد انه االّ  هجتني، من وجوده واىل الكامل ذي البايق اءبق اىل فطريت يف جدا   الشديد البقاء عشق

آة فتشبث دونه، اس تار من الااننية اسدلته ما بسبب حمبوبه ن اذ. غواي   حائرا   فصار هبا، وافتنت ابملرأ  ما ا 

 قد املعشوق، واملعبود فطرة، واحملبوب ذلاته، احملبوب املطلق، للكامل امس ظل من ماهييت عىل هيمين

 اكف وحده هو اذلي اذلايت الكامل وبيامن. القوي والراخس الغور معيق هو اذلي هذا، البقاء عشق رثأ و 

 ابحسانه فانه ذاته، دون شئ واليقتضيه غرض، او سبب حملبته اليدفع حيث والافتتان، للعبادة وواف

آنفا   اكملذكورة - ابقية مثرات وانعامه  ادلنيوية احلياة من ابلوف الجلها ي ضح  ان مهنا لك تس تحق واليت - أ

 العشق ذكل هذا ابحسانه رخّس  قد اذلايت الكامل ذكل أ ن احسست فقد واحد، وبقاء واحدة الحبياة وبقاهئا
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بنا): وجودى ذرات جبميع لقلت يل تيرّس  فلو اكرث، ومّعقه الفطري مَ  هللا َحس   بتكل قلته بل (الوكيل وِنع 

 .النية

لهىي البقاء فوجد بقائه عن يتحرى اذلي ينالاميا الشعور ذكل اورثين ولقد  من عدد اىل ارشت   كام - اال 

 فقلت رويح، مبجامع واخذا لكه كياين عيلّ  ملاك وشوقا   ذوقا   ومنحىن -..كذا.. كذا بـ املبتدئة ابلفقرات مثراته

 .(الَوكيل وِنعمَ  هللا َحسب نا) نفيس ومع قليب اعامق ومن قوة، من امكل ما بلك

 الثانية احلسبية وريةالن املرتبة

 لفّتين، اليت الغربة تكل ومع كياين، يف املس تقرة الش يخوخة ومع فطريت، يف الاكمن املتنايه غري جعزي مع انه

ردت وقد يل، املعني وجود عدم ومع  هذا يف.. وبدسائسهم جبواسيسهم ادلنيا ارابب هامجين شئ لك من ج 

 :قائال   قليب خاطبت ابذلات الوقت

 نقطة من - يل اي - هل ليس أ وَ .. اليدين مكبّل مريضا   ضعيفا   واحدا   خشصا   هتامج عارمة كثيفة جيوشا   ان"

 ."استناد؟
#74 

آية فراجعت  :فاعلمتين (الَوكيل وِنعمَ  هللا َحسب نا) أ

 لك يف اتم ابنتظام جيهّز حبيث مطلقة، قدرة ذي عظمي سلطان اىل الامياين الانتساب هبوية تستند انك

 الامم من نوع الف اربعامئة من املتشلكة واحليواانت النبااتت جيوش مجيع الارض سطح عىل يعرب  مومس

 ويلبسهام والطيور الاجشار وهام العظميني جيش يه مالبس فيجدد. لها الالزمة والاهجزة ابالعتدة والطوائف

 فساتني يبدل مثلام راءالصح ونقاب اجلبل لباس يبدل انه حىت وشاراهتام، انواطهام مبدال   جديدة، مالبس

 الانسان مقدمهتا ويف - لالحياء الهائل اجليش ارزاق مجيع ويوزع. امجليةل الطيور واثواب اللطيفة ادلجاج

 بل وغريهام والسكر اللحم مس تخلصات من الاخرية الآونة يف املعارص الانسان اكتشفه ما البشلك -

 الاطعمة، انواع مجيع  مس تخلصات فهىي مرة، مائة تفوقها بل بكثري وافضل امكل مس تخلصات بصورة

 تكل ايضا   يغلف فانه ذكل عىل زد. والنوى البذور تسم  اليت تكل رحامنية مس تخلصات ويه

 صغرية وصنيديقات ع ليبات يف وحيفظها ومنوها، وانبساطها نضجها مع تتناسب قََدرية بأ غلفة املس تخلصات

 للغاية مطلقة وبسهوةل جدا   متناهية برسعة "ن. ك" معمل يف تصنع ايضا   الصنيديقات وهذه جدا ، وصغرية

آن أ ن حىت هائةل، وبوفرة  (.118: البقرة) (فيكون ك ن هل   يقول   فامنا): تعاىل بقوهل ذكل يذكر الكرمي القرأ

 واحدة، مدينة  حباجة التفي وقد نفسها املواد من ومتكونة متشاهبة اخلالصات تكل مجيع ان من الرمغ وعىل
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 غاية يف ابطعمة اكفة الارض مدن ميل   أ ن ميكن ما واحد صيف مومس يف مهنا ي نضج الكرمي لرزاقا فان

 .والتنوع الذلة

 اىل والاعامتد الاستناد اذن ميكنك الامياين، الانتساب هبوية هذه مثل استناد بنقطة ظفرَت  قد دمَت  مفا

 تكل من ادلرس ذكل أ تلق  كنت لكام ئةلها معنوية بقوة احّس  كنت   لقد وحقا   مطلقة، وقدرة عظمية قوة

 العامل يف اعدايئ مجيع هبا احتّدى ان من ميكّنين ما اال مياين الاقتدار من امكل انين اشعر فكنت الكرمية، الآية

 (.الَوكيل وِنعمَ  هللا َحسب نا): رويح اعامق ومن رددت   ذلا وحدمه، امايم املاثلني وليس
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 فقالت. هلام اس متداد نقطة اانل يك املتناهيني غري واحتيايج فقري حيث من نفسها الكرمية الآية وراجعت

 : يل

 يفرش وانه اخمللوقات، اعاشة دفرت يف مسّجل وامسك ومبملوكيتك، بعبوديتك كرمي ماكل اىل منتسب انك

 متنوعة ابطعمة اايها مزينا   مرة مائة من اكرث ويطوهيا يبسطها بل ويرفعها وصيف ربيع لك يف نعمه سفرة

 الزمان س ين ك ن حىت جامد تراب ومن العبد الحيتسب حيث ومن العدم ومن الغيب عامل من يأ تهيا ذليذة

 رحمي، رزاق أآالء ملراتب ومعرض رمحته واطعمة احسانه لمثرات مرتادفة متعاقبة حصون س نة لك واايم

 هل، العبودية هبذه واحساس رشعو  كل اكن فان. املطلق الغين هذا ملثل عبد   فانت. وجزئية لكية مبراتب

 ..ذليذة شهية مدار يصبح ال لمي فقرك فان

 .بعينه الصدق انه نعم.. نعم: نفيس مع فقلت. الكرمية الآية من املعىن هذا من حظي أ خذت قد بدوري واان

 .(الَوكيل وِنعمَ  هللا َحسب نا): هللا عىل متولك   ورددت

 الثالثة احلسبية النورية املرتبة

 وان ادلنيا، مع تنفصم عالقايت ان وجدت عيّل، الظمل وأ نواع الغربة وأ لوان الامراض خناق ش تدا حيامن

 االثناء هذه ففي. دامئة وسعادة ابقية ململكة مؤهل وانك ابدية، اخرى دلنيا مرحش ابنك يرشدين الاميان

 محد   يف وجيعلين والفرح خلرياب يبرّش  ما بلك وابدلته وأ تأ فف، أ تأ ّوه وجيعلين احلرسة منه تقطر شئ لك تركت  

 بقدرة االّ  الفطرة، ونتيجة الروح وهدف اخليال ومبتغ  املىن غاية ويه تتحقق أ ن الغاية لهذه أ ىّن  ولكن. دامئ

 احواهلم مجيع يعرف بل وفعال ، قوال   وسكناهتم خملوقاته حراكت مجيع يعرف املطلق، للقدير حمدودة غري

 الهزيل الصغري الانسان لهذا احملدودة غري الفائقة بعنايته االّ  حتصل أ ن لها واىّن . كذكل ويسجلها واعامهلم

 .خملوقاته بني السايم املقام هل واهبا   خماطبا ، خليال   واختذه كّرمه حىت املطلق، العجز يف املتقلب
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 اليت احلقيقية مهيةال   ويف احملدودة، غري القدرة هذه فعالية يف اي النقطتني، هاتني يف أ فكر كنت حيامن نعم،

. القلب ي طمنئ مبا لالميان وانكشافا   ايضاحا   أ ردت. حقريا   يبدو اذلي الانسان لهذا س بحانه البارئ أ والها

 :يل فقالت ايضا ، الكرمية الآية تكل بدوري فراجعت

 بلسان ينطقوهنا سواء معك، "حسبنا" ينطقون اوالء مه َمن وانظر ،"حسبنا" يف اليت "ان" يف النظر دقق

 الحتّد، حملّقة طيورا   أ رى يب فاذا.. فنظرت! الآية أ مرتين هكذا نعم،.. الهيم أ نصت املقال، بلسان او احلال،

 واجشارا   التنهتىي ونبااتت التعد وحوينات وحيواانت الحتىص، اكذلابب جدا   صغرية صغرية وطويرات

 ...والهناية لها أآخر ال وجشريات

 هلم أ ن ورأ يت.. هبا الآخرين ي ذكّر بل ،(الَوكيل وِنعمَ  هللا َحسب نا) معىن الاحل بلسان مثيل يردد ذكل لك

 املواد من املرتكبة املتشاهبة البيوض من خيلق انه حىت حياهتم، رشائط جبميع تكفل - الوكيل ِنعمَ  - وكيال  

 الف ومائة واانتاحلي من طراز الف مائة ببعض، بعضها الشبهية احلبوب ومن املامتثةل، النطف نفسها،ومن

 نقص وبال خطأ   بال خيلقها... الاجشار من صنف الف ومائة النبااتت، من نوع الف ومائة الطيور من شلك

 عن بعضها واختالف الآخر البعض عن بعضها متزّي  مع منظمة، وموزونة مجيةل مزينة خيلقها التباس، وبال

 منهتى  ويف السهوةل، منهتى  ويف الرسعة، منهتى  يف اعيننا امام ربيع لك اايم والس امي ابس مترار خيلقها بعض،

 المنط عىل اخمللوقات من املتداخالت املتوافقات املتشاهبات هذه مجيع خفلق  .. الوفرة منهتى  ويف السعة،

 س بحانه وحدانيته بوضوح لنا يظهر وحشمهتا، املطلقة القدرة هذه عظمة مضن عيهنا، والاشاكل نفسه

 .وأ حديته وتعاىل

 هذه يبز اذلي واخلالقية الربوبية هذه فعل يف قطعا   املداخةل وال املشاركة الميكن أ نه الآية متينافه  وقد

 .. احملدودة غري املعجزات

 خلق اذلي ان ورأ يت فهيا وتأ ملت نفيس اىل نظرت اي حسبنا، "ان" يف املوجود "اان" اىل نظرت مث

 دماغا   ووضع وبرصي مسعي وشق معجزاته، من جزةمع وبرأ ين. مهنا ايضا   خلقين ماء قطرة من احليواانت

 يف ولساان   صدري يف وقلبا   رأ يس يف
#77 

من مئات واللسان والقلب ادلماغ ذكل يف خلق حبيث مفي  تمتكن اليت الرقيقة واملقاييس ادلقيقة املوازين َ 

لهية الرمحة خزائن يف املّدخرة الرمحن هدااي مجيع وتعرف تزن أ ن من  تكل يف وادرج رمية،الك وعطاايه اال 

لهية الاسامء كنوزجتليات تفتح أ ن من تمتكن اليت الآالت من الوفا   الاعضاء  تكل وأ مدّ  لها، هناية ال اليت اال 
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عينة معّرفات والاهجزة الآالت  .والالوان والطعوم الرواحئ بعدد مساعدة م 

 منهتى  يف رقيقة معنوية ولطائف ابطنة، وحواس شاعرة احاسيس الانتظام بكامل س بحانه ادرج وكذا

 وجوارح متقنة اهجزة   والانتظام الكامل غاية يف وجودي يف احلمكة بكامل خلق عام فضال   واالتقان، النظام

 مجيعا ، هبا وحيسس ين أآالئه اشاكل ومعوم نعمه انواع مجيع ليذيقين الانسان، حلياة ورضورية بديعة

 اللطيفة، واحلواس ادلقيقة املشاعر بتكل املتنوعة، هرهاومبظا احلس ىن اسامئه بتجليات ويعّرفين ويفهّمين

 .هبا والتذلذ تذوقها اىل ويدفعين

 تقومي أ حسن يف مؤمن لك كوجود - اتفها   فقريا   حقريا   يبدو اذلي هذا - وجودي جعل انه عىل وعالوة

 وشاراي   س بحانه، وعاتهملصن زاهرة ومعجزة ادلنيا، لهذه مصغرا   ومثاال   الاكب، للعامل مصغرة ونسخة للكون،

 اجراءاته لتنفيذ ووس يةل ربوبيته، لقوانني ومركزا   والحتىص، التعد اليت نعمه انواع من نوع للك طالبا  

 س بحانه فانه الس بحاين، خلطابه املدرك واخملاطب ورمحته، حمكته عطااي ازاهري حلديقة ومنوذجا   واوامره،

ذ أ ان، وجودي يف وكثريا   كبريا   - الكبى ةالنعم وهو - الوجود ليجعل "احلياة" يل وهب  وجودي لنعمة ميكن ا 

 .الشهادة عامل بقدر ابحلياة ينبسط ان هذا

 املوائد تكل من الاس تفادة طريَق  وابنكشافها الانسانية بتكل الوجود نعمة   ففتحت   "الانسانية" منح وكذا

 .ابالنسان خاصة مبشاعر واملعنوية املادية العوامل يف الواسعة املنصوبة

 .والشهادة الغيب عامل سعة - الاسالم بذكل - الوجود نعمة فتوسعت "الاسالم"بـ عيلّ  أ نعم وكذا

 وقادرة والآخرة ادلنيا نعم عىل منطوية الاميان بذكل الوجود نعمة فغدت التحقيقي، ابالميان عيلّ  أ نعم وكذا

 .استيعاهبا عىل
#78 

 تكل الوجود نعمة متكن مرتبة ايلّ  فاحسن التحقيقي، ميانالا ذكل مضن "حمبته" و "معرفته" اعط  وكذا

 ودائرة الوجوب عامل اىل املمكنات دائرة من ابتداء   جدا   كثرية دوائر اىل والثناء ابمحلد ايدهيا متدّ  أ ن من

 .مهنا لتس تفيد احلس ىن، الاسامء

 من كثري عىل تفوقا   هذا انهابحس فاوالين اميانية؛ وحمكة قرأآين بعمل - خاصة بصفة - عيلّ  تفّضل وكذا

 .خملوقاته

 من هل ووهب سابقا ، اكملذكورة جدا ، كثرية هجات من جامعية الانسان س بحانه منح فقد وهكذا

آة   جيعهل ما الاس تعداد  لكية َ   ربوبية واسعة، لكية بعبودية يليب ان من وميكّنه ومصدانيته، ل حديته اكمةل مرأ
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 .مقدسة

آمنتو  يقينا   علام   علمت ولقد  ايلّ  املهداة وهديته يفّ  املودعة امانته مين يشرتي س بحانه أ نه اكمال   امياان   أ

آن عليه نص كام يشرتهيا، ونفيس، وحيايت وجودي يه تكل يل، الكرمية وعطيته  عليه وامجع الكرمي، القرأ

 يشرتهيا الاصفياء،و والاولياء ال نبياء مجيع عليه واتفق الانبياء، عىل املقدسة والصحف الكتب من انزهل ما

 وعدا   هبا وعد قد خادلة وجنة ابدية سعادة مقابل ايّل، واعادهتا علهيا احلفاظ ول جل عندي، تضيع لئال مين

 .صادقا   عهدا   لها وتعهّد قاطعا  

 يفتح والاكرام اجلالل ذا عظامي   راب   يل ان (الَوكيل وِنعمَ  هللا َحسب نا) الكرمية الآية هذه من اس تلهمت ولقد

 متشاهبة قطرات من يفتحها "الفتّاح" ابمسه النبااتت وأ صناف احليواانت انواع من الالوف مئات صور

 وقد واالتقان، الرسعة غاية ويف واليرس السهوةل منهتى  يف يفتحها العدد، حمدودة مامتثةل نوى ومن حمددة،

آنفا   ذكرانه كام - العقول حتري عظمية امهية الانسان هذا وتعاىل س بحانه أ وىل  لشؤون مدارا   جعهل حىت - أ

 وسينعم وحتققه، جميئه وبقطعية ويرس سهوةل يف املقبل للربيع اجياده احلرش س يوجد وانه اجلليةل، ربوبيته

 .الابدية والسعادة ابجلنة علينا

 بأ لس نة ال  فع لتلوهتا اس تطيع كنت فلو ،(الَوكيل وِنعمَ  هللا َحسب نا) الكرمية الآية هذه من تعلمته ما هذا! نعم

 اكررها أ ن يف ارغب بل فعال ، ذكل الاس تطيع حيث وابخليال وابلتصور ابلنية تلوهتا ولكن اخمللوقات، مجيع

 .الآبدين أ بد اىل دوما  

#79 

 الرابعة احلسبية النورية املرتبة

 غفليت، رتةف أ مري، عىل مغلواب   وكوين واملرض والغربة الشيب أ مثال لكياين املزلزةل العوارض وافقت حيامن

.. الزوال اىل وينهتىي يفىن لكها اخمللوقات وجود بل العدم، اىل يذهب بشدة به أ تعلق اذلي وجودي وك ن

 وِنعمَ  هللا َحسب نا) ايضا   الكرمية الآية فراجعت أ لامي   واضطرااب   شديدا   قلقا   العدم اىل امجليع ذهاب عندي ودّل 

 الاميان بعني معانهيا اىل نظرت بدوري واان. "الاميان مبنظار الهيا روانظ معايّن، يف تدبّر": يل فقالت (الَوكيل

آة جدا ، صغرية ذرة هو اذلي وجودي ان: فرأ يت  وجود من ابنواع للظفر ووس يةل حمدود، غري لوجود َ   مرأ

نبساط حمدود غري  قمية رثاك هو ما الباقية الكثرية الوجود انواع من تمثر حكمية لكمة مبثابة وهو.. متناه   غري اب 

 عالية قمية وهل جدا ، مثني الامياين انتسابه حيث من هل عيش حلظة أ ن حىت نفاسة منه وأ عىل وجودي من

 أ ثر   هذا وجودي ان الامياين ابلشعور ادركت ل نه اليقني؛ بعمل ذكل لك فعلمت دامئ، أ بدي وجود   كقمية
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آاثر من  أ وهام تورهثا لها حدّ  ال ظلامت من فنجوت. جلواته من وجلوة صنعته من وصنعة   الوجود واجب أ

آالم من وختلصت موحشة،  اخوة روابط ل مدّ  ودفعتين متناهية، غري وفراقات افرتاقات من انبعة لها الحدّ  أ

لهية والاسامء الافعال بعدد روابط احلياة، ذوي اىل والس امي املوجودات مجيع اىل وثيقة  املتعلقة اال 

 .مؤقت فراق خالل من املوجودات من أ حبه ما مجيع مع دامئا   وصاال   هناك أ ن وعلمت. ابملوجودات

 العسكرية الفرقة او الواحد البدل او الواحدة املدينة او الواحدة القرية رابطة تربطهم اذلين أ ن املعلوم ومن

 لطيفة بأ خوة يشعرون الواحدة الروابط من وأ مثالها الواحد املرشد الاس تاذ او الواحد القائد او الواحدة

 من مريرا   عذااب   دامئا   يقاسون الواحدة الروابط هذه مثل من احملرومون بيامن بيهنم، فامي تربط قوية صداقةو 

 .أ لمية ظلامت

 ولكن وانظرهتا، وصاحبهتا وبديلهتا الاخرى اخت أ هنا مهنا لك   لشعرت   شعور جشرة لمثرات اكنت لو وكذا

آالم مثرة لك رتلشع مهنا المثرات تكل اقتطفت او جشرة، تكن مل لو  .المثرات بعدد فراق   بأ

 من تشع فهيا الفراق بأ نوار فيه اذلي وابالنتساب ابالميان - أآخر مؤمن ك ي - ايضا   وجودي ظفر وهكذا

 راضيا   وجودي جيعل عقبه الوجود من الانواع تكل بقاء فا ن وجودي رحل فلو متناه، غري وجود من انواع

 .اكمال   بنفسه بقي قد ك نه مطمئنا  
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 تغيب، مث وت كتب، ت قال لكمة مبثابة هو الارواح، ذوي من والس امي حياة ذي لك وجود ان ذكل عىل زد

 ونتاجئها، وصورهتا، املثالية، وهويهتا معناها، يه - لوجودها اتلية تعدّ  - وجود   من انواعا   بدلها ترتك ان بعد

 وختتفي، تغيب مث ترتكها اليت الكثرية الوجود انواع من وامثالها.. وحقيقهتا - طيبة لكمة اكنت ان - وثواهبا

 ."والعرشين الرابع املكتوب" يف تفصيال   ذكل اثبتنا وقد

 فانه الظاهري، الوجود عن رحل ما اذا. حياة ذي لك وجود وكذا متاما ، اللكمة تكل مثل ايضا   فوجودي

 الشخصية ملاهيته ادلنيوية ونتاجئه ثاهل،وم  وحقيقته، معناه، ويرتك - الارواح ذوي من اكن ان - روحه يرتك

 الالواح ويف الناس، ذلاكرة احلافظة القوى يف ذكل لك يرتك وصورته، وهويته، الاخروية، ومثراهتا

 تسبيحاته اعامهل دفرت يف مودعا   الازيل، العمل مشاهد ويف الرسمدية، املناظر افالم رشائط ويف احملفوظة،

لهية الاسامء لتجليات الفطرية وتلبيته  بقاءال  ومتنحه متثهل اليت الفطرية آة بوظيفة وقيامه ومقتضياهتا، اال   املرأ

 - معنوي وجود من كثرية انواعا   الظاهري وجوده من بدال   يرتك املوجود أ ن اليقني عمل فعلمت الظاهرة،

 .يرحل مث منه وارىق امس  يه - ذكر ما امثال
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 فيه ومبا ابالميان خادل، ابق   معنوي وجود من املذكورة نواعالا لهذه مالاك   الانسان يكون ان ميكن وهكذا

 تكل من حرمانه عن فضال   العدم، اىل وذهب العبث يف لضاع الاميان لوال وانه. وانتساب شعور من

 .الوجود من الانواع

 تكل حلال أ تأ مل كنت حىت برسعة، وفناهئا الربيع ازاهري زوال عىل - ما وقت يف - كثريا   أ تأ سف كنت

 ونوى بذور يه -ذكر كام- الازاهري تكل ان بّينت قد هنا وحضت اليت الاميانية احلقيقة ولكن اللطيفات،

 تكل اذن تغمنه مفا ذكر؛ كام -الروح عدا- الوجود ذكل انواع مجيع والسنبل اكلشجرة تمثر املعىن عامل يف

 ي مح  ال الظاهري وجودها اذ وجود، من تفقده ملا وضعف ضعف مائة يه الوجود نور حيث من الازاهري

 الربيع موجودات اذ الباقية؛ النوعية حلقيقهتا متجددة صور يه الازاهري تكل ان عن فضال  .. خيتفي بل

 ففهمت حفسب، اعتباري هو والفرق. الربيع هذا يف ما امثال يه وامثالها ومثرات وازاهري اوراق من املايض

 وعبارات هذه، احلمكة لكامت عىل وخمتلفة متعددة معاين ال ضفاء هو امنا ايضا   الاعتباري الفرق هذا أ ن

 الرمحة
#81 

لهية القدرة وحروف  تذهب ان من بدال  .. هللا ابرك.. هللا شاء ما: أ ردد ان اىل دفعين الفهم وهذا. هذه اال 

 .الازاهري تكل زوال عىل حرسات   نفيس

 الانسان يكون مك اليه الانتساب وبرابطة والارض السموات ببديع الاميان بشعور  بعيد من شعرت ولقد

آاثر من اثر   بأ نه ، ومكّرما   خفورا   - شعور ذا اكن لو -  السموات زيّن َمن مصنوع وانه القدير اخلالق ذكل أ

. قدرته أ بدعته ما لك يف املعجزات مئات واظهر اخمللوقات وببدائع ابل زاهري الارض ومّجل النجوم مبصابيح

 كتب ما اذا الس امي به والشعور اليه والانتساب به ابالميان فائقة وكرامة عظمية قمية ناطم  الانسان يكون ومك

 ويه مصغرة نسخة يف الضخم الكتاب ذكل والارض، السموات كتاب - املطلق املعجز الصانع ذكل -

 الرشف ذكل س ميكل فانه الكتاب ذلكل اكمةل وخالصة منتخبا   الانسان هذا جعل ما واذا الانسان،

 .والانتساب وابلشعور ابالميان العالية والقمية والكامل

 نية امحل واان تلوهتا فقد (الَوكيل وِنعمَ  هللا َحسب نا) الكرمية الآية من ادلرس هذا تعلمت قد كنت وملا

 .لكها املوجودات بلسان اتلوها انين وتصورا  

 اخلامسة احلسبية النورية املرتبة

 معري أ ن فرأ يت احلياة واىل العمر، اىل نظري لفتت حىت جدا ، ثقيةل باءاع  حتت حينا   حيايت تصّدعت لقد
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 املضايقات حتت الانطفاء حنو توهجت قد الانهتاء اىل قربت اليت حيايت وان.. الآخرة اىل حثيثا   جيري

 عن تبحث اليت الرساةل يف املذكورة المثينة وفوائدها الراقية ومزاايها للحياة املهمة الوظائف ولكن العديدة،

 وأ ىس، أ مل بلك هذا يف ففكرت مديدة، طويةل، حبياة تليق بل الرسيع، الانطفاء هبذا التليق  "احلي" امس

 احلي" يريدها كام احلياة اىل انظر: يل فقالت (الَوكيل وِنعمَ  هللا َحسب نا) الكرمية الآية اس تاذي وراجعت

 ايلّ  متوجه واحد وجه للحياة اكن ان أ نه وشاهدت املنظار هبذا الهيا فنظرت احلياة كل وهب اذلي "القيوم

 النتاجئ من الفا   لها فان اان، ايلّ  تعود واحدة نتيجة لها اكنت وان "احمليي احلي" اىل متوجه وجه مائة لها فان اان

آان   او احلياة، من واحدة حلظة فان ذلا خالقي؛ اىل تعود  حاجة فال جدا ، اكف   اجلهة هذه مضن الوقت من أ

 .طويل زمان اىل
#82 

 اربع يف لها خمترصة خالصة نبنّي  النور، رسائل اجزاء يف ابلباهني وحضت قد احلقيقة هذه اكنت وملا

 .مسائل

 :الاوىل املسأ ةل

 :وعلمت فرأ يت "القيوم احلي" اىل وحقيقهتا ماهيهتا توّجه حيث من احلياة اىل نظرت

 وفهرس.. البديعة لنقوشها مصغرة وخريطة.. هيةاال ل  الاسامء كنوز مفاتيح خمزن يه حيايت ماهية ان

 وت ّعرف تَعرف مكتوبة حكمية ولكمة.. الكبى الكون حقائق لوزن حساس ومزيان دقيق ومقياس.. جتلياهتا

 القمية مراتب من الوفا   تكسب المنط هبذا احلياة حفقيقة. القيوم للحي القمية اجلليةل الاسامء وت فهّم وتَفهم

 عالقهتا حيث من وقرصها طولها اىل الينظر ذلا. مديد معر امهية الزمان من ساعة دواهما دجي بل واملاكنة،

 .الزمان عن املزّنهة اجلليةل ابذلات

 :الثانية املسأ ةل

 :فرأ يت احلقيقية احلياة حقوق اىل نظرت

رف مطالعة موضع ويه الشعور، ذوات من اخمللوقات ل خويت نفسها تس تقرئ رابنية رساةل حيايت ان َّ  يّع

 علهيا أ نعم مبا اتم بشعور الزّتين حقوقها من أ ن وفهمت.. خالقي كامالت تعلن اعالن لوحة ويه. الكرمي اخلالق

 اليويم العرض يف اجلليل السلطان نظر امام لعرضها نفيسة وِخلعا   قيّمة هدااي من - ابحلياة - احلياة خالق

 .متنانوالا والشكر والشعور ابالميان ملكال   عرضا   املكرر

 تسبيحاهتم هدااي وفهم خالقهم، هبا يصفون اذلين احملدودين غري احلياة ذوي حتيات ادراك حقوقها من وكذا
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 .علهيا ابلشهادة عهنا والاعالن ومشاهدهتا هلل، ومحدا   شكرا   يقّدموهنا اليت

 تتطلب فال وهكذا.. هل والعبودية واملقال احلال بلسان "القيوم احلي" ربوبية حماسن اظهار حقوقها من وكذا

 ويه مرة أ لف ودرجهتا احلياة قمية من ترفع اهنا عن فضال   مديدة، مدة للحياة الرفيعة احلقوق هذه امثال

 .للحياة دنيوية حقوق من مرة مبائة وافضل وأ مس  أ عىل
#83 

 نفخ االّ  شئ يف دخل ما حيوية، اكرثه وما! الاميان اعظم ما هللا، س بحان: قلت اليقني عمل هذا علمت واذ

 املرضوب الفناء خمت وتزيل دامئة ابقية حياة اىل الفانية احلياة هذه مثل حتول منه شعةل ان بل احلياة، فيه

 .علهيا

 :الثالثة املسأ ةل

 تؤدي حيايت أ ن: فرأ يت. الكرمي خالقي اىل املتوهجة حليايت الفطرية والوظائف املعنوية الفوائد اىل نظرت

آة وظيفة  :وجوه بثالثة حلياةا خلالق املرأ

آة هممة تؤدي واحتياهجا، وفقرها وجعزها بضعفها حيايت ان: الاول الوجه  وقوته احلياة خالق لقدرة عاكسة مرأ

 وت عمل الظالم، مبراتب الضوء مراتب وت عمل اجلوع، مبقدار الطعام ذلة درجات ت عمل كام اذ. ورمحته وغناه

 القدرة حيايت يف الاكمنني احملدودين غري والفقر ابلعجز عرفت   كذكل. البودة مبقياس احلرارة درجات

 فعلمت. اليعدون، اذلين اعدايئ ودفع التنهتىي اليت حاجايت ازاةل حيث من الواسعة ورمحته خلالقي املطلقة

 .والتذلل والالتجاء وادلعاء ابلسؤال وتزودت العبودية وظيفة

 قياهما حيايت، يف اجلزئية الاوصاف من وامثالها والبرص معوالس والارادة العمل معاين قيام هو: الثاين الوجه

آة بوظيفة  .الكرمي خلالقي جليةل وشؤون حميطة لكية لصفات عاكسة مرأ

 اخلاصة حيايت هبا تتصف اليت والارادة والالكم والبرص والسمع اكلعمل صفات جبزئيات علمت لقد!  نعم

 خلالقي احمليطة اللكية الصفات - الكون عظم اىل ريصغ بنس بة - هبا علمت بشعور، اؤدهيا اليت وافعايل

 والرأ فة والغضب احملبة امثال اجلليةل شؤونه كذكل هبا وفهمت وقدرة وحياة وبرص ومسع وارادة عمل ِمن

آمنت والشفقة  اىل أآخر طريقا   مهنا ووجدت علهيا وشهدت هبا وصّدقت اجلليةل والشؤون الصفات بتكل فأ

 .هللا معرفة

آة بوظيفة حيايت قيام هو: ثالثال الوجه لهية لالسامء املرأ  .نقوشها علهيا تتجىل اليت اال 

آاثر من الامناط مئات ملست جسمي واىل حيايت اىل نظرت لكام! نعم  فضال   والابداع والنقوش املعجزات أ

68



 والرمحة الشفقة منهتى  يف تربية ُأرىّب  بأ ين مشاهديت عن
#84 

 القدرة غاية ويف واللطف والرمحة السخاء منهتى  يف هو حيايت يدميو  خلقين اذلي ان الاميان بنور فعرفت

 والهتليل والتوحيد والتعظمي والتكبري والشكر وامحلد والتقديس التسبيح يعين ماذا وعرفت. والابداع

 .احلياة ونتاجئ اخللقة وغاية الفطرة وظائف من وامثالها

 وحمكة للحياة، مسخرا   شئ لك كون ورسّ  كون،ال يف خملوق ارىق احلياة كون سبب اليقني بعمل فعلمت

 .الاميان هو امنا احلياة روح وأ ن  احلياة، حنو امجليع دلى فطري شوق وجود

 :الرابعة املسأ ةل

 وِنعمَ  هللا َحسب نا) ايضا   الكرمية الآية راجعت وماسعادهتا؟ هذه، ادلنيوية حليايت احلقيقية الذلة ما ترى

 :مهنا وفهمت تفرأ ي اجلواب؛ ل جد( الَوكيل

 خلقين من خملوق بأ ين اجلازم الاميان: اي. الاميان يف هو امنا هذه، حليايت سعادة وانق  ذلة اصف  ان

لهىي ريب وهو حني، لك اليه وحمتاج وعنايته رعايته وحتت وعبده مصنوعه فأ ان ورابين،  الرحمي وهو وا 

 .يب والرؤوف

 الآية تكل من ففهمت.أ مل اليعكرها نقية خالصة وسعادة دامئة ةوافي اكفية ذلة   ذلة، مابعدها ذلة هذا فامياين

 .والئقة جديرة عبارة "الاميان نعمة عىل هلل امحلد" عبارة اذن يكون الكرميةمك

 : املعنوية وذلهتا ووظائفها وحقوقها احلياة حقيقة ختص اليت الاربع املسائل هذه وحضت وهكذا

 بل البقاء، اكتسبت لها، مّمدا   وروحا   حياة   الاميان واكن "البايق القيوم احلي" اىل توهجت لكام احلياة ان

 العمر قرص اىل الي نظر وعندها. الرسمدية بتجيل احلظوة درجة اىل وعلت رقت بل ابقية، مثارا   اعطت

 .وطوهل

 وخياال   ورا  وتص نية (الَوكيل وِنعمَ  هللا َحسب نا) وتلوت مهنا دريس وتلقيت الكرمية، الآية من فهمت هكذا نعم

 .احلياة وذوي احلياة انواع مجيع ابمس
#85 

 السادسة احلسبية النورية املرتبة

 عن تنئب اليت الشامةل العامة الفراقات تكل خالل ومن اخلاص، بفرايق يذكّر اذلي الشيب خالل من

 ل حاسيس معري اوأآخر يف العادة فوق الواسع الانكشاف خالل ومن ادلنيا، ودمار الساعة قيام حوادث
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 :هذا لك خالل من.. فطريت يف املغروزة ابلكامالت والافتتان هل والعشق امجلال

 يفسدان رأ يهتام ابس مترار، يفّرقان الذلين والعدم املوت وان دامئا ، يدمران الذلين والفناء الزوال ان رأ يت

 هذه لطافة ي تلفانو  لها، بتحطميهام ويشوهانه امجلال الرائعة ادلنيا هذه جامل وخميف، مرعب بشلك

 وبدأ   شديدا   فوراان   جمازي عشق من فطريت يف ما ففار. رأ يت ملا التأ مل ابلغ اعاميق من فتأ ملّت.. اخمللوقات

 ل جد ايضا   الكرمية الآية مراجعة االّ  بد مهنا يل يك فمل املفجعة، احلاةل هذه امام والعصيان ابلرفض يتاجج

قرأ ين": فقالت والسلوان، املتنفس  الارصاد مركز اىل دخلت بدوري وأ ان "معاينَّ  يف النظر أ نعم يدا ،ج  ا 

 طبقات أ بعد اىل الاميان "مبنظار" هناك من فنظرت ....(والارض السموات نور هللا) لآية النور لسورة

 ت ظهر مثلام انه فرأ يت... ارسارها أ دق اىل الامياين الشعور "مبجهر" نظرت نفسه الوقت ويف احلسبية، الآية

 جامل وخمتلف الشمس، لضوء املتنوع اخملفي امجلال وحبابه البحر زبد وحىت الشفافة واملواد والزجاج ملراايا

 املتسرت امجلال جتدد املتنوعة وانكساراهتا  اخملتلفة وقابليهتا وبتحركها وبتجددها  لضوهئا، الس بعة ال لوان

 اللطيفة اخمللوقات وهذه امجليةل صنوعاتامل  هذه يف الامر فكذكل الس بعة، ول لواهنا ولضوهئا للشمس

 هو اذلي اجلالل ذي للجميل  عاكسة مرااي مقام لتقوم توقف دون تذهب أ ن التلبث امجليةل واملوجودات

 جل احلس ىن ل سامئه الرسمدي امجلال وجتليات املقدس جامهل جتليات بذكل جمّددة "والابد ال زل نور"

 اىل اشارات هو وامنا ذاهتا، مكل هو ليس اذن فهيا البارز واحلسن قاتاخمللو  هذه يف الظاهر فامجلال. وعال

 التجيل ادلامئ اجملرد احلسن ذلكل وملعات وعالمات الظهور، يريد اذلي الرسمدي املقدس امجلال ذكل

 القاطعة بدالئهل "النور رسائل" يف مفصال   هذا وحّضت وقد. والاشهاد املشاهدة يريد اذلي املزّنه وامجلال

 .قصرية اشارة فقط مهنا براهني ثالثة اىل هنا سنشري ذلا ادلامغة بباهينهو 
#86 

 :الاول البهان

نعه، جامل عىل قاطعة دالةل يدل مصنوع اثر جامل ان  عنوان جامل عىل يدل هذا واتقانه الصنع جامل وان ص 

 تعود اليت الصانع ذكل فةص جامل عىل يدل املتقن الصانع عنوان جامل وان الصنعة، تكل من الناشئ صانعه

 عىل يدل قابليته جامل وان واس تعداده، قابليته جامل عىل يدل هذه صفته جامل وان الصنعة، تكل اىل

 .حقيقته وجامل ذاته جامل

 العامل هذا يف امجليةل، اخمللوقات يف الظاهر وامجلال احلسن كذكل وبدهية، قاطعة ادلالالت هذه ان فكام

 اجلليل الصانع أ فعال حسن عىل قاطعة شهادة يشهد لكها امجليةل املصنوعات يف ملشاهدا البديع والصنع لكه،
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 تكل عىل املرشفة العناوين حسن عىل ريب بال يدل وجاملها - تعاىل - افعاهل يف احلسن وان. وجاملها

 عىل قاطعة شهادة يشهد وجاملها الاسامء حسن وان. وجاملها الاسامء حسن عىل اي وجاملها، الافعال

 شهادة يشهد وجاملها الصفات حسن وان. الاسامء تكل منشأ   يه اليت وجاملها، املقدسة الصفات حسن

 وجاملها اذلاتية الشؤون حسن وان. الصفات تكل مبدأ   يه اليت وجاملها، اذلاتية الشؤون حسن عىل قاطعة

 واملوصوف، واملسّم  الفاعل هو اذلي وجامهل، "اذلات" حسن عىل قاطعة شهادة ويشهد ابلبداهة يدل

س نا   جامال   امجليل للصانع ان مبعىن. حلقيقته املزّنه وامجلال ملاهيته املقدس الكامل عىل ويدل  يليق هل الحدّ  وح 

 مقدسا   مزّنها   جامال   س بحانه هل وأ ن. لكها املوجودات هذه مّجل قد ظالهل من ظال   أ ن حبيث املقدسة، بذاته

 حسن بلمعات لكها املمكنات دائرة ونورت لكه، الكون عىل امجلال فتأ ض قد جلواته من جلوة أ ن حبيث

 .زينة بأ هبى  وزينهتا وجامل

 أ نه وكام فاعل، بال يكون أ ن الميكن كذكل فالفعل فعل، بال يكون أ ن الميكن كام املصنوع الاثر ان نعم،

 .موصوف بال الصفات تكون أ ن حمال كذكل مسميات بال اسامء تكون أ ن حمال

 عىل يدل الفعل ذكل وجود وان الاثر، ذكل فاعل فعلِ  عىل ابلبداهة يدل َ   واثر َ   مصنوع وجود مدا مفا

 الاثر ذكل انتجت اليت صفاته وعىل عنوانه وعىل فاعهل وجود
#87 

 عىل يدل وهذا به، اخلاّصني وجامهل الفعل كامل عىل يدل ايضا ، وجامهل ما اثر   كامل ان فالشك امسه، وعىل

 واحلقيقة اذلات ويوافق يليق مبا وجاملها واحلقيقة اذلات كامل عىل يدل وهذا به، يليق اذلي الامس جامل

 .وابلبداهة اليقني بعمل قاطعة دالةل

 تكون أ ن حمال اهنا البديعة،فكام الآاثر هذه جحب خالل من تستشف اليت ادلامئة الفعالية يف الامر وكذكل

 مسّم ، بال تكون أ ن حمال املصنوعات هذه عىل نقوشها تشاهد اليت الاسامء جلوات فاعل،كذكل بال

س اليت اجلليةل الصفات من وأ مثالها والارادة القدرة وكذا  بال تكون أ ن حمال تراها اكنك قاطعا   احساسا   حت 

 .موصوف

 عىل قاطعة دالةل احملدود غري بوجودها تدل لكه الكون هذا يف واملصنوعات واخمللوقات الااثر مجيع فان ذلا

 اذلاتية شؤونه وجود وعىل اوصافه وجود وعىل اسامئه وجود وعىل وفاعلها وصانعها خالقها افعال وجود

 .جالهل جل املقدسة ذاته وجود وجوب وعىل

 احلسن والوان اخملتلفة امجلال وارضاب املتنوعة الكامل انواع من املصنوعات مجيع عىل مايشاهد فان كذكل
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 الهناية وحماسن لها الحد كامالت عىل الرصاحة منهتى  يف شهادة ويشهد القطعية غاية يف دالةل يدل املتغايرة

 قدسيته ويوافق يالمئ مبا املقدسة، ذاته ويف شؤونه ويف صفاته ويف أ سامئه ويف اجلليل الصانع افعال يف لها

 .طرا   الكون من أ رفع هو سام عال متنوع جامل عىل كذكل ويدل وتعاليه ووجوبه

 :نقط مخس فيه: الثاين البهان

 :الاوىل النقطة

 اذلوق اىل مستندين يعتقدون - مسالكهم يف والبعد مشارهبم يف الاختالف مع - لكهم احلقيقة اهل أ مئة ان

 جامل   ظل هو امنا لكها املوجودات يف املوجود وامجلال احلسن ان: واالتفاق ابالجامع ويقررون والكشف

 .واس تار جحب وراء من وجلواته ملعاته هو مناوا املزّنه، وحس نه الوجود لواجب مقدس
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 :الثانية النقطة

 امجلال ولكن الفناء، افق يف وتغيب تغادره مث اخرى اثر قافةل العامل هذا اىل تأ يت امجليةل اخمللوقات مجيع ان

 عىل قاطعة دالةل يدل مما ويدوم، يبق  املرااي تكل عىل بتجليه نفسه يظهر واذلي التبدل، عن املزّنه السايم

 دوام يدل كام رسمدي، جامل أ شعة هو بل املرااي، تكل والجامل امجليالت تكل مكل ليس امجلال ذكل أ ن

 .ادلامئ جاملها عىل اجلاري املاء حباب عىل الشمس اشعة جامل

 :الثالثة النقطة

 من والتعلمي وة،الرث  من والسخاء الغىن، من والاحسان املوجود، من والوجود النوراين، من النور جمئ ان

 من االّ  اليكون امجلال واضفاء احلسن من هو ايضا   احلسن منح ان البديه من كذكل بدهية، امور العمل

 .امجليل

 :ونقول نعتقد احلقيقة هذه عىل فبناء

 الاكئنات هذه أ ن حبيث مجلاهل المنهتى  مجيل من تأ يت لكها، الاكئنات عىل املشاهدة امجلال انواع مجيع ان

 لوظيفة اداهئا وبأ لس نة موجوداهتا جبميع وتعّرفه، امجليل ذكل جامل تصف ابس مترار واملتجددة دوما   ةلاملتبد

آة  .ـ ذلكل عاكسة مرأ

 :الرابعة النقطة

 والصورة املعىن، وفق عىل يتنور واللفظ هبا، احلياة فيه وت بعث هبا ويقوم الروح اىل يستند اجلسد أ ن كام
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 ولفظ، جسد، هو امنا اجلسامين املادي الشهادة عامل العامل، هذا كذكل. قميهتا مهنا وتزتود حقيقة اىل تستند

لهية الاسامء اىل يستند وصورة،  فيه تبعث اليت الاسامء بتكل حييا فهو الغيب، عامل س تار وراء احملتجبة اال 

 .وهباء   جامال   فزيداد الهيا، ويتوجه احليوية،

 فتس تفيض حقائقها أ ما. حلقائقها معنوي حسن ومن ملعانهيا، معنوي لجام من انبع املادي امجلال انواع جفميع

لهية، الاسامء من  .الاسامء تكل ظالل من نوع ويه اال 

 .قاطعا   اثباات   النور رسائل يف اثبتت احلقيقة هذه
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 وامارات واشارات جتليات هو امنا وأ لوانه، امناطه ومجيع الكون هذا يف املوجود امجلال انواع مجيع أ ن مبعىن

 اذلات ان كام ولكن.  اسامء بوساطة الغيب عامل وراء من تتجىل املادة عن وجمّرد القصور عن مقدس جامل

لهية  صفات عن لكيا   مزّنهة جليةل تعاىل صفاته وان اخرى، ذات اية ابدا   التش به املقدسة اال 

 جامل هو بل. قطعا   لوقاتاخمل كحسن وليس املمكنات جامل اليش به ايضا   املقدس جامهل كذكل.املمكنات

 .مطلق مقدس مزّنه رفيع عال سام

 وان س بحانه جامهل جتليات من جتل   يه وروعهتا حس هنا مظاهر مجيع مع الرائعة الباهرة، اجلنة اكنت ان! نعم

 امجلال هذا ان فالشك امجليةل، اجلنة تكل حىت ي نس هيم زمان من لساعة تعاىل جامهل اجلنة اهل رؤية

 .قطعا   هل والمثيل هل، والنظري هل، والشبيه هل، هنايةال الرسمدي

سن أ ن املعلوم ومن  والالوان امجلال من الامناط ابلوف يوجد وانه وفقه، عىل ويكون يالمئه شئ لك ح 

 .اخمللوقات يف الانواع اكختالف بعض، عن بعضها فيختلف

 اليش به ابلعقل يدرك عقليا   حس نا   وان ن،الاذ حتسه حس نا   حامت   اليش به ابلعني حيّس  اذلي امجلال: مفثال  

 وسائر والروح القلب به ويشعر يس تحس نه اذلي امجلال كذكل ويتذوقه، ابلفم حيس اذلي الطعام حسن

 .واحلواس اللطائف تكل ك ختالف كذكل خمتلف امجلال هذا والباطنة، الظاهرة احلواس

سن احلقيقة وجامل الاميان جامل: ومثال   سن النور وح   وجامل الصورة وجامل الروح وجامل الزهرة، وح 

. الآخر عن خمتلف امجلال هذا انواع من نوع لك.. احلمكة وحسن الرمحة وحسن العداةل وجامل الشفقة

 بعض، عن بعضه خيتلف مطلق جامل هو اذلي امجلال هذا جالل، ذي مجليل احلس ىن الاسامء جامل كذكل

 .ل جهل جوداتاملو  يف وامجلال احلسن انواع اختلفت ذلكل

 فانظر املوجودات، مرااي عىل املتجلية اجلالل ذي امجليل اسامء حسن انواع من جلوة تشاهد ان شئت فان
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 واحلكميية والرحميية الرحامنية ان واعمل امامك صغرية كحديقة لرتاه الارض سطح اىل واسعة خيالية بعني

 شؤونه واىل صفاته واىل افعاهل واىل تعاىل هللا امءاس اىل اشارات يه امنا التعابري، من وامثالها والعادلية

 .اجلليةل
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 فشاهد.. الغيب س تار وراء من بديع ابنتظام ترسل اهنا - الانسان مقدمهتا ويف - الاحياء أ رزاق اىل فانظر

لهية الرحامنية جامل  .اال 

 اثداء من واصفاه غذاء أ ذل الطاهر اكلسلسبيل لها يس يل خارقة، اعاشة مجيعها، الصغار اعاشة اىل وانظر

 .الرابنية الرحميية جامل اجلاذب، امجلال فشاهد.. رؤوسها فوق املتدلية اهماهتا

لهية احلمكة جعلهتا كيف مجيعها ابنواعها لكها الاكئنات اىل وانظر  حبيث بليغة حمكة كتاب كبري، ككتاب اال 

 ابب لك ويف وابب ابب الف سطر لك ويف ال سطر مئات لكمة لك ويف لكمة، مائة منه حرف لك يف ان

لهية احلكميية جامل نظري، بال امجلال فشاهد.. الصغرية الكتب الوف  .اال 

لهىي العدل ض لقد امجع، الكون اىل وانظر  الاجرام موازنة ويدمي مزيانه جناح حتت موجوداته مجيع اال 

 وضع افضل يف شئ لك وجيعل للجامل، اساس أ مه هو اذلي والتالؤم التناسب ويعطهيا والسفلية، العلوية

 امجلال فشاهد.. ويعاقهبم املعتدين جتاوز من وحيدّ  احلق فيحق احلياة، حق حياة ذي لك ويعطي وامجهل،

لهية العادلية هذه   جامل الباهر  .اال 

 حبة التتجاوز اليت وذاكرته حافظته قوة يف السابقة حياته تأ رخي احلفيظ كتب لقد الانسان، اىل وانظر

 عىل يعينه ما حياة ذي لك واعط  ونوايته بذيراته يف وجشر نبات للك التالية احلياة اترخي درجوا حنطة،

 املشوكة الازهار رماح واىل لسعها، وابرة النحل جناح اىل: مثال   فانظر واهجزة أآالت من حياته حفظ

 .الرابنية احلفيظية لجام يف احلافظية جامل اللطيف، امجلال فشاهد. للبذور الصلبة القشور واىل ادلقيقة،

 .لكها الارض سفرة عىل املنصوبة الكرمي الرحمي الرمحن مضايف اىل وانظر

 ذليذة ومذاقات متباينة مجيةل والوان متنوعة، طيبة رواحئ من احملدودة غري الاطعمة هذه مايف اىل وانظر

 امجلال فشاهد.. وذلائذها تهحيا اذواق مع تتالمئ أ هنا كيف حياة ذي لك اهجزة يف النظر أ نعم مث خمتلفة،

 .الرابنية والكرميية الاكرام، جامل فوقه جامل ال اذلي احللو

 مجيع نطف من تتفتح اليت احلكمية، البديعة الصور تكل الانسان، والس امي احليواانت صور اىل وانظر

مَسي بتجليات احليواانت  الوجوه يف وتأ مل "واملصّور الفتاح" ا 
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 املعجز، امجلال فشاهد.. الصغر يف متناهية بذيرات من املتفتحة اجلاذبة غاية يف ويه بيعالر  الزاهري املالح

لهية واملصورية الفتاحية جامل  .اال 

 مقدسا   جامال   به، خاصا   جامال   احلس ىن الاسامء من امس للك فا ن املذكورة؛ الامثةل هذه غرار عىل وهكذا

 .الحيد نوع عىل والهباء احلسن وتلقي باكمهل، خضام   ا  عامل جتّمل جلواته من جلوة أ ن حبيث مزّنها ،

 اليراها زهرة كذكل واجلنة زهرة كذكل فالربيع واحدة، زهرة يف الاسامء من امس   جامل جتيل تشاهد فكام

 .النظر

 مدى لتدرك وشاهد فانظر الاميان، بعني اجلنة وترى الربيع، لك الربيع، اىل تنظر أ ن تس تطيع كنت فان

 .الرسمدي الامجل عظمة

 ولكن تقومي احسن ويف خملوق أ حسن تكن العبودية وجبامل الاميان جبامل الباهر امجلال ذكل قابلت فان

 وابغض واردأ ه، خملوق اقبح تكن البغيض، العصيان وقبح احملدود، غري الضالةل بقبح امجلال ذكل قابلت ان

 .امجليةل املوجودات مجيع دلى معىن   خملوق

 :اخلامسة النقطة

 خارقا ، خفام   قرصا   بىن قد واحملاسن، والكامالت واملزااي والابداعات املهارات مئات ميكل عظامي   خشصا   ان

 همارة لك ان: قاعدة حسب وذكل اخملفي، وجامهل وكامالته املتقنة وصنعته وابداعاته هماراته به ويبني ليعّرف

 ومزية كامل ولك تقديرها، اىل الآخرين تدفع أ ن تريد متقنة مجيةل صنعة ولك نفسها، عن الاعالن تطلب

ظهار حياول  .نفسه يبني ان يريد وحسن جامل ولك نفسه، ا 

 حذاقة اىل مبارشة فكره ينتقل الشك واخلوارق ابملعجزات امللئ املنيف القرص هذا يشاهد َمن لك وان هذا

 التصديق اىل التأ مل هذا يقوده ىتح ومزاايه، وكامالته صاحبه وجامل واتقانه، مالكه وابداع وهمارته، ابنيه

 وجوانبه بنواحيه مجيال   يكن مل َمن ان": يقول اذ بعينه؛ يشاهدها ك نه هبا والاميان واملزااي الفضائل بتكل

 هجاته من هجة لك يف البديع القرص هذا مصدر يكون أ ن الميكن اكفة، وشؤونه اموره يف ومبدعا   اكفة،

ن بل - تقليد غري من أ ي - خمرتعهو  وابنيه موجده يكون أ ن والميكن  ا 
#92 

 ."ويقرر يقيض وهكذا يقول هكذا.. القرص هبذا جتسمت قد ك هنا وكامالته املعنوية الباين ذكل حماسن

 الباذخ والقرص البديع املعرض هذا ابلكون، املسم  العامل هذا جامل اىل ينظر فمين كذكل والامر
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 امنا الرائع امجلال هبذا تزيّن اذلي القرص هذا ان اىل مبارشة تقلين  فكره ان الشك اذ العجيبة، واخمللوقات

آة هو  .قلبه ويفسد عقهل خيتل مامل وكامهل، وجامهل غريه حماسن ال ظهار عاكسة مرأ

 فالشك منه، احملاسن وت قدّل  منه امجلال ي قتبس يك يش هبه، مثيل هل ليس العامل قرص القرص، هذا مادام نعم،

. منه امجلال العامل يقتبس حبيث اسامئه، ويف ذاته يف به مايليق وامجلال احملاسن من هل وابنيه صانعه أ ن

 .امجلال ذكل عن ليعّب  البديع املتقن اكلكتاب وك تب امجلال، ذكل انوار وفق عىل العامل هذا بين ذكل ول جل

 :ناكت ثالث هل: الثالث البهان

 :الاوىل النكتة

 للغاية مجيل بتفصيل فيه جاءت واليت "والثالثني الثانية اللكمة من الثالث املوقف" يف املذكورة احلقيقة ويه

 :الآيت النحو عىل الهيا خمترصة اشارات هنا مشريين الرساةل تكل اىل تفاصيلها حنيل. دامغة قوية جحج مع

 لطيفا   وجتميال   دامئا   تزيينا   ان فرنى امامنا، املاثةل والنبااتت احليواانت والس امي املصنوعات هذه اىل ننظر اننا

 .واحلمكة ابلعمل وي شعر والارادة القصد يبنّي  مما علهيا، هيمين - املصادفة عىل احالته الميكن - دقيقا   وتنظامي  

 حلوا ، ووضعا   شفقة ذا وترتيبا   رفيعة وزينة دقيقة وحمكة متقنة صنعة شئ لك يف ان كذكل ويشاهد

 جحاب وراء ان بداهة يفهم مما. املشاهدين وارضاء الهيا، نظارالا ولفت الصنعة، اىل الاجعاب الس تجالب

 عليه الثناء اىل ويسوقهم الهيم نفسه وحيّبب الشعور، ذوي اىل نفسه يعّرف أ ن يريد بديعا   صانعا   الغيب

 .مصنوعاته من صنعة لك يف وكامالته ابداعاته من كثري اببراز
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سن س بحانه أ نه يشاهد وكذا  حيتس بوا مل حيث من الهيم حيس هنا الذليذة، الطيبة النعم من اعبأ نو  الهيم حي 

 .هل واوّداء عنه ورىض امتنان يف الشاعرين اولئك ليجعل - املصادفة عىل محهل الميكن مما -

 الود عن يمن احلال بلسان وخماطبة ماكملة ويسمع ابلكرم، ملكةل معنوية، محمية معرفة معامةل يشاهد، وكذا

 .جدا   رفيعة ورمحة جدا   معيقة شفقة يشعر مما.. ابلرمحة تتسم اس تجابة لالدعية، وقبول ابةواس تج واحملبة،

 امنا الشمس، ظهور الظاهرين والتودد التعريف وراء الذلة، واذاقة ابالنعام الاكرام من يشاهد ما أ ن مبعىن

 .والسعة القوة ى منهت  يف الرمحة يف رغبة ومن والرسوخ، الاصاةل منهتى  يف شفقة ارادة من ينبعان

 اىل هل الحاجة اي مطلق، مس تغن   هو َمن يف والرمحة الشفقة يف الاصيةل القوية الارادة هذه مثل فوجود

 وجامال   ابدا ، اليزول ازليا   وحس نا   الكامل، منهتى  يف رسمداي   جامال   ميكل أ نه عىل دليل ابدا ، اكن شئ اي
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 الشهود يريد انه ماهيته مقتىض من اخلادل، الرسمدي امجلال هذا والشبيه، الاطالق عىل هل المثيل

 ل جل والشفقة، الرمحة صورة اختذ حىت والبوز الظهور يريد أ نه حقيقته شأ ن ومن املرااي، يف والاشهاد

 وضع تقدّل  املشاعر،مث ذات املرااي يف والاحسان الانعام صورة واختذ اخملتلفة، املرااي يف ورؤيته نفسه اراءة

 .طرا   الاكئنات اىل الزتيني وضياء التجميل، نور النور، اعط  مث والتعرف، لتوّددوا التحبب

لهىي عشق وجود ان  طبقته يف والس امي الانسان بىن من العد الحيصهيم َمن دلى قوية رابنية وحمبة شديد ا 

 .قاطعة شهادة هل يشهد بل هل المثيل جامل اىل - ابلبداهة - يشري مسالكهم، اختالف من الرمغ عىل العليا،

 هذا مثل تتطلب احملبة هذه مثل وان ويقتضيه، امجلال هذا مثل اىل نظره يصوب العشق هذا مثل ان! نعم

 ذكل اىل يتوجه امنا املقال، او احلال بلسان سواء   عام وثناء محد من املوجودات مجيع يف ما ان بل. احلسن

 .اليه ويصعد الازيل احلسن

 يه امنا اجلذابة واحلقائق لكه الكون يف املوجودة واجلواذب واجلاذابت  شواقوالا الاجنذاابت مجيع ان بل

 الاجرام دوران وان ازلية ابدية جاذبة حقيقة اىل اشارات
#94 

 ذات مقابةل هو امنا للسامع، يهنض اذلي العاشق املولوي اكملريد تؤدهيا اليت وحراكهتا والسفلية العلوية

 العاشقني بعض دلى هو كام. اجلاذبة احلقيقة لتكل املقدس للجامل املهمين ورالظه جتاه الوظيفة اداء يف عشق

  التبيزي ُشس امثال
1
. 

 :الثالثة النكتة

 القلب اهل امئة واتفق وظالم حمض رش العدم وان ونور، حمض خري الوجود ان: التحقيق اهل امجع لقد

 مجيع وان الوجود، من انش ئة - التحليل تيجةن  -والذلائذ واحملاسن واحلس نات اخلريات مجيع ان عىل والعقل

 .العدم اىل راجعة - املعايص حىت - والآالم واملصائب والرشور املفاسد

 :قلت ان

 ؟ النفس وااننية كفر الوجود ويف احملاسن، مجيع منبع الوجود يكون كيف

 أ نه االّ  عدم، فهو الااننية دوجو  واما. عدم فهو لها، ونفي الاميان حلقائق اناكر فالنه الكفر، اما: اجلــواب

 الااننية وهجل غريحقيقي ومتكّل واقعة، حقيقة   املوهوم تصّور أ نه حيث صورته واختذ الوجود بصبغة اصطبغ

آة كوهنا  .االّ  ليس مرأ

 واعاله وجود أ قوى ان فالشك العدم، هو القباحئ انواع مجيع ومنبع الوجود هو امجلال انواع مجيع منبع دام مفا
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 وأ سطعه واعاله جامال   اقوى يتطلب وهو. وابدي ازيل واجب   وجود هو العدم، عن وأ بعده وأ سطعه

 الضياء الشمس تس تلزم كام اذ امجلال، هذا يكون بل امجلال، هذا مثل عن يعّب  بل القصور، عن وأ بعده

 .به فينور ايضا ، رسمداي   جامال   الوجود الواجب يس تلزم هبا احمليط

 ميانالا نعمة عىل هلل امحلد

ن التؤاخذان ربنا)  (أ خطأ ان أ و نسينا ا 

 (احلكمي العلمي انت انك علمتنا ما االّ  لنا العمل س بحانك)

*  *  * 

--- 
1
 املتويف الرويم، ادلين جالل صاحب بشمس املتخلص الصويف، التبيزي، داد مكل بن عيل بن ادلين ُشس هو  

 .املرتمج(. 4/1781 الاعالم وقاموس 1/111 العارفني هدية. )فاريس شعره، ديوان هل. هـ149 س نة
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 :مالحظة

 بناء مهنا مراتب ثالث حاليا   ُأجلت أ نه االّ . احلسبية النورية املراتب من مراتب تسع تكتب أ ن املؤمل اكن

 .الاس باب بعض عىل

 :تنبيه

آن تفسري النور رسائل ان  رضورية تكرارات فهيا فان ذلا ابلباهني، مدمع القرأآن من انبع تفسري الكرمي، للقرأ

ساقة آنية اكلتكرارات ومصلحة حلمكة م   .ابدا   القارئ الت س مئ واليت الرضورية، احلكمية، اللطيفة، القرأ

 دون وشوق ذوق يف ال لس نة عىل ابس مترار تكرر اليت التوحيد لكمة دالئل يه النور رسائل ل ن وكذا

 .تضجر أ ن لها والينبغي القارئ تضجروال فهيا، نقصا   التعدّ  الرضورية تكراراهتا فان سأ م،
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 اخلامس الباب

مَ  هللا َحسب نا) مراتب يف   (الَوكيل   َوِنع 
1
. 

 ..نكت مخس وهو

 :الاوىل النكتة
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مَ  هللا َحسب نا) الانساين الفقر وسقم البرشي العجز ملرض جمرب دواء الالكم فهذا  هو اذ ؛(الَوكيل   َوِنع 

 .الوجود الواجب موجده ببقاء احملبوب الوجود دلوام املوجودات بزوال بأ س فال البايق املوجود املوجد

زن البايق الفاطر الصانع وهو  .صانعه يف احملبة مدار لبقاء املصنوع زوال عىل فالح 

 .وذهاب زوال يف املتجدد امل كل زوال عىل تأ ّسَف  فال البايق املاكل   املكَل   وهو

 .نظره ويف شاهدها عمل دائرة يف لبقاهئا ادلنيا من احملبوابت غيبوبة عىل حترّس  فال البايق العامل   الشاهد   وهو

 .فاطرها اسامء يف حماس هنا منشأ   دلوام املس تحس نات زوال عىل كدر فال البايق الفاطر   الصاحب وهو

 .ويبعهثم يرهثم من لبقاء الاحباب فراق عىل تلهّف فال البايق الباعث   الوارث   وهو

 الاسامء لبقاء امجليالت لالسامء مرااي هنَّ  الاليت امجليالت زوال عىل حتّزنَ  فال البايق اجلليل   امجليل   وهو

 .املرااي زوال بعد جباملها

 .احلقيقي احملبوب لبقاء اجملازية احملبوابت زوال من تأ لّم فال البايق احملبوب   املعبود   وهو

--- 
1
 دون  من هنا النورىس الاس تاذ أ درجه العربية رشينوالع  التاسعة اللمعة من اخلامس الباب هو الباب هذا  

 .املرتمج -. املذكورة اللمعة ىف اكمال   فلرياجعه شاء مفن. الهوامش
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 املشفقني املنِعمني زوال من امهيةَ  وال والمأ يوس يةَ  مغّ  فال البايق الرؤوف   الودود   الرحمي   الرمحن   وهو

 .شئ لكّ  وشفقته   رمحت ه وسعت   َمن لبقاء الظاهرين

رقة فال البايق العطوف   اللطيف   امجليل   وهو  لكها، مقام يقوم َمن لبقاء املشفقات اللطيفات بزوال والعبةَ  ح 

 انواع من وزال فين ما لك مقام يقوم الاوصاف هبذه فبقاؤه جتلياته، من واحد   جتل   مقام اللكل  واليقوم

 .ادلنيا من احد   لك حمبوابت

ـب نا)  (الَوكيل   مَ وِنع   هللا َحس 

 .وفاطرها وصانعها مالكها بقاء   فهيا وما ادلنيا بقاء من حس يب نعم،

 :الثانية النكتة

لهىيَ  هو هللا أ ن بقايئ من حس يب  البايق، وماليكَ  البايق، وفاطريَ  البايق، وموجديَ  البايق، وخالقيَ  البايق، ا 

زن وال فالبأ س البايق، وابعثَ  البايق، ومعبوديَ  البايق، وشاهديَ   زوال عىل حترس وال تأ ّسَف  وال ح 
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الّ  صفة   من خشيص ومايف. ابسامئه واجياده موجدي، لبقاء وجودي  الباقية، اسامئه من امس   شعاع من ويه ا 

 .خلالقها ومشهودة وابقية   العمل دائرة يف موجودة   الهنا لها، اعداما   ليس وفناؤها الصفة تكل فزوال  

لهىي بأ نه وامياين وشعوري واذعاين ميعل وذّلته البقاء من حس يب وكذا  يف البايق امسه شعاع   املمتثل البايق ا 

آة آة يف متثهّل فبرسّ . الامس ذلكل ظل   االّ  ماهييت حقيقة وما ماهييت؛ مرأ  حقيقيت نفس   صارت حقيقيت مرأ

 .لها بقاء   انواع   فهيا متثل ما وبقاء   فهيا ما برسّ  بل ذلاهتا ال َ   حمبوبة

 :الثالثة النكتة

 لتجّدد مظاهر   االّ  الس ياالت   املوجودات   هذه ما اذلي الوجود الواجب   هو اذ( الَوكيل وِنعمَ  هللا َحسب نا)

، الوجود انوار   ومبعرفته اليه وابالنتساب به ووجوده، اجياده جتليات آالم الَعَدمات ظلامت   وبدونه بالحد   وأ

 .احملدودات الغري الفراقات

 وزوالها فناهئا يف الاعتبارية التعينات بتبدل متجددة ويه مرااي، ويه االّ  الس ياةل املوجودات هذه وما

 :وجوه بس تة وبقاهئا
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 .املثالية وهوايهتا امجليةل معانهيا بقاء  : الاول

 .املثالية الالواح يف صورها بقاء  : والثاين

 .ال خروية مثراهتا بقاء  : والثالث

 .لها وجود   نوع يه اليت لها، متثةلامل  الرابنية تسبيحاهتا بقاء  : والرابع

 .الرسمدية واملناظر العلمية املشاهد يف بقاؤها: واخلامس

 وفناهئا موهتا يف املتخالفة كيفياهتا يف وظيفهتا وما الارواح، ذوي من اكنت ان ارواهحا بقاء  : والسادس

لهية السامء   املقتضيات اظهار االّ  وانطفاهئا وظهورها وعدهما وزوالها  صارت الوظيفة هذه رسّ  نمف. ا 

 الفعالية تتظاهر الوظيفة هذه ومن. وعدما   ووجودا   وحياة موات   تمتّوج الرسعة غاية يف كس يل   املوجودات

 :يقول أ ن احد   وللك يل فالبد املس مترة، واخلاّلقية ادلامئة

ـب نا) مَ  هللا َحس  آاثر من اثر اينّ  الوجود من حس يب يعين  (الَوكيل   وِنع  آن كفاين. الوجود واجب أ  من س يال أ

 .ال برت املزّور الوجود من الس نة ماليني من املظهر، املنور الوجود هذا

 ادلقيقة تكل بل امياين، انتساب   بال الس نني ا لوف مقامَ  الوجود من دقيقة   تقوم الامياين الانتساب برسّ  نعم
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 .س نة   الاالف تكل من مبراتب واوسع أ مت

آايت ه، الارض ويف عظمت ه السامء يف هو َمن صنعة   أ ين تهوقمي  الوجود من حس يب وكذا  السموات وَخلَق  أ

 .اايم س تة يف والارض

 .ابزاهري الارض وهبر وزيّنَ  مبصابيَح، السامء ونّورَ  زيّنَ  َمن َمصنوع   أ ين وكامهل الوجود من حس يب وكذا

، خملوق   أ ين والرشف الفخر من حس يب وكذا  ظل وحماس هنا كامالهتا جبميع ناتالاكئ  هذه ملن وعبد   ومملوك 

 .جامهل واشارات كامهل أآايت ومن وجامهل، كامهل اىل ابلنس بة ضعيف  

 الاكف) بني يه لطيفة صنيدقات   يف نعمه من والحيىص اليعد ما يدخر َمن شئ لك من حس يب وكذا

 .ونوى   ورا  بذ تسم  لطيفة صنيدقات فهيا واحدة قبضة يف القناطري ماليني بقدرته فيّدخر( والنون
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 مرااي االّ  امجليالت املصنوعات هذه ما اذلي الرحمي   امجليل   احسان، وذي جامل ذي لك من حس يب وكذا

 الربيع يف املتعاقبة والامثار املتواترة النعم وهذه وادلهور، والعصور الفصول مبرّ  جامهل انوار لتجدد متفانية

نعامه مراتب لتجدد مظاهر والصيف  .والاعوام والاايم الاانم مرّ  عىل ادلامئ ا 

 املوت خالقِ  اسامءِ  جللواِت  ومقياس   ومزيان   وفذلكة   وفهرس تة   خريطة   أ ين وماهيهتا احلياة من حس يب وكذا

 .واحلياة

فهمة   القدرة، بقمل مكتوبة   كلكمة   كوين ووظيفهتا احلياة من حس يب وكذا  املطلق القدير اسامء عىل داةل   وم 

 .احلس ىن الاسامء هل اذلي لفاطري اذلاتية للشؤون حيايت ريةمبظه القيوم احلي

 شهود لنظر واظهاري واعالين اخمللوقاِت  اخواين بني وتشهريي اعالين وحقوقها احلياة من حس يب وكذا

ةلَّ  مبرّصعات زيّنين اذلي خالقي اسامء جبلواِت  بزتييّن الاكئنات خالق  حيايت وقالدة فطريت وِخلعة وجودي ح 

 .رمحته هدااي مزيّنات فهيا اليت ةاملنتظم

 .علهيا وشهادات   لها وشهودي احلياة لواهب احلياة ذوي لتحيات فهمي حيايت حقوق من حس يب وكذا

 شهود لنظر للعرض امياين بشعور   ا حسانه جواهر مبرّصعات وتزيين تّبيج حيايت حقوق من حس يب وكذا

 .الازيل سلطاين

ه بأ ين وامياين وشعوري واذعاين يعلم وذّلهتا احلياة من حس يب وكذا ه وخملوق ه ومصنوع ه عبد   وحمتاج   وفقري 

نعم   لطيف   كرمي   يب رحمي   خالقي وهو اليه،  .ورمحته حبمكته يليق كام ي ربيين عيلّ  م 
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 قدرة ملراتب املطلق، وضعفي املطلق وفقري املطلق جعزي ابمثال مقياسيىت وقميهتا احلياة من حس يب وكذا

 .املطلق القوي قوة وطبقات املطلق الرحمي رمحة ودرجات طلقامل القدير

. خلالقي احمليطة الصفات لفهم اجلزئية والقدرة والارادة العمل من صفايت جبزئيات مبعكسيىت حس يب وكذا

 .اجلزيئ علمي مبزيان احمليط علَمه فأ فهم  
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لهىي بأ ن علمي الكامل، من حس يب وكذا  كامهل اايت من الكامل، من الكون مايف فلك   املطلق، الاكمل هو ا 

 .كامهل اىل اشارات

 .كامالته للك منبع   للبرش الاميان اذ ابهلل، الاميان نفيس، يف الكامل من حس يب وكذا

نواع شئ لك من حس يب وكذا لهىي اخملتلفة، هجازايت أ لس نة ابنواع املطلوبة حاجايت ال    وخالقي وريب ا 

 ومعَّ  جالهل جلّ  ويمكلين ويدبرين ويربيين ويسقيين يطعمين هو اذلي احلس ىن الاسامء هل اذلي ومصوري

 .نواهل

 :الرابعة النكتة

 قدرته ولطيف صنعه بلطيف املاء يف احلياة ذوي من امثايل وصورة صوريت فتح َمن مطاليب للك حس يب

 .ربوبيته ولطيف حمكته ولطيف

 فهيا واودع وجناان ، لساان   جسمي يف وأ درج وبرصي، مسعي وشّق  انشأ ين َمن مقاصدي للك حس يب وكذا

 .رمحته خزائن انواع مّدخرات لوزن التعد حساسة موازينَ  هجازايت ويف

 .اسامئه كنوز انواع لفهم الحتىص جساسة الآت   وفطريت وجناين لساين يف أ دمج وكذا

 الاعضاء هذه الفقري الضعيف وجودي يف وادمج احلقري، الصغري خشيص يف ادرج َمن حس يب وكذا

 مجيع ال حساس واملعنوايت، اللطائف وهذه واحلس يات احلواس وهذه واجلهازات اجلوارح وهذه الاالتو

ذاقة نعمه انواع  قدرته وبعظمي رأ فته وكرمي ربوبيته وبكبري رمحته ومجيل الوهيته جبليل اسامئه جتليات اكرث وال 

 .حمكته ولطيف

 :اخلامسة النكتة

 :ومفتخرا   ومتشكرا   قاال  و  حاال   يقول ان احد   وللك يل البدَّ 

 .الوجود بنور عيلّ  وأ نعمَ  العدم ظلمة من واخرجين خلقين، َمن حس يب
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 لك اىل صاحهبا يَد وت مد شئ لك لصاحهبا تعطي اليت احلياة نعمة عيلّ  فأ نعم حيا   جعلين َمن حس يب وكذا

 .شئ
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 .عاملا   الانسان تصريّ  اليت الانسانية بنعمة عيلّ  فأ نعم انساان   جعلين َمن حس يب وكذا

فرتني والآخرة ادلنيا يصري   اذلي الاميان نعمةَ  عيلّ  فأ نعم مؤمنا   جعلين َمن حس يب وكذا  النعم من مملوءتني كس 

 .الاميان بيد املؤمن اىل يقّدهمام

  احملبة من الاميان يف مبا عيلّ  فأ نعم والسالم، الصالة عليه محمد حبيبه امة من جعلين َمن حس يب وكذا

لهية، بوبيةواحمل   اس تفادة اايدي متتد الاميانية احملبة وبتكل البرشية، الكامالت مراتب أ عىل من يه اليت اال 

 .والوجوب الاماكن دائرة مش متالت من اليتناىه ما اىل املؤمن

 والحيواان   جامدا   جيعلين فمل خملوقاته، من كثري عىل وامياان   ودينا   ونوعا   جنسا   فّضلين َمن حس يب وكذا

 .الشكر وهل امحلد فهل والضاال ،

: حديث برسّ  الاكئنات التسعها بنعمة عيلّ  وانعم اسامئه لتجليات جامعا   مظهرا   جعلين َمن حس يب وكذا

( املؤمن عبدي قلب ويسعين والساميئ اريض اليسعين)
1
 جتليات مجليع مظهر الانسانية املاهية ان يعين 

 .الاكئنات مجيع يف املتجلية الاسامء

 الشكر فهل اجلنَة، مثنَه واعطاان ايّل، ي عيده مث يل ليحفظه مين، عندي اذلي ملَكه اشرتى َمن حس يب ذاوك

 .الاكئنات  ذرات يف وجودي ذرات رضب بعدد امحلد وهل

 هللا صىل محمد نور               هللا جلّ  ريب حس يب

هل ال  هللا االّ  ا 

 هللا ذكــر يقلبـــ سـرّ                هللا جلّ  ريب حس يب

 هللا صىل امحد ذكر  

هل ال  هللا االّ  ا 

--- 
1
 قال .مقارب بلفظ الاحياء يف ذكره .(املؤمن عبدي قلب وسعين ولكن اريض وال ساميئ وسعين ما) احلديث  

 قلت :املنترثة ادلرر يف الس يوطي وقال .(ابختصار 2/195 للعجلوين اخلفاء كشف) أ صال   هل ار مل :خترجيه يف العرايق

 :حزقيل فقال العرش اىل نظر حىت حلزقيل السموات اللهفتح ان :منبه بن وهب عن الزهد يف امحد الامام اخرج
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 الوادع املؤمن قلب ووسعين يسعنين ان ضعفن والارض السموات ان : هللا فقال !ايرب اعظمك ما س بحانك

 الاحتاد من ظاهره حقيقة يريدون ال الصوفية من هل جامعة   وذكر  : احلديثية الفتاوى يف الهيمتي جحر ابن قال.  اهـ «اللني

 بذكل يريدون وامنا عليه، يس تحيل وما هل جيب وما ابهلل الناس اعرف الصوفية وصاحلو كفر، مهنام لك   ل ن واحللول

 .املرتمج -.  هـ ا. ومعرفته وحمبته ابهلل الاميان يسع املؤمن قلب ان
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 اخلامس الشعاع

 الساعة ارشاط

 قد الاخرى "الساعة ارشاط" وسائر "ومأ جوج يأ جوج"و "القرنني ذي سد" مسائل ان

 وقد( 1511 س نة املقصود) س نة ثالثني قبل املؤلف "احملاكامت" املطبوع كتابنا يف حبثناها

 مسودهتا من قسم كتب - لها تمتة لتكون املباحث تكل حول تدور مسأ ةل عرشين وضعنا

 الشعاع وصارت عزيز صديق رغبة عند نزوال   بّيضت اهنا الا - س نة عرشة ثالث قبل

 .اخلامس

 .املقدمة من القصد يفهم يك املقدمة، تيل اليت املسائل اوال   لتقرأ  : تنبيه
#103 

 الرحمي الرمحن هللا بسم

 وذكل احلارض الوقت يف (18:محمد) (ارشاطها جاء فقد) الكرمية الآية ناكت من لطيفة نكتة كتبت لقد

 .الش هبات ورود من لها وصيانة املؤمنني، عوام قيدةع  عىل حفاظا  

 معيقة معاين حتمل الزمان أآخر يف س تقع حوادث عن ختب اليت النبوية الاحاديث من قسام   ان وحيث

آنية؛(املتشاهبات)كـ جدا ،  يؤّولها رمبا بل معرفهتا، من واحد لك واليمتكن ،(احملكامت)كـ تفرس فال القرأ

 الآية مبضمون مهنا، املراد عندئذ ويعرف احلادثة، وقوع بعد تفهم تأ ويالهتا وان. هاتفسري  من بدال العلامء

الّ  تأ ويهَل   يَعمَل   وما) الكرمية آل) (الِعمل يف والَراخِس ونَ  هللا ا   العمل يف الراخسون احلقائق تكل ويبني (8: معران أ

آمنا) :  ِويقولون  (.ربنا ِعندِ  من   لك   ِبهِ  أ

 .مسأ ةل وعرشين وثالاث   مقدمة امساخل الشعاع لهذا ان

 املقدمة

 نقاط مخس عن عبارة
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 :الاوىل النقطة

 املهبمة النظرية مسائهل تكون  فال الاختيار، دائرة مضن ومسابقة واختبار امتحان والتلكيف، الاميان ان

 حبيث ة؛البدهي وضوح واحضة فهيا، النظر وانعام الاختبار اىل حباجة يه واليت والعميقة الرصحية وغري

 اىل املؤمنون فيسمو هجل، ايب كفر عن بكر أ يب اميان ليمتزي وذكل يرد؛ مل أ م أ راد سواء أ حد لك يصدقها

 املعجزات تؤىت احلمكة هذه ول جل. اختيار بال التلكيف اذ سافلني، أ سفل اىل الكفار ويرتدى عليني أ عىل

 .اندر وبشلك متفرقة

#104 

 ابلعني، مشاهدهتا ميكن اليت الساعة وارشاط القيامة عالمات كونت والامتحان التلكيف دار يف ان مث

آنية املتشاهبات كبعض - التأ ويل وحممتةل رصحية وغري مهبمة  "مغرهبا من الشمس طلوع عالمة" عدا - القرأ

 التوبة ابب ينغلق وذلكل اختيار، دون من الاميان اىل امجليع تدفع اهنا حىت البدهية، وضوح واحضة فهىي

 أ عىت مع بكر ك يب امياان   ميكل من التصديق يف يتساوى حيث. التوبة من والجدوى لالميان فالقمية عندئذ،

 .هجل ك يب الكفرة

 الاميان بنور يعرف امنا الغريه، السالم عليه عيىس هو كونه ومعرفة السالم، عليه عيىس نزول ان حىت بل

 .معرفته واحد لك واليس تطيع النافذ،

 "السفياين"و "ادلجال" حىت بل
1
 اليعرفان الساعة، ارشاط مع س يظهرون اذلين املرعبني الاشخاص من 

 .الامر ابدئ "السفياين" و "ادلجال" أ هنام نفس هيام

 :الثانية النقطة

 تفصيال، ع لَّمها مهنا فقسم سواء، ليست وسمل عليه هللا صىل الكرمي الرسول ع لَّمها اليت الغيبية الامور ان

آن القسم، هذا يف قط هل لوالتدخّ  ترّصف فال  ..القدس ية الاحاديث وحمكامت الكرمي اكلقرأ

 اكالحاديث وسمل عليه هللا صىل اجهتاده اىل وتفصيلها تصويرها أ مر وترك اجامال، ع لّمها قد الآخر والقسم

 .الاميان اسس من ليست يه اليت املس تقبلية والاحداث الكونية احلوادث حول تدور اليت

 الامور تكل - والمتثيل التشبيه ابساليب - ببالغته ويفصل يصور اذلي هو وسمل عليه هللا صىل فالرسول

 .التلكيف حمكة يوافق مبا

--- 
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1
 :مهنا نذكر "السفياين"بـ املوصوف املسلمني دجال حبق كثرية احاديث وردت  

 دمشق معق يف السفياين هل اليق رجل خيرج: وسمل عليه هللا صىل هللا رسول قال :قال عنه هللا ريض هريرة ايب عن"

 ذنب مينع ال حىت فيقتلها قيس هلم فتجمع الصبيان ويقتل النساء بطون يبقر حىت فيقتل لكب، من يتبعه من وعامة

 السفياين اليه مهنم فيسري فهيزهمم جنده من جندا   اليه فيبعث السفياين، فيبلغ احلرة يف بييت اهل من رجل وخيرج تلعة،

 ".عهنم اخملب الا مهنم ينجو فال هبم خسف الارض من ببيداء صار اذا حىت معه مبن

 ووافقه خيرجاه، ومل الش يخني رشط عىل الاس ناد حصيح حديث هذا: وقال 4/910 املس تدرك يف احلامك أ خرجه

 (.موضع منه خيلو ال: تلعة ذنب المينع - يفتح: يبقر. والشام الكوفة بني ماء: لكب. )اذلهيب

 وتذكرة 11 ـ1/14 كثري البن الهناية اىل ايضا وانظر. 1/89 والاسفرايين 1/177 اللآىلء يف الس يوطي واورده

 للفتاوى واحلاوي 14 ـ 18 للهيمتي احلديثية والفتاوى 51 ـ 59 للبزجني الساعة ارشاط يف والاشاعة 105 القرطيب

 .بعدها وما 1/111 للس يوطي

#105 

 هجمن اىل يتدحرج ظل جحر صوت هذا ان: فقال وسمل عليه هللا صىل الرسول جملس يف دوي مسع: مفثال  

  قعرها اىل وصل الآن س نة، س بعني منذ
1
 واخب أ حدمه أ ىت املثري احلدث هذا عىل دقائق بضع مرور وبعد 

 هجمن اىل ووىل مات قد معره من الس بعني يناهز وهو الفالين املنافق ان: وسمل عليه هللا صىل هللا رسول

 .وسمل عليه هللا صىل الرسول لالكم الفائقة البالغة تأ ويل ظهرفأ  . املصري وبئس

 .الاميانية احلقائق مضن التدخل اليت اجلزئية املس تقبل حلوادث اهامتما   النبوة نظر اليعري: تنبيه

 :الثالثة النقطة

 :نكتتني عن عبارة ويه

 :اوالهام

 ذلا مادية، حقائق الزمن مبرور العوام اهتلقّ  ومتثيالت تشبهيات صورة عىل املروية الاحاديث من قسام   ان

 .اثبتة حقيقة انه من الرمغ عىل احلال، لواقع مطابقا   نظرمه يف اليبدو

 "احلوت"و "الثور" صورة عىل الذلين - محلته للعرش كام - الارض محةل من هام الذلين امللكني ان: مثال  

 !حقيقيا هائال   حوات  و  حقيقيا   خضام   ثورا   العوام تصورهام قد ابمسهام ومسيا

 :اثنيهتام

 احلكومة وجود حيث من او املنطقة، تكل يف املسلمني كرثة حيث من ورد قد الاحاديث من قسام   ان
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نَّ  لكنه الاسالمية، اخلالفة مركز حيث من او هناك، الاسالمية  أ حناء ومجليع املسلمني، مجليع شامل أ نه ظ 

 .وعاما   لكيا   ت لقي انه الا هجة، من خاص انه الرمغ وعىل العامل،

--- 
1
 صىل هللا رسول مع كنا: )قال عنه هللا ريض هريرة ايب عن والاميان، اجلنة وصفة الزهد، كتاب يف مسمل روى  

 اعمل، ورسوهل هللا: قلنا هذا؟ ما تدرون: وسمل عليه هللا صىل النيب فقال( سقطة اي) وجبة مسع اذ وسمل عليه هللا

 رواية يف زاد( قعرها اىل انهتى  حىت الآن النار يف هيوي فهو خريفا   س بعني منذ النار يف به ريم جحر هذا: قال

 .(2844 رمق 2185 - 4/2184) "وجبهتا فسمعمت"

 رحي هاجت املدينة قرب فلام سفر، من قدم وسمل عليه هللا صىل هللا رسول ان عنه هللا ريض جابر عن وروى

 فلام منافق، ملوت الرحي هذه بعثت: "قال وسمل عليه هللا صىل هللا رسول ان فزمع الراكب، تدفن ان تاكد شديدة

 اللفظ هذا بغري امحد ورواه .( 2782 رمق 4/2145 ) ."مات قد املنافقني من عظمي منافق فاذا املدينة قدم

 .(1/697) القاري لعيل الشفا رشح وانظر .(346 ،3/341)

#106 

( هللا.. هللا: الارض يف اليقال حىت الساعة مالتقو : )الرشيف احلديث يف ورد: مفثال  
1
. 

 .ابلرتكية الصالة وابقامة ابالذان وسي نادى اذلكر، أ ماكن ابواب س تغلق: أ ي

 :الرابعة النقطة

جبت مثلام  ادلنيا موت سكرات يه اليت - القيامة فان ش ىت، ومصاحل حلمك واملوت اكالجل غيبية امور ح 

 .كثرية ملصاحل كذكل أ خفيت قد - احليوان وموت البرشية واجل

 وحمك؛ مصاحل عىل املبنية املوازنة تكل والرجاء، اخلوف بني املوازنة الختلت وقته، معينا   الاجل اكن لو اذ

 .املش نقة حنو خطوة خطوة يساق مكن رهيب خوف يعقبه مطبقة، غفةل يف مييض العمر نصف اكن اذ

 والوسط  الاوىل القرون لاكنت معينا ، وقهتا لواكن اذ ا ،متام هذا يش به القيامة اي وسكراهتا ادلنيا واجل

 رعب يف تعيش فاكنت الاخرى القرون اما جزئيا ، الا هبا ينفعل وال قليال الا الآخرة بفكرة متأ ثرة غري

 مضن ابختياره الفرد طاعة يه اليت - للعبادة وال وقمية، متعة للحياة - حينئذ - لتبق  اكنت وما. مس تدمي

 .وحمكة أ مهية - الرجاءو  اخلوف

 امجليع هبا يصدق أ ي البدهييات، مضن الاميانية احلقائق من قسم دلخل معينا ، القيامة وقت اكن لو مث،

 .واختياره الانسان ابرادة املرتبطان الاميان وحمكة التلكيف رس عندئذ والختل يريدوا، مل أ م أ رادوا سواء
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 دقيقة لك أ جهل جمئ يتوقع الانسان فصار هذه، امثال ريةكث مصاحل ل جل الغيبية الامور اخفيت وهكذا

 لك يف الساعة قيام يتوقع ومثلام للآخرة، سعيه لدلنيا جبد ويسع  معا ، فهيام ويفكر فهيا، بقاءه يتوقع مثلام

 ءفنا اىل ينظر وهو الابدية للحياة العمل من ممتكنا   الانسان غدا هنا ومن. ايضا   فيه ادلنيا دوام يتوقع عرص

 .أ بدا   يعيش وك نه ادلنيا، لعامرة نفسه الوقت يف ويعمل ادلنيا،

 وقوع انتظاره جراء من معنويني وأ ملا   أ ذى الانسان لتجرع معينا ، والبالاي املصائب وقت اكن لو أ نه مث

 ذلا. نفسها املصيبة أ مل أ ضعاف أ ضعاف البالء ونزول املصيبة

--- 
1
 هذا: وقال 4/454 واحلامك والرتمذي وامحد 147 مسمل رواه عنه، هللا ريض ماكل بن أ نس عن حصيح حديث  

 .خيرجاه ومل الش يخني رشط عىل حصيح حديث

#107 

لهية احلمكة سرتت  يتأ ذى فال عنه، ومس تورة الانسان عن خمفية فظلت املصائب، الواسعة ورمحهتا اال 

 .املعنوي الامل ذكل مبثل

 وحىت. الغيب عن الاخبار منع فقد احلمك، هذه امثال منتتض الغيبية الكونية احلوادث اغلب ان وحيث

 دون الاهبام من شئ مع فقط، اشارات صورة عىل اخبارا   عنه أ خبوا فقد رابين، ابذن عنه خيبون اذلين

 توقري قةل هناك يكون لئال وذكل التلكيف، مدار هو وما الاميانية احلقائق عدا فامي املكشوفة، الرصاحة

لهىي لدلس تور لاكم امتثال وعدم  :اال 

الّ  الغيبَ  والارِض  الّسمواِت  يف َمن يَعمَل   ال ق ل)  .(19: المنل) (هللا ا 

 والزبور، والاجنيل التوراة يف وسمل عليه هللا صىل الكرمي رسولنا حق يف وردت اليت البشارات حىت بل

 الاشارات تكل ؤولواي ان الكتب تكل اهل من بأ انس حدا مما الترصحي، وعدم الاهبام من بشئ جاءت قد

 .وسمل عليه هللا صىل الكرمي ابلرسول ابالميان ينعموا فمل

 اتم ووضوح أ مني تبليغ اىل حباجة التلكيف حمكة فمبقتىض الاميانية العقائد مضن يه اليت املسائل اما

ل ذلا وتكرار، اكمةل ورصاحة  امور وافيا   بياان   وبينا وسمل عليه هللا صىل ال مني ومبلغه الكرمي القرأآن فصَّ

 .مجمال   ذكرا   املس تقبلية ادلنيوية احلوادث ذكرا اهنام حني يف الآخرة،

 :اخلامســة النقطة

 وادلجال املسلمني دجال أ ي - "ادلجالني" عرص ختص اليت - املعتادة فوق - اخلارقة الامور رويت لقد
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 تكل اصبحت ذلا. هكذا فهمتو  ابذلات خشصهيام من س تصدر ك هنا فتومهت بذكرهام، مقرونة - الاكب

 .املعىن الحتجاب املتشاهبات، من الرواايت

 ..والقطار ابلطائرة جتوهل: مفثال

 طاش ديكيىل" عند موته حني س يصيح املسلمني دجال خيدم اذلي الش يطان ان: اش هتر قد: ومثال
1
 يف 

 منه تتحري جعيبا   الان  اع ابلراديو، عنه س يعلن اي ،"مات أ نه"بـ لكهم الناس يسمعها صيحة "اس تانبول

 ومنظامته ونظامه ادلجال حمك ختص اليت املدهشة والاجراءات الرهيبة الاحوال ان مث. أ نفسهم الش ياطني

 .واس ترت املعىن خفي ذلا ابذلات، معه عالقة ذات وك هنا خشصه، مع مقرونة رويت قد وحكومته،

--- 
1
 .املرتمج - اذاعهتا فهيا اكنت اس تانبول ىف منطقة: طاش ديكيىل  

#108 

 السالم عليه عيىس س يدان الا يقتهل ان ميكن ال ما وادلوام القوة من ميكل انه: املعىن هبذا رواية هناكل: مفثال

.لقتهل سبيل فال والا
1

 

 سامواي   دينا   الا ليس هنائيا   قضاء عليه ويقيض الرهيب الرشس ونظامه مهنجه يدمر اذلي ان: يعين وهذا

 بزنول ميحو اذلي هو العيسوي ادلين فهذا معها، ويتحد القرأآن، حبقائق فيقتدي لعيسويني،ا يف يظهر رفيعا  

 ان ميكن ادلجال ذكل خشص فان واالّ . اتما   قضاء عليه فيقيض الاحلادي املهنج ذكل السالم عليه عيىس

 .اكلزاكم بس يط مبرض أ و جبرثومة ي قتَل

 اختلط قد - اخلطأ   حتمتل اليت الشخصية، اجهتاداهتم من ابعالن - وحمكهم الرواة بعض تفسري من قسام   ان مث

 احلديث مطابقة التظهر اذ وخيتفي، املعىن حيتجب ذاك وعند منه، أ نه فيشتبه النبوي، احلديث منت مع

 .املتشابه حمك مضن فيدخل الواقع، مع

 الفكر اكن اذ احلارض، وقتال يف هو كام السابق، يف واحضا   يكن مل وللمجمتع للجامعة املعنوي الشخص ان مث

 اذلين اىل العظمية وصفاهتا للجامعة الضخمة الاجراءات اس ندت ذلا الغالب؛ هو ابلفرد والاهامتم الانفرادي

ّور هنا ومن امجلاعة، تكل يرتأ سون  خارقة، لكية صفات ميلكون بأ هنم جعيبا   تصويرا   الرؤساء اولئك ص 

 تكل تالمئ ليك خارقتني، وقدرة قوة هلم وان عليه، مه عام ضعف مائة تفوق هائةل خضمة واجساما  

 .متشاهبة الرواية تكل أ صبحت ذلا. الواقع اليطابق التصوير هذا ان واحلال. املهوةل الاجراءات

 الرواايت تكل يف الامر يلتبس حالتهيام، واختالف "ادلجالني" صفات بني التباين من الرمغ عىل انه مث،
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 .ذاك هذا فيظن قة،املطل بصورهتا وردت اليت

 فتصبح الهيم، تشري اليت الرواايت يف هل، السابقني املهديني احوال التطابق "الكبري املهدي" أ حوال ان مث

 .املتشابه حمك يف الرواايت تكل

 .فقط "املسلمني دجال" يذكر عنه هللا ريض عليا   الامام ان

 .ابملسائل فنبدأ  .. املقدمة انهتت

*  *  * 

--- 
1
 .املرتمج - عرشة الثالثة املسأ ةل مشها انظر  

#109 

 ثالث وتوفيقه هللا بعناية - احلارض الوقت يف - س يبني الغيبية احلوادث عىل ادلاةل الامثةل مئات بني من

 عقائد افساد بغية اشاعهتا عىل امللحدون دأ ب اليت املسائل تكل - جدا   خمترصا   بياان   - مسأ ةل وعرشون

 واثبات املسائل تكل من مسأ ةل لك يف كرمي نبوي اجعاز ملعة اظهار فان ظهنم، أ الخاب. املسلمني عوام

. امياهنم وترس يخ العوام عقيدة الس ناد همام وسببا   قواي   داعيا   هللا ابذن س يكون وابرازها، احلقيقية تأ ويالهتا

 انه. الواسعة تهمبغفر  وأ خطايئ ذنويب يسرت ان س بحانه اليه واترضع الرحمي، ريب رمحة من أ رجوه ما هذا

 .جميب مسيع

 الثاين املقام

 اخلامس الشعاع مسائل

 الرحمي الرمحن هللا بسم

 :الاوىل املسأ ةل

 .كفه ستنخرق الزمان أآخر اشخاص من وهو "السفياين" ان: ورد

 :أ عمل وهللا لهذا، التأ ويل أ وجه أ حد ان

 الارساف، اىل كفه من جيري فاملال. عبثوال  واللهو السفاهة يف وتبذيره ارسافه لكرثة يده، يف املال اليبق 

 فهيم يثري الارساف، عىل الناس حبضه "السفياين"فـ. مرسف مبذر أ ي. "الكف منخرق فالن": املثل ويف

آربه فيسخرمه. غالبا   طمعا   وهييج شديدا   حرصا    الرشيف احلديث اليه ينبه ما هذا. تكل  ضعفهم نوايح من ملأ

 .هل ويتذلل اليه فيتوسل رسه،أ   يف يكون املرسف ان: وخيبان
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 :الثانية املسأ ةل

 اكفر هذا: مكتوب جبينه عىل واذا يصبح - الزمان أآخر اشخاص من - رهيبا   خشصا   ان: ورد
1
 . 

--- 
1
 غليظة، ظفرة علهيا اليرسى، العني ممسوح ادلجال وان ..: "حصيح حديث يف وسمل عليه هللا صىل الرسول قال  

 ادلجال، ذكر ابب الفنت، يف والبخاري امحد رواه "..اكتب وغري اكتب مؤمن، لك يقرؤه اكفر، عينيه بني مكتوب

 عىل ولتصنع) هللا قول ابب التوحيد، يف مشاهبة اخرى رواية وكذا ارسائيل، بين يف ذكر ما ابب الانبياء، ويف

 عن 4318 ،4317 ،4316 يف وكذا 4315 داود وابو ،2933 برمق وكذا ،2935 ،2934 برمق مسمل ورواه .(عيين

 .الرتمذي ورواه .معا   مسعود وايب حذيفة
#110 

 :هو ابلصواب، اعمل وهللا هذا، تأ ويل ان

 ابالكراه لبسها يعمم ل نه ولكن لبسها، عىل الناس وي كره الافرجن، قبعة س يلبس "السفياين" ذكل ان

 مكرها   لبسها من اكفرا   اليكون ذلا - السجود اىل هتوي حيث - هللا ابذن س هتتدي القبعة وتكل والقانون،

 .فهيا راغب غري علهيا

 :الثالثة املسأ ةل

 زائفتني وهجمن جنة لدلجال والس امي املستبدين، الزمان أآخر حلاكم ان: ورد
1
 لهذا التأ ويل أ وجه أ حد ان.  

 :هو هللا عند والعمل

حداهام السجن، مع الاعدادية سةاكملدر . متناظرة متقابةل اوضاع من احلكومية ادلوائر يف ما اىل اشارة انه  ا 

 .وجسن عذاب موضع والاخرى والغلامن، للحور مشوهة صورة

 :الرابعة املسأ ةل

 .الزمان أآخر يف هللا.. هللا: يقول من اليبق  أ نه: ورد

 :هو - هللا الا الغيب واليعمل - لهذا تأ ويال ان

 وس ي وضع أ بواهبا، س تغلق ادلينية واملدارس اذلكر اكنوأ م والتاكاي هللا،.. هللا.. هللا: فهيا يذكر اليت الزوااي ان

 .والاقامة اكالذان الاسالمية الشعائر يف هللا امس من بدال أآخر امس

 العقل عن أ بعد هللا اناكر الن املطلق؛ الكفر يف س يرتدون لكهم الناس ان الرواية هذه معىن فليس والا

 الكفار ان علام. لكهم عن فضال   الاناكر، هذا يف الناس معظم وقوع يقبل ال فالعقل الكون، اناكر من
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 .س بحانه اجلليةل صفاته مباحث يف عقوهلم تزل وامنا هللا وجود الينكرون

 عىل القيامة فتندلع أ حداهثا هول يروا كيال الساعة قيام قبيل تقبض املؤمنني ارواح أ ن: هو الآخر وتأ ويهل

 .وحدمه الكفار رؤوس

--- 
1
َث  ما ادلجال، عن أ حدثمك أ ال: "قال وسمل عليه هللا صىل هللا رسول ان. عنه هللا ريض هريرة ايب عن    به َحدَّ

 "قومه نوح به انذر كام به انذرمك واين .النار يه اجلنة، اهنا يقول فاليت .والنار اجلنة مبثال جيئ وانه أ عور، انه قومه؟ نيب

 .2936 برمق ومسمل الانبياء، يف البخاري رواه

#111 

 :اخلامسة املسأ ةل

 هلم السجود عىل الناس ويكرهون الزمان أآخر يف ال لوهية س يّدعون - وامثاهل ادلجال ان: ورد
1
 أ حد.  

 :هو اعمل وهللا لهذا، التأ ويل أ وجه

 حامكيته، حسب لك امللكية، من نوعا   والآخرين نفسه يف يتصور املكل، وجود ينكر جاهال   قائدا   أ ن كام

. درجته حسب لك الربوبية، من نوعا   انفسهم يف يتخيلون واملاديني الطبيعيني مذهب يقودون اذلين كذكل

 .لها رؤوسهم حينون جيعلهم اي ولامتثيهل، هل عبودية خضوع وخيضعهم قوته خلدمة رعيته - ادلجال - فيسوق

 :السادسة املسـأ ةل

 نفسه أ حد الميكل حد اىل عظمية الزمان أآخر فتنة ان: ورد
1
 عرش ثالثة منذ مهنا ةالام اس تعاذت حىت 

 القب عذاب من الس تعاذهتا قرينة الامة جفعلهتا وسمل عليه هللا صىل الرسول هبا أ مر كام قران ،
1

 

 :هو ابلصواب اعمل وهللا لهذا تأ ويال   ان

 ابختيارمه، الآاثم الناس فريتكب هبا، مفتونة وجتعلها الهيا، وجتذهبا وتغرهيا النفوس تس متيل الفنت تكل ان

 الفتنة هذه اىل يرمتني النساء اذ روس يا، حاممات يف عرااي ابلرجال النساء اكختالط هبا، يتذلذون رمبا بل

 امجلال يعشقون اذلين الرجال اما. جاملهن الظهار فطري ميل من حيملن ملا ويغوين فيضللن مهنن، برغبة

 فطرة،

--- 
1
 ورائه من ادلجال رأ س ان:  "وسمل عليه هللا صىل هللا رسول قال عنه، هللا ريض الانصاري عامر بن هشام عن  

 انيب، واليه تولكت وعليه هللا ريب. كذبت: قال ومن افتنت، ريب، انت: قال مفن ربمك، أ ان: س يقول وانه َحبَك، َحبَك
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 رشط عىل حصيح حديث هذا: وقال 4/907 املس تدرك يف احلامك اخرجه"  عليه فتنة فال: قال او يرضه، فال

 ،1/111 الفردوس مس ند ،1/818 الفوائد مجع ،1/111 املالمح او الهناية: كذكل وانظر. اذلهيب وافقهو  الش يخني،

 احلديث ويف. 14/111 و احلامك عن نقال 14/110 العامل كزن 148ص القرطيب تذكرة خمترص 1/111 امحد مس ند

آمن مفن هللا انه يزمع خيرج مىت فانه:  "شيبة ايب ابن خرجه اذلي  معل من صاحل ينفعه فليس وصدقه هواتبع به أ

 وبيت احلرم الا لكها، الارض عىل س يظهر وانه. سلف معل من بشئ يعاتب فليس وكذبه به كفر ومن سلف،

 ". املقدس بيت يف املؤمنني حيرص وانه املقدس،
2
 1/111 الفردوس مس ند 191 - 147 القرطيب تذكرة خمترص ،1/5 ،1/179 ،1/119 الكبري الفتح اىل انظر  

 1/11 املالمح او الهناية ،1/118 للفتاوى احلاوي احلامك، عن نقال 149ص الابصار نور هامش - الراغبني اسعاف

- 47. 
3
 القب عذاب من بك اعوذ اين اللهم:  "يدعو وسمل عليه هللا صىل هللا رسول اكن: عنه هللا ريض هريرة ايب عن  

 .100 ،57 ،7/58 ،1/111 ،1/111 البخاري 1/1100 مسمل حصيح".  ادلجال املس يح فتنة ومن

#112 

 .والرسور الفرح من نشاوى ومه وحيرتقون، املتأ ججة، النار تكل يف فيقعون النفس طيش امام فيرصعون

 عباد - فهيا الكبائر وارتاكب البدع واماكن ومراقصها ومسارهحا مبالههيا - الزمان ذكل فتنة جتلب وهكذا

 .مشدوهني حيارى الهيا وينجذبون النار، حول اكلفراش الاماكن تكل حول فيحومون الامارة، النفس

الّ   .امث فال مث ومن اذن، اختيار فال املطلق، واجلب والارغام ابالكراه اكن لو وا 

 :السابعة املسـأ ةل

 عملوال لهذا تأ ويال ان. كثريون علامء ويتبعه ابلعمل، الناس ويضل عظامي ، عاملا   س يكون "السفياين" ان: ورد

 :هو هللا عند

 السلطة اىل توصهل اليت الوسائل من هل ليس اذ املوقع، ذكل عىل حيصل الس يايس وعلمه وفنونه بدهائه انه

 الشجاعة او وعشرية، قبيةل اىل الانتساب او القدرة او العصبة وجود من أآخرين حاكم دلى احلال هو كام

 الفتاوى، هل ويصدرون فلكه يف يدورون وجيعلهم ء،العلام من كثري عقول بعقهل فيسخر. وغريها الرثوة او

 .رائدا   هنجا   وجعهل ادلين دروس من اجملرد التعلمي لتعممي حثيثا   ويسع . هل موالني املعلمني من كثريا   وجيعل

 :الثامنة املســأ ةل

 ان. هالك  الامة مهنا اس تعاذت حىت املسلمني صفوف يف ســتقع الرهيبة ادلجال فتنة ان: الرواايت تبني
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 :هو هللا الا الغيب واليعمل لهذا، تأ ويال

 الكفار دجال غري املسلمني دجال ان
1
 عيل الامام قال مثلام قالوا قد احملققني العلامء من قسام   ان حىت ، 

 بيامن. والمتويه ابخلداع ويفتهنم املسلمني بني وس يظهر "السفياين" هو املسلمني دجال ابن عنه هللا ريض

 ."السفياين" غري الكبري الكفار دجال

، اليكون واكرها   مرغام   يتبعه ومن شهيدا ، يصبح املطلق الكبري ادلجال جلبوت اليرخض فاذلي والا  َ  اكفرا 

آمثا   اليكون ورمبا  .ايضا   أ

--- 
1
 زيين ل محد الاسالمية الفتوحات ،1/114 للفتاوي احلاوي للس يوطي، املهدي اخبار يف الوردي العرف اىل انظر  

 احلديثية الفتاوى 114 - 111 القرطيب تذكرة خمترص 55 - 59 للبزجني الساعة ارشاط يف الاشاعة 154 دحالن

 .11 الهيمتي جحر البن

#113 

 :التاسعة املسأ ةل

 اجلزيرة يف او الشام حول تقع اهنا الزمان أآخر فنت وحوادث "السفياين" وقائع الرواايت يف صورت لقد

 :هو اعمل وهللا الهذ تأ ويال ان. العربية

 - الشخيص ابجهتادمه - الرواة فرس ذلا واملدينة، والشام العراق يف اكن السابق يف اخلالفة مركز ان

 يف: فقالوا - هكذا س تظل اخلالفة وك ن - الاسالمية ادلوةل مركز حول تقع اليت الاحداث تكل وصوروا

 .حاديثالا يف مجمال ورد ما الشخيص ابجهتادمه ففصلوا. حلب.. الشام

 :العارشة املسأ ةل

 .الزمان أآخر ل شخاص اخلارقة الهائةل القدرة: الرواايت ذكرت لقد

 :هو - هللا عند والعمل - لهذا تأ ويال   ان

 روس يا، دحر اذلي الياابين القائد حينه يف صور مثلام. ميثلوهنا اليت املعنوية الشخصية عظمة عن كناية انه

 الرهيبة، املعنوي الشخص عظمة ان أ ي. أآرثر بورت قلعة يف والاخرى احمليط البحر يف قدميه أ حد بأ ن

 فلكون اخلارقة، وقوهتم الفائقة قدراهتم اما. الضخمة املمثل ذكل متاثيل ويف الشخصية تكل ممثل يف تصور

 اذ املعتاد، فوق اقتدارا   تظهر مما الرغبات، وحتريك الشهوات وااثرة التخريب قبيل من اجراءاهتم اكرث

 ترسي الرغبات وحتريك الشهوات وااثرة اكمةل، قرية حيرق ان ميكنه واحد ثقاب فعود. سهل لتخريبا
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 .الهيا النفوس مليل رسيعا  

 :عرشة احلادية املسأ ةل

 واحد قميّ  امرأ ة ل ربعني يكون الزمان أآخر يف ان: ورد
1
 . 

--- 
1
 وسمل عليه هللا صىل هللا رسول عن حديثا   مكل حدث"   - وفاته قرب عند - قال عنه هللا ريض ماكل بن انس عن  

 ارشاط من ان - قال او - الساعة التقوم:  "يقول وسمل عليه هللا صىل هللا رسول مسعت! بعدي عنه احد به الحيدثمك

 يكون حىت النساء، ويبق  الرجال ويذهب الزان، ويفشو امخلر، ويرشب اجلهل، ويظهر العمل، يرفع ان: الساعة

 ابب العمل، يف البخاري رواه".  النساء ويكرث الرجال ويذهب الزان، يظهر:  "رواية ويف".  واحد قمي ةامرأ   مخلسني

. الزاكة ابب احملاربني ويف فاحتة، يف الارشبة ويف النساء، ويكرث الرجال يقل ابب الناكح ويف اجلهل، وظهور العمل رفع

 .والرتمذي 1181 برمق مسمل ورواه

#114 

 :ابلصواب اعمل وهللا تأ ويلني لهذا ان

 جتنب اذلي السائب فالرجل روس يا؛ يف حدث كام يرفع، او الزمان ذكل يف يقل الرشعي الزواج ان: الاول

 .شقية امرأ ة اربعني عىل قامي   يكون واحدة، ابمرأ ة الارتباط من

 من الوالدات كرثا كون وعن. الفتنة تكل يف تقع اليت احلروب يف الرجال أ غلب هالك عن كناية انه: الثاين

لهية حمكة عىل بناء الاانث  عىل فطرة الش بق بغلبة فيتغلنب شهواهتن لكيا   حتررا   النساء حترر يلهب ورمبا. ا 

لهىي بأ مر جدا   كثريات الاانث فتصبح صورهتا اىل الطفل نزوع يسبب مما. أ زواهجن  .ا 

 :عرشة الثانية املسأ ةل

 الاايم كسائر والرابع اس بوع، والثالث شهر، والثاين ة،س ن لدلجال الاول اليوم ان: الرواايت يف ورد
1
  .

 .هللا الا الغيب يعمل وال تأ ويالن، لهذا

 :الاول

 يف الس نة ل ن العامل؛ من الشامل وهجة الشامىل القطب دائرة يف الكبري ادلجال ظهور عن وكناية اشارة انه

 .وليةل يوم عن عبارة الشاميل القطب منطقة

. الصيف يف اكمال شهرا   التغرب الشمس يرى اكمال يوما   ابلقطار حنوان متجها   هناك نم أ حدمه سافر فلو

 عندما هذا من قريب ماكن يف كنت ولقد اكمال، اس بوعا   الشمس يرى أآخر يوما   ابلس يارة اقرتب واذا
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 .هةاجل  هذه اىل الشامل من سيتعدى الكبري ادلجال بأ ن معجز اخبار هذا ان مبعىن. هناك أ سريا   كنت

 :فهو الثاين تأ ويهل اما

 :املسلمني ودجال الكبري لدلجال الاستبدادية الثالثة الادوار مبعىن ثالثة أ ايما   هناك ان

 .س نة ثالمثائة يف الينجز ما عظمية ابجراءات يقوم حكومته، دورة يف اي: يومه"

--- 
1
 كس نة، يوم يوما ، اربعون: قال ؟ الارض يف هلبث ما هللا ايرسول قلنا»: مهنا نذكر كثرية، الباب هذا يف الاحاديث  

 ابو قريب بس ياق واخرجه. 17/11 النووي برشح مسمل حصيح «ك ايممك اايمه وسائر كجمعة، ويوم كشهر، ويوم

 .عنه هللا ريض مسعان بن النواس حديث من لكهم والرتمذي( 4111 ،4111) داود

#115 

 .س نة ثالثني يف الجيري ما الاجراءات من واحدة نةس   يف جيري انه: الثانية دورته اي الثاين، يومه

 .س نوات عرش يف ينفذ ال ما واحدة س نة يف التغيريات من ينفذ: ودورته الثالث يومه

 الرسول أ خب وهكذا. "الوضع عىل للحفاظ سعيه سوى بشئ اليقوم اعتياداي   يكون: ودورته الرابع يومه

 .املس تقبل احداث من س يقع عام فائقةال ببالغته أ مته وسمل عليه هللا صىل الكرمي

 :عرشة الثالثة املسأ ةل

 الاكب ادلجال يقتل السالم عليه عيىس ان: حصيحة رواية يف
1
 . 

 :هللا عند والعمل وهجان ايضا   ولهذا

 ويسخرمه الناس هبا يس تدرج اليت اخلارقة ابموره نفسه عىل حيافظ اذلي ادلجال ان: الاول الوجه

 هو َمن الا مسلكه وتغيري قتهل عىل اليقدر وامثالها، والارواح املغناطييس تنوميوال  السحر ابس تخدام

 ذكل الناس، اغلب بنبوته ويعتقد وارتباطا ، عالقة اكرث هو ومن امجليع دلى ومريضّ  معجزات وذو خارق،

 .السالم عليه عيىس النيب

 عليه عيىس خشص بس يف املقتول  - ادلجال لشخص املعنوية الشخصية س يقتل اذلي ان: هو الثاين الوجه

 ابناكر الكفر من اليه يدعو ما وي فين كوهنا، اليت الرهيبة واملادية الهائل الاحلاد كيان ويبيد - السالم

 مزهجم من انبعة بقوة - معىن ويقتلونه - هيلكونه الروحانيون فهؤالء النصارى، الروحانيون مه الالوهية،

 يف ابملهدي ويقتدى س يزنل السالم عليه عيىس بأ ن ورد ما ان حىت. مالاسال حقائق مع النرصانية حقيقة
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 الصالة
1
آنية احلقيقة رايدة واىل االتفاق، هذا اىل يشري ،   .وهمينهتا القرأ

--- 
1
 مرمي ابن يقتل»: يقول وسمل عليه هللا صىل هللا رسول مسعت: قال عنه هللا ريض الانصاري جارية بن مجمع عن  

 ل محد نسبته املباركفوري وزاد. حصيح حديث هذا وقال( الاحوذي حتفة) 1149 الرتمذي رواه: «دل بباب ادلجال

 رشط عىل: اذلهيب وقال. خيرجاه ومل الاس ناد حصيح وقال 910 - 4/915 احلامك وكذا. الكبري يف والطباين املس ند يف

 .ومسمل البخاري
2
 عهنام، هللا ريض عبدهللا بن جابر عن: مهنا نسوق كثرية، حصيحة احاديث فيه ابملهدي، السالم عليه عيىس اقتداء  

 فيزنل القيامة، يوم اىل ظاهرين احلق عىل يقاتلون اميت من طائفة التزال»: وسمل عليه هللا صىل هللا رسول قال: قال

 ،191 ملمس رواه «الامة هذه هللا تكرمة أ مراء بعض عىل بعضمك ان ال: فيقول بنا، صل تعال: أ مريمه فيقول عيىس،

 .199 ومسمل 4/149 البخاري يف الاقتداء حول اثنية ورواية
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 :عرشة الرابعة املسأ ةل

 طوعا   ويتبعونه لدلجال العظمية القوة مه الهيود ان: ورد
1
 . 

 :اعمل وهللا نقول ان فميكننا

 جتمعوا لكها حلكوماتا بيد مظامل قاسوا اذلين الهيود اذ روس يا، يف حتقق قد الرواية هذه تأ ويل من جزءا   ان

 يف الطوىل اليد الهيودي "تروتسيك"لـ فاكنت والشعوب، ادلول من ينتقموا ان الجل أ ملانيا، يف بكرثة

 يف احلكومة رئاسة يف جعلوه ذكل بعد ومن العامة، القيادة اىل أ وصلوه حىت الش يوعية، منظمة تأ سيس

 أ ي - وأ ظهروا. س نة ل لف حماصيلها وأ ابدوا رهيبا   دمارا   روس يا فدمروا ربّوه، اذلى "لينني"لـ خلفا   روس يا

 ايضا   احلكومات سائر كيان زعزعوا وقد اعامهل ومنفذو الكبري ادلجال منظامت من منظمة اهنم هبذا - الهيود

 .والقالقل الاضطراابت فهيا وااثروا

 :عرشة اخلامسة املسأ ةل

آن ان  التفصيل، من بشئ الرشيف احلديث يذكرها مجمال ومأ جوج يأ جوج حوادث يورد اذلي الكرمي القرأ

آن اجامل مبثل ليست التفصيالت تكل ولكن  ما حد اىل املتشاهبات من تعد رمبا بل حممكة الكرمي القرأ

 :هو هللا الا الغيب واليعمل لهذا تأ ويال ان. فهيا الرواة اجهتادات الختالط تعبري اىل بل تأ ويل اىل فتحتاج

آن علهيم يطلق اذلين - واملغول املاجنور ائلقب ان اىل واشارة كناية انه  ومأ جوج يأ جوج الساموية بلغته القرأ
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آس يا عىل - مرات عدة - أ غاروا مثلام املقبةل الازمان يف لكه العامل س يدمرون -  الصني من قبائل مع واورواب أ

 ينمتون الآن ش يوعيةال  املنظامت يف املشهورين الارهابيني ان حىت. واملرج الهرج فهيام واحلوا حولها، وما

 .الهيم

 الفكر هذا اكن وملا التحرر، اىل بدعوهتا وترعرع الفرنس ية الثورة يف تودل الاشرتايك الفكر ان نعم،

 ايضا   البلشفية نرشت وقد البلشفية اىل أ خريا   انقلب فقد املقدسات من قسم تدمري اىل يدعو الاشرتايك

 املقدسات من كثري لتحطمي الافساد بذور

--- 
1
 الفا س بعون اصهبان هيود من ادلجال يتبع»: قال وسمل عليه هللا صىل النيب ان عنه، هللا ريض ماكل بن انس عن  

 (.صواب ولكهام ابلفاء اصفهان النسخ بعض ويف) 1544 مسمل رواه:  «الطيالسة علهيم
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 حدودا   التعرف اليت رهابوالا الفوضوية حناظل حامت   البذور تكل وستمثر والانسانية الاخالقية واملثل

 واذلاكء العقل فان والاحرتام والرمحة الرأ فة منه انزتع اذا الانساين القلب اذ هل، وزان   والتقمي لشئ،

 فال املسعورة والالكب الضارية اكلوحوش الناس اولئك وجيعالن الانسان زمام عىل - عندئذ - يس يطران

 .الس يايس الضبط معهم جيدي

 احلضارة، عن البعيدة والقبائل ابملظلومني، املزدمحة الاماكن هو الارهايب الفوضوي كرللف مرتع أ خصب ان

 واملغول املاجنور قبائل عىل تنطبق الرشوط فهذه والاغارة، الهنب اعتادت واليت وادلوةل، احلكومة وعن

 جعائب أ حد يعد واذلي يوما   أ ربعني بطول الصني سد بناء يف السبب اكنوا اذلين القرغزي قبائل من وقسم

 .الس بع ادلنيا

آن امجهل ما يفرس اذلي وسمل عليه هللا صىل الكرمي فالرسول وهكذا  اخبارا   عهنم أ خب قد الكرمي القرأ

 .حمققا   معجزا ،

 :عرشة السادسة املسأ ةل

 حىت والعلو الضخامة يف خارقا   جسام   لدلجال ان الرواايت تبني ادلجال السالم عليه عيىس قتل س ياق يف

 جدا   صغري هل ابلنس بة السالم عليه عيىس وان املنارة، عىل يعلو
1
 واليعمل هذا، تأ ويل أ وجه أ حد ان.  

 :هكذا يكون ان ينبغي هللا الا الغيب

 الروحانيني جامعة ومه - الاميان بنور ويتبعونه السالم عليه( عيىس) يعرفون اذلين ان اىل واشارة كناية انه
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 .والعسكرية الثقافية اي واملادية العلمية ادلجال جلنود ابلنس بة قليةل قةل مه - اجملاهدين

 :عرشة السابعة املسأ ةل

 .خارقة دابة حامر، وهل يوما   اربعني الارض يف ويس يح ظهوره، يوم ادلجال ظهور تسمع ادلنيا ان: ورد

--- 
1
 اربعون ادلجال طول أ ن: هعن هللا ريض عيل املؤمنني أ مري عن 177ص الساعة الرشاط الاشاعة"  كتاب يف ورد  

 حامره حافر بني ما ذراعا ، ثالثون أ ذنيه من أ ذن لك طولـ  البياض شديد اي ـ أ مقر حامر حتته الاول، ابذلراع ذراعا  

 اىل الشمس ويس بق بميينه، السحاب يتناول مهنال، مهنال الارض هل تطوى وليةل، يوم مسرية الآخر، احلافر اىل

 ،14/110 العامل كزن 71 ،1/70 املالمح او الهناية وانظر. بطوهل  احلديث اهـ.. " كعبه اىل البحر خيوض مغيهبا،

 الزوائد مجمع 4145 رمق القدير فيض 9/199 املنثور ادلر 10111 اجلوامع مجع. 147 ،144 القرطيب تذكرة خمترص

 .1/977 للفتاوى احلاوي 7/144
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 :يه اعمل وهللا تأ ويالت عدة لها حصهتا برشط الرواايت هذه

 حبيث ادلجال ظهور زمن يف ستتقدم واخملابرة النقل وسائط ان: عن معجزا   أ خبارا   ختب الرواايت هذه ان

 الرشق ويسمعه ابلراديو ادلجال فيصيح لكه، العامل احناء يف الواحد اليوم يف تسمع واحدة حادثة ان

 غضون يف لكه العامل يف يس يح ان يس تطيع الانسان وان. وجرائده حصفه مجيع يف احلادثة وتقرأ   والغرب،

 التلغراف عن معجزا   اخبارا   ختب الرواايت فهذه. الس بعني وحكوماته الس بع قاراته فريى يوما   اربعني

 .قرون بعرشة ظهورها قبل والطيارة والراديو والتلفون

 يف س ياحته وان مطلق، دمستب وحامك مكل بصفة وامنا دجاال، بكونه - العامل يف - الي سمع ادلجال ان مث

 فاما وحامره، دابته اما. والاغواء والاضالل الفتنة اليقاظ وامنا لكها الاماكن عىل لالستيالء ليست الارض

 اكذبة، كجنة ومزين مفروش ماكن الاخرى واذنه. كجهمن النار مصدر ورأ سه اذنيه احدى اذلي القطار انه

 س يارة ودابته حامره أ ن او.. للضيافة املعد الرأ س يف قاءهاصد وجيعل النار ذي الرأ س اىل اعداءه فريسل

 (.السكوت جيب..)او.. طائرة او.. جعيبة

 :عرشة الثامنة املسأ ةل

 انفذا   اتما   دواما   س نة أ لف وحمكها ملكها يدوم اي يوم، فلها اميت اس تقامت اذا: انه ورد
1
 الآية بدالةل ، 

 اي يوم، نصف فلها الاس تقامة عن عدلت وان. (9: سجدةال )  (س نة أ لف مقداره اكن يوم يف) الكرمية
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 .س نة مخسامئة يقارب مبا وس يطرهتا حمكها عىل حتافظ

 اخلالفة، وسلطنة الاسالم عزة عن رواية يه وامنا القيامة، عن اخبارا   ليست - اعمل وهللا - الرواية هذه ان

 فقد حيامن س نة مخسامئة يقرب ما عباس يةال  ادلوةل عاشت اذ غيبية، ومعجزة اثبتة حقيقة فعال حتققت وقد

 حافظت مبجموعها الاسالمية الامة ان الا. الاس تقامة طريق العباس يني أ واخر يف الس ياس يون احلاكم

 .تقريبا   س نة وثالمثائة أ لف اىل السلطة فادامت العامثنية، اخلالفة امدهتم فقد ذلكل الاس تقامة عىل

--- 
1
 اين: قال وسمل عليه هللا صىل النيب ان عنه هللا ريض وقاص ايب بن سعد عن( 4190) 4/111 داود ايب ويف  

 وانظر. س نة مخسامئة: قال اليوم ذكل نصف ومك: لسعد قيل يوم، نصف يوخرمه ان رهبا عند اميت التعجز ان ل رجو

 .118 ،1/41 للشعراين واجلواهر واليواقيت 1/11 كثري البن املالمح او الهناية اىل
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 س نة مخسامئة الاخرى يه عاشت الاس تقامة، عىل احلفاظ عن العامثنيون الس ياس يون جعز ملا مث

 هذا حبثنا اننا وحيث. الرشيف احلديث لهذا املعجز الاخبار بوفاهتا العامثنية اخلالفة فصدقت.. ابخلالفة

 .هنا اخترصانه اخرى رسائل يف احلديث

 :عرشة التاسعة املسأ ةل

 املهدي عن متباينة اخبارا   هناك ان
1
آل من هو اذلي    حمك حىت. الساعة عالمات من وظهوره البيت، أ

 .ظهوره س بق عىل الوالية واهل العمل اهل من قسم

 :هو ابلصواب اعمل وهللا املتباينة الرواايت لهذه تأ ويال   ان

 الس ياسة ملكعا كثرية ودوائر عوامل يف اجراءات هل ان فكام عدة، ووظائف كثرية همامت الكبري للمهدي ان

ميّ  عندما عرص لك اهل حيتاج كذكل اجلهاد، وعامل السلطة وعامل ادلين وعامل  هو من اىل اليأ س علهيم خي 

. الوقت ذكل يف ال مدادمه وظهوره املهدي جمئ ترقب اىل حيتاجون او املعنوية، قوامه من ليشد اكملهدي

آل من ظهر ذلا  عىل حفافظ س بحانه، هللا من برمحة عرص لك يف بل دور لك يف اكملهدي هو من البيت أ

 وظهر وادلوةل، الس ياسة عامل يف العبايس املهدي ظهر: مفثال املطهرة، سنته واحياء الاجمد، جده رشيعة

 الكيالين الش يخ
1
 النقشبند والشاه 

1
 عامل يف الافذاذ من وامثاهلم عرش االثنا وال مئة الاربعة والاقطاب 

 اعامل من بقسم وقياهمم هؤالء فلظهور. ووظائفه املهدي همامت نم قسام   فنفذوا والاميان ادلين

--- 
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1
 اىل واس ندوها املوصيل، يعىل وايب والطباين، واحلامك، ماجة، وابن داود، وايب الرتمذي، عند املهدي واحاديث  

 مخسون مهنا علهيا الوقوف أ مكن اليت املهدي يف الواردة والاحاديث: التوضيح يف الشواكين قال.. الصحابة من جامعة

 ما عىل التواتر وصف يصدق بل ش هبة، وال بالشك متواترة ويه املنجب، والضعيف واحلسن الصحيح فهيا حديثا

 لها ايضا   كثرية فهىي ابملهدي املرصحة الصحابة عن الآاثر واما الاصول، يف احملررة الاصطالحات مجيع عىل دوهنا هو

 (.114 - 111 خان حسن صديق حملمد الاذاعة) اهـ. ذكل مثل يف لالجهتاد جمال ال اذ الرفع، حمك
2
 احلديث فسمع بغداد ودخل هـ، 480 س نة جبيالن ودل. اجلييل محمد ابو صاحل ايب ابن هو(: القادر عبد)الكيالين  

 س تقاما عظمي وجمدد وامجلاعة، الس نة اهل دلى املعروفني الاقطاب احد وهو احلنبيل، اخملريم سعيد ايب عىل  وتفقه

 والفتح الغيب وفتوح الغنية كتاب: مصنفاته من. والنصارى الهيود من كثري واسمل  املسلمني من كثري يديه عىل

 .املرتمج.  هـ 911 س نة ببغداد تويف الرابين،
3
 ودرس خبارى، قرب العارفان، قرص قرية يف ودل النقشبندية الطريقة مؤسس ادلين هباء محمد هو(: الشاه)النقشبند  

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

 رساةل: مصنفاته من. العمر من س نة( 81) عن م1175  هـ851 ال ول ربيع 1 يف وتويف ونرشها، طريقته فهيا وانشأ  

 .املرتمج -.فلنيالغا تنبيه حياتنامة، الهبائية، والاوراد الواردات
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 محمد الرسول نظر مدار وكوهنم - وسمل عليه هللا صىل الرسول وس نة الرشيعة احياء اىل تتوجه اليت - املهدي

 انه: يقولوا ان اىل احلقيقة اهل من بقسم حفدا املهدي، حبق الواردة الرواايت اختلفت وسمل عليه هللا صىل

 .املايض يف ظهر

 :نقول اننا الا الهيا فنحيل املسأ ةل، هذه النور سائلر  وحضت فقد حال لك وعىل

 قبيةل فهيا وليس ومزنلهتم، البيت أآل رشف اىل ترىق رشيفة نبيةل متساندة عصبة قاطبة ادلنيا يف ليس انه

آل قبيةل اتفاق اىل ترىق متوافقة  .وجامعهتم البيت أآل جممتع من أ نور منورة جامعة او جممتع فهيا وليس البيت، أ

آل ان! نعم آنية احلقيقة بروح غ ذوا اذلين البيت أ  ورشف الاميان بنور وتنوروا منبعها، من وارتضعوا القرأ

.. الامة لقيادة املعنويني القواد أ لوف وقدموا الافذاذ الابطال مئات واجنبوا الكامالت، اىل فعرجوا الاسالم

 احملمدية الرشيعة ابحياء وحقانيته كب،الا املهدي الاعظم لقائدمه التامة العداةل لدلنيا يظهرون اهنم البد

 ..واجراهئا وتطبيقها واعالهنا الامحدية والس نة الفرقانية واحلقيقة

 احلياة دساتري مقتىض هو بل والرضورة، اللزوم غاية يف انه عن فضال املعقولية غاية يف الامر وهذا

 .الانسانية الاجامتعية
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 :العرشون املسأ ةل

 .الارض دابة وظهور مغرهبا من الشمس طلوع

 لتفسريه، الداعي ظاهرا   معناه اصبح ولبداهته الساعة لقيام بدهيية عالمة فهو مغرهبا من الشمس طلوع اما

 أ مرا   هناك ان الا.. العقل ابختيار املرتبط التوبة ابب هبا يغلق ساموية حادثة هو اذ التأ ويل، اىل والحاجة

 :هو

 :هو اعمل وهللا الطلوع ذلكل الظاهري السبب ان

آن يرفع حاملا انه  - الهىي ابذن - فتصطدم صواهبا الارض تفقد - عقلها مبثابة هو اذلي - الارض من القرأ

 اىل الرشق من - س بحانه هللا ابرادة - دورهتا وتصبح حركهتا، عن القهقرى فتعود أآخر، س يار بكوكب

 .غرهبام من ابلطلوع الشمس تبدأ   وعندها الرشق، اىل الغرب من بدال الغرب
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 والفرش ابلشمس، الارض يشد واذلي املتني هللا حبل هو اذلي الكرمي القرأآن جاذبة قوة انقطعت اذا! نعم

 بعدم مغرهبا من الشمس فتطلع سائبا ، اتهئا   دوراان   تدور فتظل الارضية، الكرة عرى احنلت ابلعرش،

 .ومبعكوسيهتا حركهتا انتظام

 :هو أآخر تأ ويل وللحديث هذا

لهىي بأ مر - الس يارة ابلكواكب - التصادم نتيجة تقوم القيامة ان  .مقدر ا 

 .حالها بلسان خمترص لكم مع الكرمي القرأآن يف الاجامل غاية يف الهيا اشارة هناك فان "الارض دابة" اما

 ان كنأ مت  انين الا. الاخرى املسائل مبثل ـــ قاطع وابقتناع ـــ جازمة معرفة الآن أ عرفه فال تفصيلها اما

 :هللا الا الغيب يعمل وال اقول،

آفة س بحانه هللا سلط كام انه  اذلين أ برهة قوم عىل( ااببيل طريا  ) وسلط فرعون، قوم عىل والقمل اجلراد أ

 العصيان يف فيامتدون "وادلجاجةل السفياين" بفنت عمل وعىل طوعا   ينساقون اذلين كذكل الكعبة، لهدم أ توا

 اليت والفوىض الارهاب بدافع والغدر والتوحش والكفران والكفر الاحلاد يف ونويرتد والفساد، والطغيان

 علهيم فيسلط - صواهبم العادة رابنية حلمكة - الارض من حيوان علهيم خيرج ومأ جوج يأ جوج يش يعها

 .تدمريا   ويدمرمه

 لك بلغ ملا جدا ، خضام   احدا  و  وحيواان   فردا   اكنت لو النه فردا ، وليست نوع يه - اعمل وهللا - ادلابة تكل ان
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 وتأ لكه اخلشب تقضم اليت اكالرضة حيوان يه ورمبا خميفة، حيوانية طائفة اذن فهو ماكن، لك يف خشص

 عظام يقضم ايضا   احليوان فهذا. (14: الس بأ  ) (منسأ ته تأ لك الارض دابة الا) الكرمية الآية الهيا تشري كام

 اىل أ س نانه من  الانسان جسم اجزاء مجيع يف ويس تقر باخلش ادلابة تكل كنخر وينخرها الانسان

 .اظفاره

 ومينه، الاميان ببكة مهنا ينجون املؤمنني ابن: مشرية الاميان خبصوص ادلابة تكل الكرمية الآية انطقت وقد

 .الاخالق وسوء الارساف وجتنهبم السفاهة، من وبتحرزمه

ن الت ؤاخذان ربنا)  (أ خطأ ان او نسينا ا 

 (احلكمي العلمي انت انك علمتنا ما الا لنا عمل ال س بحانك)
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 (مسائل ثالث يف السابقة العرشين املسائل تمتة)

 :الاوىل املسأ ةل

 ادلجالني عىل نفسه الامس واطلق السالم، عليه عيىس س يدان عىل "املس يح" امس الرواايت يف اطلق لقد

 ."ادلجال املس يح فتنة من": الاس تعاذة يف ورد كام ايضا ،

 تأ ويلها وما التسمية هذه حمكة مفا
1
 ؟ 

 :يه - اعمل وهللا - حمكهتا ان: اجلواب

لهىي بأ مر - رفع قد السالم عليه عيىس ان  موىس س يدان رشيعة يف اكنت اليت الشاقة التاكليف من قسام   - ا 

غواء - الكبري ادلجال يفعل كذكل اكمخلر، النفوس تش هتيه ما بعض  واحل السالم، عليه  الش يطان من اب 

 احلياة تدار هبا اليت ابلروابط فيخل السالم عليه عيىس س يدان رشيعة أ حاكم من قسام   فريفع - وبنفوذه

 .ومأ جوج يأ جوج وجمئ والارهاب للفوىض الاوضاع ممهدا   للنصارى الاجامتعية

 عىل) مديةاحمل للرشيعة اخلادلة الاحاكم من قسم لرفع يسع  املسلمني دجال هو اذلي "السفياين" وكذكل

 املادية ابلروابط فيخل الش يطان، ومبعاونة الامارة النفس بدسائس( والسالم الصالة افضل صاحهبا

 العرى فينقض. شاردة ضائعة لتتيه عقالها من اذلاهةل العصبية احلائرة النفوس ويطلق للبرشية واملعنوية

 الاستبداد، عني يه حرية عىل الناس ويكره ،واحملبة اكالحرتام الانساين اجملمتع افراد تربط اليت النورانية

 حبيث رهيبة وفوىض شنيع ارهاب اىل الطريق فاحتا   والرذيةل، الاهواء مستنقع يف الضاةل النفوس لتتصارع
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 .والقسوة الشدة منهتى  يف ابستبداد الا الناس اولئك ينضبط ان - الوقت ذكل يف - الميكن

 :الثانية املسأ ةل

 وعظمهتام هيبهتام وعن املعتاد، فوق اقتدارهام وعن ادلجالني، لك هبا يقوم خارقة امال  اع الرواايت ذكرت لقد

 يف جاء هكذا! الالوهية من شيئا   الهيام يس ندوا ان التعساء الناس ببعض الامر حدا حىت الفائقة،

 هذا؟ سبب مفا.. الرواايت

--- 
1
 من هل اجمتع انه اللغة، يف القاموس صاحب ريازيالش ادلين جمد ش يخنا وحىك: 11/54: الفتح يف احلافظ قال  

 .قوال مخسون ادلجال تسمية سبب يف الاقوال
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 التخريب، اىل تسوق معظمها فل ن وخارقة، عظمية واعامهلم اجراءاهتم كون اما. هللا عند والعمل: اجلواب

 ما ان حىت. ختريب الهنا ادة،املعت فوق ابعامل القيام ويرس سهوةل بلك ميكهنم ذلا. النفس هوى اىل وتدفع

 ثالمثائة يف اجنازها الميكن الاعامل من واحدة س نة يف ينجزونه ما ان: اي "كس نة يوم": من احلديث يف ورد

 :وهجات اس باب اربعة هناك فان املعتاد، فوق هو مبا اقتدارمه ظهور سبب اما. س نة

 :اوالها

 حس نة اعامل من املستبدة الهائةل حكوماهتم يف ما لك وابالس تدراج وزورا   ظلام   انفسهم اىل اس نادمه

 لها اشخاصهم ان من التومه يسبب اذلي هو النشطة، والامة الشجاع اجليش بقوة حصلت وترقيات

 والاعامل احملاسن من امجلاعة معل من ينشأ   ما ان: تقتضيان واحلقيقة القاعدة ان علام   خشص، أ لف اقتدار

 والسلبيات السيئات تس ند حني يف افرادها، اىل ويعود امجلاعة افراد عىل ميقس والغنمية والرشف الاجيابية

 .وتقصرياته امجلاعة رئيس ادارة سوء اىل والتخريبات واخلسائر

 اىل تعود علهيا حيصلون اليت والغنامئ الانتصار رشف فان. وفتحوها قلعة اجليش من فوج اقتحم اذا: مفثال

آمرمه اىل تعود فاهنا واخلسائر تالسلبيا وجدت اذا اما. سالهحم قوة  ادلس تور لهذا خالفا   وهكذا. أ

 اهل معوم حمبة واخلداع ابالس تدراج املرعبون الرؤساء اولئك ينال واحلقيقة احلق عىل املبين الاسايس

 والاجيابيات احلس نات الس نادمه وذكل لكهم، الناس بكراهية يقابلوا ان يس تحقون اهنم رمغ الغفةل،

 .املسكينة امهتم اىل والاخطاء والسيئات السلبيات واس ناد نفسهما اىل والتقدم

 :الثاين والسبب الثانية اجلهة
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 يبدو ذلا متناهية، وقسوة شنيع وظمل شديد وارهاب مطلق ابستبداد حمكهام جيراين ادلجالني لك ان

 .عظامي   اقتدارا  

 مقدساته، واىل خشص، لك وجدان اىل - القانون بس تار - يتدخلون اهنم حىت جعيب استبدادمه ان! نعم

 .مالبسه نوع اىل حىت بل

 ابحلس - الاستبداد هبذا أ حسوا قد - الاخري العرص يف - والاتراك املسلمني من التحرر دعاة ان وأ خال

 هامجوا اذ الهدف، واخطأ وا لكيا ، اخنداعا   اخندعوا اهنم الا بشدة، وهامجوه سهاهمم هل فصوبوا - الوقوع قبل

 !اجلهبة موقع غري يف
#124 

 الابرايء، وتعاقب قرية، مائة - واحد خشص جبريرة - تدمر حبيث الش ناعة من فهام وقسوهتم ظلمهم اما

 .ويذلون اماكهنم من وهيّجرون

 :الثالث والسبب الثالثة اجلهة

 قدا  ح والنصارى الاسالم عىل احلاقدة الهيودية الرسية املنظامت معاونة عىل حيصالن ادلجالني لك ان

 من يمتكن املسلمني دجال ان حىت النساء؛ حرية س تار حتت تعمل اخرى رهيبة منظمة ومؤازرة شديدا ،

 .عظامي   اقتدارا   هلم ان ي تومه ذلا.. وتأ ييدمه ودمه فيكسب املاسونيني، جلان خداع

.. الاسالم دوةل سريأ س اذلي "السفياين ادلجال" ان: الصاحلني الاولياء بعض اس تخراجات من ويفهم هذا

 ابلشهرة مباالة وعدم الظهور، حب عن بعد مع والفعالية وادلهاء الاقتدار غاية يف وزراء رئيس هل جيد

 وعدم دامئ نشاط مع والصالبة والقدرة الشجاعة منهتى  يف للجيش عاما   قائدا   ايضا   هل وجيد.. والصيت

 اعامل من به يقومان ما نفسه اىل ويس ند خشصه، لغاايت "السفياين ادلجال" فيسخرهام.. ابلشهرة اكرتاث

 .الرايء عن بعدهام مس تغال - بدهاهئام ينجزاهنا - عظمية

 حصلوا وريق وانقالب جتدد من العظمي واجليش ادلوةل به تقوم ما نفسه اىل يس ند الوس يةل هبذه.. وهكذا

 قوة خشصه يف ان الاوساط يف ليش يعوا املداحني ويدفع. العاملية احلرب من النامجة احلاجة من بدافع عليه

 .املعتاد فوق واقتدارا   خارقة جعيبة

 :الرابع والسبب الرابعة اجلهة

 الارواح، عىل والتأ ثري املغناطييس التنومي يش به ما والتسخري التأ ثري من لها حواس الكبري ادلجال ميكل

 الانظار ملفتا   "أ عور أ نه" ورد حىت مغناطيس ية، تسخري قوة عينيه احدى يف هل كذكل املسلمني ودجال
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 العوراء حبمك اي ممسوحة، عينيه احدى والآخر. أ عور الكبري ادلجال ان: اىل اشارة احلديث ففي. عينه اىل

الّ  هلام فليست مطلقا ، كفرا   اكفران وابهنام لالخرى، ابلنس بة  احلياة يف رؤيهتا تنحرص فقط واحدة عني ا 

 .ممسوحة فعوراء والآخرة العقىب رؤية عىل القدرة لها اليت الاخرى أ ما. ادلنيا
#125 

 تسخري قوة من عينيه احدى يف ما بعيين وشاهدت املسلمني، دجال معنوي عامل يف رأ يت ولقد

 ولكن املقدسات عىل جبرأ ة الهجوم اىل يدفعه اذلي هو الاناكر هذا. هلل لكيا   منكرا   وعرفته مغناطيس ية،

 .عظمية وقدرة فائقة جبرأ ة بأ عامهل يقوم انه فيظنون احلقيقة جيهلون الناس عامة

 املاكر القائد هذا ببطوةل تش يد ابلبطوةل الاجعاب بدافع - هزامئها تتجرع ويه - جميدة بطةل امة ان

.. سيئاته سرت وحتاول احلقيقية، ماهيته عن نظرها وترصف وانتصارات، وحظا   شهرة انل اذلي املس تدرج

 البطل اجليش روح يف املوجود القرأآن وضياء الاميان نور ابن - رواايتال من نفهم كام - ولكن.. فياهالكها

 من القائد ذكل دمره ما تعمري فيحاولون احلال حقيقة مشاهدة اىل يدفعهام بديهنا املمتسكة والامة اجملاهد

 .مريع دمار

 :الصغرية الثالثة املسـأ ةل

 :عب ذات ثالث حوادث ويه

 :الاوىل احلادثة

 وسمل عليه هللا صىل فاشار يوما   وسمل عليه هللا صىل هللا رسول مع عنه هللا ريض طاباخل بن معر انطلق

 ارضب هللا ايرسول ذرين: عنه هللا ريض معر فقال صورته هذا: وقال الهيود، صبيان بني احدمه اىل

 فال يكن مل وان - السفياين هذا يكن ان اي - عليه تسلط فلن يكن ه ان" وسمل عليه هللا صىل فقال عنقه،

 "قتهل يف كل خري
1
 . 

 .الهيود بني س يودل أ نه واىل حمكه زمن الاش ياء من كثري يف س تظهر صورته ان اىل تشري الرواية فهذه

 صيب يف املشاهدة صورته عىل شديدا   وغضبا   عداوة محل اذلي عنه هللا ريض معر س يدان ان الغريب ومن

 ..ويقدره به ويعجب عليه، يثين من اكرث "السفياين" ذكل دلى اصبح قتهل، أ راد حىت

--- 
1
 رهط يف وسمل عليه هللا صىل هللا رسول مع انطلق اخلطاب بن معر ان: قال عهنام هللا ريض معر بن هللا عبد عن  

 ايرسول ذرين اخلطاب بن معر فقال... مغاهل بين اطم عند الصبيان مع يلعب وجده حىت صياد، ابن قبل احصابه من
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 كل خري فال يكنه مل وان عليه تسلط فلن يكنه، ان: "وسمل عليه هللا صىل هللا رسول هل فقال ه،عنق أ رضب هللا

 .متقاربة بأ لفاظ وغريمه 4329 داود وابو ،2930 ،2924 ومسمل البخاري رواه . "قتهل يف

#126 

 :الثانية احلادثة

 .عنه ويس تفرس "والزيتون والتني": الكرمية السورة معىن اىل متلهفا   اكن املسلمني دجال ان: الكثريون نقل

 (ليطغ  الانسان ان): الكرمية الآية وفهيا: السورة هذه عقب يه "ربك ابمس اقرأ  " سورة ان: الغريب ومن

 عىل طغيانه عىل داللهتا عن فضال - اجلفر عمل وحبساب مبعناها - ابذلات وخشصه ماكنه اىل تشري اليت

 .واملساجد املصلني

 .جارهتا ابب فيطرق خيطئ ولكنه به، عالقة ذات قصرية سورة ان يشعر ملس تدرجا الشخص ذكل ان اي

 :الثالثة احلادثة

 خراسان يف س يظهر املسلمني دجال ان رواية يف
1
 :هو - هللا الا الغيب واليعمل - لهذا تأ ويال   ان.  

 الاسالم جند يف ما  اقدا واكرثمه عددا   وأ زيدمه وأ قوامه الرشق يف قوم اجشع هو اذلي الرتيك الشعب ان

 موطن بذكرها - تشري فالرواية. الاانضول يف بعد   سكنوا وملّا الرواية، تكل زمن خراسان أ طراف يقطن اكن

 .فهيم "السفياين ادلجال" ظهور اىل - الوقت ذكل يف سكنامه

 ممتازا   اس يا  امل وس يفا   وعزته، الاسالم لرشف رمزا   اكن اذلي الرتيك الشعب ان جدا   غريب بل لغريب وانه

 الشعب هذا - مؤقتا   - يس تعمل ان "السفياين ادلجال" يسع  س نة، س بعامئة طوال والقرأآن الاسالم بيد

 يفهم كام حامت ، يتقهقر بل معل، يف يفلح فال ههيات، ولكن.. الاسالم شعائر من قسم ضد الرتكية والقومية

 ابلصواب اعمل وهللا. "يده من زمامه سينقذ البطل اجليش ان": الرواايت من

 هللا الا الغيب واليعمل

*  *  * 

--- 
1
 أ رض من خيرج ادلجال ان: )وسمل عليه هللا صىل هللا رسول حدثنا: قال عنه هللا ريض الصديق بكر ايب عن  

 برمق امحد أ خرجه. ثقات رجاهل. حصيح حديث(. املطرقة اجملان وجوههم ك ن أ قوام يتبعه خراسان، لها، يقال ابملرشق

 فتنة ابب الفتنة يف( 4081) ماجة وابن. ادلجال خيرج اين من جاء ما ابب الفنت يف 1117 رمق والرتمذي ،11 ،11

 .115 - 117ص 98 احلديث رمق الارانووط شعيب حتقيق الصديق بكر ايب مس ند يف كذا ادلجال
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% 

 السادس الشعاع

 "فقط نكتتني عن عبارة"

 الرحمي الرمحن هللا بسم

 مئات بني من فقط نكتتان "السادس الشعاع" هذا يف ختصاراب س ي بني

 الصلوات، املباراكت، التحيات" الصالة يف التشهد يتضمهنا اليت الناكت

 يف بنقطتني يتعلقان سؤالني عن خمترصان جواابن وهام "..هلل.. الطيبات

 .هللا مبشيئة أآخر وقت اىل فنعلقه حقائقه سائر اما. التشهد

 :الاول السؤال

 الكرمي ورسوهل اجلليل الرب بني جرت حماورة اهنا مع الصالة، يف املباركة التشهد لكامت قراءة حمكة ام

 املعراج؟ ليةل يف وسمل عليه هللا صىل

 اليت تكل يه س بحانه هللا يدي بني املثول ذلكل الالئقة فاللكامت معراجه، مؤمن لك صالة ان: اجلواب

 .وسمل عليه هللا صىل دمحم لس يدان العظمي املعراج يف وردت

 معاين تصعد التذكر وبذكل اللكامت، تكل بذكر املقدسة والصحبة السامية احملاورة تكل الانسان ويتذكر

 من متحررة اللكيات مرايق اىل الطيبة اللكامت تكل
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 قميهتا تتعاىل التصور وبذكل. السامية احمليطة اللكية املعاين تكل - تتصور ان ميكن او - وت تصّور اجلزئيات

 .ويتسع نورها ويتساىم

لهىي احلضور امام املباركة الليةل تكل يف وسمل عليه هللا صىل الكرمي الرسول قال لقد: مفثال    عن بدال   اال 

 .."هلل التحيات": السالم

 مصانعه اىل فطرية هدااي من ومايقّدمونه.. حبياهتا حياتية، تسبيحات من احلياة ذوي مجيع مايظهره ان: اي

 .هبا وامياين لها بتصوري مجيعها اقدم بدوري واان. ايريب وحدك خيّصك.. اجلليل

 ديوان اىل وقّدهما احلياة ذلوي الفطرية العبادات مجيع وسمل عليه هللا صىل الكرمي الرسول نوى كام نعم،

 خالصة يه اليت "املباراكت" بلكمة وسمل عليه هللا صىل يقول كذكل "التحيات" بلكمة اجلليل الرب
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 والتبيك البكة مدار يه اليت اخمللوقات مجيع وبراكت فطرية وتباكت عبادات يضم واسع مبعىن التحيات

 .والبيوض واحلبوب والنوى البذور والس امي. احلياة وذوي احلياة خالصة يه واليت الهيا، الناظرين قبل من

 ذلوي اخملصوصة العبادات يتصور "باراكتامل " خالصة يه اليت "الصلوات" بلكمة وسمل عليه هللا صىل وانه

لهية احلرضة ديوان اىل ويعرضها احلياة، ذوي خالصة مه اذلين الارواح  .احمليط الواسع مبعناها اال 

 النورانية الرفيعة العبادات يقصد "الصلوات" خالصة يه اليت "الطيبات" بلكمة وسمل عليه هللا صىل وانه

 .س بحانه معبوده اىل خاصة فيقدهما. املقربني واملالئكة - الارواح ذوي خالصة ومه ـ الاكملني للناس

 ان ابالمر يتسم اشعارا   ي شعر "النيب اهيا اي عليك السالم": من الليةل تكل يف اجلليل الرب قاهل ما ان مث

 لك ممهن لك   يقوهل.. النيب اهيا اي عليك السالم: املس تقبل يف البرش من املاليني مئات من انسان لك يقول

لهىي السالم ذكل فمينح. الاقل يف مرات عرش يوم،  .ساميا   ومعىن   حميطا   نورا   اللكمة تكل اال 

 للسالم ردا   "الصاحلني هللا عباد وعىل علينا السالم": وسمل عليه هللا صىل الاكرم الرسول قول ان كام

لهىي  امته وصاحلي املعظمة امته  ملس تقبلا يف تنال ان وداعيا   راجيا   الكرمي خالقه سأ ل أ نه ويذكّر يفيد اال 

لهىي، السالم ميثل اذلي الاسالم  ذكل السالم؛ وعليك عليك السالم: بيهنم فامي لكهم الامة تتبادل وان اال 

 .العام الاساليم الشعار
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 اشهد": الهىي بأ مر الليةل تكل يف السامية الصحبة تكل من حظ هل اذلي السالم عليه جبائيل قول وان

 الشهادة هذه سيشهدون مجيعهم الامة ان عن يبرش "هللا رسول محمدا   ان واشهد هللا االّ  اهل ال ان

 .القيامة يوم اىل هبا وسينطقون

 .السامية املقدسة احملاورة هذه بتذكر وتتوسع اللكامت معاين تسطع وهكذا

 :الآتية ويه احلقيقة، هذه انكشاف عىل أ عانتين قد غريبة روحية حاةل ان

 ومن حالكة، ليةل واثناء قامتة، مظلمة غربة خالل من مىض فامي العظمي الكون هذا حارض خليايل راءىت لقد

يل. قفرا   خاليا   والحياة، فيه الروح جامدا   خميفة، جنازة صورة يف تراءى دامسة، غفةل ثنااي  الزمان وخ 

 وذكل احملدود، غري الواسع املاكن ذكل واختذ ايضا ، قفرا   وخاليا   والحياة فيه الروح خميفا   الراحل املايض

 وحيامن الرهيبة احلاةل تكل من ل جنو الصالة اىل روعي من فالتجأ ت خميفا   مس توحشا   احملدود غري الزمان

آة   وغدا ويتنور احلياة فيه وتدّب  يبعث لكه ابلكون اذا الصالة، يف "التحيات" قلت  لتجليات ساطعة مرأ
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 .القيوم احلي

  القيوم احلي اىل دامئا   يقدم احليوية اجزائه مجيع مع الكون ان وشاهدت اليقني حبق بل اليقني بعمل وعلمت

 .حياته وهدااي حتيات

 ملئ متزنه اىل جفأ ة احملدود غري املوحش املقفر الزمان ذكل انقلب النيب، اهيا اي عليك السالم: قلت وحيامن

 .وسمل عليه هللا صىل الاكرم الرسول برئاسة مؤنس لطيف الارواح، بذوي

 :الثاين السؤال

 وعىل ابراهمي عىل صليت كام محمد أآل وعىل محمد عىل صلّ  اللهم" وهو التشهد ختام يف املوجود التشبيه ان

 عليه ابراهمي من اعظم هو وسمل عليه هللا صىل محمدا   الن التشبيه، قواعد اليوافق التشبيه هذا "ابراهمي أآل

لهية للرمحة منه حظوة واكرث السالم  .اال 

 تكرار يف احلمكة رس وما التشهد؟ يف الصلوات من النوع هذا ختصيص حمكة وما التشبيه؟ هذا رس مفا

 مع ابحلاح وسؤاهلم ادلعاء، املقبويل ماليني قبل ومن وقت، لك ويف القدم، منذ الصلوات يف نفسه ادلعاء

 مرة يس تجاب أ ن دلعاء   يكفي انه
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 ربك يبعثك ان عىس) تعاىل قوهل يف س بحانه وعد قد حيث - الهىي بوعد نأ قرت  قد أ نه والس امي واحدة؛

 اذلي محمودا   مقاما   وابعثه) وسمل عليه هللا صىل قوهل والاقامة الاذان يف وروى (85: الارساء) (محمودا   مقاما  

 هذا؟ رس مفا. الوعد ذكل الجناز يدعون مجيعا   فاالمة  (1)(وعدته

 :هجات وثالث اس ئةل ثالثة السؤال هذا يتضمن: اجلواب

 :الاوىل اجلهة

آل أ ن االّ  وسمل، عليه هللا صىل محمدا   س يدان اليبلغ ابراهمي س يدان ان من الرمغ عىل  بيامن انبياء، مه ابراهمي أ

آل  .الانبياء اليبلغون والاولياء. اولياء مه وسمل عليه هللا صىل محمد أ

 :هو واحضا   ال  قبو الآل خيص اذلي ادلعاء هذا قبول عىل وادلليل

آل من اثنني نسل من جاؤا اذلين الاولياء كون  ابكرثيهتم   مه عهنام، هللا ريض واحلسني احلسن وهام محمد أ

 مرتبة وانلوا املسلمني من مليوان   ومخسني ثالمثائة بني من ومرشدهيا والطريقة احلقيقة مساكل امئة املطلقة

 .(1)(ارسائيل بين اكنبياء ميتا علامء) ورد كام ارسائيل بين انبياء مكرتبة
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 مثرات فهؤالء الاسالم حقائق وسبيل احلقيقة طريق اىل الامة من الاعظم القسم أ رشد مهنم فلك

 النقشبند والشاه الكيالين والش يخ (1)الصادق جعفر املقدمة، يف مهنم الآل، خيص اذلي ادلعاء اس تجابة

 (.عهنم هللا ريض)

 :الثانية اجلهة

 :فهىي ابلصالة الصلوات من النوع هذا ختصيص حمكة اما
 الوس يةل محمدا   أآت القامئة والصالة التامة ادلعوة هذه رب اللهم: "النداء يسمع حني قال من: مرفوعا   جابر عن (1)

 جابر عن والاربعة والبخاري امحد رواه. القيامة يوم شفاعيت هل حلت" وعدته اذلي محمودا   مقاما   وابعثه والفضيةل

 (.1/401 اخلفاء كشف) مرفوعا  

 حديث ابنه جازما   نقهل وممن: النجم وقال: قال هل، اصل ال: جحر ابن يعين ش يخنا قال: املقاصد يف السخاوى قال  (1)

. اخلصائص يف والس يوطي التفتازاين مبعناه الاخذ اىل واشار قدامة بن ادلين وموفق الرازي الفخر مرفوع

 (.10 ص املوضوعات تذكرة روانظ( )1/14 اخلفاء كشف عن ابختصار)

 الس بط، احلسني بن العابدين زين عيل بن الباقر محمد بن جعفر(  م819ـ  155/  هـ 147ـ  70) الصادق جعفر( 1)

 الامامان مهنم جامعة، عنه اخذ العمل، يف رفيعة منـزةل وهل التابعني، اجالء من اكن. الامامية عند عرش الامئة سادس

 .املرتمج( 1/111 الاعالم عن) ابملدينة ووفاته همودل وماكل، حنيفة ابو
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 افاضل انور مه اذلين والاولياء لالنبياء العظم  والقافةل املميون الركب ذلكل ورفقته ابلتحاقه املرء تذكّر

 املؤيدون ومه املس تقمي الرصاط ذكل وهنجوا فتحوه اذلي الطريق وسلوكه اس تقامة واكرثمه وامكلهم البرش

 ش هبات من ينجو هذا وبتذكره. ابدا   اليزيغون اذلين املباركة امجلاعة تكل التواتر، ومئات الاجامع تمئا بقوة

 .الرديئة والاوهام الش يطان

 اعداؤه مه معارضهيم وان. عنده املرضيني العاملني رب اولياء مه املميونة القافةل هذه ان عىل ادلليل اما

 ونزول السالم، عليه أآدم زمن منذ دوما   الكرمي الركب ذلكل ييبالغ  الامداد: هو خملوقاته من املبغوضني

 .مبخالفهيم الساموية والويالت املصائب

 ت شعر غيبية صفعات تلقوا قد ومنرود وفرعون وعاد ومثود نوح قوم امثال من املعارضني مجيع ان نعم

لهىي ابلغضب  ومحمدصىل السالم علهيم وىسوم وابراهمي نوح امثال من العظمي الركب انل بيامن. وعذابه اال 

 بصورة الرابنية والآالء العظمية املعجزات السامني، والامئة الكرام الانبياء من وامثاهلم وسمل عليه هللا

 .خارقة
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 عىل الصفعات الوف نزلت فقد احملبة عىل يدل الواحد والاكرام الغضب عىل تدل واحدة صفعة اكنت وملا

 عىل الهنار وبوضوح بداهة يشهد مما امليامني الابرار اولئك عىل داداتوالام الاكرامات وأ لوف املعارضني

 .مس تقمي رصاط وعىل هدى عىل واهنم املباركة القافةل تكل وصواب أ حقية

 هللا انعم اذلين الابرار اولئك اىل متوجه  (علهيم انعمت اذلين رصاط)  الفاحتة سورة ختام يف ماجاء وان

 ختام يف جبالء وحضت بيناها اليت النكتة وهذه. معارضهيم تبني "والضالني" "علهيم املغضوب" بيامن. علهيم

 .الفاحتة سورة

 :الثالثة اجلهة

 هو امنا احملمود اكملقام املراد، الشئ ان: هو قطعا   مينح لشئ املكرر امللحّ  السؤال يف الاكمن احلمكة رس ان

 نتيجة العظم مثرة وهو. احملمود املقام ةكحقيق اجلليةل احلقائق الوف تضم عظم  حقيقة من وغصن طرف

 .الكون خللق
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 العظم  الشامةل العامة احلقيقة تكل حتقيق طلب فهو والطرف، الغصن وذكل المثرة تكل طلب اما

 حتقق وطلب. حتققه وطلب اخللق جشرة من غصن أ عظم هو اذلي البايق العامل جمئ وطلب وحصولها،

 .السعادة دار انفتاح وطلب للكون تيجةن  اعظم هو اذلي واحلرش القيامة

  يه اليت الانسانية والادعية البرشية العبودية يف يشرتك - والسؤال الطلب هبذا - ايضا   انه املرء فيتذكر

 .اخلادلة واجلنة السعادة دار لوجود سبب امه

 .احملدود غري العظمي املقصد لهذا ابلنس بة ايضا   قليةل احملدودة غري الادعية هذه ان جند هنا ومن

 عامة المته الكبى شفاعته اىل اشارة وسمل عليه هللا صىل الرسول لس يدان( احملمود املقام) اعطاء فان وكذا

 .امته مجيع سعادة مع ذوعالقة اذن فهو

 .احلمكة عني هو امته من احملدودة غري والرمحة احملدودة غري الصلوات ادعية طلبه فان ولهذا

 (احلكمي العلمي انت انك علمتنا ما االّ  لنا العمل س بحانك)
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 الكـبـرى الآيــة
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 وايضاح همم تنبيه

 اليبق  ولكن. مسائلها من مسأ ةل لك خشص، لك اليفهم شأ هنا، وعظمي الرساةل هذه أ مهية من الرمغ عىل

 البس تان اذ مهنا، انهل ما حفس به مثاره؛ مجيع اىل يده والتصل عظامي ، بس تاان   يدخل فاذلي مهنا، حظ دون

 .كذكل وحظهم حصهتم الطويةل الايدي ذلوي بل وحده، هل خيصص مل

 :الرساةل هذه فهم تعيق اس باب مخسة وهناك

 الاخرى الرسائل شأ ن تكتب مل فهىي لنفيس، كتبهتا فهمي، وفق يل تراءت كام مشاهدايت كتبت أ نين: اولها

 .تلقهيم ومدى الآخرين فهم مبس توى

 مسائهل فأ صبحت ،"الاعظم الامس" جتيل بفيض العظم ، صورته يف ك تب قد احلقيقي التوحيد أ ن: اثنهيا

 .وهةل ول ول مبارشة هبا حييط أ ن خشص لك يمتكن ال ذلا جدا ؛ وطويةل جدا ، ومعيقة جدا ، واسعة

 جتزئهتا وعدم ةاحلقيق وحدة عىل وحفاظا   - طويةل كبى حقيقة ذاهتا حبد مسائلها من مسأ ةل لك أ ن: اثلهثا

 .فقط واحد دليل مبثابة تورد كثرية مقدمات فهناك واحدة، مطوةل مجةل الواحدة الصحيفة تصبح قد -
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 فعند الوفرية، وجحجها الكثرية، أ دلهتا لها - الرساةل هذه تعاجلها اليت املسائل أ غلب من - مسأ ةل لك ان: رابعها

 املدارك التسعها طويةل، املسأ ةل تكون واحدا   برهاان   وقهالس أ حياان   عرشين او أ دةل عرشة بضم القيام

 .القصرية

 جعل، عىل ك تبت أ هنا االّ  ونفحاته، املبارك رمضان شهر بفيوضات الرساةل هذه ل نوار تعّرضت   لقد: خامسها

 وكنت اجلهات خمتلف من املضايقات ومتاعب ال سقام من أ عانيه كنت ملا الاوىل؛ ابملسودة واكتفيت

 من بشئ أ مسها أ ن الالئق من أ ر فمل ارادة، وال مين اختيار دون القلب اىل ترد اهنا كتابهتا عند راشع

 فضال  . الفهم عىل يستشلك اذلي الشلك هذا الرساةل أ خذت ذلا تفكريي؛ حسب التشذيب أ و التنظمي

. العربية ابللغة كتب اذلي الاول املقام فقرات من فهيا ُأدرج عام
1

 

 .عظمية أ مهية ذات الرساةل فان والاشاكل القصور مدار يه اليت امخلسة الاس باب هذه رمغ ولكن

 الاميانية واحلجة السابع الشعاع يه لها، وتفسري "الكبى الآية" حقائق من حقيقة يه اليت الرساةل فهذه

 ."موىس عصا مجموعة من" الاوىل

 :هممة مسائل أ ربع توحض مقدمة مع مقامني، من الشعاع هذا يتكون
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 .الكبى الآية تفسري  العربية ابللغة يبني: الاول املقام

 .ويثبهتا ويوحضها الاول املقام براهني يبني: الثاين واملقام

 هكذا، عيلّ  أ ميل أ ن حاجة اذن فهناك مين، اختيار بدون اكن املسهب، وتوضيحها الآتية، املقدمة طول ا ن

 .قرصا   طولها البعض يرى وقد

 النوريس سعيد

--- 
1
 .املرتمج] [ . مركنني قوسني بني حمصورة النص ىف العربية ابللغة الواردة الفقرات وضعنا  
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 املقدمة

محنِ  هللا بِسمِ  حميِ  الرَّ  الرَّ

الّ  َوااِلنَس  اجِلنَّ  َخلَق ت   َوَما) ب دون ا   (91:اذلارايت)  (ِلَيع 

 خالق معرفة: يه منه، والغاية ادلنيا هذه اىل الانسان جمئ حمكة ان: اجلليةل الآية هذه ارسار من يفهم

ته، وفريضة فطرته، وظيفة ان كام. بعبادته والقيام به، والاميان س بحانه، الكون  والاميان هللا معرفة: يه ذمَّ

ذعاان   وبوحدانيته بوجوده والتصديق به،  .ويقينا   ا 

آمال هل واذلي الرغيد، ال بدي والعيش اخلادلة، ادلامئة احلياة فطرة   ينشد اذلي الضعيف الانسان ان نعم،  أ

 ليس بل اليه، ابلنس بة اتفهة هابطة والكامالت الاش ياء مجيع تكون ان البد هناية، بال وأآالم حدود بال

 اذلي الاميان ذكل اىل بيده تأ خذ اليت الوسائل عدا وما ومعرفته، ابهلل الاميان عدا ما تذكر، قمية أ ية ل كرثها

 .ومفتاهحا بديةال   احلياة لتكل الاساس اس هو

 هنا مبينني الهيا، حنيل قاطعة، وبباهني اتم، بوضوح احلقيقة هذه اثبتت قد "النور رسائل" اكنت وملا

 مسائل" مضن وذكل والرتدد، احلرية اىل وتؤداين العرص، هذا يف الامياين اليقني ذكل تزعزعان ورطتني

 :"أ ربع

 الاوىل الورطة

 :مسأ لتان مهنا النجاة وسبيل

 :الاوىل أ ةلاملس
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 يف للنفي القمية": أ نه ابلتفصيل "والثالثني احلادي املكتوب" من "عرشة الثالثة اللمعة" يف أ ثبت مثلام

 ."وهزيل ضعيف حفمكه االثبات، امام العامة املسائل
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 من أآالف الرؤية ونف  رمضان، شهر أ ول يف الهالل رؤية الناس عامة من شاهدان اثبت اذا: ذكل مثال

 "ابالثبات" ل ن ذكل أ مهية؛ او قمية ذي غري يبق  هذا نفهيم فان "الهالل نر مل اننا": قائلني والعلامء اءالوهج

 خشص من صادرا   يكون ان فيه فرق فال "النفي" بيامن. واجامتع تساند ففيه ويقويه، الآخر الواحد يؤازر

 الامر اىل ينظر املثبت ل ن ذكل. فيين اذلي وحده انه ابعتبار منفرد النايف اذ خشص؛ أ لف من أ و واحد

 يصّدقه الآخر فان السامء؛ يف الهالل ذا هو: أ حدمه قال اذا مثالنا يف احلال هو كام حمكه، يصدر مث نفسه

. ويرخس حمكهام ويقوى فيتساندان، نفسه، املاكن اىل النظر يف فيشرتاكن نفسه، املاكن اىل مشريا   ويؤيده

 اثبات الميكن": القاعدة أ صبحت ذلا ذكل، واليسعه نفسه ال مر اىل الينظر يففالنا والاناكر النفي يف أ ما

 .مشهورة قاعدة " ماكنه احملدد وغري اخلاص غري النفي

 تقوم ان كل فينبغي ادلنيا يف وجوده انت وانكرَت  ادلنيا، يف معني شئ وجود كل اثبتل  اذا: ذكل مثال

 مبنهتى  أ ثبته أ ن بنفيس أ متكن اذلي الشئ ذكل وجود عدم لتثبت  اكفة ادلنيا ارجاء يف عنه والتحري ابلبحث

مياءة السهوةل،  أ ن تس تطيع حىت الغابرة، ال زمنة اعامق يف ايضا   تغوص أ ن عليك بل اليه، مين بس يطة واب 

 "!كهذه حادثة حتدث مل... فعال   اليوجد": تقول

 ووفق انفسهم، حسب احاكهمم يصدرون وامنا بذاته، ال مر اىل الينظرون واملنكرون النافون اكن وملا

ب ل ن ذكل هل؛ ظهريا   يكون وان الآخر، أ حدمه يساند ان الميكن ذلا ونظراهتم؛ عقوهلم ج   خمتلفة الرؤية ح 

.. الفالين الشئ أ رى ال انين: يقول ان خشص لك يس تطيع اذ. عندمه متنوعة للمعرفة املانعة والاس باب دلهيم

نه: يقول ان الميكنه ولكنه.. يوجد ال انه اديوابعتق.. موجود غري انه وعندي  هبذا قال واذا. اليوجد فعال   ا 

فاك   يكون لكمه فان ـــ لكه الكون تشمل اليت الاميانية املسائل يف وخباصة ـــ النفي  بكب كبريا   وكذاب   عظامي   ا 

 .ابدا   يقّوم أ و ي س تصوب ان والميكن قط صدقا   يكون ولن ادلنيا،

 بل واحدة ليست فالنتيجة النفي يف أ ما تساندا ، فيه وان واحدة، االثبات يف النتيجة ان: تقدم مما خنلص

ذ متعددة،  الصحيحة الرؤية حتجب اليت الاس باب من وأ مثالها.. وابعتقادي.. نظري يف.. عندي: القيود ا 

 .مطلقا   التساند حيصل فال ومتفرقة، ايضا ، متعددة النتاجئ تأ يت ذلا الاشخاص؛ ابختالف وختتلف تتعدد
#137 

نطالقا   وهكذا،  :احلقيقة هذه من ا 
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 ..الاميان عن يصدون اذلين واملنكرين للكفار الظاهرة للكرثة أ مهية او قمية فال

 والرتدد، الشك أ نواع من نوع بأ ي اميانه يشوب وال املؤمن يقني يتأ ثر ان ينبغي ال اذلي الوقت يف ولكن،

 املنكوبني بعض اىل احلرية جلب قد العرص هذا يف وحجود ش هبات نم اورواب فالسفة يثريه ما ان نرى

 حّول هذا اناكرمه ل ن ذكل وتعاسة؛ شقاء يف وأ وقعهم ال بدية سعادهتم وأ ابد يقيهنم فأ زال هبم، املفتونني

هناء: هو اذلي احلقيقي معناه من الناس من أ لفا   ثالثني يوميا   يصيب اذلي "املوت" معىن  الانسان وظيفة ا 

 ال اذلي - القب واصبح. اخمليفة املرعبة والهناية الهنايئ والفناء الابدي الاعدام صورة اىل الارض، عىل

آالم عيشه عليه وينغص املنكر ذكل حياة ذلائذ يسمم - اببه ينغلق  دامئا   الرهيب ابلعدم هل ملّوحا   مبحة بأ

عدامه  : هذا من فافهم. الابدي واب 

 !للحياة "حياة" انه كيف وافهم! نعمته اعظم وما الاميان اعظم ما

 :الثانية املسأ ةل

طار خارج مه من بالكم اليؤخذ  اكنوا لو حىت املناقشة، حولها دارت مسائلهام، من مسأ ةل يف صنعة او عمل ا 

 اجامع مضن واليدخلون املسأ ةل، تكل يف جحة حمكهم واليؤخذ. اختصاصاهتم يف همرة وصناعا   وعلامء عظامء

 .العمل من لرضبا ذكل علامء

 الاقوال التؤخذ ذلا. عالجه أ و ما مرض تشخيص يف الاطباء من كواحد عظمي همندس حمك اليرسي: مفثال  

 توغل َمن وخباصة وزن، لها والي قام املعنوايت خيص فامي الاعتبار بنظر فيلسوف أ عظم من الصادرة املنِكرة

 اىل عقهل واحندر املعنوايت عن ذهنه فتبدّل  النور، عن وتعاىم بصريته عىل فطمس املادايت يف كثريا   مهنم

 .دوهنا شيئا   واليعقل املادة غري اليرى اصبح حىت وتردى عينيه

 فهيا، وغرقوا تشتتا   اكرثها امام واتهوا الاجزاء، اصغر تفرعات امام ذهلوا فالسفة أ قوال قمية ما ت رى فيا

 الآالف مئات علهيا اتفقت اليت السامية واملعنوايت انوالامي التوحيد مسائل يف واقواهلم لكهمم يساوي ومك

 اذلي اخلارقة والبصرية القديس ادلهاء ذي - رسه هللا قدس - الكيالين الش يخ امثال واحلقيقة العمل اهل من

 اكن
#138 

 س نة، تسعني زهاء املعنوايت مراتب مرتقيا   سع  واذلي الارض، عىل بعد   وهو الاعظم العرش يعاين

 واعرتاضهم اناكرمه يكون أ ال. اليقني؟ حبق حىت بل اليقني وعني اليقني بعمل الاميانية احلقائق كشف حىت

 !.رعودها؟ ودويّ  السامء هدير امام البعوضة بطنني اش به واهيا   خافتا  
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 لو وحىت. ونفي وهجل، اناكر، يه امنا ويبارزها الاسالمية للحقائق العداء يظهر اذلي الكفر ماهية ان

 .ونفي عدم ، معناها ان االّ  ووجوداي ، اثباات   - ظاهراي   - بدت

، فهو: الاميان أ ما  وعنوان اجيابية حلقيقة س تار فهىي السلبية مسائهل وحىت. وحمك واثبات، ووجودي، عمل 

 .لها

 املنكرة اعتقاداهتم - عويصة مبشالكت - ليثبتوا سعوا - الاميان عن يصّدون اذلين - الكفر اهل ان ولو

 هجة من - يعدّ  ان ميكن الكفر ذكل فان ،"العدم تصديق" و "العدم قبول " بصورة مقبوةل وجيعلوها يةالسلب 

الّ . صائب غري وحكام   خطأ    علام   -  عدم" و "الاناكر" و "القبول عدم" جمرد من ارتاكبه سهل هو ما فان وا 

 .حمك وعدم  مطلقا ، هجال   االّ  ليس "التصديق

 :قسامن لكفراب الاعتقاد ان: واخلالصة

 ظامل وحمك خطأ ، وقبول   ابطل، واعتقاد خطأ ، تصديق فهو. الاسالمية ابحلقائق عالقة هل ليس ما: اوهلام

 .بنا هل والشأ ن به لنا الشأ ن حبثنا، اطار خارج الكفر من القسم فهذا. به خاص  

 :قسامن ايضا   وهذا ويعارضها، الاميانية احلقائق يبارز ما: اثنهيام

 :الاول

، هو  وهو حمك ، عدمَ  واالّ  هجال ، االّ  الكفر هذا وليس االثبات، تصديق عدم جمرد وهو قبول، وعدم رفض 

 .ايضا   حبثنا نطاق خارج وهو ارتاكبه، سهل

 :الثاين

 اىل بصاحبه يفىض اعتقاد وهو حمك ، هو الكفر من القسم فهذا للعدم، قليب وتصديق للعدم، قبول   هو

 .واناكره نفيه تاثبا اىل فيضطر. الالزتام
#139 

 :قسامن بدوره والنفي

 النفي من القسم وهذا. الفالين الشئ معينة، هجة ويف خاص موقع يف اليوجد انه: النايف يقول ان: اوهلام

 .حبثنا خارج ايضا   وهو اثباته، ميكن املعنيَّ 

 وتشمل ادلنيا، اىل تتوّجه اليت واحمليطة والعامة والقدس ية الاميانية املسائل واناكر نفي هو: الثاين القسم

 مطلقا ، اثباته الميكن - الاوىل املسأ ةل يف اثبتنا كام - النفي وهذا. العصور وتضم الآخرة، اىل وتتطلع الكون،
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 احملدود غري الزمان يف انفذة ومشاهدة للآخرة شامةل ورؤية ابلكون، حميط نظر   هناك يكون ان يلزم النه

 .لنفيا هذا مثل ليثبت هجاته، جبميع

 الثانية الورطة

 :ايضا   مسأ لتان ويه: مهنا النجاة وسبيل

 ادراكها عن وقرصت "املتنايه غري املطلق" و "الكبايء" و "العظمة" امام ضاقت اليت العقول ان: الاوىل

 اىل تزل - العقول هذه - أ خذت قد وراءها والانس ياق املادايت يف الانغامس او املعصية او الغفةل نتيجة

 .هبا الاحاطة عن لعجزها العظم  الهائةل املسائل - علمي بغرور - وتنفي رالاناك

 الصدلة عقوهلم يف جدا ، والعميقة جدا ، الواسعة احمليطة الاميانية املسائل استيعاب عن جعزوا اذلين ان نعم،

 الكفر أ حضان اىل بأ نفسهم يقذفون - املعنوايت جتاه - امليتة الفاسدة قلوهبم يف ويقروها - معىن   - الضيقة

 .فيغرقون والضالل،

نعام من هؤالء متكن ما اذا ولكن  يف معقول هو ما أ ن: لرأ وا ضالهلم، ماهية ويف كفرمه، كنه يف النظر ا 

 الكفر ذكل طي واملمتنع املمكن وغري احملال، تلو احملال يقابهل لها، ورضوري هبا والئق العظمة جتاه الاميان

 .ومضنه

 رضب حاصل كقطعية اتمة وبقطعية واملوازانت، املوازين مبئات احلقيقة هذه "النور رسائل" اثبتت وقد

 وتعاىل س بحانه وجوده بوجوب الاميان يقبل ان يعجز اذلي ان: مفثال  . أ ربعا   يساوي اثنني يف االثنني

 هوأ زليت الوجود، وجوب س يحيل اجلليةل، صفاته ولعظمة س بحانه لعظمته احمليطة، وبصفاته وبأ زليته

 الالوهية وصفات س بحانه،
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 ان عليه او. بكفره الاعتقاد من ليمتكن املتناهية، غري اذلرات اىل بل احملدودة، غري املوجودات مجيع اىل

 .الكون وجود ونفيه نفسه، وجود ابناكره امحلق  اكلسوفسطائيني العقل عن يتخىل

 احلقائق تكل شأ ن من يه اليت - "العظمة" اىل اابستناده لكها والاسالمية الاميانية احلقائق تس تقر وهكذا

 منقذة املطمنئ، والتسلمي الاذعان بكامل السلمية، والعقول الصافية القلوب يف وتثبت - مقتضاها ومن

 .املظلمة وهجاالته املوحشة وخرافاته املدهشة وحماالته الكفر من جياهبها مما أ حصاهبا

 يف والكبايء العظمة تكل اعالن من ذكل ويتبني مهنام؛ البد نرضوراي س تاران والكبايء العظمة ان نعم،

 :برتديد الاسالمية الشعائر اغلب ويف الصالة، يف ال ذان، يف: وقت لك
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 اكب هللا.. اكب هللا.. اكب هللا.. اكب هللا

( ردايئ والكبايء ازاري العظمة) القديس احلديث يف ايضا   ذكل ويتضح
1
. 

 اجلوشن" يف البليغة وسمل عليه هللا صىل الامحدية املناجاة من والامثنني السادسة ةالعقد يف ايضا   ويظهر

 :"الكبري

 ثنــــاءه العبـــاد الحييص ايمن*  مـلــكـــه الا المـــلــــك من اي

 كهنـه الاوهــام التنـــــال من اي*  جاللـه اخلالئق التصف من اي

 صفاتــــــه الافهام اليبلغ من اي*  كاملــه الابصار اليدرك من اي

 نعوته الانسان الحيسن من اي*  كبيـــاءه الافاكر الينال من اي

آايتـه شئ كـل فـــي ظهر من اي*  قضاءه العبــــــــــاد اليرد من اي  أ

بَحانَكَ  هَلَ  ال اي س    * النــــار من جّننـــا ال مان   َال مان   أ نت االّ  ا 

--- 
1
 امحد رواه( النار يف قذفته مهنام واحدا   انزعين مفن ازاري والعظمة رداىئ الكبايء: ) تعاىل هللا قال: احلديث اصل  

 الصغري اجلامع حصيح) عهنام هللا ريض عباس ابن عن ماجة وابن عنه، هللا ريض هريرة ايب عن ماجة وابن داود وابو

 ( . 4178 برمق
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 الكـبـرى الآيــة

 القهخ عن الكون يسأ ل ساحئ مشاهدات

محنِ  هللا بِسمِ  حميِ  الرَّ  الرَّ

ح  ) ّبِ موات   هَل   ت س َ ع   السَّ ب  ن   فهِينَّ  َوَمن   َوااَلرض   الس َ الّ  يَشء   ِمن   وا  ح   ا  ّبِ  تَسبيَحه م   تَفَقهونَ  ال َولِكن   حِبَمِدهِ  ي س َ

َّه   ن  (44: الارساء)  (غَف ورا   َحلامي   اكنَ  ا 

 براهني كذكل ي بنّيِ   "الكبى الآية" هذه يفرّسِ   اذلي الوقت يف الثاين املقام هذا ان

 .جحجه ويوحض العربية ابللغة جاء واذلي يتضمنه اذلي الاول املقام

 الكون هذا خلالق تعريفها مقدمة يف تذكر - العظم  الآية هذه أ مثال - الكرمي القرأآن يف كثرية أآايت ان

 الاجعاب، ويغشاه احلرية تغمره االّ  متأ مل افهي يتأ مل ما حبيث للتوحيد حصيفة اسطع يه اليت "الساموات"
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 .هبا ي س هتل ان اذن فال وىل وذلة؛ ذوق بلك مبطالعهتا فيس متتع

 :رأ ى ونظر عينيه فتح لكام ضيافهتا، دار يف وحيل ادلنيا هذه مملكة اىل ضيفا   يأ يت من لك ان نعم؛

 غاية يف مجيال   ومتزنها  .. الهيبة غاية يف تدريب ومعسكر.. الابداع غاية يف ومعرضا  .. الكرم غاية يف مضيفا  

 .واحلمكة البالغة غاية يف معان ذا مفتوحا   وكتااب  .. والهبجة للشوق الااثرة غاية يف ومشهرا  .. الروعة
#142 

 الكتاب هذا مؤلف وعىل الكرمية، الضيافة هذه صاحب عىل ويتعرف يعمل ان الساحئ الضيف يولع وبيامن

لئ امجليل السموات بوجه اذا املهيبة، اململكة هذه سلطان وعىل الكبري،  عليه يطل النرّية ابلنجوم املتل 

 :ويرى الساحئ فينظر. "عنه تبحث ابذلي اعّرفك فاان ايّل، انظر": مناداي  

 :تتجىّل  ظاهرة ربوبية أ ن

 وما رة،م أ لف أ رضنا من اكب هو ما مهنا والس ند، معد بال الساموية الاجرام من الالوف مئات رفعها يف

نطالقا   أ رسع هو  .مرة بس بعني القذيفة من ا 

 ..مصادمة وال مزامحة بال فائقة برسعة معا   الاجرام تكل وجرهيا تس يريها ويف

نطفاء وال  زيت بال التعد، اليت املتدلية القناديل تكل ايقادها ويف  ..ا 

 :كذكل جتلهيا ويرى.. ختاللا وال والخصب ضوضاء بال لها، حد ال اليت الهائةل الكتل تكل ادارهتا ويف

 أ و ا جحام دون وظائفهام ل داء والقمر الشمس اكستسالم معينة همام يف العظمية اخمللوقات تكل تسخريها يف

 ..تلكؤ

 دائرة بني ما املتنايه غري الشاسع البعد ذكل مضن الارقام الحتده اذلي الهائل العدد هذا ترصيفها ويف

 وابلصورة نفسها، الفطرة وبسكة نفسه، وابلطراز نفسها، وابلقوة نفسه، الوقت يف جيري ترصيفا   القطبني

 ..خلل او نقص بـأ دىن تصاب ان دون وجممتعة، نفسها،

 :الربوبية جتيل من يرى ما وهاهل

 ان لقانوهنا مطيعة   منقادة   حلدودها، ومتجاوزة هائةل قوى متكل اليت الضخمة الس يارات تكل اخضاعها يف

 .تنحرف او تتجاوز

 عليه ي رى ان دون املزدمحة الاجرام تكل انقاض تلوثه مما طاهرا   يتنظف نقيا   صافيا   السامء وجه جعلها ويف

 .أ ذى وال قذى
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 فمل مشاهد ك هنا املشاهدين اخمللوقات امام وعرضها منسقة عسكرية مناورة ك هنا الاجرام تكل سوقها ويف

 امناط اوجتديده والهنار، ابلليل الارض بتدوير سيامنيئ،
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 .س نة لك ويف ليةل، لك يف وابرازها الرائعة املناورة لتكل للخيال املثرية اخلالبة احلقيقية املناظر

 والتدبري، التسخري،": من مركبة جلية حقيقة من فعاليهتا مضن تظهر وما الظاهرة اجلليةل الربوبية فهذه

 وعىل السموات تكل خالق وجود بوجو  عىل تشهد "والتوظيف والتنظيف، والتنظمي، والادارة،

 أ جىل وعال جلّ  وجوده ابن - مشاهد هو كام - وتشهد هذه، اللكية وابحاطهتا هذه، املهيبة بعظمهتا وحدته،

 .السموات هاتيك وجود من

 :اكلآيت الاول املقام من الاوىل املرتبة يف املعىن هذا ذكر وقد

هل ال] الّ  ا   بشهادة فهيا، ما جبميع السموات: وحدته يف وجوده جوبو  عىل دلّ  اذلي الوجود الواجب هللا ا 

حاطة عظمة  املمكةل الواسعة والتوظيف، والتنظيف، والتنظمي، والتدوير، والتدبري، التسخري،: حقيقة ا 

 [ابملشاهدة

*  *  * 

 القادم ذكل هادر بصوت اندى"اجلو"بـ واملسم  اخلوارق ومعرض العجائب حمرش هو اذلي الفضاء ان مث

يلّ  انظر": الساحئ الضيف ذكل.. ادلنيا اىل  اذلي بذاك واعّرفك ولهفة، بشوق عنه تبحث َمن اىل الرشدك ا 

 ."هنا اىل أ رسكل

ر وهو املكفهر الفضاء وجه اىل فينظر  رحيق حيمل وهو املرهب اخمليف دويّه اىل ويس متع! رمحة يتقطَّ

 :ان فريى! البرشى

 سكنهتا وي مد ورمحة، حمكة   يتفّجر   سقيا   الارض روضة قييس والارض السامء بني علّق اذلي "السحاب"

فا   للحياة، الباعث ابملاء  ومع. احلاجة اكنت أ يامن توا   ويدرك - العيش رضام شدة أ ي - احلرارة شدة به ملّطِ

 أ رجاء مل   ان بعد فورا   ويتبدد خيتفي فانه هذه، امثال كثرية بوظائف يقوم الضخم الثقيل السحاب ذكل ان

 واختفاء ظهور مبثل أ ثرا   يرتك ان دون الانظار عن فيتوارى الراحة، اىل لتخدل أ جزائه مجيع فتنسحب. واجل

 ال نزال هيا" أ مر يتسملّ  ان ما ولكن. فورية ل وامر طبقا   املنظم اجليش
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 !القائد مرأ   املنتظر اكجلندي متأ هبا   ويهتيأ   دقائق، يف يغمره بل ساعة يف اجلو وميل   وجيمتع االّ  "املطر
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 منهتى  يف كثرية، وظائف يف يس تخدم الهواء ان فريى اجلو يف جتول اليت "الرايح" اىل الساحئ ذكل ينظر مث

 وتعي تسمع - شعورا   المتكل ويه - اجلامد الهواء ذكل ذرات من ذرة لك ك ن اس تخداما   والكرم احلمكة

 وتنفّذها وهمينته الآمر ذكل بقوة خدماهتا ديفتؤ . الكون هذا سلطان من الصادرة ال وامر من الهيا مايلق 

 للهواء، الارض أ حياء مجيع اس تنشاق يف اذلرات هذه فتدخل مهنا شئ يف تتواىن أ ن دون ودقة انتظام بلك

 النبااتت لتلقيح التوسط او والكهرابء، والضوء اكحلرارة احلياة ذلوي الرضورية املواد او الاصوات نقل او

 يف اس تخداما   غيبية يد قبل من اخلدمات هذه جبميع تس تخدم فهىي الكثرية، ائفالوظ من شاهبها ما او

 .واحليوية والعمل، الشعور، منهتى 

 الرمحة خزينة من واغدقت ارسلت اليت العذبة الباقة اللطيفة القطرات تكل أ ن فريى  "املطر" اىل ينظر مث

 اخلزينة عيون من منصبة جتّسدت قد املهداة ةالرمح ك ن حىت غزيرة ووظائف رحامنية هبدااي تزخر الغيبية،

 ."الرمحة"و.. "الغيث" امس املطر عىل أ طلق ولهذا.. املهتاطةل القطرات تكل صورة عىل الرابنية

 .والغرابة الاجعاب ابلغة امور يف يس تخدمان أ هنام فريى ، "الرعد" اىل ويصغي "البق" اىل ينظر مث

 اكلعهن، واملنفوش الشعور، من اخلايل اجلامد السحاب هذا ان: قائال   هنفس وحياور عقهل، اىل برََصه   فريجع

 يظهر أ ن والميكن حلالنا، ورقة بنا رأ فة المدادان بنفسه يسع  ان والميكن يعرفنا، وال جيهلنا أ نه الشك

آمر من صادر أ مر وفق وظيفته يف يسع  انه البد بل أ مر، بدون منقشعا   وخيتفي السامء يف ابداي    قدير أ

 فميل   معهل، همام متسلام   جفأ ة، يظهر مث يعقب، ان دون خيتفي حيث. الرمحة مطلق ورحمي القدرة، مطلق

 دوما   السامء لوحة عىل فيخط فعال، متعال جليل سلطان ل مر تنفيذا   والفينة الفينة بني ويفرغه اجلو عامل

 يركب اذ. والقيامة للحرش مصغرة صورة واىل "واالثبات احملو لوحة" اىل اايها حموال   ابالعفاء، وميحو حبمكة،

كرام وذي واحسان أ لطاف ذي مدبّر حامك من بأ مر الرايح متون السحاب  أ مطار خزائن حامال   وعناية، ا 

 علهيا فيبيك حلالها يرّق  وك نه الهيا، حمتاجة الارض من مواضع هبا مسعفا   وخضامهتا اجلبال سعة واسعة

 لفحة شدة من وخيفف والرايحني، ابالزاهري ضاحكة ويطلقها بدموعه
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 ابلصفاء ليرشق الاقذار من ويطهرها وادميها وهجها ويغسل ومروهجا الارض بساتني ويسقي الشمس

 .والرواء

 :قائال   عقهل الشغوف املسافر ذكل حياور مث

 هيجانو  دامئ، اضطراب يف وهو والهدف، هل والثبات والشعور هل الحياة اذلي اجلامد الهواء هذا ان
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 ال لوف مئات - الظاهرة وبصورته - بسببه وتبز الوجود اىل تأ يت الهتدأ ، وأ عاصري عواصف وذا اليسكن،

 ليست انه: بداهة يثبت مما واالتقان، والرمحة ابحلمكة العامرة والامدادات والنعم والوظائف الاعامل من

آمر من صادر أ مر حيركها اوامن ابدا   بذاهتا تتحرك فال ذاتية، حركة ادلائبة الرايح لهذه  مطلق علمي قدير أ

 ذكل دلن من صادر أ مر لك - املطيع اكجلندي - وتسمع تفهم ذراته من ذرة لك وك ن مطلق، كرمي وحكمي

 تلقيح يف وتشارك حياهتا، ادامة يف لتسهم تتنفسها مجيعها  ال حياء وجتعل اليه، فتنقاد وتدركه الآمر

 اليت السفن وتس يري وادارهتا السحب وسوق حلياهتا، الرضورية املواد سوق يف وتعاون ومنوها، النبااتت

 واالتصاالت واملاكملات الاصوات ايصال يف خاصة وتتوسط فهيا، وتس يح متخرالبحار وجعلها لها وقود ال

 الهواء ذرات ان عن فضال   اللكية، العامة اخلدمات هذه وامثال والراديو، والبق الالسليك امواج عب

 أ هنا االّ  أ راها فال لبعض بعضها متاثل ومع( الاوكسجني) امحلوضة ومودل اكالزوت بس يطة مواد من مركبة

 .الرابنية املصنوعات امناط من ال لوف مئات يف اكمل وابنتظام حكمية بيد تس تخدم

 :الكرمية الآية به رّصحت مثلام حقا  : قائال   الساحئ حمك ذلا

 الهواء عىل أ مره جيري اذلي فان (114:البقرة) (والارض الّسامء نيب املسّخرِ  والسحاب الرايح وترصيف)

 حمدودة، غري رحامنية اعامل ويف الرايح، بترصيف حمدودة، غري رابنية ووظائف خدمات يف ويس تعمهل

 وعاملا   شئ، لك عىل قادرا   الوجود، واجب راب   االّ  الصورة،ليس تكل عىل  الهواء ويوجد السحاب، بتسخري

 .واكرام جالل اذ شئ بلك

آبيبه بعدد مبنافع مثقل انه فريى "الغيث"اىل بنظره يرجع مث  ويظهر زخاته، بعدد رحامنية جتليات وحيمل شأ

 العذبة القطرات تكل أ ن ويرى رحشاته، بقدر ِحكام  
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لق املباركة اللطيفة  حىت ويزنل - يرسل اذلي الَبَد وخباصة والهباء امجلال منهتى  ويف الانتظام غاية يف خت 

 الضخمة الكتل هولها من تضطرب اليت - العاتية والرايح العواصف أ ن حبيث ومزيان، ابنتظام - صيفا  

 اذلي املاء فهذا!.  حبّاته بني مجعا   مرضة كتال   جتعهل وال انتظامه، وال الَبَد ذكل موازنة يف ختل ال - الكثيفة

 الاحياء يف اس تخدامه وخباصة احلكمية، الاعامل ذهه امثال يف ي س تخدم شعورا ، الميكل بس يط جامد هو

 امحلوضة ومودل املاء مودل هام الشعور؛ من خاليتني جامدتني بس يطتني مادتني من املركب وهو والرتوية،

 املشحونة اخملتلفة والصنائع اخلدمات من الآالف مئات يف يس تخدم انه االّ  - والاوكسجني الهيدروجني -

 .والشعور ابحلمكة
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 ،"الرحمي الرمحن" لرمحة الغيب خزينة يف االّ  صنعه واليمت بعيهنا، متجسمة رمحة االّ  هو ما اذا   الغيث ذافه

 :الكرمية الآية وبوضوح معليا   يفرّس  الارض عىل وانصبابه بزنوهل وهو

َته وينرش    قَنَطوا بعِدما من الغيثَ  ي زّنل   اذلي وهو) َ  (.17:الشورى) (َرمح 

 العجيبتني اجلويتني الظاهرتني هاتني ان فريى "البق" اىل مندهشا   وينظر "الرعد" ىلا ذاهال   يصغي مث

 :اجلليلتني الآيتني متاما   تفرسان

ّبح)  (11: الرعد)( حبمده الّرعد   وي س َ

 (.41: النور)( ابالبصار يَذَهب برقه س نا ياكد)

 بصيحة بغتة املظمل اجلو انطاق ان نعم، ..امللهوفني املعوزين فتبرشان الغيث قدوم عن كذكل ختبان فاهنام

 واشعال موجود لك ترعب وبنار ابالبصار يذهب ياكد بنور ادلامس الظالم وملء وجتلجل، تزجمر هائةل

 الاوضاع هذه من شاهبها وما.. واملاء والثلج ابلبد احملمةل اكلعهن، واملنفوشة اكجلبال العظمية السحب

ه الغريبة؛ احلكمية  :قائةل اخملفوض رأ سه عىل ابدلّرة وتلّوح وتوقظه، الغافل انالانس  لتنبِّ

. لعباده نفسه ي عّرف ان يريد اذلي القدير للفعال اخللقة وبدائع الصنعة غرائب اىل وانظر رأ سك ارفع!. هذا اي

 هذا يف الزمام مفلوت سائبا   طليقا   لست انك فكام
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 خبضوع حكمية وظائف اىل تساق مهنا لك لب والعبثا ، سدى احلوادث هذه تكون فلن الوجود،

 .حكمي مدبّر رب   دلن من يس تخدم مهنا ولك واستسالم

 الرايح، وترصيف السحاب، تسخري من مركبة حلقيقة جلّية سامية شهادة الولوع الساحئ هذا يسمع وهكذا

آمنت: فيقول اجلوية الظواهر وتدبري الغيث، وانزال  ..ابهلل أ

 أ فادت وقد
1

 :اكلآيت اجلو يف الساحئ هذا مشاهدات الاول املقام من ثانيةال  املرتبة  

هل ال] الّ  ا  حاطةِ  عظمة بشهادة فيه، ما جبميع اجلوّ : وجوده وجوب عىل دلّ  اذلي الوجود الواجب هللا ا   ا 

 [.ابملشاهدة املمكةل الواسعة والتدبري، والتزنيل، والترصيف، التسخري،: حقيقة

*   *   * 

 ِلمَ ": قائةل حالها، بلسان "الارض كرة" به هتفت الفكرية، الس ياحة عىل املعتاد تفكر،امل  الساحئ ذكل ان مث

 من ازاول فامي تأ مل. عنه تبحث ابذلي ل عّرفك ايلّ  هملّ  ؟ والفضاء السامء ارجاء يف وتدور الهواء يف جتول

124



 :فريى ينظر، الساحئ فأ خذ. "حصائفي يف مكتوب هو ما وأ قرأ  . وظائف

 الاايم هبا حتصل دائرة الاعظم احلرش ميدان أ طراف يف حبركتهيا ختط - العاشق ملولوياك - الارض ان

 مع احلياة ذوي أ نواع من نوع أ لف مائة من الكرث حامةل عظمية رابنية كسفينة ويه.. والفصول والس نون

 الشمس حول وجتوال س ياحية رحةل يف وتطوف الفضاء عباب فمتخر املعاش ية، ومتطلباهتا أ رزاقها مجيع

 .الامت والانتظام املوازنة بكامل

آالف رهبا تعّرف مهنا حصيفة لك ان فريى حصائفها اىل ينظر مث آايهتا بأ  الوقت من متسعا   جيد مل ملّا ولكن.. أ

 حصيفة اىل ابلنظر اقترص فقد لكها، الصحائف ملطالعة

--- 
1
 عدم ان االّ  "الاول املقام" يف املذكورة لتوحيدا مراتب من والثالثني الثالث املراتب اوحض ان اريد كنت[: تنبيه]  

 وحيث .حفسب معانهيا وترمجة جدا   اخملترصة بباهيهنا الاكتفاء اىل مضطرا   جعلين احلارض الوقت يف وضعي سامح

 والثالثني الثالث املراتب تكل من قسام   - رساةل لك - بّينت قد مهنا رساةل مائة بل النور رسائل من رساةل ثالثني ان

 .املؤلف - الهيا التفاصيل احيلت ذلا خمتلفة؛ بأ ساليب دالئلها مع
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 غري افرادا   ان فشاهد. الربيع فصل يف وادارهتا احلياة ذوي اجياد جتّسد حصيفة ويه فقط، مهنا واحدة

ها تنفتح الانواع من أ لف ملائة حمدودين  ى مبنهت  وت رىّب  الانتظام، مبنهتى  بس يطة مادة من وتنبسط صور 

نيحات مهنا قسم بذور ومتنح السعة مبنهتى  الارجاء يف وتنرش الرمحة، .. الاجعاز غاية يف للطريان رقيقة ج 

 الذليذة املتنوعة الوفرية ارزاقها وت ؤّمن والرأ فة، الشفقة مبنهتى  وتغّذى وتّعيش التدبري، مبنهتى  تدار واهنا

 ومن اكلعظام صلبة جذور ومن ايبس، تراب منو  شئ، غري من فت واىف واال رزاق، الرمحة مبنهتى  الطيبة

 قطار كحموةل - ربيع لك احلياة ذوي اىل الغيب خزينة من وتبعث متشاهبة، ماء قطرات ومن مامتثةل، بذور

 اللنب ارسال وخباصة. والاتساق الانتظام بكامل واللوازم الاطعمة من ونوع نوع أ لف مائة - مشحون

 للصغار هدااي واحلمكة والرمحة ابلشفقة امللفعات الرؤومات الوادلات أ ثداء ينابيع من ادلفاق الذليذ اخلالص

 الرحمي الرمحن رمحة جتليات من والرأ فة الرتبية منهتى  يف جتل   انه بداهة يثبت ذكل لك.. والاطفال

حسانه  .العممي وا 

 :واخلالصة

 مبئات والنشور احلرش صور من صورة اهنا امجليل، للربيع احلياتية الصحيفة هذه مبشاهدة الساحئ فهم لقد
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 :الكرمية الآية رائعا   حمسوسا   تفسريا   معليا   تفرّس  فهىي والنظائر، الامنذج من الآالف

آاثر اىل فانظر) يي كيف هللا رمحتِ  أ ن موهتا بعدَ  الارَض  حي   (قدير شئ لك عىل وهو املوىت مل حيي ذكل ا 

 .الصحيفة هذه يف الواردة املعاين ابجعازمجيل تفيد نفسها والآية.(90: الروم)

هلَ  ال: من وقوهتا جسامهتا وبنس بة حصائفها جبميع الارض كرة تردده ما وفهم الّ  ا   .هو ا 

 من واحدة، حصيفة وجوه من وهجا ، عرشين من فقط، واحد لوجه خمترصة، شهادة بيان الجل وهكذا

 ذكل مشاهدات أ فادته ما بيان والجل حصيفة، عرشين عىل تربو اليت الارض، لكرة الواسعة الصحائف

 :الاول املقام من الثالثة املرتبة يف ذكر.. والصحائف الوجوه سائر يف الساحئ
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هل ال] الّ  ا   علهيا، وما فهيا، ما جبميع الارض:وحدته يف وجوده وجوب عىل دلّ  اذلي الوجود الواجب هللا ا 

حاطة عظمة بشهادة  والادارة، واحملافظة البذور وتوزيع احيةوالفت والرتبية، والتدبري، التسخري،: حقيقة ا 

 [.ابملشاهدة املمكةل الشامةل العامة والرحميية والرحامنية احلياة، ذوي مجليع والاعاشة،

*   *   * 

 ابهلل معرفته وزادت السعادة، مفتاح هو اذلي اميانه  قوي حصيفة قرأ   لكام املتفكر املسافر ذكل اصبح مث

 هو اذلي ابهلل الاميان حقيقة من اخرى درجة لبصريته وانكشفت نوية،املع  املدارج مفتاح يه اليت

 واجلو السامء من واتمة بليغة دروسا   وع  قد انه ومع. العذب الرث ومنبعها الكامالت مجليع القومي الاساس

 ةمثري  كثرية، روحية وذلائذ لطيفة، معنوية أ ذواقا   الصحائف تكل منحته لكام. املزيد يطلب ابت والارض،

 اليت "العظمية والاهنار البحار" اذاكر صدى يسمع به واذا مزيد، من هل: قائال   بشدة ولعه منهبة شغفه،

 أ ال": واملقال احلال بلسان تقول ويه الذليذة، احلزينة أ صواهتا مهس اىل فينصت وشوقا ، خشوعا   تتدفق

لينا تنظر  :ويرى حائرة بلهفة فينظر ".؟ تطالعنا أ ال ؟ ا 

 قد والاغراق، والانساكب التشتت شأ هنا من واليت دوما ، بشدة وتتالطم حبيوية تامتوج اليت البحار ان

ان فهام الارض، بكرة أ حاطت  مقدارها دائرة مضن واحدة س نة يف وجتراين الرسعة منهتى  يف معا   ت سريَّ

 عىل س تويلوالت  مطلقا   والتنسكب ابدا   التتفرق فهىي هذا لك من الرمغ وعىل. س نة أ لف وعرشون مخس

 .املطلقة والعظمة املطلقة، القدرة هل من بأ مر وحتفظ وتسرّي  تسكن اهنا من فالبد اليابسة، جارهتا

 فان والانتظام، والزينة امجلال غاية يف يه اليت املشعة لآلئه عىل عالوة فريى البحر جوف اىل ينظر مث

 وأ ن. واالتقان الانتظام منهتى  يف جتري ياهتاووف  مواليدها وتعيني وادارهتا املتنوعة احليواانت أآالف اعاشة
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الّ  اليمت أ نه بداهة يثبت حبيث واكمل ميسور اجاج، ماء ومن بس يط رمل من اقواهتا ونشوء ارزاقها جمئ  ا 

 .امجلال ذي الرحمي واعاشة اجلالل، ذي القدير ابدارة
#150 

 تنتجه وما والوظائف اخلدمات من ولها واملصاحل املنافع من فهيا ان فريى الاهنار اىل املسافر ذكل ينظر مث

 مجيع ان بداهة تثبت حبيث عظمية وبرمحة واسعة، حبمكة حمسوب موارد من ترده وما مصاريف من

 بل. والاكرام اجلالل ذي الرمحن خزينة من وجتري تنبع العظمية والاهنار والس يول والينابيع والرتع اجلداول

زن اهنا  الرشيف احلديث يف ورد حىت املعتاد فوق جراي   وجتري فترصف مأ لوف،لل خارقا   ادخارا   وتّدخر خت 

 اجلنة من جتري اربعة أ هنارا   أ ن: معناه ما
1
 . 

الّ  الجتري فهىي ذلا بكثري، الظاهرة الاس باب حساابت فوق هو الاهنار؛ هذه جراين ان مبعىن  خزينة من ا 

 .الينفد غييب منبع فيض ومن ينضب ال معنوية جنة

 وينبع نفاد، دون صغري كبحر جيري ادلنيا، جنة اىل القاحةل مرص حصراء حّول اذلي النيل هنر اهذ: مفثال  

ّعت فلو القمر، جبل يدع  اجلنوب يف واقع جبل من ّدت، أ شهر لس تة رصفياته مج   اعظم هو ما حلصل ومج 

دس اليبلغ للخزن ماكن من هل خّصص ما ان واحلال!  اجلبل ذكل من  فقليةل وارداته اما. اجلبل ذكل س 

 جماال   اليفسح جممتعا   ذكل لك الارض، وتعطش املنطقة حرارة وشدة الامطار حشة ان حيث ضئيةل،

 "جنة" من جيري أ نه روي قد ذلا ورصفياته؛ وارداته مزيان عىل للمحافظة واليسمح للقليل، االّ  للخزن

 .جدا   معيق مغزى ذات لطيفة يقةحق  الرواية تكل فأ فادت. املعتادة الارضية القوانني فوق يه غيبية

 سعة واسعة يه اليت واحلقائق الشهادات أآالف من واحدة، وحقيقة واحدة شهادة الساحئ رأ ى وهكذا

هل ال": البحار عظمة وبقوة ابالجامع، معا   تردد مجيعها ان وفهم نفسها، البحار الّ  ا   شهود أ مامه وبرز "هو ا 

 .ةالشهاد هذه صدق عىل البحار خملوقات بعدد

 :يأ يت ما الاول املقام من الرابعة املرتبة أ فادت مجيعها، والاهنار البحار شهادات ولبيان

--- 
1
ي حان)  وسمل عليه هللا صىل هللا رسول قال: قال هريرة ايب عن    .(اجلنة اهنار من لكل  والنيل والفرات وَجيحان س َ

الّ  شئ الارض يف نةاجل  من ليس»" البغدادي اخلطيب ويف ،26:اجلنة كتاب :مسمل ــ  العجوة غرس: اش ياء ثالثة ا 

 .5/381 القدير فيض وانظر."اجلنة من بركة يوم لكَّ  الفرات يف تزنل وأ واق   واحلجر

#151 

هل ال] ال ا   ما جبميع والاهنار، البحار، مجيع: وحدته يف وجوده وجوِب  عىل دلّ  اذلي الوجود الواجب هللا ا 
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حاطةِ  عظمةِ  بشــهادة فهيا،  [.ابملشـــاهدة املنتظمة الواســــعة والادارة واحملافظة التســــخري،: قةحقي ا 

*   *   * 

.. "؟ ايضا   حصيفتنا تقرأ   أ ال": قائةل الفكرية الس ياحة يف املس تغرق املسافر ذكل والصحارى اجلبال تدعو مث

 :ويرى النظر، حيدق بدوره فهو

ري مما واحلمكة العظمة من يه العامة وفوائدها اللكية، اجلبال وظائف ان  .العقول حي 

 وخسطها غضهبا من وخيفف الارض هيجان هيدئ رابين بأ مر الارض من واندفاعها اجلبال بروز: مفثال  

 منافذها، خالل ومن اجلبال تكل بفوران مسرتحية تتنفس ويدعها الباطنية، تقلباهتا من النامجة وحدهتا

 وكام. سكنهتا من الآمنني راحة تسلب تعد فال املدّمرة، توالتصّدعا املهلكة الزالزل من بذكل فتتخلص

 يه اجلبال كذكل والغرق، الزتعزع من ووقايهتا توازهنا عىل حفاظا   والاواتد الامعدة السفن عىل ي نصب

آن بنيَّ  وقد. توازهنا وحتفظ وت ثبهتا الزلزال من تقهيا الارض، لسفينة خزائن ذات اواتد  املعىن هذا الكرمي القرأ

 :مهنا كثرية أآايت يف

 (11: النازعات) (أ رساها واجلبال) (15: احلجر) (روايس فهيا وأ لقينا) (8: النبأ  ) (اواتدا   واجلبال)

 مهنا لك اىل حيتاج اليت والادوية واملواد واملعادن واملياه الينابيع أ نواع من اجلبال جوف يف ما ان: ومثال  

 يه اجلبال هذه ان بداهة تثبت حبيث. بتدبري وخزنت بكرم، وأ حرضت حبمكة، أ دخرت قد احلياة، ذوو

دخار ومس تودعات خزائن  فيدرك. حلمكته هناية ال اذلي واحلكمي لقدرته، هناية ال اذلي القدير  أ مر حتت ا 

 يه اليت - وِحمَكهام والصحارى اجلبال وظائف من يلهيام ما اجلوهرتني هاتني عىل ويقيس هذا، الساحئ

دان تشهدان، والصحارى اجلبال ان فريى - الصحارى وسعة اجلبال بضخامة هل ال"بـ وتوّحِ الّ  ا   بلسان "هو ا 

 وخباصة وظائفهام مجيع وبلغة ِحمَكهام مجيع
#152 

 وهام العوايل، للشم ما والرسوخ القوة من هام والتوحيد الشهادة تكل وأ ن. املواد من لالحتياطي ادخارهام

آمنت: خبشوع اللسان فريدد ،والصحارى للقفار ما والسعة الشمول من  .ابهلل أ

 :مايأ يت املعىن هذا لبيان الاول املقام من اخلامسة املرتبة يف ذكر وهكذا

هل ال]  الّ  ا   فهيا، ما جبميع والصحارى، اجلبال مجيع: وجوده وجـوب عىل دلّ  اذلي الوجـود الواجـب هللا ا 

 والتدبري واحملــافظة، البذور، ونشـــر ،والادارة ااِلدخار،: حقيقة احاطة عظمة بشهادة علهيا، وما

 [.ابملشـــاهدة املمكةل املنتظمة العــامــــة الواســعة الرابنية الاحتيـاطية
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*   *   * 

 "والنبااتت الاجشار" عامل ابب فكره امام انفتح والصحارى، اجلبال يف بفكره جيول املسافر ذكل اكن وبيامن

لينا هملَ ": قائال   يدعوه ل ا   :ورأ ى فدخل.. "سطوران واقرأ   رايضنا يف َوج 

. والشكر لذلكر هميبة حلقة وشلكت والتوحيد، للهتليل رائعا   خفام   جملسا   عقدت قد والنبااتت الاجشار ان

هل ال": ابالجامع وتردد معا ، تلهج ك هنا أ حوالها أ لس نة من ففهم الّ  ا   لكّية كبى حقائق ثالث من رأ ى ملا "هو ا 

 ابل لس نة معا   وتقول مس ّبحة شهادهتا تؤدي املزهرة النبااتت ومجيع املمثرة الاجشار مجيع أ ن عىل تدل

هل ال" املنتظمة ل مثارها البليغة وابللكامت امجليةل، ل زهارها اجلزيل وابلالكم املوزونة، ل وراقها الفصيحة الّ  ا   ا 

 :"هو

سل  اليت. الاراديني والامتنان والاحسان املقصودين، والاكرام الانعام حقيقة: اوالها  ا حساسا   معناها حي 

 .اللك يف الشمس ضوء وضوح واحضة حقيقة يه مثلام. وجشر نبات لك يف ظاهرا  

 وضوح واحضة ويه برمحة، الاراديني والتصوير والزتيني حبمكة، املقصودين والتفريق المتيزي حقيقة: اثنيهتا

 والاختالف مقصود، غرض احملدودة غري والافراد الانواع تكل بني فالمتيزي - ومعىن   حقيقة   - الهنار

 مطلوبة، حمكة بيهنا والتباين
#153 

 اىل لنسبهتا قط جماال   اليدع وضوحا   واحضة احلقيقة وهذه مرادة، رمحة والتحسني التجميل وملسات

آاثر اهنا عياان   ي ظهر مما املصادفة،  .البديعة ونقوشه احلكمي الصانع أ

 املتنوعة والاشاكل اخملتلفة الامناط من الآالف مبئات احملدودة، غري املصنوعات صور فتح حقيقة: اثلثهتا

 ومبنهتى  واملزيان الانتظام غاية يف واس تنباهتا مامتثةل، حمدودة نوى ومن متشاهبة، معدودة حبوب من فتحا  

 ال نواع تكل أ فراد من فرد لك صور ففتح. ببعض بعضها وخمتلطة جامدة بس يطة اهنا رمغ وامجلال، الزينة

نفراد، عىل لك - نوع أ لف مائيت عىل تربو اليت - املتباينة  وحمكة، وحبيوية اتمة، ومبوازنة اكمل، ابنتظام ا 

 ..الشمس من أ سطع جلية ساطعة حقيقة لهو خطأ ، وبدون

 وراقهأ   وبعدد أ مثاره وبعدد الربيع، أ زهار بعدد احلقيقة تكل عىل اثبات ودالئل شهودا   هناك ان الساحئ ففهم

 .الاميان نعمة عىل هلل امحلد: فقال كرمية معان من قلبه يف جاش مّعا فعّب  وموجوداته

 :الآيت الاول املقام من السادسة املرتبة يف ذكر والشهادات احلقائق هذه ولبيان

اهل ال]  الّ  ا   أ نــواع يعمج  امجــاع: وحـدته يف وجـوده وجـــوب علــ  دلّ  الــــذي الوجــــود الواجـب هللا ا 
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 وأ زهـارهـا الفصيحـات، املــوزوانت أ وراقها بلكمـات: الناطقات املســبحات والنبااتت، الاشــجار

حــاطة عظمة بشهادة البــليغات، املنتظمــات وامثـــارهـــا اجلـزيالت، املزينـات  الانعـــام،: حقيقة ا 

 ابرادة   والتصــــويـــر، والتـــزييـــن، المتييـــــز،: ةوحــقيق. ورحـــمة   بقصــد   والاحســــان، والاكــــرام،

،  من احملدودة، غري املتنوعة املتباينة املزيّنات املوزونـات صورها مجيع فتح حقيقة دالةل قطعية مع وحمكة 

 [.معدودة حمصورة متشاهبة مامتثةل وحبّات نَوايت

*   *   * 

 بذلة مبهتجا   الفكرية الس ياحة تكل من عائدا   - وشوقا   ذوقا   سموابل  ازداد اذلي - الشغوف الساحئ اكن وبيامن

 من - واسعة كبرية ابقة حامال   الربيع، بس تان من راجعا   الاميان، جنات عىل وعثوره احلقيقة عىل وقوفه

 التّواق عقهل ازاء ينفتح واحليواانت الطيور عامل بباب اذا نفسه، الربيع سعة - والاميان املعرفة ازهار

 وفكره للحقيقة،

#154 

 اخملتلفة، وال لس نة املتباينة، الاصوات من ال لوف مبئات واحليواانت الطيور تكل تدعوه للمعرفة، املش تاق

 ومجيع الطيور، مجيع ان ورأ ى فدخهل،.. عاملها اىل مبقدمه وترحب الفس يح، العامل ذكل اىل لدلخول

هل ال": تفقةم  تذكر اكفة وأ ممها وطوائفها بأ نواعها احليواانت، ال ا   سطح لك ن حىت ومقالها، حالها بلسان "هو ا 

آالء ترتمن رابنية قصيدة مبثابة ذاته حبد مهنا لك   أ ن ورأ ى.. عظمي هتليل ومجمع هميب، ذكر جملس الارض  بأ

لهية؛ الرمحة عن يمن مغزى ذي رحامين وحرف.. لبارهئا ابلتقديس انطقة س بحانية ولكمة.. الربوبية  فامجليع اال 

 واعضاءها، ومشاعرها واحليواانت الطيور تكل حواس وك ن والثناء، ابمحلد ويصفونه خالقهم، عىل يثنون

آالهتا،  ..بليغ فصيح ولكم منظومة، موزونة لكامت وقواها، واهجزهتا، وأ

 واحليواانت الطيور تكل ان عىل صادقة دالةل تدل حميطة، عظمية حقائق ثالث ذكل يف الساحئ فشاهد

 :الالكم بذكل س بحانه وحدانيته عىل وتشهد اللكامت، بتكل ورزاقها خاّلقها جتاه هاشكر  تؤدي

 اىل مطلقا   نسبهتا ميكن ال اليت الروح، ومنح اال حياء حقيقة أ ي والابداع، والصنع الاجياد حقيقة:  اوالها

ذ الصامء؛ والطبيعة العمياء والقوة العشواء املصادفة  ابتقان، مقرون وابداع حبمكة، يقع عدم من اجياد يه ا 

 بعرشين "والارادة واحلمكة العمل" جتيل جبالء ت ظهر ويه. عمل عىل مبين وانشاء ابرادة، مصحوب وخلق

آية اجلليةل الس بعة صفاته عىل حق وشاهد "القيوم احلي" وجود وجوب عىل ابهر برهان ويه وهجا ،  وأ

ثبات شهود الوجود اىل تدفع الاحياء حقيقة أ ن أ ي. وعال جل وحدانيته عىل صدق  ال رواح ذوي بعدد ا 
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 .لكها

 خيتلف اليت احملدودة غري املصنوعات تكل خالل من تتضح اليت والتصوير والزتيني المتيزي حقيقة: اثنيهتا

 دقيقة موزونة ومبقادير متباينة، مجيةل مزينة وابشاكل الوجوه، يف ممتزية فارقة بعالمات بعض عن بعضها

 اذلي احمليط الفعل هذا ميتكل ان الميكن حبيث عظم  قوية حقيقة فهىي. منسقة منتظمة وبصور خمتلفة،

ماكن هناك وليس شئ، بلك والعامل شئ، لك عىل القادر سوى واخلوارق احِلمَك   من أ لفا   عياان   ي بز  أ و ا 

 .قط أآخر احامتل
#155 

 بيوض من والامناط، شاكلال   من الآالف مبئات احملدودة غري احليواانت تكل صور فتح حقيقة: اثلثهتا

 - الصور تكل ففتح.. طفيف بفارق خمتلفة أ و متشاهبة حمدودة، قطرات ومن معدودة، مامتثةل وبويضات

 هو امنا نقصان، او زايدة وال خطأ   دومنا اتمة، وموازنة اكمل، ابنتظام - احلمكة معجزة ذاهتا حبد يه اليت

 .مجيعها احليواانت بعدد نيدوأ سا دالئل من نورها تس تق  ابهرة ساطعة حقيقة

 املتفقة، "الثالث احلقائق" هذه دالةل من اكمال   درسا   وتلّق  واحليواانت الطيور عامل الساحئ شاهد وهكذا

هل ال": معا   قائةل تشهد احليواانت أ نواع مجيع ان عىل واحضة دالةل ال ا   انسان ك هنا الارض غدت حىت "هو ا 

هل ال" تذكر جدا ، خضم ال ا   اهل يسمعها حىت السامء قبة وقوهتا شدهتا من فمتل   وخضامهتا كبها بنس بة "هو ا 

 .الساموات

 :يأ يت ما احلقائق هذه لبيان الاول املقام من السابعة املرتبة يف ذكر وقد

هل ال] الّ  ا  تفاق  : وحــدته يف وجوده وجــــوب علــ  دلّ  اذلي الوجــــــــود الواجب   هللا ا   أ نــواع مجيع ا 

ها، بلكامت الشاهدات احلامدات والطيور، يواانت،احل   املوزوانت ولطائفها، وحســياهتا، وقواهــا، َحواّسِ

 عظمة بشهادة البليغات، املمكةل واالهتا واعضاهئا، وجوارهحا، اهجزهتا وبلكامت الفصيحات، املنتظامت

حاطة  التقدير: وحقيقة. ابلقصد والزتيني، لمتيزيا: وحــقيقة ابالرادة، والابــــداع، والصنع، الايــــجاد حقيقة ا 

 من احملصورة غري املتنوعة املتخالفة املنتظمة صورها مجيع فتح: حقيقة دالةل قطعية مع ابحلمكة والتصوير،

 [.حمدودة حمصورة متشاهبة مامتثةل وقطرات   بيضات  

*   *   * 

 حمدودة غري مراتب يف صعدا   مييض يك البرش ودنيا الانسان عامل يدخل ان املتأ مل الساحئ هذا اراد مث

لهية للمعرفة  اىل دعته وعندها املتناهية، غري أ نوارها يف أ مس  ومزنةل أ ذواقها، يف أ عىل درجة ويرىق اال 
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 شئ لك قبل الازمان غور يسب ومىض فدخل "السالم علهيم الانبياء"  ومه أ وال   البرش صفوة ادلخول

 ويرددون واحد بلسان يذكرون قاطبة، وأ مكلهم البرش نوع خرية ومه مالسال علهيم الانبياء مجيع ان فرأ ى
#156 

هل ال" ابالجامع معا   الّ  ا   الباهرة معجزاهتم من الحيد ما بقوة اخلالص التوحيد اىل يدعون مجيعا   ومه "هو ا 

 احليوانية، ةمرتب من الخراهجا ابهلل الاميان اىل البرشية يدعون مجيعا   اهنم ورأ ى ودلعوامه، هلم املصّدقة

 املدرسة تكل أ روقة يف عظمي وتوقري مج بأ دب ركبتيه عىل الساحئ جثا فقد ذلا املكََل؛ درجة اىل ورفعها

 عالمئ يه وخوارق معجزات للبرشية الاعالم الهداة الامئة اولئك من لك يدي بني أ ن ورأ ى النورانية،

 البرش من مصّدقة غفرية وأ مة عظمية فةطائ تكونت قد وانه.. س بحانه العاملني رب دلن من هلم تصديق

 تكل ورصانته، التوحيد  قوة مدى قياس من الساحئ متكن ذلا.. مهنم لك بتبليغ الاميان حظرية دخلت

 اجلس مي اخلطأ   مدى كذكل وفهم.. أ لف مائة عىل يربون اذلين الصادقون اولئك  علهيا اتفق اليت احلقيقة

 صّدقها واليت القوة هذه متكل اليت الراخسة احلقيقة لتكل املنكرون الةلالض اهل يرتكهبا اليت الكبى واجلناية

 يس تحقونه ما مدى كذكل وادرك.. حتد ال اليت مبعجزاهتم وأ ثبتوها الصادقني اخملبين من العدد هذا وأ يدها

آمنوا صدقومه اذلين وأ حقية صواب مدى ايضا   وعرف.. خادل أ لمي عذاب من . نالاميا حظرية فدخلوا هبم وأ

 .التوحيد ومسو الاميان لقدس ية هائةل عظم  مرتبة بذكل أ مامه فبدت

نبياء وتعاىل س بحانه احلق دلن من فعيل تصديق  لها الحرص اليت املعجزات نعم،ان  السالم، علهيم لل 

 وكامالهتم هلم، هللا وتأ ييد أ حقيهتم أ ظهرت  هلم املعارضني ابملنكرين نزلت اليت الساموية والصفعات

 تشهد جتردمه وهناية جديهتم وغاية امياهنم وقوة أ بلج، حق عىل اهنم عىل داةل السديدة وارشاداهتم يةالشخص 

 احملدودين غري وتالميذمه املقدسة، والصحف الكتب من ايدهيم يف وما دعوهتم، وصواب صدقهم عىل لكها

 وصواب سبيلهم أ حقية عىل يشهدلكها هلم، ابتباعهم النور اىل واهتدوا الكامل اىل وارتقوا احلقيقة بلغوا اذلين

 عىل قاطعة جحة لهو املثبتة املسائل يف الصادقني املبلّغني اولئك اجامع فان هذا لك عىل وعالوة. طريقهم

 حقيقة فهىي. تصارعها ان العامل يف قوة اية قطعا   تس تطيع ال حبيث حقيقته تعزز عظمية وقوة الاميان صدق

 .ريب او ش هبة لك اماهما تنحرس دامغة

 قوة ومصدر دفاق ينبوع انه وكيف الاميان، اراكن من ركنا   اكفة الرسل تصديق كون حمكة الساحئ فعمل

 .الرث الينبوع هذا من يغرتف انكب ما فســرعان الميانه، عظمية
#157 

 :الساحئ لهذا املذكور ادلرس معىن يفيد ما الاول املقام من الثامنة املرتبة يف ذكر وقد
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هل ال] الّ  ا   الباهرة، معجزاهتم بـقوة الانبياء، مجيع ا جامع: وحدته يف وجوده وجوب عىل دلّ  اذلي هللا ا 

 [.امل َصّدقَة امل ّصدقّةِ 

*   *   * 

 خالصة، صافية احلياة انسام وتنسم الاميان قوة من سامية مذاقات تذوق اذلي الطالب الساحئ اكن وحيامن

 احلجج واقاموا اليقني بعمل الانبياء دعاوى أ ثبتوا اذلين اولئك هدعا. السالم علهيم الانبياء جملس من يرجع

 الاصفياء مجيعا   علهيم يطلق اذلين املتبحرين واجملهتدين احملققني العلامء من صدقها، عىل ادلامغة

 :يضم حافال   مجمعا   ورأ ى فدخل مدارسهم اىل اولئك دعاه.. والصديقون

 ادلالئل يقميون ومه والتحقيق العمل اهل من املدققني من لوفالا ومئات الافذاذ، العباقرة من أ لوفا  

 مقدمهتا ويف املثبتة، الاميانية املسائل ش هبة أ دىن تدع ال اليت العميقة بتدقيقاهتم ويثبتون الباهني وينصبون

 .ووحدانيته س بحانه اخلالق وجود وجوب

 مسالكهم واختالف الفطرية مواههبم تباينو  اس تعداداهتم تفاوت مع - الفطاحل العلامء اولئك اتفاق ان نعم

 ل حد الميكن قاطعة جحة لهو ويقيهنا، براهينه قوة عىل مهنم لك مستندا   واراكنه، الاميان اصول عىل -

 برهانه واكن الفحول، اولئك ذاكء من وارىق أ حدّ  ذاكء   ميكل اكن اذا الا فهيا املامراة او دحضها او معارضهتا

 والتجاهل ابجلهل االّ  جماهبهتا الميكن ذلا. حمال وهذا!!  مجيعا   جحهتم من ابلغ وجحته عامجلي براهني من اقوى

غامض ابلعناد او املنفية، املسائل من اثباته الميكن فامي والاناكر،  من ان واحلال. النور ذكل ازاء العني وا 

 .ليال   هناره جعل فقد عينيه يغمض

 أ ضاءت قد الشاسعة السامية املدرسة لهذه املتبحرون الاساتذة ءهؤال نرشها اليت الانوار أ ن الساحئ ففهم

 ومتل   كيانه، يف تنصبّ  هائةل معنوية قوة هذا من ووجد. الس نني من أ لف خالل الارضية الكرة نصف

 وهكذا. َشعرة   قيدَ  ولو زعزعهتا عىل يقدروا لن مجيعا   العناد وارابب الاناكر اهل اجمتع لو حبيث جواحنه

 وعب دروس من املدرسة هذه يف الساحئ اقتبسه ملا الاول املقام من التاسعة املرتبة يف خمترصة ةاشار  ذكرت

 :يأ يت كام
#158 

هل ال] الّ  ا   احملققة الزاهرة براهيهنم بقوة ال صفياء، مجيع اتفاق  : وحدته يف وجوده وجوب علـ  دلّ  اذلي هللا ا 

 [.املتفقة

*   *   * 
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 الاميان زايدة اىل ملح شوق عليه أ حلف العلامء مدرسة من املتأ مل راملساف ذكل يؤوب اكن وحيامن

 عمل درجة من الارتقاء طريق يف يه اليت وال ذواق الانوار رؤية اىل عنيفة رغبة عليه واس تولت وانكشافه

 اىل سعوا اذلين السامني املرشدين "الصاحلني الاولياء"  وماليني أ لوف فدعاه. اليقني عني مرتبة اىل اليقني

 أ ثر وعىل الامحدي املعراج ظل حتت وعروهجم بسمومه اليقني عني مرتبة ووصلوا احلق، وبلغوا احلقيقة،

رشاد ومقام هبيج، عظمي ذكر حمل اىل هؤالء دعاه الكبى، احملمدية اجلادة يف وسمل عليه هللا صىل الرسول  ا 

 وزواايمه تاكايمه من حيد ال ما تالحق من انبعا   ويتدفق لكها الارجاء ميل   ونورا   فيضا   يشع كرمي، قومي

الّ  الا هل": والاجامع ابالتفاق يرددون هؤالء والكرامات الكشف اهل ان ورأ ى فدخل ومرابطهم  "هو ا 

 .ومشاهداهتم وكراماهتم كشفياهتم اىل مستندين ووحدانيته، وتعاىل، س بحانه الرب وجود وجوب به معلنني

 الافذاذ هؤالء يصدقها كذكل التوحيد حقيقة فان الس بعة؛ ياهئاض  بأ لوان الشمس عىل يس تدل كام نعم،

 املساكل واحصاب الصادقة املتنوعة الطرق اهل ميثلون ومه واالتفاق، ابالجامع املنورون واجلهابذة العارفون

 احلس ىن، هللا اسامء بعدد بل لوان ، بس بعني اصطبغوا اذلين احلقة العديدة املشارب وذوي الصائبة اخملتلفة

 .وال زل الابد نور من والافاق القلوب عىل املتجلية اخملتلفة امللونة والانوار املتباينة، املنورة الالوان من

مع حقيقة ان رأ ى ذلا. اليقني بعني الباهرة؛ احلقيقة تكل جتىل الساحئ شاهد وقد  علهيم الانبياء علهيا جي 

 ضوء من أ سطع حقيقة لهىي الصاحلون الاولياء عهام  ويتوافق الاصفياء، العلامء صدقها عىل ويتفق السالم،

 .الشمس عىل ادلال الهنار

 يف فيض من املسافر هذا أ خذه ما اىل خمترصة اشارة الاول املقام من العارشة املرتبة يف ذكرت وهكذا

 :وزواايمه الصوفية املرابط
#159 

هل] الّ  الا   الظـاهرة وكراماهتم بكشفياهتم، اءالاوليـ ا جامع: وحدته يف وجوده وجوب عىل دلّ  اذلي هللا ا 

 [.املصّدقة احملـققة

*   *   * 

 لعلمه هلل، معرفته وانكشاف الاميان قوة يف ومسوا   رقيّا   يزداد أ ن وقواه لطائفه بلك أ راد الساحئ ذكل ان مث

نساين كامل أ عظم يه معرفته، من واملتفجرة ابهلل، الاميان من الناش ئة هللا حمبة بأ ن  بل سعه،وأ و  وأ مهه ا 

 :عقهل وخاطب الساموات يف انظرا   رأ سه رفع ذلا واساسها؛ الكامالت مجيع منبع يه

 ذوو مه احلياة ذوي أ مثن وأ ن للحياة، مسخرة لكها واملوجودات الكون، يف شئ اغىل يه احلياة دامت ما
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 - الرفيعة ةلاملزن هذه ل جل - الارضية الكرة دامت وما.. الشعور ذوو مه الارواح ذوي وأ رىق الروح،

 لهذه تكون ان - والحماةل - فالبد. احلياة ذلوي تكثريا   ابس مترار، ومتل   س نة، لك ويف عرص لك يف ختىل

. املشاعر وذوي الارواح وذوي احلياة ذوي من معها املتالمئون واهلوها سكنهتا املزينة، الع ىل الساموات

 يف السالم عليه جبائيل كمتثل القدمي، منذ معهم موالتلك "املالئكة" رؤية تؤكد متواترة رواايت نقلت حىت

 .وسمل عليه هللا صىل الرسول جملس يف الصحابة امام وظهوره انسان صورة

 الاميان حقيقة حول عندمه ما عىل أ قف وليتين الساموات، اهل رؤية رشف اىل اصل ليتين: الساحئ فقال

 هاتفا   ك ن جفأ ة مسع حىت حديثه يمت يكد ومل.. مشهادهت يه الكون خالق حق يف شهادة أ مه ل ن. والتوحيد

 :يقول سامواي  

 اىل بوساطتنا ُأنزلت اليت الاميانية املسائل ان: فاعمل درس نا، اىل وتس متع معنا، تلتقي أ ن تريد دمت ما"

آمنا قد الكرمي، ابلقرأآن وسمل عليه هللا صىل محمد مقدمهتم ويف الانبياء مجيع  ان ذكلك واعمل. اوال   حنن هبا أ

س تثناء بال لكها شهدت قد لالنسان واملمتثةل منا، الطيبة الارواح مجيع  خالق وجود وجوب عىل وابالتفاق ا 

 بعضا ، بعضه يوافق كثرية اخبار من به أ خبت ما وان. القدس ية صفاته وعىل وحدانيته، وعىل الكون،

 ما الساحئ فوع . "اكلشمس كل دليل اوتطابقه احملدودة، غري الاخبار هذه فتوافق. اتمة مطابقة ويطابقه

 .الساموات اىل صاعدا   عرج حىت وسطع، اميانه نور وتأ لق يقصدونه،
#160 

 :الاول املقام من عرشة احلادية املرتبة يف املالئكة درس من الساحئ هذا أ خذه ملا قصرية اشارة ذكرت وهكذا

هل] الّ  الا   ل نظار املمتثلني املالئــكة اتـفاق: وحدته يف وجوده وجوب علـ  دلّ  اذلي الوجود الواجب هللا ا 

 [.املتوافقة املتطابقة ابخبــارهـــــم البرش، خواص مع واملتلكمني الناس،

*   *   * 

 عامل يف أ حوالها، ومن معينة طوائف أ لس نة من تلقاه اذلي ابدلرس املش تاق، املتلهف املسافر ذكل ان مث

 عن والبحث والتحري والاسفار الس ياحة من مبزيد القيام اش تاق ه،من واملادي اجلسامين واجلانب الشهادة

 املنورة املس تقمية العقول" ابب امامه فانفتح. ايضا   البزخ وعامل الغيب عامل يف ما: مطالعة اىل فتقدم احلقيقة

 نواة حبمك هام والقلب فالعقل البرش، طوائف من طائفة مهنام الختلو اللتان "النورانية السلمية والقلوب

 ما والاتساع الانبساط عىل القدرة من وميلاكن الكون، مثرة يصبح ان اس تطاع وبفضلهام ولّبه الانسان

 :الساحئ فرأ ى صغرهام، رمغ لكه العامل يطواي ان ميكهنام
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 - العاملني ذينك بني والعالمات فالعالقات والشهادة، الغيب عاملي بني انسانية برازخ والعقول القلوب ان

 الطرق اقرص فان أ قبال،": قائال   معا   وقلبه عقهل خاطب ذلا النقاط؛ تكل يف جتري - لالنسان بةابلنس  

 كيفياهتام ودراستنا ابالميان املتصفة والقلوب العقول مبطالعتنا لنس تفد فهيا اببـكام من يه احلقـــيقة اىل املوصةل

 العقول صفحات يقلب فبارش. "الاخرى طرقال يف احلال هو كام ال لس نة من يؤخذ ال درس فهذا وأ لواهنام،

 العقيدة يف تتفق املنورة املس تقمية العقول مجيع ان فرأ ى الفكر، مطيال   النظر ممعنا   القلوب صفحات وينرش

 يف الواسع التباين رمغ املطمنئ، والاقتناع اجلازم اليقني يف وتتطابق والتوحيد، الاميان يف الواحضة الراخسة

 حقيقة يف ودخلت التتبدل، بعقيدة وارتبطت استندت أ هنا أ ي. مذاههبا بني واخملالفة عدوالب اس تعداداهتا

 الاميان، يف العقول هذه ا جامع فـان ذلا تنــفصــم؛ ال عريقة
#161 

 .احلقيقة عىل مطةل وّضاءة واسعة وانفذة التنقطع، نورانية سلسةل هو امنا والتوحيد والوجوب،

 ذات يه اليت - ومشاهداهتا كشفياهتا يف بيهنا فامي تتوافق النورانية لسلميةا القلوب مجيع ان كذكل ورأ ى

. مشارهبا وتباين مسالكها تباعد رمغ التوحيد، يف وتتطابق الاميان، اراكن يف - واجنذاب واطمئنان اتفاق

آةمر  ويه الرابنية، املعرفة علهيا تس توي جدا   صغري عرش النورانية القلوب هذه من قلب لك ان أ ي  جامعة أ

 ُشس جتاه مفتوحة نوافذ اذا   فهىي هبا، ويمتثل الهيا، ويوصل احلقيقة يقابل مبا الصمدانية، التجليات ل نوار

آة معا   يشلك القلوب هذه مجموع ان أ ي. احلقيقة  .الشمس تكل أ مام اكلبحر واسعة عظم  مرأ

 ومرشد أ مكل دليل لهو حدانيتهو  ويف س بحانه، وجوده وجوب يف واجامعها والعقول القلوب هذه اتفاق وان

ماكن هناك ليس اذ والحيرّي؛ اليتحري اكب حامتل وال قط ا   الحقيقة ومه   خيدع ان - اكنت هجة أ ية يف - قطعا   ا 

 الكرثة لهذه احلادة النافذة البصرية العيون هذه مجيع لها، اصل ال وصفة   بصةل، احلقيقة اىل الميت وفكر   هل،

 أ ن او!  اتم وبرسوخ قرون عب اخلداع هذا يس متر وان الرزينة، والعقول لصافيةا القلوب ذوي من الاكثرة

 ؟ عفنا   فاسدا   عقال   حيمل من غري كهذا احامتال   جيد من هناك فهل!  والغفةل المتويه ش باك يف مجيعا   يوقعهم

 !. به يرضون وال يرّدونه الكون ينكرون اذلين امحلق  السوفسطائيون حىت بل

آمنت: وقلبه عقهل مع منسجام   فقال لساحئ،ا فهم هكذا  ابهلل أ

 الثالثة املرتبة يف ذكر املنّورة والقلوب املس تقمية العقول من الساحئ هذا اس تفاد مما الاميانية املعرفة اىل واشارة

 :يأ يت ما الاول املقام من عرشة

هل ال] الّ  ا   املنّورة، املس تقمية العقول عاجام: وحدته يف وجوده وجوب عىل دلّ  اذلي الوجود الواجب هللا ا 
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 عىل دلّ  وكذا واملذاهب، الاس تعدادات ختالف مع املتطابقة، ويقيناهتا وبقناعاهتا، املتوافقة ابعتقاداهتا

 مع املتوافقة، ومبشاهداهتا املتطابقة بكشفياهتا النورانية، السـلمية القلوب اتفاق وحدته يف وجوده وجوب

 [.واملشارب املساكل تباين

  * *   * 
#162 

 ابب يطرق أ خذ والقلب، العقل عاملي يف وجتّول قريب، من الغيب عامل اىل نظر اذلي الساحئ ذكل ان مث

ذ. "؟ الغيب عامل يقول ماذا ترى اي": التفكري من المنط هبذا العامل ذكل  اجلسامين الشهادة عامل يف نرى مادمنا ا 

 املتقنة املزينة مصنوعاته من الهائل القدر هبذا لنا نفسه يعّرف س بحانه الغيب س تار وراء احملتجب ان هذا،

 القدر هبذا اخلفية كامالته عن وخيبان الطيبة الذليذة نعمه من الحيىص اذلي القدر هبذا حمبته اىل ويسوقنا

آاثره من الزاخر  من أ بنَي  هو اذلي احلال وبلسان فعال   وحيبهبا نفسه يعّرف اذلي ان نعم.. البديعة اخلارقة أ

 .ذاته وحمببا   نفسه معّرفا   وحاال ، فعال   يتلكم مثلام وتلكام   قوال   سيتلكم انه البد والتلكم؛ الالكم

 فغاص. الغيب عامل يف وربوبيته الوهيته مظاهر من س بحانه نعرفه ان علينا: قائال   نفسه الساحئ خاطب ذلا

 :عقهل بعني ورأ ى الاعامق يف قلبه

لهىي الويح" حقيقة ان . اكفة الغيب عامل ارجاء عىل - والوضوح القوة غاية يف بظواهر - حني لك نةهممي  "اال 

 أ قوى ويه والالهام الويح شهادة ويه. الغيوب عاّلم دلن من س بحانه وتوحيده لوجوده الشهادة فتأ يت

ذ واخمللوقات؛ الاكئنات شهادة من بكثري  ووحدانيته، وجوده دالئل وال ذاته تعريف س بحانه يدع ال ا 

 هو َمن لالكم هناية وال حدّ  فال بذاته، يليق أ زليا   لكما   يتلكم بل وحدها، خملوقاته شهادة يف ورا  حمص

 بصفته يعّرفه ايضا   تلكمه فان لكمه، معىن يعّرفه ومثلام. ماكن لك يف وعلمه بقدرته وانظر حارض

خبا مجيع يف واتفاقهم السالم علهيم الانبياء من أ لف مائة تواتر ان نعم، لهىي، الويح من الصادرة راهتما   اال 

 صدقهتا واليت ومثاره، املشهود الويح يه اليت الساموية والصحف املقدسة الكتب ومعجزات ودالئل

 اثبتة حقيقة الويح أ ن بداهة يفهم الساحئ جعل.. هبدهيا واهتدت هبا، واقتدت للبرشية املطلقة الاكرثية

 :وتنورها وتؤكدها قدس ية حقائق مخس تفيد الويح حقيقة ان كذكل وفهم.فهيا المراء

لهية التزنالت" عليه يطلق اذلي هو عقليهتم ومبس توى البرش مفاهمي وفق التلكم ان: اوالها  عقول اىل اال 

 يصب ان ربوبيته تقتيض يتلكمونه، ما ويعمل خملوقاته، من الارواح ذوي مجيع أ نطق اذلي ان نعم،.. "البرش

 .لكهمم بني يتلوها ان للبرش تيرسي  لكامت يف الازيل لكمه معاين
#163 
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ه معجزة ، الوجود برأ   اذلي ان: اثنيهتا  البد بكامالته، انطقة أ لس نة   وجعلها عنه لت فصح الباهرة مبعجزاته ومل 

 .هو بالكمه ايضا   ذاته س يعّرف أ نه

 وأ كرثمه وزبدهتا املوجودات خالصة ومه وشكرمه، احلقيقيني الناس مناجاة فعال   يقابل اذلي ان: اثلثهتا

 .اخلالقية شأ ن من يه س بحانه بالكمه والشكر املناجاة تكل مقابةل فان لطفا ، وأ رقهم شوقا   واشدمه حاجة

 توجد أ هنا البد "احلياة" و "العمل" لصفيت مضيئة وظاهرة الزمة رضورية يه اليت املاكملة صفة ان: رابعهتا

 .رسمدية وحياة طحمي عمل هل من عند خادلة وبرسمدية حميطة بصورة

 احملبة ومنحهم العاقبة، من والقلق واحلاجة، والفقر والشوق، العجز عىل خملوقاته فطر اذلي ان: خامس هتا

 ويشعرون امرمه، وماكل احلق موالمه معرفة حنو غامرا   وشوقا   شديدا   حبا   حيسون اصبحوا حىت والعبودية

 -العقىب من وتوجس وجعز فقر يف يتقلبون ومه - كنفها اىل وي ؤون الهيا يستندون قوة اىل املاسة حباجهتم

 .س بحانه بتلكمه وجوَده ي شعرمه ان الوهيته مقتىض مفن

 الويح يف س بحانه ووحدانيته الوجود، واجب وجود عىل ابالجامع تدل اليت ادلالئل ان الساحئ فهم وهكذا

لهية التزنالت" حلقائق املتضمن العام الساموي  املاكملة" و "الرحامنية املقابةل" و "ابينالر التعرف" و "اال 

 رابعة يف نفسها عىل الشمس شهادة من أ قوى يه بل كبى، جحة يه "الصمداين الاشعار" و "الس بحانية

 .الهنار

 من الويح، مع - هجة من - تتشابه اهنا مع الصادقة الالهامات ان فرأ ى "الالهامات" حيث اىل نظر مث

 :فرقني هناك ان االّ  الرابنية، املاكملة من نوع اهنا حيث

 :اوهلام

منا بكثري الالهام من واعىل أ مس  هو اذلي الويح معظم ان  يمت الالهام اغلب بيامن املالئكة، بوساطة يمت ا 

 :الآيت املثال نورد ذكل وال يضاح. وساطة دون

 :للسلطان الاوامر واصدار التخاطب صور من شلكني هناك ان املعلوم من
#164 

 - وجيمتع والته، احد اىل مبعوثيه احد فريسل. امجليع عىل وس يادهتا وحامكيهتا وعظمهتا ادلوةل مساب: الاول

 .الامر ذكل وامهية احلامكية تكل لعظمة اظهارا   وذكل الامر، يبلّغ مث ومن معه، - أ حياان  

 اخلاص، هباتفه ،خاصا   لكما   فيتلكم السلطان، بعنوان وال السلطنة، ابمس وليس الشخيص، ابمسه: الثاين
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 .العوام من رعيته أ حد مع او اخلاص خادمه مع جزئية، معامةل ويف خاص، أ مر يف

 بوظائف يقوم اذلي - الشامل والالهام ابلويح لكم فهل. وتعاىل س بحانه الازل سلطان لكم وكذكل

 خاص، وبشلك م،الالك من أآخر طراز ايضا   وهل. الكون خالق وبعنوان العاملني، رب ابمس يتلكم - الويح

 .وخالقهم رهبم لكونه وذكل قابلياهتم، حسب حياة، ذي لك ومع فرد لك مع واس تار، جحب وراء ومن

 :الثاين الفرق

 اشاكل وهل عام وهو. أ لوان واختالط ظل ففيه الالهام أ ما. للخواص خاص ظل، ودون صاف، الويح ان

لهامات جدا ؛ ومتفاوتة متنوعة لهامات املالئكة، اك   اخملتلفة بأ نواعها ويه. احليواانت والهامات نسان،الا وا 

 ففهم.. البحار قطرات عدد عىل تزيد اليت الرابنية اللكامت وكرثة سعة مدى تبني جدا ، املتباينة واشاكلها

َ   هذا من الساحئ  أ ن قبلَ  البحر   لَنَِفدَ  ريّب  للكامت مدادا   البحر   اكن لو قل): الكرمية الآية تفسري من وهجا 

 (.105: الكهف) ..(ريب لكامت   َفدَ تن

 وحمكته، ماهيته، ان فرأ ى وشهادته، حمكته عىل ويتعرف رسه يستبطن الالهام ماهية اىل نظر مث

 :أ نوار اربعة من  ترتكب ونتيجته،

لهىي ابلتودد) ي عرف اذلي فهيم افعاهل طريق عن خملوقاته اىل س بحانه هللا يتودد مثلام انه: الاول النور ( اال 

 وحضورا   قوال   ويتودد الهيم يتحبب ان( ورحامن ودودا   كونه اي) والرحامنية الودودية مقتضيات من فان

 .ايضا   وحصبة

جابته الرحميية شأ ن من فان. بأ فعاهل عباده دعاء اىل س بحانه يس تجيب مثلام انه: الثاين النور  ايضا   قوال   هلم ا 

 .احلجب وراء من
#165 

 الشديدة والنوائب العسرية ابلبالاي املصابني خملوقاته اس متداد ابل فعال س بحانه دّ مي مثلام انه: الثالث النور

لهامية بأ قوال فميّدمه وحش هتم ويبدد يؤنسهم أ ن الربوبية الزم من فان وترضعهم واس تغاثهتم  نوع حمك يف يه ا 

 .لكمه من

 مه اذلين - خلقه من الشعور راببل   وحاميته وحضوره بوجوده فعال   س بحانه ي شعر مثلام انه: الرابع النور

 وحامهيم مالكهم ملعرفة والشوق احلاجة أ شد ويف كبريين، واضطرار فقر ويف شديدين، وضعف جعز يف

 كذكل ي شعر ان هلام، الزمة ورضورة الرابنية، ورمحة الالوهية رأ فة مقتىض من فانه - وحفيظهم ومدبرمه

 الالهامات من قسم بوساطة قابليته، حسب اص،خ بوجه معني، خمللوق ووجوده، ومعّيته حبضوره
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 .الرابنية املاكملة من نوع حمك يف يعدّ  مما قلبه، هاتف اىل قوال   الصادقة،

 اليت الس بعة ال لوان واكنت - فرضا   - وشعور   حياة للشمس اكنت لو انه فرأ ى الالهام شهادة اىل نظر مث

 هذه ففي. ضياهئا يف اليت وجتلياهتا ابشعهتا التلكم من منط اذا   لها لاكن لها، صفات س بع - فرضا   - ضياهئا يف

آة لك مع تلكمها اي الشفافة؛ الاش ياء يف وانعاكسها صورهتا وجود فان: احلاةل  شئ لك ومع عاكسة، مرأ

.. مهنا لك قابلية حسب الشفافة اذلرات مع حىت وقطراته، البحر وحباب الزجاج قطع ومع ملاع،

 فعل ممانعة عدم وعىل الشمس، وجود عىل صدق شاهد س يكون ذكل لك.. هنام لك حلاجات واس تجابهتا

 ..لآخر لكهما من لكم مزامحة وال فعل عن

 مجيع وخالق اجلالل، ذي والابد الازل سلطان ماكملة يف الامر كذكل بوضوح، هذا يشاهد مفثلام

 بداهة يدرك ذلا. وقدرته بحانهس   كعلمه وحميطة، لكّية ماكملة يه الازيل، النور امجلال، ذي املوجودات

 خيتلط وال فعال ، فعل مينع وال سؤاال ، سؤال يزامح ان دون من شئ، لك قابلية حسب الواسع جتلهّيا

 .خبطاب خطاب

 لك والالهامات واملاكملات التجليات تكل مجيع ان اليقني، عني اىل يكون ما اقرب يقيين بعمل الساحئ فعمل

 س بحانه، حضوره وعىل س بحانه، الازيل املنّور ذكل وجوب عىل ابالتفاق دوتشه تدل ومبجموعها، مهنا،

 .احديته وعىل وحدته، وعىل
#166 

شارة ذكرت وهكذا  املرتبة يف الغيب عامل من املعرفة درس من املتلهف الساحئ هذا تلقاه ما اىل خمترصة ا 

 :الاول املقام من عرشة واخلامسة عرشة الرابعة

هل ال] الّ  ا   مجيع ا جامع: وحدته فـي وجوده وجوب عىل دلّ  اذلي الاحد الواحد الوجود واجبال هللا ا 

لهية، للتزنالت املتضمنة احلقة الوحيات  وللمقابالت الرابنية، وللتعرفات السـبحانية، وللماكملات اال 

 يف جودهو  وجوب علـ  دلّ  وكذا خمللوقاته، لـوجوده الصمدانية ولالشـعارات عباده، مناجاة عند الرحامنية،

تــفاق: وحدته  خملوقاته، دلعوات الرحامنية ولالجاابت الالـــهية، للتوددات املتضمنة الصـادقة الالهامـات ا 

 [.ملصنوعاته لـوجوده الســبحانية ولالحسـاسـات عباده، السـتغااثت الرابنية ولالمـــدادات

*   *   * 

 الكون موجودات ابستنطاق وخالقي ماليك عن حبثأ   دمت ما: قائال   عقهل ادلنيا يف الساحئ ذكل خاطب مث

 بتصديق حىت - اخلري اىل يقود من واعظم الوجود، يف انسان امكل هو من أ زور أ ن يل ال وىل مفن. هذا
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 وسمل عليه هللا صىل محمد وهو أ ال عقال ، وأ نورمه مزنةل وأ ساممه حديثا   وأ صدقهم صيتا   وأ عالمه - أ عدائه

آنهوبقر  بفضائهل أ ضاء اذلي  منه وأ س تفرس الكرمية بزايرته أ حظ  أ ن ول جل.. الزمان من قران   عرش أ ربعة أ

 اىل بعقهل فدخل.. النبوة عرص.. السعادة عرص اىل.. القرون خري اىل معا   نذهب ان ينبغي عنه، أ حبث عام

 صىل النه. حقا   للبرشية سعادة عرص وسمل عليه هللا صىل به صار قد العرص ذكل ان فرأ ى العرص ذكل

 حّوهلم بداوة، وأ عرق أ مية، أ شد يف غارقني قوما   به أ ىت اذلي وابلنور يسري زمن يف حول قد وسمل عليه هللا

 .وسادته العامل أ ساتذة اىل

 من وذكل املعجزة، اذلات هذه عظمة عن شيئا   نعرف ان شئ لك قبل علينا": قائال   عقهل خاطب وكذا

 صدق عىل فوجد. ابلبحث فبارش.. "س بحانه خالقنا عن منه نس تفرس مث أ خباره وصدق أ حاديثه، أ حقية

 :مهنا تسع اىل خلص ولكنه والحيىص، اليعد ما الثابتة القاطعة الادةل من نبوته

.. غرماؤه لها شهد حىت امحليدة، واخلصال الفاضةل السجااي جبميع وسمل عليه هللا صىل اتصافه هو: اولها

 ابشارة نصفني اىل انشق اذلي قمرال اكنشقاق منه؛ املعجزات مئات وظهور
#167 

آن عليه نص كام أ صبعه من  من مجيعا   أ عيهنم دخل مبا الاعداء جيش واهنزام. (1:القمر) (القمر وانشق): القرأ

ذ رميت وما): الكرمية الآية عليه نصت كام. بقبضته علهيم رماه اذلي القليل الرتاب   (رىم هللا ولكن رميت ا 

 هبم اش تد عندما املباركة امخلسة أ صابعه بني من اكلكوثر النابع املاء من احصابه ءوارتوا. (18: الانفال)

لينا واملنقوةل يديه، بني ظهرت اليت املعجزات مئات من وغريها.. العطش  متواترا ، أ و قاطعا   حصيحا   نقال   ا 

 ذات اخلارقة رساةلال تكل "الامحدية املعجزات" رساةل اي( عرش التاسع املكتوب) اىل الساحئ فاس تطلعها

 واسانيدها القاطعة بدالئلها وسمل، عليه هللا صىل معجزاته من معجزة ثالمثائة من الكرث املتضمنة الكرامة،

 .املوثوقة

 ابهرة معجزات وذا احلد، هذا اىل وفضائل القدر هبذا حس نة اخالق ذا اكن من ان":قائال   نفسه حّدث مث

 احليةل درك اىل يتزنل ان - وحاشاه - أ بدا   ميكن فال..  حديث أ صدق صاحب انه جرم فال الكرثة، هبذه

 ."الفاسدين دأ ب يه اليت والمتويه والكذب

آن كون: اثنهيا  ماكل من الصادر الامر ذكل اوجه، س بعة من معجزا   وسمل عليه هللا صىل بيده اذلي القرأ

 اخلامسة اللكمة) اكنت وملا. عرص لك يف البرش من مليون   ثالمثائة من اكرث ويصدقه به يسملّ  اذلي الكون

آنية املعجزات" رساةل اي( والعرشون  القرأآن هذا أ ن قوية بدالئل أ ثبتت قد النور رسائل ُشس ويه "القرأ
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 املشهورة الرساةل تكل اىل ذكل الساحئ احال ذلا العاملني، رب لكم وانه وهجا ، أ ربعني من معجز الكرمي

 اىل العظمي النبأ   لهذا واملبلغ هل، الفعيل واملرتمج هللا، لكم عىل ال مني ان: قال مث. لالجعاز املفصل لبياهنا

 ش هبة موضع يكون ولن قط، كذب منه يصدر ان الميكن بذاهتا، واحلقيقة بعينه احلق وهو اكفة، الناس

 .ابدا  

 خاشع، اءوبدع خالصة، وبعبودية فطري، وبدين مطهرة، برشيعة بعث قد وسمل عليه هللا صىل انه: اثلهثا

 .يوجد ولن منه أ مكل وجد وما يكون، ولن به بعث ملا المثيل راخس، وابميان شامةل، وبدعوة

 أ ربعة منذ اختالفها عىل البرشية مخس وادارت وسمل عليه هللا صىل أ يمّ  من جتلّت اليت "الرشيعة" ل ن

دارة قران   عرش  .ابدا   مثيال   بلتق  ال الغزيرة، ادلقيقة بقوانيهنا والعدل احلق عىل قامئة ا 
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 رائد هو احواهل، ومن اقواهل، ومن وسمل عليه هللا صىل أ يمّ  هو َمن افعال من صدر اذلي "الاسالم" وكذا

 وهمّذب لقلوهبم ومنّور لها، ومرشد لعقوهلم ومعمل عرص، لك يف ومرجعهم البرش من مليون ثالمثائة ومصدر

 .مثيل هل يأ يت ولن  يأ ت مل.. لسموها ومعدن أ رواهحم ساطالنب  ومدار لها، ومَزك   لنفوسهم َ   ومرّب  لها

 وخشيته العظمية، وتقواه دينه، يتضمهنا اليت "العبادات" انواع مجيع يف وسمل عليه هللا صىل تفوقه وكذا

 والظروف، الاحوال أ شد مضن العبودية أ رسار ل دق الفائقة ورعايته املتواصةل وجماهدته هللا من الشديدة

 صورة، وبأ مكل مبتدئا ، معانهيا وبلك أ حدا   يقدل ان دون اخلالصة، العبودية بتكل وسمل عليه هللا صىل وقيامه

 .مثيل لها ي رى ولن ي رَ  مل الشك..ابالنهتاء الابتداء موصال  

 رابنية مبعرفة ربه يصف - ومناجاته أ دعيته أآالف من واحد هو اذلي - الكبري ابجلوشن يصف، فانه وكذا

 القدم منذ الوصف ذكل درجة اىل وال املعرفة، من املرتبة تكل اىل مجيعا   والاولياء العارفون غيبل مل سامية

 واحدة لفقرة اخملترص الايضاح اىل ينظر ومن. " ادلعاء " يف هل المثيل أ نه يظهر مما.. الافاكر تالحق مع

 المثيل انه القول االّ  اليسعه "املناجاة" رساةل مس هتل يف وذكل الكبري، للجوشن فقرة وتسعني تسع بني من

 .الرابنية املعرفة مقة ميثل اذلي( اجلوشن) الرائع ادلعاء لهذا

ظهاره فان وكذا  يقارهبا ال ما والشجاعة والثبات الصالبة من احلق اىل الناس دعوته ويف "الرساةل تبليغ" يف ا 

 رمغ شيئا ، منه اخلوف ينل ومل ط،ق قلق ساوره وال للرتدد أ ثر   أ ي - ذرة مبقدار ولو - يداخهل فمل. أ حد

 وحده فتحدى الشديد، العداء ومعه وقبيلته قومه انصبه حىت هل العظم  والاداين الكبى ادلول معاداة

 وسمل عليه هللا صىل محمد مثل مَفن.. الاسالم بتاج ادلنيا هامة فلكل وأ عّزه، هللا نرصه حىت بأ رسها ادلنيا
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 ..؟ هللا رساالت تبليغ يف

 فمل. نورا   العامل مل   ساميا   واعتقادا   معجزا ، للفطرة ومنوا   خارقا ، جازما   ويقينا   "راخسا   قواي   امياان  " محهل وكذا

 ذكل يف السائدة الروحانيني الرؤساء وعلوم احلكامء وحمكة والعقائد الافاكر مجيع فيه تؤثر أ ن تمتكن

 وال اعتقاده يف وال يقينه يف ال تؤثر ان تمتكن مل نعم،. بوسوسة او بضعف او برتدد او بش هبة ولو العرص،

 يف
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ايه، وخمالفهتا هل معارضهتا مع اليه، اطمئنانه يف وال هللا عىل اعامتده  اس تلهام هذا عىل زد. عليه واناكرها ا 

 رام،الك الصحابة مقدمهتم ويف والصالح، الوالية اهل من الاميانية واملراتب املعنوايت يف ترقوا اذلين مجيع

 بداهة يظهر ذكل لك. واملراتب ادلرجات أ مس  يف انه هل ورؤيهتم الاميانية، مرتبته من دوما   واس تفاضهتم

 .ايضا   هل مثيل ال وسمل عليه هللا صىل اميانه ان

 احلنيف والاسالم لها، مثيل ال اليت السمحاء الرشيعة هذه صاحب اكن َمن ان عقهل وصّدق الساحئ، ففهم

 والاميان الشامةل الكونية وادلعوة الرائع، البديع وادلعاء لها، النظري اليت اخلالصة والعبودية ،هل الشبيه اذلي

 .مطلقا   خادعا   يكون ولن قط، كذب عنده يكون لن املعجز،

 وجود عىل قاطع دليل هو نفسها الاميانية احلقائق عىل واتفاقهم السالم علهيم الانبياء اجامع: الرابع ادلليل

 وعىل وسمل عليه هللا صىل النيب هذا صدق عىل ايضا   صادقة شهادة وهو وحدانيته، وعىل حانهس ب هللا

 من لنبوهتم مدار   هو ما ولك السالم، علهيم الانبياء اولئك نبوة صدق عىل مايدل لك ل ن ذكل رسالته،

 وسمل، عليه هللا صىل فيه مهنا وابمكل مثلها توجد هبا اضطلعوا اليت واملهام واملعجزات، القدس ية، الصفات

 والزبور والاجنيل ابلتوراة اي - املقال بلسان اخبوا قد السالم علهيم الانبياء فاولئك. اترخيا   مصّدق   هو كام

 ان حىت) وسمل عليه هللا صىل بقدومه الناس وبرشوا املباركة اذلات هذه مبجئ - ايدهيم بني اليت والصحف

 جليا   بياان   ب ينت قد املقدسة الكتب لتكل املبرشة الاشارات نم ظاهرة واحضة اشارة عرشين من اكرث

 صىل يصّدقونه فاهنم وسمل عليه هللا صىل مبجيئه برشوا قد اهنم فكام( الامحدية املعجزات رساةل يف واثبتت

 السابق هو اذ دعوته صدق عىل ابلتأ ييد وخيمتون - ومبعجزاهتم بنبوهتم اي - حاهلم بلسان وسمل عليه هللا

 املقال بلسان - الانبياء اولئك اي - يدلّون مثلام اهنم الساحئ فادرك هللا، اىل وادلعوة النبوة هممة يف الامكل

 الكرمي النيب هذا صدق عىل - كذكل وابالتفاق احلال بلسان - يشهدون فاهنم الوحدانية، عىل وابالجامع

 .وسمل عليه هللا صىل
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 فازوا وما والكرامات الكامالت من انلوا وما واحلقيقة، احلق اىل الاولياء أآالف وصول ان: اخلامس ادلليل

 وسمل عليه هللا صىل الكرمي النيب هذا دساتري هبدي ابالقتداء االّ  ليس واملشاهدات الكشفيات من

 يدلّون اهنم مفثلام أ ثره، وتعقب وابتباعه وبرتبيته،
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 - وسمل عليه هللا صىل الكرمي النيب هذا صدق عىل واالتفاق ابالجامع يشهدون فهم الوحدانية عىل مجيعا  

 عليه هللا صىل به أ خب مما قسام   هؤالء مشاهدة ان الساحئ فرأ ى. رسالته أ حقية وعىل - واماهمم اس تاذمه

ما - هل وتصديقهم به واعتقادمه الاميان، بنور به أ خب ما مجليع ورؤيهتم الوالية بنور الغيب عامل من وسمل  ا 

 ومدى الاعظم مرشدمه صدق مدى اكلشمس ظهورا   ت ظهر امنا - اليقني حبق او اليقني بعني او اليقني بعمل

 .وسمل عليه هللا صىل الاكب رائدمه صواب

 ممن املؤمنني، احلكامء ودهاة الصديقني، واحملققني الاصفياء، املدققني العلامء ماليني ان: السادس ادلليل

 كونه مع - وسمل عليه هللا صىل الكرمي النيب هذا به جاء ما عىل وتتلمذوا مادرسوا بفضل املراتب أ عىل بلغوا

لهية املعرفة من عنه كشفت وما العالية، العلوم من مهنا نبع وما القدس ية، احلقائق من - أ ميا    هؤالء ان.. اال 

 بباهيهنم - قنيمتف ويصدقوهنا وسمل عليه هللا صىل دلعوته الاساس يه اليت الوحدانية يثبتون مثلام مجيعا  

 وعىل الاعظم الاس تاذ هذا وصواب الاكب املعمل هذا صدق عىل ويشهدون كذكل يتفقون فاهنم - القاطعة

 وما. رسالته وصواب صدقه عىل اكلهنار واحضة جحة هذه فشهادهتم. وسمل عليه هللا صىل لكمه احقيّة

الّ  -مثال   - املائة عىل تزيد اليت بأ جزاهئا النور رسائل  النيب هذا وصواب صدق عىل فقط واحد رهانب ا 

 .وسمل عليه هللا صىل احلبيب

 الانبياء، بعد البرش بين اشهر مه اذلين "والاحصاب الآل" علهيم يطلق اذلين العظمي امجلع ان: السابع ادلليل

، واكرثمه فراسة   ، واساممه دراية   وأ حّدمه دلين،اب  اعتصاما   واشدمه صيتا ، واعالمه مزنةل، وافضلهم كامالت 

 الكرمي النيب هذا احوال من ظهر وما خفي ما مجليع وتدقيقهم وتفتيشهم هؤالء حتري أ ن الساحئ ففهم..  نظرا  

 تصديقهم مث اجلدية، ومبنهتى  ادلقة، وبغاية والشوق، اللهفة بكامل حبثا   وترصفاته وافاكره وسمل عليه هللا صىل

 اعتصاما   واشدمه ماكنة، واساممه حديثا ، ادلنيا يف َمن اصدق ملوس عليه هللا صىل انه والاجامع ابالتفاق

ميان من ميلكون ما مع اليزتعزع اذلي هذا فتصديقهم واحلقيقة، ابحلق  كدالةل ابهر دليل هو امنا معيق، ا 

 .الشمس ضياء عىل الهنار

 ويرتبه، يديره، يواذل اوجده، اذلي ومّصوره واكتبه، صانعه عىل يدل الكون هذا ان كام:الثامن ادلليل
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 ك نه او  بديع معرض ك نه او كبري كتاب اوك نه ابذخ قرص ك نه والتدبري والتقدير ابلتصوير فيه ويترصف

، من الكبري الكتاب هذا يف عام يعّب  من وجود الحماةل يس تدعي كذكل فهو عظمي، مشهر  وي عملّ  ويعمل معان 
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لهية املقاصد  حراكته نتاجئ ويدّرس وتبدالته، حتوالته يف الرابنية احلمك ويعملّ  الكون، خلق وراء من اال 

 صادقا ، ومناداي   عظامي ، داعيا   يقتيض أ ي. املوجودات من فيه ما وكامالت ماهيته قمية ويعلن الوظيفية،

 صدق عىل ويشهد يدل - الاقتضاء هذا حيث من - الكون ان الساحئ فادرك ابرعا ، ومعلام   حمققا ، واس تاذا  

 كونه وعىل واملهامت الوظائف هذه أ مت من افضل هو اذلي وصوابه وسمل عليه هللا صىل الكرمي النيب اهذ

 .العاملني لرب مبعوث واصدق أ فضل

 االتقان ذات هذه؛ مبصنوعاته واتقانه، بديعيته كامل يشهر من احلجاب وراء هناك دام ما: التاسع ادلليل

 هل، وامحلد الشكر وي وجب.. وامجلال الزينة ذات احملدودة، غري اتهمبخلوق ويوددها، نفسه ويعّرف.. واحلمكة

 ابحلب تتسم بعبودية ربوبيته حنو العبادة اىل اخللق ويشوق.. والنفاسة الذلة ذات الحتىص، اليت بنعمه

زاء والشكر والامتنان  اطعمة هيىئ انه حىت) وامحلاية الشفقة ذات العامة، والاعاشة الرتبية هذه ا 

 والتسلمي الاميان اىل اخللق وي دين(.. الاش هتاء انواع ومجيع الافواه اذواق ادق ت طمنئ  رابنية وضيافات

 وامثالها واختالفهام الهنار، عىل الليل وتكوير املوامس، بتبديل يظهرها اليت الوهيته حنو والطاعة والانقياد

 وحقانيته عدالته وي ظهر  .. احلكمية القيةواخل املدهشة والفعالية اجلليةل، والاجراءات العظمية، الترصفات من

 فال. ساموية بنوازل واهالكهم واملكذبني الظاملني وحمقه والارشار الرش وازالته والابرار الب دوما   حباميته

 ملقاصده خالصا   معال   عامال   اكن َمن هو هل عبد واصدق ابلغيب، املتسرت ذكل دلى خملوق احب ان جرم،

آنفا ، املذكورة  ويس متد خالقه ابمس دوما   يسع  ومن لغزه، ويكشف الكون خلق يف الاعظم الرس حيل نومَ  أ

 محمد غري هذا يكون ذا ومن. س بحانه منه والتوفيق املدد فينال شئ لك يف وحده به ويس تعني منه القوة

 .وسمل عليه هللا صىل القريش

 هللا صىل الكرمي النيب هذا صدق عىل اثبات شاهدة التسع احلقائق هذه اكنت ملا: عقهل الساحئ خاطب مث

 تسميته جدا   والئق حري وانه العامل، افتخار ومدار البرشية، رشف قطب انه اذن ريب فال وسمل عليه

آدم، بين رشف  جالل املهمين الكرمي القرأآن وهو الرمحن أ مر من يده يف ما وان. العاملني بفخر وتلقيبه أ

 اعظم ان يظهران السامية وخصاهل الشخصية كامالته من ميكل ما مع الارض نصف عىل املعنوي سلطانه

 عليه هللا صىل قوهل هو س بحانه خالقنا حبق اذن الفصل فالقول العظمي، النيب هذا هو الوجود يف انسان
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 .وسمل
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 لكها، حياته وغاية وسمل، عليه هللا صىل الكرمي النيب هذا دعاوى مجيع أ ساس ان!. وتأ مل ايعقىل فتعال

 اسامئه واظهار اجلليةل، صفاته وبيان وحدانيته، عىل وادلالةل الوجود، واجب وجود عىل الشهادة يه

 الاساس الراخسة احلقائق أ لوف من دينه يف ما اىل استنادا   واعالمه؛ واعالنه ذكل، لك واثبات احلس ىن،

 .الباهرة القاطعة معجزاته من مئات يده عىل هللا اظهره ما قوة واىل

 هذا هو ووحدانيته، س بحانه خالقنا وجود عىل النرّي  والبهان الكون هذا تضئ اليت املعنوية شمسال  ان اي

 وال تَغفل ال عظمية الاجامع من انواع ثالثة فهناكل وسمل عليه هللا صىل "هللا حبيب"بـ امللقب الكرمي النيب

 :وتصّدقها شهادته تؤيد ت غِفل،

آهل وعىل عليه "محمد أآل" ابمس العامل يف ومتزيوا اش هتروا، اذلين اجامع: الاول الاجامع  تكل. والسالم الصالة أ

فع لو": قال اذلي عنه هللا ريض عيل الامام يتقدهما اليت النورانية امجلاعة  ،"يقينا   ازددت ما احلجاب ر 

 ينالكيال الش يخ امثال من للغيب الثاقب والنظر احلادة البصائر ذوي من العظام الاولياء أآالف وخلفه

 .الارض عىل بعد   وهو بعظمته وارسافيل الاعظم العرش النافذة ببصريته يعاين اكن اذلي( رسه قدس)

 امجعني، عهنم هللا ريض العامل يف املشهورين الكرام ابلصحابة املعروفة امجلاعة تكل اجامع: الثاين الاجامع

 التضحية اىل ذكل ساقهم حىت وسمل عليه هللا صىل الكرمي النيب لهذا قوي راخس وابميان ابالتفاق وتصديقهم

آابهئم وامواهلم بأ رواهحم والفداء  من خال   أ يمّ  حميط يف يقطنون بدوا   قوما   اكنوا اذلين ومه وعشريهتم، وأ

 ظلمة يف مغمورين واكنوا. منري كتاب وال هدى هلم ليس الس ياس ية، والافاكر الاجامتعية احلياة مظاهر

 وعلام   حضارة الامم ل رىق عادلني  وحاكما   وس ياس يني مرشدين اساتذة يسري زمن يف فصاروا الفرتة، عرص

،حفمكوا واجامتعا    .وحبرا   برا   عدالهتم راايت ورفرفت وغراب   رشقا   العامل وس ياسة 

 يف املتبحرين والحيصون اليعدون اذلين الاجالء العلامء من العظمية امجلاعة تصديق هو: الثالث الاجامع

 احلائزين من أآالف عرص لك يف وهلم ش ىت مساكل وسلكوا أ مته يف نشأ وا اذلين املدققني ققنيواحمل علوهمم

 اي اجامع اليقني عمل وبدرجة ابالتفاق هل مجيعا   هؤالء فتصديق. عمل لك يف بدهاهئم الس بق قصب عىل

 !..اجامع
#173 

 عامة شهادة يه بل وجزئية، ةخشصي شهادة ليست الوحدانية عىل الايم النيب هذا شهادة ابن الساحئ حفمك

 .علهيا اجمتعوا ولو هجة أ ية يف اكفة الش ياطني جتاهبها أ ن تس تطيع ولن التزتعزع، راخسة ولكية
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شارة ذكرت وهكذا  تكل من احلياة جوانب السعادة عرص يف بعقهل جال اذلي الساحئ ذكل تلقاه ملا خمترصة ا 

 :اكلآيت الاول ملقاما من عرشة السادسة املرتبة يف النورانية املدرسة

هل ال] الّ  ا   ورشف عامل   خفر  : وحدته يف وجوده وجوب علـ  دلّ  اذلي الاحد   الواحد   الوجود الواجب هللا ا 

آدم، بنـي نوع آنه، سلطنةِ  بعظمة أ  بتصديق حىت اخالقه، وعلويّة كامالته، وكرثةِ  دينِه، وسعةِ  وحشمةِ  قرأ

دقِة، الباهرات الظاهرات جزاتاملع مئـات بقوةِ  وبرهن شهد وكذا. أ عـدائهِ   دينه حقائق أآالف وبقوة امل صَّ

آهل ابجامع القاطعة، الساطعة َحِققي وبتوافق الابصـار، ذوي احصابه وابتفاق الانوار، ذوي أ  ذوي أ متهِ  م 

 [.النّــــوارة والبصائر الباهني

*   *   * 

 هو امنا  احلياة حياة بل ادلنيا هذه يف ياةاحل  غاية ان عمل واذلي والش بع تعب يناهل ال اذلي الساحئ ان مث

 :قائال   قلبه الساحئ هذا حاور الاميان،

 ال من عرص لك يف حتدى وقد واحمكه، واصدقه الوجود هذا يف لكم اشهر هو عنه نبحث من لكم ان

 ولكن.. يقول ماذا ولنفهم الكرمي، الكتاب هذا اذا   فلرناجع.. املعجز البيان ذو الكرمي القرأآن ذكل اليه، ينقاد

 ابرش وهكذا.. حنن خالقنا كتاب أ نه نستيقن جيعلنا عام لنبحث امجليل العامل هذا دخولنا قبل حلظة لنقف

 .والبحث ابلتدقيق

آن املعنوي الاجعاز ملعات يه اليت النور رسائل اىل اوال   نظر فقد املعارصين من الساحئ هذا ان وحيث  للقرأ

هنا اذ الفرقانية للآايت قميّ  تفسري بذاهتا يه رساةل وثالثني مائة البالغة لالرسائ هذه ان  فرأ ى الكرمي،  ا 

 .الزاهية وأ نوارها ادلقيقة ناكهتا عن تكشف

آنية احلقائق نرشت قد النور رسائل ان ورمغ  العنيد العرص هذا يف اكفة، الآفاق اىل متواصل جبهاد القرأ

 ومرجعها ومنبعها رائدها هو اذلي الكرمي القرأآن ان يثبت امم ينقدها، أ و يعارضها أ ن أ حد يس تطع مل امللحد،

 لكم من ساموي هو امنا وُشسها،
#174 

 "عرش التاسع املكتوب" وختام "والعرشين اخلامسة اللكمة" ان حىت. برش بالكم وليس العاملني، رب هللا

جعاز لبيان النور رسائل تقميها احلجج، مئات بني من واحدة جحة وهام آن، ا  ثباات   وهجا ، بأ ربعني فتثبته القرأ  ا 

 علهيا اثنوا بل - قط علهيا يعرتضوا ومل ينقدوها مل اهنم عن انهيك - هبا واجعب فقّدرها الهيا، نظر من لك حرّي 

 .كثريا  
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 "النور رسائل" اىل حقا   س بحانه هللا لكم وانه الكرمي، للقرأآن الاجعاز وجه اثبات الساحئ أ حال وقد هذا

 :الكرمي القرأآن عظمة خمترصة ابشارة تبني نقاط بضع يف النظر انعم انه االّ 

آن ان مثلام: الاوىل النقطة  هللا صىل حملمد معجزة هو أ حقيته عىل ادلاةل وحقائقه معجزاته بلك الكرمي القرأ

آنللقر  ايضا   معجزة العلمية وكامالته نبوته ودالئل معجزاته بلك وسمل عليه هللا صىل محمدا   فان وسمل، عليه  أ

آن ان عىل قاطعة وجحة الكرمي  .العاملني رب هللا لكم الكرمي القرأ

آن ان: الثانية النقطة ها الآفاق نّور هائال   تبديال   الاجامتعية احلياة بدل قد الكرمي القرأ  ابلسعادة ومل 

 ياهتمح  يف او وعقوهلم، ارواهحم يف او وقلوهبم، البرش نفوس يف سواء عظامي   انقالاب   وأ حدث واحلقائق،

ن حبيث وأ داره، الانقالب هذا وأ دام والس ياس ية، والاجامتعية الشخصية آايته ا   أآالف س تة البالغة أ

آية وس تني وس تا   وس امتئة  الاقل يف خشص مليون مائة من أ كرث بأ لس نة أآن لك يف قران   عرش أ ربعة منذ ت تىل أ

نكشافا   الارواح حومين قلوهبم، ويصف  نفوسهم، ويزيك الناس فرييب واحرتام، ا جالل بلك  والعقول ورقيا ، ا 

س تقامة  فهو. والمثيل هل والشبيه الكتاب هذا ملثل نظري ال انه شك فال. وسعادة حياة   واحلياة ونورا ، ا 

 .معجزة وهو خارق،

آن ان: الثالثة النقطة  حطّ  انه حىت هذا، زماننا اىل العرص ذكل منذ بالغة، أ ميا بالغة أ ظهر قد الكرمي القرأ

 الكعبة، جدران عىل وع لّقت ابذلهب كتبت الشعراء، أ بلغ قصائد ويه املشهورة "الس بع املعلقات" ةقمي من

 "لبيد" ابنة ان حىت
1
 :قائةل الكعبة جدار عىل من أ بهيا قصيدة أ نزلت 

--- 
1
 هللا صىل النيب عىل ووفد الاسالم، ادرك اجلاهلية، يف الارشاف الفرسان الشعراء أ حد العامري ربيعة بن لبيد  

 الاعالم.. ) كرميا   واكن املعلقات، أ حصاب احد وهو الشعر، وترك قلوهبم، املؤلفة ومن الصحابة من ويعدّ  وسمل عليه

 املرتمج -(.9/140للزرلكي

#175 

 ."مقام هنا ملثكل فليس الآايت جاءت وقد أ ما

َدع): الكرمية الآية أ ديب أ عرايبل  مسع عندما وكذا  :هل فقيل ساجدا   خرّ  (54: احلجر) (ت ؤَمر مبا فاص 

 ؟ أ أ سلمَت  -

 :قال

 .الآية هذه لبالغة جسدت بل ال، -
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آالفا   فان وكذا،  اجلرجاين القاهر عبد: امثال ال دب، وحفول البالغة أ مئة من أ
1
 والساكيك ،

1
 والزخمرشي ،

1
 :واالتفاق ابالجامع اقّروا قد ،

آن بالغة ان"  ."ت درك أ ن والميكن البرش طاقة فوق القرأ

آن فان وكذا،  وينال والبلغاء، الادابء من ومتعنت مغرور لك يتحدى - زال وما - نزوهل منذ الكرمي القرأ

 ...والآخرة ادلنيا يف واذلل ابلهالك يرضوا ان او.. مثهل من بسورة يأ توا بأ ن حتدامه وتعالهيم، عتومه من

آن يعلن وبيامن  املضاهاة ويه القصرية السبيل تركوا قد العنيدين العرص ذكل ببلغاء اذا هذا، حتديه القرأ

 عىل وادلمار ابلويل تأ يت اليت احلرب سبيل الطويةل، السبيل سالكني مثهل، من بسورة واالتيان واملعارضة

 .القصرية السبيل تكل يف املسري ميكن ال انه هذا اختيارمه يثبت مما والاموال، الارواح

آن اولياء كتهبا اليت يةالعرب  الكتب ماليني الايدي متناول ففي وكذا،  وتقليده اسلوبه اقتباس بشغف القرأ

 كتب ما فلك ونقده، معارضته ل جل أ عداؤه كتهبا او

--- 
1
 اجعاز( جمدلات1) املقتصد( جمدل10) املغين كتاب: مهنا. مصنفات هل والبالغة، اللغة يف امام( م1087/ هـ481 ت)  

آن،  .ارسارالبالغة الاجعاز، دالئل املفتاح، القرأ
2
 أ وسع يعد اذلي"  املفتاح"  كتاب مؤلف البالغة، اعالم من( م1117/ هـ111 ت) بكر ايب بن يوسف يعقوب ابو  

 .املرتمج -. خبوارزم ووفاته مودله. العلمي قالهبا يف البالغة علوم وضع. كثرية رشوح وهل زمانه يف البيان  يف كتب ما
3
 س نة املكرمة مكة من رجوعه بعد توىف 418 س نة بزخمرش ودل. جارهللا الزخمرشى معر بن محمود القامس ابو هو  

مام. هـ917   و"  احلديث غريب ىف الفائق"  و"  التزنيل حقائق عن الكشاف"  هل والتفسري، اللغة ىف عرصه ا 

 .املرتمج -. وغريها"  البالغة اساس" و النحو ىف"  املفصل"

#176 

 - الآن واىل الوقت ذكل ومنذ - الافاكر تالحق من شئالنا الاسلوب يف والريق التقدم مع ويكتب،

 الكرمي القرأآن من يتىل ملا عايم رجل اس متع لو حىت القرأآن، اسلوب مهنا أ يّ  يداىن او يضايه ان الميكن

 اكفر، وال اكن، من اكئنا انسان يس تطيع ولن الكتب، هذه من أ اي   اليش به القرأآن هذا ان: القول اىل الضطر

 الآية أ حدمه تال قد حىت. امجليع فوق بالغته مرتبة ان اذا   فالبد امجليع، اسفل اهنا: قولي ان أ محق وال

بَّحَ ): الكرمية َّسمواِت  يف ما هلل س َ  :قال مث (1:احلديد)( والارِض  ال

 ."الكرمية الآية هذه بالغة يف ترونه اذلي املعجز الوجه أ رى ال اين" -
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 :هل فقيل

 ."هناك الهيا واس متع العرص ذكل اىل - الساحئ كهذا - خبياكل عد  " -

آن نزول قبل فامي هناك نفسه يتخيل هو وبيامن  فضاء يف ملقاة العامل موجودات ان يرى به اذا الكرمي، القرأ

 ويه قامتة، ظلمة يف تتخبط مضطربة ايئسة حاةل يف ويه زائةل، فانية دنيا يف حدود، دون شاسع خال  

 فهيا وتدبر الكرمية الآية هذه اىل أ نصت حاملا ولكن. وهمام وظيفة ندو  وعاطةل وشعور، حياة دون جامدة

 الوجه ذكل ابن حىت لكه العامل وجه وعن الكون وجه عن مسدال   جحااب   كشفت قد الآية هذه ان يرى به اذا

 املصطفني املشاعر ارابب مجيع عىل درسا   الرسمدي والامر الازيل الالكم هذا فأ لق  ساطعا ، مرشقا  

 :هلم ومظهرا   لكها العصور حسب

 ذكر يف مهنمكة - والارض السموات والس امي - اخمللوقات مجيع وان كبري، مسجد حبمك الكون هذا ان

 سعادة بلك ينجزوهنا ومه ونشوة، شوق بلك وظائفهم اللك تس من وقد. ابحليوية ينبض وتسبيح وهتليل

متنان  ..وا 

 علهيا وقاس بالغهتا، مسو مدى فتذوق الكون، يف ميةالكر  الآية هذه مفعول رساين الساحئ شاهد هكذا

آن بالغة همينة يف الرس فأ درك الكرمية، الآايت سائر  وعمل البرشية، ومخس الارض لنصف الفريدة القرأ

 عرش أ ربعة مدى عىل وتعظمي توقري بلك الكرمي القرأآن سلطان جالل دلميومة احلمك أآالف من واحدة حمكة

نق دون الزمان من قران    .طاعا 
#177 

آن ان: الرابعة النقطة  - الكثري التكرار ان حبيث وحقيقة اصاةل ذات وحالوة عذوبة أ ظهر قد الكرمي القرأ

آمة املسبب  يزيد بل ذوقه، ويبدل قلبه يفسد مل من عند املالل اليورث - الاش ياء أ طيب من حىت للسأ

 مرضب غدا حىت العرص، ذكل منذ امجليع عند به مسملّ  أ مر وهذا. وحالوته عذوبته من تالوته تكرار

 .الامثال

آن أ ظهر فقد وكذا  رمغ الآن، نزل قد وك نه هبا حيتفظ حبيث واجلّدة والنضارة والفتوة الطراوة من الكرمي القرأ

 نرضا   شااب   تلقاه قد عرص فلك. للجميع عليه احلصول تيرس ورمغ عليه، الزمان من قران   عرش أ ربعة مرور

 اسلوب أ ثر ويقتفون حني لك منه ويهنلون ايدهيم متناول يف جيدونه اهنم مع علمية ئفةطا ولك. خياطبه وك نه

رز يف عيهنا والفتوة اسلوبه يف نفسها اجلدة عىل دامئا   حمافظا   يرونه بيانه،  .بيانه ط 

آن ان: اخلامسة النقطة  يتال فاحلقيقة املس تقبل، حنو والآخر املايض حنو جناحيه احد بسط قد الكرمي القرأ
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 يؤيدونه بدورمه ومه ويؤيدمه، يصدقهم فهو جناحيه، وأ حد القرأآن جذر يه السابقون الانبياء علهيا اتفق

 .التوافق حال بلسان ويصدقونه

 فتاكملهم الكرمي، القرأآن جشرة من احلياة اس متدت مثار مه الاصفياء والعلامء الصاحلني الاولياء فان وكذكل

 فاذلين. واصاةل حقيقة وذات دامئ فيض وذات وعطاء حياة ذات يه املباركة جشرهتم ان يدل احليوي

 مجيع وارابب للوالية، احلقة الطرق مجيع احصاب من ظالهل يف وعاشوا الثاين، جناحه حامية حتت انضووا

آن ان يشهدون لالسالم احلقة العلوم  وُشوليته، جامعيته يف هل والمثيل احلقائق، ومجمع  احلق عني هو القرأ

 .ابهرة جزةمع فهو

آن الست اجلهات ان: السادسة النقطة  .وعدهل صدقه ي بني مما مضيئة، منورة الكرمي للقرأ

 سعادة هدااي - هدفه - يديه وبني الاجعاز، سكة تتأ لق وعليه والباهني، احلجج أ معدة حتته مفن نعم،

 أ دةل من الحيد ما يقتصد ميينه وعن الساموي، الويح حقائق - استناده نقطة أ ي - خلفه ومن ادلارين،

 السلمية للقلوب التام والاستسالم اخلالص والاجنذاب اجلاد الاطمئنان يساره وعن املس تقمية، العقول

 .الطاهرة والضامئر
#178 

آن ان - الست اجلهات تكل - تثبت واذ  خرقه عىل اليقوى الارض يف ساموي حصني حصن الكرمي القرأ

 ليس وانه بعينه، واحلق بذاته الصدق انه تؤكد "مقامات" س تة يضا  ا هناك انفذ، جداره من والينفذ خارق

 .خلفه من وال يديه بني من الباطل يأ تيه ال وانه قط، برش بالكم

 والصدق الب وحامية امجليل اظهار اختذ اذلي هل، ومدبّره الكون هذا مرّصف تأ ييد املقامات تكل وأ ول

َّد س بحانه، لفعاليته جارية س نة املفرتين، وازاةل اخلداعني وحمق َق  س بحانه فأ ي  من منحه مبا القرأآن هذا وصدَّ

 .العامل يف همينة واعظم مرتبة واعىل قبوال   اكرث هو وفالح توفيق مرتبة من وأ واله وتعظمي ا حرتام مقام

 فوقي الكرمي القرأآن حنو وسمل عليه هللا صىل املباركة اذلات من الالئق والتوقري الراخس الاعتقاد فان وكذا

 دون عليه فيتزنل الويح عليه يتزنل حيامن والنوم اليقظة بني وكونه القرأآن، وترجامن الاسالم منبع وهو امجليع

 بياان   - القرأآن هبذا - وبيانه الناس، أ فصح أ نه رمغ هل مشاهبته عدم بل شأ وه، لكمه سائر بلوغ وعدم ارادته،

طمئنان وبلك تردد دون من أ ميته، مع مهنا س تأ يت وملا الواقعة الكونية احلوادث من مىض ملا غيبيا    وعدم. ا 

 انعاما   الناس أ شد أ نظار بني انه رمغ صغرت همام منه الاوضاع من شاهبها ما او خطأ   او حيةل أ ية ظهور

 من حمك للك قوته بلك وتصديقه وسمل عليه هللا صىل العظمي واملبلغ الكرمي الرتجامن هذا فاميان.. لترصفاته
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آنال احاكم آن أ ن ويؤكد يؤيد عظم همام هل شئ اي زعزعة وعدم الكرمي، قرأ  وعدل صدق ولكه ساموي القرأ

 .الرحمي للرب مبارك ولكم

آن بذكل مهنم الاعظم الشطر بل البرشية، مخس ارتباط فان وكذا رتباط اماهمم، املشاهد الكرمي القرأ  ا 

 حوهل والتفافهم اليه والروحانيني واملكل اجلن وتوافد ولهفة، وشوق جبد اليه واس امتعهم وتدين، اجنذاب

 ذكل لك.. كثرية صادقة وكشفيات ووقائع امارات بشهادة للنور العاشقة الفراشة التفاف تالوته عند

 .واعاله مقام امس  فيه هل وان واجعابه، الكون رىض حمل هو القرأآن هذا ابن تصديق

 اذلاكء احلاد اذليك اىل والعايم، الغباء الشديد يبالغ من ابتداء   البرش طبقات من طبقة لك أ خذ فان وكذا

آن يلقهيا اليت ادلروس من اكمةل نصيهبا والعامل  الكرمي، القرأ

#179 

 وخباصة الاسالمية، والفنون العلوم مئات علامء من الطوائف مجيع واس تنباط احلقائق، امعق منه وتفهمهم

 الشافية الاجوبة واس تخراهجم وامثاهلم، الالكم ملع وعباقرة ادلين اصول وحمققي السمحة الرشيعة جمهتدي

آن بأ ن تصديق هو امنا الكرمي، القرأآن من علوهمم ختص اليت املسائل من حيتاجونه ملا  منبع هو الكرمي القرأ

 .احلقيقة ومعدن احلق

 مع - مالاسال يدخلوا مل اذلين والس امي الادب يف املقدمة يف مه اذلين العرب ادابء معارضة عدم فان وكذا

 اجعاز وجوه بني من - البالغي الوجه وهو - واحد وجه امام اتما   جعزا   وجعزمه - املعارضة يف امللحة رغبهتم

آن  عن وصدودمه الكرمي، القرأآن سور من فقط واحدة بسورة االتيان عن وجعزمه الكبى، الس بعة القرأ

 - الاجعاز وجوه من وجه ل ي الان حلد العلامء وعباقرة البلغاء مشاهري من اىت ممن معارضته وعدم ذكل،

آن ان عىل قاطعة جحة لهو ذكل، عن عاجزين وسكوهتم - ابملعارضة صيهتم ذيوع يف رغبهتم مع  الكرمي القرأ

 .البرش طاقة وفوق معجزة

 ."؟ قاهل وِلمَ  ؟ قاهل وملن ؟ قاهل َمن": بيان يف تتوحض وبالغته وعلوه الالكم قمية ان نعم

 هو امنا الكرمي القرأآن الن ذكل قط؛ شئ يدانيه ولن مثهل يأ يت ولن يأ ت مل الكرمي القرأآن نفا هذا عىل وبناء

َ   العوامل رب من خطاب  اجلوانب من جانب ابي - تقليدها الميكن ماكملة وهو خالقها، من ولكم مجيعا 

 مجيعا ، اخمللوقات مساب بل قاطبة، البرشية ابمس مبعوث هو اخملاطب ان مث. ابلتصنع تومئ امارة فيه وليس -

َ   اصبح من اكرم وهو ميانه قوة من العظمي الاسالم ترحش اذلي وهو ذكرا ، وارفعهم خماطبا   حىت وسعته، ا 

آن ان مث. الصمدانية ابخملاطبة ملكال   فزنل ادىن او قوسني قاب اىل به عرج  بنّي  قد البيان املعجز الكرمي القرأ
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 ذكل حيمهل ما موحضا   الرابنية املقاصد من فيه وما لكون،ا خلق غاايت ووحض ادلارين، سعادة سبيل

 نوايح من انحية لك عارضا   لكها الاسالمية احلقائق يضم اذلي الواسع السايم الاميان من الكرمي اخملاطب

َ   الهائل الكون هذا ايه ومقلبا   س بحانه اخلالق  صانعه الانسان معلاّم  . امامه ساعة او خارطة يقلب مكن ا 

 مطلقا   والميكن ابدا ، القرأآن هذا مبثل االتيان الميكن انه والبد فالريب وتقلباته، الكون أ طوار خالل من

جعازه درجة تنال ان  .ا 
#180 

آن تفسري بكتابة مهنم لك قام اذلين الافذاذ العلامء من الآالف فان وكذا  قسم بلغ جمدلات يف الكرمي للقرأ

َ   اربعني او ثالثني مهنا  من الحيد مما الكرمي القرأآن يف ملا ودالئلهم ابسانيدمه وبياهنم جمدلا ، س بعني بل جمدلا 

 الغيبية والاخبارات الرفيعة واملعاين اللطيفة والارسار ادلقيقة واخلواص البليغة والناكت السامية املزااي

آن أ ن عىل قاطع دليل لها واثباهتم املزااي لتكل هؤالء لك واظهار اخملتلفة، ابنواعها الكثرية  معجزة الكرمي القرأ

لهية آن مزااي من ملزية كتااب   وثالثني مائة البالغة النور رسائل كتب من كتاب لك اثبات وخباصة خارقة ا   القرأ

ثباات   البديعة ناكته من ولنكتة الكرمي آنية املعجزات" رساةل والس امي ادلامغة، ابلباهني قاطعا   ا   املقام" و "القرأ

 القطار امثال الكرمي القرأآن من احلضارة خوارق من كثريا   يس تخرج اذلي "العرشين اللكمة من الثاين

آنية بـاالشارات" املسم  "الاول الشعاع" و. والطائرة  واىل النور رسائل اىل أآايت اشارات يبني اذلي "القرأ

 حروف يف يقادلق  الانتظام مدى تبني اليت "الامثنية ابلرموز" املسامة الامثنية الصغرية والرسائل الكهرابء،

 وتثبت الفتح سورة خواتمي تبني اليت الصغرية والرساةل غزيرة، ومعان ارسار ذات يه ومك الكرمي، القرأآن

جعازها  أ جزاء من جزء لك ا ظهار فان.. الرسائل من وامثالها الغييب، الاخبار حيث من وجوه خبمسة ا 

 الكرمي القرأآن ابن وتأ كيد تصديق ذكل لك انواره من ولنور الكرمي، القرأآن حقائق من حلقيقة النور رسائل

 .الغيوب عالم لكم وانه هذا، الشهادة عامل يف الغيب لسان وانه وخارقة، معجزة وانه مثيل، هل ليس

 ويف هجات، ست ويف نقاط، ست يف الهيا اشري اليت الكرمي للقرأآن واخلواص املزااي هذه الجل وهكذا،

 مضيئة والاحرتام الوقار بكامل املعظم، املقدس وسلطانه اجلليةل النورانية حامكيته دامت مقامات، س تة

 القرأآن انل ايضا   اخلواص تكل والجل. س نة وثالمثائة أ لف طوال ايضا ، الارض وجه ومنورة العصور وجوه

 وعرش الاقل، يف حس نات وعرش أ ثوبة عرشة حروفه من حرف للك ان حيث قدس ية مزيات الكرمي

 مثار من اكرث، او أ لفا   او مائة يمثر والسور الآايت من قسم حروف من رفح لك ان بل خادلة، مثار

 املزااي من وامثالها.. املئات اىل عرشة من املباركة الاوقات يف وقميته وثوابه حرف لك نور ويتصاعد الآخرة،

 :قائال   قلبه خفاطب العامل، ساحئ فهمها قد القدس ية
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آايته، وابتفاق سوره ابجامع شهد قد نواحيه من انحية لك يف جزاملع الكرمي القرأآن هذا أ ن حقا   -  وبتوافق أ

آاثره، مثاره وبتطابق وأ نواره، أ رساره  وحدانيته وعىل الوجود، واجب وجود عىل ابدلالئل اثبتة شهادة   وأ

 اهل مجليع احملدودة غري الشهادات ترحشت حىت احلس ىن، اسامئه وعىل اجلليةل، صفاته وعىل س بحانه،

 .الشهادة تكل من ميانالا

 درس من الساحئ، تلقاه ملا قصرية اشارة الاول املقام من عرشة السابعة املرتبة يف ذكرت فقد وهكذا،

 :الكرمي القرأآن من والاميان التوحيد

هل ال] الّ  ا  آن: وحدتهِ  يف وجـوده وجوب عىل دلّ  اذلي الاحد الواحد الوجود الواجب هللا ا   املعجز القرأ

 الاحرتام، بكامل دقيقة لك يف أآايته لك املقروء واجلان، والانس املكََل  ل جناس املرغوب   َ   بولاملق  البيان،

 وعلـ  والاكوان، الارض اقطار عىل القدس ية سلطنته ادلامئ الانسان، نوع من املاليني مئات بأ لس نة

 اربعة يف البرش سومخ   الارض نصف عىل النورانية املعنوية حامكيته واجلاري والزمان، الاعصار وجوه

آيـاته وبـاتفاق الساموية، القدس ية سـورهِ  ابجامع وبرهن َشهدَ  وكذا.. الاحتشام بكامل عرصا   عشـر  أ

لهية، النورانية آاثره ومثراته حقائقه وبتطابق وأ نواره أ رساره وبتوافق اال   [.والعيان ابملشـاهدة وأ

*   *   * 

 اذ الانسان؛ مال رأ س اعظم هو اليه توصل اذلي الاميان ان يقينا   عمل قد املذكور واملسافر الساحئ ان مث

 واسع مبكل ليظفر الئقا   وجيعهل العظمي، الكون ميلّكه بل مؤقتا ، ومسكنا   فانية مزرعة - الفقري وهو - الميلّكه

 نياملسك وهو - فينقذه خادلة؛ أ بدية حياة لوازم - الفاين الانسان وهو - هل ويوجد ادلنيا، من اوسع ابق  

 ذلا الرسمدية، السعادة خزائن هل فاحتا   الابدي، والاعدام املرعبة الهناية من - الاجل ملش نقة املنتظر

 :قائال   نفسه الساحئ خاطب

 ولننصت الكون، مجموع عىل فلنطلع.. حد الحيرصها اليت الاميان مراتب من اخرى مرتبة لنفز!  تقديم هيا"

 ."واجزائه الكون أ راكن من تلقيناها اليت ادلروس تكل عىل نورا   فينض يك ايضا ، هو يقول ماذا لرنى اليه
#182 

 منظم الكون هذا ان فرأ ى الكرمي، القرأآن من اس تعاره قد حميط واسع مبنظار الكون مجموع اىل الساحئ فنظر

آن او جمسم، س بحاين كتاب صورة عىل يبدو حبيث وفرية مجة معاين عىل ومنطو   بديعا، تنظامي    رابين قرأ

آايته  الكتاب ذكل سور مجيع ان اذ رحامين؛ منتظم بدل او مصداين، مزين قرص او جسامين،  بل ولكامته، وأ
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 اللطيف، املعىن ذي "واالثبات احملو" من امجليع عىل جيري وما وسطوره، وحصائفه وفصوهل، وأ بوابه حروفه

 قدير شئ، بلك علمي وجود بداهة ديفي  ابالجامع  ذكل لك.. والابداع احلمكة ذي والتغيري التحويل ومن

 عالقة ويعمل شئ، لك يف شئ لك يرى كامل، ذي ومصور جالل، ذي ابرئ وجود عن ويعّب . شئ لك عىل

 .فرياعيه شئ، بلك شئ لك

 ووارداته، ومش متالته، وساكنيه، وجزئياته، واجزائه، وانواعه، ابراكنه، الكون يف ما مجيع فان وهكذا،

 خالق   ووحدانية وجود ابالتفاق ويفهّم يفيد احلمكة، ذات وجتديداته املصلحة، ذات وتبديالته ومصاريفه،

 .لها الهناية وحبمكة لها، الحد بقدرة يعمل شئ، مكثهل ليس وصانع ادلرجات، رفيع

 متناسبتان واسعتان عظميتان حقيقتان - ووحدانيته اخلالق وجود عىل - هذه العظمية الكون شهادة وتثبت

 :وهام وعظمته، نالكو سعة مع

 وعمل ادلين الصول ادلهاة والعلامء الاسالم حكامء رأآها اليت والاماكن احلدوث حقيقة ويه: الاوىل احلقيقة

 .دامغة بباهني واثبتوها الالكم،

 حادث، والنه. قدميا   واليكون وحادث، فان   فانه  وتبدل، تغرّي  شئ، لك ويف العامل، يف اكن ملا": قالوا فقد

حِدث صانع من هل فالبد  فلن وعديم وجودي سبب ذاته يف يكن مل ان السواء عىل شئ لك اكن وملا. م 

 الآخر للبعض بعضها الاش ياء اجياد الميكن انه قاطعة بباهني ايضا   اثبت وقد. "..أ زليا   وال واجبا   يكون

 لك مثيهل، وحمال   ،نظريه ميتنع للوجود، واجب وجود اذا   فيلزم. وحمال ابطل هو اذلي والتسلسل ابدلور

 .خملوق سواه ما ولك ممكن، عداه ما

 ذكل مهنا؛ الآخر القسم يرى والعقل اكرثها، ترى فالعني الكون، عىل اس تولت قد  احلدوث حقيقة ان نعم

 عامل ميوت س نة لك يف اخلريف حلول مع انه نشاهد الننا
#183 

 حبمك منه نوع لك الصغرية، واحليواانت النبااتت من نوع أ لف ملائة حمدودة غري أ فراد معه فمتوت جدا ، عظمي

 ونواها بذورها الافراد تكل ت ودع حبيث الانتظام، غاية يف جيري املوت ذكل ولكن. حياة ذي كون

 القدرة وخوارق واحلمكة الرمحة معجزات بذاهتا يه واليت ونشورها، حلرشها مدارا   تصبح اليت - وبويضاهتا

 حصف ايدهيا اىل مسلمة   وحاميته، رعايته وحتت اجلالل، ذي احلفيظ حمكة ىدل امانة ت ودعها - والعمل

 اليت تكل ابعياهنا تبعث الربيع مومس وحبلول.. متوت ذكل وبعد وظائف، من قدمت ما وبرامج اعاملها،

يا. الصغرية واحليواانت والاصول الاجشار من توفيت  يف مهنا اخر قسم ومشاهبات امثال وختلق وحت 
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 املايض الربيع مفوجودات. عليه دليل أ لف ومائة الاعظم للحرش ومنوذج مثال أ لف مائة بذكل فمتثل. أ ماكهنا

 الربيع، هذا يف الصحائف تكل واعالهنا وظائف، من ادت وما اعامل، من به قامت ما لصحائف بنرشها

 :الكرمية للآية مثاال   بوضوح تظهر

ف   وِاذا) ح   .(10 :التكوير) (ن رِشَت الص 

 جديد، عامل الوجود اىل ويأ يت كبري، عامل ميوت ربيع لك ويف خريف لك ففي كلك؛ الكون جانب من اوكذ

 ادلنيا ك ن حىت واملزيان، الانتظام غاية يف جتري الاحياء من الحتىص ل نواع واملواليد الوفيات من فهيام وما

 ترحل مث وظائفها، فهيا تؤدي س يارة ودىن   س ّياحة عوامل فتأ تهيا احلية، الاكئنات فيه يس تضاف ومزنل، حمط

 .وتغادرها عهنا

حداث فان وهكذا حدااث   ادلنيا، هذه يف موظفة اكئنات واجياد حياة، ذات عوامل ا   وحمكة، عمل بلك واجيادا   ا 

 الغاايت ويف الرابنية، املقاصد يف برمحة واس تخداهما بقدرة، واس تعاملها ونظام، وانتظام وموازنة، ومزيان

لهية،  لقدرهتا، الحدّ  جليةل مقدسة ذات   وجود وجوب عىل ابلبداهة تدل الرحامنية، اخلدمات ويف اال 

 .اكلشمس واحضة للعقول ويظهرها حلمكهتا، والهناية

 .الالكم علامء وكتب النور رسائل اىل وحنيلها احلدوث مسائل ابب نغلق

 لكيا   أ اكن سواء  شئ لك ان شاهدن  اذ به، واحاط الكون عىل اس توىل قد الآخر فهو "الاماكن" هجة اما

 الفرش، اىل العرش من موجود ولك صغريا ، ام كبريا   جزئيا   ام
#184 

منا الس يارات، اىل اذلرات ومن  ممتزية، وبشخصية معينة، وبصورة خاصة، بذاتية ادلنيا، اىل ي رسل ا 

 لتكل اخلصوصية، تكل اعطاء ان واحلال. وفوائد مصاحل ذات وبأ هجزة حكمية، وبكيفيات خاصة، وبصفات

ماكانت بني من املاهية، ولتكل اخلاصة اذلات كساء وكذا.. حمدودة غري ا   النقوش ذات املعينة الصورة تكل ا 

 تكل ختصيص وكذا.. الصور بعدد عديدة واحامتالت اماكانت بني من املتناس بة، الفارقة والعالمات

 وكذا.. جنسه بين اشخاص بقدر اماكانت نيب املضطرب املوجود ذلكل ممتزي ابنتقاء الالئقة الشخصية

 اماكانت مضن واملرتدد شلك هل ليس اذلي املصنوع ذكل يف مصاحل ذات مالمئة خاصة صفات متكني

 وتقليده احلمكة، ذات الكيفيات بتكل اخمللوق ذكل جتهزي وكذا.. ومراتهبا الصفات أ نواع بعدد واحامتالت

 املتحري وهو حمدودة، غري وطرز ش ىت طرق يف تكون ان كناملم من اليت العناية ذات الاهجزة بتكل

 وادلالالت الاشارات هذه مجيع ان.. والاحامتالت الاماكانت من الحيد ما مضن هدف بال السائب
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 النه للكون؛ العظم  الشهادة هذه جنايح أ حد بالشك تشلك "الاماكن" حقيقة من الصادرة والشهادات،

 هيئة من هل وما وهوية، ماهية من - ذكر مما - ممكن لك اماكانت وبعدد زئية،واجل اللكية املمكنات مجيع بعدد

 الوجود واجب وجود عىل وشهادات ودالالت اشارات هناك ووضعية، صفة من به يمتزي وما وصورة،

 شئ عليه خيف  وال حلمكته، والهناية لقدرته، والحد وحيِدث،  ويعنّي  وي رّجح  خيّصص اذلي س بحانه،

 ربيع اجياد عىل القادر وهو. اكصغره يسري عنده شئ فاكب شئ، عنه يعزب وال شئ، يعجزه وال والشأ ن،

جياد بيرس جياد بسهوةل جشرة اجياد وعىل جشرة، ا   .بذرة ا 

 العرشين واملكتوب والثالثني، والثانية والعرشين، الثانية اللكمة وخباصة) النور رسائل أ جزاء اكنت وملا

ثباات   أ ثبتت قد( والثالثني والثالث يضاحا   وأ وحضت اكمال ، ا   وبلكتا جناحهيا، بالك الكون شهادة اتما   ا 

 .الرسائل تكل اىل ابحالهتا جدا   الطويةل املسأ ةل هذه خنمت ذلا حقيقتهيا،

 :فهو الكون مجموع من الصادرة اللكية الكبى للشهادة الثاين اجلناح اما
#185 

 التعاون حقيقة: الثانية احلقيقة

 حياهتا وصيانة وهماهما، وجودها حلفظ الساعية اخمللوقات طوق عن خارج هو فامي تشاهد التعاون قةحقي ان

 املتالطمة والتحوالت املس مترة املضطربة الانقالابت هذه مضن وظيفهتا وايفاء - حياة ذات اكنت ان -

 النبااتت ومساعدة ت،للنباات السحاب مدّ  وخباصة الاحياء، المداد العنارص سعي ان: مفثال  . ادلامئة  

 الصغار، الطعام واملتدفق  ال ثداء يف السائغ واللنب لالنسان، احليواانت ومعاونة للحيواانت، بدورها

 الحتتسب، حيث من أ يدهيا اىل وطوقها طاقهتا عن واخلارجة جدا   الكثرية وارزاقها الاحياء حاجات وتسلمي

 ابلتسخري اجلارية التعاون حلقيقة الغزيرة الامثةل من شاهبها وما.. البدن خالاي لبناء الغذائية اذلرات وجري

 الشامةل الواسعة ورحمييته احمليطة العامة العاملني رب ربوبية جبالء ت ظهر الرحامين، وابالس تخدام الرابين

 .بس يط قرص ادارة بسهوةل برمته الواسع الكون يدير واذلي

 وتتسم الشفقة عن تمن اوضاعا   - شفقة وال شعور وبال جامدة ويه - املتعاونة الاش ياء اظهار ان نعم

 وبرمحة جالل، ذي رب بقوة فتجري واملعاونة لالمداد دفعا   ت دفع أ هنا عىل دليل وأ يّ  دليل بيهنا فامي ابلشعور

( املوازنة)و الكون يف اجلاري العام( التعاون) فان وهكذا. احلمكة مطلق حكمي وبأ مر الرمحة، مطلق رحمي

 احلي الاكئن اهجزة اىل والس يارات اجملرات من ابتداء الشامةل،( احملافظة) و الانتظام بكامل لساريةا العامة

لئ السموات وجه من قلمه اجلاري( الزتيني) و  جسمه ذرات اىل بل ادلقيقة وأ عضائه  وجه اىل املتل 
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 الشمس ية املنظومة اىل التبانة درب من ابتداء احلامك( التنظمي)و امجليةل الازهار وجه اىل بل الهبيج، الارض

رة مثار واىل  اىل والسحب والعنارص والقمر الشمس من ابتداء   القامئ( التوظيف) و وأ مثاهلام والرمان اذل 

 اجلناح تشلك عظمهتا، مع متناس بة شهادة والشاهدة جدا ، العظمية احلقائق من وامثالها.. والمنل النحل

 .وتثبهتا ووحدانيته انهس بح وجوده عىل الكون لشهادة الثاين

 .جدا   القصرية الاشارة هبذه هنا نكتفي ذلا وبّينهتا، العظم  الشهادة هذه اثبتت قد النور رسائل دامت مفا
#186 

 الاميان درس من ادلنيا ساحئ تلقاه ملا قصرية اشارة الاول املقام من عرشة الثامنة املرتبة يف ذكرت وهكذا

 :الكون من

هل] الّ  الا   وجوب عىل دلّ  اذلي الاحد، الواحد سـواه، ما لك املمكن نظريه، املمتنع الوجود، لواجبا هللا ا 

آن اجملسم الكبري الكتاب الاكئنات، هذه: وحدته يف وجوده  املنظم، املزين والقرص املعّظم اجلسامين والقرأ

 َِ  واتفاق وسطورِه، وحصفهِ  وفصوهلِ  وابوابهِ  وحروفهِ  ولكامتهِ  وأآايته سـورهِ  ابجامع املنتظم، احملتشم والبدل

حاطةِ  عظمةِ  بشهادة ومصارفِه، ووارداتهِ  ومش متالتهِ  وسكنتهِ  وجزئياتهِ  واجزائهِ  وانواعهِ  اراكنه  حقيقة ا 

 ومشـمتالته صـورتـهِ  تبديل حقيقة وبشهادة الالكم، عمل ع لامء مجيع ابجامع والاماكن، والتغري احلدوث

حــاطةِ  عظمة وبشهادة واملزيان، ابلنظام ولكامتهِ  حروفهِ  وجتديدِ  والانتظام، ابحلمكة  التعاون،: حقيقة ا 

 [.والعيـان ابملشـاهدة موجوداته يف واحملافظة، واملوازنــة، والتداخل، والتســاند، والتجاوب،

*   *   * 

 مبعراج احلقيقة عرش وبلغ مرتبة عرشة مثاين يف وصعد خالقها عن وحبث ادلنيا اىل أ ىت اذلي الساحئ ان مث

مياين،  :قائال   روحه املش تاق الولوع هذا خفاطب. واخملاطبة احلضور مقام اىل الغيابية املعرفة مقام من ارتق  ا 

 اىل وترقيه ابالنسان تصعد طمأ نينة يوراثن "ا ايك" لكمة اىل الفاحتة سورة بدء من الغيابيني والثناء امحلد ان

كَ "بـ اخملاطبة مرتبة ايَّ ذا    فعلينا "ا  ذ عنه، الغيايب البحث ونََدع مبارشة، منه عنه، نبحث من نسأ ل نا  ا   ا 

 ويوحضه شئ لك ي ظهر   اذلي الن. نفسها الشمس من - شئ لك تنور اليت - الشمس عن السؤال ينبغي

 وضياهئا، أ شعهتا من علهيا ونتعرف الشمس نرى أ ن ميكننا فكام ذلا شئ؛ لك من اكرث نفسه يظهر انه الشك

 احلس ىن اسامئه جتليات من وتعاىل س بحانه خالقنا عىل التعرف يف - قابليتنا حسب - نسع  أ ن ايضا   ميكننا

 .اجلليةل صفاته أ نوار ومن

 املسهبة والتفصيالت الغزيرة احلقائق بني من فقط حقيقتني وخمترصا   مجمال   بياان   الرساةل هذه يف وس نبني
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 :املقصد لهذا الكثرية رقالط من لطريقني املتناهية غري املراتب من ملرتبتني
#187 

 اليت ويه. اعيننا امام واملشاهدة الكون، عىل املهمينة الفعالية تكل. املس تولية الفعالية حقيقة: الاوىل احلقيقة

 واليت. والارضية والساموية والهائةل واملنتظمة وادلامئة احمليطة املوجودات مجيع وجتدد، وتبدل، تدير،

 وهذا. هجاهتا جبميع احلكمية الفعالية تكل حقيقة مضن - بداهة - الربوبية تظاهر حبقيقة الشعور اىل تفيض

 .هجاهتا جبميع ابلرمحة املشعة الربوبية تظاهر حقيقة مضن ابلرضورة الالوهية تبارز ادراك اىل يسوق الشعور

 وراء ومن ادلامئة املهمينة احلكمية الفعالية هذه من وعلمي، قدير فاعل افعال - ي رى ك نه - ي ستشعر اي

لهية الاسامء - الاحساس درجة اىل - بداهة وي عمل. س تارها  هذه من شئ، لك يف املتجلية احلس ىن اال 

 حبق بل اليقني، بعني بل اليقني، بعمل وي عرف س تارها، وراء ومن والرتبية التدبري ذات الرابنية الافعال

 ومن وامجلال ابجلالل املتجلية احلس ىن سامءالا هذه من وحتققها القدس ية الس بعة الصفات وجود اليقني

 من املصنوعات، مجيع وبشهادة اليقني وبعمل والرضورة وابلبداهة قاطع بعمل كذكل وي عمل. س تارها وراء

 والبرص والسمع والعمل والقدرة احليوية ذات القدس ية، الس بعة الصفات لهذه املتناهية غري التجليات

 وجوده فيكون. مصد فرد وفاعل أ حد، واحد ومسم    الوجود، واجب فموصو  وجود والالكم، والارادة

 امجليل الكتاب ل ن ذكل تراه؛ ك هنا حىت فتدركه مهنا، واسطع للبرص الشمس من أ ظهر للبصرية س بحانه

 امجليةل الكتابة وفعيل والبناء، الكتابة فعيل بداهة يس تدعيان املتقن، املنتظم والبناء اللطيف، املعىن ذا

مَسي بداهة ايضا   يس تدعيان املنتظم ناءوالب  مسي والبنّاء، الاكتب ا   بداهة ايضا   يس تدعيان والبنّاء الاكتب وا 

 وصانعة، موصوفة تكون ذاات   بداهة تس تلزمان والصفات الصنعة وهذه وصفتهيام، والبناء الكتابة صنعة

،  ان الميكن كذكل مسم ، دون امس وال فاعل، دون فعل هناك يكون ان الميكن كام اذ وفاعةل، ومسم  

 .صانع دون صنعة وال موصوف، دون صفة تكون

 وب ين القدر، بقمل ك تب قد - اكفة مبوجوداته - الكون هذا ان والقاعدة احلقيقة هذه عىل بناء يتقرر وهكذا

 ينهتىي ال ام فيه وبين. اللطيفة املعاين ذات والرسائل الكتب حبمك هو مما الحيد ما فيه فك تب. القدرة مبطرقة

آالف لها الحدّ  اشارات  مهنا واحدة لك فيشري. وقصور بناايت مبثابة هو مما  بوجوه معا   وتشهد ال وجه، بأ

 غري
#188 

 تكل موصوف يه أ بدية، أ زلية جليةل ذات   ووحدانية وجود وجوب عىل لها هناية ال شهادات حمدودة

 حمدودة غري وجبلوات املتناهية، غري والرحامنية نيةالراب ابالفعال ومعدهنا؛ القدس ية احمليطة الس بعة الصفات
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 للصفات املتناهية غري وابلتجليات الافعال، تكل منشأ   يه اليت احلس ىن الاسامء من وامس امس ل لف

 مجيع من لكها املوجودات تكل يف ما فان وكذا.. احلس ىن الاسامء تكل منبع يه اليت الس بحانية الس بعة

 والاسامء الرابنية الافعال بتكل يليق قديس جامل ومن والكامل، النفاسة اطوامن وامجلال احلسن اوجه

لهية  يشهد ومبجموعه يشهد  - ذاته حبد - منه لك ويوافقها، الس بحانية والشؤون الصمدانية والصفات اال 

 .وتعاىل س بحانه ذلاته املقدس والكامل املقدس امجلال عىل بداهة

 وترصفها بشؤوهنا وتبيهّنا نفسها تعّرف املس تولية الفعالية حقيقة مضن رةاملتظاه الربوبية حقيقة فان وهكذا

 والتدبري والتصوير التقدير يف وتظهرها واحلمكة، ابلعمل تمت اليت والابداع والصنع والاجياد اخللق يف

 ابلقصد تنجز اليت والتمكيل والتزنيل والتبديل التحويل يف وتبز واملزيان، ابلنظام تتسم اليت والادارة

 .والرمحة ابلشفقة ت عط  اليت والاحسان والاكرام والانعام الاطعام يف وتوحضها والارادة،

ّس  اليت ايضا   الالوهية تبارز حقيقة وان  وتفهمها نفسها تعّرف الربوبية تظاهر حقيقة مضن بداهة وتوجد حت 

 الثبوتية للصفات وامجلالية ةاجلاللي وابلتجليات والكرم، الرمحة ذات احلس ىن الاسامء بتجليات ايضا  

 ."الالكم" و "البرص" و "السمع" و "الارادة" و "القدرة" و "العمل" و "احلياة": يه اليت الس بعة

 "القدرة" صفة فان والالهامات، ابلويح وتعاىل س بحانه الاقدس اذلات تعّرف  "الالكم" صفة ان فكام نعم

آاثرها وعال جل ذاته تعّرف كذكل  وتعّرفه جالل، ذا قديرا   تصف اليت اجملّسمة لكامهتا مبثابة يه اليت البديعة بأ

 .جسامين فرقان مباهية اقصاه اىل اقصاه من الكون ابظهارها

 املنتظمة احلكمية املصنوعات مجيع بقدر املوصوف، الاحد الواحد ذات تعّرف ايضا   "العمل" صفة وان

 .ابلعمل ومتزّي وتزيّن وتدبّر تدار اليت اخمللوقات مجيع وبعدد املوزونة،
#189 

 واملزيان واحلمكة الانتظام ذات والاحوال والصور "القدرة" عىل ادلاةل الآاثر مجيع فان "احلياة" صفة اما

 صفات دالئل مع اجلليةل، الصفات بقية عن ختب اليت ادلالئل ومجيع "العمل" وجود عن تنئب اليت والزينة،

 احلياة ذوي مجيع تبز تكل، ادلهتا مجيع مع كذكل نفسها واحلياة. "احلياة" صفة حتقق عىل تدل نفسها "احلياة"

آة صورة اىل برمته الكون وحتّول مراايها، حبمك يه اليت  متبدةل حمدودة غري مرااي من متكونة جدا   كبرية مرأ

ظهار الجل ابس مترار ومتجددة دامئا    .حني لك يف فتية جديدة املتنوعة الرائعة والنقوش البديعة التجليات ا 

 الاقدس اذلات تعّرف مهنا لك( الالكم) و( الارادة) و( السمع) و( البرص) صفات فان هذا عىل وقياسا  

 فهىي وعال، جل ذاته وجود عىل تدل اهنا مثلام الصفات تكل وان. وتفهّمها الكون بسعة جدا   واسعا   تعريفا  
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 احلياة، عالمة العمل الن ذكل ؛"يح" وتعاىل نهس بحا انه وعىل وحتققها، احلياة وجود عىل بداهة كذكل تدل

 ذوي يف توجد الاختيارية والقدرة احلياة، مع تكون والارادة الاحياء، خيّص  والبرص احليوية، أ مارة والسمع

 .املدركني الاحياء شأ ن فهو التلكم أ ما احلياة،

 تعّرف الكون، سعة عافأ ض س بعة تبلغ وبراهني أ دةل "احلياة" لصفة ان: النقاط هذه من يفهم وهكذا

 الامس ومصدر ومنبعها، الصفات مجيع اساس "احلياة" اصبحت حىت "احلي" موصوفها ووجود وجودها

 ..ومداره الاعظم

 هبذه حاليا   نكتفي دامغة، بباهني واثبتهتا الاوىل احلقيقة هذه من شيئا   أ وحضت قد النور رسائل ان وحيث

 .البحر هذا من املذكورة القطرة

لهىي التلكم يه: الثانية قةاحلقي  .الالكم صفة من القادم اال 

لهىي الالكم ا ن  (ريب للكامِت  ِمدادا   البحر   اكن لو قل): الكرمية الآية برس وذكل هل، الهناية س بحانه اال 
 (105: الكهف)

لهىي التلكم) احلقيقة هذه أ ن اي املتلكم، وجود معرفة عىل دليل أ ظهر فالالكم  غري شهادات تشهد( اال 

 ب نّي  مبا احلقيقة لهذه قويتان شهاداتن جاءت ولقد. وحدانيته وعىل س بحانه الازيل املتلكم وجود عىل تناهيةم 

 شهادة وجاءت والالهام، الويح حيث من الرساةل هذه من عرشة واخلامسة عرشة الرابعة املرتبتني يف

 اخرى
#190 

 ساطعة اخرى شهادة وهناك الساموية، ةاملقدس الكتب اىل أ شري حيث مهنا العارشة املرتبة يف واسعة

 وشهادهتا احلقيقة هذه بيان فنحيل. املعجز الكرمي القرأآن حيث عرشة السابعة املرتبة يف يه وجامعة وابهرة

 .املراتب تكل اىل

هل أ نه هللا َشهد):الكرمية الآية وارسار أ نوار اكنت فقد وهكذا الّ  الا   سطِابلق  قامئا   العمل وأ ولوا وامللئكة   هو ا 

هل ال الّ  ا  آل) (احلكمي العزيز   هو ا  عالان   احلقيقة هذه اعلنت اليت (17: معران أ  مع شهادهتا وافادت معجزا ، ا 

 .يتجاوزها ان يس تطع مل انه حىت الساحئ لصاحبنا ووافية اكفية اكنت احلقائق، بقية شهادة

شارة الاول املقام من عرشة التاسعة املرتبة يف فذكرت  هذا يف درس من املسافر هذا تلقاه ملا خمترصة ملعان   ا 

 :القديس املقام

هل ال] الّ  ا   الاعىل، املثل وهل العليا، الصفات وهل احلس ىن، الاسامء هل الاحد، الواحد الوجود الواجب هللا ا 
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 احمليطة، القدس ّيةِ  صفاتِهِ  مجيع ابجامع الوجـود، الواجـب اذلات  : وحدته يف وجوده وجوب عىل دلّ  اذلي

 تبارزِ  حقيقةِ  عظمةِ  بشهادة املترصفِة، وافعاهل شؤوانته مجيع وبـاتفاق املتجلية، احلسـىن اسامئه ومجيع

 ابرادة   والابداع والصنع واخللق الاجياد بفعل املس تولية، الفعالية دوام يف الربوبية، تظاهر يف الالوهية

، التقدير وبفعل وقدرة  ، ابختيار والتدوير والتدبري َِ  والادارة واحملافظة والتنظمي الترصيف وبفعل وحمكة 

، بقصد   والاعاشة حاطةِ  عظمةِ  وبشهادةِ . واملوازنةِ  الانتظام وبكامل ورمحة   :ارسار حقيقةِ  ا 

هل ال أ نه هللا َشهِدَ ) الّ  ا  هل ابلقسط قامئا   العملِ  وأ ولوا وامللئكة   هو ا  الّ  الا   [.(احلكمي العزيز   هو ا 

*   *   * 
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 تنبيه

آنفا ، املذكور الثاين للمقام الاول الباب مراتب من مرتبة عرشة لتسع الشاهدة احلقائق من ةحقيق لك ا ن  أ

 عّدت اهنا االّ . والاحدية الوحدة عىل ابحاطهتا تدل كذكل ووجودها، بتحققها الوجود وجوب عىل تدل كام

 .مقدما   الوجود رصاحة أ ثبتت حيث "الوجود وجوب دالئل"

 عليه اطلق فقد مضنه، الوجود واثبات أ وال ، رصاحة التوحيد ابثبات فلقيامه الثاىن للمقام الثاين الباب أ ما

الّ . "التوحيد براهني"  ل جل ولكن معا ، والتوحيد الوجود يثبتان - والثاين الاول الباب أ ي - فالكهام وا 

 مبشاهدة" فقرة اينالث الباب ويف ،"حقيقة احاطة عظمة بشهادة" فقرة الاول الباب يف يكرر بيهنام المتيزي

شارة ،"حقيقة احاطة عظمة  .مشاهدة وك هنا اجللية، الظاهرة للوحدانية ا 

 الاحوال بعض موانع ولكن الاول، الباب يف هو كام القابل، الثاين الباب مراتب توضيح عىل عزمت ولقد

 .والوضوح البيان من حقه الستيفاء النور رسائل اىل حنيل ذلا والاجامل؛ الاختصار اىل اضطرتىن
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 الثاين الباب

 التوحيد براهني

 الاكئنات عامل يف فكرية بسـياحة قـام واذلي الاميان، ل جل ادلنيا اىل ُأرسل اذلي املسافر ذكل ان

ِّه عىل والتعرف شئ، لك من خالقه عن لالسـتفسـار  اليقني، حق بـدرجة اميانه وترخس ماكن، لك يف رب

لهه وجود بوجوب  :قائال   عقهل الساحئ هذا خاطب عنه يبحث اذلي ا 

 س بحانه اجلليل خالقنا وحدانية اىل تقودان براهيـن خاللها من لرَنى جديدة اخرى س ياحة يف معا   لنخرج هملّ 
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 أ ربع هناك أ ن املنازل أ وىل يف فوجدا هذه،( التوحيد براهني) عن غامر بشوق  معا   يبحثان وطفقا. وتعاىل

 .البداهة بدرجة التوحيد وتس تلزم ات،الاكئن عىل تس تحوذ قدس ية حقائق
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 املطلقة الالوهية: الاوىل احلقيقة

هنامك ا ن  وقيام.. فطري ك نه انشغاال   به وانشغاهلم العبادة انواع من بنوع البرشية طوائف من طائفة لك ا 

 وكون.. لعبادةا انواع من نوع حبمك يه اليت الفطرية ووظائفها خبدماهتا امجلادات حىت بل احلياة ذوي سائر

 العبادة بس بل متّدمه ملعبودية وشكر عبادة وس يةل الاكئنات تغمر اليت واملعنوية املادية والآالء النعم من لك  

 يثبت هذا لك.. الواحد ااِلهل مبعبودية الغيب، من معنواي   جتىل وما ترحش ما والالهام الويح واعالن.. وامحلد

 .وهمينهتا لقةاملط الواحدة الالوهية حتقق ابلبداهة

ذا   تقبل فلن وموجودة، اكئنة الالوهية هذه  حقيقة دامت مفا  تكل يقابلون اذلين ل ن معها؛ املشاركة ا 

ماكن فان ذلا الاكئنات، جشرة مقة يف مشاعر ذات مثرات مه والعبادة ابلشكر( املعبودية اي) الالوهية  ا 

 حماولني وشاكرين، هلم ممتنني وجيعلوهنم لهيم،ا وجيذبوهنم الشاعرين، اولئك انتباه يشّدون أآخرين وجود

 مناقض - الانظار عن والحتجابه الرؤية عن لغيابه برسعة ينىّس  أ ن ميكن اذلي - احلق معبودمه تنسيهتم

آن أ فاض هنا ومن. ا طالقا   قبوهل والميكن القدس ية، ملقاصدها ومناف الالوهية ملاهية  رفض يف الكرمي القرأ

 .هجمن بعذاب كنياملرش  وهدد بشدة، الرشك

*  *  * 

 املطلقة الربوبية: الثانية احلقيقة

 يف ورمحة حبمكة - مهنا الاحياء وخباصة - الاكئنات مجيع يف غيبية يد   دلن من الشامل العام الترصف ان

 ،ومتوقعة مأ موةل غري وبصورة اجلهات، من هجة لك يف نفسها، ابلطريقة معا   تامتن اللتني اعاش هتا، ويف تربيهتا

 برهان هو بل املطلقة؛ الواحدة الربوبية عىل يدل وضياء رحشات هو امنا الآخر، البعض بعضها اكتناف مع

 .حتققها عىل قاطع

 تكل غاايت امه الن ذكل قطعا ؛ املشاركة وال الرشك، اذا   تقبل فلن مطلقة واحدة ربوبية هناك دامت مفا

ظهار هو مقاصدها واقىص الربوبية،  بدائعها وابراز النفيسة، صنائعها وعرض كاملها، نواعال جاملها، ا 

 تقبل أ ن الميكن ذلا اجلزئيات؛ يف حىت بل روح، ذي لك يف مجيعها املقاصد هذه جتمعت وقد القيّمة،

 الربوبية
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طالقا ، الرشاكء وال الرشك املطلقة الواحدة ذ ا  ن ا   املوجودات من موجود أ ي يف للرشك عشوائيا   تدخال   ا 

 تكل ويبطل الغاايت، تكل يفسد - صغريا   او بس يطا   اكن همام - يح اكئن أ ي ويف - جزئيا   ناك همام -

 خيالف ما وهذا. الاس باب اىل وقصدها، أ رادها ومعن الغاايت، تكل عن الاذهان ويرصف املقاصد،

 بأ ي وصوره الرشك قةاملطل الواحدة الربوبية هذه متنع أ ن اذا   فالبد. ويعادهيا متاما   املطلقة الربوبية ماهية

آن فارشادات. الاشاكل من شلك  والتزنيه التقديس واىل التوحيد، اىل املس مترة الغزيرة الكرمي القرأ

آايته يف والتسبيح،  .الاعظم الرس هذا من انبعة وهيئاته، حروفه يف وحىت لكامته، ويف الكرمية، أ

*  *  * 

 الكامالت: الثالثة احلقيقة

منا حكمية، غاايت ومن عادةل قوانني ومن خارق جامل ومن سامية حمك من نالكو يف ما مجيع ان نعم؛  تدل ا 

 الكون هذا أ وجد اذلي س بحانه اخلالق كامل عىل ظاهرة شهادة ويه.. الكامالت حقيقة وجود عىل ابلبداهة

دارة وانحية، هجة لك يف أ مره ويدبّر العدم، من  كامل عىل واحضة دالةل اهنا عن فضال   مجيةل، جذابة معجزة ا 

آة هو اذلي الانسان  .وعال جل اخلالق لتجليات العاكسة الشاعرة املرأ

 ومادام وحمقق، اثبت هو الكامل يف الكون أ وجد اذلي اخلالق كامل ومادام الكامالت، حقيقة هناك دامت مفا

 القللخ خملوق وأ حب مصنوع واكرم الارض، يف هللا وخليفة للكون، مثرة أ فضل هو اذلي الانسان كامل

 واحلمكة الكامل ذات - الكون صورة حيّول اذلي الرشك ان فالبد. ايضا   حمققة اثبتة حقيقة وتعاىل؛ س بحانه

 واىل احلياة، ذلوي رهيبة ظاملة جمزرة واىل الطبيعة، به تعبث لهو واىل املصادفة، بيد أ لعوبة اىل - الظاهرة

 حثيثا   ومييض الزوال اىل وينحدر الفناء، اىل شئ لك فيه هيوي حيث - الشعور ذلوي خميف مظمل مأ مت

آاثره من كامالته الواحضة الانسان يردي واذلي - والهدف غاية بال  احليوان دراكت من درك اسفل اىل أ

 املوجودات مجيع ويه - س بحانه اخلالق كامل جتليات مرااي عىل الس تار يسدل واذلي وأ ذهل، خملوق ك تعس

 بذكل مبطال   - الكرمي للخالق قاملطل املقدس الكامل عىل الشاهدة
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 ان ميكن وال مطلقا ، ما حقيقة عىل الرشك هذا يستند ان ميكن فال!!  س بحانه وخاّلقيته فعاليته، نتيجة

لهية للكامالت الرشك تصدي وان هذا. ابدا   الكون يف موجودا   يكون  لها ومعاداته والكونية والانسانية اال 

فساده  يف وابالخص للتوحيد مثرات ثالث يبني اذلي "الثاين الشعاع" يف فصال  م واثبت حبث قد فهيا وا 
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 .ذكل اىل فنحيل قاطعة، قوية دالئل مع منه الاول املقام

*  *  * 

 املطلقة احلامكية: الرابعة احلقيقة

 الفعالية غاية يف جدا ؛ هميبة مملكة مبثابة أ نه يرى الكون، اىل فاحصة واسعة نظرة ينظر من ان نعم؛

دارهتا تمت عظمية مدينة ك نه هل وتظهر لعظمة،وا  القوة منهتى  يف وحامكية سلطنة وذات حكمية، ادارة ا 

نود   وهلل) الكرمية فالآية. معينة لوظيفة ومسخر مهنمك نوع ولك شئ لك أ ن وجيد. والهيبة  السمواِت  ج 

 وفرق اذلرات جيوش من ابتداء   تمتثل اليت املوجودات يف اجلندية مبعاين تشعر (8: الفتح) (والارِض 

 اولئك مجيع يف فنجد هلل، جمندة رابنية جنود اولئك لك. النجوم جيوش اىل احليواانت وافواج النبااتت

 وجراين املهمينة، التكوينية ال وامر رساين جدا ، املعظمة اجلنود هؤالء مجيع ويف جدا ، الصغار املوظفني

 املطلقة الواحدة احلامكية وجود عىل ابلبداهة معيقة دالةل يدل امم القدوس، املكل وقوانني النافذة، الاحاكم

 .اللكية الواحدة والآمرية

 الن ذكل. هل الحقيقة الرشك ان فالبد. موجودة ويه اكئنة، حقيقة املطلقة الواحدة احلامكية مفادامت

آلهة   فهِيام اكنَ  لَو)  الكرمية الآية هبا ترصح اليت اجلازمة احلقيقة الّ  أ  لو بأ نه تفيد (11: الانبياء)  (لََفسَدات هللا ا 

 ما مملكة يف اكن فلو. نفسها املسأ ةل الختلطت النفوذ، لها واكن معينة مسأ ةل يف متعددة أ يد   تدخلت

. ومرج هرج اىل الادارة وتتحول وخيتل يفسد النظام فان مسؤوالن، ما انحية يف اكن لو حىت او حاكامن،

 اخلالاي ومن السامء، قناديل اىل البعوضة جناح من ابتداء يرسي جدا ، رائعا   نظاما   هناك أ ن واحلال

 .ذرة مبقدار اكن ولو تدخل أ ي فيه للرشك يكون ان الميكن مما والس يارات، الكواكب أ براج اىل اجلسمية
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 وكرس لهيبته اوزجت من فيه ملا وخصامي ، منافسا   املقام هذا يقبل فلن للعزة، مقام يه امنا نفسها احلامكية وكذا،

 .لعزته

قدام ان نعم،  ل جل - ظلام   - بنيه او اخيه قتل عىل وجعزه، لضعفه يعاونه من اىل دوما   احملتاج الانسان ا 

 العاجز وهو - الانسان اكن فلنئ. أ بدا   املنافسة التقبل احلامكية ان عىل يدل جزئية؛ مؤقتة ظاهرية حامكية

 القدير هو من يرىض ان الاحوال من حبال ميكن فال جزئية، يةحامك  الجل الفعل هذا مثل عىل يقدم -

 ربوبيته حمور يه اليت املقدسة اذلاتية حامكيته يف أ حد من رشاك   او تدخال   لكه الكون ميكل اذلي املطلق

 .اللكية احلقيقية والوهيته املطلقة،
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 من عدة مواضع ويف "الثاين الشعاع" من "الثاين املقام" يف قوية بدالئل املشعة احلقيقة هذه الثبات ونظرا  

 .الهيا حنيل فاننا "النور رسائل"

 بدرجة س بحانه هللا وحدانية دليه حتققت الاربع احلقائق هذه شهد أ ن بعد املسافر صاحبنا فان وهكذا

ميانه فامن. الشهود  :بقوة يردد وبدأ   وارتق  ا 

هل ال" الّ  ا   ."هل رشيك ال وحده هللا ا 

 :الثاين الباب من الاول املقام يف ذكر فقد املزنل هذا يف درس من تلقاه ملا واشارة

 تبارز حقيقة عظمة مشاهدة وجـوده ووجوب وحدانيته عىل دلّ  اذلي الاحد الواحد هللا ِاالّ  ِاهلَ  ال]

 وكذا. للوحدة املقتضية املطلقة الربوبية تظاهر حقيقة ِاحاطة عظمـة مشـاهدة وكذا املطلقة، الالوهية

 احلامكية حقيقة احاطة عظمة مشاهدة وكذا الوحدة من الناش ئة الكامالت حقيقة ِاحاطة ظمةع مشـاهدة

 [.للرشكة واملنافية املانعة املطلقة

*  *  * 

 :قائال   قلبه خاطب والهيدأ   اليسكن اذلي املسافر ذكل ان مث

هل ال" الاميان اهل تكرار ان الّ  ا   وتذكريمه التوحيد، نداء مواعالهن مهنم، املتصوفة وخباصة ابس مترار "هو ا 

 فطرية، فريضة واحىل قدس ية، وظيفة امه هو التوحيد وان. للتوحيد جدا   كثرية مراتب هناك ان لنا يبني به

ميانية عبادة وامس   الامر دام مفا. ا 
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 ىلع خالهل من لنتعرف هذه، والامتحان العبة دار منازل من أآخر ملزنل   اباب   لنفتح ايقلب فتعال هكذا،

 معرفة عىل مقصورا   ليس عنه نبحث ظللنا اذلي احلقيقي التوحيد الن التوحيد؛ مراتب من اخرى مرتبة

، هو اذلي التصديق من املنطق عمل يف التصور يقابل ما ايضا   هو بل تصور، من انبعة  انبعة نتيجة وهو عمل 

 .بكثري التصورية املعرفة جمرد من امس  وهو البهان، من

 خالل من ربه اىل هيتدي ان من املرء ميكّن حبيث وقبول، واذعان وتصديق حمك   هو امنا قيقياحل  فالتوحيد

 قط شئ مينعه فال الكرمي، خالقه اىل توصهل اليت املنورة السبيل شئ لك يف يرى ان من وميكّنه. شئ لك

 .ربّه ملراقبة واس تحضاره واطمئنانه، قلبه سكينة عن

 من يمتكن يك - مرة لك - وخيرقه الاكئنات جحاب ميزق ان اىل املرء ل ضطر هكذا، الامر يكن مل فلو

ذا   بنا هيا: قائال   املسافر اندى ذلا!.  ربّه عىل التعرف  مزنل ولندخل "والعظمة الكبايء" ابب لنطرق ا 
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 حقائق مخس" هناكل ان رأ ى حىت املزنل هذا وجل ان مفا.. "والابداع الاجياد" وعامل "والافعال الآاثر"

 .ابلبداهة وتس تلزمه التوحيد وتثبت الكون عىل تس تحوذ "حميطة

*   *   * 

 الاوىل احلقيقة

 والكبايء العظمة حقيقة

 النور رسائل من مواضع عدة ويف "الثاين الشعاع" من "الثاين املقام" يف بباهني احلقيقة هذه لتوضيح نظرا  

 :يأ يت مبا هنا نكتفي

 واحد أآن يف فهيا يترصف واذلي الس نني، أآالف الآخر البعض عن عضهاب  يبعد اليت النجوم اوجد اذلي ان

 الشامل او الغرب او الرشق يف انبتة زهرة من واحد لنوع معدودة غري أ فرادا   خيلق واذلي. واحد منط وعىل

 عن خيبان واذلي واحدة، وصورة واحدة هيئة وعىل واحد وقت يف ويصّورها الارض من اجلنوب او

 حادثة اجعب
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 تكل مثبتا   (4: احلديد) (اايم   س تةِ  يف والارَض  السمواِت  َخلَق  اذلي هو) تعاىل قوهل يف وغيبية ماضية

 مومس حلول عند وخباصة الارض، وجه عىل ونظائرها مثيالهتا من خيلق مبا امامنا، حتدث ك هنا احلادثة

 من نوع أ لف مائيت من الكرث عظمالا احلرش عىل مثال أ لف مائة من اكرث عياان   فيه جند اذلي الربيع،

دارة بيده من أ ن فالريب.. فقط أ سابيع بضعة يف وتنشأ   ختلق اليت احليواانت، وامم النبااتت طوائف  هذا ا 

 واملزيان، الانتظام بكامل وتزيينه الآخر، البعض عن بعضه ومتيزي واعاش ته، وتربيته جممتعا ، الهائل احلشد

 الليل ظاهرة وحصول الارض دوران بيده اذلي وهو اهامل، او ريتأ خ ودون خطأ   او نقص او لبس دون

َّيلَ  يوجل) الكرمية الآية به رصحت كام بديع ابنتظام والهنار َّيل يف الهنار ويوجل   الهَنار يف ال  (15: لقامن) (ال

 يف يعمل اذلي وهو والهنار، الليل حصيفة يف وتبدالهتا اليومية احلوادث - ادلوران هبذا - وممحيا   مسجال  

 - يكون ان ينبغي.. ابرادته فيديرها القلوب، وخلجات الصدور خبااي نفسها، اللحظة ويف نفسه، الوقت

 العظمة من هل جالل، صاحب قادرا   أ حدا   واحدا   -خاص منفرد واحد فعل مهنا لك اليت الافعال هذه فاعل

آاثره مجيع وميحو الرشك جذور لك يقتلع ما بداهة والكبايء  ويف اكنت، هجة وبأ ية نوعها اكن همام التهواحامت أ

 .اكن ماكن أ ي ويف اكن، شئ أ ي

 الكامل منهتى  يف يه هذه الكبايء صفة دامت وما موجودتني، العظمية القدرة وهذه الكبايء هذه دامت مفا
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 جزالع اس ناد يعين الرشك ل ن الرشك؛ انواع من نوع ل ي مطلقا   تسمحا أ ن ميكن فال التامة، والاحاطة

 تكل وحتديد الكامل، بذكل النقص وعزو الكبايء، بتكل القصور والصاق املطلقة، القدرة تكل اىل واحلاجة

 هل من ولك وشعور، عقل هل من لك ذكل يقبل ان ميكن فال. املطلق املتنايه غري واهناء ابلقيد، الاحاطة

 .تتفسخ مل سلمية فطرة

 جرمية للعظمة، ومشاركة اجلالل، ذي عزة عىل وتطاول ،الكبايء لتكل حتد   هو حيث من فالرشك وهكذا

آن وان. واملغفرة والصفح للعفو جماال   التدع نكراء  بذكل ويشفعه ويبيّنه هذا عن يعّب  - املعجز البيان ذا - القرأ

 :تعاىل بقوهل الرهيب والوعيد الصارخ الهتديد

نَّ )  (.47: النساء)( يَشاء ملن   كلَ ذَ  دونَ  ما ويَغِفر   بهِ  ي رَشكَ  أ ن   يَغِفر   ال هللا ا 

*   *  * 
#199 

 الثانية احلقيقة

 وحميطا   مطلقا   ظهورا   الرابنية الافعال ظهور

 احلمكة االّ  الافعال تكل حيدد وال حميطا ، مطلقا   ظهورا   وتظهر قاطبة الكون يف ترصفها يشاهد اليت ويه

لهية، والارادة الرابنية،  والاس باب العمياء والقوة الصامء والطبيعة العشواء فةفاملصاد. املظاهر وقابليات اال 

 واملزيان ادلقة منهتى  يف يه اليت الافعال تكل يف تتدخل او يدها متتد لن املبعرثة، والعنارص اجلامدة

حاكم وانتظام وحيوية بصرية بلك تنجز واليت واحلمكة،  حفسب ظاهراي   جحااب   االّ  الاس باب وليست. وا 

رادته أ مره وفق عىل وتسخرها والعزة، اجلالل ذلي لفاعةلا القدرة تس تخدهما  .وقوته وا 

 املتصةل الثالث الآايت الهيا تشري مما - مهنا الآالف بني من - الرابنية الافعال عن امثةل ثالثة بيان هنا ونودّ 

 هنا هنام نذكر اننا االّ  لها حرص ال ناكت عىل حيتوي مهنا فعل لك ان ومع النحل، سورة يف ببعض بعضها

 .فقط ثالاث  

 :الاوىل الآية

لكَ  وأ وىح) ذي أ ن النَّحلِ  اىل رب ِ  (.17: النحل) (بيوات   اجلبالِ  منَ  اختَّ

، فطرة   الرابنية القدرة معجزة النحةل ان نعم،  سورة ابمسها مسيت حىت عظمية معجزة من لها واي ووظيفة 

 ملاكنة جدا   صغري رأ س يف اجلس مية لوظيفهتا الاكمةل البامج تسجيل ل ن ذكل الكرمي؛ القرأآن يف جليةل

168



 املناسب املاكن واختيار.. فيه وطبخها الصغري جوفها يف وأ ذلها الاطعمة أ طيب ووضع.. صغرية عسل

 يمت أ ن الميكن.. للجسم الاخرى الاعضاء يف يؤثر أ ن دون رميحته يف حية ل عضاء همدم قاتل مس لوضع

 مطلقا   يتدخل لن ذلا والانتظام؛ املوازنة وغاية والارادة، احلمكة ومبنهتى  ،والعمل ادلقة مبنهتى  االّ  - هذا لك -

 .البديعة الافعال هذه مثل يف العمياء املصادفة او الصامء الطبيعة امثال من والمزيان نظام وال هل الشعور ما
#200 

لهية، الصنعة هذه يف معجزات ثالث نرى وهكذا  من الحيد فامي ايضا   الرابين الفعل هذا ظهور ونشاهد اال 

 نفسها، وادلقة نفسها، وابحلمكة ابمجليع، واحاطته الرابين الفعل هذا فبوز. اكفة املعمورة ارجاء يف النحل

 .الوحدانية ويثبت بداهة الوحدة عىل يدل عينه، وابلمنط عينه، الوقت ويف نفسه، واملزيان

 :الثانية الآية

نَّ )  .(11: النحل) (للشاربنيَ  سائغا   خالصا   لَبنا   ودم   فَرث   بنيِ  من ب طوِنهِ  يف ِمام قيمك  ن س  لَِعَبة   الانَعامِ  يف لمك وا 

لهىي الامر هذا ان  الصايف، النظيف اخلالص، الابيض اللنب اسقاء ان نعم،. ودروسا   عبا   ليتقطر اال 

 والنعجة، واملعزى والناقة البقرة مقدمهتا ويف. الوادلات اثداء يف املغروزة احلليب مصانع من الذليذ، املغذي

 وأ حىل اللنب من أ ذل هو ما غرس وان.. يتعكر او هبام خيتلط ان دون ودم فرث بني من بسخاء يتدفق اذلي

 ليحتاج.. والايثار الفداء حد تصل اليت والشفقة احلنان وهو الوادلات تكل أ فئدة يف وامثن، وأ طيب منه

 املصادفات فعل من قطعا   يكون ماال وادلقة والاختيار والقدرة والعمل واحلمكة الرمحة من مرتبة اىل حامت  

 الفعل هذا واحاطة الرابنية، الصنعة هذه ترصف فان ذلا العمياء، والقوى التاهئة والعنارص العشوائية

لهىي،  أ فئدة يف واحد، وطراز واحد، أآن ويف نفسه، والاجعاز نفسها، وادلقة نفسها، احلمكة يف وجتلهيا اال 

 ويدل بداهة الوحدة يثبت اكفة، الارض وجه وعىل اثداهئا، ويف الوادلات أ رضاب من املؤلفة فالآال تكل

 .الوحدانية عىل

 :الثالثة الآية

نَّ  حس نا   ورزقا   سكرا   منه   تَتَّخذونَ  وال عناِب  النَّخيلِ  ثَمراِت  ومن) : النحل) (يعقلون لقوم   لآىة   ذكلَ  يف ا 

18.) 

 المثرتني هاتني يف أ ن": اىل الانسان فتنبه والاعناب، النخيل اىل والانتباه ظرالن الكرمية الآية هذه تلفت

آية  ."التوحيد عىل ابهرة وجحة الالباب، ل ويل عظمية أ
#201 
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 املواد من كثري منشأ   وهام نفسه، الوقت يف وفاكهة ومثرة وقوات ، غذاء   تعتبان املذكورتني المثرتني ان نعم،

 من معجزة مهنام فلك. قاحةل ارض يف وترتعرع جامد، تراب يف تمنو مهنام لك جشرة نا رمغ الذليذة، الغذائية

لهية، القدرة معجزات  ومعامل وحلوايت، سكر مصانع مهنام ولك. الرابنية احلمكة خوارق من وخارقة اال 

 ان حبيث اتم، واتقان حكمية، وهمارة اكمل، وانتظام حساس دقيق مزيان ذات وصنائع معّسل، رشاب

 اذلي هو هكذا، الاش ياء هذه خلق اذلي ان": القول اىل يضطر وبصرية عقل من ذرة مقدار ميكل ذليا

 العنب، من عنقودا   عرشين يقارب ما تديل من - مثال   - أ عيننا امام نراه ما ل ن ؛"قاطبة الاكئنات أ وجد

 املعسةل، واللباب اللطيفة احلبات من املائة يقارب ما حيمل منه عنقود لك النحيف، الصغري الغصن هذا من

، ملّون لطيف رقيق بغالف مغلفة احلبات تكل من حبة ولك  حامةل صدلة نوى النامع جوفها يف وتضم زاه 

 عىل - والحتىص التعد ويه - وامثاهل العنب مجيع يف وغريه هذا لك خلق ان نعم،.. ومهناهجا احلياة لتوارخي

 يف الهائةل ابعدادها املعجزة اخلارقة الصنعة تكل واجياد عيهنا، واحلمكة نفسها، ابدلقة اكفة، البس يطة وجه

 الاكئنات، مجيع خالق االّ  هو ان الفعل هبذا يقوم اذلي ان ابلبداهة ليثبت واحد، منط وعىل واحد، وقت

 .اجلليل اخلالق ذكل فعل من االّ  ليس البالغة، واحلمكة املطلقة القدرة تكل اقتىض اذلي الفعل هذا وان

 ذكل يف وتتدخل أ يدهيا متد ان لها الميكن املشتتة، التاهئة والاس باب الصامء والطبيعة العمياء القوى ان نعم

 ابمر وتسّخر تس تخدم يه بل الصنعة، لتكل احلكمي والانتظام البالغة، ابملهارة احلساس، الرقيق املزيان

 .س بحانه بيده مسخرة وجحبا   س تائر االّ  ليست بل وقبول، مفعولية ذات فهىي الرابنية، الافعال يف رابين

 فهناك ناكت، بثالث التوحيد عىل مهنا لك وتدل ثالث، حقائق اىل الثالث الآايت هذه تشري فكام وهكذا

د ما  الاحد الواحد عىل متفقة تدل الرابنية، الترصفات جتليات من الحيد وما الرابنية الافعال من الحي 

 .والاكرام اجلالل ذي الاحد الواحد ذات عىل صادقة شهادة وتشهد

*  *  * 
#202 

 الثالثة احلقيقة

 والابداع الاجياد حقيقة

نتظام مع مطلقة، رسعة يف مطلقة، بكرثة - واحليواانت النبااتت وخباصة - املوجودات اجياد اي .. مطلق ا 

 وابداع.. ملالاك والانتظام املتقنة املهارة مع وامجلال احلسن غاية يف مطلقة، بسهوةل اخمللوقات وخلق

 .والامزتاج الاختالط وغاية الوفرة منهتى  مع الواحض والمتيزي واجلودة النفاسة غاية يف املصنوعات
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 واملهارة االتقان مبنهتى  واليرس السهوةل منهتى  ويف الرسعة، مبنهتى  الكرثة منهتى  يف الاش ياء اجياد ان نعم،

 لبس او خلط دون واملبذولية الوفرة منهتى  مع والمتزي القمية وغالء اجلودة منهتى  ويف والانتظام، وابدلقة

الّ  - يمت ولن - الاجياد هذا يمت ان الميكن.. والتباينات الفروق كثافة رمغ اختالل او  احد واحد قادر بقدرة ا 

 .شئ قدرته عىل واليصعب شئ اليؤوده

. القدرة تكل أ مام سواء حد عىل واذلرات النجوم تكون أ ن ينبغي بأ عيننا ونشاهده نراه ما ندرك وليك نعم،

 الصغري اكجلزء العظمي احمليط واللك منه، الواحد اكلفرد للنوع احملدودة غري والافراد ك صغرها الاش ياء وأ كب

 يف متناهية بذرة اكجياد الشاهقة الشجرة وانشاء واحدة، جشرة اكحياء الهائةل الارض واحياء اخلاص،

 .الصغر

 اكب كون: أ ي التوحيد، ولكمة الثالثة احلقيقة وهذه التوحيدية، املرتبة هذه هتتضمن اذلي املهم الرس وهبذا

 الارسار تنكشف والقليل، الكثري بني فرق أ دىن يكون ان دون الرابنية القدرة امام "جزء" ك صغر "لكّ "

آن اخلفية ادلقيقة  العقل طور جخار  هو اذلي العظمي واللغز احملرية احلمكة هذه وتوضيح وببيان. الكرمي للقرأ

 اجملهوةل الارسار أ خف  ي درك - للتوحيد الكبى واللبنة لالميان مدار وامعق لالسالم اساس امه انه مع -

 الرحمي خلالقي وثناء محد   وأ لف وشكر، شكر فأ لف. ادراكها عن الفلسفة جعزت اليت الكون خلق حلقيقة

 اذلي هذا وكشفت العجيب، الرس هذا حلّ ( النور رسائل) متكنت أ ن النور، رسائل حروف بعدد أ رفعه

 َغوضا   اجلاهل يظنه
#203 

 املكتوب" هناية يف املوجود "قدير شئ لك عىل وهو" حبث يف وخباصة. قاطعة بباهني أ ثبتته بل غريبا ،

لهية القدرة سعة فأ ثبتت "والعرشين التاسعة اللكمة" من "مقتدر الفاعل" حبث ويف "العرشين  وطالقهتا اال 

 من "اكب هللا" مراتب يف وذكل أ ربعا   يساوي اثنني يف االثنني رضب حاصل بدرجة القاطعة ابلباهني

 ..العربية ابللغة ا لّفت اليت "والعرشين التاسعة اللمعة"

، بياان   هنا  أ بني أ ن أ ردت هناك اىل والتفصيل الايضاح ِاحاةل مفع  َ  الاسس تكل خمترص كفهرست مجمال 

 مرتبة، عرشة بثالث رسا   عرش ثالثة اىل الاشارة مث وتوحضه، وتكشفه الرس هذا تعاجل اليت والادةل

 وبني بيين - الاسف مع - حاال ومعنويني ماديني قويني مانعني ولكن والثاين، الاول الرس بكتابة وبدأ ت

 .احلارض الوقت يف الارسار بقية كتابة

 عىل فبناء  . حمال وهو الضدين اجامتع  ل نه هل، عارضا   ضده يكون فال ذاتيا ، الشئ اكن اذا: الاول الرس
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 :الرس هذا

لهية القدرة مادامت  ضد هو اذلي العجز يكون ان فالميكن املقدسة، لذلات الالزمة الرضورة ويه ذاتية اال 

 تتكون مثلام - ضده بتداخل يكون الواحد الشئ يف املراتب وجود دام وما. القادرة لذلات عارضا   القدرة تكل

 ومقادير البودة، بتداخل وهبوطها احلرارة ارتفاع ودرجات الظلمة، مبداخةل وضعفه الضياء قوة مراتب

 فهىي.. مراتب عىل اذلاتية القدرة تكل حتتوى ان ميكن فال - لها وممانعهتا املقاومة مبقابةل وضعفها القوة شدة

 ومن الضعف ومن املراتب من متجردة اذلاتية القدرة تكل مفادامت. الواحد اكلشئ وتوِجدها الاش ياء ختلق

 يكون ان فالبد شئ علهيا اليشق دامت وما. اجياد علهيا واليصعب مانع اماهما اليقف ان جرم فال النقص،

 الشجرة واجياد واحدة، جشرة اجياد كبساطة الربيع واجياد الربيع، اجياد كسهوةل الاعظم احلرش اجياد دلهيا

 الصنعة تكون ما أ دق يف هبا تقوم كام واليرس السهوةل هبذه جيادابال تقوم واهنا واحدة، زهرة اجياد كيرس

 الهائل، الربيع صنع ابجعاز الشجرة وختلق وقميهتا، وبأ مهيهتا الشجرة ابتقان الزهرة ختلق اهنا فرنى. واالتقان

 .اعيننا امام خلقها نشاهد وهكذا ختلق، هكذا واجعازه، وجامعيته احلرش بشمولية الربيع وختلق

#204 

ن أ نه قوية قاطعة كثرية بباهني( النور رسائل) اثبتت وقد  يصبح والوحدانية الوحدة اىل اخللق ي س ند مل ا 

 وفوق. الربيع خلق من أ عقد الشجرة خلق ويصبح اصعب، بل جشرة خلق كصعوبة صعبا   واحدة زهرة خلق

لق اذلي فالاكئن الصنعة، يف واالتقان القمية حيث من مجيعها سيسقط ذكل  س ي صنع واحدة دقيقة يف خي 

 :الرس هذا عىل فبناء  . ابملرة صنعه يس تحيل بل س نة، يف

 الوفرة غاية يف الوجود اىل خترج هبا، املرتبطة ادلقيقة والاحياء والاجشار والازهار الامثار مجيع  فان

 والصنعة، االتقان ايةغ يف اهنا مع واليرس الرسعة منهتى  يف وتظهر والنفاسة، اجلودة منهتى  يف أ هنا مع والكرثة

 .سبيلها يف يه ماضية عهنا، بديةل بذورها ومولكة وتسبيحاهتا، وظائفها مؤدية ابنتظام، الوجود اىل فتخرج

آة اىل ضياء   تشع واحدة ُشسا   ان كام: الثاين الرس  رس اىل واستنادا   اذلاتية القدرة من بتجل   واحدة، مرأ

 ابلفعالية - واحلرارة الضياء ذات - نفسها ابلصورة بسهوةل كستنع فاهنا والطاعة، والشفافية النورانية

لهى ، بأ مر احملددة غري لقدرهتا الواسعة  .والقطرات اللامعة واملواد املرااي من حيد ماال اىل ا 

 املطلقة السعة اىل استنادا   - خشص اذن اىل اتمة بسهوةل تدخل اللكمة هذه فا ن واحدة، بلكمة ن طقت واذا

آذاهنم الاشخاص ماليني اذهان تدخلو  - للخالقية  أآالف فأ ماهما الرابين، ابالمر ويرس ببساطة وأ

 .بيهنام فرق وال سواء الواحد واملس متع املس متعني
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 عليه كجبيل - روحانيا   نورانيا   او نورا   فان اكمةل، بسهوةل الامكنة وأآالف واحد ماكن اىل العني تنظر ومثلام

 سعة كامل اىل استنادا   - سهوةل بلك واحد ماكن يف وحيرض ويذهب يشاهد اذلي الوقت يف - السالم

لهية ابلقدرة - وحيرض ويذهب يشاهد كذكل فهو - الرمحة جتيل يف الرابنية الفعالية  يف نفسها ابلسهوةل - اال 

 .والكرثة القةل بني هنا فرق فال. الاماكن أآالف

 لكها، الانوار نور يه بل وأ خّصه نور أ لطف لكوهناف - الاعىل املثل وهلل - الازلية اذلاتية القدرة وهكذا

 اذلرات من ابتداء   - شئ لك ول ن اكملرااي، ملّاعة شفافة فهيا امللكوتية وأ وجه وحقائقها الاش ياء ماهية ولكون

 قاطبة الاحياء انواع واىل النبااتت اىل
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 وجمند ومسخر اذلاتية القدرة تكل مكحل وجه أ مت عىل ومطيع ومنقاد اتبع - والامقار والشموس النجوم واىل

 اكلشئ وختلقها احملدودة غري الاش ياء تنشئ اهنا ريب فال. الازلية القدرة تكل ل وامر مطلقا   خضوعا   وخاضع

 والكثري والصغري، فالكبري شيئا ، شئ مينع فال. ماكن لك ويف أآن لك يف شئ لك عند وحترض الواحد،

 .شئ علهيا يصعب وال شئ عن التعجز. هاعند سواء واللك، واجلزء والقليل،

 العارشة اللكمة يف ذكرت كام - لالحاكم والطاعة الاوامر، وامتثال واملوازنة الانتظام ارسار اىل واستنادا  

دارة بسهوةل وتسريَّ  تدار ان ميكن جدا   خضمة سفينة فان - والعرشين والتاسعة  وان.. بأ صبعهِ  دلميته طفل ا 

 واذا.. احلرب اىل مطيعا   منتظام   جيشا   يسوق نفسه ابالمر فانه "جهوم": بأ مره واحدا   داي  جن يسوق مثلام قائدا  

 لك يف ووضع أآخر مبزيان أ ويت مث جدا   حساس عظمي مزيان طريف عىل موازنة حاةل يف جبالن هناك اكن

حدى ترفع ان واحدة جلوزة ميكن مفثلام اتمة، معادةل يف بيضة كفتيه من  اىل والاخرى عىلالا اىل الكفتني ا 

 احلامل العظمي املزيان كفيت احدى ترفع أ ن - احلمكة بقانون - نفسها اجلوزة تكل تس تطيع كذكل الاسفل،

 .الوادي قعر اىل الاخرى وتزنل جبل مقة اىل للجبل

 ويه نورانية، ويه متناهية، غري مطلقة أ هنا حيث الرابنية القدرة يف الامر كذكل هكذا، الامر أ ن فكام

 والانظمة الانتظام مجيع منشأ   هام اللتان التامة والعداةل املطلقة احلمكة معها وتوجد رسمدية، ويه اتيةذ

 شئ لك ومن اكن شئ اي من والصغري والكبري واللكي فاجلزيئ ومصدرها، ومدارها ومنبعها واملوازنة

 ادارة بسهوةل والس يارات مالنجو  تسرّيِ  القدرة تكل فان ذلا.. لترصفها ومنقاد القدرة تكل حلمك مسخر

 طوائف مجيع تسوق بسهوةل، الربيع يف اذلاببة حتيي أ هنا وكام. احلمكة نظام برس وذكل وحتريكها؛ اذلرات

 املتضمنة وابحلمكة نفسه، وابالمر نفسها ابلسهوةل وحتيهيا احلياة ميدان اىل واحليواانت والنبااتت احلرشات
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 يه اليت وجذوعها جذورها يف احلياة فتنفخ فائقة برسعة الربيع يف جشرة تنبت اهنا وكام. املزيان وبرس فهيا

 كجنازة يه اليت الهائةل الارض هذه نفسه وابالمر العادةل احلكمية املطلقة القدرة بتكل حتيي فهىي اكلعظام،

 ببساطة، الربيع يف الشجرة تكل أ حيت مثلام خضمة،
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 الارض حييي س بحانه انه وكام.والنشور احلرش عىل ادّلاةل امنذجوال الامثةل انواع من الآالف مئات موجدة  

 :الآتية اجلليةل الاايت مبضمون فانه تكويين بأ مر

ن) حرضون دلينا مجيع   مه فاذا واحدة   صيحة   ِاالّ  اكنت ا   (.91: يس) (م 

الّ  الساعةِ  أ مر   وما)  (.88: النحل) (أ قرب هوَ  او البرص لكمح ا 

الّ  بعث مك وال خلقمك ما)  (.17: لقامن) (واحدة كنفس   ا 

 نفسها ابلسهوةل نفسه ابالمر مجيعا   هبم يأ يت ومالئيك، وروحاين حيواين هو وما واجلن الانس جبميع يأ يت

 الارسار بقية كتابة ُأجلت وقد هذا. قط فعال   فعل مينع فال الاعظم، املزيان وامام الاكب احلرش ميدان اىل

 .هللا مبشيئة أآخر وقت اىل رغبىت خالف عرش الثالث اىل الثالث الرس من

*  *  * 

 الرابعة احلقيقة

 معا   وظهورها املوجودات لكّية

 مصغرا   مثاال   بعضها وكون الآخر، البعض بعضها مشاهبا   متداخةل، معا ، وظهورها املوجودات وجود ان

 خمت يف التشابه مع وافراده، هأ جزاؤ  الاقسام وبقية ولكّيا   لك   مهنا قسم وكون هل، اكب منوذجا   او للآخر،

 الآخر وظيفة مهنا لك واكامل بيهنا، فامي والتعاون واالتقان، الصنعة نقش يف الوثيقة والعالقة وسكهتا، الفطرة

 وتثبت بداهة، التوحيد تعلن املوجودات، يف الكثرية الوحدة جلهة العديدة النقاط من هذه وأ مثال.. الفطرية

. والانقسام التجزئة التقبل قاطبة الاكئنات أ ن - املهمينة الربوبية هجة من - هروت ظ  احد، واحد صانعها أ ن

 .واللكّي اللك حبمك فهىي

 وادارهتا الربيع، يف واحليواانت النبااتت أ نواع من نوع أ لف ل ربعامئة العد الحيرصها افراد اجياد ان: ذكل مثال

 واعاش هتا خلل، او خطأ   دون من الآخر، البعض يف بعضها تداخل رمغ واحد، منط وعىل واحد، أآن يف معا  

 مثالها من ابتداء   الطيور النواع حمدودة غري افراد خلق وكذا.. واالتقان الصنعة وحسن احلمكة بكامل
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 وجتهزيها اجلو، يف والتجوال الس ياحة عىل القدرة ومنحها - الصقور - الاكب مثالها اىل - احلرشات - املصغر

 يف وخمتها املعجزة الصنعة سكة ووضع اجلو، يف الهبجة ونرث والتزنه واحلركة املعيشة عىل تساعدها بأ هجزة

عتناء بلك ماهيهتا يف الاحدية طغراء وايداع تدبري، بلك اجساهما يف احلمكة خمت وتركيب وجوهها،  ا 

 نسانالا وامداد ابلنبااتت، احليواانت وامداد الطعام، بذرات اجلسم خالاي امداد وكذا.. وتربية

 تمت واملعاونة والامداد السعي هذا وجعل ورعايهتن، الوادلات حبنان العاجزين الصغار وامداد ابحليواانت،

 واحلمكة نفسه وابلفعل نفسه والابداع نفسه ابلنظام الترصف وكذا.. اكمةل رمحة ومضن اتمة حمكة اطار يف

 العنارص واىل الشمس ية، املنظومة اىل - الهائةل الكونية ادلوائر من - التبانة درب جمرة من ابتداء   نفسها،

رة عرانيس وأ غلفة الاوراد برامع واوراق العني حدقة اىل حىت بل الارضية  البطيخ يف الاكمنة والبذور اذل 

 اذلي ان بداهة ليثبت ذكل لك.. واللكي اجلزيئ وحبمك الآخر البعض يف بعضها متداخةل دوائر ك هنا - مثال   -

 ماكن الحيده وكام الوجود، يف شئ لك انصية عىل وخمته سكته وضع أ حد، واحد هو امنا فعالالا هبذه يقوم

 عليه يسهل وكام. اكلشمس عنه، بعيد شئ لك ان رمغ شئ، لك اىل قريب وهو ماكن، لك يف حارض فهو

 ادلم، يف تالكراي أ مور أ صغر ايضا   عليه الختف  الشمس ية، واملنظومة العظمية الكونية ادلوائر امور اصعب

 سهل فهو كثريا   او كبريا   الشئ اكن وهمام. ترصفه ودائرة ادارته خارج يبق  شئ فال. القلبية اخلواطر وأ دق

 ماهية يف الزهرة وخيلق واتقانه، الصقر نظام يف الصغرية احلرشة فيخلق وأ قهل، شئ ك صغر عليه ويسري

 وزهوه، الربيع روعة يف احلديقة وخيلق اعها،وابد احلديقة صورة يف الشجرة وخيلق وانتظاهما، الشجرة

 بل زهيد خبس بسعر مثنا   وأ غاله اتقاان   الاش ياء أ كرث الينا يقّدم وهو. وهيبته احلرش عظمة يف الربيع وخيلق

 هو النعم، لتكل املقّدر المثن أ ن اي "هلل امحلد" و "هللا بسم": االّ  منا اليطلب مث  ا حساان ، الينا حيس نه

 .ختاما   "هلل امحلد" و ابتداء   "الرحمي الرمحن هللا بسم"

 صاحبنا ورأ ى. اكرث بتفصيل واثباهتا الرابعة احلقيقة هذه ابيضاح النور رسائل لقيام نظرا   القدر هبذا نكتفي

 :الثاين املزنل يف الساحئ

*  *  * 
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 اخلامسة احلقيقة

 املواد ووحدة الامكل الانتظام

 ومواد موظفي ووحدة فيه، موجود لك يف بل واجزائه واراكنه الكون مجموع يف الامكل الانتظام وحدة اي
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 املدينة لتكل املرّصفة والافعال الاسامء وكون. العامة هبيئته ومتعلقة ادارته حمور هـي اليت الواسع الكـون

 يف سهانف  يه واملاهية نفسه هو والفعل نفسه هو فاالمس شئ، لك وشامةل حميطة العجيب واحملرش العظمية

 ذكل بناء يف الاساس يه اليت والانواع العنارص وكون الآخر، البعض يف بعضه تداخل رمغ ماكن، لك

دارته ويف الفخم القرص  بقاء مع بقاعها، اكرث يف ابنتشارها الارض بسطح حميطة عليه، الهبجة اضفاء ويف ا 

.. الآخر البعض يف بعضه تداخل رمغ ماكن لك يف واحدة ماهية وذا واحدا ، نفسه والنوع نفسه، العنرص

 هذه سلطان وان ومدبّره، الكون هذا صانع ان  وي ري وي شهد رضورة ويدل بداهة، يقتيض ذكل لك

 والمعني، هل الوزير شئ، مكثهل ليس فرد، أ حد واحد وابنيه، القرص هذا صاحب وان ومربهيا، اململكة

 .القصور عن متعال العجز، عن مزّنه والند، هل الرشيك

ذ الوحدة؛ عىل بذاته دليل هو امنا التام الانتظام ان نعم  اذلي الرشك يسعه فال واحدا ، منظام   يس تدع  ا 

 .واملشاكسة اجملادةل حمور هو

 الارض دوران من ابتداء   - جزئيا   أ م الشئ اكن لكيا   - لكه الكون يف ودقيق حكمي انتظام هناك دام مفا

 والبيض امحلر الكرايت دوران واىل شعوره، منظومة واىل الانسان، س اميء اىل والس نوي، اليويم

 املطلق، واحلكمي املطلق القادر سوى واجيادا   قصدا   ويتدخل يده ميد أ ن لشئ ميكن فال ادلم، يف وجرايهنام

 .االّ  ليس للقبول ومظهرا   ومتلقيا   منفعال   سواه شئ لك يبق  بل

 ابلعمل االّ  اليكون املصاحل، اببراز وتنظميها وتتبعها الغاايت عقّبت وخباصة النظام ومنح ابلتنظمي القيام دام وما

 الانواع وهذه احلمكة، مع يدور اذلي الانتظام هذا ان فالبد والاختيار، النافذة ابالرادة واالّ  واحلمكة،

 بداهة يدل ،املصاحل حول وادلائرة أ نظاران امام ترتاءى اليت احملدودة غري اخمللوقات يف الانتظام من املتنوعة

 بلك ويشهد
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 خيرج شئ فلك الاختيار، بيده اذلي وهو الفاعل، وهو واحد، ومدبرها املوجودات هذه خالق ان حال

منا الوجود اىل  .هو ابختياره منتظمة صورة ويتخذ هو، ابرادته خاصا   وضعا   ويأ خذ هو، بقدرته خيرج ا 

 معرصاهتا وان واحد، الاايم لعدّ  املتديل قنديلها وان واحدا ، املضيف ادلنيا لهذه الوهاج الرساج ومادام

 مزرعهتا وان واحد، احلياة عىل يبعث اذلي رشاهبا وان واحد، املوقد ذا مطبخها وان واحدة، الرمحة ذات

 صانع ان بداهة تشهد الواحدة الآحاد هذه أ ن فالبد وواحد، أ لف اىل واحد.. واحد.. واحد.. واحدة احملمية

 موظفيه كبار يسخر أ نه حىت والسخاء الكرم منهتى  يف لضيوفه كرمي وهو واحد، احبه،وص املضيف هذا
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 .الاحياء ضيوفه راحة لضامن طائعني خدما   وجيعلهم هؤالء

لهية والشؤون احلس ىن الاسامء تكل واحدة   دامت وما  واليت الكون امور ترصف اليت الرابنية والافعال اال 

 "املريب احمليي، املدبر، املصور، احلكمي،" احلس ىن فاالسامء.. العامل احناء لك يف وااثرها ونقوشها جتلياهتا تظهر

 وأ فعال.. ماكن لك يف نفسها يه وامثالها "والعناية والرمحة احلمكة" وشؤون.. ماكن لك يف نفسها يه وامثالها

 الآخر، البعض يف هبعض متداخل مهنا ولك.. ماكن لك يف نفسها يه وامثالها "والرتبية والادارة التصوير"

حاطة واوسع مرتبة امس  يف مهنا ولك  الاسامء تكل لك ن حىت الآخر نقش يمكل مهنا لك أ ن كام وهمينة، ا 

. واحلياة العناية عني احلمكة وتصبح والرمحة، احلمكة عني القدرة فتصبح احتادا ، بعضها مع تتحد والافعال

 واسامء والرزاق واملصور اخلالق امس ترصف يظهر ما، شئ يف احمليي امس ترصف - مثال   - يظهر فعندما

 عىل بداهة يشهد ذكل ان والحماةل فالبد نفسه، وابلنظام ماكن لك يف نفسه، الوقت يف كذكل كثرية اخرى

منا نفسه، ابلطراز ماكن لك يف والظاهرة الشامةل الافعال تكل وفاعل احمليطة، الاسامء تكل مسّم  ان  هو ا 

آمنــا.. دفر  أ حد واحد فاعل  !. وصّدقنا أ

 عليه، وتتوزع الارض سطح حتيط واسسها، وجواهرها املصنوعات مكوانت يه اليت العنارص ومادامت

 الارض ظهر عىل انترش قد - الوحدانية تظهر خمتلفة الختام احلامةل - اخمللوقات انواع من نوع ولك

منا بأ فرادها، الانواع وتكل مبش متالهتا، العنارص تكل أ ن فالبد واحدا،  نوعا   كونه رمغ عليه، واس توىل  يه ا 

 لواحد، م كل
#210 

 الضخمة العنارص تكل املطلقة بقدرته يس تخدم اذلي القادر الواحد ذكل دلى مأ مورة ومصنوعات

.. نظاميون جنود ك هنا الارض من هجة لك يف املتفرقة الانواع تكل ويسّخر طائعات، َخَدمة ك هنا املس تولية

 .القصرية الاشارة هبذه علهيا نقترص وأ وحضهتا، احلقيقة هذه أ ثبتت قد( النور ئلرسا) ان وحيث

ميانية بنشوة املسافر الساحئ صاحبنا أ حّس  فلقد  من التوحيدي والتذوق الامياين الفيض اكتسب ان بعد ا 

 :قلبه خماطبا   ومشاهداته انطباعاته ملخصا   يرتمج فأ نشأ   امخلس احلقائق لهذه فهمه

 .الوس يع الكون لكتاب الزاهية امللونة لصحيفةا اىل انظر

 ..البديع وصّور القدرة قمل جرى كيف

 ..الشعور ل رابب مظلمة نقطة تبق مل

آايته حّرر قد الرب لك ن  .ابلنور أ

177



 :بأ ن ايضا   واعمل

 العامل كتاب حصائف احملدودة غري الابعاد هذه

 ادلهر حاداثت سطور املعدودة غري العصور وهذه

 :احملفوظ احلقيقة لوح يف سّطر قد

 حكمي جمسم لفظ العامل، يف موجود لك

 :كذكل وانصت

 اييح كويدنند رسارس ايحق جويدند دمادم هرىش ميذنند برابر هللا االّ  اهل ال جو
1

 

آية هل شئ لك ويف     نعم؛  .واحد   انه عىل تدل            أ

 .نعم نعم،: معا   وقاال نفسه، الساحئ قلب صّدق وهكذا

--- 
1
هل: معا   ويردد ينطق الوجود يف شئ لك: يعين   الّ  الا  آن لك دوما   ويلهج هللا، ا  : هيتف وامجليع ينطق فاللك.. حق اي: أ

 .املرتمج -.اييح
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شارة الاول املقام من الثاين الباب من الثاين املزنل يف جاءت وقد هذا  الكون ساحئ ماشاهده اىل قصرية ا 

 :ويه امخلس، ديةالتوحي احلقائق من فيه والضيف

هل ال] الّ  ا   والعظمة الكبايء حقيقة مشاهدة: وجوده وجوب يف وحدته عىل دلّ  اذلي الاحـد الواحـد هللا ا 

 الارادة االّ  تقيدها ال الهناية، وعدم ابالطالق الافعال ظهور حقيقة مشاهدة وكذا. والاحاطة الكامل فـي

 اخمللوقات وخلق املطلقة، الرسعة فـي املطلقة لكرثةاب املوجودات اجياد حقيقة مشـاهدة وكذا. واحلمكة

 وغلو الصنعة حسن غاية فـي املطلقة ابملبذولية املصنوعات وابداع املطلق، االتقان يف املطلقة ابلسهوةل

 والتداخل واجلامعية واملعية واللكية اللك وجه عىل املوجودات وجود حقيقة مشاهدة وكذا. القمية

 تدابري مدارات وحدة مشاهدة وكذا. للرشكة املنافية العامة الانتظامات حقيقة هدةمشا وكـذا. واملناس بة

 وحدة وكـذا احمليطة، املترصفة والافعال الاسامء وحدة وكذا. ابلبداهة صانعها وحدة علـ  ادلاةل الاكئنات

 [.الارض وجه عىل املس تولية املنترشة والانواع العنارص

*   *   * 
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 امحد الرابين الامام الثاين ال لف جمدد مدرسة صادف العصور يف جيول العامل يف حئالسا ذكل اكن وحيامن

 الفارويق
1
 اكفة الصوفية للطرق نتيجة امه ان": درسه ثنااي يف يقول الامام اكن. اليه يصغي وبدأ   فدخلها  

 من أ لف   نم ارحج لهو وانكشافها واحدة مسأ ةل وضوح وان واجنالؤها، الاميانية احلقائق انكشاف يه

 ."الكرامات

 الالكم عمل علامء ومن املتلكمني من أ حد س يأ يت انه: السابق يف العظامء بعض قال لقد ": ايضا   يقول واكن

 بل الشخص، ذكل أ ان وايليتين والاسالمية، الاميانية احلقائق مجيع واحضا   اثباات   عقلية بدالئل وس يثبت

 أ نـا هو رمبا
1
 الاميان ان حيث.  

--- 
1
 «الثاين الالف جمدد» حبق امللقب( هـ1014-581) الفارويق الرسهندي الاحد عبد بن امحد هو: الرابين مامالا  

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

 املغولية ادلوةل رصف اىل العزيز املوىل وفّقه .الاسالم متحق ان اكدت  اليت «اكب املكل» فتنة قاوم عليه، عرضت

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

 فانترص «زيب اورنك» الصاحل املكل مثارها من ظهر حىت الهندية القارة يف دعوته تنامت الاكدار، من التصوف

 خادل العالمة بوساطة الاساليم العامل ارجاء يف «النقشبندية» طريقته انترشت. الكفار وهان زمانه يف وناملسلم

 محمد العربية اىل ترمجها «مكتوابت» اشهرها عديدة مؤلفات هل(. هـ1141- 1151) خادل مبوالان املشهور الشهرزوري

 .املرتمج -..جمدلين يف مراد
2
 ىف الكشف اهل شاهد ورمبا. «النور رسائل» هو امنا رجال   وال خشصا   ليس خصالش ذكل ان الزمن اثبت لقد  

 .املؤلف. خشص انه: امهية،فقالوا وال هل القمية اذلى ومبلّغها مرتمجها خشص ىف «النور رسائل» كشفياهتم

#212 

 من خري عةسا تفكر" دس تور وان وحياهتا، ونورها وجوهرها الانسانية الكامالت مجيع اساس هام والتوحيد

 "س نة عبادة
1
 هذا انواع من نوع االّ  وامهيته النقشبندية الطريقة يف اخلفي اذلكر وما الامياين، التفكر خيص 

 ."السايم التفكر

هامتم بلك ويصغي ينصت والساحئ يعمّل، الامام اكن هكذا  :وخاطهبا نفسه اىل رجع مث. ا 

زدايد وان كذا، يقول اهلامم الامام هذا اكن ملا  كسب من اطنان من أ مثن هو ذرة مبقدار ولو الاميان ةقو  ا 

 الاعرتاضات ان وحيث. والوجد الاذواق حالوة من مرة مائة وأ طيب أ ذل هو بل والكامالت، املعارف

 سبيلها وجدت قد - س نة أ لف منذ اورواب فالسفة تثريها اليت - والقرأآن الاميان حول املرتامكة والش هبات
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 اساس يه اليت الاميانية الاراكن زعزعة بذكل وحياولون الاميان، اهل هبا مجونفهيا املؤمنني، قلوب اىل

ذا   فالبد. اخلادلة اجلنة ومفتاح الباقية، احلياة ومدار الابدية، السعادة مياننا نزيد أ ن - شئ لك وقبل - ا   قوة ا 

 .حتقيقي اميان اىل تقليدي اميان من وحنّوهل

 مهنا لك واليت وجدانها، اليت والعرشين التسع الاميانية املراتب هذه عم قدما   لنرس   النفس ايهتا بنا فهيا

يصالها قاصدين الامش اجلبل رسوخ راخسة  الثالث ويه للصالة املباركة والتسبيحات الاذاكر عدد اىل ا 

َ   يرتقرق اذلي الاحياء عامل يف الرابنية والاعاشة الادارة ابب فلنطرق. والثالثون  ونفتحه وعظات، عبا 

 ...فيه ما ونشاهد الثالث املزنل نرى يك( الرحمي الرمحن هللا بسم) مبفتاح

 ورفق اسرتحام بلك طرقه الغرائب، ومجمع العجائب حمرش هو اذلي الثالث املزنل ابب الساحئ فطرق

 حقائق أ ربع هناك أ ن ووجد فيه، ودخل الثالث املزنل هل فبدا "الفتاح هللا بسم"بـ فتحه مث ومن ولطف،

 .الساطعة اكلشمس وتبيهنا التوحيد وتكشف املزنل ذكل تنري حميطة عظم 

*  *  * 

--- 
1
 العظمة كتاب حبان ابن: س نة عبادة من خري ساعة تفكر: حديث: 1/97 الاحياء خترجي يف العرايق احلافظ قال  

 املنصور ابو ورواه املوضوعات يف اجلوزي ابن طريقه ومن ضعيف ابس ناد س نة س تني بلفظ هريرة ايب حديث من

 قول من الش يخ ابو  ورواه جدا ، ضعيف واس ناده س نة مثانني بلفظ انس حديث من الفردوس مس ند يف ادليلمي

 .111ص املشلكة والاحاديث 1/110 اخلفاء كشف وانظر.  هـ ا. ليةل قيام من خري بلفظ عباس ابن
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 "الفتاحية" حقيقة ويه: الاوىل احلقيقة

 جدا ، بس يطة مادة من "الفتاح" امس بتجيل اخملتلفة املتنوعة املنتظمة الصور نم الحيد ما انفتاح أ ي

 .واحد وبفعل واحد، أآن ويف العامل، احناء من طرف لك يف معا   وانكشافها

 الازهار؛ كتفتح الاكئنات رايض يف احملدودة، غري اخملتلفة املوجودات فتحت قد الفاطرة القدرة ان كام نعم،

 بشلك - كذكل منحت فقد. متزيه منفردة وخشصية يناس به، منتظام   طرزا   مهنا لك   "تاحالف " ابمس فأ عطت

 يف الاحياء انواع من نوع أ لف اربعامئة من حياة ذي للك وممتزية، مزينة، موزونة، صورة - اجعازا   اكرث

 واجعب توحيد،ال  عىل دليل اقوى هذا الصور فتح ان نعم،.. واحلمكة االتقان غاية يف ويه الارض، حديقة

لهية، للقدرة معجزة  :الكرمية الآايت تفيده ما حسب اال 
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لامت يف خلق   بعدِ  من َخلقا   ُأهماِتمك بطون يف خيلقمك) هل ال امل كل   هل ربلمك هللا ذلمك   ثالث ظ  الّ  ا   فأ ىنَّ  هو ا 

 (.1: الزمر) (ت رصفون

ن) و_  السامء يف وال الارض يف ىشء   عليه خيف  ال هللا ا  هل ال يشاء كيف الارحام يف ي صورمك ياذل ه   ا 

الّ  و ا  آل) (احلَكمي   العزيز ه   (.1 ،9: معران أ

 وخباصة) متنوعة بصورة الصور فتح حقيقة بيان يف( النور رسائل) الفاضة ونظرا   احلمكة، هذه عىل فبناء  

 :ابلقول هنا تفيونك  الهيا حنيل فنحن(. الرساةل هذه من الاول الباب من والسابعة السادسة املرتبة يف

 الصور فتح أ ن وبشهادهتام، واحليوان النبات لعلمي ادلقيقة والبحوث املتواصةل ادلراسات نتيجة ظهرت لقد

 الاحد الواحد سوى احمليط اجلامع الفعل هذا ميكل ان الميكن ما واالتقان والشمول الاحاطة من هل هذا

 احلمكة، منهتى  وجود اىل حيتاج هذا الصور فتح فعل الن ذكل ويصنعه؛ شئ، لك يرى اذلي املطلق القادر

 االّ  الميلكها كهذه فقدرة. أآن لك ويف ماكن لك يف هتمين مطلقة قدرة مضن الاحاطة ومنهتى  ادلقة، ومنهتى 

 .والساموات الارض مقاليد بيده اذلي الاحد الواحد

 واحدة، واحدة صوره، وفتح ،الانسان خلق فا ن ثالث ظلامت يف املذكورة الكرمية الآية يف جاء فكام نعم

 وابنتظام وزينة، مبزيان الوادلات ارحام يف
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 مث ومن. الوحدانية عىل قاطع دليل بس يطة مادة من نقص، او خطأ   او اختالط، او خلط دون ومتزّي،

 اكفة، للناس نفسها، والصنعة نفسها، واحلمكة نفسها، ابلقدرة وُشولها - الصور فتح - احلقيقة هذه احاطة

 الن ذكل الوحدانية؛ عىل برهان اقوى لهىي اكفة، الارض ارجاء عىل اكفة، وللنبااتت اكفة، وللحيواانت

 .للرشك جماال   اليرتك واحدة وحدة بذاته هو الاحاطة فعل

 س بحانه، اخلالق وجود وجوب عىل( بوجودها) شهدت قد الاول الباب يف عرشة التسع احلقائق ان ومثلام

 ..والوحدانية الوحدة عىل( اطهتاابح) كذكل تشهد فهىي

آها اليت واحلقيقة  :يه الثالث املزنل يف الساحئ صاحبنا رأ

*  *  * 

 " الرحامنية " حقيقة ويه: الثانية احلقيقة

آالف وهجها وَغر رائعا ، مضيفا   - اعيننا امام ظاهرة يه كام - الارض لنا جعل واحدا   هناك ان تعين ويه  بأ
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 عىل املعّدة الذليذة الاطعمة خمتلف من الآالف مئات حتوي مأ دبة الرمحة بتكل لنا وفرش الرمحة، هدااي

آالئه ا حساانته لآالف عظامي   جامعا   خمزان   - وحمكته برمحته - الارض جوف لنا وجعل املائدة، تكل . القمية وأ

 ابخرة ك هنا - الس نوية دورهتا يف الغيب عامل من الارض بتحميهل الرمحة، منهتى  يف تربية برتبيتنا ويقوم

 ك هنا س نة لك ويرسلها وامجلها، لالنسان احلياتية اللوازم صنوف انواع أ جود من الآالف مبئات - جتارية

 تكل من ننتفع أ ن والجل. ومالبس نا أ رزاقنا تقل قطار مبثابة فهيا ربيع فلك معبأ ، قطار او مشحونة سفينة

 ..واحلواس واملشاعر، والرغبات واحلاجات الارزاق نم الآالف بل املئات وهبنا فقد لكها والنعم الهدااي

آل) (الوكيل ونعم هللا حسبنا) الكرمية الآية يرشح اذلي "الرابع الشعاع" يف وحض لقد نعم،  ،(181: معران أ

 وأ حسن. هبا والتذلذ حمدودة غري أ طعمة هضم هبا نس تطيع حبيث  معدة وهبنا قد س بحانه انه هناك وأ ثبت

 وك نه الكبري املشهود العامل هذا ارجاء يف مبثوثة حمدودة غري نعام   حبواسها نس تفيد حبيث  حياة س بحانه الينا

آالهتا نتذوق حبيث ابنسانية س بحانه وأ كرمنا. للنعم مفروشة سفرة  اكلعقل - العديدة بأ
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 من النور يأ خذ يثحب  ا سالما   وعلّمنا. نتذوق ما املعىن ولعامل املادة لعامل متناهية غري هدااي من - والقلب

ميان   اىل وهداان. الشهادة ولعامل الغيب لعامل متناهية غري خزائن رص مبا ونتنور به نس تفيد حبيث ا   من الحي 

 الواسعة الرمحة دلن من زيّن قد منيف عامر قرص الاكئنات هذه فك ن. وهداايهام والآخرة ادلنيا عوامل أ نوار

 وأ ودعت والحتىص، التعد اليت ومنازهل خزائنه مفاتيح نسانالا بيد وسلمت واملوجودات، الاش ياء بأ نفس

 .القرص يف ما لك من لالس تفادة الالزمة واملشاعر الاحتياجات مجيع فطرته يف

 تكل يف "الاحدية" جتليات من جتل   أ هنا البد. شئ وبلك معا ، وابلآخرة ابدلنيا حتيط اليت كهذه فرمحة

 "الواحدية" عىل ابرز مثال لها املقابةل الاش ياء مجيع وُشوهل شمسال  ضياء احاطة ان كام أ ي. "الواحدية"

 فهيا اليت الس بعة والالوان وحرارهتا الشمس ضياء قابليته حسب  وملاع شفاف شئ لك أ خذ فان

 الارض ُشس بأ ن حيمك للعامل احمليط الشمس ضياء يرى اذلي فان ذلا. "الاحدية" عىل مثال وانعاكساهتا،

 يمتكن القطرات، من حىت براق، شئ لك من احلرارة ذي الشمس ضياء ِانعاكس هدتهمبشا وانه واحدة،

آة يف فهىي بصفاهتا، شئ لك من قريبة أ هنا أ ي الشمس، بأ حدية يقول ان  .شئ لك قلب مرأ

 شامةل، ِاحاطة امجلال ذي الرمحن رمحة احاطة فان - الاعىل املثل وهلل - هكذا املثال يف الامر ان فكام

 جتليات وجود وان اجلهات، من هجة اية يف هل رشيك وجود وعدم الرمحن ذكل واحدية ظهرت  اكلضياء،

 وخباصة حياة ذي لك يف والس امي شئ، لك يف املقدسة ذلاته جتل   من ونوعا   الرمحن، ذكل اسامء اكرث أ نوار
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 متكنه حبيث فرد للك جامعة حياة من اجلامعة الواسعة رمحته س تار حتت الرمحن منحه مبا - الانسان يف

 س بحانه، الرمحن ذكل احدية يثبت - معها وروابط عالقات وينسج اكفة الاكئنات اىل هبا يتوجه ان

 .اكن شئ ل ي شئ لك يعمل اذلي " هو " وأ نه شئ، لك دلى وحضوره

 عىل لكه، الكون عىل وهبائه جالهل هيبة يظهر وابحاطهتا الرمحة تكل بواحدية الرمحن ذكل ان كام نعم

 النعم تكل مناذج مجيع وجبمعه الانسان، يف وخباصة حياة، ذي لك يف أ حديته بتجيل فانه. لكها الارض

 ذكل اعضاء يف وغرزها
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 تشتت دون اكفة الاكئنات - هجة من - يتخذ الواحد الفرد ذكل وجبعهل وتنظميها، أ هجزته ويف احلي، الاكئن

 .الانسان يف احسانه انواع زمترك ويعّرف جامهل، رأ فة يعلن ك نه ومأ واه، مسكنه

 البد الواحدة البذرة تكل خفالق. نفسه البطيخ يوجد بذوره من بذرة لك يف فان مثاال ، البطيخ أ خذان فلو

 وبقوانني اخلاصة علمه مبوازين تتجسم وجيعلها وجيمعها منه النواة تكل يس تدرّ  اذ. البطيخ ذكل خالق هو انه

 البطيخ، ذلكل الواحد البديع سوى النواة تكل يصنع أ ن يس تطيع قط شئ هناك فليس. ختصه اليت حمكته

 وبس تان، جشرة مبثابة - الرحامنية بتجيل - الكون اصبح فقد هذا عىل وبناء  . اصال   حمال هل غريه اجياد ان بل

 اصغر خالق يكون ان ينبغي ذلا اكلبذرة، والانسان احلياة ذوو وصار واكلبطيخ، اكلمثرة الارض وغدت

 .لكه الكون رب هو الاحياء أ دق ورب قاطبة الارض خالق هو اءالاحي

 :س بق مما حنصل

 حميطة يه اليت الفتاحية حبقيقة - بس يطة مادة من وفتحها املوجودات مجليع املنتظمة الصور مجيع اجياد ان

 وخباصة ادلنيا احلياة ودخلت الوجود اىل أ تت اليت كذكل الاحياء مجيع تربية وان. بداهة الوحدة يثبت -

 حياهتا لوازم وايصال الانتظام، غاية يف تربية - شئ بلك حتيط اليت الرحامنية حبقيقة - اجلدد القادمني

 أآن، لك ويف ،  ماكن لك يف فرد، لك اىل ووصولها نفسها الرمحة وُشول أ حد، نس يان دون لها وتوفريها

 .كذكل الوحدة تكل يف الاحدية وت ري بداهة، الوحدة ت ظهر  

مَسي مظاهر من يه( النور رسائل) ان وحيث  ايضاح وان احلس ىن الاسامء من "الرحمي" و "احلكمي" ا 

قترصان ذلا. الرسائل من عدة مواضع يف ورد قد اثباهتا مع وجتلياهتا "الرمحة حقيقة" لطائف  عىل هنا ا 

 .الواسع البحر ذكل من القطرة هبذه الهيا الاشارة

آه وما  :هو الثالث املزنل يف وشاهده الساحئ صاحبنا رأ
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*  *  * 
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 والادارة التدبري حقيقة ويه: الثالثة احلقيقة

 منهتى  يف ويه العنارص وادارة والضخامة، الرسعة منهتى  يف ويه الساموية الاجرام ِادارة حقيقة أ ي

 بكامل تتسم ادارة   والضعف، احلاجة منهتى  يف ويه الارضية اخمللوقات وادارة والتشابك، الاختالط

 حقيقة يه أ ي. ببعض وامزتاهجا اختالطها رمغ الآخر، البعض ملعاونة بعضها ويسع  واملوازنة الانتظام

 منيف وقرص خضمة، رائعة ومدينة اكمةل، مملكة ك نه العظمي العامل هذا وجعل مجيعا   أ مورها ادارة يف النظر

 .مزين

 الارض سطح من واحدة صفحة عىل ورسايهنا الادارة تكل جلراين مقتضبة واحدة صورة هنا وس نأ خذ

 ل هنا نظرا  . رمحة تتقطر اليت الواسعة والصحائف اجلبارة ادلوائر تكل اتركني الربيع، يف واحدة حصيفة ويف

 :الآيت النحو عىل مبثال وس نبيهنا العارشة اكللكمة( النور رسائل) من هممة رسائل يف واثبتت وحضت قد

 جندي لك خيص ما خمتلفة،ووفّر وطائفة أ مة أ لف أ ربعامئة نم جيش بتشكيل خارق عظمي خشص قام اذا

 واخلدمات والاعفاءات والتعلاميت والارزاق والاسلحة املالبس من اخملتلفة والطوائف الامم تكل من

 دون أ وانه يف هبا وزّودمه خطأ ، او قصور او نقص أ دىن دون اخملتلفة ابالهجزة وهّجزمه جدا ، املتنوعة اخملتلفة

 وادلقة والاختالط السعة منهتى  يف ويه الادارة تكل أ ن فالبد الانتظام، وبكامل خلط، او خريتأ   أ دىن

الّ  ليس والعداةل والكرثة واملوازنة . الهيا يده ميد أ ن سبب ل ي فالميكن اخلارق، القائد ذلكل خارقة قدرة من ا 

ذ  .الامر والختلط املوازنة تكل ل فسد مدّ  لو ا 

 جيشا   وتدير ربيع لك يف تنشئ غيبية يدا   ان كذكل بأ عيننا نشاهد فاننا هكذا؛ ملثالا هذا يف الامر ان فكام

 القيامة منوذج هو اذلي - اخلريف مومس يف مث الاحياء، من الانواع خمتلف من أ لف أ ربعامئة من مركبا   هميبا  

 اذلي - الربيع ويف. املوت وابمس الوفاة بصور وظائفها من نوع أ لف الاربعامئة مجموع من أ لف ثالمثائة ت عفي -

 حىت. الانتظام بكامل اسابيع بضعة يف الاعظم للحرش منوذج أ لف ثالمثائة تنشئ - والنشور احلرش مثال هو

 انواع اربعة الواحدة الشجرة يف يرينا أ ن بعد س بحانه انه
#218 

 يظهر فانه -املايض الربيع يف يه كام- وأ مثارها وأ زهارها، وأ وراقها، نفسها، الشجرة بنرشه املصغر احلرش من

 واحلامكية الربوبية كامل مضن الواسعة ورمحته املطلق واقتداره وفرديته واحديته وحدانيته ويثبت لنا
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 مبنحه وذكل الارض، وجه عىل ربيع لك حصيفة يف القدر بقمل هذا التوحيد أ مر س بحانه فيكتب واحلمكة،

 اخملتلفة، أ رزاقه من خيصه ما نوع، أ لف أ ربعامئة أ نواعه لغالبا الس بحاين اجليش ذكل من طائفة ولك نوع لك

 املتفاوتة تعلاميته من يالمئه وما املتباينة، أ لبس ته من يناس به وما املتنوعة، ادلفاعية اسلحته من حيتاجه وما

 دون زيانوامل الانتظام بكامل ذكل لك س بحانه فمينح. ولوازمه معّداته مجيع من يوافقه وما اخملتلفة، واعفاءاته

 .ابل عىل الختطر مصادر من املعني، احملّدد وقته يف هل وهيهبا نس يان، او خلط ودون خطأ   او سهو أ دىن

 جبالء التوحيد أ مر فهيا وشاهد فقط واحد ربيع يف فقط واحدة حصيفة الساحئ صاحبنا طالع أ ن وبعد

 :قائال   نفسه خاطب ووضوح

 الاكب احلرش غرابة وتفوق الالوف، عىل تربو اليت ربيع، لك يف احلرش من الانواع هذه أ نشأ   اذلي ا ن

آالف اكفة أ نبياءه وعد اذلي هو  أ هون وهو والعقاب، للثواب والقيامة ابحلرش س يأ يت أ ن والعهود الوعود بأ

 يف رصاحة يقرر اذلي الكرمي، القرأآن يف احلرش حول الاشارات أآالف ومضَّن نفسه، الربيع من قدرته عىل

  من حبق العداةل عني لهو هجمن عذاب أ ن فالشك.. ووعيده س بحانه وعوده عىل الكرمية أآايته من أ لف

 ..اجلالل ذي والقهار اجلبار القدير ذكل امام احلرش حجود يرتكب

آمنــــــا: ايضا   يه فرددت اليه نفسه واطمأ نت  الساحئ صاحبنا حمك هكذا  .أ

 :هو الثالث املزنل يف العامل ساحئ شاهده وما

  *  ** 

 .والرزاقية الرحميية حقيقة يه تكل والثالثون، الثالثة املرتبة ويه: الرابعة احلقيقة

عطاء حقيقة أ ي  وخباصة والضعفاء العاجزين وخباصة الارواح ذوي وخباصة احلياة ذوي مجيع اىل الرزق ا 

 سواء اكفة ارزاقهم اعطاءمه حبرها، ويف جوها ويف جوفها ويف اكفة الارض وجه عىل والصغار الاطفال

 املعنوية او مهنا املََعدية املادية
#219 

 جامدة جافة خشب قطع ومن ايبس بس يط تراب من املعموةل الاطعمة من وذكل ورأ فة شفقة بلك القلبية

خراج ودم فرث بني من الاطعمة تكل أ لطف ا خراج وخباصة اكلعظم  بذرة من الاطعمة من هائةل مكيات وا 

 دون مقننا   اخراجا   أ نظاران وامام املناسب وقته يف ذكل لك فاخراج درهام ؛ التزن ويه اكلعظم صدلة واحدة

 :الكرمية الآية ان نعم،. غيبية يد دلن من الارزاق حقيقة لهو خطأ   او التباس او أ حد نس يان

نَّ )  احلق يف وحترصها والانفاق الاعاشة ختصص اليت (97: اذلارايت) (املتني الق وةِ  ذو الرّزاق   هو هللا ا 
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 :الكرمية الآية وكذا. وتعاىل س بحانه

س َتقّرها ويَعمَل   ِرزق ها هللا عىل االّ  الارض يف دابّة   من وما) بني كتاب   يف لك   ومس َتودَعها م   اليت (1: هود)( م 

 :الكرمية الآية وكذا. وكفالته س بحانه الرب تعهد حتت مجيعها واحليوان الناس أ رزاق تأ خذ

ق ها هللا ِرزقَها ل  حتمِ  ال دابّة   من وك يّن) اّيمك   يَرز   ابن وتعلن تثبت اليت (10: العنكبوت) (الَعلمي   السميع   وهو وا 

 ممن وامثاهلم والعاجزين والضعفاء املساكني بأ رزاق - مشاهد هو كام - يتكفل اذلي هو س بحانه هللا

 بل ابل، عىل هلم طرخت ال مصادر ومن حيتس بوا، مل حيث من الهيم فريسلها يتداركوها، أ ن اليس تطيعون

 ومجيع. شئ غري عىل تتغذى اليت البحار اعامق يف املوجودة احلرشات اكمثال شئ، غري من بل الغيب، من

 وينفق ابرزاقها، س بحانه تكفل قد اليت احليواانت ومجيع الحتتسب، حيث من رزقها يأ تهيا اليت الصغار

 املفتونني اولئك ارزاق يرسل اذلي هو انه حىت - يعرب  لك يف مشاهد هو كام - مبارشة الغيب من فعال   علهيا

 ت ري املشاهدة والظواهر الكرمية الآايت تكل ان فكام. سواه يرزقهم فال الاس باب، س تار حتت ابالس باب

آنية أآايت تبني كذكل هكذا، وتعلهنا وتثبهتا الرزاقية  حياة ذي لك ان متفقة الحتد كونية وشواهد كثرية قرأ

 .جالل ذي احد واحد رزاق حمييةر  كنف حتت ى رىّب 

ختيار اقتدار لها يكون ان دون للرزق احملتاجة ويه الهيا الاجشار ارزاق تسارع ان نعم، رادة والا   ويه والا 

 افواه اىل العجيبة املضخات تكل من املصف  احلليب س يالن وكذا.. هللا عىل متولكة اماكهنا يف ساكنة

 النفقة تكل العاجزين،وانقطاع الصغار
#220 

 الشفقة تكل اس مترار مع والارادة، الاختيار من وشيئا   الاقتدار من جزءا   اكتساهبم بعد عهنم مبارشة

 يأ يت وامنا والارادة القدرة مع متناس با   يأ يت ال احلالل الرزق ان بداهة ليثبت ذكل؛ لك.. لالهمات املوهوبة

 .التولك مينحان الذلين والعجز الضعف مع متناس با  

 اولئك - الاغلب عىل احلرمان اىل القائد للحرص املثري - واذلاكء والاختيار الاقتدار قوة وجود ساق ولقد

 ابلتولك امللكل الاقتدار عدم اوصل بيامن التسّول، يش به ما واىل التذلل اىل هبا، يستشعرون اذلين الادابء

 :مثال   سار حىت والغىن، الرثاء اىل الب هل العوام اغلب

 مرزوقا   تلقاه   جاهل   وجاهل       مذاهب ه أ عيت   عامل   عامل   مك

 دلن من هل ي عط  وامنا والاختيار، الاقتدار بقوة والجيده اخمللوق عليه الحيصل احلالل الرزق ان يثبت مما

 .وافتقاره احتياجه عىل رقّت ورأ فة شفقة عند من اليه وحيسن وسعيه، كّده قبلت قد مرمحة
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 :نوعان الرزق ان غري

 منه املّدخر ان حبيث مقّدر وهو الرابين، التعهد حتت هو اذلي للمعيشة، والفطري احلقيقي الرزق :الاول

 دون يوما   عرشين من اكرث حياته ويدمي الانسان يعيّش ان ميكنه اخرى بصور او دهون بصورة اجلسم يف

 رزقهم ينفد ان دون من يوما   ثالثني او عرشين قبل الظاهر يف جوعا   ميوتون فاذلين. طعاما   يذوق ان

 .العادة ترك ومن التعود سوء من انشئ مرض من بل الرزق، انعدام من موهتم الينشأ   الفطري

 يدمن أ ن بعد الرضوري حبمك يكون اذلي والاصطناعي اجملازي الرزق هو: الرزق من الثاين والقسم

 هو بل وتكفهل الرابين عهدالت  مضن ليس القسم وهذا. الاس تعامل وسوء والارساف ابلتعود عليه الانسان

 .مينعه او مينحه أ ن فاما. س بحانه احسانه اىل اتبع

 وهام - والقناعة ابالقتصاد احلالل السعي ان يعمل من هو فيه، واحملظوظ - الثاين الرزق هذا يف - فالسعيد

 حياته عيدالس  هذا يقيض ذلا الرزق، لكسب فعيل دعاء وهو العبادة، من نوع هو - والذلة السعادة مدارا

 .ممتنا   شاكرا   الاحسان ذكل ويقبل هبناء
#221 

 الشقاء سبب وهام - واحلرص ابالرساف احلالل السعي عن يتخىل من هو الرزق هذا يف التعس والشقي

 .والتشيك والتظمل ابلكسل ابب لك بطرق هيلكها بل حياته فيقيض - وال مل واخلسارة

 الانسان لطائف من وامثالها والفم والاذن والعني والعقل وحوالر  فالقلب رزقا ، تطلب املعدة ان فكام

 س بحانه فهيب. وامتنان شكر بلك منه وتأ خذه الرحمي، الرزاق من رزقها تطلب الاخرى يه ومشاعره

 من لك   خلق قد الرحمي الرزاق ان بل. وتلتذ به وترىض يناس هبا اذلي رزقها رمحته، خزائن من مهنا للك

 ابلرزق يغمرها يك رمحته خلزينة مفتاح مبثابة وامثالها والعقل واخليال والقلب والاذن اكلعني اللطائف تكل

 فاللطائف الاكئنات، وجه عىل املنبسط وامجلال احلسن من القمية اجلواهر خلزائن مفتاح العني مفثلام. الواسع

 أ صل اىل فلرنجع حال لك وعىل.. ابالميان منه تس تفيد معني، لعامل مفتاح مهنا واحدة لك كذكل الاخرى

 .املوضوع

 مقاصده فهيا حيّشد الاكئنات من مس تخلصة جامعة خالصة احلياة خلق قد احلكمي القدير اخلالق ان فكام

 يف خالقا   الرابنية، للشؤون جامعا   مركزا   احلياة عامل يف الرزق جعل كذكل. احلس ىن اسامئه وجتليات العامة

 ويه وحمكهتا الاكئنات خللق غاية ل مه اجملال بذكل ليفسح لرزق،ا وتذوق الاش هتاء غريزة احلياة ذوي

 .س بحانه وتوّدده ربوبيته جتاه وعبودية خضوع بلك يامتن ولكيني دامئني ورىض شكر يف املقابل جعل
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ر جدا ؛ الواسعة الرابنية اململكة أ طراف من طرف لك مّعر قد س بحانه أ نه:  مفثال    ابملالئكة الساموات فعمَّ

 فيه الهبجة واضفاء الروح بث حلمكة - املادي العامل معَّر كام ابالرواح، الغيب عامل ومعَّر حانيني،والرو

 الطيور وخباصة الاحياء بوجود - وأ وان وقت لك ويف منه هجة لك بل والارض، الهواء عامل وخباصة

 دوما   يسعون لهموجع  والانسان؛ احليواانت يف وتذوقه للرزق الاحتياج فغرز. واحلرشات والطويرات

ايمه منتشال   الرزق وراء وجيرهيم وحيركهم يسوقهم هلم تشويق سوط الاحتياج ذكل وك ن. رزقهم وراء  من ا 

الّ  ذكل وما والعطاةل، الكسل  املهمة احلمك من احلمكة هذه امثال ولوال. الرابنية الشؤون حمك من حمكة ا 

 ارزاق جعل كام فطرية وحلاجة وعناء كد   دون  الهيا  تسع للحيواانت املقننة التعيينات جيعل س بحانه لاكن

 .هكذا الهيا تسع  النبااتت
#222 

 للوحدانية وشهادهتام الرزاق المس احلسن وأ وجه الرحمي المس امجلال انواع رؤية تس تطيع عني وجدت ولو

 مدى ترى لاكنت واحد، أآن يف ومشاهدته الارض بسطح لكيا   الاحاطة من تمتكن حبيث اتمة َ   رؤية

مدادا   ميدّ  اذلي ورأ فته الرحمي الرزاق شفقة جتيل يف احلسن ذلة ومدى امجلال متعة  احساان   وحيسن غيبيا   ا 

يف وِنعم بأ طعمة الش تاء، اواخر يف ارزاقها تنفد اكدت اليت احليواانت قوافل رحامنيا    ومنهتى  الذلة منهتى  َ 

 اثداء يف ومعلقة الاجشار هامات عىل وموضوعة النبااتت ايدي يف اايها مودعة التنوع ومنهتى  الكرثة

 مثال   - واحدة تفاحة يصنع اذلي بأ ن تدرك ذكل وعند. رصفة غيبية رمحة خزائن من لها ومرسةل الوادلات

 والاايم والليايل املوامس لك يدير اذلي االّ  يكون ان الميكن خشص، عىل هبا منعام   ، حقيقيا   رزقا   وهيهبا -

 ضيوفه اىل هبا فيأ يت املوامس حماصيل هبا مس تحصال   ويسريها هبا يبحر جتارية كسفينة يةالارض  الكرة وجيعل

 عىل املوجودة الرمحة، وخمت الصمدية، وطغراء احلمكة، وخمت الفطرة، سكة ل ن ذكل الارض، يف املعوزين

 وعىل والفواكه الامثار سائر وعىل لكها الارض تفاح جبني عىل كذكل موجودة الواحدة، التفاحة تكل جبني

 امثالها وصانع ماكل هو احلقيقي وصانعها الواحدة التفاحة تكل ماكل فان ذلا. مجيعها واحليواانت النبااتت

 جشرة ابرئ وهو حديقهتا، يه اليت الضخمة الارض وصانع ماكل وهو الارض سكنة من جنسها واش باه

 ميدان هام الذلين والصيف الربيع ابعث وهو معملها هو اذلي مومسها موجد وهو. مصنعها يه اليت الاكئنات

هل وال هل الرشيك. امجلال ذو واخلالق اجلالل ذو املاكل ذلمك ومنوها، تربيهتا  .غريه ا 

 اكتب ويعّرف الارض، ويه جشرهتا وصانع اكتب يعّرف حبيث للوحدة، واحض رائع خمت يه اذا   مثرة فلك

 ابختام خمت قد الوحدانية أ مر أ ن اىل ويشري حانه،س ب وحدته ويبز الكون، كتاب ويه حديقهتا وخالق

 .الامثار بعدد عديدة تصديق
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 كثرية ملعات واثبات ولبيان احلس ىن الاسامء من( واحلكمي الرحمي) ل مسي مظهرا  ( النور رسائل) ولكون

 الاشارة هبذه أ كتفي وقد. الهيا حنيل النور، رسائل أ جزاء من اجزاء عدة يف الغزيرة وأ رسارها الرحميية حلقيقة

 .املالمئة غري حلاليت نظرا   الكبرية الغنية اخلزينة تكل اىل القصرية

*   *   * 
#223 

 عىل تشهد اليت والثالثني الثالث احلقائق ل مسع وفقين اذلي! هلل امحلد: يقول الساحئ فصاحبنا وهكذا

. شئ لك عنه أ سأ لو  ماكن لك يف عنه أ حبث ظللت واذلي وحدته، وعىل وماليك خالقي وجود وجوب

 املس تقر، الراخس اجلبل بقوة مهنا ولك ظالم، لك تبدد مرشقة ُشس عن عبارة مهنا لك اليت احلقائق تكل

 وحدته، عىل اجلالء غاية يف ابحاطهتا وتدل س بحانه وجوده عىل القطعية غاية يف تشهد بتحقيقاهتا مهنا ولك

 من امياننا حولت قد واتفاقها احلقائق مجموع ا جامع وان. قواي   اثباات   الاميانية الاراكن سائر خاللها وتثبت

 اىل اليقني عني ومن اليقني، عني اىل اليقني عمل ومن اليقني، عمل اىل التحقيق ومن التحقيق، اىل التقليد

 .ريب فضل من هذا.. هلل فامحلد اليقني، حق

ل   جاءت لَقد   هللا هداان أ ن لوال ِلهَنَتديَّ  ك نا وما لهذا َهداان اذلي هلل امحلد) س  ِّنا ر   .(41: الاعراف) (ابحلق َرب

شارة الاول املقام من الثاين الباب يف جاءت وقد هذا  هذا اكتس هبا اليت الاميانية الانوار اىل جدا   قصرية ا 

 :املعظمة الاربعة احلقائق من الثالث املزنل يف مشاهداته يف املش تاق الباحث الساحئ

هل ال] الّ  ا   حقيقة احاطة عظمة مشاهدة: وجوده وجوب فـي وحدته عىل دلّ  اذلي الاحد حدالوا هللا ا 

.. واحليوان النبات فنِ  بشهادة قصور، بال املمكةل احلياة ذوي مـن نوع أ لف ل ربعامئة الصور بفتح الفتاحية،

 كذاو .. والعيان ابملشاهدة نقصان بال املنتظمة الواسعة الرحامنية حقيقة احاطة عظمة مشاهدة وكذا

 مشاهدة وكذا.. نقصان وال خطأ   بال واملنتظمة احلياة ذوي مجليع احمليطة الادارة حقيقة عظمة مشاهدة

 وال بالسهو احلاجة وقت لك فـي املقننة املرتزقني للك الشامةل والاعاشة الرحميية حقيقة احاطة عظمة

قهَا جالهل جل نس يان ََ هل وال ِاحسانه وَُشِلَ  واهل  ن ومَعَّ  املنان احلنـان الرحمي   الرمحن   َرزًّ الّ  ا   [.هو ا 

الّ  لنا عمل ال س بحانك) نك علمتنَا ما ا   (احلكمي العلمي انت ا 

*  *  * 
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 َِ  ايرّب 
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آهل وعىل محمد س يدان عىل وسمل صلِّ  ايرحمي ايرمحن ايهللا. الرحمي الرمحن هللا بسم حبق   امجعني واحصابه أ

 والآخرة ادلنيا يف معران مجيع دقائق عارشات يف احلروف تكل املرضوبة النور رسائل حروف مجيع بعدد

 وكتابهتا النور رسائل نرش يف يعينين وملن يل واغفر حيايت مدة يف وجودي ذرات يف مجموعها رضب مع

 الصادقني النور رساةل ولطلبة واخواننا وال خواتنا وش يوخنا ولساداتنا ولآابئنا مهنا صالة بلك بصداقة

آمني.. الرامحني ارمح اي برمحتك الرساةل هذه ويس تنسخ بيكت ملن وابخلاصة  .أ

 (العاملني رب هلل امحلد أ ن دعوامه وأآخر)

*  *  * 
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 "النور رسائل هممة"

 :مهنام خالصة لمك أ بني وجواب، لسؤال معنوية حماورة مضن الاايم هذه يف اس متعت

 الاميان الجل وهجادها لكية، جهزياتبت  وتسلّحها النور لرسائل العظمية التحش يدات ان: احدمه قال"

 من ادلرجة هبذه  توايل فمِلَ  عنيد، أ عىت ال لزام اكفية مهنا واحدة ان من الرمغ وعىل. ابطراد تزداد والتوحيد

 ذلكل؟ جديدة حتش يدات  والفعالية احلرارة

 ايضا   تعّمر بل وحده، دما  هم صغريا   بيتا   ترمم وال جزئية، ختريبات تعّمر ال النور رسائل ان: هل جوااب   قالوا

 ويه. به وحتيط الاسالم حتتضن - اكجلبال خصورها - عظمية حميطة قلعة وترمم لكية، عامة ختريبات

آن اجعاز وبيدها ايضا   تسع  بل وحده، معني ووجدان خاص قلب ال صالح التسع   القلب ملداواة القرأ

يئَت اليت املفسدة ابلوسائل امللكومة العامة الافاكر وضامد العام،  س نة، أ لف منذ مرتامكة وحشدت لها ه 

 وشعائره وتياراته الاسالمية الاسس حتطم نتيجة الفساد حنو توّجه اذلي العام الوجدان ملداواة وتنشط

 الغائرة الواسعة اجلروح تكل ملداواة تسع  اهنا نعم. املؤمنني عوام وخباصة للجميع العظمي املستند يه اليت

جعاز بأ دوية آنالقر  ا   .والاميان أ

 واعتدة دامغة جحج وجود ينبغي الغائرة، واجلروح الواسعة، والشقوق الرهيبة، اللكية التخريبات هذه فامام

 ترايق أ لف يفوق ما اخلواص من لها جمّربة أ دوية ووجود ورسوخها، اجلبال وبقوة اليقني حق بدرجة جمهّزة

 .لها الحدّ  عالجات يضايه ما املزااي من ولها وترايق

آن املعنوي الاجعاز من النابعة النور رسائل هممة يه هذه  هذا يف هبا تقوم اذلي الوقت ويف الكرمي، للقرأ

 مدارجه يف ريق ومصدر لالميان حمدودة غري ملراتب انكشاف مدار بكوهنا حتظ  فهىي قيام، أ مت الزمان
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 ."املتناهية غري السامية

 .لمك أ مجلهتا كثريا ، هللا وشكرت اكمةل، فسمعهتا. طويةل ماكملة جرت املنوال هذا وعىل

 النوريس سعيد

*  *  * 
#226 

% 

 التاسع الشعاع

 العارشة لللكمة املهم والتذييل الالحقة من الاوىل القطعة

مِ   الّرحمي الّرمحنِ  هللا بس 

بَحانَ ) ونَ  وحنيَ  ت مسونَ  حنيَ  هللا فس   _  ت ظهِرونَ  وحنيَ  وَعش يا   وال رِض  الّسمواِت  يف احلَمد   وهل   ت صِبح 

رج   ِرج   امليتِ  من احليَّ  خي  يي احليّ  من املّيَت  وخي  ونَ  وكَذكِلَ  موهِتا بعدَ  ال رَض  وحي  َرج  آايتِهِ  ومن  _  خت   أ ن   أ

آايتهِ  ومن  _  تنترَِشونَ  برََش   أ نمت   اذا مث   ت راب   من َخلَقمك   لهيا ِلتَسك نوا أ زواجا   أ نف ِسمك   من لمك   َخلَق أ ن أ  وَجَعلَ  ا 

 َ نَ  ورمحة   َمَودة   ينمَك  ب آايتِهِ  ومن  _  يَتَفكّرونَ  ِلَقوم   لآايت   ذكِلَ  يف ا   واخِتالف   والارِض  الّسمواِت  َخلق   أ

آايتِهِ  ومن_  للعاملني لآايت   ذكِلَ  يف انّ  َوأ لواِنمك    أ لِسنِتمك    مك أ بتِغاؤمك   والهّنارِ  ابلّيلِ  َمنام   ذكلَ  يف ان فضهِلِ  من وا 

ونَ يس ِلَقوم   لآايت   آايتِهِ  ومن_  َمع   موهتا بعد ال رَض  به في حيي ماء   الَسامءِ  من وي زّنل   وطمعا   خوفا   الَبَق  ي ريمك    أ

آايتِهِ  ومن_  يعِقلونَ  لقوم   لآايت   ذكلَ  يف انّ   ال رِض  من دعوة   َدعامك   اذا مثّ  بأ مرهِ  وال رض   الّسامء   تَقومَ  انّ  أ

جونَ  أ نمت   اذا ه   مث ّ  اخللَق  يَبدؤا اذلي وهوَ _  قاِنت ونَ  هل   لك   وال رِض  ّسمواِت ال  يف َمن وهل  _  خَتر   وهوَ  ي عيد 

 (18 ـ 18: الروم)  (احلكمي   الَعزيز   وهوَ  وال رِض  الّسمواِت  يف ال عىل املثل   وهل   عليهِ  أ هون  
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 الاميان حمور من رميةالك الآايت هذه تبينه ملا كبى وجحة قواي   برهاان  ( التاسع الشعاع) هذا يف س ن بنّي 

 .عليه ادلاةل املقدسة السامية الباهني ومن. احلرش وهو وقطبه،

 كتبه اذلي( احملاكامت) مؤلّفه ختام يف س نة ثالثني قبل( القدمي سعيد) كتب ان لطيفة رابنية لعناية وانه

 :يأ يت ما( الاجياز مظان يف الاجعاز اشارات) لتفسري مقدمة

آيتني يفرس سوف: الثاين املقصد  .اليه وتشريان احلرش تبيّنان أ

 خنو: بـ ابتدأ   ولكنه
1
 .الكتابة هل تتح ومل وتوقف،. الرحمي الرمحن هللا بسم 
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 ثالثني بعد التفسري ذكل لبيان وفّقين اذ - وأ ماراته احلرش دالئل وبعدد - الكرمي للخالق وشكر شكر فأ لف

آاثر اىل نظرفا) الاوىل الآية بتفسري وتعاىل س بحانه فأ نعمَ  س نة،  موهِتا بعدَ  الارَض  حييي كيَف  هللا رمحتِ  أ

 فأ صبحت س نوات، عرش حنو بعد وذكل (90:  الروم) (قدير شئ لك عىل وهو املوىت مل حيي ذكلَ  ِان

. اجلاحدين املنكرين أ خرس تا قويتان ساطعتان جحتان وهام( والعرشين التاسعة اللكمة) و( العارشة اللكمة)

 بتفسري وانعم وتعاىل س بحانه عيلّ  أ فاض للحرش، احلصني احلصن ذكل بيان من تس نوا عرش حوايل وبعد

 سامية مقامات تسعة عن عبارة( التاسع الشعاع) فهذا. الرساةل هذه فاكنت ، الشعاع لهذا املتصدرة الآايت

 .هممة مقدمة مع الكرمية الآايت الهيا أ شارت مما

--- 
1
 .املرتمج - اذن: تعىن الشاملية، الكرماجنية ابللهجة كردية لكمة: خنو  
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 املقدمة

 :نقطتان املقدمة هذه

 الروحية والفوائد احلياتية النتاجئ بني من - جامعة واحدة نتيجة وابختصار اوال   س نذكر

. الاجامتعية والس امي الانسانية للحياة العقيدة هذه رضورة مدى مبينني - احلرش لعقيدة

 مبينني - ابحلرش الاميان لعقيدة العديدة احلجج بني نم - واحدة لكية جحة كذكل ونورد

 .والش هبة ريب يداخلها ال حيث ووضوهحا بداههتا مدى ايضا  

 الاوىل النقطة

 الآخرة عقيدة أ ن عىل الادةل مئات بني من - قيايس وكمنوذج - املثال سبيل عىل أ دةل اربعة اىل سنشري

ثهل كامالته مجيع واساس دية،والفر  الاجامتعية الانسان حلياة الاساس أ س يه  .وسعادته وم 

 :الاول ادلليل

 للموت ومفجعة   مؤملة   تبدو اليت احلاةل تكل يتحملوا ان الميكهنم البرشية، نصف ميثلون اذلين الاطفال ان

الّ  والوفاة  ذكل. "ابجلنة الاميان" من الناش ئة املعنوية القوة من اللطيف الرقيق وكياهنم انفسهم يف جيدونه مبا ا 

 ل دىن وتبيك والصمود املقاومة من التمتكن اليت الرقيقة طبائعهم امام املرشق الامل ابب يفتح اذلي الاميان

 الصغري ايخ ان":  نفسه ابجلنة املؤمن الطفل فيحاور. ورسور وفرح هبناء العيش من به فيمتكنون. سبب

 يشاء، حيث اجلنة من يرسح اذن فهو اجلنة، طيور من طريا   الآن أ صبح تويف، اذلي احلبيب صديقي او
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الّ . "منا وأ هنأ   أ فضل ويعيش  وكذكل - امثاهل أ طفاال   يصيب اذلي املوت لهدم ابجلنة الاميان هذا فلوال وا 

 املعنوية القوة تكل - الكبار
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 رهحمجوا مجيع عندئذ   فتبيك ونغّصها، حياهتم ودلّمر نفس ياهتم، وحلّطم والقوة، هلم الحيةل اذلين الولئك

 يصبحوا او  مشاعرمه وتغلظ احاسيسهم متوت أ ن فاما. عيوهنم باكء مع وعقل وقلب روح من ولطائفهم

 .التعسة الضاةل اكحليواانت

 :الثاين ادلليل

. "ابلآخرة الاميان"بـ القب شفري عىل ومه ويصبون يتحملون امنا البرشية، نصف مه اذلين الش يوخ ِان

 احللوة دنيامه ابب انغالق من وال علهيم، العزيزة حياهتم شعةل انطفاء قرب من والسلوان الصب والجيدون

الّ  وجوههم يف امجليةل  يف احلس مرهفي واصبحوا اكالطفال عادوا اذلين الش يوخ فهؤالء. الاميان ذكل يف ا 

 ابالمل هعلي ويصبون والزوال املوت من الناشئ ال لمي القاتل اليأ س ذكل يقابلون امنا وطبائعهم، ارواهحم

الّ . الآخرة احلياة يف  ابلشفقة اجدر مه اذلين - والاهمات الآابء هؤالء لشعر ابلآخرة الاميان هذا فلوال وا 

 نفس يا   واضطرااب   روحيا   رضاما   - الهادئة واحلياة والسكينة الاطمئنان اىل احلاجة أ شد يف مه واذلين والرأ فة

 أ لمي عذاب اىل احلياة والنقلبت رهيبا ، مظلام   جسنا   ولتحولت ت،رحب مبا ادلنيا علهيم ولضاقت قلبيا ، وقلقا  

 .قاس  

 :الثالث ادلليل

 جتاوز من والمينعهم مشاعرمه، فورة الهيّدئ الاجامتعية احلياة حمور ميثلون اذلين واملراهقني الش باب ان

 عالقاهتم يف ضلالاف السري واليؤّمن ونزواهتا، انفسهم طيش والمينع والتخريب، الظمل اىل احلدود

الّ  الاجامتعية  الطائشون املراهقون هؤالء لقلب هجمن عذاب من اخلوف هذا فلوال هجمن، انر من اخلوف ا 

 الانسانية احلياة وحلّولوا للغالب، احل مك   حيث والعجائز الضعفاء عىل تتأ جج حجمي اىل ادلنيا بأ هواهئم المثلون

 . سافةل حيوانية حياة اىل السامية

 :لرابعا ادلليل

. الامني وملجأ ها احلصينة وقلعهتا سعادهتا جنة ويه ولولهبا ادلنيوية احلياة جتمع مركز يه العائلية احلياة ان

الّ  العائلية احلياة لروح سعادة فال. اخلاصة ودنياه عَامله هو فرد لك بيت وان  والوفاء اجلاد املتبادل ابالحرتام ا 
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 الصادقة والرأ فة امجليع، بني اخلالص
#230 

الّ  الوفية املتبادةل والرمحة اخلالص الاحرتام هذا حيصل وال. والايثار التضحية حد اىل تصل اليت والرمحة  ا 

 الحدود حياة ظل وحتت هل الهناية زمن يف رسمدية ومعّية دامئة ورفقة أ بدية صداقة عالقات بوجود ابالميان

: نفسه الزوج حيّدث حيث نزهية وفيّة وصداقة   نقية خالصة واخّوة   مرموقة حمرتمة أ بوة   عالقات تربطها لها،

ن ضري فال اخلادلة، واحلياة الابد عامل يف وصاحبيت حيايت رفيقة هذه زوجيت ان"  او دممية الآن اصبحت ا 

 بلك وأ حض  والرأ فة، الوفاء يس توجبه ما اقىص لتقدمي مس تعد فأ ان ذلا س يأ يت، أ بداي   جامال   لها ان اذ جعوزا ،

 يكنّه كام العجوز لزوجته ورمحة حبا   الرجل هذا يكنّ  أ ن ميكن وهكذا.. "ادلامئة الصداقة تكل تتطلبه ما

 دامئة ومفارقة أ بدي فراق يعقهبا مث ساعتني او ساعة تس تغرق صورية وصداقة حصبة فان واالّ . العني للحور

 مصطنعا ، واحرتاما   ازية،جم رمحة االّ  تعطي ان والميكهنا. والس ند لها اساس ال ظاهرية وصداقة حصبة لهىي

 الرمحة تكل عىل وس يطرهتا النفسانية والشهوات املصاحل تدخل عن فضال   املشاعر، حيواين وعطفا  

 .التطاق حجمي اىل ادلنيوية اجلنة تكل عندئذ   فتنقلب والاحرتام

 وتعود الاجامتعية، الانسان حبياة تتعلق اليت النتاجئ مئات بني من ابحلرش لالميان واحدة نتيجة فان وهكذا

آنفا ، املذكورة الاربعة ادلالئل تكل عىل قيست ما اذا والفوائد، الاوجه مئات لها واليت الهيا،  وقوع أ ن ي درك أ

 دالةل اظهر اهنا بل. اللكية وحاجاته السامية الانسان حقيقة ثبوت كقطعية قطعي وحتققها احلرش حقيقة

 واكرث أ معق حتققا   حتققها مدى يقدر ان وميكن. مهنا شهادة   وحضوأ   والاغذية، الاطعمة اىل املعدة حاجة من

 مبثابة وحيوية وهممة سامية يه اليت ماهيهتا تصبح حيث. احلرش احلقيقة، هذه من الانسانية سلبت ما اذا

 .واجلراثمي امليكروابت ومأ وى نتنة جيفة

 واجامتعه، واخالقه الانسان ونبشؤ  املعنيني من والاخالق والس ياسة الاجامتع علامء هذا اىل فليصغ

 !.؟ العميقة الغائرة اجلروح هذه ويضمدون س يداوون ومباذا ؟ الفراغ هذا س ميل ون مباذا ويبينوا وليأ توا
#231 

 الثانية النقطة

 وهو احلرش حقيقة عىل - لها الحرص اليت الباهني بني من - واحدا   برهاان   شديد ابجياز النقطة هذه تبني

 :الآيت النحو وعىل. الاميانية الاراكن سائر شهادة ةخالص من انشئ

 الباهني ومجيع نبوته، دالئل مجيع مع وسمل عليه هللا صىل محمد س يدان رساةل عىل ادلاةل املعجزات مجيع ان
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 عليه هللا صىل دعوته ل ن. وتثبهتا علهيا وتدل احلرش، حقيقة عىل معا ، مبجموعها تشهد صدقه، عىل ادلاةل

 تدل اليت وجحجه معجزاته مجيع وأ ن. احلرش عىل - التوحيد بعد - انصبّت قد املباركة حياته لطوا وسمل

. احلرش ويه نفسها، احلقيقة عىل تشهد تصديقهم عىل الآخرين وحتمل السالم علهيم الانبياء صدق عىل

 ووحضهتا، البداهة درجة اىل "الكرام الرسل" من الصادرة الشهادة رقّت اليت "املزنةل الكتب" شهادة وكذا

 :الآيت النحو وعىل. نفسها احلقيقة عىل تشهدان

آن املقدمة ففي  أ حقيّته تثبت اليت - وحقائقه وجحجه معجزاته جبميع يشهد - املعجز البيان ذو - الكرمي القرأ

آن ث لث أ ن حيث ويثبته، احلرش حدوث عىل -  داةل جلية أآايت القصار، السور أ غلب وأ وائل تقريبا ، القرأ

آن أ ن أ ي. احلرش عىل آالف نفِسها احلقيقة عن ينئب الكرمي القرأ آايته من بأ شارة   او رصاحة الكرمية أ  ويثبهتا ا 

 -:  مفثال  .  جبالء ويظهرها ، بوضوح

 (1: التكوير) (ك ّورت   الشمس   اذا)

 (1: احلج)  (عظمي شئ الّساعَةِ  َزلَزةلَ  ان َربمّك اتقوا الناس   أ هيا اي)

 (1: الزلزةل) (زلزالها ض  الار  زلزلت اذا)

 (1: الانفطار)  (انفَطرت الّسامء   اذا)

 (1: الانشقاق)  (انشقت   الّسامء   اذا)

 (1: النبأ  )  (يتساءلون معّ )

 (1: الغاش ية)  (الغاش ية حديث   أ اتكَ  هلّ )
#232 

آن فيثبت  وأ نه فيه، بالري احلرش ان سورة أ ربعني يقارب ما مفتتح يف وأ مثالها الآايت هبذه الكرمي القرأ

 دالئل الاخرى ابلآايت ويبني منه، والبد جدا   رضوري حدوثه وان الكون، يف الامهية غاية يف َحدث  

 .احلقيقة تكل عىل مقنعة خمتلفة

آايته من لآية   واحدة   اشارة   تمثر كتااب   ان ترى فيا  الاسالمية، ابلعلوم املعروفة والكونية العلمية احلقائق تكل أ

آايته من فأآال بشهادة فكيف  هبذا اجلحود يكون أ ال ؟ ساطعة اكلشمس ابحلرش الاميان تبني اليت ودالئهل أ

 !؟ حمال مائة يف وحماال   ابطال   ذكل يكون أ ال! ؟ قاطبة الكون اكناكر بل الشمس اكناكر الاميان

 يف يقة،حق  بال اهنا أ و ابلكذب عظمي عزيز   سلطان لالكم والوعيد الوعد أآالف يوَص  ان ميكن هل ت رى
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ب لئال احلرب غامر اجليش خيوض حني  .سلطان من صادرة اشارة   ت كذَّ

 من التعد ما فرىّب  انقطاع، دون قران   عرش ثالثة وهمينته حمكه دام اذلي العظمي املعنوي السلطان فكيف

 نهم  واحدة اشارة تكفي أ ال واحلقيقة، احلق عىل وأ دارها وزاّكها والنفوس، والقلوب والعقول الارواح

 احلقيقة هذه يدرك ال اذلي أ ليس!  املثبتة الواحضة الرصاحة أآالف فيه أ ن علام   ؟ احلرش حقيقة الثبات

 ؟ مثواه النار تكون ان احملضة العداةل من يكون أ ال ؟ جاهال   امحق الواحضة

 قد والازمنة، العصور من لفرتة مهنا لك   حمكت اليت مجيعها املقدسة والكتب الساموية الصحف ان مث

آالف صّدقت  وذكل وموجز، خمترص لها بياهنا ان مع - احلرش حقيقة يف الكرمي القرأآن دعوى ادلالئل من بأ

آن بيهّنا اليت القاطعة احلقيقة تكل - وعرصها زماهنا مبقتىض  مجيعها، العصور عىل حمكه ساد اذلي الكرمي القرأ

 .ايضاهحا يف وافاض جبالء بيهّنا لكه، املس تقبل عىل وهمين

*   *   * 

صة القاطعة احلجة تكل - البحث مع انسجاما   -( املناجاة) رساةل أآخر يف جاء ما نص هنا ي درج  امللّخِ

 الاميان والس امي الآخر، ابليوم الاميان عىل ودالئلها الاميانية الاراكن سائر شهادة من والناش ئة للحرش،

 .مناجاة صورة وعىل ، موجز سلوباب جاءت حيث والشكوك، الاوهام تبدد واليت والكتب، ابلرسل
#233 

آن تدريس من وفهمت   وسمل عليه هللا صىل الرسول بتعلمي أ دركت لقد.. الرحمي ايريب"  ان: احلكمي القرأ

آن مقدمهتا ويف مجيعها، املقدسة الكتب  الرسول مقدمهتم ويف مجيعهم، السالم علهيم والانبياء الكرمي، القرأ

 الاسامء جتليات ان اىل واالتفاق ابالجامع ويشريون ويشهدون لّونيد وسمل، عليه هللا صىل الاكرم

آاثرها الظاهرة وامجلال، اجلالل ذات احلس ىن  وأ هبرَ  أ سطعَ  دواما   س تدوم اكفة، العوامل ويف ادلنيا، هذه يف أ

 نور أ هبى ب ستمثر الفاين، العامل هذا يف مناذهجا املشاهدة وأآالءها الرمحة ذات جتلياهتا وان.. الآابد أ بد يف

 ادلنيا احلياة هذه يف - يمتلّوهنا اذلين املش تاقني اولئك وأ ن.. السعادة دار يف دوما   وستبق  تأ لق، وأ عظم

 مجيع وان.. خادلين معها ويظلون الابد، اىل ويصحبوهنا والّود، ابحملبة سريافقوهنا وشوق بلهفة   - القصرية

 ومه الاولياء ومجيع وسمل، عليه هللا صىل الاكرم رسولال مقدمهتم ويف النرية الارواح ذوو ومه الانبياء

 امياان   يؤمنون اولئك لك... النرّية النافذة العقول منابع ومه الصديقني ومجيع املنورة، القلوب ذوي اقطاب

 بأ ن الضالةل اهل وينذرون الابدية، ابلسعادة البرشية ويبرشون عليه، ويشهدون ابحلرش معيقا   راخسا  

 والآايت الباهرة املعجزات مئات اىل مستندين اجلنة، عاقبهتم بأ ن الهداية اهل ويبرشون ر،النا مصريمه
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 الوعد أآالف من لكها املقدسة والكتب الساموية الصحف يف وتكرارا   مرارا   - ايريب - ذكرته ما واىل القاطعة،

 تقتيض اليت املقدسة وصفاتك اجلليةل، وشؤونك ربوبيتك، وسلطان جالكل عزة عىل ومعمتدين.. والوعيد

 املعدودة غري وكشفياهتم مشاهداهتم عىل وبناء   وامجلال، واجلالل واحلمكة والعناية والرمحة اكلقدرة احلرش

آاثر عن تنئب اليت  وعني اليقني عمل بدرجة هو اذلي اجلازم واعتقادمه امياهنم عىل وبناء  . ورحشاهتا الآخرة أ

 .اليقني

 ايذا وايقهار واجلالل والعظمة العزة وايذا الكرمي، الوعد وايصادق رحميواي وايرمحن وايحكمي قدير فيا

 اجلليةل وصفاتك وعودك ولك اوليائك لك ابلكذب ت وِصَ  ان عن متعال وانت ومزّنه ، مقّدس   انت. اجلالل

 الادعية لتكل اس تجابتك بعدم ربوبيتك سلطان قطعا   يقتضيه ما حتجب او فتكّذهبم،.. املقدسة وشؤونك

 والطاعة، والتصديق ابالميان اليك انفسهم وحببوا وأ حّبوَك، احببهتم اذلين الصاحلني عبادك من الصادرة

 بتجاوزون اذلين اولئك احلرش، اناكرمه يف والكفر الضالةل أ هل تصّدق أ ن من مطلق ومتعال مزّنه فأ نت

 وعظمة جالكل بعزة خّفونيس ت واذلين ولوعودك، كل وتكذيهبم وعصياهنم بكفرمه وكبايئك عظمتك عىل

 .ربوبيتك ورأ فة أ لوهيتك
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 والقبح الظمل هذا من ونزنهها الواسعة ورمحتك املطلقني وجامكل عدالَتك هناية وال حد بال نقدس فنحن

 من والحيىص اليعدّ  ومبا الكرام، الرسل من الالآف بأ ن قوة من أ وتينا ما بلك ونؤمن ونعتقد. املتنايه غري

 عىل اليقني وعمل اليقني وعني اليقني حبق شاهدون مه اليك املنادون مه اذلين والاولياء صفياءوالا الانبياء

 يف لكيا   تنكشف اليت احلس ىن اسامئك وجتليات البقاء، عامل يف احساانتك وكنوز الاخروية رمحتك خزائن

 صادقة بشاراهتم وان وواقع، صدق اشاراهتم وان وحقيقة، حق الشهادة هذه ان ونؤمن.  السعادة دار

 اذلي "احلق" امس من عظمي شعاع - احلرش اي - الكبى احلقيقة هذه بأ ن يؤمنون مجيعا   فهؤالء.. وواقعة

 .احلقيقة بعني ويعلموهنم احلق، دائرة مضن منك ابذن عبادك فريشدون وُشسها، احلقائق مجيع مرجع هو

آتنا ارشاداهتم، وحبرمة هؤالء، دروس حبق!  فياريب  النور، ولطالب لنا اخلامتة، حسن وارزقنا اكمال   امياان   أ

آمني.. لشفاعهتم أ هال   واجعلنا  ."أ

*   *   * 

 املعجزات وان الساموية، الكتب مجيع بل الكرمي القرأآن صدق تثبت اليت واحلجج ادلالئل ان فكام وهكذا

 حتقق وهو اليه، يدعون ما امه بدورها تثبت مجيعهم، الانبياء بل هللا حبيب نبوة تثبت اليت والباهني
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 ووحدته الوجود واجب وجوب عىل الشاهدة واحلجج الادةل اغلب فان كذكل. علهيا وتدل الآخرة

 مظهر واعظم والالوهية الربوبية مدار يه اليت البقاء وعامل السعادة دار عىل شاهدة بدورها يه س بحانه،

 س بحانه وجوده ل ن - الآتية املقامات يف س ي بني كام - ابواهبا وانفتاح ادلار تكل وجود عىل شاهدة ويه هلام،

 الربوبية امثال - املقدسة واوصافه احلكمية، وشؤونه احلس ىن، اسامئه واغلب اجلليةل، وصفاته وتعاىل،

 البقاء عامل وجود تس تلزم بل وتالزهما، الآخرة مجيعها تقتيض - والعداةل واحلمكة والعناية والرمحة والالوهية

 .ايضا   الرضورة بدرجة والعقاب للثواب والنشور احلرش وتطلب  وبالوج بدرجة

 - الآخرة وهو - الوهيته سلطان حمور ان فالبد أ بدي، أ زيل أ حد   واحد   وهو موجودا ، هللا دام ما نعم،

 جالل ذات ويه الاحياء، يف والس امي الاكئنات هذه يف تتجىل املطلقة الربوبية دامت وما.. ايضا   موجود

 ظاهرة ورأ فة وحمكة وعظمة
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 ثواب، دون مهال   اخللق ترتك بكوهنا ظن اي املطلقة الربوبية عن تنفي ابدية سعادة هناك أ ن فالبد واحضة،

 .فهيا ادلخول من والبد قطعا   موجودة ادلار تكل أ ن اي. الغدر من الرأ فة وتصون العبث، من احلمكة وتبئ

نعام من الانواع هذه دامت وما  امام وظاهرة مشاهدة والرمحة والعناية والكرم واللطف انوالاحس اال 

 من فالبد احلجاب، وراء رحمي رمحن رب وجود عىل وتدلنا متت مل اليت القلوب وامام تنطفئ مل اليت العقول

 اخلداع من الاحسان وتصون مداه، الانعام يأ خذ اي الاس هتزاء من الانعام لتنقذ خادلة، ابقية حياة

 وتبئ وجوهها، فيمت النقمة من الرمحة وتنجي حتققها، لتس تمكل العبث من العناية وتنقذ حقيقته، ليس تويف

 نعمة   والنعمة حقا ، احساان   الاحسان جيعل اذلي ان ، نعم. العباد عىل ليفيضا الاهانة، من والكرم اللطف

 .هذا يتحقق ان البد نعم،.. واخللود البقاء عامل يف خادلة ابقية حياة   وجود هو حقا ،

 متداخةل كتابة   كتاب، أ لف مائة صغرية، ضيقة حصيفة ويف الربيع فصل يف يكتب اذلي القدرة قمل دام وما

 مائة ووعد تعهد قد القمل ذكل صاحب وان. اعيننا امام جيل   واحض هو كام والتعب، والنصب خطأ   دون

 اوسعَ  ماكن يف خادلة، كتابة نّهول كتب  اماممك، املكتوب الربيع كتاب من اسهل كتااب   ل كتنبّ  مرة أ لف

 حبرية تقرأ ونه ول جعلنمك ابدا ، اليفىن كتاب فهو.. املتداخل اخملتلط الضيق املاكن هذا من وأ مجلَ  وارحبَ 

 بالريب، ك تبت قد اذن الكتاب ذكل اصول فان اوامره، مجيع يف الكتاب ذكل يذكر س بحانه وانه!. واجعاب

 .امجليع اعامل حصائف فيه وس تدّون النشور،و  ابحلرش وهوامشه حواش يه وس ت كتب

 ومئات اخمللوقات، كرثة عىل احتواؤها حيث من عظم  امهية ذات اصبحت قد الارض هذه ومادامت
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 ومركزه وخالصته الكون قلب صارت حىت املتبدةل، اخملتلفة والارواح احلياة ذوي انواع من الالوف

كرت. خلقه وسبب ونتيجته وزبدته  مجيع يف( والارض السموات رب) يف كام للسموات ا  صنو  دامئا   فذ 

 واخلواص املاهيات هذه لها اليت - الارض هذه هجات ش ىت يف حيمك أآدم ابن ومادام..  الساموية الاوامر

 مقاييسه وفق حوهل حتوم املصنوعات اكرث جاعال   هل، الاحياء اكرث مسّخرا   خملوقاهتا اغلب يف ويترصف -

 وينظمها، لفطرية،ا حاجاته وحسب وهواه،
#236 

 بل وحدمه، واجلن الانس نظر اليلفت حبيث ماكن لك يف مهنا العجيبة الانواع وينسق ويزيهنا، ويعرضها

 فنال الكون، ماكل من الاس تحسان نظر حىت بل قاطبة، والكون السموات اهل نظر ايضا   يلفت

 مبا فاظهر عالية، وقمية عظمية، يةامه  - اجلهة هذه من - هل واصبحت والاس تحسان، والتقدير الاجعاب

 النفيسة، ومثرهتا العظم ، نتيجهتا هو وانه الاكئنات، خلق حمكة من املقصود هو انه وهمارة عمل من أ ويت

 مجيل بشلك وينّظمها س بحانه، للخالق البديعة الصنائع يعرض لكونه ولكن.. الارض خليفة فهو والغرو

ح وكفره، صيانهع  عذاب ُأجل فقد ادلنيا، هذه يف جذاب  املهمة هبذه ليقوم وُأهمل ادلنيا يف ابلعيش هل ومس 

 .بنجاح

دّ  حاجات وهل وطبعا ، خلقة   واملزااي املاهية هذه هل اذلي - أآدم البن ومادام آالم الشديد، ضعفه مع الحت   وأ

 خمزان   العظمية هائةلال  الارض هذه جيعل ما املطلقة والرأ فة القدرة من هل قدير، رب   - الاكمل جعزه مع الت عدّ 

موال وحانوات   هل، الرضورية الاطعمة ل نواع ومس تودعا   الانسان، حيتاهجا اليت املعادن ل نواع عظامي    لل 

 ..يريد مبا ويزوده ويربيه والرأ فة العناية بعني اليه ينظر س بحانه وانه هبا، يرغب اليت اخملتلفة

، وهو اليه، نفسه وحيّبب الانسان، بّ حي - احلقيقة هذه يف كام - س بحانه الرب ومادام  ابقية، عوامل وهل ابق 

ري  الازيل اخلالق هذا سلطان عظمة وان حمكته، وفق شئ لك ويعمل عدالته، وفق الامور وجي 

 هذه والمعر جدا ، القصري الانسان معر واليكفهيام القصرية، ادلنيا هذه الحترصهام حامكيته ورسمدية

 والعصيان، الظمل وقائع من يرتكبه ملا ادلنيا هذه يف جزاء دون الانسان يظل يثح . الفانية املؤقتة الارض

 النظام ينايف مما اتمة، وشفقة اكمةل برأ فة ورابه عليه انعم اذلي مواله جتاه وعصيان وكفر اناكر من يقرتفه وما

س نه جامهل وخيالف فهيا، اليت الاكمةل واملوازنة العداةل وخيالف للكون، املنسق  القايس الظامل يقيض اذ ،وح 

 اليت - املطلقة العداةل تكل ماهية ان فالشك. العيش من بشظف يقضهيا البائس املظلوم بيامن براحة، حياته

آاثرها يشاهد  البائسني املظلومني مع العتاة الظاملني بعث عدم مطلقا ، والترىض أ بدا ، التقبل - الاكئنات يف أ
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 .املوت امام معا   يساوون اذلين

 سامية، ماكنة هل ووهب الارض، من الانسان واختار الكون، من الارض اختار قد املكل ماكل مادامو 

 والاصفياء والاولياء الانبياء واختار والعناية، الاهامتم وأ واله
#237 

 وجعلهم والتسلمي، ابالميان اليه انفسهم وحبّبوا الرابنية، املقاصد مع انسجموا اذلين ومه الناس، بني من

. الساموية ابلصفعات اعداءمه وأ ّدب الاعامل يف والتوفيق ابملعجزات واكرهمم هل، اخملاطبني احملبوبني لياءهاو 

ماَمهم احملبوبني هؤالء بني من واصطف   فنّور. وسمل عليه هللا صىل محمد وهو أ ال واعزتازمه، خفرمه ورمزَ  ا 

س الامهية، ذات الارضية الكرة نصف بنوره  ك ن حىت عدة، قرون طوال الامهية، ذوي البرشية ومخ 

لقت قد الاكئنات  اذلي ابلقرأآن واجنالهئا به، ب عث اذلي ابدلين وظهورها به، مجيعا   غاايهتا لبوز ل جهل، خ 

مر   احملدودة غري اجلليةل خدماته عىل ياكفأ   أ ن يس تحق فبيامن. عليه ُأنزل  هل، اهل وهو حمدود غري مديد بع 

ال  وهل مطلقا ، يعقل وهل ميكن، فهل!  وتعب ونصب جماهدة يف س نة وس تون ثالث وهو معرا   قىض أ نه ا 

 ويصري هنائيا   يفىن وان! ؟ بروحه حيا   الآن يكون وأ الّ ! ؟ معا   وأ حباؤه وامثاهل هو ي بعث أ الّ  احامتل اي هناك

 .مرة أ لف أ لف وحاشاه.. لك مث.. لك ؟ العدم اىل

نت ولقد.. حياته الكون صاحب من ويطلب ويريده بعثه اىل عويد العامل حقائق ومجيع الكون ان نعم، َّ  يّب

 ال مش اكجلبل يعتب منه لك عظامي ، اجامعا   وثالثني بثالثة واثبتت السابع الشعاع وىه "الكبى الآية" رساةل

الّ  يصدر مل الكون هذا بأ ن جّحته، قوة يف الّ  ملاك   وليس أ حد، واحد   يد من ا   لتوحيدا فاظهرت. أ حد لواحد   ا 

لهىي الكامل حمور انه - بداهة   واملراتب الباهني بتكل -  مجيع   يتحول وال حدية ابلوحدة أ نه وبّينت. وقطبه اال 

 تتحقق ووجودها الآخرة ومبجئ. هل مسّخرين وموظفني الاحد، الواحد ذلكل مستنفرين جنود   مبثابة الكون

 العبث من وتبأ   العامة حمكته وت زّنه الظمل، من وتنجو املطلقة عدالته وتسود السقوط، من وتصان كامالته

 وتنَقذان املطلقتان وقدرته عزته وتبدو املشني، التعذيب من وت نقذ مداها الواسعة رمحته وتأ خذ والسفاهة،

 .جليةل مزنهة   وتتجىل س بحانه صفاته من صفة لك وتتقدس اذلليل، العجز من

 والعقاب الثواب دار أ بواب وان س يحدث، والنشور احلرش وان س تقوم، القيامة ان مطلقا   والريب فالبد

 ونكتة دقيقة مسأ ةل يه اليت "مادام"بـ املبتدئة املذكورة الس تة الفقرات هذه حقائق يف ما مبقتىض س ت فتح،

 ومركزيهتا، الارض امهية تتحقق يك: وذكل ابهلل لالميان ادلقيقة الناكت مئات بني من لطيف مغزى ذات

 وامهية
#238 
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 وليك.. ورهبام والانسان الارض خلالق والسلطنة والرمحة واحلمكة العداةل   تتقرر وليك.. وماكنهتا نسانيةالا

 يرى وليك.. الابدي والاعدام الفناء من البايق الرب اىل واملش تاقون احلقيقيون والاحبّاء الاولياء ينجو

هم .. دامئني ورىض امتنان يف الاكئنات جعلت يتال اجلليةل خدماته ونتاجئ معهل، ثواب وأ عّزمه وأ حهّبم أ عظم 

 من حمكت ه وتبأ   العجز، من قدرته وتتزّنه والتقصري، النقص من الرسمدي السلطان كامل يتقدس وليك

 .الظمل عن عدالته وتتعاىل السفاهة،

 .مطلقا   فهيا الريب الآخرة فان موجودا   جالهل جل هللا مادام: واخلالصة

*    *    * 

آنفا   املذكورة - الثالثة الاميانية الاراكن تثبت وكام  يس تلزم كذكل. عليه وتشهد دالئلها جبميع احلرش - أ

 عىل قوية شهادة ويشهدان احلرش، ايضا   "تعاىل هللا من ورشه خريه وابلقدر ومبلئكته،" الاميانيان الركنان

 :الآيت النحو عىل عليه، ويدالن البايق العامل

 دالئل بدورها يه عبوديهتم، ووظائف املالئكة وجود عىل ادلاةل واملاكملات اتواملشاهد ادلالئل مجيع ان

 س تعمران اللتني والنار واجلنة السعادة ودار الاخرة، وعامل البقاء وعامل الغيب، وعامل الارواح عامل وجود عىل

ذن - ميكهنم املالئكة الن والانس، ابجلن لهىي اب   فاملالئكة ذلا .ويدخلوها العوامل هذه يشاهدوا ان - ا 

 وجتواهلم املذكورة العوامل تكل بوجود - البرش قابل اذلي السالم عليه كجبيل - ابالتفاق خيبون املقربون

 بدهية الاميان يكون كذكل مهنا، القادمني لكم من نرها مل اليت امرياك قارة وجود بدهية نعمل اننا فكام. فهيا

 نؤمن وهكذا.. والنار واجلنة الآخرة ودار البقاء عامل وجود عن - تواتر مائة بقوة وهو - املالئكة به اخبت مبا

 .ونصدق

*    *   * 

 بدورها يه - "والعرشين السادسة اللكمة" يف جاءت كام - "ابلقدر الاميان" تثبت اليت ادلالئل وكذكل

 من اعيننا امام اهمانر  ل ن ذكل الاكب، املزيان عند الاعامل وموازنة الصحف، ونرش احلرش، عىل دالئل

 يف حياة ذي للك ووقائعها احلياتية الاحداث وكتابة واملزيان، النظام أ لواح عىل شئ لك مقّدرات تدوين

 احلافظة، قواه
#239 

 الانسان والس امي روح ذي للك الاعامل دفاتر وتثبيت. املثالية الالواح سائر ويف ونواه، حبوبه ويف

 ومن احلمكة، ذي التقدير ومن التامة، الاحاطة ذي الَقَدر من القدر اهذ لك.. حمفوظة أ لواح يف واقرارها
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 كبى، حممكة ل جل االّ  يكون أ ن الميكن والامانة، احلفظ ذات الكتابة ومن املتناهية، ادلقة ذي التدوين

 كتابةوال  احمليط، التدوين ذلكل أ بدا ، والفائدة اطالقا ، مغزى يبق  فال واالّ . دامئني وعقاب ثواب ولنيل

ن   اي. واحلقيقة احلمكة خالف هو ما اذن فيقع. الامور أ دق وحتفظ تسجل اليت  مجيع فان احلرش حيدث مل ا 

 مطلقا ، يكون ان الميكن وهذا!  وتفسد متسخ سوف الَقدر بقمل كتبت اليت الكون لكتاب احلقة املعاين

الّ  ليس هذاين هو بل الاكئنات، هذه اكناكر. حمال يف حمال هو بل قط، احامتل هل وليس  .ا 

 :تقدم مما حنصل

 وعىل وحدوثه، النشور وعىل ووجوده، احلرش عىل دالئل بدورها يه امخلسة الاميان اراكن دالئل مجيع ان

 التام والانسجام الاكمل الوفاق من فانه ذلا عليه، وتشهد تس تدعيه بل. ابواهبا وانفتاح الآخرة ادلار وجود

آن ثلث يبحث ان  التزتعزع، اليت والباهني الاسس من هل ملا احلرش عن باكمهل البيان ملعجزا الكرمي القرأ

 .الاساس احلجر ذكل عىل يرفعها اليت حقائقه مجليع وركزية أ ساسا   وجيعهل

 (املقدمة انهتت)

*  *  * 

 العارش الشعاع

 ىف لك   وادرج ل،الاوائ النور طالب نّظمه. عرشة اخلامسة اللمعة من اعتبارا   "الفهرس" رساةل عن عبارة

 .اجملموعات من موضعه
#240 

% 

 عرش احلادي الشعاع

 ثـمـرة

 دنزييل جسن مثار من

 :الرساةل هذه

 عن حقيقي دفاع لنا فليس املطلق، والكفر الزندقة لصد "النور رسائل" ترفعه الاميان دفاع

 .لالميان االّ  النسع  فنحن ادلفاع، هذا االّ  - هذا جسننا يف - قضيتنا

 .املباركة امجلع اايم من يومني يف "دنزييل" جسن أ مثرها مثرة طرةخا ويه
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 النوريس سعيد
#241 

 المثرة رساةل

 الرحمي الرمحن هللا بسم

ننِيَ  بضع السجن يف فَِلبثَ )  (41: يوسف) (س ِ

 املسجونني قدوة هو السالم عليه يوسف ان الكرمية الآية هذه ارسار من نفهم

 من غفريا   عددا   ان وحيث. "يوسفية مدرسة" من عا  نو  اذا   السجن فيصبح. ورائدمه

 قسام   ويدّرسوا يتدارسوا ان هلم ينبغي ذلا مرتني، املدرسة هذه دخلوا قد النور طالب

 ابلسجن، مساس ولها النور رسائل اثبتهتا اليت الاميانية املسائل خالصة من

 وها. الرتبية لتلقي حةاملفتو  املدرسة هذه يف والسلوك الاخالق ولتقومي هبا لالسرتشاد

 .اخلالصات تكل من بضعا   نبنّي  اوالء حنن

 النوريس سـعيد

 الاوىل املسأ ةل

 :يأ يت كام "الرابعة اللكمة" يف ايضاهحا مت اليت املسأ ةل هذه تلخيص ميكن

 قناخال  ِنَعم من خالصة نعمة   اليوم الينا حيملها اليت والعرشون الاربع الساعات هذه هو حياتنا مال رأ س ان

 لكتهيام حياتينا يف رضوري هو وما يلزمنا، ما الساعات هذه من ساعة بلك لنكسب جالهل، جل الكرمي

 .والاخروية ادلنيوية

 نرصف بيامن اخلادلة، الاخروية حلياتنا - املفروضة الصلوات الداء اكفية ويه - واحدة ساعة نرصف مل وما

 ادلنيا احلياة هذه سبيل يف ساعة وعرشين ثالاث  
#242 

 الفادح اخلطأ   هذا نتيجة نعاين اننا جرم فال. سلمي عقل اليس تصوبه جس امي   خطأ   ارتكبنا قد نكون القصرية،

 نقاوة وتلوث الاخالق، صفو تعكري اىل مبجموعها املؤدية وظلمهتا، الروح وانقباض وقسوته، القلب غلظة

 دروس من نفيد ناكد فال الضجر، فيصيبنا. املعىن خاوية ايئسة ممةّل  رتيبة حياتنا متيض هذا وفوق.. الروح

 .مبينا   خرساان   هبذا فنخرس بنا، ويرىق يربينا ما والابتالء الامتحان حمنة ومن اليوسفية، املدرسة هذه

 تتحول احملن واوقات الابتالء ساعات من ساعة فلك امخلس، الصلوات اداء يف واحدة ساعة رصفنا اذا اما
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 يف واصبحت اخللود، صفة - الساعة هذه ببكة - اكتسبت قد الفانية الساعات فك ن العبادة، من يوم اىل

 هذه وتصبح.. القنوط ظالم الروح عن ويتبدد اليأ س حسب القلب عن فتزناح.. ابقية أ بدية ساعات حمك

.. السجن اىل ادلخول يف السبب اكنت رمبا وذنوب، اخطاء من ارت كب ما لبعض كفّارة العبادة من الساعة

 مع فيه وجند.. النافعة ادلروس فهيا نتلق  مدرسة السجن ويغدو ابلسجن ابتالئنا حمكة نكتشف كلوبذ

 .والسلوان العزاء والبالء املصيبة يف اخوتنا

 ادلنيا من حظه وراء يلهث َمن تصيب اليت اخلسارة فداحة يبني مثال ايضا   "الرابعة اللكمة" يف ذكر وقد

 :وهو الاخرة عن ويعزف

 احامتل يكون رمبا - اليانصيب مقار بطاقة رشاء يف ميلكها لرية وعرشين اربع من عرشا   او مخسا   يدفع من هناك

 ساعة وعرشين اربع من واحدا   اليرصف بيامن - معه املشرتكني من الف لوجود أ لف من واحدا   هبا الفوز

 اعامهلم خمتت اذلين للمؤمنني - هبا وزالف احامتل ان علام  . اخرواي   خادلا   كزنا   تّرحبه بطاقة رشاء يف ميلكها

 علهيم الكرام والرسل الانبياء مجيع ذكل اكد كام. أ لف من وتسعامئة وتسعني تسع بيقني هو - ابحلس ىن

 .العد الحيرصمه اذلين والاصفياء الاولياء وحتقيقا   كشفا   وصّدقهم السالم،

 البالد امر يعنيه َمن ولك السجن مسؤولو هالي يراتح ان ينبغي - النور رسائل من - البليغ ادلرس فهذا

 واملس تجريين هجمن جسن عذاب من املشفقني املؤمنني من أ لف ادارة ان ابلتجربة ثبت قد النه. وشؤوهنا

 اذلين والاخالق، العقيدة فاسدي ومن الصالة، اتريك من عرشة ادارة من بكثري اسهل يه مهنا، ابهلل

 .احلرام عن احلالل ميزيون وال اوجسهن ادلنيا بعقاب الا اليرتدعون
#243 

 الثانية املسأ ةل خالصة

 أ يقن جميئه ان بل ابدا ، منه المفرّ  املوت أ ن من مجيال   ايضاحا   ووحضهتا "الش باب مرشد" رساةل بينت مثلام

 الياكد مؤقت مضيف السجن هذا ان وكام. اخلريف لهذا الش تاء تعاقب ومن الهنار، لهذا الليل جمئ من

 .املرسعة القوافل طريق عىل مقام وترحال حل ومكزنل اكلفندق، كذكل فادلنيا جديد، من ميل   ىتح يفرغ

 هذه من اكرث شيئا   يطلب أ نه البد املقابر اىل هبم ويدفع مرة، مائة ساكهنا من مدينة لك يفرغ اذلي فاملوت

 .مهنا رفعة واعظم الفانية احلياة

 :ىه وخالصهتا وكشفهتا، املدهشة، قةاحلقي هذه لغز "النور رسائل" حلّت ولقد

 هو هل معضةل اكب ويشلك الانسان ابل سيشغل ما اعظم فان الي غلق، القب وابب الي قتل، املوت مادام
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 .املنفرد القب جسن من واخلالص  هذا املوت جالد يد من النجاة

آن نور من بفيض - جازما   اثباات   النور رسائل اثبتت ولقد  وخالصته عالجا   املعضةل لهذه نا - الكرمي القرأ

 :يه

ما املوت أ ن  العمل من ترسحي هو او مجيعا ، قرابه وذوي واحبته، املرء يصيب اتم وفناء ابدي، اعدام هو ا 

 .ووثيقته الاميان بشهادة السعادة قصور اىل لدلخول سفر وجواز أ فضل، أآخر عامل اىل لذلهاب

 بعد منّور ومضيف خادلة روضات اىل ابب هو او يقة،حس  وبرئ مظمل انفرادي جسن اما فهو القب أ ما

 .ادلنيا جسن من الرساح

 :وهو مبثال احلقيقة هذه "الش باب مرشد" رساةل اثبتت وقد

 يشرتك خسية جوائز متنح عظمية دائرة خلفه جدار، عىل تستند مشانق اعواد السجن هذا فناء يف نصبت

 فردا   فردا   اليه فس ندع  امليدان، ذكل اىل لن دع  دوران، تظرنن  امخلسامئة املساجني وحنن. لكهم الناس فهيا

ما! جناة فال ابينا، أ م شئنا  امر تسمل": او. "املش نقة واصعد اعدامك أ مر تسملّ  تعال": منا للك س ي قال أ نه فا 

 السجن
#244 

 ماليني كترحبّ  ببطاقة فزت فقد!  برشاك": يقال او. "املفتوح الباب هذا من وادخهل الابدي الانفرادي

 ."خذها هيا اذلهبية، اللريات

 ابلتعاقب املشانق يصعدون اانسا   ونرى وهناك هنا منترشة ادلعوة هذه اعالانت نشاهد اوالء حنن فها

 عىل اصبحنا وقد خلفها، الواقعة اجلوائز دائرة اىل للبلوغ وسلام   درجا   يتخذها َمن ومهنم يتدىل، َمن ومهنم

 ادلائرة تكل موظفي كبار يرويه ما اىل استنادا - العني رأ ي نراه ك ننا - ادلائرة كلت يف يدور مبا جازم يقني

 .الشك التقبل صادقة رواايت من

 ظاهرها حلوايت، مع امخلر وقناين الطرب أآالت احداهام حتمل طائفتان، - االثناء هذه يف - جسننا دخلت

 الثانية امجلاعة اما. تناولها يف ويرغّبوننا الينا ايقدموهن ومه الانس، ش ياطني دس هّتا السموم، وابطهنا العسل

 لنا، هدااي يقدموهنا مباركة، ومرشوابت طيبة مأ كوالت مع اخالقية ومنشورات تربوية كتب ايدهيم ففي

 :التام واليقني الاكمل والاطمئنان ابالتفاق لنا ويذكرون

 هبا ورضيمت قبلمتوها ما فاذا والاختبار، انلالمتح الا يه ما مأ كوالت من لمك الاوىل الطائفة تقدمه ما ان

 هذه حامك ابمس اليمك نقّدهما اليت - هبداايان رضيمت اذا اما املشانق، يف اماممك ماثل هو كام مصريمك فس يكون
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 بطاقة وتس تلمون الاعدام من فستنجون واذاكر تعلاميت من الكتب تكل مايف وتلومت - وبأ مره البالد

 لمك نقوهل مبا صّدقوا. وفضال   منه وكرما   السلطان من هدية العظمي، ابلرحب لتفوزوا ة،ادلائر  تكل من اجلائزة

 او احملّرمة - املعسةل احللوى تكل من حذار ولكن.. الهنار وحض يف ترونه ك نمك راخسا   اعتقادا   به واعتقدوا

 صعودمك حلني الالآم هنام فتقاسون السموم، أ ثر من شديد مبغص بطونمك تلّوت مهنا الكمت فلو - املريبة

 .املشانق

لهىي القدر س هَيب املثال، هذا غرار عىل وهكذا  اعامهلم وخمتت ابلطاعة، حياهتم قضوا اذلين للمؤمنني اال 

 من والفسق الضالةل يف املامتدون اولئك أ ما. ادلنيا يف أ جلهم ينهتىي أ ن بعد التنضب أ بدية خزائن ابحلس ىن

 مظمل انفرادي جسن يف يزجّون او - ابلآخرة اليؤمن ملن - هنائيا   اعداما   ونفس ي عدم رهبم اىل يثوبوا ان دون

 شقاهئم قرار يتسلمون فهؤالء الروح، ببقاء اميانه مع وسفهه غّيه يف يامتدى ملن ابدي
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 ياءالانب  من الفا وعرشون واربعة مائة الصادق اخلب هبذا خيب نعم. ابملائة وتسعني تسعا   يبلغ بيقني الابدي

 السالم علهيم
1
 الاولياء من مليوان   وعرشين واربعة مائة من اكرث وخيب تصدقهم، معجزات ايدهيم وبني ،

آاثر املقتفني( ارسارمه هللا قدس)  َمن كذكل به وخيب وذوقا، كشفا به ُأخبوا مبا واملصدقني الانبياء أ

 احملققني العلامء من العدّ  الحيصهيم
1
 وفكرا   عقال   وتصديقهم دعوامه اثبتوا ذلينا والصديقني واجملهتدين 

 فهؤالء. الطائفتني تلكام من الافذاذ اولئك به أ خب ما يقينا فأ خبوا القاطعة، واحلجج ادلامغة ابلباهني

 البرشية وُشوس الانسانية رّواد ومه - واحلقيقة احلق اهل من الغفرية وامجلاعات العظمية الثالث الطوائف

 الرصاط واليسكل بأ وامرمه، الهيمت من فياخسارة.. وتواترا   اجامعا   احلقيقة بتكل مجيعا خيبون - وامقارها

 وتسعني تسعا يبلغ بيقني وهو - املؤمل مبصريه واليكرتث ابرشاداهتم، الابدية السعادة اىل املؤدي السوي

 بل واحد، خمب ولق عىل واستنادا اخلطورة، من واحد احامتل فيه طريقا اليسكل أ نه حني يف - ابملائة

 ..أ طول اكن ولو أآخر طريقا به يستبدل

 عقهل، فََقد قد اذ عليه، اكرسة وحوش انقضاض عن اذلابب بلسع يلهتىي شقي معتوه او بسكري أ ش به فهؤالء

 اذلين اخملبين اولئك من الصادرة الصادقة التبليغات رمغ النه انسانيته؛ ودّمر روحه، وافسد قلبه، واضاع

 الابدية، والسعادة ابجلنة احملقق الفوز اىل املؤدي والاسهل الاقرص الطريق ترك فقد عدّ ال الحيرصمه

 .حامت الابدي والشقاء هجمن جسن اىل به يؤدي واذلي واضيق، وأ وعر منه اطول طريقا   واختار

 شهر جسن فيه او رة،اخلطو  من ابملَائة واحد احامتل فيه ادلنيا يف قصريا   طريقا اليلج - قلنا كام - الانسان بيامن
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 دون من او طويال، اكن ولو اخر طريقا عليه يفضل بل. اكذاب   يكون وقد واحد، خمب لكم عىل وبناء واحد

 .الرضر من خلوه جملرد وذكل نفع،

--- 
1
 ائةثالمث ذكل من الرسل الفا، وعرشون واربعة الف مائة: قال ؟ الانبياء عدة وفاء مك هللا ايرسول: قلت: )ابوذر قال  

 وانظر(. حصيح حديث: احملقق قال 9818 ت1/111 املصابيح مشاكة) امحد الامام رواه( غفريا   جام   عرش ومخسة

 (.44 - 1/41)الارانؤوط حتقيق املعاد زاد
2
 متردا ، الزاندقة اشد واحفمت املاديني، الفالسفة أ عىت أ مجلت اليت النور رسائل: هو احملققني العلامء اولئك احد ان  

 امجليع، متناول يف ويه واملبارزة، التحدي ميدان يف وساق قدم عىل قامئة وماتزال خلت، اليت س نة العرشين الطو 

 .املؤلف -. تفنيدها دون قراءهتا واحد اي فبوسع
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 هدااي ورسور رىض بلك نقبل ان ابلسجن املبتلني معارش حنن لنا فينبغي هذه، الامر حقيقة دامت مفا

 او دقائق، بضع ومتعة الانتقام، يف دقيقة ذلة ان كام اذ السجن؛ مصيبة من ل نفس نا لنثأ ر ةالثاني الطائفة

 عرش الآخر والبعض س نة، عرشة مخس بعضنا فيه فيقيض السجن، اىل بنا زجت قد السفاهة يف ساعات

 جنالس وانف - اذن فعلينا.. الاحاكم من ثالاث   او س نتني او س نة او س نوات، مخس وأآخرون س نوات،

 س نتني وحنّول مثلها، العبادة من اايم اىل القليةل الساعات هذه الثانية، القافةل هدااي بقبولنا حنّول ان - رامغ

 من س نة ثالثني او س نة بعرشين ونبدل. اخلادل العمر من س نة وثالثني عرشين اىل عقابنا من ثالاث   او

. هجمن جسن من جناة وس يةل علينا الصادرة الاحاكم فتكون اخلادلة الس نوات ماليني السجن يف مكوثنا

زاء وترس الاخرى حياتنا تبتسم وحيهنا  احملنة تكل من ل نفس نا ثأ ران قد بذكل ونكون. وحزهنا دنياان باكء ا 

 .الاخالق لتقومي تربوية مدرسة السجن ان حقا واظهران

 ابلنظام، خملني سفهاء وحس بومه قتةل، جمرمني ظنومه من أ ن امره، يتولون ومن السجن مسؤولو فليشاهد

 انفعني أ عضاء وغدوا القومي واخللق امجليل الادب فهيا يتعلمون مباركة تربوية مدرسة طالب اصبحوا قد

 شكر اجزل رهبم فليشكروا.. والعباد للبالد

*  *  * 
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 الثالثة املسأ ةل

 :يه وخالصهتا مفصال   "الش باب مرشد" يف ذكرها س بق عبة، ذات حادثة ويه
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 اعدادية مدرسة عىل يطل اذلي "شهر اسيك" جسن ش باك امام جالسا امجلهورية عيد اايم احد يف كنت

 جفأ ة يل فرتاءت ورسور، بهبجة وفناهئا املدرسة ساحة يف ويرقصن يلعنب اليافعات طالباهتا واكنت.. للبنات

 يقارب ما مجموع من مخسني من حنوا   أ ن: فرأ يت: س نة مخسني بعد حالهن اليه يؤول ما معنوية شاشة عىل

 بلغن دماميت جعائز اىل حتولن قد مهنن عرشة وان. القب يف ويعذبن تراب اىل يتحولن طالبة الس تني

 التقزز نظرات من الآالم يقاسني حس هنن، وتشوه وجوههن شاهت العمر، من والامثنني الس بعني

 رأ يت نعم!..  ش باهبن اايم عفهتن يصنّ  مل حيث واحلب، الاجعاب مهنم يتوقعن كنّ  اذلين من والاس هتجان

 اىلّ  فارسعوا السجن، زمالء من البعض انتباه أ اثر ساخنا   باكء املؤملة حالهن عىل فبكيت قاطع، بيقني هذا

 .مس تفرسين

 ."عين انرصفوا... وحايل الآن دعوين": هلم فقلت

 خلف ما فان الش تاء، اىل واخلريف الصيف هذا س يؤول كام اذ خبيال، وليس حقيقة رأ يته ما ان أ جل،

 س نة مخسني بعد ما حوادث اظهار أ مكن فلو. والبزخ القب ش تاء الشيب، خريف ووراء الش باب صيف

 اهل حوادث وعرضت - السيامن كجهاز جبهاز - الفائتة س نة امخلسني حلوادث ذكل ميكن مثلام املس تقبل من

 ويتذلذون الآن منه يفرحون ما عىل مرا   باكء اولبكو  ولتأ ملوا لتقززوا اذن املس تقبل، يف واحواهلم الضالةل

 .احلارض الوقت يف احملّرمات من به

 "شهر اسيك" جسن يف امايم املعروضة املعنوية الشاشة مشاهد اىل ومنرصفا   التأ مل، يف غارقا   كنت وبيامن

 :يل قائال   للضالةل ويرّوج السفاهة، اىل يدعو ال نيس الش يطان ميثل ك نه معنوي خشص امايم انتصب اذ

 .عنا واليك وشأ ننا، دعنا هبا الآخرين ومنتع احلياة ذلائذ جبميع نس متتع ان نريد حنن -
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 :قائال فأ جبته

 املوت متناس يا   ضئيل وذوق جزئية ذلة عىل حصوال والسفاهة الضالةل أ حضان يف بنفسك تريم مادمَت  -

آبه غري  :فاعمل اذا   به، أ

 مرعبة، موحشة عظمية مقبة فهو العدم، اىل وانهتى  واندثر مات قد - ضاللتك حسب - لكه "املايض" ان

 ابحلياة ينبض قلبا متكل أ وكنت عقل من مسكة كل اكنت ان ذلا الآاثر، فهيا وبليت اجلثث فهيا رّمت قد

 كوأ حباب ل قاربك احملدود غري الفراق انواع ومن الابدي، املوت من - ضاللتك مبقتىض - املتودلة الآالم فان

 .جدا قصرية فرتة يف تتذوقها اليت املسكرة اجلزئية الذلة تكل تزيل املعدودين غري
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 هو بل اميانك، انعدام بسبب وذكل. كذكل كل معدوم "فاملس تقبل" كل، ابلنس بة معدوم املايض ان وكام

 مارا   - الوجود اىل ويبز يأ يت املسكينة املوجودات من أ حد من مفا.. ميتة مظلمة رهيبة موحشة ساحة

الّ  - ابحلارض  فان - عقكل حبمك - العوامل بتكل مرتبطا لكونك وانت العدم، اىل ويقذفه املوت جالد ويقبضه ا 

 العنيفة، والاضطراابت الشديد والقلق املوجعة الاالم من السوء مطر امللحد رأ سك عىل يصب املس تقبل

 .عني بعد أ ثرا   السفهية اجلزئية ذلائذك مجيع جيعل حىت

 حىت عليه مس تقامي التحقيقي، الاميان حظرية داخال السفاهة سلوك وترتك الضالةل طريق تنبذ ان ما ولكن

 :الاميان بنور ترى

 فعال، موجود نوراين عامل هو بل وتفنيه، شئ لكَّ  ت بيل مبقبة وليس مبعدوم ليس السحيق املايض ذكل ان

 السعادة فردوس اىل دخوال   للبعث، املرتقبة اقيةالب الارواح انتظار ساحة وهو املس تقبل، اىل ينقلب اذلي

 ان كام. اميانك درجة حسب املعنوية اجلنة ذلة - ادلنيا يف مازلت وانت - يذيقك ذلا هلم؛ املعدة الابدية

 سعادة منازل الاميان بنور هو بل خميفا ، مظلام   والواداي   للوحشة حمال   وليس والمقلقا   مؤملا   ليس املس تقبل

 فرش فكام. شئ بلك كرمه واحاط شئ لك رمحته وسعت اذلي والاكرام اجلالل ذي الرحمي رمحنلل ابدية

 ضيافته موائد س بحانه بسط فقد واملطعومات، النِعم بأ نواع مملوئتني مائدتني واخلريف الربيع س بحانه

آالئه احسانه معارض وفتح العوايل القصور تكل يف الفاخرة  بل الهيا يشوقون والناس هناك، العممية وأ

 .يساقون
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 النعمي ذكل ذلائذ من شيئا   يشعر أ ن وبوسعه - درجته حسب لك - الاميانية ابلشاشة املؤمن يراها هكذا نعم

 .املقمي

 .هبا الفوز ميكن وحده وابالميان الاميان، يف يه امنا أ مل، اليكدرها اليت الصافية احلقيقية الذلة فاذا  

 واحدة س نبني أ ننا الا والنتاجئ، الفوائد من وأ لوف ادلنيا، هذه يف لالميان ةالذليذ المثرات من الوف وهناك

 :مبثال مهنا

 وانت املوت، سكرات من يعاين الفراش طرحي جدا   كثريا   حتبه اذلي الوحيد ابنك ان - الاخ اهيا - تصور

 احلاةل هذه يف وانت - ورتص.. املؤمل الابدي فراقه من شديدا موجعا أ ملا   وتتأ مل مرير ايئس تفكري يف تغوص

 واذا للسموم، مضادا دواء الطفل ويسقي يأ يت - السالم علهيام لقامن او اكخلرض حاذق بطبيب اذا - اليائسة

 الذلان ورسورك فرحك ايترى يكون مك. املوت قبضة من جنا وقد.. احلياة بهبجة جذال فرحا عينيه يفتح به
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 يغمرانك؟

 وترتبط كثريا   حبا   - الطفل كهذا - حتهبم اذلين املايض مقبة يف ملدفوننيا املاليني اولئك يف احلال كذكل

 حبقيقة اذا - نظرك يف - املايض مقبة يف الوجود من ويفنوا يبادوا ان وشك عىل مه فبيامن. بوشاجئ معهم

 اليت لواسعةا املقبة تكل اىل - الطفل ذكل مع احلكمي لقامن فعل كام - نورا   القلب ش باك من تبعث الاميان

 :احلال بلسان ينادون - البزخ عامل يف - النور بذكل احياء قيام الاموات واذا. الاعدام مقر اهنا ي ظن

 ."قريب عام وس نلتقي.. ابدا   منوت ولن.. أ مواات   لس نا"

 تيقنن  جيعلنا مما هنا الامر كذكل والقنوط، اليأ س بعد هلام الحد وهبجة فرحا   الطفل شفاء يبعث مثلام نعم،

 لو ما احليوية من حتمل بذرة حقيقته ان يثبت - هذه دنياان يف والرسور الفرح هذا ببثه - الاميان أ ن

 .طوىب جشرة  هل ول صبحت مؤمن، للك خاصة جنة علهيا لنبتت جتسمت

 :قائال   يل انبى انه الا العنيد، الانيس الش يطان ذلكل قلت هكذا
#250 

 ونشوة اللهو بذلة حياتنا ولمنض ادلقيقة، الامور هذه من حولنا يدور عام نيغافل اكحليوان، ولو حنيا دعنا -

 .اللعب

 فال. ومس تقبل ماض من به يفكّر ما للحيوان ليس اذ. مثهل تكون ولن ابحليوان، تقاس ال انك: فأ جبته

 خالقه فيشكر ةلاكم ذلته جيد ذلا املس تقبل، من والخوف قلق يأ تيه وال أ سفا   وال أ ملا   مىض مما احليوان جيد

 هذا مايزول ورسعان حلقومه، عىل متر ويه السكني بـأ مل االّ  الحيس لذلحب املعد احليوان حىت بل الكرمي

 .ال مل ذكل من فينجو الاحساس،

لهية للرمحة فيا  يف والس امي.. والبالاي املصائب وسرت الغيب اخفاء يف جتليا   اعظمها ما الرابنية والشفقة اال 

 .هبامئوال احليواانت

 حمروم فانت عقل، من حتمهل ما حبمك الغيب من ومس تقبكل ماضيك من شئ خرج لقد الانسان اهيا ولكن

 الناش ئة والآهات فاحلرسات اماهما، الغيب س تار ابنسدال واطمئنان راحة من احليواانت به تتنعم مما لكيا

 يف بك وهتوي وتبيدها اجلزئية ذلتك تزيل املس تقبل من النامجة واخملاوف ال لمي الفراق وانواع مىض، مما

الّ  اذا   عليك مفا هكذا احلقيقة دامت مفا. الذلة حيث من احليوان من بكثري أ دىن درجة  عقكل من تتبأ   ان ا 

آن العذب الصوت اىل وتنصت الاميان بنور عقكل تنّور او. فتنجو حيواان   نفسك وتعد خارجا   وترميه  للقرأ

 .الفانية ادلنيا هذه يف مازلت وانت طاهرة صافية نقية ذلائذ مغتامن وارفع، احليوان من أ رىق فتكون الكرمي
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 :قائال اعرتض ولكنه احلجة هبذه فأ لزمته

 ! الاجانب مالحدة مثل الاقل يف س نعيش -

 يؤمنون فاهنم واحدا نبيا انكروا ان ل هنم الاجانب، املالحدة اولئك مثل حىت تكون لن: جوااب هل فقلت

 الاميان هذا هلم يكن مل وان ابهلل، اميان هلم يكون فقد الانبياء، من احدا يعرفوا مل اذا وحىت ء،الانبيا بسائر

ذا اما.. انسانية وخصال محيدة جسااي من الكامل اىل يوصلهم ما هلم فلرمبا ايضا  النبيني خامت املسمل انكر ا 

 وحل هدايته، دائرة عن وفسق ،والشمول احلق يف غريه الدين اذلي ابدلين وحجد وسمل عليه هللا صىل

 الانبياء سائر عرف ما ل نه ابهلل، الاميان اليقبل بل أآخر، بنيب يرىض فال مهنا، رقبته
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 يف يبق  ال ذلا.. وهديه وارشاده وبتبليغه وسمل عليه هللا صىل طريقه عن الا ابهلل الاميان اىل اهتدى وال

 زمن منذ الاداين سائر من الناس اكن هنا ومن وسمل عليه هللا صىل به الاميان دون اولئك من شئ قلبه

 جموس يا وال حقيقيا هيوداي قط واحد مسمل اصبح ان حيدث مل بيامن افواجا ، الاسالم دين يدخلون حسيق

 .والعباد ابلبالد مرضا   والسجااي الاخالق فاسد ملحدا   يصبح ورمبا نرصانيا، وال

 يستند ما جيد مل وملّا.. الاجانب مبالحدة حىت التش به اليس تطيع نها من العنيد ذكل عىل احلجة امقت هكذا

 .املصري وبئس هجمن اىل ووىل َخنس اليه،

 ! اليوسفية املدرسة هذه يف اجملمتعني زماليئ فيا

 عناد تكرس ويه س نة عرشين منذ - والتزال - نورها نرشت قد النور ورسائل هذه يه احلقيقة مادامت

 دلنياان السلمي النافع السهل املس تقمي والرصاط ابالميان المتسك اذن فعلينا الاميان، ىلع وترَغهم املمتردين

 الآمال، وسفساف اخليال ترهات من اليعين فامي اوقاتنا النقتل بأ ن وذكل. وامتنا وبالدان وأآخرتنا ومس تقبلنا

آانء الكرمي القرأآن سور من نعلمه ما بتالوة حنيهيا بل  اخواننا من معانهيا وبتعمل ،الهنار واطراف الليل أ

 فلعل البعض، بعضنا من امحليدة الاخالق وبكسب املكتوبة، الصلوات من فاتنا ما وبقضاء هبا، العاملني

 جاهدين ونسع . انفعة ممثرة اجشار منه لتخرج الغراس السجن هذا يف يغرسون ممن جيعلنا س بحانه هللا

 ومرشفني اجلنة، اىل رجاال اليوسفية املدرسة هذه يف هييئون مرشدين أ ساتذة السجن مسؤولو ليكون

 .قتةل جناة عىل عذاب زابنية وليسوا توجهيهم، حسن يتولون طيبني

*  *  * 
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 الرابعة املسأ ةل

 :قائلني خدميت يتولون اذلين اخواين يوما سأ لين

 ذات ويه وقلق راباضط يف واوقعهتا الارضية الكرة وشغلت الناس ابهامتم العاملية احلرب اخذت لقد -

 س بع بل - نشوهبا عىل يوما مخسني مرور رمغ عهنا التسأ ل نراك اننا االّ  الاساليم، العامل مبقدرات عالقة

 س نني
1
 هناك فهل. الراديو اس امتع اىل همرعني وامجلاعة اجلامع يَدعون وعلامء متدينني نرى اذلي الوقت يف - 

 ؟ ورضر خسارة فيه هبا لالانشغا أ ن أ م ؟ ابكل تشغل مهنا اعظم قضية

ّفنا اليت واملهامت الرضورية الواجبات بيامن قصرية، هنا العمر ورحةل قليل، العمر مال رأ س ان: فأ جبهتم  لك 

 :الانسان حول املركز املتحدة املتداخةل اكدلوائر يه الواجبات وهذه كثرية، هبا القيام

 وانهتاء والبرشية الارضية والكرة والبالد واملدينة ةلواحمل والبيت واجلسد واملعدة القلب دائرة من فابتداء

 من نوع هل انسان فلك الآخر، البعض يف بعضها متداخةل دوائر لكها امجع والعامل قاطبة الاحياء دائرة اىل

 اصغر يف يه هل ابلنس بة ادوهما بل وامهها، الواجبات اعظم ولكن. ادلوائر تكل من دائرة لك يف الوظيفة

. عنه وأ بعدها ادلوائر تكل اعظم يف يه ودواما   شأ ان   واقلها الواجبات اصغر بيامن اليه، واقرهبا ادلوائر تكل

 صغرت لكام اي ادلائرة، سعة مع عكس يا   تناس با   والواجبات الوظائف تتناسب ان ميكن: هذا عىل فقياسا  

 اكنت ملا ولكن.. الوظيفة يةامه  قلت - وبَع دت - ادلائرة كبت ولكام الوظيفة، َعظمت - وقربت - ادلائرة

 تعنيه ال اعامل اىل فكره وترصف هل، رضورية غري ابمور الانسان تشغل فهىي جذابة، فاتنة العظم  ادلائرة

 معره، مال راس - عندئذ - فهيدر منه، القريبة الصغرية ادلائرة يف الرضورية واجباته هيمل جتعهل حىت بشئ،

 اخبار بلهفة لتتبعه املتخامصتني اجلهتني احدى اىل وينحاز قلبه يلمي  قد ذكل عىل زد سدى، حياته ويضّيع

 .ظلمها يف لها رشياك   ويكون الهيا، يراتح بل اجلهة، تكل ملظامل اناكرا   نفسه يف جيد فال. بيهنام الطاحنة احلرب

--- 
1
 .م1541 س نة اىل تعود املعرتضة امجلةل هذه  
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 :فهو الاوىل النقطة عن اجلواب اما

 ادلول بني ادلائر الرصاع من اعظم يه خطرية وحادثة هممة، مسأ ةل - املسمل والس امي - انسان لك امام ان

 الانسان امتكل مالو واخلطورة الامهية من يه املسأ ةل تكل. الارضية الكرة عىل الس يطرة الجل الكبى

 .املبتغاة القضية تكل كسب الجل هالك  يضعها ان يف تردد لاَم معا، وثروهتام والانلكزي، الاملان قوة العاقل
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 البرشية جنوم من ماالحيد رايهتا ورفع الاخيار، املصطفني من الف مائة اعلهنا اليت يه القضية تكل

 مهنم قسم شاهدها لقد بل وعهوده، وعوده ومن العاملني رب مواثيق من أآالف اىل املستندين ومرشدهيا

 :ويه لالنسان مصريية قضية القضية تكل عياان ،

 عرضها عدن جنات يف طيبة ومساكن خادلا   عظامي   ملاك   دونه خيرس او ابالميان الانسان يكسب ان

 القضية تكل حامت يضّيع فسوف رعايهتا حق يرعها ومل الاميان بشهادة يفز مل مفن. والارض السموات

 .املبني اخلرسان هو وذكل وخيرسها،

 وهو احدمه كشف حىت هذه، قضيهتم - املادية بطاعون تلوااب  ممن - هذا عرصان يف الكثريون ضّيع ولقد

 جنوا اذلين مه - ما ماكن يف - خشصا   اربعني لك من فقط قالئل افرادا   ان: وشاهد والكشف العمل اهل من

 هؤالء احد ع وض لو ت رى!. فهلكوا الباقون اما ابحلس ىن، حياهتم وخمتت املوت سكرات يف ابمياهنم

 يسد اوَ  فاته؟ ملا كفوا   البديل هذا فيكون أ   العظم ، القضية تكل عن بديال وزينهتا اوملكه ادلنيا سلطان

 ! لك ؟ الاحوال من حبال مسّده

 همامت واهامل القضية، تكل لنا تكسب عظمية خدمات ترك ان: يقينا نعمل النور طلبة معارش فنحن ولهذا

 ادلنيا ك ن اتفهة واهامتمات خارجية امور من اليعين امب عهنا والانشغال ابملائة، لتسعني يصوهنا اذلي وكيلها

 .وجنونه العقل خسافة من االّ  هو ما خادلة

ان مكَلَ  لو ذلا هذا، من اكمل واطمئنان اتم يقني عىل فنحن  ما اضعاف اضعاف لالمور وادرااك   عقال   احد 

 .سبيلها ويف القضية تكل يلزم فامي لكه لبذهل الآن ميلكه

 اخواين علهيا اطلع كام النور رسائل عىل بعد تّطلعوا مل انمك! السجن مبصيبة العهد يثاحلد اخويت فيا

 امثاهلم، من وا لوفا   مجيعا   الاخوة اولئك عليه وا شهد قوال ا مسعمك فاين السجن، معنا دخلوا اذلين السابقون

 :تكرارا   واثبته مرارا ، قلته وقد
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 الفوز وثيقة سلمت اليت ويه العظم ، القضية تكل مهنم ملائةاب تسعني اكسبت قد النور رسائل ان

 نبعت فقد غرو فال. خلت س نة عرشين خالل الناس من الفا   لعرشين - التحقيقي الاميان ويه - وشهادته

آن املعنوية املعجزة من  هذا يف عهنا واملدافعني العظمية القضية ولكء مقدمة يف واصبحت الكرمي للقرأ

 واملكر ادلسائس من انواعا حييكون واملاديون والزاندقة والاعداء س نة عرشة مثاين نقضاءا فرمغ الزمان،
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 غياهب يف زجوان حىت اابدتنا سبيل يف اايمه مس تغفلني علينا املوظفني من قسام حيرضون ومازالوا اخلبيث،

 يتعرضوا ان يمتكنوا مل الهنم ذكل هللا، ابذن يفعلوا ولن يذكر، شيئا يفعلوا مل اهنم االّ . املرة هذه مثل السجون

 او رسالتني سوى - رساةل - عتادا   وثالثني مائة البالغة اعتدهتا ميسوا ان وال الفوالذية النور رسائل لقلعة

 .مهنا ثالث

 .نورها من ويقتبس هبا يتحصن ان يكفي قضيته عن يدافع حماميا   يولك ان اراد مفن ذلا

 من والترفع. الرؤية عن حتجب ولن الانظار عن ت منع لن النور لرسائ ان الختافوا،! الاخوة اهيا فيا

 حبرية ادلوةل واراكن البملان نواب - ثالثة او رسالتني ماعدا - املهمة اجزاءها يتداول اذ هللا ابذن الاوساط

 .اتمة

 املسجونني عىل النور رسائل هللا شاء ان احملظوظون واملدراء املوظفون فيه يوزع اذلي اليوم ذكل وس يأ يت

 .واصالح وتربية ارشاد مدارس اىل السجون فيحولوا والعالج اخلزب علهيم يوزعون كام

*  *  * 
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 اخلامسة املسأ ةل

 :"الش باب مرشد" رساةل يف فّصل كام

آفل، ذاهب الش باب ان  املساء يعقبه والهنار والش تاء، اخلريف خيلفه الصيف ان كام اذ حماةل؛ ال وسزيول وأ

 .احملمتة احلقيقة هذه مبثل املوت، واىل مشيب، اىل سيتحول كذكل لش بابفا والليل،

 والعفة الطهر دائرة مضن والصالح، اخلري سبيل يف مؤقتة طاقة من ميكل ما الشاب بذل ما فاذا

 دقيقة غضب ان كام و هل، الزوال ابقيا ش بااب   به س يغمن بأ نه تبرشه لكها الساموية الاوامر فان والاس تقامة،

 عذاب من مقاساة يف ادلقائق من ماليني مقاساة فيقيض  قتل جرمية ارتاكب اىل الانسان يدفع قد دة،واح

آالما هل تسبب - هللا أ حل ما غري يف - العابرة واذواقه وسفاهته، الش باب نشوة كذكل السجن،  اكرث أ

 عىل وعالوة القب، يف املرير والعذاب الآخرة، يف الرهيب العقاب عن فضال نفسها، الذلة ذات يف وامعق

 يشهد. والآاثم اذلنوب عىل املرتتب ادلنيا يف والعقاب الذلة، زوال من املنبعثة العميقة احلرسات معاانة

 :مفثال جتارب، من عليه مر مبا حصيف، شاب لك نفسها الذلة يف الآالم هذه وجود بصدق

 الغرية بأ مل الشعور مهنا فيه، اجلزئية الذلة غّصين ما الآالم من فيه احلق، وجه لغري العشق او احملرم، احلب ان

 اليت املنغصات من كثري وغريها.. ابملثل احملبة مقابةل عدم أ مل ومهنا املعشوق، عن الفراق أ مل ومهنا واحلسد،
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 .مسموم عسل حبمك اجلزئية الذلة تكل جتعل

 مايسوقهم الامراض من مفهي يسبب امرمه يف وارسافهم الش باب ترّصف سوء ان تفهم أ ن تريد كنت فان

 ..املقابر أ و املستشفيات اىل

 .السجون اىل يدفعهم وطيشهم الش باب غرور ان تفهم ان تريد كنت وان

آالم من يصيهبم ما ان تفهم أ ن تريد كنت وان  القليب واجلوع الرويح اخلواء من - نفس ية ومهوم معنوية أ

 ان نعم.. واملاليه احلاانت ابواب اىل يسوقهم - والفراغ
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 أ انت حامت فستسمع واملقابر، وامخلارات والسجون املستشفيات فاسأ ل هذا، من تتحقق ان تريد كنت

آهات،  أ شقياء، ش باب - ال غلب عىل - يطلقها وال سف، ال ىس واصوات الندم، وحرسات مريرا ، وباكء وأ

 وارسافهم نزواهتم بدافع الطيبات من هلم هللا اابح مّعا خلروهجم ال لمية والرضابت املوجعة الصفعات تلقوا

 .املشؤومة الذلات وراء وانس ياقهم احملرمات، وارتاكهبم اعامهلم، وسئ

 احىل جيعهل فانه. عليه واس تقام السوي الرصاط واتبع به هللا أ مره مبا ش بابه عهد الشاب قىض ما اذا بيامن

لهية نعمة  ش بااب   كذكل هل ول مثر الاعامل، من الصاحلات اىل ممهدا   قوميا   سبيال   ويتخذه رحامنية، هبة وأ مجل ا 

 الكتب به تبرشان ما ذكل.. الزائل الفاين الش باب هذا من بدال   الاخرة يف دامئة خادلة وفتوة انرضا ،

آن مقدمهتا ويف مجيعها، املزنةل والصحف الساموية آايته الكرمي القرأ  .الكرمية احملمكة بأ

 الذلة ومادامت.. والنشوة واملتعة لل نس ووافيا   اكفيا   احلالل دانمي ومادام.. احلقيقة يه هذه دامت مفا

.. س نوات عرش واحياان السجن عذاب من واحدة س نة يدوم أ ملا صاحهبا تذيق - احملرمات مضن - الواحدة

 النعمة تكل لشكر أ داء السوي الرصاط عىل والاس تقامة والطهر ابلعفة الش باب عهد قضاء اذن فيلزم

 .ال لزم هو هذا بل داة،امله الذليذة

*  *  * 
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 السادسة املسأ ةل

 الاميان) حول اللكية الباهني أ لوف بني من فقط واحد برهان اىل خمترصة اشارة املسأ ةل هذه

 .النور رسائل من مواضع عدة يف القاطعة جحجه مع ايضاحه مت واذلي( ابهلل

 :قائلني "قسطموين" يف الثانوية طالب من فريق جاءين
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 ."! لنا هللا اليذكرون مدرسينا فا ن خبالقنا، ّرفناع"

 :هلم فقلت

 اىل فاصغوا. اخلاصة بلغته الكرمي ابخلالق ويعّرف دوما، هللا عن يبحث تقرأ وهنا اليت العلوم من عمل لك ان

 ..املدرسني دون العلوم تكل

 فهيا وِضعت حيوية، ومس تحرضات ادوية قنانهيا من قنينة لك يف خضمة، صيدلية هناك اكنت لو: مفثال

 صيدلية ماهرا ،كذكل وكمييائيا   حكامي   صيدليا   وراءها ان ترينا أ هنا فكام دقيقة؛ ومبقادير حساسة، مبوازين

 احلقيقة يف مهنا واحد ولك - وحيواان نباات - الاحياء من نوع أ لف أ ربعامئة من اكرث تضم اليت الارضية الكرة

 حىت ت ري الكبى الصيدلية فهذه جعيبة حيوية خماليط وقنينة يقة،دق  كميياوية مس تحرضات زجاجة مبثابة

 قياسا وعظمهتا، وانتظاهما، كاملها، بدرجة س بحانه الكرمي خالقها وتعّرف اجلالل، ذا احلكمي صيدلهّيا للعميان

 .تقرأ ونه اذلي الطب عمل مقاييس وفق عىل السوق، يف اليت الصيدلية تكل عىل

 مادة من اخملتلفة، والامقشة املتنوعة، املنسوجات انواع من أ لوفا ينسج جعيبا خارقا امصنع أ ن لو كام: ومثال  

 الرابنية املاكنة هذه كذكل لنا؛ ويعّرفه ماهرا ، مياكنيكيا همندسا وراءه ان شك بال يرينا جدا ، بس يطة

لهىي املصنع وهذا الارضية، ابلكرة املسامة الس يارة  لك ويف رئيس ية، انعمص من الآالف مئات فيه اذلي اال 

 مئات مهنا
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 تقرأ ونه، اذلي املاكئن عمل مقاييس وفق ومالكه، صانعه، - بالشك - لنا يعّرف املتقنة، املصانع من الآالف

لهىي املصنع هذا كامل بدرجة يعّرفه  .الانساين املصنع ذكل عىل قياسا   وعظمته اال 

غذية عظامي وحمال والارزاق، لالعاشة خمزان او حانوات ان كام: ومثال    جانب لك من - فيه احرض واملواد، لل 

 مالاك، هل ان يرينا به، اخلاص حمهل يف وصفف الآخر، عن نوع لك ومزي الغذائية، املواد من ونوع نوع أ لف -

 س نة، أ لف وعرشين اربعة مسافة س نة لك يف يس يح اذلي لالعاشة الرحامين اخملزن هذا كذكل ومدبرا ؛

 نوع اىل مهنا لك حيتاج اليت اخمللوقات اصناف من الآالف مئات ثناايه يف يضم واذلي قن،مت دقيق نظام يف

آالف محموةل كشاحنة ابلربيع فيأ يت الاربعة الفصول عىل مير واذلي. الغذاء من خاص  خمتلف من الانواع بأ

 السفينة رضية،الا الكرة يه تكل. الش تاء يف قوهتم نفد اذلين املساكني اخللق اىل هبا يأ يت الاطعمة،

 الرابين، واحلانوت اخملزن فهذا. الغذاء ومعلبات والاهجزة البضائع من الانواع أآالف تضم اليت الس بحانية

 هذا عظمة بدرجة ومترصفه ومالكه صاحبه - تقرأ ونه اذلي والتجارة الاعاشة عمل مقاييس وفق عىل - ي ري
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 .الينا وحيببه لنا، ويعّرفه ن،الانسا قبل من املصنوع اخملزن ذكل عىل قياسا اخملزن

 طعامه جنس للك والامم، الشعوب من نوع أ لف أ ربعامئة لوائه حتت يضم عظامي جيشا ان لو: ومثال  

 عن ختتلف مالبس من يرتديه وما الآخر، سالح يغاير سالح من يس تعمهل وما الآخر، عن املس تقل

 هذا فقائد.. للآخر املدة غري يه رخصه وفرتة معهل ومدة الآخر، يباين وتعلاميته تدريبه ومنط الآخر، أ لبسة

 وال مهنا اي نس يان دون املتغايرة، والالبسة املتباينة، والاسلحة اخملتلفة، ابالرزاق يزودمه اذلي اجليش

 القائد ذكل - بداهة - يرينا العجيب املعسكر هذا ان فكام. ريب بال خوارق ذو قائد لهو والحرية، التباس،

 جيشا - جمددا - جيند ربيع لك ففي الارض، معسكر كذكل واجعاب؛ تقدير بلك الينا ببهحي  بل اخلارق،

 أ لبس ته نوع للك ومينح احليواانت، وامم النبااتت شعوب من نوع أ لف اربعامئة من مكوان عظامي س بحانيا

 اننس ي دون وعال، جل أ حد واحد عظمي قائد دلن من به، اخلاصة ورخصه وتدريبه واسلحته وارزاقه

 املعسكر فهذا.. الانتظام وغاية الكامل منهتى  ويف والحتري، اختالط، وال ل حد،
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 حسب - الارض حامك - والبصائر الالباب ل ويل - ي ري الارض سطح عىل املمتد للربيع الواسع الشاسع

 املعسكر هذا كامل بدرجة هلم، ويعّرف الاجل، الاقدس وقائدها ومدبرها، ورهّبا - العسكرية العلوم

 ابلتحميد - س بحانه - مليكه حيبب بل املذكور، املعسكر ذكل اىل قياسا عظمته، ومدى املهيب،

 .والتسبيح والتقديس

 ت ري الا انطفاء؛ وال للوقود نفاد دون جعيبة مدينة يف تتجول الكهرابئية املصابيح ماليني ان هب: ومثال

 النجوم مفصابيح املصابيح؟ ولتكل الكهرابء، ملصنع ابرعا   اوكهرابئي حاذقا ، همندسا   هناك أ ن وتقدير ابجعاب

 - الفكل عمل حسب - املرات بأ لوف نفسها الارضية الكرة من اكب ويه الارض قرص سقف من املتدلية

 انطفاء، دون ومن مطلقا بعضها مع تتصادم او بنظاهما، ختل ان دون من القذيفة انطالق من ارسع وتسري

 غري خالقها قدرة اىل نور من ابصابع تشري املصابيح هذه. الفكل عمل يف تقرأ ونه ما وفق عىل وقود نفاد وال

 مصباح االّ  مايه س نة مبليون مهنا وأ قدم الارضية، كرتنا من مرة مبليون اكب ويه مثال؛ فشمس نا احملدودة،

 وقودا   يلزم يوم لك وتسجريها واش تعالها اتقادها ادامة فل جل. الرمحن ضيافة دلار مس متر وموقد دامئ،

 - يشعلها اذلي ولكن الارض، جحم اضعاف اضعاف بقدر وحطبا   جبالها، بقدر وحفام   الارض، حبار بقدر

 معا   عظمية برسعة ويسرّيها انطفاء ودون زيت وال والحفم وقود دون - امثالها الاخرى النجوم مجيع ويشعل

 من فيه وما العظمي الكون فهذا.. لها الحدود ةعظمي وسلطنة لها هناية ال قدرة يه امنا اصطدام، دون
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 س تقرأ ونه أ و قرأ متوه اذلي الكهرابء عمل مقاييس وفق عىل - بوضوح يبني متدلية وقناديل مضيئة، مصابيح

 هذه بشهادة اجلليل، وصانعه البديع ومدبّره منّوره ويعّرف الكبري، واملهرجان العظمي املعرض هذا سلطان -

لئة، النجوم  .س بحانه عبادته اىل يسوقهم بل والتقديس والتسبيح ابلتحميد امجليع اىل وحيببه املتل 

 سورة لكامته من لكمة لك يف وك تب دقيق، خبط كتاب منه سطر لك يف كتب كتاب، هناك اكن لو: ومثال  

آنية،  العجيب الكتاب فهذا البعض، بعضها يؤيد ولكها معيق، ومعىن مغزى ذات مسائهل مجيع واكنت قرأ

 تعريفا ومصنّفه اكتبه يعّرف الكتاب هذا مثل أ ن اي. الاكمةل مؤلفه وقدرة الفائقة، اكتبه همارة شك بال بنيي 

 ما اليه الناظرين دلى والتقدير الاجعاب من ويثري وقدرتَه، كامهل ويبني الهنار، وضوح يضايه
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 كذكل والاجعاب؛ الاس تحسان لكامت من! هللا شاء ما هللا س بحان هللا تبارك: ترديد الا معه ميلكون ال

 ملزمة يف وي كتب - الارض سطح ويه - منه واحدة حصيفة يف ي كتب اذلي للكون الكبري الكتاب هذا

 النبااتت واجناس احليواانت طوائف ويه اخملتلفة الكتب من نوع أ لف ثلامثئة - الربيع ويه - منه واحدة

 والنس يان، والخطأ ، اختالط، دون ببعض بعضها داخةلومت معا ذكل لك ي كتب.. كتاب مبثابة مهنا لك

 نقطة لك ويف رائعة، اكمةل قصيدة - اكلشجرة - منه لكمة لك يف ي كتب بل والكامل الانتظام منهتى  ويف

. يسطر س ياال   قلام   وراءه ابلتأ كيد وي رينا أ مامنا، وماثل مشاهد هذا وان. اكمل كتاب فهرس - اكلبذرة - منه

 ومدى ش ىت، وحمك مجة معان منه لكمة لك يف اذلي العظمي الكبري الكون كتاب دالةل مدى اتقدرو ان فلمك

 ذكل اىل قياسا وعال، جل اكتبه واىل س بحانه ابرئه اىل - العامل وهو - اجملسم الاكب القرأآن هذا دالةل

 وتناولوه والكتابة، راءةالق فن او الاش ياء حمكة عمل من تقرأ ونه ما مبقتىض وذكل. املثال يف املذكور الكتاب

 هللا"بـ العظمي اخلالق يعّرف كيف تفهمون وبذكل الكبري الكون هذا اىل الواسعة وابلنظرة اكب، مبقياس

 ."هلل امحلد" بثناء الينا س بحانه هللا حيبّب وكيف "هللا س بحان"بـ التقديس يعملّ  وكيف "اكب

 - س بق ما عىل قياسا - اجلالل ذي الكون خالق عىل يدل جدا ، العديدة العلوم من عمل لك فان وهكذا

 واسعة، مقاييس من ميكل مبا وذكل. وكامالته اجلليةل بصفاته اايان ويعلّمه احلس ىن، ابسامئه س بحانه لنا ويعّرفه

 .عبة ذات ونظرات ابرصة، حادة وعيون خاصة، ومرااي

 رّب ) و (والارض السمواِت  خلَق ): من الكرمي القرأآن تكرار حمكة ان: الش باب الطلبة الولئك فقلت

 للتوحيد، الباهر البهان هذا وتلقني املذكورة، احلقيقة هذه اىل الارشاد ل جل يه امنا (والارض السموات

 احلقيقة هو اذلي ادلرس هذا عىل حد، بغري اخلالق لربنا شكرا  : فقالوا. س بحانه العظمي خبالقنا تعريفنا ول جل
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 .عنك وريض جزاء خري عنا هللا جفزاك عيهنا، السامية

آالف يتأ مل حيوية، ماكنة الانسان ان: قلت آالف ويتذلذ الآالم، من الانواع بأ  أ نه ومع الذلائذ، من الانواع بأ

 هل فان الفقر غاية يف أ نه ومع املعنويني، او املاديني سواء حيد ال ما الاعداء من هل فان العجز، منهتى  يف

 فهو الحترص، وظاهرة ابطنة رغبات
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 اىل ابنتسابه جيد فانه هذا، لك فرمغ.. ابس مترار والفراق الزوال صفعات أآالم يتجّرع مسكني خملوق

 اكفة، أ عدائه دفع يف اليه حيمتي عظامي   ومرتكزا   قواي ، مستندا   - والعبودية ابالميان - اجلالل ذي السلطان

آماهل رغباته وتلبية حاجاته لقضاء به يس تغيث اس متداد مدار كذكل فيه وجيد  اىل لك   ينتسب فكام اكفة، وأ

 القدير اىل ابالميان، الانسان انتساب فان كذكل دليه، مبقامه ويعزت اليه، انتسابه برشف ويفخر س يده

 والشكران، ابلطاعة عبوديته يف ودخوهل الواسعة، الرمحة ذي الرحمي السلطان واىل لقدرته، الهناية اذلي

 مك تقدروا ان فلمك!. البايق العامل اىل ورخصة مرور، تذكرة اىل الابدي مالاعدا من واملوت ال جل يبدل

 وسعيدا   قلبه، يف جيده اذلي ابالميان وممتنا   س يده، يدي بني العبودية حبالوة متذلذا   - الانسان هذا - يكون

 .والاسالم الاميان نعمة هل شاكرا   الرحمي القدير بس يده ومفتخرا   الاسالم، بأ نوار

 :للمسجونني كذكل اقول الطلبة، الخواين ذكل قلت ومثلام

 يف اكن ولو شقي ونس يه عنه غفل ومن السجن، غياهب يف اكن ولو سعيد   واطاعه هللا عرف من ان

: وقائال   جذال   فرحا   الاعدام منصة يعتيل وهو الظاملني بوجه يوم ذات مظلوم رصخ فلقد. مش يدة قصور

 انمت ارامك ولكين الابدية، السعادة اىل طليقا   ادلنيا جسن من ُأرّسح بل. عدمأُ  وال  الفناء اىل انهتىي ال انين

 وهو روحه فسملّ . منمك لنفيس ثأ رت قد اذن فاان. وعدما   فناء املوت ترون ملا الابدي ابالعدام حمكومني

هل ال: يردد العني قرير الّ  ا   .هللا ا 

الّ  لنا ِعملَ  ال س بحانكَ ) نكَ  عَلمتنا ما ا   (احلكمي مي  العل انت ا 

*  *  * 
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 السابعة املسأ ةل

 (دنزييل جسن اايم من مجعة يوم يف اينعت مثرة)

 الرحمي الرمحن هللا بسم
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الّ  الساعةِ  أ مر   وما)  (88:  النحل) (أ قرب هو أ و البرص لَكَمحِ  ا 

الّ  بعث مك وال خلقمك ما)  (17:  لقامن) (واحدة كنفس   ا 

آاثر ا ىل فانظر) ن موهتا بعد الارَض  ييحي   كيَف  هللا رمحِت  أ حيي ذكلَ  ا   (قدير شئ لك عىل وهو املوىت لَم 
 (90:  الروم)

 جاؤا اذلين الثانوية طلبة بعض عىل املدرس ية العلوم بلغة "قسطموين" يف درسا يوم ذات القيت قد كنت

آنفا ، املذكورة السادسة املسأ ةل يف جاء كام "خبالقنا عّرفنا": يسأ لونين  االتصال اس تطاع من بعض علهيا واطلع أ

 يستشعرون ماجعلهم التامة والقناعة الامياين الاطمئنان من دلهيم حفصل "دنزييل" يف املسجونني من معي

نا بعده التضلّنا اكمال، علام ايضا   أآخرتنا علمنا": ابلقول فبادروا الآخرة، حنو غامرا   شوقا    وش ياطني انفس  

 النور رسائل طلبة حلاجة واسعافا   هؤالء طلب عند ونزوال  . "! السجون هذه مثل اىل بنا فتلقي العرص،

 ابني أ ن عىلّ  لزاما رأ يت فقد ،"السادسة املسأ ةل" طالعوا اذلين اولئك من امللحة وللرغبة "دنزييل" جسن يف

 :النور رسائل من ملخصا   فأ قول. "الآخرة": املهم الامياين الركن عن موجزة خالصة

 العلوم بلسان فأ جابتنا وتعاىل س بحانه خالقنا عن والسموات الارض "السادسة املسأ ةل" يف سأ لنا اننا كام

َّنا: اوال   كذكل فسنسأ ل الشمس، وضوح واحضة معرفة الكرمي خبالقنا عّرفنا مبا احلارضة  يقينا عرفناه اذلي رب

آننا مث وسمل عليه هللا صىل الاعظم رسولنا نسأ ل مث أآخرتنا، عن  السالم علهيم ياءالانب  سائر مث الكرمي، قرأ

 .الاكئنات مث املالئكة، مث املقدسة، والكتب
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 جبميع - وعال جل - فيخاطبنا "الآخرة" عن وتعاىل س بحانه هللا نسأ ل.. املراتب اوىل يف اوالء حنن فها

 ا،فهي الريب الآخرة: لنا قائال اجلليةل، صفاته وجبميع احلس ىن، اسامئه وجبميع الكرام، رسهل وجبميع اوامره

 انصعة، قاطعة حقيقة عرشة ابثنيت الآخرة اثبتت قد "العارشة اللكمة" ان وحيث. الهيا مساقون وانمت

 مكتفني ادلالالت، تكل اىل - خمترصة اشارة - هنا نشري ذلا احلس ىن؛ الاسامء من قسم بدالةل واوحضهتا

 .الايضاح بذكل

 ان من فالبد. للعاصني وعقاب طيعنيللم  ثواب هل يكون ان دون عظمي سلطان هناك ليس انه! نعم

 ل وامره واملستسلمني ابالميان اليه للمنتس بني ثواب هل - املطلقة الربوبية علياء يف وهو - الرسمدي السلطان

 الئقا س يكون الثواب ذكل أ ن من والبد. والعصيان ابلكفر وعزته عظمته انكروا لذلين وعقاب ابلطاعة،

 .وجالهل لعزته مالمئا كونس ي العقاب وذكل وجامهل، برمحته

220



 .الآخرة حول سؤالنا عن "العاملني رب" و "ادلاّين السلطان" امس جييبنا وهبذا

 وجه عىل سابغا شامال وكرما حميطة ورأ فة عامة رمحة ان - الشمس وضوح واحضة رؤية - ابعيننا نرى اننا مث

 اكهنا خرضا   ثيااب   وتلبسها املمثرة، والنبااتت الاجشار تزيّن الرمحة ترى حىت الزايه الربيع حيل ان مفا الارض؛

 وتراها "...وتفكهوا لكوا هامك": قائةل الينا وتقدهما ش ىت، مثار من خمتلفة انواعا   ايدهيا اىل وتسملّ  اجلنة، حور

 وتّدخر! يد بال حرشة تنسجه انعام حريرا   وتلبس نا! سامة حرشة بأ يدي ذليذا   شافيا   مصف  عسال تطعمنا

 هذه هل فاذلي.. لنا احتياطية كنوز اىل وحتولها الغذاء من الاطنان أآالف وحبوب ب ذيرات من حفنة يف

 احملبوبني املؤمنني عباده ي عدم ولن ي فين لن أ نه الريب السابغ، والكرم العامة الرأ فة هذه وهل الواسعة، الرمحة

 سيهنىي بل. والعناية والرفق اللطف من ادلرجة هذه اىل وكّرهمم علهيم، وَمنَّ  رابمه اذلين اولئك دليه،

 .واعظم اوسع لرحامت لهييأ مه ادلنيا احلياة يف وظيفهتم

 اجلنة": لنا قائلني الآخرة، حول سؤالنا عن احلس ىن الاسامء من "الكرمي" و "الرمحن" هللا امس جييبنا وهبذا

 ."حق
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 واحلساس ية ادلقة من وهام. العدل زيانمب وتاكل احلمكة منوال عىل تنسج اخمللوقات وظائف ان نرى اننا مث

 جحام اخلردل كحبة - حافظة قوة لالنسان وهبت قد الازلية احلمكة فرتى.. مهنام أ فضل الانسان اليتصور

 يف ووضعهتا جدا ، مصغرة واثئقية مكتبة وك هنا تعد، ال احداث من ميسه وما حياته تفاصيل فهيا وكتبت -

 .الاعامل حصائف من مافهيا تنرش يوم احلساب، بيوم دوما   لتذكره دماغه، من زاوية

 حساسة دقيقة مبوازين وتنسقه به، الالئق موضعه يف احلي الاكئن من عضو لك تضع املطلقة العداةل وترى

 ربيع اىل لطيفة زهرة ومن هميب، نرس اىل ضعيف حنل ومن خضم، كركدن اىل صغري ميكروب من ابتداء -

 الترى وانتظاما   فهيا، النقص وموازنة فيه، العبث تناسقا عضو لك متنح وتراها ..الازهار من مباليني زاه  

 لالبداع جمسمة مناذج اخمللوقات تغدو حىت ابهر وحسن زاهر جامل مضن ذكل لك الابداع، الا فيه

 موازين هل وتنصب احلياة، س بل هل فتيرس احلياة؛ حق حياة ذي للك هتب اهنا عن فضال.. وامجلال واالتقان

 قوهتا ت شعر نفسه الوقت ويف.. مثلها سيـئة السيئة وجزاء مثلها، حس نة احلس نة جفزاء فائقة؛ عداةل

 التكون فكام. السالم عليه أآدم عهد منذ والظاملني الطغاة عىل مدمر عذاب من تزنل مبا ورسمديهتا،

 اخرى حبياة الا لكيا   قا  حتق تتحققا لن الرسمدية العداةل وتكل الازلية، احلمكة فتكل هنار، دون الشمس

 حق، احقاق وال والحمكة فهيا العداةل هناية عىل الاحوال من حبال تساعدا ولن ابدا   ترضيا لن ذلا خادلة
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 اذن فالبد!  البائسني املظلومني مع العتاة الظاملون فيه يتساوى واذلي بعده، البعث اذلي املوت يه تكل

 .حقيقهتام والعداةل احلمكة لتس تمك يك خادلة اخرى حياة وراءه تكون ان

 عن احلس ىن الاسامء من "العادل" و "العدل" و "احلمك" و "احلكمي" هللا امس - قاطعة اجابة - جييبنا وهبذا

 .الآخرة حول سؤالنا

 مطاليبه مجيع وتس تجاب علهيا، احلصول طوقه يف ليس اليت حاجاته هل ت وفَّر يح اكئن لك ان نرى اننا مث

 يف اليه وتسملّ  الفطرية، اس تعداداته بلغة او الرضورية، حاجاته بلسان سواء - دعاء من بنوع - يسأ لها اليت

.. الرأ فة شامل ورؤوف   السمع، مطلق ومسيع الرمحة، واسع رحمي يد دلن من وافضهل وقت أ نسب

 وخباصة الناس، من الاصفياء دعوات والس امي الارادية، الانسان دعوات اغلب ايضا   وت س تجاب
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 تفهمنا الاس تجاابت فتكل - للعادة خارقة اس تجابة اغلهبا تس تجاب اليت - السالم علهيم الانبياء دعوات

آهات يسمع "جميب مسيع" احلجاب وراء ان يقينا  دعاء اىل ويصغي داء، ذي لك وأ انت مصيبة ذي لك أ

 فعال ويسعفه برأ فته فيشمهل اكئن ل ضعف أ نني أ خف  ويسمع خملوق ل صغر حاجة أ دىن ويرى حمتاج، لك

 وميس وامعه دعاء افضل وهو - واخللود والبقاء الاخروية للسعادة دعاء   فان هكذا الامر دام مفا.. فريضيه

 - خملوق أ فضل يسأ هل ادلعاء هذا - اجلليةل الصفات وجبميع احلس ىن الاسامء جبميع ويرتبط الاكئنات مجيع

 عليه هللا صىل الاعظم الرسول ذكل هللا، اىل بهواح  عبد اعظم ادعيته مضن ويضمه - الانسان وهو

 يؤّمن بل هذا دعائه عىل فيؤّمنون وروادها البرشية ُشوس مه اذلين السالم علهيم الانبياء امام وهو وسمل،

 دعائه يف اخمللوقات مجيع تشرتك بل الاقل يف مرات عدة امته من مؤمن لك   يوميا عليه بصلواته دعائه عىل

 للخلود الشامل ادلعاء هذا مفثل.. "مثهل اليك ونترضع بك نتوسل فنحن دعاءه ربنااي اس تجب": قائةل

 الترد، اليت الرشوط هذه ومضن وسمل عليه هللا صىل احلبيب الرسول هذا مثل من الابدية، والسعادة

حداث اخلادلة اجلنة الجياد واف   وسبب اكف   مّبر وحده انه مطلقا   الشك  التعد اس باب بني من الاخرة وا 

 .وخلقه الربيع اكجياد علهيا وهنّي  س بحانه قدرته عىل سهل اجيادها أ ن عن فضال. الجيادها موجبة والحتىص

 .الآخرة حول سؤالنا عن احلس ىن الاسامء من "الرحمي" و "السميع" و "اجمليب" هللا امس جييبنا وهكذا

 كدالةل - واحضة دالةل يدل اكفة رضالا عىل البعث ومشاهد املوت مظاهر من املوامس تبدل يف ما ان مث

 السهوةل منهتى  ويف الانتظام غاية يف الهائةل الارض يدير رابّ  احلجاب وراء ان عىل - الشمس عىل الهنار

 زهرة ادارة بسهوةل ويزينه الشاسع الربيع ويدير - وابنتظاهما واحدة جشرة اكدارة بل صغرية حديقة اكدارة -
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 اليت واحليواانت النبااتت طوائف من الف   ثالمثائة الارض حصيفة عىل يسطرو  املوزونة، وبزينهتا واحدة

 .النشور وامثةل احلرش مناذج تعرض كتب من نوع الف ثالمثائة مبثابة يه

 وابتقان والخطأ   سهو ودون لبس، وال حتري دون املتداخةل الامنذج هذه يكتب اذلي القدير الرب فهذا

 ي ظهر ومتاثلها، وتشاهبها هاتشابك  رمغ بليغة ومبعان وانتظام
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 فهيب هذه وحمكته برمحته الوجود يشمل س بحانه فهو حكمية، رحمية فاعةل قدرة العظمة جالل مضن

 وحيّمهل الارض يف خليفة ينصبه مث هل، وهمدا   مسكنا   وجيعهل الضخم الكون هل ويسخر ساميا   مقاما   لالنسان

 ويرّشفه اخمللوقات، سائر عىل ويفّضهل حيملهنا ان واجلبال رضوالا السموات َابت اليت الكبى الامانة

 هذا ووعد عهدا ، نفسه عىل قطع قد انه عن فضال اايه، ومبواالته الس بحاين وخبطابه الرابين بالكمه

 انه فالريب.. الاخروي والبقاء الابدية ابلسعادة س يخدّله انه - املزنةل كتبه مجيع يف - وعدا   الانسان

 .نفسه الربيع من عليه أ هون وهو حامت والقيامة احلرش وس يحدث دامئة، سعادة ابواب هل س يفتح

 .الآخرة حول سؤالنا عن "العلمي"و "القدير"و "القيوم"و "احلي"و "املميت"و "احمليي" هللا امس جييبنا وهبذا

لهية القدرة ان حقا  نوع الف ثالمثائة ذجمنا وتوجد ربيع لك يف اكفة والاعشاب الاجشار اصول حتيي اليت اال 

 يف عليه دليل والف والنشور للحرش مثال الف ت ظهر بل اكفة، والنبااتت احليواانت يف ونرش حرش من

 ربيع أ لفي
1

 السالم علهيام وموىس محمد أ مة من لك قضاها اليت الس نني من س نة الف اىل خياال ينظر عندما

 استبعاده أ ليس ؟ املطلقة القدرة هذه من ساميناجل  واحلرش الاجساد بعث   ي ستبعد فكيف!  معا وقوبال

 ؟ مع  بعده ما مع 

آدم بين افضل من الفا   وعرشين واربعة مائة ان مث  الابدية السعادة اعلنوا قد السالم، علهيم  الانبياء ومه أ

 .نفسه عىل وتعاىل س بحانه هللا قطعها اليت والعهود الوعود أآالف اىل مستندين متفقني، الآخرة، وخلود

 ابلكشف نفسها احلقيقة يصّدقون الصاحلني الاولياء من هل حيرص ال ما وان. الباهرة مبعجزاهتم صدقهم واثبتوا

م فقد فهيا شك مَفن الهنار رابعة يف الشمس ظهور ظاهرة احلقيقة تكل ان من فالبد. واذلوق  :العقل َحر 

آراء قمية الاعتبار من يسقط صاصه،اخت مضن مسأ ةل يف همنة او عمل يف اثنني او واحد متخصص حمك ل ن  أ

 وان. اخرى علوم يف اختصاص أ ويل اكنوا ولو املهنة او العمل ذكل يف متخصص غري معارض أ لف وافاكر

 االثبات شهود من اثنني حمك

--- 
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1
 .املؤلف -.حياته وانهتت قيامته قامت اذلي السابق للربيع حرش حبمك هو يقبل ربيع لك ان  
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 الشك، يوم يف رمضان هالل رؤية يف هو كام. للمسأ ةل النافني او املنكرين من أآالف   عىل حي رجَّ  مسأ ةل يف

 مبجرد القضية يكسب املثبت ل ن ذكل الارض؛ يف احلليب بعلب الشبهية الهند جوز مزارع وجود ادعاء او

 دعواه يثبت ان اليس تطيع انهف وجوده ينكر اذلي النايف اما. ملاكنه بيانه او الهند جوز ابراز او الهيا الاشارة

 ودار اجلنة عن خيب اذلي وهكذا. لكها الامكنة يف دعواه وحترى لكه العامل احناء يف وجال جاس اذا الا

آاثر من أ ثرا   اظهاره مبجرد القضية ويكسب يثبهتا فانه واخللود السعادة  ظال او أ ماراهتا، من امارة او اجلنة، أ

 اذا الا - كدّ  همام - جماال الناكره جيد ان وينكرها وجودها ينفي من يعاليس تط  حني يف كشفا، ظاللها من

 واثبت وجودها عدم واظهر الابد، اىل الازل من الازمان ومجيع الاكوان مجيع الاخرين وأ شهد شاهد

 احملدد غري النفي اثبات الميكن": يه اساس قاعدة عىل احملققون العلامء ارتىض احلمكة هذه فل جل!! نفهيا

 ."بذاته حماال الامر يكن مامل - قاطبة للكون الشامةل الاميانية اكحلقائق - اكنهم

 امام وسوسة وال ش هبة اية ومعارضهتم الفالسفة أآالف اناكر جيلب االّ  ينبغي القاطعة احلقيقة هذه عىل فبناء  

 الاميان اراكن يف - اكنت همام - بش هبة يتلوث من حامقة فيا.. الاميانية املسائل هذه مثل يف صادق خمب

 فال قلوهبم ماتت بل املادة الا يرون فال عيوهنم اىل عقوهلم حتدرت ماديني فالسفة من قةل اناكر مبجرد

 من الاختصاص اويل املثبتني من الفا وعرشون مائة الاراكن تكل عىل اتفق بيامن ابملعنوايت، يشعرون

 الاولياء احلقيقة اهل من واخملتصني املثبتني من دونواليع الحيصون وممن السالم علهيم الصادقني الانبياء

 .العلامء التحقيق واحصاب

 اكلهنار، نورها انرشة دامئة وعناية شامةل، وحمكة عامة، رمحة حولنا، فامي او انفس نا يف سواء نشاهد اننا مث

آاثر كذكل ونرى  تقدل "حمكة" نرى بل عزيزة، جليةل اجراءات وجتليات بصرية، عداةل وانوار هميبة ربوبية أ

نسان  لك عىل تقمي "رمحة" ونرى وامثارها، ازهارها بعدد حكام   الشجرة  وقواه حواسه بعدد وعطااي احساان   ا 

 عاد وقوم وصاحل وهود نوح قوم امثال عصاة اقواما عذاهبا بسوط هتكل عزة ذات "عداةل" ونرى. واهجزته

 حقوق عىل حتافظ كذكل عناية ذات ويه وفرعون، ومثود
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 :املطلقة وهيبهتا اجلليةل الربوبية تكل عظمة معجز ابجياز تبني الآتية الكرمية فالآية. واضعفه خملوق اصغر

آايته ومن) ذا مثّ  بأ مره والارض السامء   تقوم أ ن أ  (.14: الروم) (خترجون أ نمت اذا الارِض  من َدعوة   َدعامك ا 

لهىي الامر متتثالن والارض السموات ان تبني اذ  اهنم فكام. معسكرين يف والراقدين املرابطني جلنوداك اال 
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 والارض السموات كذكل بوق، من وبنفخة القائد من بدعوة اسلحهتم وتسمل مواقعهم أ خذ اىل هيرعون

 من خيرجون هبم اذا السالم، عليه ارسافيل بصور فهيام الراقدين ابالموات ي نادى حاملا مكعسكرين

رَش  اذ ربيع لك يف والطاعة العظمة هذه نرى بل. سداجل  ثياب البسني رساعا   الاجداث  معسكر يف ما حي 

 الرمحة تكل ان البد السابقة، التحقيقات عىل فبناء.. الرعد َمكَل  بوق من بنفخة وينرَشون جنود من الارض

 تقتيض اهنا اي اخرى، دار يف وغاايهتا ابعادها س تحقق الرسمدية والسلطنة والعداةل والعناية واحلمكة

 الف يف حمال جميهئا عدم ان بل الآخرة، جمئ يف الشك اذ العارشة؛ اللكمة اثبتهتا كام ابلرضورة، احلرش

 حتول: ويعين البشاعة، منهتى  يف قسوة امجلال منهتى  يف يه اليت "الرمحة" تبدل: يعين عدهما ان حيث حمال،

 منهتى  يف يه اليت "العناية" بانقال: ويعين الارساف، وغاية القارص العبث نقص اىل "احلمكة" كامل

 واحلق الانصاف منهتى  يف يه اليت "العداةل" تغري: ويعين واملرارة القبح منهتى  يف اهانة اىل واللطف احلسن

 السلطنة هيبة سقوط ايضا   يعين الآخرة جمئ عدم فان ذكل عىل زد والبطالن، القسوة اشد يف ظلامت اىل

 وحمال ابطل هذا فلك.. والقصور ابلعجز الربوبية كامل اهتام ويعين ا،وقوهت أ هبهتا وبوار العزيزة الرسمدية

 هللا ان يعمل شعور ذي لك ل ن الاماكن؛ دائرة عن واخلارج املمتنع وهو اكن، همام انسان أ ي عقل اليقبهل

 - والاعضاء الاهجزة من وزّوده تربية، احسن ورابه تقومي، احسن يف الانسان هذا خلق قد س بحانه

 اذا والقسوة الظمل مدى كذكل ويدرك حنوها، ويسوقه الابدية السعادة اىل به يتطلع ما - والقلب لاكلعق

 البعث عدم يف احلمكة عن الب عد مدى كذكل ويفهم!  الابدي العدم اىل املكرم الانسان هذا مصري انهتى  ما

 يف!  قمية ودون جدوى دون - دوالفوائ املصاحل أآالف لها اليت - الفطرية والقوى الاهجزة مجيع جيعل اذلي
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 الظاهر العجز مدى كذكل ويفهم!..  حفسب دماغه يف والفوائد احِلمَك  من مئات س بحانه اودع اذلي الوقت

آالف الايفاء عدم يف الربوبية وكامل السلطنة تكل لعظمة لكيا املنافيني التام واجلهل  تعاىل ؟ والعهود الوعود بأ

 ."العداةل" و "العناية" من لك هذا عىل قس. كبريا   علّوا   ذكل عن هللا

 بتكل احلس ىن الاسامء من "احلامك"و "الكرمي"و "العدل"و "احلكمي"و "الرمحن" هللا امس جييبنا وهكذا

 كوضوح جليا   واحضا   بل فيه الش هبة اثباات لنا ويثبهتا الآخرة حول سأ لناه اذلي سؤالنا عن املذكورة احلقيقة

 .وجالهئا الشمس

 حتفظ حادث، لك عىل وهتمين يح، شئ لك عىل حتمك للعيان، ابدية حميطة هميبة "حفيظية" نرى اننا مث

ل الكثرية، صوره َِ َّ  جتاه - احلال بلسان - يؤدهيا اليت تسبيحاته تدّون الفطرية، وظيفته اعامل تسّج
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 للّوح مصغرة مناذج ويه - افظةاحل قواه يف ونّوايته، ب ذيراته يف مثالية، لوحات يف تدّوهنا.. احلس ىن الاسامء

 يف فتسجلها دماغه، يف موضوعة جدا   مصغرة عظم  مكتبة يه اليت الانسان حافظة يف والس امي - احملفوظ

لهية للقدرة اجملسمة الزهرة تكل - الربيع حيل ان وما. واملعنوية املادية واملعاكس املرااي سائر  تبز حىت - اال 

 احلرش حقيقة العظم  الزهرة تكل يف وتعرض. جمسمة مشهودة ظاهرة   عنويةامل  الكتاابت تكل احلفيظية لنا

ف   واذا) الكرمية الآية تتضمهنا اليت ح   الامثةل من املاليني ماليني بأ لس نة وتعلهنا (10: التكوير) (ن رشت الص 

لق مل - الاحياء والس امي - مجيعها الاش ياء ان يقينا   لنا وتؤكد وادلالئل،  اىل واللهتوي الفناء، اىل لتنهتىي خت 

 بزتكية ولدلخول البقاء، اىل بسمومه للميض خلقوا بل - الانسان والس امي - شئ غري اىل لمتح  وال العدم

 .اخللود دار يف تنتظرمه رسمدية وظيفة اىل الفطري ابالس تعداد وللولوج اخلادلة، احلياة عامل اىل انفسهم

 حيني ان ما اخلريف، قيامة يف ماتت اليت احملدودة غري لنبااتتا من ونواة حبّة ولك وجذر جشر لك ان!  نعم

حف   واذا) الكرمية الآية ويتلو الا الربيع حرش  وذكل معانهيا، من معىن   ويفرس اخلاص بلساهنا (ن رِشت   الص 

 سهنف  الوقت يف - ويبنّي  السابقة، الس نني يف هبا قام اليت الفطرية الوظائف مبثل اجزائه من جزء لك بقيام

- 
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وَ ) الكرمية الآية تتضمهنا كام مداها اوسع يف احلفيظية عظمة : احلديد) (والَباِطن   والظاِهر   والآخر   ال ول   ه 

 الربيع جمئ كحمتية احلرش حمتية عىل ادلامغة احلجة وتقمي شئ لك يف جليةل حقائق اربع اىل وترشدان (1

 .ويرسه

 ولنوحض.. لكيّ  اكب اىل جزيئ اصغر من وتنفذ ترسي وجتلياهتا بعةالار  احلس ىن الاسامء هذه انوار ان!  نعم

 :مبثال هذا

 من حتوي مبا وذكل؛ "الاول" هللا امس ل نوار بتعرضها احلفيظية عظمة تبني الشجرة اصل يه اليت فالبذرة

 عليه تش متل ومبا منقوصة، غري اكمةل ونشوهئا الجيادها بديعة اهجزة من تضم ومبا اكمةل، دقيقة الشجرة خطة

 .جدا صغرية علبة اهنا رمغ الشجرة، تكوين رشائط من

 من حتوي مبا وذكل؛ "الآخر" هللا امس ل نوار بتعرضها احلفيظية تكل عىل صادقة شهادة تشهد ايضا والمثرة

 قوانني من عليه تنطوي ومبا اعاملها، حصائف من تضم ومبا الشجرة، لتكل الفطرية الوظائف مجيع فهرس

 .جدا صغري صندوق اهنا علام   لثانية،ا حياهتا

 املطلقة، احلفيظية مضن الرمحة وجامل احلمكة وكامل القدرة عظمة يظهر فانه اجملسم الشجرة ظاهر اما
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 البديعة ابلنقوش املزدانة الهبية حبللها وذكل؛ "الظاهر" هللا امس ل نوار بتعرضها مشهودة للعيان ويبزها

 .لوان بس بعني امللونة العني احلور ثياب هناك   املرصعة، والاومسة املتنوعة

آة ك هنا اصبحت اليت الشجرة لتكل ادلاخلية الاهجزة اما  تثبت ايضا فهىي "الباطن" هللا امس انوار تعكس مرأ

ذ واحلمكة، الرمحة وجامل والعداةل، القدرة كامل - اكلشمس ساطعا اثباات - هنا ا   النظام، اكمل خارق مصنع ا 

الّ  والورقا   والمثرا   غصنا   اليدع وارزاق اعاشة مس تودع بل عظمي، كميياء خمتب بل  اذلي ابلغذاء ويزوده ا 

 .حيتاجه

 الاول) الاربعة احلس ىن الاسامء جتليات وابطهنا، الشجرة، وظاهر والمثرة، البذرة، من لك   يظهر وكام

 تظهرها، كذكل الارضية فالكرة( والباطن والظاهر والآخر
#271 

 الكرة اي - اهنا اذ مطلقة؛ ورمحة وحمكة وعداةل بقدرة يعمل امنا والاكرام اجلالل ذا احلفيظ نا بداهة وتبني

 - اخلريف يف اودعت اليت واحلبوب النوى جفميع الس نوية، املوامس تبدل حيث من اكلشجرة - الارضية

 ش ىت اىل ومتدها غصان،والا الس يقان من اليعد ما ترِسل   احلفيظية، اىل أ مانة   - "الاول" هللا امس بتجيل

 ذكل.. الهبيج الربيع وشاح الارض فتلبس الطيبة، والامثار الهبيجة الازهار من الحيىص ما وتَفتَح اجلهات،

ّطرت مصغرة كراسات تضم مهنا لك ل ن  اجنز ما فهيا دّون مصغّرة حصائف وتبطن الرابنية، الاوامر فهيا س 

 الارض جشرة تركّب اىل يعود ما مجيع والنوى البذور تكل تس توعب بل اعامل، من املاضية الس نة يف

 .العظمية

 هبا قامت اليت الوظائف مجيع من الصغر يف متناهية علب يف مايضعه فهو الس نوية الارض جشرة أآخر أ ما

 ماميكن ومجيع احلس ىن، الاسامء جتاه ادهتا اليت الفطرية والاذاكر التسبيحات ومجيع اخلريف، يف الشجرة

 اتليا   اجلالل ذي للحفيظ احلمكة يد اىل مجيعا هذا ويسملّ  الاعامل، حصائف من املقبل الربيع رشح  يف نرشه

 .وانظارها الاكئنات اسامع عىل لها الحد بأ لس نة "الآخر" هللا امس هبذا

 ةلامث من نوع الف ثالمثائة عن تفصح اليت املتباينة املتنوعة اللكية الازهار تكل: فهو الشجرة هذه ظاهر اما

 املفتوحة الضيافات تكل وهو الكرمي، والرزاق الرحمي للرمحن املنصوبة املوائد تكل وهو واماراته، احلرش

 وازهارها، مثراهتا، بأ لس نة "الظاهر" هللا امس ويتلو يذكر الشجرة تكل ظاهر يف ما فلك اكفة، احلياة ذلوي

ظهرا   وطعوهما ذا) حقيقة م  حف   وا   .السامء كبد يف اكلشمس ساطعة (ن رشت الص 

 دقيقة ومعامل منتظمة ماكئن من والحيىص مااليعد حيرك ومصنع معمل فهو العظمية الشجرة هذه ابطن اما
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 منهتى  يف ابعامهل ويهنض اجلائعني، اىل وتوصهل املواد من درمه من وينضجها الاطعمة من طنا يعدّ  انه حىت

 مبائة ويعلنه يثبته بل "الباطن" هللا امس لالرض الباطن الوجه فيذكر الصدفة، به لتلعب جماال   اليدع مبا ادلقة

 .لسان الف مبائة يس ّبحون اذلين املالئكة من قسم يعلنه كام والصور الامناط من الف
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 احلس ىن الاسامء تكل يف اليت "احلفيظية" بينت اكلشجرة، الس نوية حياهتا حيث من الارض ان وكام

 العصور حياة حيث من جدا   املتناسقة اكلشجرة كذكل فهىي احلرش، لباب مفتاحا   وجعلهتا بوضوح، الاربعة

 .الآخرة سوق اىل - وادلهور العصور مدى عىل - مثراهتا ترسل اذ ادلهور، وحياة

آة   بأ رسها الارض تصبح وهكذا  جدا   واسعا   سبيال   وتفتح الاربعة، الاسامء تكل لتجليات جدا واسعة مرأ

 :نزيد وال ابلآيت نكتفي ذلا. هبا الاحاطة عن وعاجزة قارصة ولغاتنا عقولنا تظل حبيث الآخرة اىل

 الآخر عىل يدل فالواحد بيهنا، فامي تتشابه والاايم والساعات وادلقائق الثواين تعد اليت الساعة عقارب ان

 كساعة ادلنيا كذكل. الاخرى الرتوس حركة تصديق اىل يضطر الثواين عقرب حركة يراقب مفن ويذكّره،

 اليت والس نوات الكبى، الساعة هذه ثواين تعد اليت الاايم تتشابه حيث والارض، السموات خلالق بىك

 البعض مع بعضها تشابه مفع اايهما تعرف اليت والاحقاب ساعاهتا، تظهر اليت والعصور دقائقها، حتيص

 .ويثبته الآخر عىل يدل مهنا لك فا ن الآخر

 ادلنيا ش تاء بعد رسمدي وصبح خادل ربيع جمئ عن لها الحدّ  ابمارات ختب الارض نرى الزاوية هذه ومن

 احلقيقة وهبذه. الش تاء هذا بعد الربيع جمئ وبقطعية الليل لهذا الصبح جمئ حبمتية عنه ختب.. املظمل الفانية

 ياذل سؤالنا عن( والباطن والظاهر والآخر الاول: )الاربعة احلس ىن الاسامء مع "احلفيظ" امس جييبنا

 .احلرش حول سأ لناه

 :هو الانسان ان بعقولنا، ونفقه ابعيننا نرى دمنا وما

 وهو.. احملمدية احلقيقة حيث من الاصلية بذرهتا وهو.. الصفات من مافهيا وامجع الكون جشرة مثرات خامتة

آن الكبى الكونية الآية آ  ذكل يف الاعظم الامس لتجليات احلامةل الآية هو بل.. الكون لقرأ  الكوين نالقرأ

 ابلترصف هل مأ ذون موظف انشط وهو.. الكون قرص يف ضيف اكرم وهو.. الكرمي القرأآن يف الكريس كآية

 وارداهتا عن املسؤول والناظر الارض مزرعة حرث عن امللكف املأ مور وهو.. القرص ذكل سكنة يف

ز مبا ومصاريفها،  خليفة وهو.. املؤهالت والوف العلوم مئات من هج 
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.. رقابته حتت والعامل والابد الازل سلطان دلن من واملرسل الارض مملكة يف الباحث واملفتش ض،الار 

 بعبادة ملكف لكّي، عبد وهو.. ولكياهتا جبزئياهتا ل عامهل اكمل تسجيل مع الارض شؤون يف املترصف وهو

مانة واحلامل شامةل، واسعة  أ مامه فانفرجت ملهنا،حي ان واجلبال والارض السموات أ بت اليت الكبى لل 

آة يعكس اذلي وهو.. للسعداء والاخرى لالشقياء، احداهام: طريقان  احلس ىن الاسامء جتليات مجيع اكملرأ

.. الرابين للالكم فهام   والاكرث الس بحاين للخطاب املقصود اخملاطب وهو.. الاعظم هللا امس فيه ويتجىل

 اعداء هل أ ن مع حدود، بال الفقري العاجز احلي الاكئن ووه.. الكون احياء بني من وجعزا   فاقة الاكرث وهو

آالما   ومقاصد عد بال ومؤذايت  احساسا اشد وهو.. احلياة ذوي بني من اس تعدادا   اغىن وهو.. حد بال وأ

آالم ذلاته متزتج حيث - احلياة ذلة مضن - ابالمل وشعورا    حاجة واكرث البقاء اىل شوقا   أ شد وهو.. منّغصة بأ

 هل ا عطي فلو حمدودة غري بأ دعية واخللود البقاء ل جل يتوسل اذلي وهو.. به ال جدر هو بل د،اخللو  اىل

 وحيببه العبادة، حلد حبا   عليه أ نعم اذلي حيب اذلي وهو.. للخلود غليهل شفت ملا متع من ادلنيا يف ما

 فيه انطوى ملا اخللق ةاجعوب هو بل الصمدانية القدرة معجزات اعظم وهو.. ايضا   احملبوب وهو للآخرين،

 .واخللود الابدية حنو قدما للسري خملوق بأ نه اهجزته مجيع تشهد وملا الاكب العامل

 العالقة وثيق هو واذلي "احلق" هللا ابمس اللكية العرشين احلقائق هذه مبثل يرتبط اذلي الانسان فهذا

 ويسمع يحّ  ل صغر حاجة ادىن يرى والارض، السموات يف شئ عنه اليعزب اذلي "احلفيظ" هللا ابمس

 الانسان فهذا.. ابلاكئنات املتعلقة وافعاهل الانسان هذا اعامل مجيع الكرام كتبت ه فيدّون فيغيثه حاجته نداء

 عىل - احلق هللا ابمس - س ياكفأ   انه والريب ونشور، حرش هل يكون ان البد - العرشين احلقائق هذه حبمك -

 والاس تجواب احملاس بة اىل سيساق أ نه والش هبة فهيا، ماقرّص  عىل جازىوس ي واعامل، خدمات من قّدم ما

 وضيافة خادلة سعادة ابواب امامه س تفتح ان والشك ولكهّيا، جزئهيا - احلفيظ ابمس - اعامهل من دّون عام

 اكرث قاد ضابط الانظار عن ويتوارى حياسب االّ  الميكن وانه مقمي؛ وشقاء رهيبة جسون ابواب او ابدية،

 !رقدته من ينبه أ الّ  والميكن شؤوهنا، يف وتدّخل العامل هذا خملوقات
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 لها أ دعية الي سمع مث احلياة، بلوازم فعال وي غاث اذلابب طنني من اخفت دعاء   ي سمع ان قط اليعقل النه

 قط يعقلوال. واخللود البقاء وتسأ ل العرشين احلقائق تكل من تنطلق واليت والفرش العرش هيز ما القوة من

در أ ن الاماكن عن خارج هو بل  - قط فهيا العبث حلمكة الميكن بل الكثرية، احلقوق تكل لكيا   وت ضّيع هت 

 تكل هبا املرتبطة الانسان ابس تعدادات لكيا   تعبث أ ن - واتقاهنا انتظاهما بشهادة ذاببة جناح مبقدار ولو

آماهل جبميع وتعبث احلقائق،  الاكئنات وحقائق الروابط تكل جبميع وتعبث ود،اخلل اىل املمتدة ورغباته أ
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 مجيع ترده مشني وقبح فظيع ظمل الاحامتل هذا ل ن والرغبات، الاس تعدادات تكل تمني اليت العديدة

آالف مس تحيل وممتنع وجه مبائة حمال يف حمال ذكل ان: قائةل وترفضه املوجودات  مجيع ترّده بل. الوجوه بأ

 ."الرحمي" و "امجليل" و "احلكمي" و "احلفيظ" و "احلق": احلس ىن امءالاس عىل الشاهدة املوجودات

 حول سؤالنا عن ،"الرحمي"و "امجليل"و "احلكمي"و "احلفيظ"و "احلق" احلس ىن الاسامء هذه جتيبنا وهكذا

 ناان  مثلام فهيا، مراء ال راخسة حقيقة وهو فيه، الريب حق احلرش ان": قائةل الاسامء تكل فتخاطبنا الآخرة،

 ."املوجودات ثبوت حقيقة لنا تشهد ومثلام حق

 ما عىل وقياسا   املذكورة، ابالمثةل مكتفيا   اخترصت ولكين بياان ، لزدت الشمس من أ وحض املسأ ةل ان ولوال

 مسّماه يثبت الكون، اىل املتوجه الالف بل املائة احلس ىن الاسامء من امس لك فان السابقة؛ الفقرات يف

 .قاطعا   اثباات   ويثبته الآخرة وادلار احلرش يظهر كام املوجودات، يه اليت ومبراايه لياتهبتج بداهة س بحانه

 اسامئه وجبميع كتب، من أ نزل ما مجيع يف اوامره جبميع وجازما   قدس يا   جوااب   وتعاىل س بحانه ربنا جييبنا ومثلام

 ويعّرفنا مالئكته بأ لس نة س بحانه ناجييب  كذكل الآخرة، حول سأ لناه، اذلي سؤالنا عن نفسه، هبا مّس  اليت

ذ أآخر، بمنط الاخرة  :املالئكة تقول ا 

 بينمك وتعارف وماكملات لقاءات جرت وقد الروحاين، والعامل وجودان عىل لها الحدّ  ودالالت امارات هناك"

آدم زمن منذ الروحانيني وبني وبيننا  السالم، عليه أ
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 الآخرة منازل يف جتوالنا خالل مانراه نذكر ودوما   ذكران ولقد ،الريب التقبل متواترة يقينية حوادث ويه

 وراءها وما ادلامئة ال روقة هذه أ ن من فهيا الريب بشارة نبرشمك اننا: معهم لقائنا اثناء أ نبيائمك اىل وصاالهتا

يئت مكرمني كرام ضيوف الس تقبال اعّدت امنا معّدة ومنازل خادلة قصور من  ."لقدوهمم وه 

 .الآخرة حول سؤالنا عن الكرام املالئكة يبناجي  وهبذا

 محمد وهو أ ال.. رائد واقوم.. قدوة واصدق.. اس تاذ وأ مكل.. معمل اعظم لنا عنّي  قد الكرمي خالقنا ان مث

 لك وقبل - اذن فعلينا. السالم علهيم الكرام للرسل خامتا ارسهل وقد. والسالم الصالة افضل عليه الهاُشي

 مرتبة من ونرتىق معرفتنا يف نتاكمل لعلنا الآخرة حول وجل عزّ  خالقنا من ماسأ لناه ذاناس تا نسأ ل أ ن - شئ

 العلمي اخلالق دلن من املصّدق الصادق احلبيب النيب هذا الن اليقني، حق واىل اليقني عني اىل اليقني عمل

آن معجزة انه مثلام املعجزات، من بأ لف  الباطل اليأ تيه العاملني رب بكتا أ نه امجع، للعامل فاثبت الكرمي، القرأ

آن اصبح فقد خلفه، من وال يديه بني من  ودليال   وسمل عليه هللا صىل معجزاته من معجزة ايضا   الكرمي القرأ
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 .العاملني رب رسول وانه املصّدق الصادق انه عىل

 والاولياء، السالم علهيم الانبياء مجيع تصديق ومعها الشهادة عامل لسان احداهام - املعجزتني فلكتا

 عىل احلجج اقامتا قد - الكون حقائق ومجيع الساموية الكتب مجيع املتضمن الغيب عامل لسان والاخرى

 أآايت من وأآالف الاوىل املعجزة حياة جبميع. والهنار الشمس وضوح واحضة راخسة والنشور احلرش حقيقة

 .الثانية املعجزة

 هذين بتعلمي الا والتفهم وحدوده، العقل طاقة فوق يه اليت املسائل من والآخرة احلرش مسأ ةل ان حقا  

رشادهام "وسمل عليه هللا صىل احلبيب والرسول الكرمي القرأآن" املعجزين الاس تاذين  .وا 

 فل ن ؟ الكرمي القرأآن يف واحض هو كام ل ممهم احلرش مسأ ةل السالم علهيم السابقون الانبياء ي وحض مل   ِلمَ  أ ما

 كام الابتدائية ادلروس يف وجزيا   يكون واال يضاح الانسانية، وبداوة البرشية طفوةل عصور اكنت عصورمه

 .معلوم هو
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 :القول وصفوة

 الاسامء عىل ادلاةل وادلالئل احلجج أ ن فالبد علهيا، وتدل الآخرة تقتيض احلس ىن الاسامء اكرث دام ما

 ..وقياهما الاخرة ثبوت عىل دالئل بدورها يه احلس ىن

 وجود عىل الشاهدة ادلالئل ان فالبد البقاء وعامل الاخرة منازل من يشاهدون عام خيبون الئكةامل ومادام

 ..الآخر العامل عىل اثبات دالئل بدورها يه وعباداهتم الروحاين والعامل املالئكة

 بعد - اليه دعا ما واساس املباركة، املطهرة حياته خالل وسمل عليه هللا صىل محمد أ علنه ما أ مه ومادام

 يه وسمل عليه هللا صىل وصدقه نبوته عىل ادلاةل واحلجج املعجزات مجيع ان فالبد الآخرة، هو - التوحيد

 ..الآخرة جمئ حقيقة عىل شاهدة بدورها

آن ربع دام وما آالف عليه ادلالئل ويقمي والآخرة، احلرش عن يبحث الكرمي القرأ آايته من بأ  فالبد عنه، وخيب أ

آن أ حقية عىل لكها ادلاةل والباهني وادلالئل واحلجج الشواهد ان  الآخرة حتقق عىل شاهدة بدورها يه القرأ

 .علهيا وداةل

 .ورسوخه ثبوته ومدى "ابالخرة الاميان" قطعية مدى لتقدروا العظمي الامياين الركن هذا يف تأ ملوا وهكذا

*  *  * 
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 الثامنة املسأ ةل خالصة

 ابسامئه خالقنا جواب ان الا كثرية، مقامات من احلرش مسأ ةل نس توحض ان "السابعة املسأ ةل" يف أ ردان لقد

. أآخر اس تفسار اي عن فأ غناان التامة، والقناعة اجلازم اليقني اورث جدا؛ ووافيا   شافيا   اكن احلس ىن

 .االثبات  ذكل عىل هناك فاقترصان

 مهنا "ابلآخرة الاميان" حيققها اليت والنتاجئ والفوائد المثرات مئات من واحدة فس نلخص املسأ ةل هذه يف اما

 .ادلنيا يف سعادته اىل يعود ما ومهنا الآخرة، يف الانسان سعادة اىل يعود ما

آن ايضاح بعد فليس الاخروية السعادة اىل يعود ما اما  مايعود  اما اليه، فلريجع أآخر، ايضاح الكرمي القرأ

 املئات بني من فقط نتاجئ بضع - موجزا   بياان   - هنا نيوس نب "النور رسائل" فتوحضه "ادلنيوية السعادة" اىل

 .والاجامتعية الشخصية حياته يف الانسان ال سعاد "ابلآخرة الاميان" حيققها اليت النتاجئ من

 :الاوىل المثرة

 بطمرت  انه ومثلام. ادلنيا مع وثيق ارتباط ذو ايضا   فهو بيته، مع عالقة ذو - للحيوان خالفا   - الانسان أ ن كام

 الفانية ادلنيا يف البقاء حيب انه وكام. البرشي ابجلنس فطري نسب ذو كذكل فهو ووشاجئ، بروابط ابقاربه

 بفطرته مضطر فهو الغذاء اىل معدته حاجات لتأ مني دامئا يسع  أ نه وكام. الباقية ادلار يف بقائه اىل يتوق فهو

 بل ادلنيا، سعة عىل املمتدة املوائد من وتناولها هوانسانيت وروحه وقلبه لعقهل الاغذية لتأ مني - يسع  بل -

آمال من هل ملا الابد، اىل املمتدة  عهد يف خيايل حّدثت   فلقد. الابدية السعادة سوى اليش بعها ومطاليب أ

 :"احلرش" رساةل يف اليه اشري كام صباي

 ذكل ينهتىي أ ن عىل اوأ هبهت ادلنيا سلطنة مع س نة أ لف أ لف يدوم سعيد معر قضاء ؟ تفّضل ال مرين اي"

 "؟ شاقة اعتيادية حياة مع ابقيا   وجودا   أ م العدم، اىل
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 :قائال   الاوىل، من ويضجر الثانية يف يرغب فرأ يته

 ."! هجمن يف اكن ولو البقاء بل العدم أ ريد ال انين"

 املاهية حقيقة ان فالبد الانسانية، املاهية خدام احد هو اذلي اخليال، التش بع ادلنيا ذلائذ مجيع مفادام

 .والبقاء ابخللود فطرة مرتبطة جدا الشامةل اجلامعة الانسانية

 والآمال الرغبات هبذه الصةل الوثيق الانسان لهذا ووافيا   اكفيا   عظامي كزنا   اذا   "ابلآخرة الاميان" يكون فمك
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 هذا يكون ومك! طلقامل الفقر يف ويتقلب اجلزيئ، الاختيار من جزء   سوى الميكل وهو التنهتىي، اليت

 ادلنيا مهوم جتاه هل وسلوة اس متداد   ومدار مرجعا   يكون ومك!  املبتغاة والذلة املطلوبة للسعادة حمورا   الاميان

 اذن لاكنت والفوائد المثرات هبذه الفوز سبيل يف ادلنيا حياته بلك الانسان هذا حض  فلو ؟ احملصورة غري

 ! زهيدة

 :الشخصية الانسان ياةحل  املتوهجة الثانية المثرة

 اليه انهتى  مثلام القب، دخوهل وكيفية مصريه، يف ادلامئ تفكريه هو حياته، وينغّص دوما الانسان يقلق ما ان

 أ ن من وتصّوره - عزيز صديق ل جل بروحه يضحي اذلي - املسكني الانسان فتومه. وأ قاربه أ حبته مصري

آالفا  لقاء ال اذلي الابدي الفراق ذكل - ابملوت العدم اىل ينهتون البرش اخوانه من املاليني ماليني بل أ

آالم ينئب شديدا أ ملا التصور هذا س يذيقه - وراءه  العذاب ذكل أ مل من الانسان هذا يتلوى وحيامن. هجمن بأ

: هل قائال عينيه، عن الغشاوة مزيال بصريته، فاحتا "ابلآخرة الاميان" يأ يت التفكري، ذكل من النابع ال لمي

 أ حبته جناة من يشاهد مبا اجلنة، بذلة تنئب معيقة روحية ذلة يكسب به فاذا الاميان، بنور فينظر.. نظرا

 الابدي  النور عامل يف خادلين بقاهئم ومن والانداثر، والبىل والفناء الهنايئ املوت من مجيعا وخالصهم

 .جحجها مع تيجةالن  هذه النور رسائل وحضت حيث هذا عىل نقترص. الهيم قدومه منتظرين

 :الانسان لعالقات تعود اليت الثالثة المثرة

 ول س تعداداته السامية، لسجاايه هو امنا علهيا وامتيازه الاحياء سائر عىل وتفوقه الرايق الانسان مقام ان

 املنسلخ فقط احلارض يف املنحرص فاالنسان ذلا وجوده، دوائر ولسعة اللكية، ولعبوديته اجلامعة، الفطرية

 - ابملس تقبل الصةل املبتوت املايض، من
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 والانسانية والاخوة واحملبة املروءة جسااي يكسب الانسان هذا - هل ابلنس بة مظلامن ميتان معدومان وهام

 اخيه او ل بيه احملبة فيويل احملدودة، وموازينه مقاييسه وفق عىل عنده وتتحدد الضيق، حارضه اساس عىل

 مس تقبال   يرامه ولن سابقا   اليعرفهم وك نه الضيقة املقاييس تكل وفق عىل خبدمهتم ويقوم امته، او زوجته او

 املصف  الود درجة اىل وال الصداقة، يف الاخالص ماكنة اىل وال الوفاء، يف الصدق مرتبة اىل أ بدا   يرىق فال

 والكامالت السجااي تكل سعة ل ن اخلدمة؛ يف الغرض من املبأ   الاحرتام اىل وال احملبة، يف الشوائب من

 .عقال احليواانت أ دىن درك اىل الانسان يرتدى وحيهنا نفسها، ابلنس بة وصغرت تضاءلت قد
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 الضيق الزمن ذكل حيول حىت ويغيثه، وميده لينقذه الانسان هذا اىل "ابلآخرة الاميان" يأ يت ان ما ولكن

 واسعا وجودا فرييه معا، واملس تقبل املايض يس توعب حبيث جدا واسع فس يح زمان اىل - ابلقب الشبيه -

 مبقتىض وتوقريه وادله ابحرتام الانسان هذا يقوم وعندئذ  . الابد اىل الازل من متتد بسعة بل ادلنيا، بسعة

 اىل املمتدة ابالخوة - التفكري بذكل - ويعاونه اخاه ويساعد الارواح، وعامل السعادة دار اىل املمتدة الابوة

 ادلائرة هذه والجيعل اجلنة، يف حىت هل حياة رفيقة أ مجل ل هنا ويعاوهنا هبا رفقوي زوجته وحيب الابد،

 ل غراضها وال دنيوية اتفهة ل مور وس يةل - هممة وخدمات عالقات من فهيا وما - الفس يحة الواسعة احلياتية

 عالقاته يف ،الامت والاخالص اخلالص، والوفاء التامة، ابلصداقة يظفر ذلا. الزهيدة ومنافعها اجلزئية

 ..درجته حسب وللك انسانيته، وتتعاىل نفسها، ابلنس بة والريق ابلسمو وخصاهل كامالته فتبدأ   وخدماته،

 الاميان بفضل - الآن اصبح احلياة، تذوقه يف عصفور مس توى اىل يرىق ان هل اكن ما اذلي الانسان فذكل

 يصبح بل احليواانت، مجيع فوق يرىق فهيا، ممتازا وخملوقا   سعيدا، واكئنا ادلنيا، يف مرموقا   ضيفا - ابلآخرة

 .ومالكه الكون رب عند عبد وأ كرم خملوق، احب

 .وبراهني حبجج النور رسائل بّينهتا حيث النتيجة هذه بيان يف القدر هبذا اكتفينا
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 :الاجامتعية احلياة اىل تتطلع اليت الرابعة الفائدة

 :يه صهتاوخال "التاسع الشعاع" وحضها اليت ويه

 انسانية نوازع عىل ينطوي سوي انسان عيشة يعيشوا ان الميكهنم البرشية، ربع ميثلون اذلين "الاطفال" ان

 واهلموم والاضطراب الوقاحة ملؤها حياة يقضوا ان الضطروا الاميان هذا لوال اذ. ابلآخرة ابالميان الا

 ابلغ يؤثر الاطفال من حوهلم من يصيب اذلي املوت الن بل عهبم، واليتسلّون بأ لعاهبم هينأ ون فال. ال لمية

آمال عىل املس تقبل يف سينطوي اذلي قلبه ويف الرقيق، املرهف شعوره ويف طفل، لك نفس يف التأ ثري  أ

 وعقهل، حياته تصبح حىت واحلرية، ابلقلق فتصاب الثبات التس تطيع اليت روحه ويف كثرية، ورغبات

 ان الا.. جوااب وحريته لتساؤهل جيد ان قبل نفعا ولعب لهو من به رتيتس ما جيدي فال هل، عذاب وس يليَت 

 :الآيت النحو عىل نفسه حياور جيعهل "ابلآخرة الاميان" ارشاد

 وانطالقا   أ نسا   منا اكرث فهو اجلنة، طيور من طريا   الآن اصبح قد تويف اذلي - أ يخ  او - صديقي ان"

لهية الرمحة اىل مضت هناا الا - توفيت وان - وادليت وان. وجتوالا  صدرها اىل ايضا وس تضمين الواسعة، اال 

 .ابالنسان يليق عيشا مطمئنا   هادئا   يعيش ان ميكنه وهبذا. "الشفيقة الوادلة تكل فأ رى اجلنة، يف احلنون
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 حتت ودخوهلم قريبا، حياهتم انطفاء حيال السلوان اليرون فاهنم البرشية، ربع ميثلون اذلين "الش يوخ" وكذا

 الاميان هذا لوال اذ. "ابلآخرة الاميان"بـ الا وجوههم يف ابواهبا احللوة امجليةل ادلنيا أ وصدت وقد الرتاب،

 حاةل يف ولباتوا الويل، تلو الويل الشفيقات الفدائيات الاهمات وتكل الرحامء، احملرتمون الآابء اولئك لتجرع

 نفسها احلياة ولغدت اكلسجن، علهيم تضيق ادلنيا ول صبحت عنيف قليب قلق ويف جدا، تعسة نفس ية

 :قائال   هبم هيتف ابلآخرة الاميان بيامن. اليطاق مقامي عذااب

 ساطعة حياة وان. حامت وس يأ يت اماممك وهو خادلا ش بااب لمك فان كثريا، والتبالوا الش يوخ أ هيا التغمتوا"

 حمفوظة حس ناتمك ومجيع فقدمتومه، اذلين بمكواقار  اوالدمك وس تلتقون انتظارمك، يف أ بداي   مديدا ومعرا هبيجة،

 مائة اثقال احدمه محل لو حبيث هلم، وانرشاحا   سلواان   "ابلآخرة الاميان" مينح وهكذا "..ثواهبا وس تأ خذون

 .سعيدة اخروية حياة من س يعقهبا ما انتظار يف صابرا لتحملها ش يخوخة
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 ثورة يف وهوامه فرغباهتم. اجلريئة عقوهلم لصوت صغونالي قد البرشية، ثلث ميثلون اذلين "الش باب" وكذا

 ومل "ابلآخرة الاميان" الش باب هؤالء فقد ما فاذا ونوازعهم، حواسهم امر عىل مغلوبون ومه وجيشان،

 ابخلطر، همددة تصبح الش يوخ وكرامة الضعفاء وراحة وأ عراضهم الناس اموال فان هجمن، عذاب يتذكروا

آمن بيت سعادة احدمه يدمر قد اذ  عديدة لس نني عذااب أ مره وابل يذوق مث ومن طارئة، ذلة ل جل هئن أ

 .الاكرس احليوان يش به ما اىل فيتحول السجون هذه مثل يف

 :قائال نفسه وخياطب بعقهل، ويسرتشد صوابه يسرتجع ما فرسعان واغاثه، "ابلآخرة الاميان" أ مده اذا ولكن

 السلطان مالئكة فان عهنم، خفاء يف لكوين رؤييت الميكهنم وعيوهنا احلكومة رشطة ان من الرمغ عىل"

 اذن فأ ان.. سيئايت عىلّ  يسجلون ادلامئ الاكب السجن ذكل هجمن جسن ميكل اذلي اجلالل ذي الاعظم

 وش يخا ضعيفا ما يوم يف - الحماةل - وسأ كون.. هممة ذو عابر ضيف أ ان بل الزمام، مفلوت طليقا لست

 اذلين الولئك ابالحرتام ويشعر قلبه، اعامق من - عندئذ   - والشفقة والرأ فة الرمحة قطرات فترتحش. "مثلهم

 هذا عىل نقترص املعىن، هذا وحضت قد النور رسائل ان وحيث. ظلام حقوقهم عىل يتعدى ان يريد اكن

 .القدر

 بعقوابت حومكوا اذلين "واملساجني والفقراء املصائب ذوي من وامثالنا واملظلومون املرىض" وكذكل

 فان به يتسلوا مل وان "ابلآخرة الاميان" ي عهنم   مل فان البرشية، من ال مه اجلزء ميثلون هؤالء لك مشددة،

 يمتكنوا ان دون - الظلمة من يروهنا اليت الاهانة وأ ن مرض، من عندمه مبا دامئا اماهمم جيدونه اذلي املوت
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 أ مواهلم اصاب مما النابع ال لمي اليأ س وان - خمالهبم بني من وكرامهتم رشفهم انقاذ والمن مهنم الاقتصاص من

آالم من الناشئ الشديد الضيق وان الكوارث، يف الضياع من وأ والدمه  عدة لس نوات وعذابه السجن أ

 لهؤالء كبريا   جسنا - ريب بال - ادلنيا يصرّي  ذكل لك.. ساعات او دقائق التس تغرق طارئة ذلة نتيجة

 الا والسلوان ابلعزاء ابلآخرة الاميان يَمّدمه ان ما ولكن!  هلم أ لامي عذااب نفسها ةاحليا وجيعل املنكوبني

 الثأ ر وَسورة والاضطراب والقلق واليأ س الضيق من عهنم يزيل ملا الصعداء، ويتنفسون فورا، وينرشحون

 .اميانه درجات حسب لك   جزئية او لكية ازاةل
#282 

 هذا السجن ودخولنا الرهيبة مصيبتنا يف واخواين امّدين اذلي ابلآخرة الاميان لوال: انه القول ميكنين حىت

 املصيبة هذه ولساقتنا نفسه، اكملوت العذاب اايم من واحد يوم مرارة حتّمل لاكن - اقرتفناه ذنب دون -

آالم أ حتمل جعلين ان - والحد عد بال - هلل شكرا   ولكن. ونبذها احلياة ترك اىل  مه ناذلي اخواين من كثري أ

 كثري فقدان واحتمل عيوين، من أ عزّ  يه اليت النور رسائل من أآالف ضياع وأ حتمل نفيس من ايلّ  أ حب

 كنت ما انين رمغ "ابلآخرة الاميان" بذكل والاىس احلزن هذا لك فأ حتمل.. جدا   المثينة الزاهية جمدلايت من

هانة أ ية أ حتمل  منحين قد وقوته ابلآخرة الاميان نور ان - ئنوالتطم  - لمك اقسم فاين اكن، همام احد   من وحتمّك  ا 

 أ عدّ  بّت  حدّ  اىل الامتحان هذا يف عظمي هجاد بثواب للفوز وشوقا وصالبة وتسلية، وعزاء وجدلا صبا

 هذه مس هتل يف ذكرته كام "اليوسفية املدرسة" علهيا تطلق أ ن وحق  . وجامل خري لكها مدرسة يف نفيس

 اكرث جبد اسع  لكنت الكهوةل من احلاصةل احلدة ولوال احياان، ينتابين ناك اذلي املرض فلوال الرساةل،

 عن خرجنا فقد حال لك عىل.. قلب وسكينة اطمئنان من أ محهل ما مع املدرسة هذه يف درويس ل تلق 

 .الاس تطراد هذا عن العفو ارجو الصدد

 وهممينا حاكام "ابلآخرة الاميان" يكن مل فان املصغرة جنته بل الصغرية دنياه هو "انسان لك بيت" فان وكذكل

 بعضهم عالقة يف شديدا وعذااب الامي، اضطرااب العائةل تكل افراد من فرد لك لوجد البيت هذا سعادة يف

 والسفه ابللهو عقهل خيدر وقد اليطاق، حجمي اىل اجلنة تكل فتتحول هلم وحمبته رأ فته درجات حسب ببعض

 ويه الصياد يراها كيال الرمل يف رأ سها ختفي الصياد رأ ت اذا النعامة ثلمك  هذا يف َمثهَل   فيكون املؤقت

 ملغيا والفراق، والزوال املوت يراه لئال الغفةل، يف رأ سه يغمر كذكل فهو والطريان، الفرار عن عاجزة

 ! ي عانيه ملا عالجا وجد وك نه ببالهة، موقتا شعوره

. عليه وخوفا هلعا ارتعشت للخطر يتعرض ابهنا رأ ت لكام - ودلها ل جل بنفسها تضحي اليت - مثال فالوادلة
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 دامئ قلق يف يظلون التنقطع، اليت املصائب من اخواهنم أ و اابهئم انقاذ اليس تطيعون عندما كذكل والاوالد

 سعادهتا تفقد سعيدة، حياة اهنا ي ظن اليت العائةل، تكل حياة فان هذا عىل فقياسا. مس مترا خوفا وحيسون

 فامي القرىب والعالقة الافراد، بني الرابطة التعطي حيث الزائةل املضطربة ادلنيا هذه يف
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 واحملبة واخلدمة الاكمل، والاخالص اخلالص والوفاء احلقيقية الصداقة - جدا قصرية حياة مضن - بيهنم

 .الكي وتنعدم تسقط ورمبا نفسها، احلياة قرص بنس بة وتنمكش الاخالق تتصاغر بل الصافيني،

 القرىب عالقة الن ويس تضئ، مبارشة ارجاءه ينور حىت البيت ذكل يف "ابلآخرة الاميان" حيل ان ما ولكن

 اىل متتد عالقات وفق عىل تقاس بل جدا، قصري زمن مضن عندئذ تقاس ال تربطهم اليت واحملبة والرأ فة

 الآخرين، جتاه خالص ابحرتام فرد لك   - عندئذ - فيقوم الابدية، والسعادة الآخرة دار يف وبقاهئم خلودمه

 فتتعاىل. التقصريات عن النظر صارفا   وفية، صداقة ويبدي صادقة، رأ فة ويظهر صافية، حمبة ويولهيم

 .البيت ذكل يف ابلتأ لق احلقة الانسانية السعادة وتبدأ   وتسمو، الاخالق

 .سلف مبا هنا اكتفينا. النور رسائل يف املضمون هذا بني وقد

 أ فراد عىل مس يطرا   "ابلآخرة الاميان" يكن مل فان. لسكنهتا واسع بيت ذاهتا حبد يه "مدينة" لك فان وهكذا

 والرايء والتلكف والااننية والاحتيال الشخصية واملنافع احلقد علهيم فسيس توىل الكبرية العائةل هذه

 واحملبة لفضيةلوا واملروءة الاخالص يه اليت امحليدة الاخالق أ سس من بدال   واخلداع، والرشوة

 ومس يطرة حامكة والوحش ية والفوىض الارهاب معاين واكنت. الاخروي والثواب هللا ورىض والتضحية

 الاطفال فيتصف املدينة، تكل حياة تتسمم وحينئذ يظهروهنا، اليت والانسانية وال من النظام امس حتت

كر والش باب والاهامل، ابلوقاحة  .وال نني ابلباكء والش يوخ والتجاوز، ابلظمل والاقوايء والعربدة، ابلس 

 حمك ما فاذا. الامة عائةل بيت والوطن. جدا   واسع بيت االّ  يه ما بأ مكلها "البالد" فان هذا عىل وقياسا  

 الاحرتام فتظهر فهيا وتتوحض وتنبسط تتكشف الفضائل فان وس يطر، البيوت هذه "ابلآخرة الاميان"

 واملعارشة احتيال، بال احلقة اخلدمة مع واملعاونة عوض، بال اخلالصة واحملبة اجلادة، والرمحة املتبادل

 هيتف حيث ؛ مجيعا   الاخرى الفضائل وتش يع اس تكبار، بال والتوقري والفضيةل رايء، بال والاحسان

 انفسمك تشغلوا فال النعمي جنة فقداممك والاهامل الوقاحة دعوا": هلم قائال الاطفال بأ ولئك ابلآخرة الاميان

 .الكرمي القرأآن ابرشاد عندمه الاخالق فميكّن. "ابل العيب عهنا
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 .رشدمه اىل يثوبون وجيعلهم. "والعربدة السكر من فانهتوا هجمن انر اماممك ان": الش باب وخياطب
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 .للعداةل يرخض وجيعهل الظمل عن فريدعه "بك س يحلّ  شديدا   عذااب فان احذر": الظامل وخياطب

 يه ابقية، دامئة اخروية سعادة انتظارمك ويف نضارة، ذا خادلا ش بااب اماممك فان برشواأ  ": الش يوخ وخياطب

 .وفرح هبجة اىل باكءمه فيحول. "هبا للفوز واسعوا فهلموا مهنا واعىل السعادة انواع من فقدمتوه مما امس 

 ولكهّيا جزئهيا طائفة، لك اىل نوره شعاع ويرسل الطيب تأ ثريه يبني "ابلآخرة الاميان" فان هذا، عىل وقياسا

 .وكثريها قليلها وخاصها عاهما

آذان فلرتن  !. الانسان بشؤون املعنيني من والاخالقيني الاجامتعيني أ

آنفا ذكرانه ما عىل قيس واذا  قاطع وبشلك بوضوح فس يفهم الفوائد من بق  ما ابلآخرة الاميان فوائد من أ

 .وحده الاميان هو امنا احلياتني لكتا ويف ادلارين يف السعادة حمور ان

*   *   * 

 ش هبات عىل ردا   جدا قوية اجوبة الاخرى النور رسائل ويف "والعرشين الثامنة اللكمة" يف جاءت ولقد

 وقصرية خمترصة اشارة هنا الهيا نشري اننا الا هبا، نكتفي - اجلسدي البعث - "اجلسامين احلرش": حول اتفهة

 :فنقول ، جدا  

لهية الاسامء اكرث ان آة امجع فهىي اجلسامنية يف تتجىّل  احلس ىن اال   .لها مرأ

لهية املقاصد اقىص وان  واكرثها املقاصد لتكل مركز أ غىن فهىي اجلسامنية، يف تظهر الاكئنات خلق من اال 

 .فعالية

آالءها اخملتلفة الرابنية الاحساانت انواع اكرث وان  .اجلسامنية يف تتبني العممية وأ

 اىل منه املقّدم وامحلد الشكر اصول واكرث حاجاته، بلسان الانسان يرفعها اليت ةالادعي بذور اغلب وان

 .اجلسامنية من انبعة الرحمي خالقه

 .اجلسامنية يف تمكن كذكل يه والروحانيات املعنوايت لعوامل تنوعا   النوى ازيد وان
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 :هذا عىل فقياسا

 عىل ويزيدها اجلسامنية من يكرّث  الكرمي اخلالق فان ذلا ،اللكّية احلقائق من مئات فهيا تمتركز اجلسامنية ان

 وبفعالية متناهية برسعة وجودا   للموجودات فهيب املذكورة، احلقائق تكل فهيا تتجىّل  يك الارض سطح

ثر قافةل مدهشة،  موجودات عقهبا ويبعث خدماهتا ي هنىي مث هذا، العامل معرض اىل اايها مرسال   قافةل ا 
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 عىل جسامنية حماصيل انجسا   دامئ، وشغل دائب معل يف الاكئنات ماكنة جيعل وهكذا. ابس مترار اخرى

 الانسان معدة ي طمنئ ان ل جل س بحانه أ نه حىت اجلنة ومش تل الآخرة مزرعة الارض جاعال   الارض،

 هل ويس تجيب بقاهئا، ل جل احلال، بلسان ترفعه اذلي دعاءها يَسمع ورىض امتنان يف وجيعلها( اجلسامنية)

 مبئات النفيسة النعم وابجياده الصنع، املتقنة الذليذة املطعومات من والحيىص الحيرص ما خيلق مبا فعال ،

 اجلنة يف احملسوسة املادية الذلائذ انواع اغلب ان ريب وبال بداهة يظهر مما والانواع، الامناط من الآالف

منا هبا ويأ نس امجليع ايطلهب اليت الابدية السعادة نعم أ مه وان. جسامنية يه امنا  .ايضا   اجلسامنية يف يه ا 

 لسان دعاء دوما الكرمي والعلمي الرحمي القدير يقبل أ ن قط احامتل هناك وهل يعقل وهل ميكن هل ت رى فيا

 من لها خيلق مبا - للمصادفة تدّخل دومنا - وفعال قصدا لها ويس تجيب ال ستبقاهئا، البس يطة املعدة حال

 عامة أ دعية س بحانه اليقبل مث املعدة، تكل هبا فريىض والاجعاز، االتقان منهتى  يف سةحمسو  مادية أ غذية

 يف جسامنية ذلائذ علهيا والتغدق الاصيةل، وفطرهتا الكبى الانسانية املعدة ترفعها هنائية غري ودعوات

 الادعية تكل يليب االّ  ميكن وهل ؟ اخللود دار يف تريدها بل فطرة   وترجوها هبا تأ نس اليت تكل الآخرة،

 الارض، وخليفة الاكئنات نتيجة هو اذلي الانسان هذا ي ريض وال! ؟ اجلسامين احلرش ينجز وال فعال

 يسمع كيف اذ لكيا، ابطل بل حمال مائة يف حمال فهذا!.. لك مث.. لك ؟ أ بداي رضاء   املكرم املعزز والعبد

 فتعاىل! العظمي ابجليش  واليبايل البس يط اجلندي ةعدّ  يراعي وكيف السامء، رعود واليسمع اذلابب طنني

 .كبريا   َ   علوا ذكل عن هللا

 :الكرمية للآية القاطعة الرصاحة ان نعم،
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 املادية الذلائذ من به الانسان يأ نس ما اكرث ان تبني (81:الزخرف) (الاعني وتذلّ  ال نفس تَش هتيه ما وفهيا)

 يؤديه ما ثواب وان. ابجلنة الالئقة بصورهتا ويتذوقها سرياها - دلنياا يف مناذهجا يتذوق واذلي - احملسوسة

 بتكل لها س مينح اخلاصة والعبادات اخلالص الشكر من واجلوارح الاعضاء وسائر والاذن والعني اللسان

آن فبيان. هبا اخملصوصة اجلسامنية الذلائذ  ميكنال حبيث الرصاحة، غاية يف رصحي اجلسامنية لذلائذ الكرمي القرأ

 .الظاهري املعىن قبول عدم ميتنع بل الظاهري، املعىن عن يرصفه تأ ويل اي يتحمل ان

 عىل قاطعة دالةل وحاجاهتا الانسان معدة حقيقة تدل مثلام أ نه ونتاجئ ه ابلآخرة الاميان مثرات   ت ظهر وهكذا

آماهل الفطرية وحاجاته وكامالته الانسان حقيقة فان الاطعمة، وجود  واس تعداداته وحقائقه الابدية وأ

 مادية ذلائذ وعىل اجلنة وعىل الآخرة عىل قطعا وتدل ابلآخرة، لالميان املذكورة والفوائد النتاجئ تتطلب
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آايته ايضا الكون هذا كامالت حقيقة وان. حتققها عىل وتشهد ابقية، حمسوسة  ومجيع احلكمية التكوينية وأ

 شهادة وتشهد حتققها وعىل الآخرة وجود عىل ايضا قاطعة دالةل تدل الانسانية ابحلقائق املرتبطة حقائقه

 بصورة املسأ ةل هذه أ ثبتت قد النور رسائل اكنت وملا. والنار اجلنة ابواب وانفتاح احلرش جمئ عىل صادقة

 مبقامهيا - والعرشون والثامنة العارشة اللكمة والس امي للش هبة، غبارا ترتك أ ن دون جدا قوية وحبجج رائعة

 .هبا س نكتفي فاننا املناجاة، ورساةل التاسع، والشعاع والعرشون، سعةوالتا -

*   *   * 

آن بيان ان  ابختصار س نبني اننا الا أآخر، ايضاح ل ي جماال يدع مل جيل واحض هجمن خيص فامي الكرمي القرأ

 :النور رسائل اىل تفاصيلها حميلني نكتتني، يف اتفهة ش هبات بضع يزيل ما شديد

 :ـ الاول النكتة

 الواسعة الرابنية الرمحة الن واليفّوهتا، املذكورة الاميان مثرات ذلائذ اليزيل مهنا واخلوف هجمن يف التفكري ان

 بل للتخويف، ليس هجمن وجود فان. "منه ادخل التوبة ابب فدونك ايلّ  تعالَ ": اخلائف بذكل هتتف

 معرفة اجلنة ذلائذ ليّعرفك
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 حقوق انهتك ممن والانتقام الثأ ر حمدودة غري وخمللوقات كل وليأ خذ اكمال، تذوقا اايها وليذيقك اكمةل،

 .الهيم الرسور ويدخل هبذا مجيعا وليفرهحم علهيا، واعتدى امجليع

 الابدي، العدم من كل افضل لهو هجمن وجود ان - مهنا خيرج ان مبس تطيع وليس - الضالةل يف غارقا   فيا

ذ  اقاربه بمتتع يس متتع - الولودة واحليواانت - الانسان الن انفسهم، للكفار حىت الرمحة من نوع وجودها يف ا 

ما! امللحد اهيا فيا. بسعادهتم - هجة من - ويسعد واحبابه واوالده  ابعتبار - العدم هاوية يف ستسقط انك ا 

 تسعد وممن مجيعا الحبابك الهنايئ الاعدام فان حمضا، رشا   العدم اكن وملا. هجمن انر س تدخل او - ضاللتك

 من اكرث الانسانية ماهيتك ويؤمل قلبك ويعذب روحك س يحرق ونسكل، وأ ابئك أ قاربك من بسعادهتم

 اىل بكفرك اذن شئ لك فيسقط. ايضا جنة هناك اكنت ملا هجمن تكن مل لو ل نه مّرة؛ بأ لف هجمن عذاب

 اجلنة يف سيسعدون اهنم اما واقاربك احبابك فان الوجود، دائرة مضن وبقيت هجمن دخلت اذا ولكن. العدم

الّ  كل مناص فال. س بحانه هللا رمحة حتت وجود دوائر مضن يكونون اهنم او  اذ هجمن، بوجود تقبل ان ا 

 الاحبة مجيع سعادة اابدة هو اذلي احملض، العدم اىل الاحنياز يعين - ورفضه - لوجودها العداء

 !.وافناؤمه والاصدقاء
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 مضن وهميب مرعب موضع ويه وعدالته، اجلليل احلكمي حبمكة السجن مةهم تؤدي وجود دار هجمن ان نعم

 ختص ش ىت وحمك   جليةل، وخدمات اخرى وظائف لها ذكل عىل زد احملض، اخلري هو اذلي الوجود دائرة

 .الزابنية أ مثال احلياة ذوي من لكثري وهيبة جالل ذو مسكن فهىي. البقاء عامل

 :الثانية النكتة

 املوزونة احلمكة وال احلقيقية، العداةل وال احملدودة، غري الرمحة قطعا   الينايف الشديد اوعذاهب هجمن وجود ان

 افرتس حيوان قتل ل ن وتقتضيه، هجمن وجود تتطلب واحلمكة والعداةل الرمحة ان بل فهيا، ارساف ال اليت

آالف رمحة هو الابرايء، من أ لف   حرمات هتك بظامل عقاب انزال او احليواانت من مائة  الاضعاف بأ

 ذكل وترك عنه، التجاوز او العقاب من الظامل ذكل اعفاء وان. العداةل خالل من للمظلومني
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 غري يف رمحة ازاء الاضعاف، مبئات املساكني ملئات رمحة   وعدم شنيع ظمل فيه طليقا، الوحيش احليوان

لهية الاسامء حقوق ينكر بكفره انهف - هجمن جسن يدخل اذلي - املطلق الاكفر ايضا، هذا ومثل. موضعها  اال 

 - الاسامء تكل عىل الشاهدة - املوجودات لشهادة وبتكذيبه.. احلقوق تكل عىل يتعدى اي احلس ىن،

 يتجاوز - الاسامء جتاه تسبيحاهتا ويه - للمخلوقات السامية للوظائف وابناكره.. ايضا حقوقها عىل يتعدى

 غاية ويه - والالوهية الربوبية تظاهر جتاه اخمللوقات تؤدهيا اليت تالعبادا النواع وجبحوده.. حقوقها عىل

 فالكفر ذلا اخمللوقات؛ مجيع حقوق عىل صارخا تعداي يتعدى - وبقاهئا وجودها اس باب من وسبب خلقهتا

ن) الكرمية الآية هتديد اذن عليه فيحق واملغفرة، العفو حدود لك بشاعته تتجاوز شنيع وظمل عظمية جناية  ا 

 ينايف أ مر هو به رمحة   هجمن يف الشخص هذا مثل القاء عدم ان بل (47: النساء) ..(به ي رَشكَ  أ ن اليَغِفر   هللا

 .حقوقها ا نهتكت اليت والاكئنات اخمللوقات من الهائةل الاعداد هذه حق يف لكية منافاة الرمحة

 .قطعا تطلباهنا س بحانه كامهل عظمةو  هللا جالل عزة فان هجمن، بوجود ادلعاوي احصاب يطالب مثلام وهكذا

 عىل تقدر ولن السجن يف تقذفين ان التس تطيع انك": للبالد عزيز حلامك عاص شقي او سفيه قال اذا نعم،

 ذلكل جسنا س ينشئ احلامك ذكل أ ن فالبد وعظمته، احلامك ذكل عزة عىل ومتعداي حده متجاوزا  . "ابدا   ذكل

 يتعدى بكفره فانه املطلق، الاكفر يف الامر كذكل. البالد يف جسن هناك يكن مل لو حىت املتعدي السفيه

 يكن مل فان ربوبيته، كامل ميس وبتجاوزه قدرته، عظمة يتحدى وابناكره س بحانه، جالهل عزة عىل بشدة

 جلهمن الكثرية والوظائف العديدة واحلمك الكثرية املبرات وتكل املوجبة الاس باب تكل حىت هناك

 .اجلالل وذكل العزة تكل شأ ن من هو فهيا والقاءمه الكفار هؤالء ملثل هجمن خلق فان ولوجودها؛
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 ونعمي بذلائذها تبين ان ميكن جتسمت اذا الاميان ماهية أ ن كام اذ جبهمن؛ تويح نفسها الكفر ماهية ا ن مث

 يف نتظرهت  اليت اخلدل جنة عن وختب تومئ مصغرة جنة يه وقلبه، الانسان وجدان يف خاصة جنة جاملها

 املرعبة والظلامت والاعذبة الآالم من فيه والردة والنفاق - املطلق الكفر والس امي - الكفر كذكل الآخرة،

 اىل تشري اليت تكل به اخلاصة هجمنه هل كونت صاحهبا نفس يف وتأ صلت جتسمت لو حبيث
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 رسائل يف قاطعة بدالئل هذا نااثبت  ولقد. عذااب   وأ شد هوال   اشد يه هجمن من أآخرته يف اليه س يفيض ما

 .ايضا   املسأ ةل هذه مس هتل يف اليه واشري النور،

 السامة البذرة فهذه الآخرة، يف وتتسنبل تمثر فهيا اليت الصغرية فاحلقائق الآخرة، مزرعة ادلنيا هذه اكنت وملا

 حيملين مفن.. وجوهرها الشجرة تكل اصل أ ان": وتقول تكل، الزقوم جشرة اىل الزاوية هذه من تشري( الكفر)

 ."امللعونة الشجرة تكل من خاصا منوذجا هل سأ مثر املنكوبني من قلبه يف

 صاحبه جيعل ذلا حمدودة، غري جناية اذن فهو فاحضا، وجتاوزا حمدودة، غري حقوق عىل تعداي الكفر دام وما

 س نة عرشة مخس قاتلال يذيق واحدة دقيقة يف حيدث اذلي القتل اكن فلنئ. حمدود غري لعذاب مس تحقا

 للمصلحة موافقا وعّدته البرشية، للعداةل موافقا ذكل ويعتب( دقيقة ماليني مثانية يقارب ما) العذاب من

ذن تقابل - قتل أ لف الكفر اعتبار عىل - املطلق الكفر من واحدة دقيقة أ ن جرم فال وحقوقها، العامة  ا 

 من اكمةل س نة يقيض فاذلي الانسانية العداةل تكل فقو  عىل ادلقائق، من مليارات مثانية من يقرب بعذاب

 :لـ اهال يكون اي ادلقائق، من مليارا ومثانني ومثامنائة ترليونني عذاب يس تحق اذا   الكفر يف معره

 (.115: النساء) (أ بدا   فهيا خادلين)

آن املعجز الاسلوب وان هذا  منه فيض يه اليت - النور رسائل يف وما والنار اجلنة بيانه يف الكرمي للقرأ

آايت. أآخر ايضاح ل ي جماال يرتاك مل وجودهام، حول جحج من - وتفسريه  يف ويتفكّرونَ ): أ مثال جدا كثرية فأ

َّنا وال رض الّسموات خلقِ  بحانكَ  ابطال   هذا َخلقَت  ما َرب آل) (النار عَذاَب  فِقنا س    (150: معران أ

َّنا) ا_ غَراما   اكنَ  اعَذاهبَ  ان هَجَمنََّ  عَذاَب  َعنا ارصف َرب س َتقرا   َساءت اهنَّ قاما م   واغلب. (11 ،19: الفرقان) (وم 

 واهل السالم علهيم والانبياء وقت، لك يف ادعيته يف وسمل عليه هللا صىل الاكرم الرسول يردده اكن ما

 بناء اتمة قطعية عندمه حاز اذلي(...  النار من خلصنا(.. )النار من جننا(..)النار من أ جران:)من احلقيقة

 وان النار، من النجاة يه امنا الارض عىل للبرشية قضية اعظم ان لنا يبني ذكل لك..املشهود الويح عىل

 يشهدها اليت "هجمن" يه امنا امهية اكرثها بل الاكئنات، حقائق من وادهشها حقيقة اعظم
#290 
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 ويسمع سوادها، وظلمة الهيهب أ لس نة أآخرون ويرى والكشف، الشهود واهل احملققني اولئك من قسم

 ."النار من اجران" هولها من فيرصخون وفوراهنا ترضهما أ زيز بعضهم

 وامجلال والبودة، واحلرارة والظالم، والنور وال مل، والذلة الكون، هذا يف والرش اخلري تقابل ان!  نعم

 فال الرش هناك يكن مل ما ل نه كبى، حلمكة يه امنا ببعض، بعضها وتداخل والضالةل، والهداية والقبح،

 ودرجات جامهل، اليبني ازاءه ظالم دون من والضياء الذلة، ت عرف فال الامل هناك يكن مل وما اخلري، يفهم

 يكتسب بل القبح، بوجود احلقائق من أ لفا   امجلال من واحدة حقيقة وتصبح البودة، بوجود تتحقق احلرارة

آالفا  هذا عىل فقياسا. هجمن وجود بعدم اجلنة ذلائذ من الكثري فيوخيت. احلسن ومراتب امجلال انواع من أ

 .عدة حقائق واحدة حقيقة تمثر ان ميكن الضد وبوجود بضده، هجة من شئ لك يعرف ان ميكن

 والنور والذلة اخلري ان فالبد. البقاء دار اىل الفناء دار من س يال تس يل اخملتلطة املوجودات هذه دامت مفا

 من وامثالها والكفر والقبح والظالم والامل الرش ويتساقط اجلنة، اىل تس يل مثالهاوا والاميان وامجلال

 ساكنة وهتدأ   احلوضني ذينك اىل دامئا املتالطمة الاكئنات هذه س يول فتس يل. هجمن اىل املرضة الامور

 .املطاف هناية عندهام

 .رمزية ناكت من( ينوالعرش  التاسعة اللكمة) هناية يف جاء ما اىل وحنيل القدر هبذا نكتفي

*   *   * 

 !اليوسفية املدرسة هذه يف ادلراسة ايزمالء

 السجن يف بقائنا فرصة اغتنامنا يف يه امنا( هجمن) املرعب الابدي السجن من للنجاة اليسرية السبيل ان

 عام والتوبة الاس تغفار الا اذن علينا مفا. مهنا فأ نقذان الآاثم من كثري عن أ يدينا قرّص  اذلي هذا ادلنيوي،

 من يوم حبمك السجن هذا ساعات من ساعة لك حنول يك للفرائض، أ داء مع سابقة، ذنوب من اقرتفناه

 هذه فاتتنا فلنئ. النورانية اجلنة ودلخولنا الابدي السجن من للنجاة لنا فرصة أ فضل اذن فهىي العبادة

 (والآخرة ادلنيا َخرسَ ): تعاىل وهلق علينا وحيق دنياان، حال يه كام ابلعبات أآخرتنا فس نغرق الفرصة
 (.11: احلج)

#291 

 أ ن اىل اخليال يب فذهب ي كتب، البحث هذا اكن حيامن تتعاىل املبارك الاحض  عيد تكبرية اصوات اكنت

س  هللا) صوت فك ن معا، يرددونه مسمل مليون ثالمثائة من أ كرث وأ ن ،(اكب هللا) يرددون البرشية مخ 

 يف املقدسة اللكمة هذه الس يارة الكواكب أ خواهتا الارض   فت سمع وبسعهتا الارض رةك بكب يتعاىل( اكب
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 قاهل ما صدى معا يرددون والعيد عرفة يف احلجاج من أ لفا عرشين من اكرث وهناك. الساموات ارجاء

. به وأ مر الكرام والاحصاب الآل مع س نة وثالمثائة الف قبل وسمل عليه هللا صىل الاكرم الرسول

 يه امنا والرتديدات والاصوات الاصداء تكل أ ن اتمة قناعة اقتنعت بل اكمال، ا حساسا حسستفأ  

لهية الربوبية جتيل تقابل لكية واسعة عبودية  ."العاملني رب" "الارض رب" بعظمة اللكية اال 

 هذه أ ن ا  فور فتذكرت ؟(اكب هللا) املقدسة اللكمة وهذه الآخرة بني العالقة وجه ما ت رى: نفيس سأ لت مث

هل وال هلل، وامحلد هللا، س بحان) الصاحلات الباقيات الطيبات اللكامت مع اللكمة الّ  ا   من وأ مثالها( هللا ا 

 .حتققها اىل وتشري لكية او جزئية بصورة سواء ابلآخرة - شك بال - تذكّر الاسالم شعائر لكامت

 فلن شئ، لك من واعظم واكب شئ لك قفو  يه وعلمه هللا قدرة ان: هو( اكب هللا) معاين اوجه أ حد ان

 اكب س بحانه فهو قطعا، مهنا يفلت ولن وقدرته، ترصفه من هيرب ولن علمه، دائرة من اكن شئ اي خيرج

 العدم، من انقاذان من واكب - نس هتوهل اذلي - احلرش اجياد من اكب أ ي. ونس تعظمه خنافه كبري لك من

 يقول اذ عقلنا نطاق خارج شئ اي ومن به نعجب شئ اي من اكب فهو. الابدية السعادة منحنا من واكب

الّ  بعث مك وال َخلق مك ما): س بحانه  حرش ان تبني الكرمية الآية هذه فرصاحة. (17: لقامن) (واحدة َكنَفس   ا 

لهية القدرة عىل وهنّي  سهل مجيعا ونرشمه البرشية  الامثال جمرى جيري ان فالجعب واحدة، نفس اكجياد اال 

 هبا مسليا   عظم ، غاية او كبى، مصيبة او عظامي، شيئا رأ ى لكام( اكب هللا اكب، هللا: )الانسان قول

 هللا س بحان) قرينهتا مع اللكمة هذه ان! نعم. الهيا يستند عظمية قوة العظمية اللكمة هذه من جاعال   نفسه

 هذه فتكرار( التاسعة اللكمة يف جاءت كام) وخالصهتا الصالة وبذور العبادات مجيع فهرس( هلل وامحلد

. وترس يخه وتعميقه الصالة معىن لتقوية هو امنا أ ذاكرها ويف الصالة يف ثالث عظم  حقائق ويه اللكامت

 الانسان نفس بأ قطار تأ خذ اليت والهيبة والذلة التعجب من تنشأ   اليت لالس ئةل قاطعة اجابة ويه
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 أ مور من والكبايء العظمة مدار هو وما الشكران اىل مايسوقهو  وحيريه مايثريه ويرى الكون يشاهد حيامن

 .اعتاده ما فوق هو وما ووفرية وعظمية ومجيةل جعيبة

 سائر يف بيامن اليه، العام القائد دخول مبثل العيد يف وديوانه السلطان حرضة اىل يدخل اجلندي ان! نعم

 فلك - والعرشون السادسة اللكمة ختام يف جاء كام - مقامه ومن الضابط رتبة من سلطانه يعرف الاايم

 معرفة(  العاملني ورب الارض رب)  ابمس وتعاىل س بحانه احلق مواله مبعرفة يبدأ   كذكل احلج يف خشص

لهية والعظمة الكبايء مراتب تفتحت فلكام. الصاحلني الاولياء مبعرفة مايكون أ ش به  اجاب قلبه حنااي يف اال 

244



 دلابر القاطع اجلواب هو( اكب هللا)فـ حمرية، ملحة مكررة اس ئةل من روحه ىلع تس تويل ملا( اكب هللا)بـ

 .عرشة الثالثة اللمعة يف جاء كام الش يطان، دسائس أ مه

 الوقت، ذات يف وقوية قصرية اجابة الاخرة حول سؤالنا عن جتيب( اكب هللا) اللكمة هذه ان فكام!  نعم

 الن "الآخرة دون معناي اليمت": لنا تقول اذ. وتس تدعيه حلرشاب تذكّر الاخرى يه( هلل امحلد) مجةل فان

 الابد، اىل الازل من ابتداء   اكن، محمود اي عىل ويقع حامد اي من يصدر شكر او محد لك: )يفيد معناي

 نعام   النعم حتيل اليت ويه وذروهتا، النعم مجيع اصل يه الابدية السعادة والن( س بحانه به خاص هو

 فهىي ذلا مهنا، وختلصهم العدم مصائب من الشعور ذوي مجيع تنقذ اليت ويه والحتول، لالتزو حقيقية

 .اللكي معناي تقابل ان ميكن وحدها

 يف( هلل امحلد) مرة ومخسني مائة من بأ كرث الرشع به يأ مر مبا الصالة عقب يوميا مؤمن لك ترديد ان نعم

 لنيل مقدما   يدفعه مثن هو امنا الابد اىل الازل من ممتدا   جدا   واسعا   وشكرا   وثناء محدا   تفيد واليت الاقل،

 ابلآالم املنغصة الفانية القصرية ادلنيا ِنعم عىل امحلد معىن حيرص ان الميكن اذ اجلنة، يف الابدية السعادة

الّ  مايه تراها نفسها النعم تكل يف تأ ملت لو حىت بل. علهيا مقترصا   يكون ان والميكن  ةأ بدي لنعم وسائل ا 

 .علهيا الشكر تس تحق خادلة

 رشيك لك من وتقديسه س بحانه هللا تزنيه: تعين فاهنا( هللا س بحان) لكمة اما
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 يذكّر املعىن وهذا. وجالهل وجامهل كامهل ماخيالف ولك وحيةل، وحاجة وقسوة وجعز وظمل ونقص وتقصري

 يف ما اىل ايضا   ويشري. وكامهل الهلوج س بحانه عظمته حمور يه اليت الآخرة عىل ويدل الابدية ابلسعادة

 عظمته اىل تتوجه االهتام اصابع فان ابدية سعادة هناك تكن مل فلو والا. علهيا ويدل نعمي جنة من ادلار تكل

 .كبريا   علوا   ذكل عن هللا تعاىل والنقصان، ابلتقصري فتشوهبا ورمحته وجامهل وجالهل وكامهل س بحانه

 .س بحانه ورمحته وجامهل وجالهل وكامهل هللا سلطان مقتىض يه ذا فهيا، الريب الآخرة ان اي

 لك املباركة، اللكامت وسائر( هللا االّ  اهل ال) و( هللا بسم) مع الثالث املقدسة اللكامت هذه فان وهكذا

آنية واحلقائق الاميانية الاراكن حلقائق خالصة مهنا ولك الاميانية، الاراكن بذور من بذرة مهنا  .القرأ

آن نوى فهىي وبذورها الصالة نوى يه الثالث اللكامت هذه ان وكام   بدء يف تشاهد كام ايضا، الكرمي القرأ

 متينة واسس حقيقية كنوز ويه مس هتلها، يف المعة جوهرة وك هنا تس تفتح حيث الباهرة السور بعض

 عقب ت ذكر مديةاحمل الطريقة اوراد ايضا ويه التسبيحات، بسواحن تس هتل اليت النور رسائل من ل جزاء
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 اكرث صالة لك عند هناك ان حبيث احملمدية، والعبودية الامحدية للوالية جدا واسعة دائرة مضن الصالة

 ثالاث   و "هللا س بحان" مرة وثالثني ثالاث   معا يرددون لذلكر الكبى احللقة تكل يف مؤمن مليون مائة من

 اللكامت تكل قراءة امهية مدى تدرك أ نك فالبد. "اكب هللا" مرة وثالثني ثالاث    و "هلل امحلد" مرة وثالثني

آن بذور يه اليت الثالث املباراكت  بـثالث   ترديدها ثواب ومدى وخالصهتا، والصالة والاميان القرأ

 .الواسعة احللقة تكل مضن الصالة عقب مرة وثالثني

 اصبح هذه الرساةل اخر فان الة،الص يف قامي درسا اكنت الرساةل هذه من الاوىل املسأ ةل ان فكام وهكذا

 .نعامئه عىل هلل وامحلد! الصالة اذاكر حول همام   درسا   - اختياري دون -

بَحانَكَ ) الّ  لَنا ِعملَ  ال س   نكَ  عَلّمَتنا ما ا   (.احلَكمي   الَعلمي   َانَت  ا 

*  *  * 
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 التاسـعة املسـأ ةل

 الرحمي الرمحن هللا بسم

آَمنَ ) ليه ا نزِلَ  مبَا الَرسول   أ آمنَ  لك   واملؤمنون َربّه من ا  هلِ  وك ت ِبه وَمالئكِتهِ  ابهلل أ س   من أ حد   بنَيَ  الن َفّرق   ور 

هلِ  س   (179: البقرة) ...(ر 

 معينة خاصة حاةل هو بياهنا؛ اىل ودعا العظمية السامية اجلامعة الآية هذه ايضاح اىل ادى اذلي السبب ان

آلهية عمةن انكشاف وعن. مثري معنوي سؤال عن نتجت  :اكلآيت عظمية، أ

 مل َمن مسلام والي عد اميانية، حقيقة من جزءا   ي نكر   من اكفرا   ي عتب ِلمَ : السؤال هذا الروح اىل ورد فقد

 ؟ ظالم لك يبدد اكلشمس الآخر واليوم ابهلل الاميان نور ان مع يقبلها،

 دائرة من خيرج يقبلها مل وَمن املطلق، الكفر اىل ويرديه اميانيا   ركنا   او حقيقة ينكر َمن مرتدا يصبح ِلمَ  مث،

 ؟ املطلق الكفر ذكل من - وجد ان - الاخرى ابالراكن اميانه ينقذه أ ن ينبغي بيامن. الاسالم

 :اجلواب

 التجزأ ة، اليتحمل لكيّ  وهو التفريق، التقبل وموحدة متحدة اراكن س تة من انبعة واحدة حقيقة الاميان ان

 يثبت - تثبته اليت جحجها مع - الاميانية الاراكن تكل من ركن لك الن ذكل الانقسام، نهاراك التقبل لك   وهو

 جرح من اليمتكن فاذلي ذلا. الاخرى الاراكن من للك عظم  قاطعة جحة ركن لك فيصبح الاراكن، بقية
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 من واحدة حقيقة وتفنيد مهنا؛ واحد ركن نفي - احلقيقة وهجة من - لكيا يعجز أ دلهتا مجيع مع الاراكن مجيع

 العنادي، الكفر عندئذ فيدخل الرفض، او القبول بعدم ويتشبث عينيه املنكر يغمض ان الا حقائقها،

 من فيه هو مّعا فضال مادي حجمي اىل ويوىل انسانيته فتنعدم املطلق، الكفر اىل الزمن مبرور ذكل ويسوقه

 .معنوي حجمي
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 ابشارات هنا س نبني كذكل احلرش عىل الاميانية الاراكن دالةل "ةالمثر " مسائل يف ابقتضاب بينا قد وكام

 :نقاط ست يف وذكل. س بحانه عنايته عىل معمتدين الاية لهذه العظمي العميق املغزى ومجمةل جدا خمترصة

 :الاوىل النقطة

 كام. الاخرى ةالامياني الاراكن سائر اثباته مع( ابلآخرة الاميان) يثبت القاطعة حبججه( ابهلل الاميان) ان

 ."السابعة املسأ ةل" يف وحض

 اليت ادلامئة الابدية الالوهية وحامكية املطلق وغناها الباقية وقوهتا الازلية وقدرهتا الربوبية سلطنة ان نعم؛

 مجيع ترصف واليت.. مدينة او قرص اكدارة - ورضورايته لوازمه مجيع مع - احملدود غري الكون هذا تدير

 اذلابب والكواكب،وجتهز اذلرات تدير واليت.. كثرية حمك وفق عىل وتغريه مزيان،و  نظام مضن شؤونه

 اس تعراض اىل - وأ مرها ارادهتا مضن - امجليع تسوق واليت.. املنسق للجيش املطيعني اكجلنود معا والنجوم

 لها، علميوت الوظائف عىل وتدريب واختبار وابتالء سامية مناورة خالل من اخلالصة، للعبودية عام هائل

 قط احامتل اي هناك هل  بل ال يعقل، هل ام ميكن، هل.. مس متر وجوالن وسري دامئ ونشاط بفعالية

 السلطنة هذه ملثل أ بدية دار يف رسمدي وجتل خادل وظهور دامئة، ومملكة ابق، مقر هناك يكون االّ  يف

 .لك مرة والف.. ولك حاشا ادلامئة؟ الباقية احلامكية هذه وملثل الابدية

 ومجيع - السابعة املسأ ةل يف جاء كام- احلس ىن هللا اسامء واغلب اذا ، وعظمهتا وعال جل هللا ربوبية فسلطنة

 .وتقتضهيا( الآخرة) عىل وتدل مجيعا تشهد وتعاىل، س بحانه وجوده وجوب وجحج دالئل

 .تراه ك نك به وصدق ذكل، كفادر  أ ال!  استناده نقطة أ منت وما العظمي، الامياين الركن هذا مرتكز اعظم مفا

*   *   * 

 يكون ان واليعقل، الميكن كذكل( ابلآخرة الاميان) دون يكون ان الميكن كام( ابهلل الاميان) ان مث

 :وذكل - احلرش رساةل يف ملخصا   ذكر مثلام -( ابلرسل الاميان) دون( ابهلل الاميان)
#296 
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 تعّب  حبيث جمسم مصداين كتاب هيئة عىل ومعبوديته، وهيتهالل اظهارا   الكون هذا خلق اذلي تعاىل هللا ان

 شلك عىل وَخلقه.. حصيفة معىن اسطره من سطر لك وي ظهر كتاب، معاين عن حصائفه من حصيفة لك

آية لك ان حبيث جمسم س بحاين قرأآن آايته من أ  منه حرف لك حىت بل لكامته، من لكمة ولك التكوينية، أ

 من الحيد مبا وزيّنه هميب رحامين مسجد صورة عىل وخلقه.. وتس بحه تقدسه معجزة مبثابة نقطة ولك

 خلالقهم الفطرية العبادة من بنوع مهنمكة طائفة زواايه من زاوية لك يف أ ن حبيث احلكمية، والنقوش الآايت

 ..الرمحن

 ويعلموا الكبري الكتاب ذكل مايف معاين ليدرّسوا اساتذة احلق املعبود اخلالق هذا يرسل االّ  ميكن فهل

 االّ  ميكن هل أ م.. الصمداين؟ اجملسم القرأآن ذكل أآايت ليفرسوا مفرسين يبعث االّ  ميكن هل أ م.. مافيه؟

 ميكن هل أ م.. العبادات؟ من خمتلفة واشاكل ابمناط يعبدونه اذلين ليؤموا الاكب املسجد ذلكل امئة يعنّي 

 .!لك مرة وأ لف.. ولك هلل حاش السلطانية؟ ابالوامر والامئة واملفرسين الاساتذة اولئك يزود االّ 

 هبم رأ فته وحسن الشعور ذوي عىل رمحته مجلال اظهارا   الكون هذا خلق اذلي الكرمي الرحمي اخلالق ان مث

 واسع، رائع ومعرض خفمة، ضيافة دار هيئة عىل خلقه قد وامحلد، الشكر عىل وليحهثم هلم ربوبيته وكامل

 خوارق من اليعد ما فيه ونظم اخملتلفة، املتنوعة الذليذة النعم من حيد ال ما هفي وأ عد. بديع مجيل ومتزنه

 ..الرائعة وبدائعها الصنعة

 دار يف خملوقاته من الشعور ذوي مع - رسهل بواسطة - الكرمي الرحمي اخلالق هذا يتلكم االّ  ميكن فهل

 اجلس مية، النعم تكل جتاه امتناهنم ةوكيفي شكرمه وظائف يعلمهم االّ  يعقل هل أ م.. هذه الفاخرة ضيافته

 .!لك مرة أ لف أ لف مث.. لك! الظاهر؟ وتودده السابغة رمحته جتاه عبوديهتم وهمام

كباره، اس تحسانه يطلب بل اليه، والتقدير الاجعاب جلب ويريد وصنعته، خلقه حيب اذلي اخلالق ان مث  وا 

آالف اال حساس ايداعه بدالةل  من خملوق بلك س بحانه نفسه فيعّرف الافواه، يف الاذواق من الانواع بأ

 صنائعه ببدائع الكون هذا فزيّن خملوقاته، حب موضع وجيعهل املعنوي جامهل من نوعا   به ويظهر خملوقاته

 .وخملوقاته
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 أ الّ  ميكن وهل.. اخمللوقات؟ س يد هو اذلي الانسان أ فاضل مع البديع اخلالق هذا يتلكم االّ  يعقل فهل

 الاسامء تكل جامل ويظل تقدير، دون امجليةل الصنائع تكل فتظل رسال، الافاضل ولئكا من يبعث

 أ لف مث.. ولك هلل حاش! ؟ مقابل دون وحتبيبه تعريفه ويظل اجعاب، وال اس تحسان دون اخلارقة احلس ىن
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 .!لك مرة

 حاجاهتا ملبيا ،احلياة ذوي مجيع دلعوات - املناسب الوقت يف - يس تجيب اذلي العلمي املتلكم ان مث

حساانته وحاال   فعال   رصاحة فيتلكم احلال، بلسان اليه املرفوعة ورغباهتا ترضعاهتا ومغيثا الفطرية،  غري اب 

ظهرا   علهيم، احملدودة غري وانعاماته هلم الهنائية  يتلكم ان يعقل وهل ميكن فهل. والارادة والاختيار القصد م 

 اليقابل مث حاجاته، ويسد ابحسانه، ويغيثه داءه، ويسعف وحاال   فعال   يح اكئن أ صغر مع العلمي املتلكم هذا

 وهو ارضه، يف هللا خليفة وهو الارضية، اخمللوقات اغلب س يد هو اذلي لالنسان املعنويني الرؤساء

 حياة ذي لك مع يتلكم مثلام ولكما قوال معهم يتلكم أ الّ  يعقل هل ام.. الاكئنات؟ من املس تخلصة النتيجة

 .!لك مرة أ لف مث.. هلل حاشا املقدسة؟ وكتبه وحصفه اوامره، معهم يرسل االّ  ميكن هل ام.. وحاال؟ فعال

 علهيم الكرام( وبرسهل) املقدسة( بكتبه) الاميان الثابتة القاطعة جحجه مع "ابهلل الاميان" يثبت وهكذا

 .السالم

*   *   * 

 البديع اخلالق ذكل وجه ابمكل وعّرف عرف واذلي هبا، ويرتمن القرأآن حبقيقة يدوي الكون جعل اذلي ان مث

 وامحلد هللا س بحان" تردد الارض جعل بل بشكره، القيام عىل الآخرين ودلّ  هل شكره وأ دى وحببه، فأ حبه

 لكية، واسعة بعبودية للخالق الظاهرة الربوبية قابل واذلي.. العىل السموات امسعت حىت "اكب وهللا هلل

 شوقا ومل هام والبحر الب هبا اهاج قيادة س نة وثالمثائة أ لف خالل نوعية ونصفها مكية البرشية مخس فقاد

 فأ لق  الالهية، املقاصد ازاء العصور مجيع مدى وعىل الكون اذن يف الكرمي ابلقرأآن هتف واذلي.. ووجدا

 الامني محمد هو ذكل.. لتهومزن  مرتبته ومبينا   وقميته، الانسان وظيفة مظهرا   كرمية، بدعوة ودعا   عظامي، درسا

 .ومعجزة معجزة بأ لف املصدق الصادق وسمل عليه هللا صىل
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 االّ  ميكن وهل.. احلق؟ املعبود ذلكل رسول اكرم اخملتار املصطف  العزيز العبد هذا يكون أ ال ميكن فهل

 .!لك مرة أ لف أ لف.. ولك حاشا ؟ هل نيب أ عظم يكون

هل ال ان اشهد) حفقيقة ال ا   (.هللا رسول محمدا   أ ن اشهد) حقيقة تثبت  اذا   جحجها مع( هللا ا 

*   *   * 

 يسمع اذلي وهو واللغات الالس نة من الآالف مبئات الالكم يتبادلون خملوقاته جعل اذلي اخلالق ان مث

لهي مقاصده يعملّ  االّ  يعقل هل مث!  لك مث لك.. ؟ هو يتلكم أ الّ  ميكن فهل ويعرفه، امجليع لكم  بكتاب ةاال 
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 واىل ؟ اخمللوقات هذه تأ يت اين من: اماهما العقول حتار اس ئةل ثالثة عن جييب اذلي الكرمي اكلقرأآن عظمي

 .لك... ؟ تغيب أ ن التلبث مث تتعاقب وملاذا ؟ املصري اين

 بلك لسان مليون مائة ساعة لك يف يتناقهل واذلي..واضاءها قران عرش ثالثة نّور اذلي الكرمي فالقرأآن

طر واذلي.. وتوقري جاللا  القسم بقوانينه أ دار واذلي.. وقداسة مسو بلك احلفاظ ماليني صدور يف س 

 خادلة معجزة هو واذلي.. عقوهلم وأ رشد قلوهبم وصف  ارواهحم، وزّك  نفوسهم ورىّب  البرشية، من الاعظم

 للناس الاربعني الطبقات من بقةط  للك اجعازا   هل ان فوحض النور، رسائل يف وهجا بأ ربعني اجعازه اثبتنا كام

 عليه يطلق ان حبق اس تحق العظمي القرأآن هذا(.. اخلارقة الكرامة ذات عرش التاسع املكتوب يف جاء كام)

 .هل ابهرة معجزة معجزاته من أآالف مع وسمل عليه هللا صىل محمد فاصبح "هللا لكم"

 ذكل اوامر يكون أ الّ  ميكن وهل ؟ س بحانه الازيل املتلكم ذكل لكم الكرمي القرأآن هذا يكون أ الّ  ميكن فهل

 ! لك مرة أ لف أ لف ولك هلل حاش ؟ وعال جل الرسمدي اخلالق

آن ان يثبت اذا   جحجه مجيع مع "ابهلل الاميان"فـ  .وجل عز هللا لكم الكرمي القرأ

*   *   * 
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 بذوي دنياان معمرا   ويفرغه، ابس مترار احلياة بذوي الارض سطح ميل   اذلي اجلالل ذا السلطان ان مث

 .وتسبيحه وعبادته س بحانه معرفته الجل الشعور

 القصور تكل واليعمر فارغة، خالية والنجوم السموات يرتك ان اجلالل ذي السلطان لهذا ميكن هل

 ..تناس هبا؟ وسكنة بأ هايل الساموية

 موظفني وبال وعظمة، هيبة بال هممالك اوسع يف ربوبيته سلطنة( العظمي السلطان هذا) يرتك ان ميكن وهل

 وبال مكرمني، عباد وبال معجبني، مشاهدين وبال مرشفني، انظرين وبال رسل، سفراء وبال مأ مورين،

 .املالئكة بعدد.. ولك هلل حاش ؟ مطيعني رعااي

 جشرة لك حياة اترخي جسل حىت كتاب، بشلك الكون هذا كتب اذلي الرحمي والعلمي احلكمي احلامك ان مث

 حوادث مجيع وكتّب. نواها مجيع يف زهر لك وهمام عشب لك حياة وظائف ودّون بذورها، من بذر لك يف

 حادثة وبلك اكفة ملكه يف معل بلك واحتفظ. اخلردل كحبة الصغرية احلافظة قواه يف شعور ذي للك احلياة

 الجل الاكب واملزيان والرصاط والنار اجلنة خلق واذلي املتعددة، صورها ابلتقاط سلطنته دوائر يف

 ..للربوبية اساس امه يه اليت والرمحة واحلمكة العداةل وحتقق جتليات
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 ..ابلاكئنات؟ تتعلق اليت الانسان اعامل يسجل االّ  الرحمي العلمي ولهذا احلكمي احلامك لهذا ميكن فهل

 ولك هلل حاش! ؟ لقدرا الواح يف وحس ناته سيئاته واليكتب والعقاب للثواب افعاهل يدون االّ  ميكن وهل

 .للقدر احملفوظ اللوح يف كتب ما حروف بعدد

 "ابلقدر الاميان" حقيقة تثبت كام "ابملالئكة الاميان" حقيقة تثبت جحجها مع "ابهلل الاميان" حقيقة ان اي

 .الشمس عىل يدل اذلي والهنار الهنار تظهر اليت اكلشمس. قاطعا اثباات ايضا

 .الآخر البعض بعضها يثبت ةالامياني فاالراكن وهكذا
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 :الثانية النقطة

آن مقدمهتا ويف الساموية والصحف الكتب اليه دعت ما مجيع ان  هبا قام اليت ادلعوات ومجيع الكرمي القرأ

 ولقد. معينة واراكن اثبتة، اسس عىل تدور وسمل عليه هللا صىل محمد مقدمهتم ويف السالم علهيم الانبياء

 وصدقهم نبوهتم عىل تشهد اليت وادلالئل احلجج جفميع ذلا. للآخرين وتلقيهنا الاسس الثبات مجيعهم سع 

 وابليوم ابهلل، الاميان الا الاسس تكل وما. وأ حقية قوة يزيدها مما والاراكن الاسس تكل اىل معا متوهجة

 .تعاىل هللا من ورشه خريه وابلقدر ورسهل، وكتبه، ومبالئكته، الآخر،

 عامة الاراكن يثبت الاراكن من ركن لك أ ن حيث اطالقا ، الس تة الاميان اراكن بني تفريقال  اذن ميكن فال

 فكام. ابدا   ينقسم ان ميكن ال ولكّي البتة، التجزأ ة اليقبل لك   الس تة الاراكن فان ذلا ويقتضهيا، يس تدعهيا بل

 ولك مثارها من مثر ولك ،السامء يف جذرها املمتد( طوىب جشرة) املباركة الشجرة اغصان من غصن لك ان

 واحدة ورقة حياة ينكر ان ل حد ميكن فال الشجرة، لتكل اخلادلة احلياة عىل يستند اوراقها من ورقة

ناكر هل يمتكن مل ما الشجرة بتكل متصةل  انكر ولنئ. اكلشمس ساطعا   ظهورا   الظاهرة الشجرة تكل حياة ا 

 ابلصورة هو الس تة بأ راكنه الاميان كذكل وتسكته، راقهاواو  ومثارها اغصاهنا بعدد تكذبه الشجرة تكل فان

 .نفسها

 ناكت مخس نقطة لك ويف نقاط ست يف الس تة الاميانية الاراكن بيان عىل معقودة النية اكنت ولقد هذا

 الا أ وسع، وتوضيح اكرث ببيان املقدمة يف الوارد املثري السؤال اجابة اىل متوهجة الرغبة واكنت مغزى، ذات

 الهل اكرث اليضاح سبيال تدع مل "الاوىل النقطة" أ ن أ خال أ نين بيد. ذكل دون حالت وعوارض ائقعو  أ ن

 .للموضوع اكف مقياس اهنا حيث ادلراية،

 تسلسلت اذ املطلق؛ الكفر اىل يرتدى فانه اكنت اميانية حقيقة اية املسمل انكر ما اذا انه؛ متاما   وحض وهكذا
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 اليعرف اذلي فاملسمل. الاخرى الاداين يف ماأ مجل ووحض الاسالم وفّصل ،ببعض بعضها الاميانية الاراكن

 فاميان.. كذكل الآخرة واليعرف( بصفاته) س بحانه هللا فاليعرف به واليصدق وسمل عليه هللا صىل محمدا  

 قوي املسمل
#301 

 العقل ك ن حىت جدا ، ةكثري  جحج اىل الستناده قطعا   لالناكر جماال   واليدع ابدا   اليزتعزع درجة اىل ورصني

 .الاميان هذا لقبول رضوخا    يرخض

 :الثالثة النقطة

 امجلةل القلب عىل خفطر جدا ، الواسع معناها تقابل جدا   عظمية نعمة عن حبثت مث. "هلل امحلد" مرة ذات قلت

 :الآتية

 بعدد محدا   ئه،واسام صفاته، وعىل وجوده وجوب وعىل وحدانيته، وعىل ابهلل، الاميان عىل هلل امحلد]

 [.الابد اىل الازل من اسامئه جتليات

 اكلآيت ويه.. للمعىن متاما   مطابقة فوجدهتا فهيا فتأ ملت
1
: 

......................................................................................................... 

*   *   * 

--- 
1
 دون حالت به احمليطة الظروف لعل او ابلكتابة، يس متر فمل الاس تاذ امام اسدل رالس تا وك ن هنا النص انهتى   

 .املرتمج -. السابقة ابلفقرات فاكتف  ذكل،

#302 

 العارشة املسـأ ةل

 امريداغ زهرة

 (الكرمي القرأآن يف التكرار حول ترد اعرتاضات عىل ومقنع شاف رد)

 !الاوفياء الاعزاء اخواين

 ذلا ابلكتابة، املسأ ةل هذه تناولت حيامن ابئسة طربةمض حاةل من اعاين كنت

 ان ادركت ولكين. اخلاطر عفو جاءت كام بقيت لكوهنا الغموض من شئ اكتنفها

 اويف ان اس تطع مل اسف  فيا. رائع اجعاز عىل تنطوي املشوشة العبارات تكل
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 نوارالا خافتة اكنت همام الرساةل فعبارات. والتعبري الاداء من الاجعاز هذا حق

آن تعلقها حيث من - تعد اهنا الا  تضم َصَدفَة و "فكرية عبادة" - الكرمي ابلقرأ

 فهيا مبا النظر ومتعنوا قرشهتا عن النظر ترصفوا ان فالرجاء سامية، نفيسة لآلئ

 - "العارشة املسأ ةل" فاجعلوها حقا جديرة وجدمتوها فان. ساطعة لآلئ من

 .هتانيمك عن جوابية ةلرسا فاقبلوها والا - المثرة لرساةل

 من ااكبد كنت ملا والاقتضاب، الاجامل غاية يف كتابهتا اىل اضطررت ولقد

 حقائق مهنا واحدة مجةل يف ادرجت انين حىت الامراض، واوجاع التغذية سوء

 املبارك، رمضان شهر اايم من يومني يف - هللا بفضل - وامتمهتا غزيرة، وجحجا

 تقصري من مين بدر عام املعذرة فارجو
1
. 

--- 
1
 عىل"  دنزييل"  جسن"  مثرة" بـ احلقت"  امريداغ"  وملدينة الكرمي الشهر لهذا وضاءة لطيفة"  زهرة"  املسأ ةل هذه  

 ىف التكرار ظاهرة حول العفنة الاوهام مسوم من الضالةل اهل ماينفثه هللا ابذن تزيل فهىي".  العارشة املسأ ةل"  اهنا

آن،  .املؤلف -. الكثرية حمكها من حمكة ببياهنا وذكل القرأ
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 !الصادقني الاوفياء اخويت

آن اتلو كنت حيامن  الثالث الآايت معاين يف تدبّرت رمضان، املبارك الشهر يف - البيان املعجز - القرأ

آية لك أ ن فرأ يت - "الاول الشعاع" يف النور رسائل اىل اشاراهتا وردت اليت - والثالثني  أآايت بل - مهنا أ

 فيضها من غيضا نيلهم هجة من وطالهبا النور رسائل عىل تطل ك هنا - وموضوعها املصحف يف الصفحة كلت

آية الس امي - معانهيا من وحظا  أ ن كام النور، رسائل اىل العرش ابالصابع تشري فهىي "النور سورة يف" النور أ

آية ويه - تعقهبا اليت الآايت  اذ اكب، حصة تعطهيم بل داهئاواع الرسائل معاريض عىل تطل - الظلامت أ

 ال زمنة تشمل بل معينني وماكن زمان عىل قارصة غري ومرامهيا وأ بعادها الاايت تكل مقام ان الخيف 

 النور رسائل ان شعرت ذلا الشامةل، لكّيهتام اىل والازمنة الامكنة جزئية من خترج اي مجيعها، والامكنة

 .الشامةل اللكية تكل افراد من واحدا   فردا   - المتثيل حق - هذا عرصان يف ميثلون امنا وطالهبا

 الشامةل؛ والاحاطة السامية والرفعة املطلقة والسعة اللكية صفة اكتسب قد الكرمي القرأآن خطاب ان

 من ويكتس هبا.. س بحانه الازيل للمتلكم الشامةل العامة للربوبية املطلق الواسع املقام من مبارشة لصدوره
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 البرشي للنوع املمثل وسمل عليه هللا صىل الكرمي النيب ذلمك الكتاب، هذا عليه ا نزل ملن لعظميا الواسع املقام

 املقام اىل اخلطاب توجه من ايضا ويكتس هبا.. مجيعا الاكئنات ابمس بل قاطبة، الانسانية ابمس واخملاطب

 من النابع احمليط الرفيع قامامل من ايضا ويكتس هبا.. اكفة العصور يف اكفة البرشية لطبقات الفس يح الواسع

 القوانني تكل والابد، ابالزل والسامء، ابالرض والآخرة، ابدلنيا املتعلقة س بحانه هللا لقوانني الشايف البيان

 .اكفة اخمللوقات امور وتشمل ربوبيته ختص اليت

 رائعا   جعازا  ا يبز اكتسب، ما والشمول والاحاطة والسمو السعة من اكتسب اذلي اجلليل اخلطاب فهذا

حاطة  :حبيث شامةل، وا 

 الوقت يف متنح - اخملاطبني معظم ومه - البس يطة العوام أ فهام تالطف اليت والظاهرية الفطرية مراتبه ان

 ارشاداته من شيئا خملاطبيه فالهيب العقلية، الطبقات ول رىق الفكرية املس توايت ل عىل وافرة حصة نفسه

 من بعبة والخيصهم وحدها،
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 خطااب   - لكي دس تور افراد من فردا   لكوهنا - عرص لك يف طبقة لك ايضا   خياطب بل فقط، تأ رخيية حاكية

 هلم العنيف وزجره "..الظاملني.. الظاملني": تكراره كرثة والس امي. علهيم يزنل الآن ك نه جديدا   طراي   نداي  

 اىل -التكرار هبذا - الانظار فيلفت هم،ومظامل  بذنوهبم وأ رضية ساموية مصائب نزول من الرهيب وانذاره

 ويف. وفرعون ومثود عاد بقوم النازةل واملصائب العذاب من أ نواعا بعرضه العرص، هذا يف لها النظري مظامل

 ابراهمي امثال كرام رسل جناة بذكره املظلومني، املؤمنني قلوب اىل والطمأ نينة السلوان يبعث نفسه الوقت

 .السالم علهيام وموىس

 :مبينا رائع ابجعاز واحضا   ارشادا   عرص لك من طبقة لك يرشد العظمي القرأآن هذا ان مث

 موحش حسيق عدم من واد الضالني الغافلني نظر يف يه اليت املندثرة والعصور "الغابرة الازمنة" ان

 ابحلياة ينبض جعيبا وعلام ودروسا، عبا تطفح حية حصيفة يعرضها كئيبة، أ لمية مندرسة ومقبة رهيب،

 البديع ابجعازه - فيبيهنا وأ وارص، بوشاجئ معنا ترتبط رابنية ومملكة اقصاه، اىل أ قصاه من ابحليوية ويتدفق

 أ مامنا، شاخصة ماثةل العصور بتكل يأ يت فتارة شاشة، عىل أ مامنا تعرض مشهودة ك هنا جليةل واحضة -

 .العصور تكل اىل يأ خذان واترة

 روح بال مضطربة وجامدات هناية، بال موحشا فضاء الغافلون يراه اذلي "الكون" نفسه ابالجعاز ويبني
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آن يبينه والآالم، الفراق دوامة يف تتدحرج  معرها منسقة ومدينة الصمد، الاحد كتبه بليغا، كتااب القرأ

 تكل يف حياة البيان هبذا فيبعث. مصنوعاته الشهار الكرمي الرب أ قامه بديعا ومعرضا الرحمي، الرمحن

 ودية حماورة حياوره ك نه ويعينه، الآخر يغيث جزء ولك الاخر، المداد يسع  بعضها وجيعل ادات،امجل

 احلقيقية احلمكة دروس القرأآن يلقي وهكذا.. وواجب وظيفة به انيط شئ ولك مسخر شئ فلك مصمية،

 البيان يف الاجعاز هذا هل اذلي - العظمي القرأآن هذا ان فالريب اكفة واملكل واجلن الانس اىل املنور والعمل

 :امثال سامية، مقدسة ومزيات عالية، راقية خواص حيوز ابن مقني -
#305 

 وجعز.. اخرى احيان يف احلس نات أ لوف بل أ حياان، حس نة أ لف بل حس نات، عرش منه حرف لك يف

تيان عن والانس اجلن آدم بين وخماطبته.. هل اجمتعوا ولو مبثهل اال   بليغة خماطبة هتابرم الاكئنات بل مجيعهم أ

 من السأ م وعدم.. ومتعة بشوق قلب ظهر عن حفظه اىل عرص لك يف الناس من املاليني وتلهف.. حكمية

 مجل من فيه ما كرثة مع البس يطة اللطيفة الصغار اذهان يف التام واس تقراره.. تكراراته رمغ الكثرية تالوته

 وجراينه سامعه، من - لكم أ دىن من حىت يتأ ملون يناذل - واحملترضين املرىض وتذلذ.. علهيم تلتبس ومواضع

 قّراءه فمينح الكرمي، القرأآن حيوزها اليت املقدسة واملزااي السامية اخلواص من وغريها.. طيبا عذاب اسامعهم يف

 .ادلارين سعادة من انواعا وتالميذه

 صىل الكرمي مبلغه أ مية يةالرعا أ حسن راع  حيث "البليغ ارشاده اسلوب" يف ايضا امجليل اجعازه ويظهر

 رايء او تصنع او تلكف منه يدنو ان من أ جلّ  فهو الفطرية، سالس ته عىل التام ابحتفاظه وسمل عليه هللا

 اذهاهنم بساطة مالطفا   اخملاطبني، اكرثية مه اذلين العوام دلى مستساغا اسلوبه جفاء - نوعه اكن همام -

.. والارض اكلسموات بدهييا ظهورا ظاهرة حصائف اماهمم ابسطا   ..أ فهاهمم من القريبة الالكمية بتزنالته

لهية القدرة معجزات اىل الانظار موهجا    الامور من العادايت حتت املضمرتني البالغة حمكته وسطور اال 

 .والاش ياء

آن ان مث  وذكل دة،واح اولقصة واحدة، مجلةل "البليغ تكراره" يف ايضا البديع اجعازه من نوعا يظهر الكرمي القرأ

 فاقتىض القصة، او الآية تكل يف كثرية وعب عدة، معان اىل اخملاطبني من متباينة طبقات ارشاده عند

 ما فلك التكرار، يقتيض هذا من ولك وتوحيد، ذكر كتاب انه كام ودعوة دعاء كتاب: أ نه حيث التكرار

آية من اذا   الكرمي القرأآن يف كرر منا قصة او أ  .جديدة وعبة دجدي معىن عىل تش متل ا 

 بناء وارسائه نزوهل اثناء الكرام الصحابة حياة يف وقعت "جزئية حوادث" تناوهل عند ايضا اجعازه ويظهر
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 الصغر الامور ادق أ ن: هبا مبينا البالغ، الاهامتم بنظر احلوادث تكل يأ خذ فرتاه الرشيعة وقواعد الاسالم

رادته، تدبريه دائرة نومض س بحانه، رمحته نظر حتت يه امنا جزئية احلوادث  سننا هبا يظهر انه عن فضال وا 

لهية  مبثابة يه اليت احلوادث تكل ان ذكل عىل زد. شامةل لكية ودساتري الكون يف جارية ا 
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 .والفوائد الاحاكم من اينعة مثارا   الازمان من يأ يت فامي ستمثر والرشيعة الاسالم تأ سيس عند النوايت

آن اجاب فقد ذلا اثبتة، قاعدة هذه التكرار، يس تلزم احلاجة تكرر ان  كثرية مكررة أ س ئةل عن الكرمي القرأ

 متكل مجال يكرر فهو. اخملاطبني من متباينة كثرية طبقات املكررة ابجاابته فارشد س نة، عرشين خالل

 يف وتقريره الاذهان يف ترس يخه عند وذكل لها، الحد ل دةل نتيجة يه ارشادات ويكرر النتاجئ، أ لوف

 وما الاجزاء، وتفتت دمار من س يصيبه وما العامل يف رهيب وتبدل عظمي انقالب من س يحدث ما القلوب

 .الفاين العامل هذا من بدال الرائعة اخلادلة الآخرة بناء من س يعقبه

 النجوم اىل اذلرات من ابتداء واللكيات اجلزئيات مجيع ان اثباته عند ايضا والاايت امجلل تكل يكرر انه مث

 .شأ نه جل ترصفه ومضن س بحانه أ حد واحد قبضة يف يه امنا

لهىي الغضب بيانه عند ايضا ويكررها  الغاية خرقه عند الانسان يرتكهبا اليت املظامل جتاه الرابين والسخط اال 

 .مقرتفهيا عىل غضهبا وتؤجج والعنارص والسامء والارض الاكئنات هيجان تثري اليت املظامل تكل اخللق، من

 قط، البالغة يف نقصا   اليعد الهائةل العظمية الامور هذه امثال بيان عند والاايت امجلل تكل تكرار نفا ذلا

 تطابقا   مطابقة - فصاحة بل - وجزاةل والرفعة، العلو غاية يف وبالغة والابداع، الروعة غاية يف اجعاز هو بل

 :املثال سبيل فعىل احلال، ملقتىض اتما  

آية يه (الّرحمي ّرمحنِ ال هللا بسمِ ) مجةل ان  الهنا ذكل الكرمي، القرأآن يف مرة عرشة واربع مائة تتكرر واحدة أ

 عرشة الرابعة اللمعة يف بيناها كام ــ وثيق برابط ابلعرش الفرش وتشد وضياء نورا الكون متل   كبى حقيقة

 ماليني العظم  احلقيقة هذه تكررت فلو حني، لك يف احلقيقة هذه اىل ماسة حباجة وهو االّ  أ حد من مفا ــ

 اكلهواء ايضا   يه بل اكخلزب، يومية حاجة يه ليست اذ. ترتوي ال ابقية قامئة مازالت فاحلاجة املرات،

 .دقيقة لك وي ش تاق اليه ي ضطر اذلي والضياء
#307 

نَّ ) الكرمية الآية وان َّكَ  وا   الآية هذه فتكرار ."الشعراء" سورة يف مرات مثاين تتكرر (الّرحمي العزيز   لَهوَ  َرب

 هو امنا اقواهمم، وعذاب السالم علهيم الانبياء جناة تذك ر سورة يف احلقائق الوف عىل تنطوي اليت العظمية
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 :لبيان

 عذاب الرابنية العزة فتقتيض املطلقة، الربوبية عظمة اىل وتتعرض اخللق، من الغاية متس اقواهمم مظامل ان

لهية الرمحة تقتيض مثلام الظاملة الاقوام تكل  الوف الآية هذه تكررت فلو. السالم علهيم الانبياء جناة اال 

 .واجياز اجعاز راقيةذات بالغة هنا فالتكرار الهيا، والشوق احلاجة انقضت ملا املرات

آالءِ  فِبأ يّ ) الكرمية الآية وكذكل  يَومئذ   ويل  ) الكرمية والآية "الرمحن" سورة يف املكررة (ت كّذابن َربّكام أ

كذبنيَ لل  يف رصحيا   اعالان وتعلن قاطبة العصور وجه يف مهنام لك ترصخ "املرسالت" سورة يف املكررة (م 

لهية، ابلنعم وحجودمه والانس اجلن كفر أ ن والارض السموات اقطار  غضب يثري الشنيعة، ومظاملهم اال 

 ويتجاوز.. منه والقصد العامل خلق حبمكة وخيل.. علهيم وغيظ حنق يف والسموات الارض وجيعل الاكئنات

 ترتبطان الآيتان فهااتن ذلا وينكرها، الالوهية بعظمة ويس تخف.. علهيا ويتعدى اكفة اخمللوقات حقوق

 يف املرات الوف تكررات لو وقوهتا، املسائل ل لوف ما ال مهية من وهلام احلقائق، هذه امثال من بأ لوف

. ابقية موجودة مازالت الهيا واحلاجة بعد، مئةقا الرضورة لاكنت والانس اجلن اىل موجه عام خطاب

 .مجيةل ومعجزة جليةل موجزة بالغة هنا فالتكرار

 املسامة النبوية فاملناجاة( وسمل عليه هللا صىل النبوي احلديث يف التكرار حمكة حول نسوقه أآخر ومثال)

 س بحانك" مجةل فهيا نرى. منه مس تخلص ومنوذج الكرمي القرأآن حلقيقة مطابقة رائعة مناجاة الكبري ابجلوشن

هل الّ  ايالا   مائة تتكرر امجلل هذه "النار من جّننا.. النار من اجران.. النـــار من خلصنا الامان الامان انت ا 

ذ السأ م، ودلت ملا املرات الوف تكررت فلو مرة،  التوحيد، ويه الكون يف حقيقة أ جلّ  عىل تنطوي اهنا ا 

 قضية واعظم والتقديس، والتحميد التسبيح ويه اجلليل رهبم جتاه اخمللوقات وظائف من وظيفة وأ جل

 أ ال البرشي وللعجز للعبودية غاية وأ لزم اخلادل، الشقاء من واخلالص النار من النجاة ويه للبرشية مصريية

 .ادلعاء وهو
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 اكرث يعب أ نه نرى حىت. الكرمي القرأآن يف التكرار انواع عليه تش متل فامي الاسس هذه امثال نرى وهكذا

 حسب وذكل املصحف من واحدة حصيفة يف - مضنا او رصاحة - التوحيد حقيقة عن مرة عرشين من

 به وميد التالوة، تكرار اىل الشوق ابلتكرار فهييج البيان، وبالغة الافهام، اىل احلاجة ولزوم املقام، اقتضاء

 .ملال   او سأ ما   يورث أ ن دون من ومسوا قوة البالغة

 مالءمة مدى واثبتت جحجها وبينت الكرمي القرأآن يف التكرار حمكة النور رسائل اجزاء وحضتا ولقد
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 .الرائع وجامهل حس نه ومدى البالغة، مع وانسجامه التكرار

 التفصيل حيث ومن الاجعاز هجة ومن البالغة، حيث من املدنية عن املكية السور اختالف حمكة اما

 :الآيت النحو عىل فهىي والاجامل

 فاقتضت هلم، كتاب ال اميون ومه قريش مرشيك اكنوا مكة يف واملعارضني اخملاطبني من الاول الصف نا

 اغلب حبثت ذلا الافهام؛ يف التثبيت يس تلزمه وتكرارا   مقنعا، معجزا واجامال قواي عاليا اسلواب البالغة

 الاجعاز، غاية يف وابجياز لو،والع القوة غاية يف ابسلوب التوحيد ومراتب الاميان اراكن املكية السور

 حصيفة لك يف الاميانية الاراكن تكل عن عبت قد بل كثريا، والاخرة واملعاد واملبدأ   ابهلل الاميان وكررت

آية، أ و  تعريف يف وتأ خري، تقدمي يف واحد، حرف يف عهنا عبت رمبا بل واحدة، لكمة او واحدة، مجةل يف او أ

 علامء جعل أ ثباات البالغية والهيئات احلاالت تكل امثال يف الاميان اكنار  فاثبتت. وذكر حذف يف وتنكري،

 والس امي النور رسائل وحّضت ولقد. املعجز الاسلوب هذا امام مهبوتني حيارى يقفون وامئهتا البالغة

آن اجعاز "ذيولها مع والعرشون اخلامسة اللكمة"  اشارات" تفسري وكذكل وجوهها، من وهجا اربعني يف القرأ

آن اجعاز رائعا بياان يبني اذلي العربية ابللغة "الاجياز مظان يف جعازالا  الآايت بني النظم وجه حيث من القرأ

 .املكية الآايت يف املعجز الاجياز ومسو الفذ البالغي الاسلوب علو فعال   الرسالتني لكتا فاثبتت. الكرمية

 كتاب اهل ومه والنصارى الهيود من اكنوا رضهياومعا خماطبهيا من الاول فالصف وسورها املدنية الآايت اما

 ل هل املوجه اخلطاب يكون أ ن التبليغ واسس الارشاد واساليب البالغة قواعد فاقتضت. ابهلل مؤمنون

 حاهلم، لواقع مطابقا الكتاب
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 -( الاميانية) والاراكن الاصول دون - اجلزئيات يف وتوضيح بيان مع سلس، واحض سهل ابسلوب جفاء

.. والاحاكم الرشائع يف الاختالفات ومدار اللكية، والقوانني الفرعية الاحاكم منشأ   يه اجلزئيات تكل الن

آن ذكر ولكن. الكرمي ابلقرأآن خاص معجز بياين ابسلوب سلسة واحضة املدنية الاايت جند ما فغالبا   ذلا  القرأ

 تكل جيعل فرعية، جزئية حادثة عىل اتعقيب دامغة جحة او رصينة خامتة او ملخصة نتيجة او قوية فذلكة

 ذكر حيققه اذلي ابهلل الاميان برتس يخ هبا الامتثال يضمن ذكل بعد ومن عامة، لكية قاعدة اجلزئية احلادثة

 يتنور السلس الواحض املقام ذكل أ ن فرتى. والاخرة والاميان للتوحيد امللخصة اخلتامية الفواصل تكل

 العالية البالغة مدى للمعاندين حىت واثبتت "النور رسائل" بينت ولقد. )اخلتامية الفواصل بتكل ويسمو

 ممزيات عرش يف وذكل والفواصل الفذلاكت تكل يف الرفيعة ادلقيقة السامية اجلزاةل وانواع الراقية واملزيات
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 (.القرأآن ابجعاز اخلاصة والعرشين اخلامسة لللكمة الثانية الشعةل من الثاين النور يف ونكت

ن) اىل فانظر ئتش  فان ن( ) قدير شئ   لكِّ  عىل هللا ا   وهو( ) احلكمي العزيز وهو( ) علمي شئ   بلك هللا ا 

 الكرمية، الآايت اغلب هبا تنهتىي واليت ابلآخرة، وتذكّر التوحيد تفيد اليت الآايت من وامثالها (الرحمي العزيز

آن أ ن تَرَ  آفاق اىل اخملاطب نظر يرفع الاجامتعية قواننيوال الفرعية الرشعية الاحاكم بيانه عند الكرمي القرأ  أ

 رفيعا ، عاليا   اسلواب   السلس الواحض السهل الاسلوب ذكل - اخلتامية الفواصل هبذه - فيبدل سامية، لكية

آن أ ن فيثبت. التوحيد درس اىل الرشيعة درس من القارئ ينقل ك نه  كام وحمكة واحاكم رشيعة كتاب القرأ

 .ودعوة دعاء كتاب هو كام وفكر ذكر كتاب وهو واميان، عقيدة كتاب هو

 حسب املكية، الآايت بالغة غري هو املدنية الآايت يف ساطعة معجزة جزاةل من منطا هناك أ ن ترى وهكذا

 .والتبليغ الارشاد مقاصد وتنوع املقام اختالف

ذ (العاملني رب) و (ربك): فقط لكمتني يف المنط هذا ترى فقد  الواحدية ويعملّ ( ربك) بريبتع  الاحدية يعملّ  ا 

 .الواحدية مضن الاحدية فيفيد ،(العاملني رب) بـ
#310 

آية يف فرييك واحدة مجةل يف البالغة من المنط ذكل ترى قد بل  يف اذلرة موضع يف علمه نفوذ مثال واحدة أ

آالةل تضع اليت قدرته واحاطة السامء، كبد يف الشمس وموقع العني بؤبؤ  من جاعةل ماكنه، يف لك   الواحدة بأ

دور بذاِت  عَلمي   وهو) فيعقب السامء عني ك هنا الشمس  السموات خلَق  اذلى هو)  أآايت بعد (الص 

 يف س بحانه علمه نفوذ يعقب أ ي (1 -4: احلديد) (الليل يف الهّنار وي وجل   الهنارِ  يف الليلَ  ي وجل …والارض

 أ نه الاذهان يف فيقر. الانظار امام وبسطها والارض السموات يف اخللق عظمة ذكره بعد الصدور خفااي

 فهذا. لشؤوهنا وتدبريه والارض للسموات خالقيته جالل مضن شؤوهنا وخوايف القلوب خواطر يعمل

دور بذاِت  عَلمي   وهو): التعقيب  القريب - الفطري الواحض السهل الاسلوب ذكل حيول البيان من لون (الص 

 .جذاب عام وتبليغ سام ارشاد اىل - العوام افهام اىل

 :سؤال

آن يورده ما ترى ان التس تطيع العابرة السطحية النظرة ان  فالتعرف امهية، ذات حقيقة من الكرمي القرأ

 معتادة؛ جزئية حادثة وبني لكيا ، دس تورا   تفيد او سام توحيد عن تعّب  فذلكة بني والعالقة املناس بة نوع

 دس تور ذكر يف البالغية املناس بة التظهر: مفثال لبالغة،ا يف قصور من شيئا هناك ان البعض يتومه ذلا

 اخاه السالم عليه يوسف ايواء ويه جزئية حادثة عىل تعقيبا (81: يوسف) (عَلمي ِعمل ذي لك وفَوَق ): عظمي
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 ؟ حمكته عن احلجاب وكشف ذكل يف الرس بيان فريىج ذيك، بتدبري اليه

آن ك هنا مهنا لك اليت - واملتوسطة املطوةل السور اغلب ان: اجلواب  او مبقصدين التكتفي - حدة عىل قرأ

آن مقاصد من ثالثة آن بل( العبودية مع العدل احلرش، النبوة، التوحيد،: ويه) الاربعة القرأ  مباهيته، القرأ

 اىل ويرشد عدة، ك تبا   يتضمن وهداية، وحمكة رشيعة كتاب أ نه كام وفكر، واميان ذكر كتاب: مهنا لك أ ي

 لالميان ابوااب الانسان امام يفتح - الواحدة الصحيفة حىت بل - مقام لك ان فتجد. متنوعة ةخمتلف دروس

آن أ ن حيث عديدة، مقاصد اقرار هبا حيقق التوحيد ومراتب هللا وملعرفة  كتاب يف مسطور هو ما يقرأ   القرأ

 املهيبة جتلياهتا ويريه ئ،ش بلك س بحانه ربوبيته احاطة املؤمن اعامق يف فريخس بوضوح، ويبينه الكبري الكون

 فتتالحق لكية، مقاصد علهيا يبىن ضعيفة، مناس بة من ظاهرا   يبدو ما فا ن ذلا والانفس، الافاق يف

 وثيقة مناس بات
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 فتتعاىل املقام، ذكل ملقتىض متاما مطابقا الاسلوب فيكون ظاهرا ، الضعيفة املناس بة بتكل قوية وعالقات

 .البالغية مرتبته

 :رأآخ سؤال

 لفته يف الرس وما ؟ البرش وااثبة التوحيد وتلقني الآخرة امور الثبات ادلالئل الوف القرأآن َسوق حمكة ما

 مقام لك ويف املصحف من حصيفة لك يف بل سورة لك يف واشارة ومضنا رصاحة الامور تكل اىل الانظار

 ؟

 اترخي يف املمكنات ودائرة اخمللوقات نمض حيدث انقالب اعظم اىل الانسان ينبه الكرمي القرأآن الن: اجلواب

 يه تكل.. الارض وخالفة الكبى لالمانة احلامل وهو ختصه مسأ ةل اعظم اىل ويرشده. الآخرة وهو.. العامل

آن يزيل نفسه الوقت ويف. الابديتان وشقاوته سعادته عليه يدور اذلي التوحيد مسأ ةل  الش هبات س يل القرأ

 .املقيت والاناكر اجلحود انواع اشد وحيطم انقطاع، دون الواردة

آن قام لو ذلا  تكل تصديق عىل الآخرين ومحل املدهشة الانقالابت بتكل الاميان اىل الانظار بتوجيه القرأ

 ذكل اليعدّ  املرات ماليني املسائل تكل وكرر املرات أآالف به قام لو نعم.. للبرش الرضورية العظمية املسأ ةل

 يف تالوهتا تكرار اىل احلاجة التنقطع بل أ لبتة، ملال وال سأ ما اليودل أ نه امك قط، البالغة يف ارسافا   منه

 .والآخرة التوحيد من الوجود يف مسأ ةل اعظم وال امه هناك ليس حيث الكرمي، القرأآن

آمنوا اذلينَ  انّ ): الكرمية الآية حقيقة ان: مفثال    كلذ الاهنار   حتهتا من جتري َجنات   لَه م الّصاحلات ومَعلوا أ
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 اذلي املسكني الانسان اىل الكرمية الآية هذه تزفها اخلادلة السعادة برشى يه (11: البوج)( الكبري الفوز

 ومجيع وعامله - وتنجيه ابداي، اعداما املوت تصور من البرشى هذه فتنقذه حني، لك املوت حقيقة ياليق

 الكرمية الآية هذه تكررت فلو.. دامئة سعادة وتكس به ابدية، سلطنة متنحه بل الفناء، قبضة من - احبته

 .شئ بالغته والميس قط، الارساف من اليعد املرات من مليارا  

آن أ ن ترى وهكذا  ابقامة هبا اخملاطبني القناع ويسع  القمية املسائل هذه امثال يعاجل اذلي الكرمي القرأ

 وجيعلها الكون، يف الضخمة توالتبدال العظمية التحوالت تكل والقلوب الاذهان يف يعمق ادلامغة احلجج

 املزنل كتبدل واحضة سهةل اماهمم
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 جتديد املرات ابلوف - واشارة ومضنا رصاحة - املسائل هذه امثال اىل الانظار لفت أ ن فالبد. شلكه وتغري

 .دامئا الهيا حاجته تتكرر اليت والضياء والهواء اخلزب نعمة اىل الانسان كرضورة جدا   ورضوري ال حسانه

 عَذاب لَه م الظاملني ان). (11: فاطر) (هجمن انر له م َكفروا واذلين): يف الكرمي القرأآن تكرار حمكة ان: ومثال  

 كام) يه والعنف، الشدة غاية يف ابسلوب وسوقها. والهتديد الانذار أآايت من وامثالها (11: ابراهمي) (أ لمي

 (:قاطعا اثباات النور رسائل يف اثبتناها

 غضب ممايثري اخمللوقات، واغلب الاكئنات حقوق عىل - جتاوز ايّ  - جتاوز هو امنا نسانالا كفر ان

 بصفع العنارص تكل تقوم حىت الاكفرين، عىل وغيظا حنقا العنارص صدور وميل   والارض، الساموات

 حيرص هو كام شدته من تتفجر تاكد غضبا علهيم تغضب اجلحمي حىت بل. وغريه ابلطوفان الظاملني اولئك

 يكرر فلو. (7 ،8: املكل) (الغيظِ من متزيَّ   تاكد_ تفور ويه شهيقا   لها مِسعوا فهيا ا لقوا اذا): الكرمية الآية

 أ لوف والشدة الزجر غاية يف ابسلوب وعقوبهتا( الكفر) العظم  اجلناية تكل اوامره يف الكون سلطان

 لضخامة نظرا   البالغة، يف والنقصا مطلقا ارسافا ذكل عدّ  ملا املرات مليارات بل املرات، ماليني بل املرات،

 وابراز س بحانه رعيته حقوق امهية اظهار حمكة عىل وبناء احملدودة، غري احلقوق وجتاوز العامة اجلناية تكل

آةل ذكل اليكرر اذ. الشنيع وظلمهم املنكرين كفر يف املتنايه غري القبح  جتاوز لهول بل وحقارته الانسان لضأ

 .ظلمه ظموع الاكفر

آن يتلون الس نني من ومئات الف منذ الناس من املاليني مئات ان نرى وحنن  وشوق بلهفة الكرمي القرأ

 .سأ م وال ملل دون اليه ماسة وحباجة

هل ال " تكرار فان ذلا جديد لعامل ينفتح وابب مييض عامل   هو امنا يوم ولك وقت لك ان نعم، الّ  ا   بشوق " هللا ا 
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 امجلةل تكل جيعل الاميان، بنور واانرهتا لكها الس يارة العوامل تكل اضاءة الجل ملراتا أ لوف الهيا احلاجة

هل " يف هكذا الامر أ ن فكام. والاايم العوامل تكل اس تار يف منري رساج ك هنا التوحيدية الّ  الا   كذكل " هللا ا 

آن تكرارات بتالوة  عىل اخملمي مابلظال احلاصةل اجلناايت جزاء عظم املرء يعرف الكرمي القرأ
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 يف املنعكسة صورها وقبح املتجددة، الس يارة العوامل تكل وعىل السارية، املشاهد من الاكثرة الكرثة تكل

آة َ   املقبةل الاوضاع تكل وجتعل احلياة، مرأ  َ  معرفة مرتبة اىل وترقّيه عليه، الشهودا   القيامة يوم هل شهودا 

 الظاملني عناد تشتت اليت والابد الازل لسلطان اخمليفة نذرال  قمية يدرك وجتعهل اجلناايت، جزاء ِعظم

آن يكرر لكها احلمك هذه فل جل.. ابلسوء الامارة النفس طغيان من اخلالص اىل وتشّوقه الطغاة،  القرأ

آنية النذر ان مظهرا   احلمكة، غاية يف مايكرر الكرمي  والتكرار والشدة القوة وهبذه القدر، هذا اىل الكثرية القرأ

 عني لهو هجمن عذاب ان نعم. عبثا ختيلها من وهيرب ابطال، تومهها من الش يطان يهنزم عظم ، يقةحق 

 .مسعا   للنذر اليعريون اذلين الكفار ل ولئك العداةل

آنية املكررات ومن  مثال   - السالم عليه موىس قصة تكرار يف فاحلمكة السالم، علهيم "الانبياء قصص" القرأ

 الرساةل الثبات يه امنا الانبياء قصص تكرار يف احلمكة وكذا موىس، لعصا ما الفوائدو  احلمك من لها اليت -

ظهار وذكل الامحدية  أ ن الميكن حيث وصدقها؛ الامحدية الرساةل أ حقية عىل جحة مجيعهم الانبياء نبوة اب 

 .الرساةل عىل دليل اذن فذكرها. مجيعا نبوهتم ينكر من الا ينكرها

آن تالوة اىل يوفقون وال حني لك اليس تطيعون سالنا من كثريا   ان مث  يتيرس مبا يكتفون بل لكه، الكرمي القرأ

آن مبثابة ومتوسطة مطوةل سورة لك جعل يف واحضة احلمكة تبدو هنا ومن. منه هلم  مث ومن مصغر، قرأ

 غةالبال مقتىض هو القصص هذه تكرار أ ن اي. الرضورية الاميان اراكن تكرار مبثل فهيا القصص تكرار

 حادثة اعظم وسمل عليه هللا صىل محمد ظهور حادثة بأ ن تعلامي   فيه فان ذكل عىل زد. قط ارساف فيه وليس

 .الكون مسائل من مسأ ةل واجل للبرشية

 محمد" وجعل الكرمي، القرأآن يف واسامه مقام اعظم وسمل عليه هللا صىل الكرمي الرسول ذات منح ان! نعم

َ   - الاميان اراكن من بعةار  يتضمن اذلي - "هللا رسول  عىل - دليل وأ يّ  - دليل "هللا الا اهل ال"بـ مقروان 

. طرا   اخمللوقات ارشف لهو وسمل عليه هللا صىل محمدا   وان الكون، يف حقيقة اكب يه احملمدية الرساةل أ ن

 عليه هللا صىل حملمد فيعةالر  واملرتبة الساىم واملقام اللكية املعنوية الشخصية متثل اليت احملمدية احلقيقة وان

 ذكل اثبت قد كام اخلارق، املقام لهذا اهل وسمل عليه هللا صىل وانه لكهيام، للعاملني املنري الرساج يه وسمل
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 :يأ يت وكام. مهنا الف من واحدا   هنا نورد. قاطعا   اثباات عديدة وبراهني حبجج النور رسائل اجزاء يف
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 حصيفة يف مثلها يكتب قاطبة الازمنة يف حس نات من وسمل عليه هللا صىل دمحم أ مة مجيع به قام ما لك ان

 ."اكلفاعل السبب" قاعدة حسب وذكل وسمل، عليه هللا صىل حس ناته

 امتنان يف احلياة وذوي واملكل والانس اجلن الجيعل به اىت اذلي ابلنور الاكئنات حقائق مجليع تنويره وان

 .بفضائهل حمدثة عنه راضية مجيعا والارض والساموات برمته الكون ايضا   جيعل بل وحدمه ورىض

 القبول بدالةل - الترد مس تجابة فطرية أ دعية من يوميا - املليارات يبلغون اذلين - الامة صاحلو يبعثه ما وان

 ادعية ومن - الفطرة حاجة بلسان احليواانت وادعية الاس تعداد، بلسان النبااتت ل دعية املشاهد الفعيل

 اليه تقدم امنا هدااي ، وحس نات معنوية ماكسب من ظفروا مبا يرسلونه وما عليه، والسالم ابلصالة ةالرمح

 .اوال

 التالوة مبجرد - أ مته تتلوه مبا لها الحدود انوار من وسمل عليه هللا صىل حس ناته دفرت يف يدخل عام فضال

 حس نات عرش - حرف الف ثالمثائة عىل تزيد اليت - حروفه من حرف لك يف اذلي الكرمي القرأآن من -

 ..احلس نات من الف بل مائة بل اخروية، مثار وعرش

 لتكل املعنوية الشخصية يه اليت احملمدية احلقيقة أ ن وشاهد علمه س بق قد س بحانه الغيوب عالم ان!  نعم

آنه يف أ واله ذلا اجلنة، طوىب جشرة مكثال س تكون وسمل عليه هللا صىل املباركة اذلات  الامهية تكل قرأ

 والاقتداء ابتباعه هو شفاعته نيل بأ ن اوامره يف وبنّي . الرفيع املقام ذلكل املس تحق هو حيث العظم ،

 اوضاعه - وأآخر حني بني - الاعتبار بنظر أ خذ بل. الانسان مسائل من مسأ ةل اعظم وهو الرشيفة بسنته

 .اجلنة طوىب جشرة بذرة مبثابة يه اليت البرشية الانسانية

 تشهد السلمية فالفطرة فهيا، ما احلمك من وفهيا الراقية القمية هذه متكل املكررة القرأآن حقائق فل ن اوهكذ

 فتشمهل املادية، بطاعون وجدانه وسقم قلبه مرض الاَمن وواسعة، قوية معنوية معجزة تكراره يف أ ن

 :املشهورة القاعدة

 َسَقم من املاء طعم الفم   وي نكر     َرَمد من الشمس ضوء املرء   ينكر قد

*  *  * 
#315 

 خامتة
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 حاش يتني يف العارشة املسأ ةل هذه

 :الاوىل احلاش ية

 عىل ابقدامه قصده وخبث طويته سوء فضح قد عنيدا ، زنديقا   ان س نة، عرشة اثنيت قبل مسعي طرق

آن ترمجة  القرأآن رتمجلي: قائال   ورصح. ترمجته مبحاوةل شأ نه من للهتوين رهيبة، خطة حفاك الكرمي، القرأ

 الافاكر من أآخره اىل! منه بدال   ترمجته ولتتىل! الرضورية غري تكراراته الناس لريى اي قميته؟ لتظهر

 تكل شلت قد ماكن، لك يف الرسبع وابنتشارها ادلامغة حبججها هللا بفضل النور رسائل أ ن الا. السامة

 :أ نه قاطعا   اثباات   فاثبتت ابئرة عقمية وجعلهتا الفكرة

آن ترمجة قطعا ميكنال  احلفاظ عن عاجزة الفصح  العربية اللغة غري لغة أ ية وان.. حقيقية ترمجة الكرمي القرأ

آن مزااي عىل  حتل لن البرش هبا يقوم اليت اجلزئية العادية الرتجامت وان.. اللطيفة البالغية ونكته الكرمي القرأ

آنيةالقر  لللكامت املعجزة اجلامعة التعابري حمل - حال ابي -  تتصاعد حس نات حروفها من حرف لك يف اليت أ

 .منه بدال   الرتمجة تالوة مطلقا الميكن ذلا الالف، اىل العرشة من

 ليطفئوا الش يطان سبيل يف هوجاء مبحاوالت سعوا الزنديق، ذكل يد عىل تتلمذوا اذلين املنافقني ان بيد

آن نور  أ ن الا اوضاع، من يدور ما حبقيقة يل عمل فال ،احدا   التقي ال كنت ملا ولكن. بأ فواههم الكرمي القرأ

آنفا أ وردته ما ان ظين اغلب مالء اىل دعا اذلي السبب هو أ  حييط مما الرمغ عىل "العارشة املسأ ةل" هذه ا 

 .ضيق من يب

 :الثانية احلاش ية

 أ تأ مل "دنزييل" جسن من رساحنا اطالق عقب "شهر" فندق من العلوي الطابق يف يوم ذات جالسا كنت

 حبراكهتا جذالنة رأ يهتا امجليةل، والبساتني الغناء احلدائق يف الكثرية( الصفصاف) احلََور اجشار من حوايل فامي

 صورة ابهبى  امايم فبدت. نس مي من ملسة ابدىن اوراقها وهتزت واغصاهنا، جبذوعها تامتيل اجلذابة، الراقصة

 .وهتليل ذكر حلقات يف هلل تس بح وك هنا واحالها،
#316 

خواين، فراق من احملزون قليب أ واتر اللطيفة احلراكت هذه مّست .. وحيدا   وبقايئ النفرادي مغموم واان ا 

 الرواء وس يذهب الاوراق س تتناثر اذ غفةل، وانتابتين والش تاء اخلريف موسام - جفأ ة - البال عىل خفطر

 الفائقة النشوة تكل فهيا تتجىل اليت حياءالا سائر عىل واحترس امجليةل، احلََور تكل عىل أ تأ مل وبدأ ت.. وامجلال

 هذا متل   والفراق الزوال من تدفقت أ حزان رأ يس عىل واحتشدت عيناي اغرورقت حىت شديدا   تأ ملا  
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 !. للاكئنات الهبيج املزركش الس تار

 مثلام - غيثيني  والسالم الصالة عليه احملمدية احلقيقة به اتت اذلي ابلنور اذا احملزنة احلاةل هذه يف أ ان وبيامن

 فبّت  لها، الحد وأ فراحا   مرسات لها الحدود اليت والغموم ال حزان تكل فبّدل - ويسعفه مؤمن لك يغيث

 احملدودة، غري انوارها فيوضات من واحد فيض انقذين اليت احملمدية احلقيقة من دامئ ورىض أ بدي امتنان يف

 :الآيت النحو عىل ذكل واكن ،وجداين واعامق نفيس ارجاء يف السلوان الفيض ذكل فنرش

 والهممة، وظيفة دون من الهيفاء الفارعة والاجشار الرقيقة الاوراق تكل أ ظهرت الغافةل النظرة تكل ان

 العدم هول من ترتعد بل والنشوة الشوق شدة من اللطيف اهزتازها الهتزت واهنا والجدوى، فهيا النفع

 للبقاء، عشق من - غريي عند هو كام - يفّ  مغروز هو ما ميمص اصابت غافةل نظرة من لها فتبا  .. والفراق

 اىل والعقل معنوية، هجمن اىل ادلنيا حفولت.. اجلنس بين عىل والشفقة ابحملاسن، والافتتان احلياة، وحب

 عليه هللا صىل محمد به أ انر اذلي ابلنور اذا املؤمل، الوضع هذا اقايس كنت فبيامن. والتعذيب للشقاء عضو

 عدد تبلغ جدا   غزيرة وهمامت ووظائف  ومعاين ِحكام   ويبز الغشاوة ويزيل الغطاء يرفع مجعاء البرشية وسمل

 تكل ان النور رسائل أ ثبتت وقد.. والفناء واال عدام والعبث العدم اىل ليست نتاجئها وان. احلَور اوراق

  أ قسام ثالثة اىل تنقسم واحلمك الوظائف
1
: 

 ماكنة بصنع قام ما اذا ماهرا صانعا ان فكام. اجلليل للصانع احلس ىن الاسامء اىل املتوجه وهو: الاول القسم

 صانعها تبارك كذكل بدورها يه املاكنة تكل فان ابداعه، ويباركون صنعته ويقدرون امجليع عليه يثين بديعة،

 حالها، بلسان عليه وتثين

--- 
1
 .املرتمج -. نفسه الشئ  اىل دتعو  الثالثة حيث الوظيفتني، بذكر هنا الاس تاذ اكتف   

#317 

 صانعه يبارك املاكنة، تكل مثل شئ ولك يح لك كذكل. اتمة اراءة مهنا املقصودة النتاجئ ابراءهتا وذكل

 .ابلتسبيحات

 مطالعة موضع يكون اي اخمللوقات من الشعور وذوي احلياة ذوي انظار اىل املتوجه فهو: الثاين القسم اما

 وضع بعد االّ  - الشهادة عامل - العامل هذا واليغادر وعمل، معرفة كتاب ك نه شئ لك كونفي ذليذ، وتأ مل حلوة

 جسالت ويف املثالية الالواح يف صورته وانطباع حافظهتم، يف صوره وطبع الشعور، ذوي اذهان يف معانيه

 ويكسب كثرية جودو  دوائر مضن دخوهل بعد االّ  الغيب عامل اىل الشهادة عامل من الينسحب اي الغيب، عامل
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 .ظاهرى صورى وجود عن بدال   والعلمي، والغييب املعنوي الوجود من انواعا  

 واعدام، عدم، املؤمن عامل يف هناك يكون أ الّ  فالبد شئ، بلك حييط وعلمه موجودا ، هللا مادام نعم

 ومليئة والانعدام الفراقو  ابلعدم زاخرة الكفار دنيا بيامن.. احلقيقة زاوية من وفناء، وحمو، وعبث، وانعدام،

 :هو مشهور قول من الالس نة عىل يدور ما احلقيقة هذه يوحض ومما. والفناء ابلعبث

 ."شئ هل يكن مل هللا هل يكن مل ومن شئ، لك هل اكن هللا هل اكن من"

 ضااي خشص لك دنيا ينقذ فهو املوت، اثناء الابدي الاعدام من الانسان ينقذ مثلام الاميان ان: اخلالصة

 ويعدم الانسان، ذكل يعدم فانه - مطلقا اكن ان والس امي - الكفر بيامن. والعبث والانعدام العدم ظلامت من

آالما حياته ذلائذ حموال معنوية هجمن ظلامت يف ويلقيه. ابملوت به اخلاصة دنياه  .وغصصا أ

آذان فلرّتن  او صادقني، اكنوا ان الامر لهذا بعالج وليأ توا الآخرة، عىل ادلنيا احلياة يس تحبون اذلين أ

 .الفادحة اخلسارة هذه من انفسهم وخيلصوا الاميان حظرية ليدخلوا

الّ  لنا عملَ  ال س بحانك) نكَ  عَلمَتنا ما ا   (احلكمي العلمي   انت ا 

 اليمك واملش تاق دعواتمك الرايج اخومك

  النورسـي سعيد
#318 

 عرشة احلادية املسأ ةل

 السعادة يه والاخرى اجلنة، يه احداها اينعة مثرات لها اللكية ميانيةالا لالراكن املقدسة  الشجرة ان

 الامثر تكل من مئات اوحضت قد النور رسائل اكنت وملا. جالهل جل هللا رؤية يه والثالثة الابدية،

 فقط مناذج بضعة اىل هنا ونشري الهيا فنحيل "النور رساج" يف ادلامغة جحجها مع - وجزئهيا لكهّيا -

 .الطيبة الامثر تكل من واخلاص اجلزيئ جزء اىل بل جزئية لمثرات

 وارسافيل ومياكئيل جبائيل حبرمة اليك أ توسل ايرب" املضمون هبذا دعاء ادعو يوم ذات كنت: احداها

 اذلي - عزرائيل امس ذكرت   وحاملا "..والانس اجلن ش ياطني رشور من حتفظين ان وبشفاعهتم وعزرائيل

 امحلد: قائال هللا حفمدت والسلوان، احلالوة غاية يف طعم ذات حباةل شعرت   - وارجتافا   ا  رعب الناس ذكره ميل  

 من ركنا   بوجودمه الاميان يعتب اذلين املالئكة من واحد أ نه عىل خالصا ، حبا   عزرائيل أ حب وبدأ ت هلل،

ملامة وسنشري. الاميان أ راكن  .املكََل  هبذا الميانل الامثر عديد من واحدة جزئية مثرة اىل قصرية اب 

 روحه هو عليه، احلفاظ يف وجيهد عنه ويدافع عليه حيرص ما واعظم الانسان، عند ما امثن ان: مهنا
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 - روحه وهو - الوجود يف ميلكه ما ل عز الانسان تسلمي ازاء معيق بفرح يقينا   أ حسست   فلقد.. بالشك

 .والفناء والضياع العبث من ليحفظه "أ مني قوي" يد اىل

ني املالئكة تذكرت مث  :كهذه جدا   ذليذة مثرات هلم أ ن فرأ يت الانسان، اعامل بتسجيل املولكَّ

 من وصيانهتا علهيا للحفاظ يسع  القمية، لكامته وتبق  الطيبة، أ عامهل ختدل أ ن ل جل انسان لك ان: مهنا

 حىت او الشعر، او الكتابة طريق عن سواء الضياع،
#319 

 ..اكرث حفظها اىل فيش تاق اجلنة، يف الباقية مثراهتا الاعامل لتكل اكن اذا اصةوخب السيامنيئ، ابلرشيط

 مناظر يف اعامهل وليصوروا أ بدية، مشاهد يف لي ظهروه الانسان منكيب عىل واقفون الاكتبون والكرام

 ال حلوة ائذبذل المثرة هذه طعوم من تذلذت ولقد.. ادلامئة المثينة اجلوائز ولينالوا احصاهبا لياكفأ   خادلة،

 .أ صفها أ ن أ س تطيع

 ما ولك وخديم وأ حبيت كتيب عن وابعدوين الاجامتعية، احلياة اس باب من الضالةل اهل جردين وعندما

 كنت درجة اىل حايل من وجضر ضيق يف وكنت والوحشة، الغربة داير يف وأ لقوين السلوان، مينحين اكن

 تأ يت ابملالئكة الاميان مثرات من بمثرة اذا احلاةل هذه يف اان فبيامن.. رأ يس عىل ستهتدم الفارغة ادلنيا أ ن أ شعر

 حىت الطيبة ابالرواح وتؤههل ابملالئكة وتعّمره حويل، من العامل وتنور لكها، دنياي ارجاء فتضئ ل غاثيت،

  ماكن لك يف والهبجة الرسور دب
1
 الوحشة برصخات ملآى الضالةل اهل دنيا اكنت مك كذكل وأ رتين. 

 ..والظالم العبث وحرسات

 من - هبذه الشبهية - الوفرية الامثر من مثرة يتسمل به اذا المثرة، هذه بذلة ابلمتتع جذال   فرحا   خيايل اكن فبيامن

 لكيا اصبح حىت وانبسط ومنا توسع قد امياين أ ن توا   واحسست فعال، فذاقها السالم، علهيم ابلرسل الاميان

 كنت حىت هبم، والاميان التصديق بنور واس تضاءت لكها الغابرة ةال زمن تكل دلىّ  أ رشقت اذ شامال،

آالف يصدق الانبياء من نيب لك وابت معهم، أ عيش ك نين أ شعر  جاء اليت الاميان اراكن عىل التصديق بأ

 ..وأ سكته الش يطان أ خرس مما وسمل، عليه هللا صىل خامتهم الهيا، ودعا هبا

 اذلين الاميان اهل ان: وهو "الاس تعاذة حمكة" ملعة يف الوارد شايفال  اجلواب ذو السؤال القلب اىل قفز مث

 النتاجئ وهلم احملدودة، غري الطعوم ذات الذليذة والنتاجئ الفوائد هذه ومثل لالميان، المثرات هذه مثل هلم

 لك.. تهورمح  وتوفيقه "الرامحني أ رمح" من ادلامئة العناية وهلم الكثرية، ومنافعها للحس نات الطيبة امجليةل

ذا   فمِلَ  والاس ناد، القوة مينحهم ذكل  اهل من عرشون يتغلب قد بل علهيم، غالبا   الضالةل اهل يتغلب ا 

267



 التفكري هذا ثنااي ويف!.. وهيلكوهنم؟ مهنم، مائة عىل الضالةل

--- 
1
 امحد رواه ."عاىلت هلل ساجدا   جهبته واضع مكل عليه الا اصابع اربع موضع من ما تئط، ان لها وحق السامء اطت"  

 .اذلهيب ووافقه وحصحه واحلامك (19/زهد) ماجة وابن (9/زهد) والرتمذي (5/173)

#320 

مداد بذكر الاميان ل هل العظمي احلشد هذا الكرمي القرأآن حيّشد ِلمَ : يل خطر ايمه هللا ا   ومه ابملالئكة ا 

 ..ضعيفة؟ واهية ش يطانية دسائس يواهجون

 يف السؤال ذكل عن اجلواب اىل هنا فسنشري. قاطعة حبجج ذكل حمكة توحض قد النور رسائل ان ومبا

 :الاجياز غاية

 خمّرب خشص أ ي أ و الرشيرين أ حد   حياول عندما قرص، عىل احملافظة الاشخاص من مائة احياان   يتوىل نعم،

لقاء  بناء بقاء ل ن ذكل القرص، عىل للحفاظ ادلوةل أ و السلطان اىل ي لجأ   قد بل. لتدمريه خفية فيه النار ا 

 فيكون وهدمه ختريبه اما. البقاء اىل ادلاعية والاس باب والاراكن الرشوط مجيع عىل يتوقف القرص

 بتخريب يقومون والانس اجلن ش ياطني ان كيف نفهم املثال هذا غرار فعىل. فقط واحد رشط ابنعدام

 .فيه كبيت عود ابلقاء خفم ناء  ب  بتدمري رشير مايقوم مبثل جدا، قليل بفعل عظمي معنوي وحبريق مدهش

 الظاهر وجودها من يبدو وما. والهدم العدم هو لكها واخلطااي والرذائل الرشور ومخرية اساس ان نعم،

 .والعدم والتعطل، الافساد، حتته خيتفي

 قوة يصّدوا أ ن جدا، هزيةل بقوة يمتكنون والرشيرين والانس اجلن ش ياطني فان النقطة هذه اىل واستنادا  

آن يضع هذا ول جل. دامئا   اليه والسعي وجل عز هللا ابب اىل ويلجئومه واحلقيقة احلق الهل لها الحد  القرأ

 ويصدر احلس ىن، الاسامء من اسام   وتسعني تسعة ايدهيم اىل وتسملّ . محلايهتم الهائةل احلشود تكل الكرمي

 .الاعداء اولئك جتاه ليثبتوا مشددة اوامر

 :وهو عظمية حقيقة وبداية مدهشة مسأ ةل اساس أ ةجف ظهر اجلواب هذا ومن

 تؤيت فتجعلها ادلنيا، يف املزروعة النوى وتستمثر ونتاجئها، الوجود عوامل مجيع حماصيل ختزن اجلنة أ ن كام

 العدم لعوامل جدا ال لمية النتاجئ اظهار الجل هبا وتعصف العدم حماصيل حتمص هجمن فان. حني لك ا لكها

 اوساخ من الوجود عامل يف ما يطهّر - العديدة وظائفها عن فضال - الرهيب هجمن مفصنع دودة،احمل غري والفناء

 .هنا ابهبا فتح النريد ل ننا هللا شاء ان بعد فامي العظمية املسأ ةل هذه س نوحض. وأ درانه العدم عامل
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  كريوالن املنكر اىل يعود اذلي هو ابملالئكة الاميان مثرات من جزءا   فان وكذا
1
 :اكلآيت وهو ،

 كنت وفامي: خياال اليه فدخلت.. "القب يف الحماةل داخل - اكن فرد ك ي - البد انين": يوم ذات قلت

 ذكل يف معني، دون وحيدا   شئ، لك من املطلق جتردي ومن الانفرادي، القب جسن من ايئسا اس توحش

 وبدءا ايلّ  وجاءا برزا قد "والنكري املنكر" طائفة من كرميني بصديقني اذا البارد، املظمل الضيق املاكن

 عامل عىل مطةل نوافذ ش بابيك وف تحت وتدفئا، فاس تضاءا وقبي، قليب من لك وّسعا.. معي ابملناظرة

رت.. الارواح  يف حامت ستتحقق اليت الاوضاع من رأ يت ما عىل كثريا هللا وشكرت رويح اعامق من رس 

 .الخيا الآن أ راها كنت وان املس تقبل

 ؟ ربك َمن: القب يف والنكري املنكر سأ هل والنحو، الرصف تعلمه اثناء عمل طالب تويف عندما أ نه فكام

 املدرسة يف اليزال انه نفسه حيسب -!! سهل فهذا صعبا   سؤاال   أ سأ لوين.. خبه ورب ك مبتدأ   َمن: أ جاب

 انكشف اذلي الصاحل الويل وذكل احلارضة والارواح املالئكة أ حضك اجلواب هذا أ ن كام - ادلرس يتلق 

لهية الرمحة جعل بل احلادثة، فشاهد القب هل  بطل شهيد أ جاب فقد كذكل.. العذاب من فأ نقذه تبتسم؛ اال 

( عيل احلافظ) وهو النور رسائل طالب من
1
 "المثرة رساةل" ويكتب يقرأ   اليزال وهو السجن يف تويف وقد  

 وأ ان. "المثرة رساةل" حبقائق - احملمكة يف أ جاب مثلام - القب يف املَلَكني اس ئةل عن أ جاب الشوق، بكامل

ن س نجيب النور رسائل طلبة وسائر كذكل  املس تقبل، يف حقيقة يه اليت الاس ئةل تكل عن هللا شاء ا 

 اىل هبا ونسوقهم ادلامغة وبراهيهنا الساطعة النور رسائل حبجج عهنا س نجيب. احلارض الوقت يف وجماز

 .والتقدير س تحسانوالا التصديق

--- 
1
(: 4/177 ،1/111) وامحد( 19/جنائز) ماجة وابن( 941 ،1/940) مبعناه داود وابو( 80/جنائز) الرتمذي روى  

 الرجل؟ هذا يف تقول كنت ما: فيقوالن نكري وللآخر املنكر الحدهام يقال ازرقان اسودان ملاكن أ اته امليت قب اذا»

 ذراعا   س بعون قبه يف هل يفسح مث هذا، تقول انك نعمل كنا قد: فيقوالن ورسوهل، عبدهللا هو: يقول اكن ما فيقول

 بوقظه ال اذلي العروس كنومة من: فيقوالن فاخبمه اهيل اىل ارجع: فيقول من: هل يقال مث فيه، هل ينور مث س بعني يف

 مثهل، فقلت قوال   يقولون الناس عتمس: قال منافقا   اكن وان. ذكل مضجعه من هللا يبعثه حىت اليه، اههل احب االّ 

 حىت معذاب   فهيا يزال فال اضالعه فتختلف عليه، التمئي لالرض فيقال ذكل، تقول انك علمنا قد: فيقولون. ادري ال

 .املرتمج -. «ذكل مضجعه من هللا يبعثه
2
 جودة من عليه هللا انعم امل الاس تنساخ، يف دؤواب   اكن النورىس، الاس تاذ عىل تتلمذوا اذلين الاوائل من وهو  
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 .واسعة رمحة هللا رمحه 1544 س نة( دنزييل) جسن يف استشهد اهلمة، علو ومن اخلط

#322 

 :هو ادلنيا لسعادة حمورا   ابملالئكة لالميان جزئيا   منوذجا فان وكذا

 البئ أ خيه وفاةل مولوال ابكيا   أآخر طفل يأ تيه اذ الفقه، مبادئ يف الامياين درسه يتلق  برئ طفل اكن بيامن

 اجلنة اىل ومىض املالئكة مع ذهب قد أ خاك ل ن هللا؛ اشكر بل ايأ يخ، التبك: قائال ويسليه، فهيدئه

 اكملالئكة وس يطري منا، احسن والهناء الفرحة وس يجد اكملالئكة اكمةل حبرية هناك ويرسح وسيتجول

 .ورسورا   ابتسامة وعويهل ورصاخه باكءه فبّدل.. ماكن لك ويشاهد

 وفاة نبأ   الكئيب الش تاء هذا ويف أ لمي وضع من فيه اان ما مع تلقيت فقد البايك، الطفل هذا مثل كذكل فاان

 .ابلغني وأ مل بأ ىس ونَعهَيام اثنني

 حلقائق النارش وهو العليا املدارس يف الاوىل ادلرجة أ حرز اذلي "فؤاد" املرحوم ايخ ابن هو: احدهام

 .النور رسائل

 ويه الطواف، يف روهحا وسلمت املوت سكرات تعاين ويه البيت وطافت جحت اليت تكل: الثاين

 ."خامن" العاملة اخيت املرحومة

 "الرمحن عبد" عىل كباكيئ القريبني هذين وفاة اباكين فبيامن
1
 بنور رأ يت - الش يوخ رساةل يف املذكور - 

 الس يدة ولتكل "فؤاد" الطيب الشاب ذلكل العني احل ور ورفاقة املالئكة صداقة - ومعىن قلبا   - الاميان

 أ شكر فبدأ ت. خطاايها من وخالصهام ادلنيا هماكل من جناهَتام ورأ يت الناس، صداقة عن عوضا   الصاحلة،

 والاحساس ابلهبجة، الشعور اىل الشديد احلزن ذكل حّول مبا وشكر، شكر أ لف الرامحني أ رمح وهو هللا

 اجمليدعبد ايخ واهئن أ هنهئم وبدأ ت.. ابلرسور
1
ل هذا ك تب ولقد. كذكل نفيس واهئن( فؤاد ااب)   وجس 

 .ادلعاء بركة املرحومان هذان ينال أ ن اجل من هاهنا

 للحياة تعود اليت ونتاجئها الاميان سعادة مثار لبيان هو امنا ومقارانت موازين من النور رسائل يف ما مجيع ان

 يف ت ري مةالضخ اللكية الامثر فتكل الاخرى، واحلياة ادلنيا

--- 
1
 ودفن 1517 س نة وتويف نورس ىف 1501 س نة ودل النورىس الاس تاذ شقيق ابن عبدهللا، بن الرمحن عبد هو  

 .املرتمج -. اس تانبول يف طبع بكتاب ونرشه 1517 عام حىت الاس تاذ حياة اترخي كتب. انقرة يف( الفضل ذو) قرية يف
2
 ىف وقهتا ىف نرشت اهنا الا العربية اللغة اىل رسائهل من كثريا   ترمج. ىسالنور الاس تاذ اخوة اصغر هو: اجمليد عبد  
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 مفتيا   مث العربية للغة مدرسا   اكن(. العرىب املثنوى)و( الاجعاز اشارات) العربية رسائهل الرتكية اىل وترمج ضيق نطاق

 ومثانني ثالث عن م1518 س نة توىف. ياقون  ىف الاساليم واملعهد واخلطباء الامئة معهد ىف الاسالمية للعلوم مدرسا   مث

 .املرتمج -. واسعة رمحة هللا رمحه العمر من س نة

#323 

 سعادة الآخرة يف س ي كس به مؤمن لك اميان أ ن: ختب كام العمر، خالل ذلائذها وتذيق احلياة سعادة ادلنيا

 كتبت العديدة لكيةال  الامثر تكل مناذج مفن. هناك نفسها ابلصورة وتنبسط وتتكشف ستمثر بل ابدية،

 من اخلامس الغصن" يف مثار ومخس "والثالثني احلادية اللكمة" هناية يف( للمعراج) أ هنا عىل مهنا مثار مخس

 ."والعرشين الرابعة اللكمة

آنفا   ذكران فكام  مثرات معا   الاميان اراكن فلمجموع حدود، بال جدا   كثرية مثارا   الاميان اراكن من ركن للك ان أ

 جل هللا رؤية ويه أ ذّلها يه: والثالثة.. الابدية السعادة: والاخرى.. العظمية اجلنة: احداها: ايضا   هال  الحدّ 

 .هناك جالهل

 حمور هو اذلي الاميان مثار بعض "والثالثني الثانية اللكمة" هناية يف املعقودة املقارنة يف جبالء وحض وقد

 .ادلارين سعادة

 امجليع، أ لس نة عىل يدور ما هو ادلنيا هذه يف ايضا   النفيسة مثاره هل "ابلقدر الاميان" ان عىل ادلليل وان هذا

مثال مرضاب   غدا حىت آمن َمن: )لل   مثاره احدى بينت "القدر رساةل" هناية ويف(. الكدر من أ ِمنَ  ابلقدر أ

 من ابالف حيايت خالل من شاهدت انين حىت.. سلطاين قرص حديقة رجلني دخول: هو مبثال اللكية

 السعادة تكل اذا   مل حيت الاميان هذا فلوال ابلقدر، الاميان دون ادلنيا للحياة السعادة أ ن وعرفت جتاريب

 ويقل ختف املصائب تكل اكنت ابلقدر الاميان زاوية من ال لمية املصائب اىل نظرت لكام كنت بل. وفنيت

 ابلقدر؟ اليؤمن من العيش يس تطيع كيف ايترى: حبرية أ سأ ل فكنت عىّل، وطؤها

 الثانية) لللكمة الثاين املقام يف( ابملالئكة الاميان) الامياين للركن اللكية الامثر احدى اىل أ شري وقد

 :يأ يت مبا( والعرشين

 عند عىلّ  ويسخطون مين يش تكون سوف عبادك ان: وجل عز ربه مناجيا   قال السالم عليه عزرائيل ان

 لتتوجه لوظيفتك س تائر واملصائب الامراض سأ جعل: جوااب   هل فقيل. الارواح قبض وظيفة ادايئ

 كيال الس تائر تكل من س تار الاخرى يه نفسها عزرائيل ووظيفة. اليك ال الاس باب تكل اىل شاكوامه

 املوجودة واملصلحة وامجلال والرمحة احلمكة الن وذكل وتعاىل، س بحانه احلق اىل الباطةل الشاكوى تتوجه
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 والشكوى، ابالعرتاض ويبدأ   الامور ظاهر اىل ينظر اذ د؛أ ح لك اليراها قد املوت يف
#324 

 عليه عزرائيل اصبح فقد - املطلق الرحمي اىل الباطةل الشاكوى تتوجه لئال اي - احلمكة هذه فالجل

تارا   السالم  .س ِ

منا ووظائف واجبات من الظاهرة الاس باب ومجيع املالئكة، مجيع به يقوم ما متاما هذا ومثل  لعزة س تائر  ا 

لهية القدرة عزة لتبق  الربوبية،  اليت والاش ياء الامور يف مصونة   الشامةل احمليطة هللا ورمحة وقدسيهتا اال 

. الباطةل لالعرتاضات هدفا   تكون ان دون من احلمكة، حقائق فهيا والتعمل امجلال، اوجه فهيا الترى

. التافهة والاش ياء للرمحة واملنافية اجلزئية الامور يف القدرة يد مبارشة   الظاهري ابلنظر عندئذ واليشاهد

 حقيقي، تأ ثري الاس باب من سبب ل ي ليس انه جدا ، الغزيرة بدالئلها اثبتت قد النور رسائل وأ ن هذا

 اخللق وان شئ لك عىل موضوعة احملدودة غري واختاهما التوحيد سكك وان. اصال   الاجياد قابلية هل وليس

 شعور ذوو ومه - للمالئكة وليس س تائر، جمرد االّ  الاس باب فليست تعاىل،و  س بحانه هو خيصه والاجياد

 من ومنط الفطرية اخلدمة من نوع وهو الاجياد، دون الكسب هل اذلي اجلزيئ الاختيار من جزء   غري -

 .غري ال العملية العبودية

 واجلالل التوحيد ان الا العقل، نظر امام س تائر الظاهرية الاس باب وضع تقتضيان والعظمة العزة ان اجل

 .احلقيقي التأ ثري عن ويرّداهنا الاس باب ايدي يرفعان

 للتقديس وسائل يه والوجود، اخلري امور يف املس تخدمة الظاهرية والاس باب املالئكة ان فكام وهكذا،

 التقصري عن وصيانهتا الرابنية القدرة بتزنيه وذكل الاش ياء، من جامهل والي عمل الي رى فامي وتسبيحه، الرابين

 الآخر هو والعدم، الرش امور يف املرضة والعنارص والانس اجلن ش ياطني اس تخدام فان كذكل والظمل،

 يف وتقصريا   نقصا   ماي ظن لك من والتبئة والتزنيه للتقديس ووس يةل الرابنية للتسبيحات اخلدمة من نوع

 الباطةل الاعرتاضات وتوجيه هبا الظمل لصاقال   هدفا   تكون كيال الس بحانية، القدرة لصيانة وذكل الاكئنات

 لك اذلي - الواجبات اهامل ومن الهدم، ومن العجز، ومن العدم، من تأ يت التقصريات مجيع ل ن ذكل الهيا،

 وسائل أ حضت قد والرشيرة الش يطانية الس تائر فهذه. العدمية الافعال من وجود هل ليس ومما - عدم منه

 لكوهنا والشاكوى الاعرتاضات تكل - ابس تحقاق - عاتقها عىل محلت ملا وتعاىل س بحانه احلق لتقديس

 والتخريبية والعدمية الرشيرة الاعامل اذ. لها ومصدرا   التقصريات لتكل مرجعا  
#325 

هامل بل اجلزئية القوة او القليل فالفعل والقدرة، القوة - اصال   - تتطلب ال  اىل يؤدي احياان ، ما لواجب   ا 
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 أ نه احلقيقة يف الامر بيامن قدرة، ذو هو الرشيرة الافعال بتكل القامئ ان ي ظن ذلا. والفساد عدمال من انواع

 اولئك فان العدم من انش ئة الرشور تكل اكنت وملا. اجلزيئ الكسب االّ  هل والقوة العدم االّ  هل التأ ثري

. امرمه وابل يذوقوا ان س تحقواا الشعور ذوي من اكنوا فان لها؛ احلقيقيني الفاعلني مه يعّدون الارشار

 الصاحلة والاعامل واخلري احلس نات يف اما. للسيئات فاعلون مه الفاسدين الارشار اولئك ان يعين؛ وهذا

 ايدهيم عىل احلس نات جتري ليك اهل   مه وامنا لها، احلقيقيني الفاعلني مه ليسوا الاخيار فان وجودية، فالهنا

لهىي الكرم فيقبلوا اثب وما. اال  لهىي وفيض كرم االّ  اعامهلم عىل هتما   :بأ مره هذا يوحض الكرمي والقرأآن. حمض ا 

نة   ِمن   أ صابَكَ  ما)  (85:النساء) (نَفِسكَ  فَِمن   َسيّئة   ِمن   أ صابَكَ  وما هللا فَِمنَ  َحس َ

 :القول ومجمل

 وعندما والنار، نةاجل  تمثران وعندما معا ، تتصادمان عندما احملدودتني غري العدم وعوامل الوجود عوامل ان

 وحىت "هللا س بحان هللا، س بحان": العدم عوامل مجيع وتردد "هلل امحلد هلل، امحلد": الوجود عوامل مجيع تقول

 القلب حول اجلدال يدور عندما حىت بل الرشور، مع واخلريات الش ياطني، مع املالئكة تتصارع عندما

 ابملالئكة الاميان مثار من مثرة تتجىل احمليط، املبارزة بقانون هذا لك حيدث عندما.. والوسوسة الالهام بني

 السموات نور هللا): أ نوار من نورا   لنا مبدية املظلمة الاكئنات منورة   املشلكة، وحتل القضية فتحسم

 !!.أ ذلها وما! احالها ما.. حالوهتا من فتذيقنا (والارض

 اخرى لكية مثرة اىل اشارات قد "والعرشين لتاسعةا واللكمة" ،"والعرشين الرابعة" اللكمة من لك   وان هذا

 .ووظائفهم املالئكة وجود ساطعا   اثباات   واثبتتا

 سواء الكون جنبات يف شئ لك من بثت مبا وحببهتا، نفسها عّرفت اليت واسعة رحمية جليةل ربوبية ان نعم

 واسعة بعبودية والتحبب تعّرفال  وذكل الرمحة، وتكل اجلالل، ذكل يقابَل ان جيب جزئيا ، ام لكيا   أ اكن

 .وثناء ومحد تقديس مضن شاكرة شامةل حميطة
#326 

 العظمية، العبودية هبذه القيام الميكهنا شعور لها ليس اليت للكون العظمية والاراكن امجلادات ان وحيث

 - وجالل مكةح بلك - ميثلوا أ ن ميكهنم اذلين مه فهؤالء.. املالئكة من الحيىص ما االّ  عهنم هبا فاليقوم

 من الرثاي اىل الرثى من أ جزائه من جزء لك ويف الكون، اراكن من ركن لك يف الربوبية سلطنة أ جراءات

 .الفضاء اعايل اىل الارض اعامق

 حتّولها مظمل، موحش بشلك الفطرية ووظيفهتا الارض خلق من للفلسفة امليتة القوانني تصوره ما ان: مفثال  
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 اي - كتفهام عىل حيمالن واحلوت، ابلثور املسّميان املَلاَكن حيث مضيئة مؤنسة رة  صو  الاميانية المثرة هذه

لبت اجلنة من ا حرضت قد حيث الارضية، الكرة - ارشافهام حتت  وتكل ال خروية، املادة تكل مهنا وج 

 اىل اشارة   ة،الفاني الارضية الكرة لهذه البايق الاساس احلجر لتصبح "الصخرة"بـ املسامة الاخروية احلقيقة

 الثور" للَملكني استناد نقطة الصخرة فاصبحت الباقية، اجلنة اىل وحيّول س ي فرغ الارض من قسام   أ ن

 ابن عن كذكل مروية ويه السابقني، ارسائيل بين انبياء بعض عن الرواية هذه رويت هكذا.. "واحلوت

 مبرور السايم املعىن وهذا لطيفال  التشبيه هذا يتحول ان جدا   املؤسف ولكن. عنه هللا ريض عباس

 املالئكة اذ العقل؛ نطاق عن خارجة اصبحت حبيث العوام، عند جمّسمة مادية حقيقة اىل الزمن

 اذا   فليسوا الهواء، يف كجوالهنم الارض مركز ويف الصخور ويف الرتاب يف وجيولوا يصولوا أ ن يس تطيعون

 ماديني وحوت ثور اىل وال جمسمة مادية خصرة اىل - حباجة نفسها الارضية الكرة وال - أ بدا   حباجة

  للتشبيه الا ليست الرواية تكل ان مبعىن! جمسمني
1
. 

. وجامد ونبات حيوان من فهيا، املوجودة الانواع رؤوس بعدد هلل تس بّح الارضية الكرة اكنت ملا: ومثال

 الافراد، تكل اعضاء ومبقدار الانواع، تكل افراد أ لس نة وبعدد

--- 
1
 السابعة، الارض حتت اليت الصخرة ان: قال( والارض السموات كرس يه وسع) وجل عز قوهل يف ماكل نع  

 نرس، وووجه اسد، ووجه انسان وجه: وجوه اربعة مهنم مكل للك املالئكة، من اربعة ارجاهئا عىل اخللق، ومنهتى 

 وهو: قال. العرش( حتت) والكريس الكريس حتت ورؤسهم والسموات ابالرض احاطو قد علهيا قيام فهم ثور، ووجه

 .الكريس عىل وتعاىل تبارك رجليه  واضع

 وبقية ابلومه معروف واملدى جمهول اس ناده يف 1: 1/1 ،975 برمق( الس نة) كتاب يف امحد الامام بن عبدهللا أ خرجه

 يف البهيقي ايضا خرجهوا العظمة يف الش يخ وابو محيد بن لعبد 1/115 املنثور ادلر يف الس يوطي وعزاه. ثقات رجاهل

 يف ابختالف املنثور ادلر يف كام املنذر وابن محيد بن وعبد عبدالرزاق اخرجه وقد 401/ص والصفات الاسامء

 (.4/191 املزيان انظر) الارسائيليات كتب من النقل كثري ثقة وهو منبه بن وهب لكم من 1/111 الس ياق

#327 

 بعمل وعرضها ومتثيلها، جدا ، العظمية الشعورية غري الفطرية العبودية هذه تقدمي فان وامثارها، اوراقها وبعدد

لهية احلرضة عىل وشعور،  اربعون رأ س لك ويف رأ س، أ لف اربعون هل مولك   َملاك   حامت   يتطلب املقدسة، اال 

 نها   نعم. نفسها احلقيقة هبذه الصادق اخملب أ خب مثلام تسبيحة، أ لف اربعني لسان بلك يس بح لسان أ لف

 وهو جعيبة ماهية عىل السالم عليه جبائيل يكون أ ن وسلطاهنا وعظمهتا الربوبية جالل مقتضيات من
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 وعزرائيل ا رسافيل يكون وأ ن. الكون خللق نتيجة امه هو اذلي لالنسان الرابنية العالقات لتبليغ املؤهل

لهية جراءاتالا - متثيل جمرد - ميثالن وهام ايضا ، جعيبة ماهية عىل السالم علهيام  للخالق اخلاصة اال 

 يكون وأ ن. واملوت البعث وهو الاحياء، عامل يف شئ أ عظم عىل خالصة بعبودية ويرشفان س بحانه،

 عىل الشعورية غري الشكر أ نواع اكمل بشعور ميثل اذ ايضا ، جعيبة ماهية عىل السالم عليه مياكئيل

 فضال   تذوقا ، واكرثها للرمحة وأ وسعها احلياة دوائر من دائرة أ مجع هو اذلي الرزق يف الرحامنية الاحساانت

 .علهيا ارشافه عن

 جعيبة ماهية عىل املالئكة هؤالء امثال ووجود الروح، بقاء وأ هبهتا، الربوبية جالل مقتضيات من انه نعم،

ن اذ جدا ،  اثبت فهو مطلقا ، فيه والريب الثبوت قطعي مهنم، خاصة طائفة لك ووجود هؤالء، وجود ا 

 الاخرى املواد هذا عىل وليقس. اكلشمس الكون يف الظاهرة والسلطنة اجلالل وجود بثبوت تليق بدرجة

 .املالئكة ختص اليت

 ومن املواد ابسط من خيلق بل الاحياء، من نوع الف اربعامئة الارضية الكرة يف خيلق اذلي ان نعم،

 ماشاء": اجعااب   بلساهنم ينطقون وجيعلهم ضالار  أ رجاء هبم ويعّمر هائةل، بكرثة أ رواح ذوات العفوانت،

 تنطق ادلقيقة احليواانت حىت جعل واذلي س بحانه، صنعته معجزات امام "هللا س بحان هللا، ابرك هللا،

 اجلالل ذا القدير هذا ان. وأآالهئا الواسعة الرمحة احساانت حيال "اكب وهللا هلل والشكر هلل امحلد" بـ

 أ مره، اليعصون ممن الشاسعة، السموات تناسب روحانيني سكنة   ش هبةوال بالريب خلق قد وامجلال

 يه املالئكة من جدا   كثرية أ نواعا   فأ وجد. مقفرة خالية يدعها أ ن دون السموات هبم فيعّمر دوما ، ويعبدونه

 الثلوج، وبلورات الامطار قطرات ميتطون جدا   صغري مهنم فقسم وطوائفها، الاحياء انواع من بكثري اكرث

 ويباركون
#328 

لهية الصنعة  الس يارة الكواكب ظهور ميتطون مهنم وقسم اخلاص، بلساهنم الواسعة لرمحهتا همللني اال 

  وجاللها وعزهتا الربوبية عظمة امام والهتليل ابلتكبري عبوديهتم أ مجع للعامل معلنني الكون فضاء يف فيس يحون
1
. 

 املالئكة وجود عىل السالم عليه أآدم س يدان زمن منذ ن،الاداي ومجيع الساموية، الكتب لك اتفاق ان نعم،

 خالل معهم واحملاورة املالئكة مع التحدث من املتواترة الكثرية الرواايت من روي ما وان عبوديهتم، وعىل

 يف نرمه مل اذلين الناس وجود ثبوت بدرجة معنا، وعالقهتم املالئكة وجود قاطعا   اثباات   اثبت العصور، مجيع
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 ..امرياك

 اىل أ ولها من الاكئنات اهبجت أ هنا كيف لرتى وذقها الثانية اللكية المثرة هذه اىل الاميان بنور انظر والآن

 - حياة فيه ليس اذلي البارد املظمل فالكون اعظم، ومعبد اكب مسجد اىل وحّولهتا وزيّنهتا ومعّرهتا أآخرها

 فتذيق وذليذا ، ومؤنسا   ومنورا   وشعور، حياة ذا ان  كو ابالميان، يصبح - والفلسفة العمل مادية تصوره كام

 .درجته حسب لك   ادلنيا يف اليزالون ومه الباقية احلياة ذلة من شعاعا   الاميان أ هل المثرة هذه

 :تمتــة

، والامس   نفسها، الق درة توَجد والاحدية، الوحدة برس ان كام  لك يف نفسه، والابداع نفسها واحلمكة   نفسه 

 وترصفه س بحانه اخلالق وحدانيةَ : حاهل بلسان - جزئيا   أ م لكيا   - مصنوع لك   فيعلن الكون، اتهج من هجة

 - ليقوموا لكه الكون ارجاء يف مالئكة خيلق س بحانه فانه كذكل وقدسيته، وخاّلقيته وربوبيته واجياده

 هللا اليعصون فاملالئكة. نهم  شعور بال حاهل بلسان خملوق لك يؤدهيا بتسبيحات - احلامدة اذلاكرة بأ لسنهتم

ذن، دون هلم دخل وال اكن، اجياد اي هلم وليس اخلالصة، العبودية االّ  هلم وليس. يأ مرمه ما  تكون وال ا 

ذن دون شفاعة هلم  :رشف انلوا ذلا س بحانه، منه ا 

 (.1: التحرمي) (ي ؤمرون ما َويفعلون)  ( 11: الانبياء) (مكَرمون عباد   بل)

*    *    * 

--- 
1
 رجاله العرش محةل من مكَل  عن احتدث ان يل ا ذن: قال وسمل عليه هللا صىل النيب ان حصيح بس ند داود ابو روى  

 س بحانك: املكل ذكل فيقول عام س بعامئة الطري خفقان وعاتقه اذنه حشمة ومن العرش، قرنه وعىل السفىل الارض يف

 .املرتمج -. كنت حيث

#329 

% 

 عرش الثاين الشعاع

 دنزييل حممكة دفاع
1

 

 س بحانه ابمسه

 !السادة اهيا
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ما هنا املوجودين اذلوات ان لمك اؤكد انين  بس يطة رابطة جمرد هناك او النور رسائل مع رابطة التربطهم ا 

 درب عىل ويل. تصورها تس تطيعون اليت الاخوة معاين بلك احلقيقيني الاخوة من العديد يل ان مع معها،

 .للحقيقة الواصلني ءالاصدقا من العديد احلقيقة

 بل ابداي   اعداما   ليس - الكرمي القرأآن برس - لنا ابلنس بة املوت ابن اليزتعزع اتم يقني عىل السادة اهيا اننا

 اكيدا   موات   الضالةل درب يف للسائرين وابلنس بة ملعارضينا ابلنس بة املوت هذا يعد بيامن.. ترسحي تذكرة

 انفراداي   جسنا   اليه ابلنس بة يعد املوت هذا ان او(.. فيه الش هبة امياان   لآخرةاب يؤمن يكن مل ان) ابداي   واعداما  

 (.والضالةل السفاهة حياة يف منغمس ولكنه ابلآخرة يؤمن اكن ان) ومظلام   ابداي  

 هذه من واكب أ مه انسانية مسأ ةل أ هناك.. املوت؟ مسأ ةل من اكب مسأ ةل ادلنيا هذه يف أ توجد:  أ سأ لمك انين

 اجل من املسأ ةل هذه تس تغل ان ميكن اذن فكيف سأ ةل؟امل 

--- 
1
 واحلذف الاضافة من يلزم ما بعض «دنزيىل» حممكة امام دفاعه ىف النورىس سعيد الزمان بديع اس تاذان اجرى لقد  

آفيون" حممكة ىف دفاعا   ورفعه  ىف دفاعه مع ادلفاع هذا من الاعظم القسم ايضا   ادمج وقد .القضية لوحدة وذكل "أ

آفيون» حممكة  .النور طالب - "عرش الرابع الشعاع" امس عليه واطلق «أ
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 منشغلون انمت فمِلَ  اذن املسأ ةل، هذه من أ مه أآخر شئ هناك يكون ان املس تحيل من ومادام.. أآخر؟ شئ

 هكذا؟ بنا

 بثبات ننتظرها انناف ذلا النور، عامل اىل سفر وتذكرة ترسحي اهنا الا واقصاها عقوبتمك اشد اىل الننظر اننا

 عقاهبم قريب عن س يلقون ضدان الاحاكم واصدروا ضدان وقفوا اذلين ان اليقني عمل نعمل ولكننا..  اكمل

 يف نشاهدمه واكننا ذكل من موقنون اننا.. املرعب العقاب ذكل الانفرادي، وابلسجن الابدي ابالعدام

 من الانسانية الناحية من كثريا   ونتأ مل هكذا شاهدمهن  اننا..  اجمللس هذا يف انمت نشاهدمك كام هذا عذاهبم

ثبات اس تعداد امت عىل واان. اجلهم لزام لها املنكرين اكب واحفام علهيا والبهنة املهمة احلقيقة هذه ال   اشد وا 

 ةرابع يف الشمس من اوحض االثبات هبذا امق مل ان اكن عقاب اي لقبول اس تعداد امت عىل واان.. علهيا املمتردين

 نصيب اي الميلكون اذلين اللجنة هذه من اخملتصني امام فقط وليس وفالسفتمك علامئمك اكب وامام الهنار

 .هبا والهيمتون ابملعنوايت هلم عمل وال ابحلقد مش بعون اهنم الاختصاص، ومن العمل من

 تلخص رساةل ويه للمسجونني، "المثرة" رساةل بتأ ليف اس بوعني ظرف يف مقنا اننا نذكر هذا عىل ومكثال
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 اقدهما فاين ذلا النور، رسائل عن دفاع رساةل مبثابة فهىي. وغاايهتا اسسها وتبني النور رسائل اهداف

 مضنية هجودا   الرس يف نبذل فاننا "انقرة" يف الرمسية املراجع اىل الرساةل هذه تقدم وليك لمك، وابرزها

 اجلديدة ابحلروف لكتابهتا
1
 اقول وال - قراءهتا بعد قلوبمك تصدقين مل فان الرساةل، هذه لقراءة ادعومك واان 

 انبس ولن. حاليا   فيه اان املوجود الانفرادي جسين يف والاهانة التعذيب أ لوان بلك سارىض فانين - نفوسمك

 .شكوى بأ ي او شفة ببنت

ما: طريقني اماممك ان واخلالصة  ان - اس تطعمت ان - حتاولوا او النور لرسائل الاكمةل احلرية تطلقوا ان ا 

 .علهيا وتقضوا فهيا الواردة احلقائق تغلبوا

 ولكنمك املس تقبل، يف فهيام افكر ان نييت يف اكن وما دنيامك، يف وال فيمك افكر الآن حىت اكن مل انين

 لتنبهيمك رضوراي   هذا اكن ورمبا هذا، اىل اضطررمتوين

--- 
1
 املرتمج -. الالتينية ابحلروف اي  

#331 

لهىي القدر ولعل مك،وايقاظ آمن َمن) القائل ادلس تور هو مرشدان فان حنن اما. هذا اىل ساقنا اذلي هو اال   أ

 .صب بلك مضايقاتمك صنوف مجيع حتمل عىل العزم عقدان فقد ذلا( الكدر من أ ِمن ابلقدر

 املوقوف

 النوريس سعيد

*  *  * 

 س بحانه ابمسه

 !السادة اهيا

 ابننا القائل الزمع مبعهثا ليس علينا ت شن اليت الهجامت ابن - عديدة ودالئل دشواه نتيجة - متاما   مقتنع انين

 الغطاء ذكل حتت يمت اذلي - الهجوم ذكل ولكن لك،.. "ادلاخيل ابل من لالخالل ادليين الشعور نس تغل"

هناء امياننا ويس هتدف والزندقة الكفر سبيل يف يمت - الزائف  ومن الاميان هذا سبيل يف وخدماتنا مساعينا وا 

 :ذكل عىل فقط واحدا   برهاان   هنا ولنقدم. هذا عىل عديدة وبراهني ادةل منكل وحنن.. الهدوء اقرار اجل

 هبا ورضوا س نة، عرشين ظرف يف النور رسائل من نسخة الف عرشين فرد أ لف عرشون قرأ   لقد

 الرمسية املراجع تسجل ومل. النور رسائل طالب قبل من ابل من خمةل واحدة حادثة تقع مل ذكل ومع. وتقبلوها
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 احلادثة، هذه مثل عىل العثور احلالية احملمكة وال السابقة احملمكة تس تطع مل كام القبيل، هذا من حادثة اية

 بشلك يوما   عرشين ظرف يف الظهور من لها البد اكن بكرثة واملنترشة القوية ادلعاية هذه مثل نتاجئ ابن علام  

 .ووقائع حوادث

( 111) رمق القانون نفا اذن
1
الّ  ليس   الوجدان وحرية الضمري حرية ضد يشهر وزائفا   اكذاب   غطاء ا 

 ولك املتدينني لك يشمل ان منه يراد مطاطا   وقانوان   والعقيدة،

--- 
1
 السبيل، هذا يف ادليين الشعور اس تغل او تركيا يف دينية دوةل القامة سع  من لك معاقبة عىل القانون هذا ينص  

 املرتمج -. تركيا يف الاسالمية احلراكت لرضب احلكومات مجيع عليه اتك ت اذلي القانون ووه
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 لرضبنا احلكوميني املسؤولني بعض ابس تغفال القيام االّ  والزندقة الاحلاد اهل يريد وال وادلعاة، الناحصني

 .وحتطمينا

 :قوتنا بلك نرصخ فاننا احلقيقة يه هذه دامت وما

 تس تطيعون ما لك امعلوا!.. بدنيامك دينمك بعمت ايمن.. املطلق الكفر درك يف سقطوا اذلين نالبائسو اهيا

 تفتدهيا اليت القدس ية للحقيقة فداء   رؤوس نا وضعنا فقد حنن اما.. وس تكون.. عليمك وابال   دنيامك ولتكن معهل،

 حىت بل..  عقوابتمك انواع لك الس تقبال وجاهزون مهتيأ ون فنحن.. برؤوسهم الابطال من املاليني مئات

 .اعداممك

 هذا بعد واليبق  داخهل، حالنا من مرة مائة أ سوأ   - الظروف هذه حتت - السجن خارج وحالنا وضعنا ان

 احلرية وال الوجدانية احلرية وال العلمية احلرية ال.. احلرية انواع من نوع اي الينا املوجه املطلق الاستبداد

 او املوت الا سبيل من وحمبهيا احلرية منارصي وامام ادلاينة واهل الشهامة اهل امام اليبق  اي.. ادلينية

 .السجن اىل ادلخول

ان): نقول ان الا يسعنا فال حنن اما  .به ونلوذ بربنا ونعتصم (راجعون اليه واان هلل ا 

 املوقوف

 النوريس سعيد

*  *  * 

 س بحانه ابمسه
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 !احملرتم احملمكة رئيس رضا عيل الس يد

 :همم وبرجاء بطلب اتقدم فانين حقويق عن ادلفاع س تطيعا ليك

 لقاء من منعوىن اهنم مث جيد، غري القدمية احلروف يف خطي ان كام اجلديدة، احلروف اعرف ال انين

 ورقة مين حسبوا اهنم درجة اىل.. انفرادي جسن يف او اكمةل عزةل يف اكون ااكد انين اي. ومواهجهتم الآخرين

 ساعة ربع بعد لعاما الادعاء اهتام
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 بعد الا دفاعي لمك وماقدمت. مبحام الاس تعانة املالية الناحية من اس تطيع ال انين كام. يل اعطاهئا من فقط

 وكنت. رسية بصورة الا اجلديدة ابحلروف ادلفاع هذا من نسخة عىل احصل ان اس تطع ومل كبرية، مشقة

 اقدهما ليك( مسلكها خالصة ومبثابة النور رسائل عن دفاع بةمبثا يه اليت) "المثرة" رساةل كتابة امليت قد

 ومل مىن حسبوها ولكهنم. "انقرة" يف الرمسية اجلهات اىل نسختني او نسخة مهنا وارسل العام الادعاء اىل

آةل ابرسال قامت قد "شهر اسىك" حممكة يف العدلية اجلهات اكنت بيامن. ايل يعيدوها يلّ  طابعة أ  السجن، يف ا 

 .ايضا   ابلكتابة نفسها احملمكة قامت كام اجلديدة، ابحلروف دفاعي من نسخ بضع كتابة طعنافاس ت 

آةل ابرسال قياممك هو همام ، اعّده اذلي طليب فان وهكذا  ليك الطابعة هذه جبلب لنا السامح او طابعة، أ

 عين دفاع مبثابة - قلت امك - تعد اليت "المثرة" رساةل من اجلديدة ابحلروف نسخ بضع بطبع القيام لنا يتس ىن

رسال بغية وذكل النور، رسائل وعن  النواب وجملس الوزراء جملس واىل العدل وزارة اىل مهنا نسخ ا 

 النور، رسائل حول لكها تنحرص العام الادعاء ايلّ  وهجها اليت الهتم ل ن ذكل لدلوةل، الشورى وجملس

 مسأ ةل واليعدّ  بس يطا ، او هينا   شيئا   اليعد علهيا اعرتاض واي النور رسائل حول دعوى اي ان والشك

 وهذه الامة وهذه البدل هذا هتمّ  كبري شأ ن ذات وحادثة عامة مسأ ةل ىه بل امهية، ذات غري خشصية

 .بأ رسه الاساليم العامل انظار ابهامتم الهيا جتذب مما احلكومة

 وكرس حتطمي حتاول اليت جنبيةالا الاصابع يه الاس تار خلف من النور رسائل حتارب اليت الاصابع ان

 اليت والاخوة احملبة هذه. الوطن هذا يف الامة هذه حنو الاساليم العامل يكهنا اليت والاخوة واحملبة الود

 فان ونفور بغض اىل وتغيريها وتبديلها الاخوة وهذه احملبة هذه حتطمي يمت فليك ذلا. الامة لهذه قوة اكب تعد

آةل وجعلها الس ياسة اس تغالل حتاول اصابع هناك  امنا بذكل ويه املطلق، والكفر الاحلاد لتشجيع ووس يةل أ

 النور رسائل طالب ان": لها تقول عندما للعداةل تضليل بعملية مرتني وقامت. للحكومة خداع بعملية تقوم

 ."البدل أ من ذكل من يترضر ان احامتال   هناك وان الس ياسة اجل من ادلين يس تغلون
#334 
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 اسفهل اذلي - املطلق الكفر بتحطمي تقوم بل ابلس ياسة، لها العالقة النور رسائل ان!.. سونالبائ  اهيا

 اليت "المثرة" رساةل هو ذكل عىل برهان واكب. اعقابه عىل ورّده وتفتيته - املطلق الاستبداد واعاله الفوىض

 واحلرية والنظام الامن سيسلتأ   تسع  النور رسائل ان عىل ودليل جحة مائة بني من واحد دليل مبثابة يه

 هذه تقتنع مل فان الرساةل، هذه لتدقيق عالية واجامتعية علمية هيئة تلكيف اطلب ذلا البدل، هذا يف والعداةل

 .الاعدام انواع من نوع وابي عقاب بلك ارىض فانين اقول مبا الهيئة

 املوقوف

 النوريس سعيد

*  *  * 

 س بحانه ابمسه

 !الرئيس الس يد

 :احملمكة قرار يف اسس ثالثة اذاخت مت لقد

 امجلعية: الاوىل املادة

 اس تنسخوا او قرأ وا من ومجيع معي وتقابلوا حتدثوا من ومجيع هنا املوجودين النور طالب مجيع ا شهد انين

 او س ياس ية مجيعة سنشلك اننا: أ حد الي اقل مل ابنين مهنم انمت تسأ لوا ان وتس تطيعون النور، رسائل

 الاميان اهل معوم خارج حديث بيننا جير ومل امياننا، انقاذ حناول اننا": دامئا   اقول كنت بل ة،نقشبندي طريقة

 مسمل مليون ثالمثائة عىل افرادها عدد يربو اليت املقدسة الاسالمية امجلاعة وخارج
1
 النفس نا جند ومل ،

 اهل مجيع الاميان اخوة ظل حتت جيمع اذلي "هللا حزب" امس عليه الكرمي القرأآن اطلق ما خارج ماكان  

 اكن فان "هللا حزب" ومن "القرأآن حزب" من اننا فالشك القرأآن خدمة يف هجدان حرصان والننا. الاميان

 اكن ان اما. واعزتاز خفر وبلك ارواحنا خلجات من خلجة بلك بذكل نقر فاننا هذا اىل يشري االهتام قرار

 .شيئا   عهنا النعمل فاننا اخرى معان   اىل يشري

--- 
1
آنذاك العامل يف املسلمني عدد تقريبا   هو هذا اكن    املرتمج -. أ

#335 

 :الثانية املادة

 رساةل" و "احلجاب رساةل" ابن - "قسطموين" رشطة وشهادة تقرير اىل استنادا   - يعرتف االهتام قرار ان
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 تكن مل اي. لفحموا احلطب اكوام وحتت ومسّمرة مغلقة صناديق داخل وجدت "وذيلها الست الهجامت

 ولكن. يل خفيفة عقوبة اصدار اىل وادت "شهر اسيك"  حممكة ونقد تدقيق من مرت وقد. ابدا   للنرش معدة

 يرجع ان يريد حصيحة، غري ومعاين مفهوما   لها واعط  الرسائل هذه من امجلل بعض اخذ اذلي العام الادعاء

 .اجلها من عوقبنا وان س بق هتمة حول ةجديد مسؤولية حيّملنا وان الوراء اىل س نوات تسع بنا

 :الثالثة املادة

 الاحامتالت وضع مت اي(. ادلوةل بأ من خيل ان ميكن) امثال عبارات عدة مواضع ويف االهتام قرار يف وردت

 جرمية ابقرتاف خشص لك يقوم ان احملمتل ومن املمكن من ان: اقول واان. الثابتة الوقائع حمل والاماكانت

دانة ميكن فهل القتل،  الاحامتل؟ اساس عىل وجترميه خشص لك ا 

 املوقوف

 النوريس سعيد

*  *  * 

 س بحانه ابمسه

 !احملمكة رئيس الس يد

 امجلهورية، رئيس واىل "انقرة" يف الرمسية املراجع اىل كعريضة قدمته اذلي دفاعي من صورة طيا   لمك ارفق

 ادرجت وقد. بعريضيت واهامتهما قبولها مدى يظهر مما الوزارة، رئاسة ارسلهتا اليت اجلوابية الرساةل وكذكل

 من لها اساس ال اليت ابلهتم اململوء العام الادعاء بيان عىل ردت اليت القاطعة الاجوبة هذا دفاعي يف

 عىل املبنية الاقوال من كثري الادعاء هذا يف يوجد كام. لها المبر اليت وابالوهام الصحة
#336 

 علهيا اعرتاضايت قدمت وان س بق وقد اخلباء، تقرير عارضها واليت والسطحية املغرضة الرشطة مضابط

 :ابلآىت تلخيصها ميكن واليت

 :لها قلت 111 رمق املادة حسب جترميي "شهر اسيك" حممكة ارادت عندما فانه سابقا   لمك ذكرت كام

 املادة عدد بنفس اي) انئب ائيتم عددمه البالغ امجلهورية للحكومة البملان نواب من انئبا   111 وافق لقد"

 موافقهتم وان. "وان" مدينة يف - اجلامعة - "الفنون دار" النشاء لرية الف ومخسني مائة ختصيص عىل( 111

 "111 املادة حسب ايل املوهجة الهتمة اسقاط يعين حنوي امجلهورية حكومة ابدته اذلي والاهامتم هذه
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 انئبا   111 ان وادعت ماقلته بتحريف احملمكة لتكل ستشاريةالا اللجنة قامت للمحمكة هذا قلت عندما

 !.مبحامكته وطالبوا سعيد حول حتقيقا   اجروا

 جعلنا العام الادعاء حياول الاستشارية اللجنة لتكل الباطةل الهتم هذه امثال اىل واستنادا   وهكذا،

 تشلكت اليت العمل من الرفيع املس توى تذا اخملتصة الهيئة قرار ابالجامع جاء بيامن الهتم، هذه امام مسؤولني

 :مايأ يت النور رسائل تدقيق الهيا وحول النيايب اجمللس من بقرار

 املقدسات او ادلين اس تغالل حول رصحية امارات او دالئل اية النور طالب او سعيد كتبه فامي التوجد"

 وال مجعية بتشكيل القيام حماوةل عىل وال ذكل عىل التحريض او ادلوةل بأ من لالخالل ووس يةل اداة وجعلها

 احلكومة ضد سيئة نيات اية وخطاابهتم النور طالب ختاطب وسائل يف جند ومل سيئة، مقاصد او نيات اية

 ."املنطلق هذا من حركهتم يف ينطلقون ال اهنم تبني وقد. صوفية طريقة او مجعية لتشكيل مقاصد اية وال

 :مايأ يت عىل كذكل عوابالجام اخملتصة الهيئة هذه قررت كام

 العمل مبادئ عن وال واسسه ادلين مبادئ عن امنةل قيد تبتعد مل النور رسائل من ابملائة تسعني ان "

 وال ادلين اس تغالل التنوي الرسائل هذه ان متاما   الواحض ومن. وبتجرد ابخالص كتبت وقد واحلقيقة،

 بني او النور، طالب بني املتبادةل الرسائل ان كام ادلوةل، بأ من اال خالل حماوةل وال مجعية بتشكيل القيام

 سعيد وبني النور طالب
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 مل اليت( رسائل عرش عددها اليتجاوز) الرسية الرسائل بعض وابس تثناء. ايضا   الطابع هذا حتمل النوريس

ما النور رسائل مجيع كتبت فقد والامل، الشكوى طابع حتمل بل. علمية مواضيع اىل تتطرق آية لرشح ا   او أ

 والاميانية، ادلينية احلقائق لتوضيح كتبت النور رسائل معظم ان كام. وبيانه رشيف حديث معىن لتوضيح

 رسائل انهتجت افضل بشلك احلقائق هذه تتوحض وليك. الآخر واليوم وبرسوهل ابهلل الاميان عقائد وحول

 مضن الاخالقية ونصاحئها داهتاوارشا العلمي رأ هيا وقدمت القصص، وايراد الامثال رضب اسلوب النور

 ميس ان ميكن شئ اي عىل الرسائل هذه حتتوي وال عب، ذات وقصص احلياة يف وجتارب محيدة مناقب

 ."الرمسية املراجع او احلكومة

 ذات املتخصصة العلمية الهيئة هذه تقرير ابهامل العام الادعاء قيام من جدا   متأ ثرون احلقيقة يف فاننا ذلا

 اهتاماته بناء مث واملضطرب، واملشوش الناقص القدمي التقرير اىل والتوجه جانبا ، وتركه رموقامل املس توى

. وابنصافها هبا نسمل اليت احملمكة هذه بعداةل الئق غري هذا نرى ان الطبيعي من فان ذلا. اليه استنادا   الغريبة
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 "البكطايش" مع ماجرى - الامثال يف مشاحة وال - يش به وهذا
1
: فاجاب "التصيل؟ ملاذا": هل قيل اذلي 

 "(ساكرى وانمت) تقول ويه الآية قراءة التمكل ملاذا ولكن": هل فقيل )"الصالة التقربوا) القرأآن يف ورد النه"

 علهيا وتبىن "النور رسائل" من معينة مجةل تؤخذ املثال هذا وعىل. "للقرأآن حافظا   لست انين":  فاجاب

 مثاال   اربعني حوايل - عديدة امثةل وسرتون لها، واملوحضة التالية امجلل وتدقق أ  ت قر  ان دون ضدان االهتامات

 :الطريفة احلادثة هذه اقدم لهذا واكمنوذج. لمك ساقدهما اليت دفاعي مذكرة يف هذا عىل -

 عندما "شهر اسىك" حممكة ىف العام الادعاء مذكرة يف "الشعب تفسد النور رسائل ان" عبارة سهوا   وردت

 احد ان االّ  ، امجلةل هذه بعد فامي شطبت احملمكة ان ومع النور، لرسائل الاميانية ادلروس اثر يرشح ناك

 :احملمكة تكل عىل س نة ميض بعد قال( عبدالرزاق وامسه) النور طالب

--- 
1
 اافراده اصبح حىت احنرفت مث سلمية اسس عىل بدأ ت اليت "البكطاش ية" الطريقة اتباع من اي: البكطايش  

 املرتمج - .امخلور رشب ويف والصوم الصالة ترك يف املثل هبم يرضب
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 النور رسائل حبق أ يقال ؟ "افسادا  " النور رسائل "ارشاد" عن يقول ان احد يس تطيع كيف! الشقي اهيا

 الادارة حنو رضر او اساءة اية س نة عرشين خالل مهنا تبدر ومل ادلينية قميهتا واتكدت ظهرت اليت

 اذن ؟ اخالقهم وتقومي امياهنم وتقوية الش باب من الاالف ابرشاد قامت بل خشص، اي حنو وال ميةاحلكو 

 !.لسانك هللا قطع.. هللا؟ ختىش أ ال ؟"افساد" ابنه النور رسائل "ارشاد" تصف ان تس تطيع فكيف

 سعيدا  " ان من - ذاه النور لطالب احملقة الاقوال عىل اطلع اذلي - العام الادعاء مقام قاهل ما حنيل اننا

 .وجدانمك يف الانصاف شعور واىل ضامئرمك اىل حنيهل.. "حواليه من الفساد ينرش

 :قال النور لرسائل الاجامتعية ادلروس لغمز فرصة الادعاء مقام جيد وليك

 بقالسا يف هبام ارتبط عندما اذ ابلقانون، وال ابحلمك اليرتبط فادلين ادلين، وماكن مقام هو الوجدان ان"

 ."الاجامتعية الفوىض ظهرت

 :اقول واان

 اخلوف يكفي فهل ادلين، من الثاين اجلزء هو ايضا   الصاحل العمل بل فقط، الاميان عن عبارة ليس ادلين ان

 اكلقتل الاجامتعية احلياة تسمم اليت اجلرامئ عن الكبائر مقرتفو يبتعد ليك احلكومة رشطة من او السجن من

 النفوس ترتدع ليك مراقبا   رشطيا   خشص للك خنصص ان يس تلزم اذن عهنا؟ وميتنعوا روالقام والرسقة والزان
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 معنواي   رقيبا   وقت لك يف خشص لك مع تضع النور ورسائل. القذارات هذه عن وتبتعد غهيا عن الالهية

لهىي والغضب هجمن جسن الانسان يتذكر وعندما الاميان، هجة ومن الصاحل العمل هجة من  س تطيعي  فانه اال 

 .بسهوةل واملعصية السوء جتنب

 احدى ىف الظاهرة التوافقات عىل املوقعني اسامء ابرز عندما لها المعىن امارة العام الادعاء بنّي  وقد

 ىف املوجودة التواقيع احصاب عىل امجلعية امس اعطاء ميكن هل ترى فيا! مجعية افراد اهنم: وقال الرسائل،

 عنه واجبت "شهر اسىك" حممكة ىف هبذا شبيه ومه   حدث ولقد. ؟وادلاككني احملالت احصاب جسالت

. وهيربون شديدا   نفورا   مىن ينفرون بسبىب املترضرون لاكن بيننا، فامي دنيوية مجعية هناك اكنت فلو.. ايضا  

 اهنا حيث الغزاىل، الامام مع ينفصم ال ارتباط ولنا يل مثلام ولكن
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 من تلقوا ما الجل الضعيف هبذا قوية رابطة هلم املتدينون الابرايء هؤالء كذكل دنيوية، ال اخروية رابطة

 ."س ياس ية مجعية" الومه ذكل نشأ   هنا ومن. اميانية دروس

 :الاخرية لكمىت

 (الوكيل ونعم هللا حسبنا)

 املوقوف

 الانفرادى السجن ىف

 النورىس سعيد

*  *  * 

 ابلغة امهية هل اجلزء هذا

 س بحانه ابمسه

 !.. ادةالس اهيا

 ! احملمكة رئيس الس يد

 للكفر مبارشة خدمة الا ليس النور طالب مبعاقبة حمك اي اصدار ابن جيدا   وتعوا تنتهبوا ان ارجو

آنية للحقائق اهتاما   الا وليس والاحلاد،  مليون ثالمثائة عام لك هداها عىل سار اليت الاميانية وللحقائق القرأ

 احلقيقة اىل املؤدي القومي الطريق واغالق الكبى اجلادة لسد حماوةل هو اي س نة، وثالمثائة الف منذ مسمل
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 ساليك الن ذكل واعرتاضهم، هؤالء نفور س يجلب مما مسمل، مليار ثالمثائة من يقرب ملا ادلارين سعادة واىل

 وبدعواته حبس ناته ويعينه للسلف اخللف فيه يدعو الطريق وهذا اجلادة هذه
1
 الواقفني - هؤالء ان مث 

 القيامة يوم اماممك وقف فاذا الوطن، هذا يف كبرية مشلكة ااثرة يف سببا   س يكونون - لالميان العداء موقف

 :منمك وسأ لوا خصم مليار ثالمثائة الكبى احملمكة ويوم

--- 
1
 لفاخل يعملها حس نة اية فان ذلا( تعاىل هللا من بفضل) السلف بوساطة الاميان نعمة اىل وصلوا اخللف الن ذكل  

 املرتمج -. للسلف حس نة مثهل جسل

#340 

حلادية لكتب مسحمت ملاذا"  دوزي لدلكتور "الاسالم اترخي" كتاب امثال برصاحة الاسالم هتامج ولكتب ا 
1
 وملاذا قوانينمك؟ حسب امجلعيات بتشكيل ولطالهبا حرية بلك بقراءهتا ومسحمت ماكتبمك هبا وامتل ت 

 العنرصية للطورانية وال العريقة املفسدة للمنظامت وال للفوىض وال ش يوعيةلل  وال لالحلاد ابدا   التتعرضون

 سلوك الوحيد مههم بل ابلس ياسة، قطعا   هلم العالقة ل شخاص وتتعرضون  س ياس تمك؟ مع تتعارض اهنا مع

آن القومي والطريق الاميان طريق  الهنا واحلقيقة احلق عن تبحث اليت النور رسائل يقرأ ون الكرمي، للقرأ

 السجن ومن ال بدي الاعدام من ومواطنهيم انفسهم وينقذوا خيلصوا ليك للقرأآن، احلقيقي التفسري

 تتعرضون ولكنمك ؟ س ياس ية مجعية ابية ارتباط او عالقة اية هلم التوجد اذلي الوقت يف هذا. الانفرادي

 جبمعية ارتباطهم بسبب انش ئة اك هن قلوهبم بني ما تربط اليت هللا يف والاخوة الصداقة ان تتومهون النمك هلم

 فلامذا؟.. جعيب بقانون علهيم وابحلمك ابهتاهمم تقومون ومازلمت مقمت ذلا معينة،

 .منمك ونسأ هل هذا عن نس تفرس ايضا   وحنن س تجيبون؟ مفاذا هذا لمك قالوا ا ن

 مه وللوطن مةلال الرضر جيلب مبا بنا احلكومة واشغلوا العدلية املراجع وضللوا اس تغفلومك اذلين ان

 امس اطلقوا عندما احلكومة واشغلوا خدعومك فهؤالء واملنافقني، والزاندقة امللحدين من لنا املعارضون

 السفاهة عىل "املدنية" وامس املطلق الارتداد عىل "النظام" وامس املطلق الاستبداد عىل "امجلهورية"

آذوان وكفرية، ةواعتباطي قرسية امور من ماوضعوه عىل القانون وامس الرصفة  ووهجوا علينا وضيقوا فأ

 .لالجنيب خدمة   الامة وحمك الاسالم حمك حنو رضابهتم

 ! السادة اهيا

لقاء توارخي مع دامئا   وقوعها وتوافق س نوات، اربع ظرف يف رهيبة زالزل اربع وقوع ان  طالب عىل القبض ا 
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 علهيم، الشديد والتضييق وظلمهم النور رسائل

--- 
1
آن بيرت ريهنارت هو( م1771 - 1710: )دوزى    بروتس تانىت فرنىس، اصل من هولندى مسترشق دوزي، أ

آداب قرأ   علمية جمامع عدة اعضاء من واكن. عاما   ثالثني حنو جامعاهتا ىف دّرس ليدن، ىف ووفاته مودله املذهب،  أ

آاثره اشهر العربية، اىل عنايته انرصفت مث الاوروبية اللغات  اترخي)و والفرنس ية، ابلعربية ينجمدل ىف( دوزي معجم) أ

 .( ابختصار 17/1 للزرلك  الاعالم) الرتكية اىل وترمج ابلهولندية كتبه 1711 عام حىت جفره من( الاسالم

#341 

 والارضية الساموية والبالاي املصائب عن مسؤولون انمت انمك اىل يشري هلم، التعرض انهتاء مع انهتاهئا وتوافق

. احلالية حمامكتنا يف الواقعة
1

 

 النوريس سعيد

 "دنزييل" جسن يف انفراداي   جسنا   السجني

*  *  * 

 س بحانه ابمسه

 (الاخرية اللكمة من قسم)

 ! السادة اهيا

 الادعاء مقام فيه يسري اذلي لالجتاه ونظرا   احلالية، الاجامتعية احلياة عن شيئا   اعرف ان اس تطيع ال لكوين

 عىل اجبت قد انين مع مجعية، بتشكيل اهتايم ذريعة حتت عيلّ  حلمكاب قرار اصدار عىل وارصارمك العام،

 من "انقرة" يف تشلكت اليت الاستشارية اللجنة ان كام دامغة، وبباهني قاطعة ابجاابت ونفيهتا الهتمة هذه

 خطر املسأ ةل هذه عىل ارصارمك حول حرية يف اان واذ ابالجامع، ايضا   ذكل نفت والاختصاص العمل اهل

 :املعىن هذا قلىب اىل

 الاجامتعية احلياة اسس من ىه الاخروية وامجلعية الاخوى، التجمع اىل وامليل الصداقة مادامت

 والقبيةل العائةل حياة من بدءا   رضورة واكرثها الروابط امه ومن الانسانية، الفطرة رضورات من ورضورة

 يالقيه ما جتاه انسان للك وأ نس استناد ونقطة ،والانسانية الاسالمية احلياة واىل الامة حياة اىل ووصوال  

 اليت واملعنوية املادية واملوانع العوائق مجيع عىل وللتغلب وحده، مواهجهتا يس تطيع ال مصاعب من الكون يف

 علهيا جيمتع اليت والاخوة الصداقة ان ومع والانسانية، الاسالمية واجباته ابيفاء القيام عن اعاقته حتاول
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 والسعادة ادلنيا خري اىل ووس يةل وخالصة صادقة اخوة يه بل س يايس، جانب اي من ختلو النور طالب

 احلق، طريق يف خملصة وزماةل خالصة صداقة ظل يف والقرأآن الاميان دروس يف جيمتعون الهنم الآخرة، يف

 ومه

--- 
1
 البالء، دلفع وس يةل ىه الىت املقبوةل الصدقة نوع من طيبة لكامت النور رسائل ابن هذه النورىس الاس تاذ يعلل  

 .املرتمج -.البالء لزنول الطريق يفتح الناس عن وجحهبا انتشارها منع فان ذلا

#342 

 ومه واجعاب تقدير حمط يكونوا ان الواجب من اكن فقد ذلا وابلوطن، ابالمة يرض ما ضد متساندون

 اما  فهو الاجامتعات لهذه س ياس ية مجعية ومعىن انطباعا   يعطي من واما. الاميانية الاجامتعات هذه جيمتعون

 معاداة الاسالم ويعادي وحش يا   خصاما   الانسانية خياص غدار فوضوي هو او كبريا ، خداعا   خمدوع

 والامة الوطن حيارب اي الفوضوية، الاساليب من اسلوب ابسوأ   الاجامتعية احلياة وخياص منرودية،

 يعمل خناس زنديق هو او. الدلودين واملمتردين املرتدين اربةحم ادلينية واملقدسات الاساليم والنفوذ

 املراجع ويضلل احلكومة فيس تغفل افسادها او الامة هذه حياة رشاين قص وحياول الاجنيب حلساب

( الفوضويني وضد الفراعنة ضد الآن حىت اس تعملناها اليت) املعنوية اسلحتنا حتويل يف ينجح ليك العدلية،

 .الاسلحة هذه وحتطمي كرس اىل او وطننا، حنو

 املوقوف

 النوريس سعيد

*  *  * 

 ! السادة اهيا

 الكفر ابمس الامة هذه ال فساد الاجنيب حلساب س نة اربعني حواىل منذ تعمل رسية منظمة هناك

 وبلك الوسائل بلك الاميان وحقائق القرأآن حقائق عىل ابلهجوم وذكل الوطن، هذا متزيق وحتاول والاحلاد،

 اماممك اخاطب ان يل تسمحوا ان اود واان. خمتلفة اشاكل يف تتشلك املفسدة الرسية الفئة وهذه. الطرق

 هبم وتضلل خلفهم حتمتي  س تارا   الفئة هذه جعلهتم اذلين الانصاف عن والبعيدين الغافلني املوظفني بعض

 .احملمكة

 (.العنيف اخلطاب ذكل اّجل التايل اليوم يف الباءة قرار صدور ولكن)
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 الانفرادي السجن يف املوقوف

 لكيا   عزال   واملعزول

 النوريس سعيد

*  *  * 
#343 

 همم لسؤال حقيقي جواب

 :املرموقني املوظفني بعض سأ لين

 "كردس تان" معوم عن ومسؤوال   عاما   واعظا   جعكل حول كامل مصطف  عليك عرضه ما تقبل مل ملاذا"

 الس نويس الش يخ عن بدال   الرشقية والوالايت
1
 لرية ثالمثائة قدره براتب 

1
 قبلت كنت لو النك ذكل ؟ 

 "الثورة حضية ذهبوا اذلين الرجال من الآالف مئات ارواح انقاذ يف سببا   لكنت منه العرض هذا
1
 . 

 :هذا سؤاهلم عىل جوااب   هلم فقلت

 اكنت النور ائلرس فان الرجال، لهؤالء ادلنيوية احلياة من س نة ثالثني او عرشين ابنقاذ قيايم من بدال  

نقاذ وسببا   وس يةل  بعمل قامت اهنا اي املواطنني، من الاالف ملئات الاخروية للحياة الس نني ماليني ال 

آالف اخلسارة تكل اضعاف ياكئف  حتمل اليت النور رسائل ظهرت ملا العرض ذكل قبلت انين فلو املرات، بأ

 قلت انين حىت. اكن شئ الي اس تغالل وس يةل وال أ حد الي اتبعا   التكون واليت الاخالص رس طياهتا يف

 النور رسائل صفعات أآملهتم اذلين انقرة يف املوجودين احلاكم ان لو": السجن يف احملرتمني الصدقايئ

 ال بدي، الاعدام من تنقذمه وان امياهنم تنقذ ان النور رسائل اس تطاعت مث ابلش نق، عيلّ  حفمكوا الشديدة

 ."قليب لك من عهنم اصفح ابنين فاشهدوا

 قرار صدور بعد يل ومراقباهتم برتصداهتم الازعاج غاية ازجعوين اذلين وللمفتشني الرشطة ملدير قلت وقد

 :"دنزييل" حممكة من التبئة

 يس تطع مل اشهر، تسعة دام وتدقيق حبث بعد انه اناكرها الميكن اليت النور رسائل كرامة من ان الشك"

 اليف خارجية او داخلية جامعة او مجعية اية مع او تيار اي مع عالقة اية وا وثيقة اية عىل يعرث ان من احد

 كتبهتا اليت واخلطاابت الرسائل مئات

--- 
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1
 الانلكزي ضد اجلهاد فتوى اصدار ىف ابرز دور هل واكن الرشقية الوالايت ىف دينيا   واعظا   معل: الس نوىس الش يخ  

 .املرتمج - الاحتالل اثناء
2
آنذاك جدا   خضام   راتبا   ناك الراتب هذا    املرتمج. الوزراء الا يأ خذه وال أ

3
 العشائر رؤساء احد قادها اليت الثورة امهها اكن ثورات، عدة( كردس تان) الرشقية الوالايت يف حدثت  

 علهيا القضاء كامل مصطف   واس تطاع .لالسالم املعادية كامل مصطف  س ياسة ضد "بريان سعيد الش يخ"الكردية

 املرتمج - 4/1925/ 15 ىف معه ممن واربعني وس بعا   الثورة قائد واعدام

#344 

 فهل. ابالالف ي عدون اذلين النور طالب والمع الظمل، وابنواع ابالالم املليئة حيايت من س نة عرشين خالل

 لبضع واحد خشص ارسار انكشفت لو اذ. الباهر الوضع هذا مثل يعطينا ان تدبري اي او فكر اي يس تطيع

 .احلقيقة يه فهذه اذن. وتفضحه تدينه مادة عرشون لظهرت معره، من نيس ن

 "وتسرّيه العمل هذا تنسق التبارى وعبقرية ذاكء هناك ان": قلمت لو ولكن

لهىي وحفظ فائقة رابنية عناية هناك": قلمت لو او  :لمك اقول ذكل عند.. "ا 

 العناية ومعارضة جماهبة ان كام وللوطن، لالمة  ريا  كب رضرا   فهيا ل ن العبقرية، هذه حماربة اخلطأ   من فان اذن"

لهىي واحلفظ الرابنية  ."فرعونيا   متردا   االّ  ليست اال 

 :قلمت ولو

ن اننا"  "اخلفية وابرسارك بدروسك الاجامتعية حياتنا تعكر ان تس تطيع حراكتك، ورصد مبراقبتك نقم مل ا 

 :لمك لقلت

 ما ان ومع العقاب، يوجب شئ اي فهيا جتد فمل ثناء،اس ت   بال درويس مجيع عىل احلكومة حصلت لقد

 بلك يقرأ وهنا ومه الشعب افراد بني متداوةل ادلروس هذه من الرسائل من نسخة الف مخسني من يقرب

 احملمكة اقرت وقد. منافعها رأ ينا العكس عىل بل اكن، خشص ابي حلق رضر من مفا لهفة، وبلك اهامتم

 احملمكة فاصدرت املؤاخذة، او الهتمة يوجب شئ اي عىل فهيا العثور يمت مل هان: احلالية واحملمكة السابقة

 وثالثني مائة مضن وردت لكامت ببضع احتّجت فاهنا السابقة احملمكة اما. ابالجامع ابلباءة قرارها احلالية

 النور بطال من طالبا   عرش مخسة عىل اشهر س تة ملدة ابحلبس حمك اصدار يف لها عذرا   تكون ليك رساةل

 العامل يف مشهور خشص اجل من وذكل مهنم، املوقوفني من وعرشين مائة بني من
1
 قوي برهان فهذا اذن.  

 مث. قبيحا   ظلام   الا وليس هل المعىن تومه نتيجة الا ليس النور ولرسائل يل تعرضمك ان عىل قاطعة وجحة
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 .والرتصد املراقبة هذه مبثل تقوموا ليك وخفي مطوي رس يل وليس جديدة دروس عندي التوجد انه

--- 
1
 املرتمج -. كامل مصطف   املقصود  

#345 

 الظاملة واملالحقة العقمية واملراقبة اجملدي غري الرتصد هذا يكفي أ ال. حرييت اىل ملحة حاجة يف الآن انين

 من دعها مل دعاء وش يخوخيت ضعفي بسبب عليمك ادعو ورمبا.. صبي نفد لقد س نة؟ عرشين منذ املس مترة

 "جحاب العرش وبني بيهنا ليس املظلوم دعوة" وان قبل،
1
 .راخسة حقيقة 

 :لنا قالوا عالية دنيوية وظائف املتبوأ ين التعساء وهؤالء الظامل ذكل ولكن

 احملامك امام رأ سك عن حترس ومل. واحدة مرة وال حىت رأ سك عىل قبعتنا تضع مل عاما   عرشين ومنذ انك"

 ."اجلديدة القيافة لبسوا مليوان   عرش س بعة ان مع القدمية قيافتك يف بقيت بل - حقةوالال مهنا السابقة -

 :هلم قلت

 س بعة سوى اختياره مبحض يلبسها من واليوجد بل ماليني، والس بعة مليوان ، عرش س بعة هناك ليس"

 وتسمح القانون قوة علهيا جتبين قيافة أ لبس ان من فبدال   ذلا. ومقدليه الغرب عبدة الساكرى من الاف

 الرشعية الرخصة بذكل يل
1
 طريق وسلوك احملرتمني اذلوات من مليار س بعة قيافة أ لبس ان افضل فاين 

 معارض وهو يعاند" انه وجهرها الاجامتعية احلياة ترك مثيل لشخص يقال ان والميكن. والتقوى العزمية

 ومادامت العناد، هذا يكرس ان س تطعي  مل نفسه كامل مصطف  مفادام عناد، انه ولنفرض. "لنا وخمالف

 هذا حتاولون وملاذا العقمية، احملاوةل هذه مثل حتاولوا حىت انمت مفن تكرسه مل والايت ثالث وحمافظ حممكتان

 تقرون مفادممت س يايس معارض انين افرتضنا لو حىت احلكومة؟ لهذه وال لالمة  خبري التأ يت اهنا مع عبثا  

 الناحية من ميتا   خشصا   بذكل أ عد وابنين عاما   عرشين منذ ادلنيا مع عالقته عقط قد خشص ابنين وتعرتفون

 معرتك يف جديد من الشخص هذا يبعث ان من فائدة من هناك فليست ذلا عاما ، عرشين منذ املعنوية

 هذا مثل من الس ياس ية املعارضة توقع فان ذلا هل، ابلغا   رضرا   هذا يشلك بل مبواهجتمك، الس ياس ية احلياة

 وملا. مطبقا   جنوان   االّ  ليس الشخص

--- 
1
 والبخارى .29 الاميان كتاب - مسمل رواه "جحاب هللا وبني بيهنا ليس فانه املظلوم دعوة واتق: "احلديث اصل  

 .60 املغازى ،9 املظامل ،63 الزاكة ،180 اجلهاد -
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2
 .املرتمج -. اكراه انه حيث  

#346 

 ."..ماشئمت افعلوا.. امثالمك مع التحدث ساترك فانين جنوان   يعدّ  اجملانني مع اجلاد احلديث اكن

 .نفسه الوقت ىف واغضاهبم اساكهتم اىل هذا قويل فأ دى

 :الاخرية لكمىت

 (الوكيل ونعم هللا حسبنا)

 (العظمي العرش رب وهو تولكت عليه هو االّ  اهل ال هللا حس يب)

*  *  * 

 املرة هذه املوجز دفاعي يف هلم قلت

 اخلوض الن ذكل. الس ياسة يف اخلوض من منعتنا قد واحلق والرمحة احلقيقة من النور رسائل ماحتتوهيا ان

 الامر هذا ايضاح بعضهم طلب وقد. هلم ظاملا   فاكون عديدة ومصائب بالاي يف الابرايء وقوع اىل يؤدي فهيا

 :هلم فقلت

 الغادرة، املدنية من العاصف العرص هذا يف نشأ ت اليت والااننية العنرصي التعصب بسبب انه

 اشد ساد الرمحة، وعدم القسوة من الضالةل افرزته وما العاملية، احلرب اعقبت اليت العسكرية وادلكتاتورية

 من الكثري ل صاب ابلقوة حقوقهم عن ابدلفاع احلق اهل قام لو حبيث الاستبداد، انواع واشد الظمل انواع

 انواع اشد يقاسون امرمه عىل مغلوبني هؤالء فيبق  العدل، عن احليدة نتيجة الظمل اشد والضعفاء الابرايء

آنفا   املذكورة النوازع تدفعهم اذلين الظاملني الن ذكل. الظمل  والظمل والبطش الاذى يد مدّ  يف ابدا   اليرتددون أ

 يرومعاذ واهية ابس باب خشصني او خشص خطأ   او جبريرة ويؤاخذوهنم الابرايء من ثالثني او بعرشين

 اىل ثالثني مبعدل خسارة ل عطوا والعدل احلق سبيل يف املوضع ذكل برضب احلق اهل قام فلو. ش ىت

 مأ خوذين خشصا   ثالثني او بعرشين وبطشوا ابملثل ابملقابةل املمتثةل الظاملة القاعدة ابتباع قاموا ولو. واحد

 .وشنيعا   عظامي   ظلام   - رهشعا وحتت احلق ابمس - القرتفوا الظاملني من اثنني او واحد جبريرة
#347 

الّ  القرأآن، ابمر وذكل وللحمك للس ياسة التعرض من ونفوران الشديد هتربنا من واحلمكة السبب هو هذا  وا 

 ومادام وفانيا   زائال   شئ لك مادام مث. جدارة بلك حقنا عن ادلفاع من ميكننا ما احلق قوة من عندان فان

 عىل ونتولك نصب ان نفضل فاننا رمحة، اىل ينقلب الاذى ومادام فاه، را  فاغ اليزال والقب موجودا   املوت
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 لك تناقض فاهنا بنا الاذى ابيقاع ابالكراه وهدوئنا بسكوتنا الاخالل حماوةل اما. ونسكت ونشكره هللا

 .امللية وامحلية الوطنية والغرية العداةل مفاهمي

 :الالكم وخالصة

 شئ العدل دلوائر وال للرشطة وال الادارة الحصاب وال احلمك ل رابب وال الس ياسة الهل هناك اليوجد انه

 وابلتعصب بش يطنهتم اس تطاعوا املتسرتين الزاندقة بعض ان هناكل ما لك. لنا التعرض مهنم يس تدعي

 يف هناك التوجد واذلي املادية الفلسفة ونتاج برشاي   طاعوان   يعد اذلي) املطلق الكفر عن النامج الزنديقي

 بعض خيدعوا ان الش يطنة هبذه اس تطاعوا(.. به يأ نس عاقل خشص اي وال عنه تدافع حكومة اية نياادل

 .ضدان دفعومه وبذكل خيفة منا يوجسوا ليك ومبخاوف ابوهام الهيم ويلقوا ادلوةل موظفي

 :نقول وحنن

 ادلنيا اقاموا ولو هنرب نول امليدان نرتك لن الكرمي القرأآن من نس متدها اليت وابلقوة تعاىل هللا بعون اننا

 هؤالء جتاه السالح نسمل ولن. ابالوهام املصابني الاشخاص هؤالء بعض فقط وليس ضدان ابمجعها

 .الكفار من الزاندقة املرتدين

 النورىس سعيد

*  *  * 
#348 

% 

 عرش الثالث الشعاع
 يف) طالبه اىل يسالنور الاس تاذ هبا بعث الامهية، غاية يف نرّية رسائل عن عبارة الشعاع هذا

 .الساطع النور رسائل هجاد اتم بوضوح تبني ويه( السجن

 س بحانه ابمسه

 !الاوفياء الاعزاء اخويت

 امانة   واودعمك امكل، ما بلك اهنئمك املقبل، السعيد العيد مع القدر، ليةل مرت، اليت املباركة ليلتمك اهئن

 .وعال جلّ  وحدانيته واىل الرحمي الرمحن رمحة اىل

آَمنَ  من" مفضمون للسلوان حباجة ارامك ال انين عوم  :اقول انين االّ  ، ويغين اكف   "الَكَدرِ  ِمنَ  َأِمنَ  ابلَقدرِ  أ

ِب  ): الكرمية للآية الاشاري املعىن يبعثه اذلي الاكمل السلوان يقني شهود شاهدت لقد ِ  واص  مك   َربّكَ  ِلح 
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نّكَ  ِننَا فَا  ي  ح   ِبأ ع  ّبِ دِ  َوس َ ِّكَ  حِبَم   :وذكل (47: الطور) (َرب

 احلادثة هبذه اذا  ادلنيا، مهوم نس يان مع وطمأ نينة براحة املبارك رمضان شهر قضائنا يف اتأ مل كنت بيامن

 يل، الالهية العناية حمض اهنا عيان شهود فاشهدها ابل، عىل ختطر مل واليت بنا، حتل التطاق، اليت الرهيبة

 .ال خوتناو رمضاننا ولشهر ، ولمك النور، ولرسائل
#349 

 :فقط مهنا فوائد بضع اذكر الكثرية فوائدها من خيصين وفامي

 :اوالها

 رقيق، وترضع قوي والتجاء صارمة وجدية شديد ابنفعال رمضان شهر يف املتواصل السعي اىل دفعتين اهنا

 .املرض عىل متغلبا  

 :اثنيهتا

 املعاانة هبذه ارىض كنت فقد ايضا ، الس نة هذه يف منمك وقريبا   منمك لك لقاء يف شديدة اكنت الرغبة ان

 ."اس بارطة" اىل واجملئ منمك واحد لقاء ازاء احتملها اليت واملشقات

 :اثلثهتا

 معتادة غري وبصورة هنا أ و الطريق يف أ و "قسطموين" يف سواء ودفعة، جفأ ة تتبدل املؤملة احلاالت مجيع ان

 اخلري": بـ ننطق جتعلنا حىت الاحداث، وراء ابنيةر عناية يد ان تشاهد حبيث وتوقعي، رغبيت وخبالف

 وظائف املتس منني الغفةل يف الغارقني حىت - دوما   فهيا افكر اليت - النور رسائل وتس تقرئ "هللا اختاره فامي

 .اخرى ساحات يف جديدة معل ميادين فاحتة مرموقة دنيوية

 و أآاليم، عن فضال   كثريا ، اليمك ورقيت عطفي متّس  واليت عيلّ  املتجمعة وحرساته، منمك لك   أآالم ازاء انه

 من ساعة لك جيعل ساعة، مائة حمك يف منه ساعة لك اذلي املبارك رمضان شهر يف املصيبة هذه وقوع

 .العبادة من ساعة الالف يبلغها حىت العبادة، من ساعات عرش مبثابة املائة االثوبة تكل

 واهنا عابرة، فانية ادلنيا ان وادركوا الفهم، حق وفهموها اخمللصني امثالمك من النور رسائل درسوا اذلىن ان مث

 املشقات ان واعتقدوا وأآخرهتم، امياهنم سبيل يف ميلكون ما بلك حّضوا واذلين موقت، متجر االّ  ليست

 حلالمك لتأ ملا - الفوائد هذه - بّدلت قد خادلة، وفوائد دامئة ذلائذ اليوسفية املدرسة هذه يف يعانوهنا اليت الزائةل

 لك عىل امحلدهلل: بدوري فقلت لثباتمك، وتقدير هتنئة حاةل اىل الشديد، العطف من النابع عليمك والباكء

 .والضالل الكفر سوى حال

294



#350 

 وشهران النور، رسائل وختص اخوتنا، وختص ختصمك، فوائد هناك ختصين، اليت الفوائد هذه فأ مثال

 والشكر، امحلد كل ايرب": القول عىل الفوائد تكل محللتمك احلجاب، رفع لو حبيث رمضان، شهر املبارك،

 .به ومقتنع هذا من مطمنئ واان. "حبقنا عناية بنا النازل البالء هذا ان حقا  

 حيكت قد الواسعة الرهيبة اخلطة هذه ان. احلادثة وقوع يف السبب اصبحوا اذلين - اخويت اي - التعاتبوا

ذن برسعة وسزتول معىن خمففة جاءت اهنا االّ  مديدة، مدة منذ  ابلآية اسرتشدوا بل تتأ ملوا فال هللا اب 

 :الكرمية

وا أ ن   َوَعىَس ) َره  ك  ََ وَ  َشيئا   َت  .(111: البقرة)( لمَك    َخري   َوه 

 النوريس سعيد

*  *  * 

 !الاعزاء اخويت

 املس تطاع من اكن لو انه ااعلمو . السلوان فأ جد خيالمك احياان   واخاطب بقربمك، لوجودي جدا   حمظوظ انين

 .ورسور خفر وبلك وضيقمك، مشاقمك مجيع لتحملت

 لو: االرمسية احملافل يف وسأ قوهل اقول، انين حىت وجحرها، برتاهبا وحوالهيا "اس بارطة" ل جلمك احب فاان

 .ايضا   املدينة هذه لفضلت اخرى والية وبّرأ تين "اس بارطة" يف ادلوةل مسؤولو عاقبين

 أ صل بأ ن  القناعة ىل ولكن اترخييا ، االثبات اس تطيع ال اين رمغ هجات بثالث اس بارطة نم انىن نعم،

 "اس باريت" انحية يف املولود( سعيد)
1
 .هنا من رحل قد 

 عبد)بـ  مهنم لك ل جل  احض  ال جيعلىن ما الصادقني الاخوة من ىل وهبت قد اس بارطة والية فان وكذا

 .ورىض امتنان وبلك بسعيد ياحض بل( الرمحن عبد)وبـ( اجمليد

--- 
1
 .املرتمج -.النورىس الاس تاذ رأ س مسقط حيث "نورس" قرية بقرهبا تقع انحية  

#351 

 من اقل وفكرا   وروحا   قلبا   الضيق من يعاين من - حاليا   - الارضية الكرة عىل هناك ليس انه اعتقد انين

 املصاعب اما. التحقيقي الاميان انوار بفضل لضيقا  تعاين ال وعقوهلم وارواهحم قلوهبم ل ن النور، طالب

 عابرة اهنا النور رسائل من تعلّموه ملا والصب الشكر ملؤها بصدور يقابلوهنا فهم ادلنيوية واملشقات املادية
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 الاميان ان ابحواهلم يثبتون فهم.. وتوسعها الاميان خلدمة معل جمال النفتاح ووس يةل للثواب حامةل اتفهة،

 .ادلنيا دار يف حىت السعادة مبعث هو التحقيقي

 :قائلني ابقية، رحامت اىل الفانية املشقات هذه لتحويل جبد يسعون اهنم نعم،

 .الامجل هو يفعهل امنا يفعل، ماذا املوىل لرن

 وسعادهتا واعزتازها البالد هذه مداررشف وجيعلهم اولئك امثال من يكرث ان الرحمي الرمحن هللا نسأ ل

آمني. الفردوس جنة يف الابدية عادةالس ويرزقهم  .أ

 النوريس سعيد

*  *  * 

 !الصادقني الاعزاء اخويت

لهىي القضاء هذا نزول ان  اىل اجلدد النور طالب من عدد ميل من انشئ  - القدر عداةل زاوية من - بنا اال 

 نفعيني امام انفسهم وجدوا ذلا الاخالص؛ رس مع الينسجم مما النور، برسائل ايضا   دنيوية امور كسب

 .هلم منافسني دنيويني،

 واليت بعيد، ماكن يف( اخلامس الشعاع اي) س نة وعرشين مخس قبل اصلها ك تب رساةل عىل احلصول ان

ّيعت س نوات، مثاين خالل مرتني أ و مرة االّ  علهيا احصل مل  تقدّل  اىل العلامء اش باه دفع نفسه الوقت يف وض 

 .العدل دوائر صفوف يف كوالشكو  الاوهام فبثوا املنافس، طور

 من بدال   موافقيت، عدم مع اجلديدة ابحلروف "الكبى الآية" رساةل طبع خب انعكس فقد نفسه الوقت ويف

 "الاميان مفتاح" رساةل
1
 - اخلب هذا - انعكس  هنا، اىل مهنا نسخ   ووصول طبعها، يف ارغب كنت اليت 

 .ابالخرى سأ لتنيامل  احدى علهيم فالتبست احلكومية، ادلوائر عىل

--- 
1
 .املرتمج -.النور رسائل لكيات  من مس تالت يضم كتيب  

#352 

 الشخصية الاغراض ارابب ذكل اس هتول مما املدنية، للقوانني خالفا   طبع، قد "اخلامس الشعاع" فك ن

 .املعتكف هذا يف وعدواان   ظلام   زّجوان حىت. قبة مائة احلبة من جاعلني واس تعظموه

لهىي القدر اما  الزهاد يغمنه اكن مما اكرث عظامي   ثوااب   اكسبنا فلقد. منافع به لنكسب هنا اىل ساقنا فقد اال 
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لهىي القدر ودعاان. الاختيارية معتكفاهتم يف املزنوون  درس ليعلّمنا اخرى مرة اليوسفية املدرسة اىل اال 

 .حقا   اتفهة يه اليت ادلنيا مع واوارصان عالقاتنا وليقّوم اتما   تعلامي   الاخالص

 :واوهاهمم ادلنيا اهل شكوك ازاء نقول اننا

لتبس فلقد الاميان، يف حبث اخره اىل اوهل من "السابع الشعاع" ان  الشعاع" وان. واخندعمت الامر عليمك ا 

. ادلقيقة التحرايت رمغ عندان علهيا يعرث مل حىت للغاية ورسية خاصة رساةل وهو لكيا   عنه خيتلف "اخلامس

 اىل ايضا   ابراءهتا وال بل وحدها بطبعها نرىض ال فنحن س نة عرشين قبل كتب قد الرساةل هذه اصل وان

 ويه هناك، الواقع صّدقها وقد مس تقبلية، احداث عن ختب رساةل فهىي. احلارض الوقت يف اكن احد اى

 .أ حدا   تتحدى ال

*  *  * 

 س بحانه ابمسه

 يف فنحن ظاهراي ، لقاء   بيننا فامي اللقاء عدم عىل التتأ سفوا: اقول اخرى، مرة السعيد بعيدمك لمك هتنئيت مع

 الىت الابدية االثوبة ان من قناعة عىل وانين. هللا ابذن الابد طريق يف املعية هذه وس تدوم. دامئا   معا   احلقيقة

 تزيل لهياع حتصلون اليت القلبية واملباجه الروحية واملزااي والفضائل الاميان سبيل يف معلمك يف تكس بوهنا

 .احلارض الوقت يف موقتا   تنتابمك اليت والضجر الغموم

 ان نعم. مقدس معل اعظم سبيل يف مشاق اقل مبعاانهتم النور طالب نظري الان حلد حيصل مل انه نعم،

 قبضة من الاميان انقاذ وان رخيصة، ليست غالية اجلنة
#353 

 املشاق، من شئ وقع لو وحىت الوقت، هذا يف بالغةال  امهيته هل معا   احلياتني ميحي اذلي املطلق الكفر

 الهيا، ويدفعنا اخلدمة هذه يف يس تخدمنا اذلي خالقنا اكن ملا اذ والصب، والشكر ابلشوق جيابه ان فينبغي

 تعاىل رمحته اىل والالتجاء والرسور ابلرىض بنا تزنل مصيبة لك نس تقبل ان اذن فعلينا. وحكمي رحمي

 .هحمكت اىل والاطمئنان

 حقا   اظهر انه. "الكبى الآية " رساةل طبع عل املرتتبة الاكمةل املسؤولية حتمل قد الابطال اخواننا احد ان

 القرأآين للحزب ابس تنساخه الرفيع، الاخروي والرشف للفضيةل اهل انه
1
 النوري واحلزب 

1
 ابكتين لقد ، 

 .معيق برسور ممزوجا   باكء   حالته

 هتيئة حمكة عىل تنطوي املوقتة احلالية املصادرة اذ الهيا، الانظار "الكبى لآيةا" السابع الشعاع جلب فلقد
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 اخينا ومصاريف خدمات يضيع االّ  تعاىل رمحته من نأ مل فنحن. املس تقبل يف هبا الئقة وفتوحات جماالت

 مع املتلكم بصيغة الواردة ادعيته مضن مجيعا   يدخلمك اذلي ان. منورة ساطعة جيعلها بل ورفقائه املذكور

 الاشرتاك" دس توران وفق عىل ويسع  منمك، احد اس تثناء دون واحفظنا، وارمحنا اجران: امثال الغري،

 والعون اهلمة وينتظر ومقاساتمك، أآالممك من اكرث ويتأ مل واحدة، وروح كثرية اجساد مبثابة هو اذلى "املعنوى

 :هو املعنوي خشصمك من والشفاعة واملتانة والثبات

 اخومك

 النوريس سعيد

*  *  * 

 !رأ فت الس يد الصادق العزيز ايخ

 رسائل للكيات "املكتوابت" مجموعة من جليةل حلقائق مفاتيح اصبحت قد ابلعمل، املتسمة اس ئلتمك ان

 :هو السؤال لهذا اخملترص فاجلواب. ابس ئلتمك مكرتث غري اقف ال ذلا النور،

--- 
1
آين احلزب   آن سور من تارةخم  أآايت مجموعة عن عبارة: القرأ  الامياين التفكر وختص الاميان تعمق والىت الكرمي القرأ

 .املرتمج. الكون ىف
2
 مع هللا ابذن وس ينرش العربية ابللغة النورىس الاس تاذ كتهبا فكرية، تأ مالت خالصة عن عبارة: النورى احلزب  

 .املرتمج ."املالحق"

#354 

 ان بد فال اكفة، العبادة احصاب وطوائف اكفة البرش قاتطب خياطب ازلية، خطبة الكرمي القرأآن اكن ملا

 بعض يفضل وقد. كثرية مراتب اللكي معناه يتضمن وان مداركهم، وفق عىل متعددة معان   من هل يكون

 س نة يفيد اذلى املعىن أ و فقط، الواجب أ و وحده، الرصحي املعىن أ و حفسب، الامع املعىن املفرسين

َ  . مؤكدة ه   الّلي لِ  َوِمنَ )  تعاىل وهلق ان يذكر: مفثاَل ح  ّبِ  يه اليت الهتجد صالة ركعيت يبني (45: الطور) (فَس َ

اَبرَ ) تعاىل قوهل من واس تخلص هممة، نبوية س نة د  وم وا   .املؤكدة الفجر س نة اهنا (45: الطور) (النَج 

 .املعىن ذكل عن فضال   جدا   كثرية افراد هل الاول املعىن ان واحلال

 .تنقطع مل معك ورةاحملا ان! ايخ
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*  *  * 

 :الاوفياء الاعزاء اخويت

 وبأ حوال بنفسه لتفكره حيزن منمك لك   بأ ن الاذاكر، اثناء يف خباطري ووردمت الظهر، صالة الآن اّديت

 :القلب اىل ورد وجفأ ة. معه الساكنني أ قاربه

آثروا اذلين ان آاثم من ل نفسهم انقاذا   عوصوام مغارات يف انزووا قد السابق يف دنيامه عىل أآخرهتم  أ  احلياة أ

 الرايضة عىل املداومة يف حياهتم قضوا وقد خالصا ، سعيا    الآخرة لكسب سعيا   وذكل. الاجامتعية

 .النور لرسائل طالاب   لاكنوا الزمان هذا يف اولئك اكن لو اقول.. الروحية

 من ويغمنون مرات، بعرش ولئكا من اكرث حمتاجون - احلالية الظروف هذه حتت ومه - هؤالء ان فالشك

 .درجات بعرش مهنم اكرث ابالطمئنان ينعمون و مرات، بعرش مهنم اكرث واملزااي الفضائل

*  *  * 
#355 

 !امليامني الاعزاء اخويت

 الآن ولكين عرفة، يوم مرة الف "الاخالص" سورة نقرأ   سابقا   مدينتنا يف كنا لقد.. كثري وافر سالم

 لكها يقرأ ها ان منمك يس تطع مفن. عرفة يوم مرة ومخسامئة بيوم عرفة يوم قبل مرة ئةمخسام قراءهتا اس تطيع

 اس تطيع الاوقات اغلب يف ولكنين منمك بواحد وال  معمك التقي  ال انين من الرمغ وعىل. فليفعل واحدة مرة

مسه واحياان   ادلعاء مضن خاصا   لقاء   والتقيه منمك لك رؤية  .اب 

*  *  * 

 !ءالاعزا اخويت

( توفيق احلافظ) حال عىل اليوم الفجر صالة اذاكر يف تأ ملت لقد
1
 الثانية للمرة يعاين انه يل خطر اذ ،

 العظمي املقام عن قليال   نفسه يسحب ان يف يرغب اكن انه! هنّئه: جفأ ة ابلبال خطر ولكن. والعنت املشاق

 وفّقته وعظمته، معهل قدس ية ان يدب . فيه النفع حذر ل جل العظمي حظها كسب عن ويتخلف النور لرسائل

 الرشف هذا مثل عن التخلف عدم ينبغي نعم،. اجلزيل الثواب وذكل العظمية احلصة تكل ال غتنام ايضا  

 .عابر وضيق قليل تعب ل جل الرفيع املعنوي

ن زائال ، عابرا   شئ لك اكن ملا! اخويت اي نعم  .وأ سفا   حرسة وختلف جدوى دون تذهب ومتعة، ذلة اكن ا 
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ن واخروية دنيوية جليةل فوائد يدع بيامن  حيث. املقدسة اخلدمة نظر زاوية حيث من وضيقا ، تعبا   اكن ا 

 امجليل ابلصب واحتىل حايل عن راض   ابنىن اطمئنمك فاىن. املشقات تكل تزيل حلوة ذليذة فوائد عىل تنطوى

 الشكر وما.  ومشقات معاانة واكرثمك - منمك واحد سوى - س نا   اكبمك انين من الرمغ عىل الاكمل والشكر

 .وادلنيوية الاخروية ولفوائدها فهيا، اذلي الثواب ل جل االّ  املصيبة عىل

*  *  * 

--- 
1
آن حلفظه ابحلافظ لقب وكتاهبا، النور طالب اوائل من( م1519 - 1778: )توفيق احلافظ    وابلشايم الكرمي القرأ

 ىف الاس تاذ الزم والتقوى، والعمل ابلصالح هل املشهود وهو هناك، ضابطا   اكن اذلى وادله بصحبة ابلشام بقائه لطول

 .املرتمج. برمحته هللا تغمده. ودنزييل شهر اسىك جسون ويف ابرال

#356 

 !الاعزاء اخويت

 املاسونيني اندهاش: والآخر الشديد، البد احدها. "المثرة " رساةل مسائل امتام دون حتول اكنت موانع ان

 املصيبة هذه يف الالهىي القدر جانبَ  افكر انين. هللا ابذن هبا سي بارش املوانع تكل بزوال ولكن. قوهتا من

لهية رمحة اىل وتتحول تتالىش مصاعيب فاجد ،  بنا حلت اليت  .ا 

 :اثنني س ببني حادثة لك يف ان "القدر رساهل" يف موحض هو كام! نعم

 .يظلمون ما ا  وكثري  وفقه، عىل الناس حيمك ظاهري، سبب:  الاول

 .نفسها احلادثة يف -البرش ظمل حتت - فيعدل وفقه، عىل الالهىي القدر حقيقي،يقيض سبب: والآخر

لهىي القدر يقيض ولكن. يرتكهبا مل رسقة بهتمة السجن يف الاشخاص احد يلق :  ذكل مثال  بسجنه عليه اال 

 .نفسه البرش ظمل خالل من فيعدل خفية، هل جلناية

 وفرز اتفهة، زجاجية قطع من الاملاس متيزي الجل فيه دخلنا اذلي العسري والامتحان ،هذه قضيتنا ففي

 ومصاحلهم ااننيهتم اليدعون ممن اخمللصني اخلالصني ومتحيص املراتبني، املرتددين من الفدائيني الصّديقني

 :س ببني عىل ينطوي دخلناه اذلي العسري الامتحان هذا.. الشخصية

 ادلنيا اهل حفيظة أ اثر حىت ، قوي واخالص وترابط تساند خالل من فائقة، دمةخ ادلين خدمة: ال ول

 .فظلَمنا السبب هذا اىل البرش نظر وقد والس ياسة،

 نظر املقدسة، اخلدمة تس تحقها اهلية وال اكمال   تساندا   أ ظهر وال اتما ، اخالصا   منا لك يبني مل ملّا: الثاين
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لهىي القدر  .حقنا يف وعدل السبب، هذا اىل اال 

لهىي القدر فهذا لهية رمحة هو اال   بعضهم مش تاق اخوة واحد جملس يف مجع اذ. نفسها العداةل عني يف حبقنا ا 

 اىل الانظار واس تقطب صدقات، اىل الضائعة الاموال وحّول عبادات، اىل املصاعب وبّدل بعض اىل

 وانه زائةل، مؤقتة امور فهيا سانالان  وراحة واوالدها، ادلنيا اموال ان وافهمنا. املس تنسخة الرسائل

 الصب عىل ليتعود بل الجلها، أآخرته يفسد الن داعي فال الرتاب، اىل متيض حامت   س يدعها
#357 

 النوايح من شاهبها وما.. املس تقبل يف الخوانه اماما   بل بطال   ورائدا   حس نة قدوة يكون وان والتحمل،

لهية رمحة لكها اليت الاخرى  .حمضة ا 

 :ويه فكري تشغل فقط واحدة هجة هناك ان بيد

 يه واليت دخلناها اليت حياتنا يف ومضايقات مصاعب من بنا املّ  ما جبروح س ينشغالن والروح القلب ان

 فتنشغل الانسان، من اصبع جرح ما اذا املهمة وظائفها والعني والقلب العقل يرتك مثلام الرضورة، حبمك

 .اجلرح بذكل اجلوارح تكل

 ذكل يف ادلنيا نس يان الرضوري من اكن انه مع املاسونيني جملس اىل فكرا   ساقتين احلاةل تكل ان حىت

 س بحانه يقبل ان احامتل يف السلوان وجدت وقد. هبم التأ ديب صفعات ابنزال فكرى واشغلت. الوقت

 .فكري هجاد من نوعا   الغفةل، حاةل احلاةل، هذه وتعاىل

 .النور لرسائل القدير املعمل( محمد احلافظ) شقيق( كول عيل) الاخ سالم تسلمت لقد

 "ساو" قرية اهايل مجيع واىل اخوته، مجيع واىل اليه ودعاء سالم الف ارسل بدوري واان
1
 .وامواات   احياء   

*  *  * 

 !الاوفياء الاعزاء اخويت

 .عقمية ابئرة وجتعلها واملنافقني املاسونيني خطط مجيع تبطل وصالبتمك ثباتمك ان

 وال الصوفية ابلطرق وطالهبا النور رسائل قاسوا قد الزاندقة اولئك ان لالخفاء، الداعي اخويت، اي نعم

 أ مال   الصوفية الطرق اهل هبا غلبوا اليت نفسها ابخلطط علينا جهوهمم ش نوا فقد. النقشبندية ابلطريقة س امي

 :اس تعملوا فقد. شأ ننا من وهيّونوا يفّرقوان بأ ن

--- 
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1
 خدموا ونساءا   رجاال   وش بااب   شيبا   القرية هذه واهاىل. «ابرال» النورىس الاس تاذ منف  من قريبة ةقري: ساو قرية  

 .املرتمج. واس تنساخها النور رسائل نرش طريق عن الاميان

#358 

 .املسكل يف اس تعاملها اس ئي اعامل وابراز والتخويف التنفري وسائل: اوال  

 .ومنتسبيه املسكل ذكل اراكن وتقصريات نقائص واعالن اشهار: اثنيا  

 ابلفلسفة الفساد اشاعة ويه الاخرى، والطرق النقشبندية الطريقة جتاه اس تعملوها اليت الوسائل ان: اثلثا  

 وأ وارص التساند، عرى لتحطمي املسمومة اخملدرة متعها وتذليل الفتانة، حضارهتا سفاهة ونرش املادية،

 ابيراد دلهيم مسلكهم شأ ن وهتوين ابالهاانت، ومرشدمه تاذمهاس   شأ ن من احلط مع بيهنم فامي الاخوة

 اهنم االّ .. ايضا   علينا جهوهمم دلى يس تعملوهنا اليت يه والاسلحة الوسائل هذه.. والفلسفة العمل دساتري

 الرمحة واستشعار الااننية، وترك التام، الاخالص عىل اسس قد( النور رسائل) مسكل الن اخندعوا،

لهية  الآالم واظهار العابرة، الاالم ثنااي يف وتذوقها  الباقية الذلائذ وحترى ومشقاهتا، الاعامل محةز  يف اال 

. الاميان يف هو ايضا   ادلنيا يف املتناهية غري اخلالصة الذلة مدار ان وبيان نفسها، السفه ذلائذ يف املبحة

 .تبلغها ان اكنت أ اي   سفةالفل  تعجز اليت املسائل وتفهمي احلقائق، بتعلمي قياهما عن فضال  

آماهلم، س تخيب ذلا  اليقاس النور رسائل مسكل ان:  بــ هللا،وس يجاهبون ابذن ابالخفاق خططهم وتبوء أ

 .ويهبتون. الصوفية الطرق مع

*  *  * 

 :لطيفة

 .الش باك فصعدت. يل اجملاورة اجلندرمة قاعة من صباحا   احدمه انداين

 ..حاولنا همام فتحه عىل نقدر وال نفسه، قاءتل من انسد قد قاعتنا ابب ان: فقال

 لقاء حبجة اهانوين فلقد. امثالمك ابرايء فهيم الباب، علهيم وتسدون تراقبوهنم اذلين بأ ن لمك اشارة هذه: قلت

 حبجة الآخر اخلاريج الباب حىت وسّدوا س نوات عرش منذ اره مل ادلين يف اخويت احد مع واحدة دلقيقة

 .ذلاك قااب  ع اببمك فانسد اخرى،

 النوريس سعيد

*  *  * 
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 !الاعزاء اخويت

 الآن انمك االّ . عظمية بركة فهيا ان ش هبة ىل تبق ومل والرز، الشعرية من كيلو من س نة منذ ارصف كنت

 .مباركة هدية لمك اقدهما ذلا بنفيس، ل طبخ التدعوين

 اان - وشاهدت. الطبخ بعد احباهت اجفف كنت فقد الشعرية تكل من خارقة بركة مرة شاهدت ولقد

 .امثالها  عرشة اىل تطول اكنت حباهتا من لك   ان - وأآخرون

*  *  * 

 !الاعزاء اخويت

 ينقص أ ال: للقلب خفطر الاوراد، بقراءة الليةل هذه منشغال   كنت عندما يسمعونين وغريمه احلراس اكن

 اذلى الغزايل الامام الاسالم ةجح قول ابلبال خطر ولكن واضطربت فقلقت الثواب؟ من الاظهار هذا

ظهار رب: يقول خفاء من خري ا   .ا 

 ادلينية العزة اظهار أ و الغفةل من  تنبهيهم أ و تقليدمه أ و الاخرين اس تفادة: فهيا علنا ، الاوراد قراءة ان اي

 يف والس امي.. الفوائد من وغريها السفاهة، يف السادر الضال امام الاسالمية للشعائر اعالن من يش به مبا

 من افضل هو بل اتما ، تعلامي   الاخالص دروس تعلّموا اذلين اعامل يف الرايء يدخل  فال. الزمان هذا

 .الالكم هذا من السلوان وجدت وهكذا. التصنع تدخل عدم برشط بكثري، الاخفاء

 كتاب وفتحت اخواين، عن ادلفاع كيفية يف افكر كنت يومني قبل التحقيق حامك اس تدعاين وعندما

 :نظري تلفت الآتية الكرمية ابلآايت واذا الغزايل لالمام "املصون احلزب"

نّ ) ينَ  َعن ي داِفع   هللا ا  آَمن وا اذلَّ  (17: احلج) .....(أ

ع ) مه يَس   (11: احلديد).....(  َوابي امهِنم أ ي دهِيم بنَيَ  ن ور 

 (1: الشورى) .....(عَلهِيم َحِفيظ  هللا)
#360 

وىب)  (15: الرعد) .....(لَه م ط 

َّنا)  (7: التحرمي) .....( لَنا َواغ ِفر ن وَران لَنا ات ِمم َرب

*  *  * 

 ! الصّديقني الاعزاء اخويت
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 واجلديدة القدمية - اليوسفيتني املدرس تني هاتني يف الشديد الامتحان اجتازوا اذلين ان
1
 يزتعزعوا، ومل - 

 هذه معنوايهتم من تنل ومل الظروف، اكنت همام لبالطا صفة عن يتخلوا ومل الامياين، درسهم يدعوا ومل

 احلقيقة أ هل هبم سريحب كام والروحانيون، املالئكة هبم يرحب هؤالء ان.. الهجامت من الهائةل الكرثة

 فتجاه. بينمك فامي املساكني والفقراء املرىض لوجود شديد املادي الضيق ولكن هبذا، مقتنع فأ ان. املقبل واجليل

 عليه شفيقا   وأ خا   والاخالق، الصب يف هل حس نة وقدوة اولئك، من للك   مسليا   منمك لك   يكنل  ال مر، هذا

 السجااي النعاكس صافية ومرأآة الامياين، ادلرس اثناء اس ئلته عن وجميبا   ذكيا   وخماطبا   واللطف، التساند يف

 ال مر أ تصور هكذا! نعم. الضجر وتالىش  السأ م وامضحل ولّت قد املضايقات جتدون وعندئذ  .. الفاضةل

 .رويح من أ كرث أ حهبم من اي اخويت اي به وأ تسىل

( رسه قدس) خادل موالان جبة يوما   لمك سأ رسل
1
 البسنهيا قد انه فكام. س نة وعرشون مائة معرها واليت 

َ   ليلبسها شئمت، مىت اليمك سارسلها بدوري فاان  .ابمسه منمك لك 

 الاسفل اىل الورم وترسب اذلراع،  فتورمت. هنا جميئنا بداية يف اجلدري لقاح عيلّ  الطبيب  اجرى لقد

 هناك ام ابجلدرى التطعمي يتحمل ال جسمي ان هل ترى. الوضوء اثناء ويزجعىن اانم، ان يدعىن ال حىت

 اخذت وقد الامر؟ يف أآخر معىن

--- 
1
 .املرتمج".  دنزيىل"  و"  شهر اسىك"  جسن: املقصود  

2
 الطريقة امئة من عرصه، جمدد( هـ1141 - 1150) الشهرزوري خادل مبوالان املشهور ادلين ياءض   الهباء ابو هو  

 ىف توىف. ادلهلوى عبدهللا من ادلرس تلق .  الاولياء من كثريا   رىّب  والتقوى، العمل ىف عرصه علامء فاق النقشبندية،

آس يا"  الس يدة ورثهتا هذه وجبته. الشام "  اس بارطة"  ىف النور طالب احد اىل اهدهتا حىت هبا واحتفظت"  أ

 .املرتمج -.وفاته حىت هبا احتفظ اذلى النورىس الاس تاذ اىل هدية ليسلّمها
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آنقرة" يف عاما   عرشين قبل ابجلدري التطعمي . ويزجعين وأآخر، حني بني الآن اىل التطعمي موضع ويلهتب "أ

 .عندمك؟ ال مر فكيف مثهل، كذكل هذا يكون ان فأ خىش

 النوريس دسعي

*  *  * 

 !الاوفياء الاعزاء اخويت
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لهىي القدر عداةل لسوق واحدة حمكة ان  فهيا املسجونني حاجة هو "دنزييل"لـ اليوسفية املدرسة اىل اايان اال 

 وبناء  . أآخر ماكن اي  من اكرث طالهبا واىل النور رسائل اىل العدل، دائرة ومأ موري موظفهيا ورمبا واهالهيا

 عرشين لك من اثنني او واحدا   االّ  اكن ما اذ واخروية، اميانية بوظيفة عسريا امتحاان لنادخ  فقد هذا عىل

 اومخسون اربعون دخل ان ما ولكن الاراكن، تعديل من حقها ويوفون صالهتم يؤدون مسجوان   ثالثني او

الّ  اس تثناء دون اتما   اداء   صالهتم يؤدون ولكهم النور طالب من طالبا    فعليا   وارشادا   بليغا   ا  درس هلم اكن ا 

 هذا اىل النور طالب يرشد مفثلام. حيببه قد بل والرهق والضجر الضيق هذا يزيل حبيث احلال، بلسان

 قلعة قلوهبم، يف حتقيق  اميان من حيملون مبا جيعلهم ان تعاىل رمحته من نأ مل واحواهلم، ابفعاهلم الامر

 .الضالل اهل اتش هب سهام من الاميان اهل هبا ينقذون حصينة،

 املقال لسان من أ بنَي  احلال لسان اذ ولقاهئم؛ الآخرين خماطبة عن منعنا من ادلنيا اهل يفعهل مما الضري انه

 .منه تأ ثريا   واكرث

 طالب مع املسجونني بلقاء فليسمحوا حقا   الامة حيبون اكنوا فا ن الرتبية، ل جل هو السجن دخول دام مفا

 وليصبح. س نة من اكرث يف حصولها املرجوة الرتبية عىل واحد يوم يف بل احدو  شهر يف حيصلوا يك النور

 .وأآخرهتم مس تقبلهم وينقذوا والعباد للبالد انفعني افرادا   املسجونون اولئك

 .هنا دخولها ييرس ان هللا نسأ ل. كثريا   تنفع لاكنت "الش باب مرشد" رساةل عندان اكن لو

 النوريس سعيد

*  *  * 
#362 

 !الصديقني الاعزاء اخواين

 "ادلين ضياء الش يخ" حول دليمك املعروف احلوار من جرى ما اليوم تذكرت
1
 املرحوم الكبري أ يخ وبني بيين 

  "هللا عبد املال"
1
 :قليب يف وقلت. فيمك فكرت مث. 

 لصوناخمل االتقياء هؤالء أ حد، فيه يثبت قلام اذلي الزمان هذا يف ادلرجة هذه اىل ثباات    يظهر اذلي ان

 - احلجاب رفع لو: أ قول املؤملة، احملرقة الاحوال هذه دوامة  يف يزتعزعون ال اذلين اجلادون واملسلمون

 يزيد فال القطبية مرتبة يف ظهر لو حىت بل الصاحلني ال ولياء درجة يف مهنم لك يل وبدا - الغيب جحاب

 لو وكذكل قليال ، االّ  احلارض الوقت يف يهاول  ما وعالقة اهامتم من اولهيم ما اغري وال عهنم نظري يف شئ

 ومزنةل كرمية قمية من احلارض الوقت يف امنحهم مما أ بدا   أ نقص فال العوام، من اعتياديني اشخاصا   يل بدوا
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 .رفيعة

 لك فوق يه القاس ية والرشوط الصعبة ال حوال هذه مثل يف الاميان انقاذ خدمة ل ن ذكل قررت، هكذا

 .شئ

 هذه مثل يف وتتصدع تزتلزل الاشخاص عىل الظن حسن يضفهيا اليت واملزااي صيةالشخ  فاملقامات

 واملزية الفضيةل صاحب ان ذكل عىل زد احملبة، وبدوره الظن حسن فيقل املزعزعة املضطربة الاحوال

 .نظرمه يف ماكنته عىل حيافظ يك املصطنع والوقار واالتلكف التصنع برضورة يشعر

 .الباردة  املصطنعة التلكفات هذه مثل اىل حنتاج ال اننا الشكر، من اىهيتن ال مبا هلل فشكرا  

 النوريس سعيد

*  *  * 

--- 
1
 مفصةل س تورد املذكورة واحملاورة ."معصوم" الش يخ وادل وهو تركيا، رشىق يف املشهورين الصاحلني الاولياء من  

 .املرتمج -.هللا ابذن "املالحق" يف
2
 .املرتمج. نبوغه شاهد ان بعد عليه تتلمذ مث صباه اايم ودّرسه النورىس لالس تاذ الكبري الاخ هو: عبدهللا املال  

#363 

 !الاوفياء الاعزاء اخويت

 تكسبنا ان الواسعة رمحته من ونأ مل تعاىل ونسأ هل. وعقيل وقليب رويح بلك العرش الليايل لمك اابرك

 .معنوي اشرتاك من بيننا ما وفق جدا   عظمية ماكسب

 الوقت ويف. استيقظت حىت اماما   بمك أ صيل بدأ ت ان وما أ تيتمك، قد انين النامئ يرى فامي الليةل أ يتر  لقد

 "حوما"و "ساو" قرية يف امليامني اخواننا من اثنني بأ خوين اذا - جتاريب حسب - رؤايي  حتقق اتوقع اذلي
1
 .مجيعا   التقيتمك دق وك نين كثريا   فرسرت. مجيعا   ابمسمك الرؤاي عن تعبريا   أ تيا، قد 

 !اخويت

 املوالني دلى النور رسائل ازاء واخليفة التوجس من نوعا   سبب قد - السجن - الوضع هذا ان من الرمغ عىل

 ذوي واملوظفني ادلين اهل ودلى مجيعا   املعارضني يف سبّب انه االّ  املوظفني، من قسم ودلى - للحكومة -

 .حنوها واشتياقا   اهامتما   العالقة
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. الانوار تكل ستسطع اخويت اي تقلقوا ال
1

 

*  *  * 

 ! الاعزاء اخويت

 اخلطط ل ن والاخري، احلقيقي دفاعنا س تكون "دنزيىل " جسن امثرها الىت الصغرية الرساةل ان اخال انين

 نطاق عىل مصمت قد س نة، منذ ضدان اثريت وشكوك اوهام من والناش ئة سابقا   علينا للقضاء املنصوبة

اثرة.. خارجية لتيارات واداة.. رسية منظمة اهنم.. صوفية لطريقة العمل: ويه واسع،  ادلينية املشاعر ا 

 واش باهها.. البالد أ من  واخالل لدلوةل والتعرض امجلهورية لهدم والسعي الس ياسة، سبيل يف واس تغاللها

 .علينا جهوهمم ش نوا ذلا. الصحة من لها اساس ال اليت احلجج من

--- 
1
 .املرتمج - ابرال من قريبة ةقري: حوما  

2
 ويقرر احملامك اىل فيساق ظاهرا   الاس تاذ تس هتدف «دنزيىل» جسن ىف العامل اس باب مجيع اكنت بيامن! ايايخ انتبه  

 -.الالكم هذا حتقق كيف فانظر. الانوار تكل ستسطع اخوىت اي تقلقوا ال: الاس تاذ يقول الاعدام، احاكم حبقه

 (.النور طالب)

#364 

 يف جيدوا مل اذ ابالخفاق، وابءت ابئرة خططهم اصبحت والشكر، امحلد من يتناىه ال مبا واملنة امحلد لهلفـ

 سوى س نة عرشة مثاين طوال والكتب  الرسائل من ومئات الطالب من مئات وبني الواسع امليدان هذا

 اتفهة جحج عن يتحرون بدأ وا ذلا الابدية، للسعادة والسعي الآخرة وحتقق والقرأآن الاميان حقيقة يف احباث

 .خططهم هبا ليسرتوا جدا  

 منظمة قبل من علينا وااثرهتم هبم والتغرير احلكومة اراكن بعض ابس تغفال علينا الهجوم احامتل ازاء ولكن

 الواحضة "المثرة" رساةل فان املطلق، الكفر سبيل يف مبارشا   معال   حاليا    تعمل متسرتة رهيبة ملحدة

 جتاههم، لنا دفاع أ قوى تكون العوايل، الشم رسوخ والراخسة والاوهام، للش هبات يةلواملز  اكلشمس

 .هللا ابذن تسكهتم وسوف

 .هذا ل جل لنا كتّبت اهنا واحسب

 النوريس سعيد

*  *  * 
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 !اخويت

 اكرث حرية لمك ان عن فضال   الضيق، ذكل من أ وسع قلوبمك فان شديدا ، ضيقا   ماكنمك ضيق من الرمغ عىل

 .عندان مما

 بعضمك تقصريات اىل النظر واايمك. التساند: يه استنادان ونقطة لقوتنا اساس أ مه ان! اخويت اي اعلموا

 عىل الاعرتاض مبثابة يه فالشاكوى. املصائب هذه جراء من الاعصاب يف الانفعال يودله مما البعض،

لهىي، القدر  فلقد. الآخر البعض عىل بعضمك غضبوالي. هكذا حدث ملا كذا يكن مل لو: أ حدمك يقولن فال اال 

 نقابلهم ان االّ  وماعلينا.  نعمل كنا همام علينا هيجمون فاكنوا. هؤالء جهوم من لنا والحيةل الجناة انه علمت

لهىي ابلقضاء والرىض والشكر ابلصب لهية العناية لمتدان بقدره، والتسلمي اال   .اال 

 اخلالصة دعواتنا. قليل وبعمل قليل زمن يف الكثرية اتواحلس ن العظمي الثواب لكسب نسع  ان لنا فينبغي

 .هناك اخواننا بسالمة

*  *  * 
#365 

 ! الصادقني الاوفياء اخواين

 احلياة هذه تبدل رسعة من الانسان منه يعاين ملا للسلوان، ثر   منبع   الاخوان وجمالسة الاصدقاء لقاء ان

 والافرتاق الفراق صفعات ومن شيئا ، جتدي ال اليت تعهام  وفناء فناهئا ومن وفسادها، زوالها ومن ادلنيا،

 .. ابالنسان تزنلها اليت

 .معدودة لساعات اخيه لقاء الجل لرية مائة ويرصف يوما   عرشين مسافة انسان يقطع قد! نعم

 نزلت اليت واملصاعب املشقات هذه التعد صدوق، صديق فيه يوجد قلام اذلي العجيب الزمان هذا ففي

 والاخوة الصادقني الاصدقاء من مخسني او اربعني  رؤية ازاء تذكر امهية ذات الاموال ياعض  مع بنا

 هبم والتسيل هللا،  سبيل يف وحماورهتم وجمالس هتم الزمان، من شهرين طوال واحدة دفعة اخمللصني

 .حقيقية تسلية وتسليهتم

 عهنم فرايق بعد حفسب هنا اخويت من واحد رؤية رجاء واملشقات املصاعب هبذه ارىض كنت خشصيا   فاان

 .س نوات عرش

 .هل تسلمي والشكر القدر عىل اعرتاض الشكوى ان اعلموا

308



 قناعة عىل النين صدر، وانرشاح قلب براحة الس تقبلته وتوفيت، الآن، ال جل حرض لو انه اخواين؛ اي ثقوا

 عهنا وادلفاع( النور رسائل) همةمب  القيام سيتولون اثبتني أ قوايء ش بان كثريين( سعيدين) فيمك ان من اتمة

 .املريض العاجز العجوز الضعيف( السعيد) هذا من بكثري أ فضل ووراثهتا، وحاميهتا

*  *  * 

 !الاعزاء الصادقني ال وفياء اخواين

 من ساعة لك ان شك فال العبادة، من لنوع واداء   الآخرة، لثواب نيال    النور بـرسائل ارتبطمت قد كنمت ملا

 ساعة والعرشين ساعة، عرشين عبادة حمك يف تصبح - الصعبة وال حوال الرشوط هذه حتت - ساعاتمك

 ملا - والاميان القرأآن خدمة يف العمل من
#366 

 من حقيقيني جماهدين لقاء يف متيض اليت ساعة واملائة ساعة، مائة أ مهية تكسب - معنوي هجاد من فهيا

 املعنوية ابلقوة - وامدادمه معهم، ال خوة أ وارص وعقد - خشص ئةما ال مهية يف يعادل مهنم لك - طيبني اخوة

 حقيقي برتابط السامية الاميان خدمة يف معهم والاس مترار هبم، والتسيل وتسليهتم مهنم، والاس متداد -

 جملس يف ابدلخول الزهراء مدرسة يف الطالب أ هلية وكسب الكرمية، بسجاايمه والانتفاع اتم، وثبات

 املقّدر رزقه وتناوهل قََدرا ، هل املقسومة قسمته طالب لك وأ خذ اليوسفية، املدرسة هذه يف ،هذا الامتحان

 املشقات مجيع وحتمل ابلصب والتجمل هنا، اىل جميئمك عىل الشكر تس توجب.. للثواب نيال   فهيا، هل

 .املذكورة الفوائد يف التفكر مع واملضايقات

 النوريس سعيد

*  *  * 

 ! اخويت

 ابطال وحوالهيا "اس بارطة" من ظهر كام جاورها، وما "قسطموين" من هنا يظهر ان يف قلبا   رغبا انين

 خرسو امثال) والفوالذ احلديد ثبات  اثبتون ميامني
1
 من يتناىه ال مبا واملنة امحلد فـلهل(. عيل واحلافظ 

 .الابطال من ديد  بع فأ مدتنا اتما ، حتقيقا   امنييت "قسطموين" والية حققت فقد  الشكر امحلد

 ابلسالمة هلم وادعو اسامءمه، اكتب مل ممن فردا   فردا   خياىل يف دوما   يدورون اذلين مجيعا   الاخوة اىل حتيايت

 .والامان

*  *  * 
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--- 
1
 حياته معظم وقىض الظروف، احكل ىف ونرشوها الرسائل من املئات اس تنسخوا اذلين مقدمة ىف اكن: خرسو  

آفيون ودنزيىل شهر اسىك جسون ىف اس تاذه مع  الظهار النورىس الاس تاذ من بتوجيه مصحفا   كتب اذلى وهو وأ

 اس تانبول يف وتويف 1755 س نة اس بارطة يف ودل. الواحدة الصفحة يف اجلالةل المس اللطيفة التوافقات يف الاجعاز

 .املرتمج -.واسعة رمحة هللا رمحه م1588 س نة

#367 

 !الثابتني اءالاوفي الصادقني الاعزاء اخويت

 من ل س تفيد بل الالزمة، املادية التدابري اخذ لتحاولوا وال عيلّ  تتأ ملون ل جعلمك ال لمك احوايل من حاةل ابنّي 

 والتحيل احلذر وأ خذ النفس ضبط من ولالسزتادة املعنوية، املساع  توحيد قاعدة حسب دعواتمك اكثار

 .الوثيق ترابطمك عىل واحلفاظ والتحمل ابلصب

 لقد. "شهر اسىك" جسن يف شهر يف اقاس يه كنت ما واحد، يوم يف وعنت عذاب من هنا اقاس يه ما ان

 من النابع "احلد هذا اىل كف ": قويل من مبرا   جيدوا يك ظاملا ، ماسونيا   عيلّ  الرهيبون املاسونيون سلط

زاء غضيب وشدة حّديت  حتته ويسرتوا اجلائرة دايهتملتع سببا    وجيعلوه القول هذا فيس تغلوا اايي، تعذيهبم ا 

 .ااكذيهبم

آاثر من خارقا   أ ثرا   واعّده شاكرا ، أ صب انين لهىي، ا حسان أ  دمنا مفا. والشكر الصب عىل الاس مترار وقررت ا 

لهىي، للقدر مستسلمني  أ كب، أ جر ونيل اكرث ثواب لكسب وس يةل تعدّ   هبا نشعر اليت املضايقات وهذه اال 

 "أ محزها ال مور ريخ": القاعدة مبضمون وذكل
1
 .معنوية نعمة الناحية هذه من نعتبها ذلا 

 اليقني حبق اتمة قناعة مقتنعون وحنن. ال كرث عىل واخلريات ابالفراح تنهتىي الزائةل ادلنيوية املصائب ان مث

 دةالسعا لكذة ذليذة وحلوة اجلنة، كجامل ومجيةل الشمس، من اسطع جليةل حقيقة عىل حياتنا نذران قد اننا

: نقول ان اىل الصعبة ال حوال هذه تدفعنا بل قط الشكوى منا يصدر ان ينبغي ما ذكل  ل جل. ال بدية

 .علينا به تفضل اذلي الكرمي ربنا ونشكر به نعزت معنوي هجاد يف حنن

*  *  * 

 !الاعزاء اخويت

 أ خذ مع واملزامحة، الغرورو  الااننية من واحلذر بينمك، فامي الرابطة عىل احلفاظ: وأآخره نوصيه ما اول ان

 .النفس وضبط احلذر
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 النوريس سعيد

*  *  * 

--- 
1
 .املرتمج -( 1/199 اخلفاء كشف انظر) واشدها اقواها اي  

#368 

 ! الاوفياء الاعزاء اخويت

 اراكن ببعض يغررون اذلين املتسرتين الزاندقة خطط ان العام، املدعي قّدمه اذلي الادعاء من فهم لقد

  اك س ناد واهية حبجج الآن يتشبثون اهنم االّ . وأ اكذيهبا زيفها وظهر ابلفشل ابءت قد يس تغفلوهنمو  احلكومة

 الناس منع يف هذا معلهم اثر ظهر وقد. ااكذيهبم عىل السرت به حماولني رسية منظمة وتشكيل مجعية تأ سيس

 الكبار املوظفون حىت بل. ورا  ف الينا الشخص سينضم اللقاء حدث ما اذا وك نه معي، اللقاء من - اكن ااي -

 .عيلّ  املضايقة خناق بتشديد لآمرهيم انفسهم حيببون او خيفة يتوجسون

 حدثت حادثة ان االّ  الهيم، قدمناه اذلى الاعرتاض ختام الآتية الفقرة هذه قول عىل عازما   كنت ولقد

 :يه والفقرة.ذكل دون وحالت

 يؤكدون ومه. عرص لك يف الاعضاء من مليوان   ومخسون ئةثالمثا لها اليت امجلعية تكل مجعية، حنن اجل

 يوميا ، مرات مخس - الصالة ابقامة - املقدسة امجلعية تكل مببادئ وتعلقهم ارتباطهم وصادق احرتاهمم كامل

 ام الغيب، ظهر عن الشخصية بدعواهتم سواء بعض، اىل بعضهم واملساعدة العون يد مدّ  يف ويتسابقون

لهىي ادلس تور  وفق الوفرية يةاملعنو   مباكس هبم ناّم) اال   .(10 :احلجرات) (أ خوة   املؤِمنون ا 

 تبليغ: فهىي امجلعية هذه نطاق مضن وظيفتنا اما اذا ، العظم  املقدسة امجلعية تكل يف اعضاء فنحن وهكذا

آن يتضمهنا الىت الاميانية احلقائق  ل نفس نا قاذا  ان وجه، وانزه احص عىل والاميان احلق طالب اىل الكرمي القرأ

 .الرسمدي الانفرادي السجن وبرزخ الابدي الاعدام من واايمه

 بعيد او قريب من هبا لنا عالقة فال الس ياس ية والاحابيل ادلسائس عىل املؤسسة ادلنيوية امجلعيات اما

 .عهنا نرتفع بل

*  *  * 
#369 

 ! الاوفياء الاعزاء اخويت
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 فأ ورثت "املرىض رساةل" جفأ ة ابلبال خطرت ولكن اليوم، اهذ جفر منمك لك   جتاه اتم بأ مل شعرت لقد

 .السلوان

 الرساةل تكل يف املذكورة الاميانية الادوية اكرث وان اجامتع ، مرض من بنوع شبهية املصيبة هذه ان نعم

 بتث  بيامن الساعة هذه قبل ولّت فقد املصيبة تورهثا اليت الآالم والس امي ايضا ، املرض هذا يف معلها تعمل

آنية، والاميانية والاخروية ادلنيوية وفوائدها وخرياهتا اجرها  .اررضوم من املميون للمريض ذكرته مثلام والقرأ

 .دامئة متعددة  نعم   اىل انقلبت قد العابرة الواحدة املصيبة تكل ان مبعىن

نه القابل الزمان اما  العدم من ال مل فايراث ذلا. مصيبة من فيه س تدوم ملا حاليا   أ مل فال الآن، موجود غري فل 

 .وتعاىل س بحانه وقدره هللا برمحة ثقة عدم هو ابلتومه،

 مصيبتنا وان. وفكرا   وروحا   قلبا   ومعنوية مادية مبصائب مبتلون الارض سطح عىل البرش اغلب ان: اثنيا  

 للقلب ويةومعن مادية وفوائد ماكسب تورث اهنا عن فضال   ومرحبة، جدا   الوطء خفيفة الهيم ابلنس بة

 .والسالمة والصحة والاميان والروح

 اخلفيفة املصيبة هذه وطأ ة  لاكنت الهوج، الاعاصري هذه خضم يف( السجن) هنا اىل ندخل نكن لومل: اثلثا  

 والزتلف التصنع بالء بنا يزنل ولاكن والاوهام، الشكوك قلوهبم تساور اذلين املوظفني لقاء دلى جدا   ثقيةل

 .هلم

 واملعنوي املادي الش تاء هذا يف - شقيقه من الانسان عىل ارمح - رحامء حقيقيني احباء رؤية ان: رابعا  

 مدارس من واحدة مدرسة يه اليت اليوسفية املدرسة هذه ويف الاعامل، فيه تعطلت اذلى املضاعف،

 اخلاصة ايمهمزا من والاس تفادة وزايرهتم انحصني، مرشدين مبثابة ومه  الآخرة، ابخوة واللقاء الزهراء،

 الرخص مبنهتى  ذكل وحصول الشفافة، املواد يف والنوراين النور رساين ترسي اليت حس ناهتم من والزتود

 هذه جيعل ذكل لك.. وسلواهنم مرّساهتم ومن املعنوية معاونهتم من الاس متداد عن فضال   قليةل، وبتاكليف

 .معنوية رابنية عناية مشهد من نوع اىل وتتحول شلكها تبدل  املصيبة
#370 

: لقب هنا اىل القادمني النور طالب مجيع عىل يطلقون اهنم يه اخلفية العناية لهذه لطيفة ظرافة ان نعم

 "..علامء.. علامء" بلكمة واجالل ابحرتام ذكرمه امجليع لسان عىل فرتى. "العلامء"

 النور طالب صبحوا علمية مدرسة اىل حتول قد السجن ان ويه لطيفة، اشارة الظرافة هذه فضمن

 .العلامء هؤالء بفضل مدارس مبثابة السجون سائر هللا ابذن وس تصبح فهيا، ومعلمني مدرسني
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*  *  * 

 :اخويت

 املسائل والس امي "المثرة" رساةل مطالعة عىل عالوة املسلية، الصغرية الرسائل هذه امثال احياان   ت قرأ   لو

 النور، رسائل من البال عىل ختطر اليت املسائل فكراي   ال  تداو بيهنم فامي الاخوة وتداول مهنا، الاخرية

 الرشعية العلوم لطلبة الامهية افذاذ علامء اوىل ولقد. الرشعية العلوم طالب رشف هللا ابذن املرء لكسب

 .عبادة يعدّ  العلوم طلبة نوم: عنه هللا ريض الشافع  الامام قال حىت

 املؤملة املواضع هذه مثل يف  ، الرفيع الرشف هذا التتلمذ،  جراء من وضيق ضيق الف مائة حدثت لو ذلا

 بتكل الاهامتم عدم ينبغ . الرشعية املدارس فيه انعدمت اذلى الزمان هذا مثل يف وخباصة الشاقة،

 .امحزها الامور خري: قائلني املصاعب تكل وجه يف ورسور بفرح التبسم بل املضايقات،

 مصيبة الاكرث اىل املصيبة يف يكون النظر ان حفيث الفقراء، خوةالا لعوائل العيش تاكليف حيث من اما

آنية قاعدة عىل بناء وذكل. نعمة الاقل اىل  النعم ويف  مثانني من اكرث اتمة راحة يف فهم ذلا ونورية؛ اميانية قرأ

 .شكر فوق شكر درجة، بامثنني الشكر حق علهيم  بل الشكوى، حق هلم فليس.  الناس من ابملائة

 مودعة الالهية الرمحة عداةل ومجعتنا الالهى ، القدر عينه قد رزق من هنا لنا هللا ماقسم عىل حصولنا ان مث

 من هلم ومرّسحة احلقيقي رزاقهم اىل والاطفال الاهل
#371 

:  نقول ان فعلينا هذه يه احلقيقة دامت مفا. اتما   عزال   ما يوما   س يعزهل كام موقتا   رزقهم عىل الارشاف وظيفة

آل) (الوكيل ونعم هللا حسبنا)  .شكر اجزل هل شاكرين تعاىل اليه امران مسلّمني (181: معران أ

*  *  * 

 !الصادقني الاعزاء اخويت

. لوجه وهجا   اقابلمك ال انين رمغ ،(السجن من) واحدة بناية ويف منمك قريبا   بوجودى هلل وشاكر حمظوظ انين

 :مفثال  . مين اختيار   دون ةالزم تدابري اخذ قليب اىل خيطر واحياان  

 .وكذااب   جاسوسا   جسينا   لنا اجملاورة الزنزانة اىل املاسونيون ارسل لقد

 لبث يسعون الزاندقة ان علمت- الطائشني الش باب هؤالء مثل يف س امي وال - سهال   التخريب اكن وملا

فساده  مؤملا   أ ذى املدعو هذا  من ملست ملا والاصالح، ابالرشاد قياممك ازاء الاخالق وهدم الفساد  وا 
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 .الش باب اولئك

 الاستياء مشاعر ابداء وعدم الشديد، احلذر اخذ - الرضورة غاية يف بل -يلزم الوضع هذا جتاه! اخويت فيا

 التفرقة حدوث دون واحليلوةل منمك ليس تاؤوا اجملال فسح وعدم الاماكن، قدر السابقني املسجونني من

 .ابلصب والتجمل النفس بضبط التحيل مع والثنائية،

 قدر والتواضع الااننية وترك التضحية اببداء وذكل والاخوة التساند قوة عىل احملافظة اخواننا عىل ويلزم

 .الاماكن

 .اضطرار غري من الهيا التوجه اس تطيع ال ل نين فطنتمك عىل فاعمتد يؤملين، ادلنيا ابمور الانشغال ان

 النوريس سعيد

*  *  * 
#372 

 !اخويت

زاءلك اليوم هذا صباح أ خطرت مسأ ةل بيان رضوراي   اصبح لقد  : احامتل ا 

 أ ش به يه واليت القرأآن، من اس تنبطناها الىت احلقائق عاما   عرشين منذ وش يطاين نفيس حترى ما كثريا  

 :قائلني ترّدد او ريب او شك اي تقبل ال الهنار او ابلشمس

 "ندمه؟مست  وما هذا جتاه املزتندقة الفالسفة مارأ ي"

 وش يطاين نفيس اسكتت الىت احلقيقة ان واعتقد. سكتا نقصا ، او ثلمة وش يطاين نفيس جيد مل وملا

َ   الناس اشد محل عىل قادرة معا ، والعاملني جدا   احلساسني  .ايضا   والسكوت الصمت عىل متردا 

 أ و تقيميها ميكن وال خا ؛ورسو  ثبوات   وأ شدها وأ جلّها، احلقائق َّ  أ مه من يه حقيقة أ جل من نعمل دمنا وما

 يف ابرسها ادلنيا بل واحلبيب، والصديق  والروح النفس بذل وهيون اكنت، همام مادية قمية بأ ي تقديرها

 وان بنا، تزنل قد اليت واحملن الويالت مجيع جتاه والصب املتانة بكامل نصمد ان من اذا   فالبد حتققها، سبيل

كَ  ان جدا   احملمتل من اذ. اءال عد مضايقات مجيع رحب بصدر نواجه رَّ  متظاهرون علامء أ و مشاخي ضدان حي 

 وحدتنا عىل احملافظة من لنا البد كهذا، موقف وجتاه.. هلم غريمه بتحريض أ و بأ نفسهم خمدوعون ابلتقوى،

 .الفارغ والنقاش اجلدل يف معهم الوقت تضييع وعدم وتساندان،

 النوريس سعيد
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*  * * 

 !ياءالاوف  الاعزاء اخويت

خطار شعرت لقد  ليس علينا والتعدي الواسع الهجوم لهذا احلقيقي السبب ان اليوم هذا جفر معنوي اب 

  "البالغة احلجة" و "الاميان مفتاح" و "النوري احلزب" بل "اخلامس الشعاع"
1
 قسام   ابمعان قرأ ت فقد. 

 :فعلمت "الاميان مفتاح" يف وتأ ملت "النوري احلزب" من

--- 
1
 .املرتمج -.اميانية جحة عرشة احدى ويضم "موىس عصا" مجموعة من الثاىن القسم ىه: لبالغةا احلجة  

#373 

 ولكن الاملاس يني، احلادين الس يفني هذين رضابت ازاء مسلكهم عىل احلفاظ يس تطيعون ال الزاندقة ان

 وأ اثرومه احلكومة به واس تغفلوا ابلس ياسة، اجلزئية لعالقته وذكل ظاهراي   سببا   "اخلامس الشعاع" أ ظهروا

 .ضدان

 من ينجو لرمبا موقتا ، العمل عن الضعفاء الاخوة بعض ختىل لو": نفسه اال خطار هذا مع ابلبال ورد ولقد

 احلد هذا اىل عالقته دامت اذلى ان: للقلب ُأخطر جفأ ة ولكن.  هبذا هلم امسح ان فاردت "املصيبة هذه

 - قلبا   التخيل هل جيوز ال بليغة، ارضارا   وترضر قاىس ما هلل ج قاىس واذلي مرتني، الامتحان هذا ودخل

 يلحق واالّ . حبت ظاهري اجتناب ابظهار خداعهم جملرد ذكل ميكنه بل - النفع دون الرضر فيه واذلي

 . يفعل ملا جزاء مقصوده خبالف تأ ديب لطمة وتأ تيه املقدس ومبسلكنا وبنا بنفسه الرضر

*  *  * 

 ! اءالاوفي الاعزاء اخويت

 ان الشك الاماكن، سائر من وضيقا   برودة أ شد هو اذلى ومشقاته السجن هذا عذاب يقايس اذلي ان

 سببه ولكن. درجته حسب لك فيه، ادلخول اىل واّدى السجن هذا سبب مما الهترب يف رغبة هل تكون

 وحسن لتحقيق ا الاميان املتاعب، يقاسون اذلين اولئك تكسب اليت "النور رسائل" هو اذلي الظاهري

 هذه ان: اقول املعنوي، الاشرتاك من الناشئ العاملني ملئات الصاحلة الاعامل من اجلزيل والثواب اخلامتة،

 التام الثبات: هو النتيجتني هاتني مثن فان ذلا ذليذة، حلوة رحامت اىل املرة املشقات تكل تبدل الفوائد

 .يزتعزع ال اذلي اخلالص والوفاء

 هلم عالقة ال اذلين الطالب ال ولئك خري السجن فهذا. جس ميتان خساراتن والتخيل دمالن فان هنا ومن
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 .هجة من هلم حرية موضع هو بل. جدا   واهية عالقة هلم او ابدلنيا،

 صدقات مبثابة تكون املرصوفة النقود فان يرام، ما عىل املعاش ية وامورمه ادلنيا يف حرث هلم اذلين اما

 .الشكوى بدل الشكر هلم ينبغي ذلا مضاعفة عبادات اىل املاضية العمر اتساع وتبدل هلم، مضاعفة
#374 

 يتحملون بل السجن خارج كثريا   ثوااب   يكس بون ال اكنوا فالهنم املساكني، والضعفاء الفقراء قسم اما

 همعاتق  عىل تكون ان دون ومن العظمي والثواب الكثري اخلري يكس هبم اذلي السجن فهذا شاقة، مسؤوليات

 .هلم شكر مبعث تكون.. الاخوان بني ابلتسيل تتخفف اليت واملشقات ما، مسؤولية

*  *  * 

 !ال عزاء ال وفياء اخويت اي

 كنت ما فقدت   اذ السابق حايل عن وتقهقرت ترّديت، لقد": شاكيا   "قسطموين" يف ال تقياء أ حد يل قال

 ."وأ نوار وأ ذواق أ حوال من عليه

 مثراهتا وتذيقها النفس تالطف اليت والكشفيات ال ذواق عىل واس تعليت ترقيت، قد بل: هل فقلت

 بنكران وذكل وأ مس  أ عىل مقام اىل ِطرَت  وقد. والغرور ابالاننية الشعور وتعطهيا ادلنيا، يف الاخروية

 .الفانية ال ذواق عن التحري وبعدم والغرور، الااننية وترك اذلات

 .والعجب الغرور يصيبه كيال ابحسانه، ااننيته يدع مل من احساس عدم هو همام   الهيا   احساان   ان نعم

 !اخويت فيا

 عندما الظن، حسن مينحها ابهرة مبقامات هيمت أ و الشخص، هذا مثل يفكر من فان احلقيقة، هذه عىل بناء  

 من ورمكيتص الناس، خبدمة وترسبلوا التام والتواضع التقوى لباس لبسوا قد طالاب   فيمك ويرى اليمك، ينظر

! بأ رسها ادلنيا يتحدون هؤالء أ وَ  ورجالها، احلقيقة أ بطال مه أ هؤالء": فيقول اعتياديني، أ انسا   أ و العوام،

 الصاحلني ال ولياء س بقوا واذلين املقدسة، اخلدمة هذه سبيل يف اجملاهدين اولئك من هؤالء أ ين!. ههيات

 ."هبم اللحاق عن فأ جعزومه الزمان هذا يف

 .حمقا   نفسه جيد معارضا   اكن وان أ مل، خيبة تصيبه قا  صدي اكن فان

*  *  * 
#375 

 ! الاوفياء الاعزاء اخويت
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 مثرات ان
1
 كنت اليت العظمية الآمال حققت اهنا فكام.  الفردوس كمثرات امهية وذات حلوة نظرى يف جسنمك 

 الاقالم تكل ان. كوني ما ابفضل والرتابط التساند قوة اظهرت فقد دعاواي، وصّدقت عليمك اعقدها

 اكحتاد والضغوط، الرشوط هذه حتت الاقالم من اربعامئة او ثالمثائة قمية اظهرت احتدت لكام املباركة

 هذه حتت وحدتمك عىل حتافظ اليت الروحية احلاةل وان(. الاخالص رساةل يف املذكورة)أ لفات اربع او ثالث

 .ابل مس دعواي تثبت املضطربة الاحوال

 اتفق كام لالسالم العمل يف صغري حصايب موقع اىل يرتقي ال عظامي   وليا   ان فكام - املثال يف مشاحة وال - نعم

 خدمة يف ومعل الزمان هذا يف نفسه حظوظ ترك اذلي اخواننا من خالصا   اخا    ان كذكل الس نة، اهل عليه

 حيرز الاخ هذا والاحتاد، التساند عىل للحفاظ وسعه يف ما وبذل اذلات نكران سبيل يف وسع  الاميان

 .الويل من اكرث موقعا  

آمني ابدا ، عنمك هللا لريىض هذه، قناعيت تس ندون بدورمك وانمت اقتنعت هكذا  .أ

*  *  * 

 ! الاوفياء الاعزاء اخويت

آمل. عالية وقمية عظمية امهية ذات "المثرة رساةل" ان  قد وانمت. ما وقت يف الكثريين قلوب هبا هللا يفتح ان أ

 .درس دون اليوسفية املدرسة هذه تدعوا مل حىت قدرها حق وقّدرمتوها قميهتا ركمتاد

 :لنفيس يعود ما اقول

ن تبذلوهنا اليت واملصاريف تاكبدوهنا اليت االتعاب هذه مثرة ان  ورساةل وحدها "الرساةل" هذه يه اكنت ا 

 امثال عرشة مّحلت لو بل تعاب،اال وتكل املصاريف، تكل زهيدة.. واحد موضع يف معمك واللقاء "ادلفاع"

 .الامور هذه سبيل يف رخيصة لاكنت املصيبة هذه

--- 
1
 .املرتمج -الرسائل من اس تنسخوه ما اي  

#376 

 :الضيق السجن هذا يف والس امي الكثرية جتاريب نتيجة اكمةل قناعة اقتنعت ولقد

 ويف والانرشاح، الفرح ويورث لضجر،وا الضيق من كثريا   خيفف وكتابة قراءة النور برسائل الاش تغال ان

 كنت الاس باب، بعض عىل وبناء. اتفهة امور وتؤملين املصيبة، تكل تتضاعف هبا أ نشغل ال اذلي الوقت

( وطاهري عيل واحلافظ خرسو) ان اظن
1
 واكرث ثباات   اكرث معهم ومن اهنم رأ يت ولكن شديد، ضيق يف 
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 .اطمئنانهو  القلب براحة وينعمون هللا، ل مر استسالما  

 من يعنهيم ال مبا ينشغلون وال احلقيقية، وظيفهتم يؤدون اهنم: الآن وادركت السبب؟ ما ترى: اقول فكنت

 النابع التنقيد ذكل احدا ، ينتقدون وال يضطربون وال يقلقون وال. والقدر القضاء بأ مر يتدخلون وال امور

 املعنوية القوة واظهروا. قلوهبم واطمئنان ثباهتمب  النور طالب وجوه بيضوا فلقد. النفع وقصد الااننية من

 .الزندقة جتاه النور لرسائل

  والرايدة البطوةل وخصال اذلات نكران يف اكمةل وعزة اتم تواضع من اولئك يف ما يعمم ان هللا نسأ ل

آمني.  اخواننا مجيع شامةل    وجيعلها  .أ

*  *  * 

 ! اخويت

 الغرور ترك احلق اهل فعىل الزمان، هذا يف حمكه جيري ادلنيا، بوح الغفةل من انش ئا   رهيبا   غرورا   ان

 احلقيقيني النور رسائل طالب ان وحيث َ  .ايضا مرشوع طريق يف اكن لو حىت املنافع وقصد والااننية

 هللا ابذن يزتعزعون ال للجامعة، املشرتك واحلوض املعنوي الشخص يف ثلج بقطعة الشبهية ااننيهتم أ ذابوا قد

 .والاعاصري العواصف هذه ةَغر  يف

 يف وحامك، ضابط خشصية ميكل مهنم لك اذلين هؤالء امثال مجع: يه للمنافقني وجمربة هممة خطة ان نعم،

 الاعصاب هييج ضيق ماكن يف واحدة، مسأ ةل

--- 
1
 الرسائل، شؤون توىل السجن، يف صاحبه النورىس، لالس تاذ املقربني النور طالب احد هو: موطلو طاهرى  

 .املرتمج -.العمر من س نة وس بعني س بع عن م1588 س نة هللا رمحة اىل انتقل

#377 

 فقد من يؤدبون مث. املعنوية قوهتم لبعرثة الزناع فهيم ويثريون والنقد، واجلدال احلاد والنقاش الضجر ويورث

 .وسهوةل بيرس املعنوية قوته

 اخلطة هذه س ي فشلون الاخوان يف ناءوالف  والاخوة اخلةل مسكل يسلكون الهنم النور رسائل فطالب

 .هللا ابذن للمنافقني اجملربة املهمة

*  *  * 

 الاعزاء ال وفياء اخويت
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 رجاالت مهنم فقلقت البدلان، من بدل يف جليل، ش يخ اىل ينمتون جدا   كثريون مريدون اكن مىض، فامي

 مريد االّ  يل ليس: هلم فقال. الش يخ جامعة تش تيت فارادوا الس ياسة، المور تعرضهم من خوفا   فهيا، ادلوةل

 .والاختبار التجربة علهيم نقمي شئمت وان غري، ال مريد، ونصف واحد

 سوف: بقوهل امر مث هناك اىل  مريديه من ال لوف ودعا املدينة، ضوايح من ضاحية يف خمية الش يخ نصب

َِ  اخلمية اىل امهفدع.  اجلنة اىل فس مييض أ مري ويطيع مريدي حقا   اكن مفن امتحاان ، أ جري ثر واحدا   واحد، ا 

 رأ ى ان وما. اجلنة اىل وارسهل اخلواص مريديه أ حد ذحب ك نه للمريدين وبدا. خفية بطريقة خروفا   ذحب انه االّ 

 عليه، وانكروا رفضوه بل ل مره، يسمعوا ومل عنه تراجعوا اخلارج اىل اخلمية من ادلم جراين املريدين الوف

 فقال. عنه فتفرقوا الآخرون اما. امرأ ة اعقبته مث اليه، فذهب هل، فداء رأ يس ليكن: قال واحدا   رجال   االّ 

 !مريد ونصف مريدا   يل ان شاهدمت قد ها: ادلوةل لرجال الش يخ ذكل

 امتحان يف  طالب ونصف طالبا   االّ ( النور رسائل) تفقد مل اذ وشكر، شكر  الف تعاىل فنشكره حنن اما

 خشص الاف عرشة الطالب اىل انضم حيث - السابق يف - الش يخ ذكل خبالف وحماكامهتا، "شهر اسيك"

 .وحوالهيا "اس بارطة" ابطال وهجود مهة مث هللا بفضل وذكل الضائع، والنصف الواحد من بدال  

 من بدال   نضم بل وغربهيا، البالد رشيق ابطال هبمة الامتحان، هذا يف الكثريون يضيع لن هللا وابذن

 .اشخاص عرشة الواحد الضائع

*  *  * 
#378 

 س بحانه ابمسه

 طريقة يف والسلوك السري مضن الش يخ خليفة مرتبة لبلوغ وس يةل وجد قد مسمل، غري خشص مىض فامي اكن

 احدمه، كشف ، الرويح ابلرىق تربيهتم يتوىل اذلين مريدوه بدأ   وعندما الارشاد، بوظيفة ورشع صوفية،

 حاهل، ك شف قد انه - بفراس ته - ايضا   الشخص ذكل أ درك مث. رتديوال السقوط منهتى  يف هذا مرشدمه ان

 !اذا   عرفتين لقد: املريد ذلكل فقال

 وبدأ  . "قبل من أ عظم الآن بعد واوقرك سأ جكّل  ابرشادمك، املقام هذا بلغت قد دمت   ما": املريد هل قال

 مريديه وفاق فيه، مما هللا نقذهأ   حىت السبيل، سواء اىل مرشده هيدي ان القدير العيل هللا اىل ابلترضع

 .لش يخه ش يخا   احياان   املريد يكون اذن.. هلم حقيقيا   مرشدا   فظل الرويح، الريق يف لكهم

 ويسع  معه، اخّوته يزيد بل بفساد، مبتىل   يراه عندما أ خاه، الطالب يرتك ال ان: هو اذا   والس بق فالفضل
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 ان": ويرّوجون ال وضاع هذه مثل فيس تغلون املنافقون اما. الصادقني ال وفياء شأ ن هو فهذا. الصالحه

 بني القامئ الظن حلسن افسادا   وذكل. "عاجزين اعتياديني اانس سوى ليسوا كثريا   هبم هتمت اذلين هؤالء

 .لتساندمه وهتوينا   الاخوة،

 قاطبة، الاسالىم العامل هتم قضية اهنا االّ  املصيبة، يف بنا تلحق كثرية ارضار من الرمغ فعىل حال لك وعىل

 الاساليم للعامل ملاك   تصبح مل لها مشاهبة حوادث ان علام  . شئ لك جتاهها هيون عظمية قمية لها فان ذلا

 .اخرى اس باب او دينية س ياس ية ل س باب

*  *  * 

 ! الاوفياء الاعزاء اخويت

 وامنا ومتسها، النور سائلر   تكسب اليت منافعه يف ينحرص ال وترابطمك، بتساندمك البالغ اهامتيم سبب ان

 اثبتة حقيقة واىل استناد نقطة اىل يكونون ما أ حوج فهم. التحقيقي الاميان مضن ليسوا ممن املؤمنني لعوام

 ابلنواجذ، جامعة علهيا عضت

#379 

 قوية، جحة هلم تكون حيث الرهيبة، الضالةل تيارات جتاه للثبات القاطعة احلقيقة تكل عىل فريتكزون

 .يزتعزع وال يرتاجع وال خيدع وال ينخدع ال ومرجعا   بتا ،ث  ومرشدا  

 بشئ، ت ضح  ال راخسة حقيقة هناك ان يدرك اذ قلبه، يطمنئ القوي وتساندمك املتني ترابطمك يشاهد مفن

 من - هللا ابذن - وينجو املعنوية قوته وتعمق اميانه، فيقوى.. الضالةل ل هل رأ سها حتىن وال شئ، يغلهبا وال

 .وادلنيا السفاهة أ هل بصفوف حاقالالت

*  *  * 

 .الصادقني ال وفياء اخواين

 يف ابطل عىل فهو املناقش يكن همام اذ مهنا، تس تفيد املتجسسة فالآذان. املناقشة احذروا واملراء، اايمك

 من اليسري الزنر االّ  هل ليس حني يف جس امي   رضرا   بنا يلحق رمبا اذ! ال أ م حمقا   أ اكن سواء   احلايل، وضعنا

 .احلق

 :"شهر اسيك"  جسن يف احلساسني الخواين ذكرهتا الىت احلقيقة لمك اكرر

 شاميل يف طويةل، ردهة يف معتقلني ارسى - السابقة العاملية احلرب يف - ضباطنا من تسعني مع كنت
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. بكثري ريقد يفوق مبا حيرتمونين اكنوا اذ هلم، النصح ابسداء والصخب ابلضوضاء أ مسح ال وكنت. روس يا

 مناقشات النفوس عىل املس تويل والانقباض الاعصاب توتر من الناشئ الغضب أ اثر غرة حني عىل ولكن

 .احملق دون املبطل وساندوا والصياح، الضجيج حيث اىل اذهبوا: مهنم لبضع   فقلت. حادة

 .الضارة املناقشات دابر فانقطع. بدورمه قاموا وقد

 .الباطل؟ لالعم هبذا مقت ِلمَ : سأ لوين مث

 كثرية يه اليت ومصلحهتم الآخرين راحة سبيل يف اجلزيئ حبقه يضحي منصفا   يكون احملق ان: هلم قلت

 .الصخب فزيداد بشئ، يضحي ال وأ انين مغرور ال غلب عىل فهو املبطل اما. وكبرية

*  *  * 
#380 

 !اخويت

 واكرثمك اضعفمك فأ ان. والتحمل والصب وانالسل مدار من الصغرية الرسائل يف كتب ما وابمعان مكررا   اقرأ وا

 ابدا   امتعض مل والشكر امحلد فـلهل. الضيق ذكل احتمل هللا بفضل انين االّ . الضجرة املصيبة هذه من نصيبا  

 عىل مضنا   التبعات وأ لقوا انفسهم عن دافعوا ممن ايضا   اجضر ومل. عيلّ  لكها والتبعات الاخطاء حيّملون ممن

 .املسأ ةل وحدة ابعتبار علينا هاومّحلو  امجلاعة

 .الصب هذا يف يب الاقتداء فارجو  هللا يف اخوة حنن دمنا مفا

*  *  * 

 ! ادلنيا هذه مضيف يف احصايب واي الاوفياء الاعزاء اخويت

 وسط اليدين مكبل واان احملمكة اىل معا   سوقنا يف - العزيزة القدمي سعيد مبشاعر - الليةل هذه  فكرت لقد

 :القلب اىل ُأخطر وجفأ ة. شديد غضب فانتابىن الابيض، ابلسالح مدججني جنود

 ال ما نظر يف هؤالء ل ن. واحلدة ابلغضب ال والرسور، ابلفخر امللكل ابلشكر املشهد هذا اس تقبال ينبغي

 واهل الضامئر واحصاب الناس من احلقيقة واهل والروحانيني واملكل الشعور ذوي من والحيىص يعد

 واحلقيقة احلق سبيل يف العرص هذا يتحّدون اذلين امليامني الابطال قافةل مبظهر يظهرون التحقيقي، الاميان

آن راية ورفع رون الهيم، متوهجان الرابىن والرىض الآلهية الرمحة ان وحيث. والاميان القرأ  نظرهام يف وي قدَّ

 .السائبني السفهاء من رشذمة قبل من الآتية الاهانة لنظر أ مهية وال قمية فال والاجعاب، ابالس تحسان
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 عظمي ابنرشاح شعرت بيامن. شديدا   ضيقا   استشعرت - املرض بسبب - ابلس يارة ذهبت عندما انين حىت

 قلته ما اكرر. الرس هذا من انش ئة احلاةل تكل ان مبعىن.  مثلمك اليدين مكبل السوق اثناء معمك كنت عندما

 :مرارا  

 رسائل طالب مثل الثواب أ عظم وينال املشاق أ قل احلق سبيل يف تحملي  من التارخي يف اليشاهد انه

 .ايضا   زهيدة فهىي مشاق من حتملنا مفهام. النور

*  *  * 
#381 

 س بحانه ابمسه

ّبح   ِاالّ  يَشء   ِمن   َوِان  ) ِدهِ  ي س َ  (حِبَم 

 ! الاوفياء الاعزاء اخويت

 :هتنيجب  مهنا والهترب هذه مصيبتنا من النجاة الصعوبة من اكن

لهىي القدر ليطعمنا هنا، اىل اجملئ من لنا البد اكن: اوالها  افضهل هو الوضع فهذا اذن. لنا قّسمه ما هنا اال 

 .خريا   واكرثه

 حىت. الخالص ولكن هبا شعرت فقد. لنا حيكت الىت والش باك املؤامرة من اخلالص من نمتكن مل: اثنيهتا

 احلكمي عبد الش يخ ان
1
 ابطل هذه مصيبتنا يف لبعض بعضنا شكوى ان مبعىن. ينجيا مل عبدالباىق والش يخ 

 .النور رسائل عن الاعراض من ونوع مرض، وهو معىن، وال هل، أ ساس ال

 الاستياء مث ومن املصيبة لهذه سببا   وخدمات اعامل من اخلواص الاراكن اظهره ما جعل من حذار حذار

 من أ دىه معنوية مصيبة وتكل. الاميانية احلقائق تعمل عىل وندامة النور رسائل عن ختلف فهذا  مهنم،

 .املادية املصيبة

 ثالثني او بعرشين منمك َ   لك من اكرث املصيبة هذه يف نصيبا   ىل ان من ابلرمغ  انه ابهلل مقسام   اطمئنمك فاان

 ذر،ابحل أ خذه وعدم اخلدمة يف فعاليته جراء ومن خالصة بنيّة املصيبة هذه سبّب ممن اس تاء فال درجة،

 عىل لالعرتاض معىن ال وكذا. اس تاء وال مهنم امتعض فال امثالها بعرشة املصيبة هذه تضاعفت لو حىت بل

 .للرتممي قابل غري النه. فات ما

 يومئ انه عن فضال   املادية املصيبة عليه لتس تقر القلب يف جذرا   ويكون املصيبة يضاعف القلق ان! اخويت
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لهىي القدر جتاه نقدوال  الاعرتاض من نوع منه ويشمّ   .الالهية الرمحة جتاه  االهتام من نوع وهو اال 

--- 
1
 مدرسة أ سس س نة، عرشين مدة للعمل طلبا   وتركيا العراق ساح( 1541 - 1714) الاروايس احلكمي عبد الش يخ  

 العاملية رباحل ىف الروس قاوم. التصوف ىف رفيعة مزنةل هل. س نة عرشين فهيا ودّرس تركيا يف الاسالمية للعلوم

 من خاوية اماكن اغلقت بل التاكاي ابواب تغلق مل ادلوةل ان: قال ادلينية، واملدارس التاكاي اغلقت وعندما. الاوىل

 .املرتمج - مديدة مدة منذ نفسها اغلقت قد الاماكن فتكل الروح،

#382 

 فالبد. وحمكة عداةل وفق ليفع ما يفعل القدر وان الآلهية الرمحة من وجلوة جامل هجة شئ لك يف دام مفا

 ابلعامل مساس وذات الزمان هذا يف مقدسة وظيفة سبيل يف الهينة ابملشقات الاهامتم بعدم ملكفون اننا

 .عامة الاساليم

*  *  * 

 (اليمك كتابهتا اس توجبت احوايل من بس يطة اعتيادية جزئية حاةل)

 !اخويت

 .كثريا   هذا جربت وقد. ومترضين شديدا   تأ ثريا   يفّ  وتؤثر تصيبين العني ان: اتمة قناعة اقتنعت انين

 يدخل النظر: )املشهورة القاعدة حسب ولكن الاحوال لك يف رويح  مصمي من مصاحبتمك احب فاان

( القب والرجل القدر امجلل
1
ما ايلّ  ينظر اذلي الن. والنظر العني تصيبين   او شديدة، بعداوة ينظر انه ا 

 يف الاصابة خاصية حيملون اذلين الناس بعض دِلى موجودان ايضا   النظرين فالك والاحرتام، ابلتقدير

 .دامئا   برفقتمك احملمكة أآيت فال مرافقتمك، عىل يرَغوين ومل املس تطاع من اكن اذا ذلا نظرمه،

*  *  * 

 ! الاوفياء الاعزاء اخويت

وا أ ن   َوَعىَس ) الكرمية الآية مضمون حسب َره  وَ  َشي ئَا   تَك   (111: البقرة) (لمَك    َخري    َوه 

 وحتدهيا عنّا، الناس أ غرب اايدي اىل رسية الرسائل اكرث بلوغ فان( هللا اختاره فامي اخلري) املقررة والقاعدة

 القاعدة س تار حتت من تنسل جعلهتا.. ادلوةل مناصب اعىل يف مه َمن   اخطاء واظهار املتكبين، ل عىت

 علموا قد حال لك عىل ولكن النور رسائل قضية اس تصغار الآن اىل رضالغ اكن فقد. "تنورت رسا  " املقررة

 ويلجئ للرسائل جديدة ابهرة فتوحات اىل السبيل يفتح لالنظار جلهبا  وان جدا ، عظمية قضية اهنا
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--- 
1
 متفق ةالزايد بدون حق العني وحديث مرفوعا ، جابر عن نعمي ابو رواه «القب والرجل القدر امجلل تدخل حق العني  

 (.1/81 ،1858 اخلفاء كشف عن ابختصار... )ضعيفة والزايدة هريرة، اىب عن عليه
#383 

 "شهر اسيك" حممكة يف املرتددين من كثريا   نورت اهنا حىت. واهامتم ابجعاب قراءهتا اىل اعداءها كذكل

 فتوحاهتا املقدسة دمةاخل تكل وس ت ظهر. رحامت اىل تكل مشقاتنا فبّدلت. وانقذهتم واحملتاجني واملتحريين

 .عديدة ومراكز كثرية، حمامك ويف اوسع ساحة يف املرة هذه  هللا ابذن

 بتأ ثريها الاخرى املؤلفات تش به ال فهى  هبا، الهيمت ان ميكن ال النور رسائل بيان اسلوب يشاهد من ان نعم

 .واملشاعر النفس ايضا   تســّخر بل وحدهام والقلب العقل يف

 الامارة نفيس حىت النه. رضر فيه اان، براءيت ولكن احلقيقة هذه اليرض عنمك والافراج ساحتمك تبئة ان

 الامر لزم اذا بل وحدها ادلنيوية الحبياىت الاساليم العامل متس واحدة حقيقة الجل احضي ابن قبلت قد

سعاد سبيل يف ايضا   وسعادهتا الاخروية حبياىت  .النور برسائل الاميان اهل ا 

*  *  * 

 !الصادقني الاوفياء الاعزاء اخويت

..  "لنا واغفر": يضم اذلي دعايئ من( الصادقني) لكمة رفعت اذ اايم، بضعة منذ ادعيىت احد غريت   لقد

رم لئال وذكل. احياان   مرة مائة الآن حلد اكرره كنت واذلي. "الصادقني النور رسائل طلبة وفّق" أ و  من حي 

 ظاهرا   منّا ويتبأ ون الرشعية ابلرخصة العمل اىل مضطرين انفسهم يرون اذلين الاخوة اولئك الادعية تكل

 .والوفاء العزمية خيالف موقف واختاذ ويأ س جضر من املثارة والش هبات الضيق يسببه مما ،

*  *  * 

 !عيل احلافظ العزيز ايخ

آمني. الشفاء يرزقك ان تعاىل نسأ هل ملرضك، الهتمت  يف العبادة من ساعة لك الن كثريا ، غامن راحب فانك. أ

 خفيفا   وابء   ان علام  . اليك ل رسهل بعضه فدليّ  ادلواء اىل حمتاجا   كنت فان. ساعة عرشة اثنيت مبثابة السجن

 ففي. الاوساط يف منترش
#384 

 من شيئا   فأ خذت ذكل يف يل معينا   اصبحت ولعكل.. بالشك أ مترض احملمكة اىل فيه اذهب اذلي اليوم
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 .منه بدال   ميوت او اخيه من بدال   احدمه فيمترض سابقا ، خارقة بطوالت حتدث اكنت كام مريض،

*  *  * 

 "وقت انسب ويف مجيل عزاء"

 !الاوفياء الاعزاء اخويت

انّ ): نقول مصيبة للك انّ  هلل ا  ليهِ  وا   (191: البقرة) (راِجعون ا 

 الن "دنزييل" مقبة واهئن "عيل ظاحلاف" املرحوم اهئن ولكين. النور رسائل واعّزي واعّزيمك نفيس اعّزى

 اىل اكملالئكة صاعدا   القب، يف جسده ترك قد اليقني، عمل "المثرة رساةل" حقيقة ادرك اذلى الرائد اخاان

 والسكون الراحة اىل وخدل اليقني، وحق اليقني عني مقام اىل الارتقاء الجل الارواح، وعامل النجوم

 .الاداء حق اّداها اليت وظيفته عن مترسحا  

 املكتوبة النور رسائل حروف مجيع بعدد اعامهل جسل يف حس نات يكتب ان الرحمي الرمحن هللا نسأ ل

آمني. واملقروءة  .أ

آبيب ويزنل آمني... روحه عىل بعددها رمحته شأ  .أ

آمني.. القب يف هل لطيفني مؤنسني النور ورسائل الكرمي القرأآن وجيعل  .أ

آمني.. منه بدال   نيعامل بعرشة "النور" مصنع اىل وحيسن آمني.. أ آمني.. أ  .أ

 من لسانه،راجني عن عوضا   لسان الف مس تعملني اان، اذكره كام ادعيتمك، يف اذكروه اخويت فيا انمت اما

 .واحد ولسان   واحدة حياة من فقده عام بدال   لسان والف حياة الف يكس به ان تعاىل رمحته

*  *  * 
#385 

 !الاوفياء الاعزاء اخويت

 لطلبة الرفيع املقام رشف نيل من لنا يرّس  ما والشكر،عىل امحلد من يتناىه ال مبا وتعاىل س بحانه هللا حنمد

 .الغريب واملاكن العجيب الزمان هذا يف بوساطتمك اجلليةل واعامهلم العلوم

 اثناء يتوىف عندما للعلوم تواق جاد عمل طالب ان القبور، كشف اهل مبشاهدة  عديدة بوقائع ثبت ولقد

 املشهورين القبور كشف اهل احد ان حىت. ادلرس ويزاول ي رزق حيا   - اكلشهداء - نفسه يرى لها، حتصيهل

 القب، يف والنكري املنكر الس ئةل والنحو، الرصف لعمل دراس ته اثناء متوىف عمل طالب اجابة كيفية راقب قد
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 النحو، عمل وفق عىل وذكل به،خ:  ربك مبتدأ ،: َمن: اجاب ربك؟ من: املكل سأ هل عندما انه فشاهد

 .العمل يتلق  املدرسة يف مازال انه نفسه حيسب

 :احلادثة هذه عىل فبناء

 طالب هيئة عىل وهو احلياة، يف دأ به اكن كام النور برسائل مهنمك "عيل احلافظ" املرحوم ان اعتقد فاين

 .حياهتم طمن ويزاول حقا   الشهداء مرتبة تس من وقد واسامه، عمل ارفع يتلق  عمل

 :قائال  ( محمد احلافظ)و( زهدي محمد) ملثيهل وادعو ادعييت، يف هل ادعو القاعدة هذه عىل وبناء

 الفرح بكامل النور رسائل مضن القرأآن وارسار الاميان حبقائق لينشغلوا القيامة يوم اىل هؤالء خسر ايرب

آمني... والرسور  .هللا شاء ان. أ

*  *  * 
#386 

 س بحانه ابمسه

 !الاوفياء الاعزاء اخويت

 قد املرحوم ذكل ان واحسب. عنيفا   هزا   فراقه أ مل هّزين وقد "عيل احلافظ" الاخ نس يان اس تطيع ال انين

 به قام مبا امثالمك قام ان فلوال. احصاهبم من بدال   احياان   يتوفّون مضحون اشخاص اكن كام مين بدال   رحل

 ومه وارثيه، تذكرت لكام وانين. كبري رضر ولالسالم للقرأآن العمل لَلحق نسقه، وعىل جليةل خدمات من هو

 .والانرشاح للرسور ماكهنا وتركت الآالم تكل زالت انمت،

 حبياته اخوان اليه ذهب اذلي البزخ عامل العامل، ذكل اىل لذلهاب شوق حاليا   دليّ  يتودل أ ن حمري ل مر وانه

 .أآخر مشهد لروىح وانكشف املادية بل املعنوية

 ونتجاذب التحيات هلم وهندي هنا، مازلنا وحنن ابملراسالت "اس بارطة" يف اخوتنا مع ونتسامر نتحاور اموك

 مثل نظري يف اصبح قد "عيل احلافظ" فيه سكن اذلي البزخ عامل كذكل ، معهم احلديث اطراف

 فتأ سفت( تويف اي)هناك اىل الليةل هذه احدمه رحل قد انه مسعي طرق حىت. "قسطموين"و "اس بارطه"

 وسائط اىل الحاجة: القلب اىل ا خطر مث ؟"عيل احلافظ" اىل السالم معه ابعث مل ِلمَ : مرات عرش من اكرث

 !ويس تمل يأ يت انه عن فضال   اكلتلفون، رابطته فان. السالم ال بالغ

 .مغادرهتا يف ارغب فال "دنزييل" مدينة ايلّ  حبّب قد العظمي الشهيد ذكل ان
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 ومه هللا، ابذن تدوم والنور الاميان سبيل يف خدمات من( محمد احلافظ)و( زهدي محمد)و هو اجنزه ما ان

 .اجنازها يف يعاونون ورمبا ، موضع اقرب من يشاهدوهنا

 ذينك اذكر فاان - اجلليةل خدماهتم حيث من - العظام الاولياء دائرة دلى رفيعة مواقع اخذوا قد اهنم وحيث

 .هداايان الهيم وابعث الاقطاب سلسةل نمض( محمد احلافظ) مع االثنني

*  *  * 
#387 

 !الصادقني الاعزاء اخويت

 وسرتها الآخر للبعض بعِضمك   نقائص عن الطرف لغض اكف وثبات ووفاء اخالص من به تتحلّون ما ان

 النور رسائل بسلسةل املوثوقة الاخوة رابطة وان. واملشقات املضايقات هذه ثقل حتت ترزحون وانمت

 عىل احلس نات رحجان حسب بينمك فامي والصفح ابحملبة التعامل فينبغي  سيئة، بأ لف تذِهب عظمية ة  حلس ن

 وخبالف. احلس نات برحجان السيئات الالهية العداةل   ت ذهب حيث الاعظم احلرش يف هو كام السيئات

 يكون والضيق، رالضج من النامجة املرضة والااثرة واحدة، سيئة ازاء الغضب وسورة الانفعال فان ذكل

 .مضاعفا   ظلام  

آمة الضجر تزيلوا ان هللا نسأ ل  .السلوان وبث الرساء يف الآخر البعض بعضمك مبعاونة والسأ

*  *  * 

 !الاوفياء امليامني الاعزاء اخويت

 .الان حلد مثهل أ ر مل مسّمم شديد مرض من انتابين ما هو اايم بضعة منذ معمك حماوريت عدم سبب ان

 الاقوايء الثابتني ابخويت وافتخر حيايت، من رمق أآخر اىل النور رسائل ابمس وجل عز هللا اشكر فأ ان

 "النور" دائرة مضن يزتعزعون ال اذلين العاملني
1
 "الورد" ودائرة 

1
. "قسطموين" يف املضحني الاوفياء مع ،

 الآن مّت  لو وحىت. ذابع من علينا الظلمة يصّبه ما مجيع ازاء معهم القوي واملرتكز التام السلوان وأ جد

 .موجودين داموا ما هبيج، وقلب رحب بصدر ال جل الس تقبلت

 أ لقوين ذلا امليدان، يف واابرزمه احتدامه وك نين اصال ، لها اساس ال واوهام شكوك تساورمه ادلنيا اهل ان

لهىي القدر بيامن. السجن غياهب يف هم مل ل نين السجن، يف أ لقاين اال   .اصالهحم احاول ومل اخلري اىل ادع 

--- 
1
 .املرتمج. عىل احلافظ مقدمهتم وىف «كوي اسالم» قرية ىف النور طالب من مجموعة املقصود: النور دائرة  
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2
 .املرتمج -.خرسو مقدمهتم وىف «اس بارطة»ىف النور طالب من مجموعة املقصود: الورد دائرة  

#388 

آنقرة" يف السلطات لطالبت حفسب، أ حبيت من بضع مع السجن يف لبثت ولنئ  هتم علنية حمامكة ابجراء "أ

 ابحلروف "ادلفاع" من واجزاء "المثرة" رساةل من عدة نسخا   هللا شاء ان  وسرنسل. الاساليم العامل

 .املهمة العليا املراجع اىل اجلديدة،

*  *  * 

 !الاوفياء الاعزاء اخويت

 أآخر وقسم. عامة مواضع اىل واليتوجه جزئيا ، وال خاصا   ليس متشاهبات، النبوية الاحاديث من قسام   ان

 حمددة ومواضع فقط واحدا   زماان   الاسالمية الامة تصيب الىت ادلينية الفنت من يبنّي  الاحاديث من

 .لها مثاال   والعراق اكحلجاز

 واجلبية والروافض اكملعزتةل  ابالسالم ارضت كثرية ضاةل فرق العباس يني زمن يف ظهرت احلقيقة ويف

 حنبل بن امحد والامام ماكل اكالمام العظام الاسالم امئة امخد وقد. املتسـرتين واملالحدة لزاندقةوا

 البغدادي واجلنيد الكيالين والش يخ الغزايل والامام
1
 .والعقيدة الرشيعة جمال يف  دبّت اليت الفنت تكل انر 

 اوقعت قد املتسرتة الضاةل الفرق كلت فان الامياين الظهور هذا عىل س نة ثالمثائة مرور من الرمغ وعىل

 عيل والامام الرشيف احلديث اشار وقد. الس ياسة طريق عن خان وجنكزي هوالكو فتنة يف املسلمني

 اخبت فقد الفنت اعظم هذا زماننا فتنة اكنت وملا. وبتارخيها رصحية اشارة الفتنة هذه اىل عنه هللا ريض

آنية واشارات متعددة رشيفة احاديث  .بتوارخيها عهنا ريةكث قرأ

 حادثة يبني لكية، بصورة الامة عىل متر اليت الاحداث رشيف حديث   يبنّي  عندما هذا، عىل وقياسا  

 عىل معانهيا التدرك قد املتشاهبة الاحاديث هذه مفثل. اللكي ذكل من مكثال بتارخيها - احياان   - واحدة

 احلقيقة هذه واظهرت. الاحاديث تكل تأ ويل واحضا   اثباات   النور رسائل اجزاء اثبتت وقد الصحيح، الوجه

 . "اخلامس الشعاع"و "والعرشين الرابعة اللكمة" من لك يف واصولها قواعدها مع

*  *  * 

--- 
1
 وتويف ودل. الطائفة س يد وزاهد، صويف(: 1510/هـ158 ت()القواريرى الزجاج القامس ابو) محمد بن جنيد هو  

 .السقطي الرسي خاهل عن الصوفية والعلوم الثوري سفيان عن ةالفقهي العلوم تلق  ببغداد
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#389 

 !الاوفياء الاعزاء اخويت

 .الوفاء وعدم ابالاننية بعضا   بعضمك يهتم لئال حقيقة لمك ابني ان قليب اىل أ خطر لقد

 من بشدة يشكو انه منه رأ يت الامارة، نفسه وامنحت الااننية ترك قد عظمي ويل من - يوما   - رأ يت لقد

دامة ل جل انه يقينا   عرفت مث. الامر يف حفرت. الامارة النفس  تتحّول العمر هناية اىل علهيا املثاب اجملاهدة ا 

 .واملشاعر العروق اىل مبوهتا  الامارة النفس اعتدة

 .الامارة للنفس الوارث الثاين العدو هذا من  العظام الاولياء اولئك يشكو وهكذا

 مه ممن بعضا   ان بل. بنفسها ت شعر يك ادلنيا هذه اىل تتوجه ال املعنوية واملزية  قاموامل القمية ان عن فضال  

نعم الهيا   احساان   يستشعرون ال الهنم وافالسا   وجعزا   ضعفا   الناس اكرث انفسهم يعّدون املقامات، اعىل يف  ا 

 ال الكامالت مدار  العوام نظر يف تعتب اليت والانوار والاذواق والكرامة الكشف ان عىل يدل مما. علهيم

 من واحدة ساعة بيامن انه احلقيقة هذه وممايثبت. املعنوية والقمية املقامات لتكل والمدارا   حماك   قطعا   تكون

 تكل حصايب لك يف تبدو ال واعتاكفه، معاانته من اايما   بل ويل حياة من يوما   تعادل كرمي حصايب حياة

 .الاولياء دلى هو كام كشفوال  املعنوية اخلارقة احلاالت

 !اخويت فيا وهكذا

 ومن ابلنفس، الآخرين قياس زاوية من ابلسوء الامارة نفوسمك ختدعمك لئال انفسمك وراقبوا جيدا   تأ ملوا

 .طالهبا التريّب  النور رسائل ان يف الش هبة تساورمك وال ابلآخرين، الظن سوء حيث

*  *  * 
#390 

 !الصديقني الاعزاء اخواين

 ذكل كتب فقد. أآخر ثوب يف السافر الكفر واظهر وهجه عن النقاب( الرتبية) املعارف وزير كشف لقد

 ادلائرة، تكل اىل ارسالها يف افكر اكن مل انين والواقع. الاخرية دفاعاتنا يتسمل ان قبل اخرى بوس يةل البيان

الّ   متعصبا   وزيرا   الن. ومالمئا   وراي  رض  اكن ارسالها ان اتضح فقد واس تحساهنم اخواننا توصية عىل بناء انه ا 

 املرسةل اخلاصة الرسية والرسائل الاوراق تكل امام اليد مكتوف يظل ان الميكن ادلرجة هذه اىل لالحلاد

آنقرة" اىل  عىل الصاعقة وقع للطعن القابةل غري املرافعات تكل وقعت ولقد. الاكرتاث بعدم يقابلها أ و ،"أ

 .حدث ما وحس نا  . رأ سه
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 .ايضا   ادلائرة تكل يف النور رسائل مع متعاطفا   قواي   تيارا   هللا ابذن الرسائل تكل تبعث ولسوف

 رضب َّ  الا هو ما البعض ذلكل الاستسالم فان. بيّنا ما حنو عىل الناس بعض حقيقة مادامت! ا خويت

 من بلغوا قد الهنم. ادلين من انسالخا   يعد بل الاسالم، اىل الانامتء عىل ندامة يعتب بل ، الانتحار من

 قلبك دع: يقولون وامنا واملصانعة، والاستسالم الطاعة جمرد امثالنا من  يرضون ال حدا   لالحلاد التعصب

 .وحدها لدلنيا وامعل ومضريك ووجدانك

 وترك وجل عز هللا عىل والتولك النفس وضبط املتانة  كامل عىل احلفاظ سوى كهذا وضع جتاه يسعنا وال

 .صناديق اربعة يف وصلهتم واليت قوية حبقائق علهيم النور رسائل لظهور ادلعاء مع س بحانه يتهعنا اىل الامر

ضامر او اواجملافاة الهترب وراء من اطالقا   جدوى ال ابن مرارا   التجارب افادتنا وقد ، هذا  مشاعر ا 

 اوحىت هلم ستسالمالا أ وحماوةل النور رسائل عن الابتعاد من كذكل فائدة وال ، لبعض بعضنا الاستياء

 .ابلتجارب هذا الزمان اثبت وقد. هبم الالتحاق

بنه عىل تدل أ مر  عىل دلت ان الفرئان خوف الوزير ذكل خماوف فان شئ من يكن مفهام! ابدا   التقلقوا  ج 

 .النفس عن وادلفاع للتنصل اضطراره  عىل داللهتا بقدر الاعتداء حماوةل عىل تدل ال ويه وضعفه،

*  *  * 
#391 

 س بحانه ابمسه

 !وقميته التولك ملاهية املدركني الثابتني الاوفياء الاعزاء اخويت

 انين االّ  خلت، س نة عرشين منذ عهنا الاس تفسار وال الصحف من حصيفة اية قراءة يف الرغبة يل تكن مل

: فادركت - الضعفاء اخواننا من عدد رغبة عند نزوال   و الاسف مع - جريدة يف موضوع عىل اّطلعت اليوم

 يف فريد الساحة، يف ن شاَهد  حنن كنا وملا. والعلن اخلفاء يف  اخلطر دورها تلعب امهيهتا لها تيارات ان

 .التيارات تكل مع عالقة لنا ان احلس بان

 مع  للجرح القابةل غري القاطعة لدلالئل واحلامةل صناديق اربعة يف املرسةل النور لرسائل تكون ان هللا نسأ ل

 .والاسالم والقرأآن ولالميان لنا ابخلري تبرش نتاجئ  ادلفاع دفاتر من مجموعة

 مجيع طلب اىل انقرة اضطرت ذلا فهيا، تدخلنا عىل اكن دليل اي علينا يثبتوا ومل دنيامه، ابمور نتدخل مل اننا

 .علهيا التحقيق الجراء النور رسائل
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 ميكن ال مبا النور لرسائل العمل يف الرابنية نايةالع  جتيل الآن اىل شاهدان وقد هذه، يه احلقيقة دامت مفا

 مهنا لك حتشد العاملية  الس ياس ية التيارات دامت وما ، لكيا   ام اكن جزئيا   هبا منا لك   شعر وقد ، اناكره

لهىي ابلقضاء  الرىض عىل االّ  النقدر وحنن الآخر، جتاه قواها  السايم العظمي والسلوان بقدره والتسلمي اال 

آن لالميان العمل نم النابع  وعدم والاضطراب، القلق عدم هو معهل لنا ينبغي ما أ لزم فان.  والنور والقرأ

 وعدم ابلتولك، املصيبة هذه واس تقبال اخلوف، وعدم املعنوية، روحه وامداد الآخر منا لك واس ناد اليأ س،

 ما اس تصغار ليناع  بل صغرية، حبة لك ويس هتولون جزافا   يطلقوهنا اليت الصحف ابقوال الاكرتاث

 .امور من اس تعظموه

 نعم،. والضغوط الظروف هذه وحتت الزمان هذا يف وخباصة ادلنيوية، احلياة لهذه امهية ال انه!  ا خوىت

 .يصيبنا ما لك ابلرىض لنس تقبل

*  *  * 
#392 

 س بحانه ابمسه

 !الصادقني الاعزاء اخويت

 :يقولون فهم. الصورة هذه عىل وهو. نفسهما به يسلون مجيال   سلواان   اخواننا من بضعة وجد لقد

 عرش بل س نني بضع علهيا ويصبون املصيبة هذه يتحملون ابلسجن، العهد احلديث اخواننا من قسام   ان"

 من جنوان لقد هلل محدا  : بعضهم يقول بل. ساعتني أ و ساعة يف اقرتفوه مرشوع غري معل جراء من س نني

آاثم  بوساطة اميانية وخدمة جدا   مرشوع معل جراء من خرّي، وعنت ضيق من اذن نشكو فمل َ . اخرى أ

 "اشهر؟ بضعة يس تغرق النور، رسائل

 .فيمك هللا ابرك الف الف:هلم اقول بدوري واان

 س نوات، عرش او مخلس  غريه واميان اميانه انقاذ بنية املشاق من شهور عرشة او مخسة املرء مقاساة ان نعم

 .رفيعة فكرية وعبادة سامية خرّية حلوة خدمة سبيل يف اعزتازو  وافتخار شكر مبعث هو امنا

( النعم محر من كل خري   رجال   بك هللا هيدىَ  لنئ) رشبف حديث يف ورد ولقد
1
 اذلين عدد يف فتأ ملوا 

 يف أ و هنا سواء وكتاابتمك خدماتمك بوساطة الرهيبة الش هبات اعاصري من امياهنم - سينقذون أ و - ينقذون

آنقرة يف أ و لكها دالبال ارجاء  .التام والرىض والامتنان الصب خالل من ربمك فاشكروا. أ

ذا آنقرة يف احلامك امجلهورى الشعب حزب ارصّ  ما وا   واملرسةل الرصينة احلجج ذات النور رسائل جتاه وعاند أ
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 ويعين. السجن هو لنا ماكن افضل ان يعين فهذا. معها ابملصاحلة علهيا واحلفاظ حاميهتا حياول ومل. هناك اىل

 وعندئذ  . ل قواهلم اخلضوع اىل س تضطر احلكومة وان والش يوعية، الزندقة بني وّحدوا قد امللحدين ان ايضا  

 .ابلهجوم واملعنوية املادية املصائب وتبدأ   معلها، ويتوقف امليدان من النور رسائل تنسحب

*  *  * 

--- 
1
 هللا صىل النىب دعاء ابب: اجلهاد وىف خيب، غزوة باب: املغازى ىف البخارى اخرجه حصيح، حديث من جزء  

 عليه هللا صىل النىب احصاب فضائل وىف رجل، يديه عىل اسمل من فضل وابب والنبوة، الاسالم اىل وسمل عليه

 .1401 برمق ومسمل 9/111 امحد واخرجه. طالب ايب بن عىل مناقب ابب: وسمل

#393 

 س بحانه ابمسه

مِ  نِ  هللا بِس  مح  حميِ   الرَّ  الرَّ

رَشَ  ايَ ) ن ِس  اجِلنّ  َمع  ل   يَأِْتمك    أ لَم   َواال  س   (110: الانعام) (ِمن مك    ر 

 يف الاشاكل حلل ورد سؤال عن اس تاذان جواب

 الآية مفهوم هو كام ايضا   اجلن من الرسل بعثة صدد

 .الكرمية

 !العزيز ايخ

 الضالةل ش باك من الانسان انقاذ النور، لرسائل هممة امه اكنت ملا ولكن كبرية، امهية هذا لسؤاكل ان حقا  

 البحث ابب تفتح فال املسائل، هذه مثل بلوغ دون حيول الاولوية تسلسل فان املطلق، الكفر وظلامت

 فهيا يساء قد احملجوبة الغيبية الامور هذه مثل ل ن كثريا ، فهيا يبحثوا مل ايضا   الصاحل السلف ان علام   فهيا،

آرهبم وس يةل يتخذوها ان املاكرون عويس تطي الاس تعامل  املغناطيىس التنومي احصاب خيادع مثلام. اذلاتية ملأ

 الامور هذه مثل يف يبحث ال ذلا اجلن، عن ال خبار تلقّي ابمس هبم ويغررون الناس احلارض الوقت يف

 .ادلين اىل يساء لئال كثريا ،

 .وسمل عليه هللا صىل الانبياء خامت بعد اجلن يف نيب يبعث مل انه مث

 مفهوم لتبطل قاطعة حبجج والروحانيني اجلن وجود الثبات الزمان هذا يف سعت قد النور رسائل ان مث

 تفاصيلها امر اتركة الثالثة ابدلرجة املسائل هذه اىل فنظرت. البرشية يف الطاعون رساين الساري املادية
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 .للآخرين

 .املسأ ةل هذه وحيل "محنالر  سورة" فيفرّس  النور طالب احد هيئي هللا ولعل

*  *  * 
#394 

 س بحابه ابمسه

 !الاوفياء الاعزاء اخويت

انّ ): نقول مصيبة للك انّ  هلل ا  هِ  َوا  لَي  ون ا   (191:البقرة) (َراِجع 

 بل وحدها والس بارطة لنا كبريا   ضياعا   ليس( زهدي محمد)و( محمد احلافظ)و( عيل احلافظ) وفاة ان حقا  

 طالب أ حد ضياع عند انه الآن، اىل جرى قد الرابنية العناية جتيل ولكن يم،الاسال للعامل ايضا   ضياع

 .الساحة يف فيظهرون نفسه، المنط عىل الطالب من ثالث أ و مثىن يليه النور،

 وس يظهرون الابطال، اولئك وظيفة يؤدون - أآخر بشلك - جاّدون طالب يظهر أ ن كبري أ مل عىل فنحن

 .العمل من س نة مائة هممة قصرية فرتة يف الثالثة يامنيامل  اولئك ادى فلقد.هللا ابذن

آبيب علهيم يزنل ان هللا نسأ ل آمني.. ونرشوها وكتبوها قرأ وها اليت النور رسائل حروف بعدد رمحته شأ  .أ

 ومحمد عيل للحافظ رفيقا   جعلته قد بدوري واان الطيبة، وقريته( محمد احلافظ) اقرابء اىل التعازي عين ابلغوا

 رفيقا   كذكل عاكف احلافظ جعلت وقد. الاقطاب اساتذيت أ سامء بني الثالثة اولئك أ سامء متومض زهدي

 .ولطفي لعاص

*  *  * 

 س بحانه ابمسه

 !الاوفياء الاعزاء اخويت

 مجيع يف ي لقّن الرهيب امليت الرجل ذكل حمبة ل ن. هللا اختاره فامي واخلري خري، هذه مسأ لتنا تأ خري يف ان

 العامل يف جدا   وجفيعا   أ لامي   تأ ثريا   احلاةل هذه وس تؤثر. عامة الشعب اوساط ويف احلكومية ائروادلو  املدارس

 .املس تقبل ويف الاسالىم

 وتظهر تثبت الىت النور رسائل عىل - عنه يتخلون من أآخر ومه - معه عالقة هلم اذلين اولئك حصول ان مث

 من الوف   دخول جتعل حبيث هممة حادثة وامعان، بلهفة وقراءهتا الرجل، ذكل ماهية حول قاطعة جحجا  
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 سوقهم حىت بل السجن يف امثالنا
#395 

 عتوا   املمتردين اكرث الاقل يف تنقذ الهنا الاساليم، ادلين عن اذلود سبيل يف رخيصا   زهيدا   الاعدام اىل

 وجتاوزمه اجلرئ تعدهيم من وحيدّ  فيه، مشكوك كفر اىل وخترهجم ادلين عن والارتداد املطلق الكفر من

 .املتعنت

 "الابطال رؤوس ماليني افتدهتا حلقيقة فداء   رؤوس نا ولتكن"

 نتخىل فال الهناية، حىت نثبت اننا هبا اعلنا مرافعيت، ختام احملمكة يف وجوههم هبا صدعت   اليت امجلةل هذه

آمل ادلعوى، هذه عن   فتجملوا الآن، حىت ومصدمت صبمت قد دممت مفا عهنا، يتخىل من فيمك يكون االّ  وأ

 مضادة عنيدة حركة هناك تكون ولن.. بعد تنهتيا مل هنا ووظيفتنا الرزق من قسمتنا فان والتحمل ابلصب

 حبجج "المثرة رساةل" اثبتهتام الذلين ادلامئ املنفرد والسجن الابدي الاعدام مسكل عن دفاعا   النور لرسائل

 .والرسور الفرج مفتاح والصب. الرتك أ و للمصاحلة وس يةل عن ست بحث بل اناكرها، الميكن دامغة

*  *  * 

 س بحانه ابمسه

 !الاوفياء الاعزاء اخويت

: ويهتموننا واملذلات واملتع احلضارة ومباجه احلياة وسائل عىل ابيدهيم قبضوا قد العذاب يسوموننا اذلين ان

 أ و ابالعدام يعاقبوان ان يريدون هنما حىت ذكل، عىل يدينوننا بل احلياة، من الطراز بذكل نعبأ   ال اننا

 .ذلكل قانونية جحة جيدون ال ولكن السجن، من مشددة بعقوابت

  قوة من منكل ما بلك ايضا   ونسع  الباقية، احلياة دون س تار هو اذلى املوت عىل ابيدينا فنقبض حنن اما

نقاذمه . ادلامئي املنفرد والسجن بديالا الاعدام ومن علهيم احلمك ومن احلقيقية، املسؤولية تبعات من ال 

آنقرة" اىل املرسةل القوية الرسائل بسبب عيلّ  العقوابت اشد اصدروا اذا أ هنم حىت  نفيس وكذا قليب فان "أ

 اعدام من الاحاكم تكل يصدرون اذلين اولئك جنا اذا يب الصارمة العقوابت تكل انزال عىل تطاوعاين

 .الرسائل تكل بسبب املوت
#396 

 علينا القضاء فرييدون مه اما ذكل، دواعي عن هلم ونتحرى العاملني لك يف  احلياة هلم نريد اننا مبعىن

 .ذلكل حبجج ويتشبثون
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 من يوميا   جنازة الف بثالثني واملصدقة اكلهنار جليا   واملشاهدة اكلشمس الظاهرة املوت حقيقة ان االّ 

 .انفرادي جسن من الفا   وثالثني ابدي اعدام من الفا   ثالثني الضالةل ل هل وتبني تعلن البرش،

 (91: املائدة) (الغالب ون مه   هللا حزب فا نّ ) الكرمية فالآية. يقضون مامه ليقضوا اماهمم، مغلوبني لس نا اننا

 ...س نة  عرشة اثنىت منذ علهيم بظهوران تبرش

 للموت الابدي الاعدام نم انفس نا النقاذ نسع  اننا:  وللناس للمحمكة الآن بعد س نقول هكذا ال مر دام ما

 عىل اببه فتح اذلي للقب املظمل ادلامئي الانفرادي السجن من للنجاة وجنهد يرقبنا، واذلي امامنا املاثل

 .دوهنا لمك الحيةل اليت املصيبة تكل من انفسمك انقاذ يف نعاونمك اننا... فيه ويقحمنا لنا، داعيا   مرصاعيه

ن أ ال  والقمية لها امهية ال بل احلقيقة نظر ويف نظران يف الامهية قليةل نظرمك، يف وس ياس ية دنيوية مسأ ةل أ مه ا 

 الرضورية الوظيفة بيامن. بشئ التعنهيم الىت الامور من تعدّ  بل الوظائف، بتكل الهيم يعهد مل اذلين دلى

 .اكفة الاوقات ويف قاطبة الناس مع عالقات لها هبا، نهنمك الىت الانسانية

 .وغلقه القب ابب وسدّ  وازالته اوال   املوت رفع علهيم وازالهتا، رفعها وحياولون هذه وظيفتنا مهل اليروق فاذلين

*  *  * 

 س بحانه ابمسه

 !الاوفياء الاعزاء اخويت

 العنيف وجهومه غضبه جامّ  وقذفه واحلقد ابلغيظ الرتبية وزير انفجار الرابنية العناية جتليات من لتجل   اهنا

 تتخذ ان ننتظر كنا وبيامن. منه مبطن بشعور ذكل اكن بل وكتبنا، اوراقنا ويدرس دفاعاتنا يرى ان قبل علينا

آنقرة"  والعنف، الشدة طور جتاهنا "أ
#397 

 امثال اخلاصة الرسية الرسائل ادلوةل يف املس توايت اعىل تدقيق من والناش ئة املسأ ةل، لعظم ابلنس بة

 به رضابهتا وتزنل املطلق للكفر بشدة تتعرض اليت ايتودفاع "الست الهجامت ذيل" و "اخلامس الشعاع"

 .جشاعة بلك

آنقرة" يف العليا املراجع بتكل اذا ذكل ننتظر كنا بيامن اقول  .ابملصاحلة يتسم مبا بل اللني، موقف تأ خذ "أ

 لكها، البالد تشمل عامة قراءة النور رسائل قراءة يه  هذه الرابنية العناية جتيل من واحدة حمكة ان

 ويف ادلرس، كهذا رفيع درس قراءة ان شك فال وبشوق، ابمعان قراءة ادلوةل يف العليا املراجع يف قراءهتاو 
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 رسائل ظهور عىل قوية وامارة رابنية، عناية يه لكية رفيعة ودوائر واسعة جممتعات ويف ابذلات، الزمان هذا

 .املطلق الكفر عىل النور

 !اخويت

 رسائل ميدان من ابالنسحاب عذرا   ل نفسهم جيدون قد القليةل، املوارد ذوي العوائل احصاب من قسام   ان

 .هبم حلقت اليت والارضار والضيق العنف هذا حتت النور رسائل عن التخيل ورمبا عنا والتنايئ النور

 :فاقول. الافراج بعد الامر تبدل احملمتل، الظن هذا يف افكر كنت فبيامن

 وحتّمل جدا ، النفيسة القمية البضاعة هذه عىل حفاظا   واملعنوية املادية اليةالغ الامثان هذه لك دفع اذلي ان

 للشخص مبرهل لرضرال وانه. مبينا   خرساان   خرس فقد  عهنا ماختىل اذا سبيلها، يف العذاب صنوف

 علينا احلفاظ وترك هبا يتعلق مّعا عالقته وانقطعت النور رسائل اجزاء عن احدمه ختىل ما اذا معا   وللخدمة

 والصةل والارتباط ابلوفاء شئ استبدال عدم ينبغي ذلا ، لكيا   اخلدمة ووّدع الينا العون يد مدّ  عن واجحم

 .احلذر اخذ مع الاميان وخدمة

*  *  * 
#398 

 !الاوفياء الاعزاء اخويت

لهىي، احلفظ من وحامية الرابنية العناية جتليات من لتجل   انه آنقرة يف اخلباء غ لب ان اال   رسائل حقائق امام أ

 ان علام   - مسعت ما حسب - براءهتا قرروا اهنم االّ  والاعرتاض للنقد كثرية اس بااب   هناك أ ن ومع.  النور

 العنيف والهجوم ، هلم تتعرض اليت ادلفاعات وحتدايت اخلاصة، الرسية للرسائل الشديدة القوية العبارات

 ووجود الرتبية، وزارة منتس يب من اخلباء هيئة يف املادية ةالفلسف عىل تربيا عضوين ووجود الرتبية، لوزير

 الشعب حزب وراء  املتسرتة الزندقة منظمة وااثرة( الانقالابت)  الامور مس تحداثت يؤيد كبري عامل

 شديدة اعرتاضات اخلباء هيئة تصدر ان ننتظر كنا بيامن: اقول.. ضدان س نة منذ الرتبية ووزارة امجلهوري

 الرحامنية، والعناية الالهية امحلاية اغاثتنا العقوابت، اقىص بنا تزنل اهتامات واهتامنا - ملذكورةا لالس باب -

 من انقاذان ل جل اهنم حىت الشديدة، الانتقادات عن ورصفهتم النور لرسائل الرفيع املقام هلم واظهرت

 مارت 11 وحادثة شهر اسيك قضية من - سوابق هل س ياس يا   جمرما   كوين عن النظر ورصف العقوابت،

آمر وجود عدم واظهار والعقيدة، لدلين االّ  النعمل وكوننا - املشهورة  :قالوا معلنا، يف س ياىس تأ

 القرأآن خدمة يف اجملدد طور ويتخذ ، ، النبوة وراثة احياان   يّدعي السابق منذ النوريس سعيدا   ان"
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 "روحية جبذبة منجذب ترصف احياان   يترصف انه اي والاميان،

 اذا   فهو لدلين يعمل طاملا اكن ااي   الشخص ان تعين واليت امللحدة الفلسفية التعابري من يه اليت الفقرة فهذه

 !النبوة بوراثة للتجديد يعمل

 واس ناد اخواننا، بعض دلى املفرط الظن حسن ابنتقاد امللحد الفلسف  التعبري ذكل اس تعملوا ولقد

 انزال دون واحليلوةل الس ياسة من تبئيت ل جل العنيف، لكيم ناءاث  ايلّ  والانتشاء الرويح الاجنذاب

 - ايضا   يفّ  ما كرس ول جل التلطيف، من بنوع واعدائنا معارضينا حّدة ختفيف عن فضال   يب، العقوبة

 .الآخرين عىل قياسا   اذلايت، والنفع املصلحة وقصد والااننية يقينا   للجاه حب من - ظهنم حسب

 معىن لك وتزيل التعبري ذكل ازاء الشمس وضوح واحض جواب أآخرها اىل اولها من لكها رالنو  رسائل ولكن

 الااننية ترك هو مسلكنا ابن وميحيه، التعبري ذكل منه يشم
#399 

 يف "اجلديد سعيد" حياة ان عن فضال  . عندان ابلغرور تمن شطحات فال ذلا. ابالخوة والالزتام والغرور

 اىل النظر دون مكررة بدروس اخوانه دلى املفرط الظن حسن وتعديهل هلل، ذللابلت املتسمة النور رسائل

 .معىن التعبريمن ذكل من يشم ما لك تزيل احد، شعور

*  *  * 

 !الاوفياء الاعزاء اخويت

 .والاكتب اخملب يترضر لئال اخلباء، هيئة عليه اتفقت اذلي القرار حاليا   اليمك الارسل

 الضالةل اهل رش من علينا وحتافظ تنقذان ان هجد من دلهيا ما بلك حاولت قد الاخرية الهيئة هذه ان

 رسائل جتاه مبسؤوليهتم شاعرين - الهتم من الينا اس ند ما لك من براءتنا عىل ابالتفاق اقرت فقد والبدع،

 به اقتنع ما بنيي  "سعيدا  " وان اميانية، علمية كتابة كتبت قد الرسائل اكرثية وان - هبا اسرتشدوا اليت النور

 وتأ سيس صوفية طريقة ا حداث من اليه يس ند كام ليسا واقتدار قوة من دليه ما وان خالصا ، جادا   بياان  

 .الهيا احملتاجني اىل القرأآن حقائق ال بالغ االّ  ليس تا واقتداره قوته بل احلكومة، مع واجملاهبة جامعة

 روحية جذابت احياان   ينجذب انه": علمية غري اهنا: عهنا عّب  اليت اخلاصة الرسية الرسائل بشأ ن ايضا   وقالوا

 يفهم هكذا. "املؤلفات هذه بسبب مسؤوال   يكون االّ  فينبغ  ، الروح واضطراب الشعور هيجان ويراوده

 .قرارمه من

 حقائق وعمل خارقة اميانية قوة الثانية ويف خشصيتان، هل "اجلديد سعيد"و "القدمي سعيد" بتعبري انه وكذا
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 .القرأآن

 ل جل ذكل قالوا.  "ادلماغ يف خلل وهل روحيا ، ينجذب رمبا":  املادية الفلسفة اهل ملشاعر مراعاة وقالوا

 مضن - ايضا   وقالوا معارضينا، شعور ولهتدئة اخلاصة، الرسية للرسائل العنيفة التعابري تبعات  من انقاذان

 ."واقعا   الاخلي يرى عقيل ابختالل مصاب هو رمبا": - الشعور هذا
#400 

 اليت النور رسائل من علىه حصلوا ما هو هلم الاكيف الشايف واجلواب اساسة من هذا احامتهلم يبطل ما ان

 .واجعاب حرية يف احملامني مجيع اوقعتا اللتان "المثرة"و "ادلفاع" ورساةل العقول، مجيع س بقت

هب قد انه كثريا   هللا امحد انين  .رشيف حديث اليه يشري ما - الاحامتل هبذا  - يل و 

 ارتبطوا اهنم": ويقولون الهتم من - واخويت اان - مجيعا   ساحتنا تبئة عىل ابالتفاق قرروا قد خباء ان مث

 سوء اىل تشري رصاحة او امارة اية جند ومل. وأآخرهتم المياهنم انقاذا   ادلقيقة العلمية مؤلفاته بسبب بسعيد

 جنايت، الفيلسوف احدمه: اشخاص ثالثة القرار ووقع "كتهبم يف وال الهتممراس يف ال احلكومة جتاه قصدمه

 .يوسف الفيلسوف وأآخر( عامل) ضياء يوسف والاخر

 فان مثرهتا، "المثرة" رساةل وان حبقّنا، يوسفية مدرسة انه السجن هذا عىل نطلق بيامن اذ لطيف، لتوافق وانه

 .اليوسفية املدرسة هذه درس يف خفية حصة لنا ايضا   حنن: احلال بلسان قالوا "يوسف" بـ املسميني هذين

 الثالث واملكتوب والثالثون الثالثة اللكمة": عبارة فهو الرويح، والاجنذاب اجلذبة عىل اللطيف دليلهم اما

 ايرحمي:بـ القطط تسبيحات يسمع انه" وكذا.. التعابري من وامثالها "..انفذة وثالثني بثالث والثالثون

 !واقعا   اخليال ورؤىة الاجنذاب عىل دليال   التعابري هذه فاظهروا "..قب شاهد نفسه يعدّ  وانه.. ايرحمي

 النوريس سعيد

*  *  * 

 س بحانه ابمسه

 !الاوفياء الاعزاء اخويت

 ظلمة اعداء جتاه ت غلب مل النور رسائل وان ، كثرية امارات الهيا تشري كام الرابنية العناية حتت حنن دمنا ما

 مسأ لتنا اس هتولوا اذلين وان امجلهورى، الشعب وحزب الرتبية وزير ما حدّ  اىل اسكتت واهنا جدا ، كثرية

 قلق يف احلكومة اوقعوا حىت  لكيا  
#401 
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 كامل مع واحليطة ابلصب نتحىل ان فالبد.. وافرتاءاهتم ااكذيهبم اخفاء وس يةل بلك س يحاولون  واضطراب

 ظهور من اليأ س وعدم ابذلات، الامل خيبة يف الوقوع وعدم اخلدمة عىل والثبات هللا ل مر الاستسالم

 .زائةل موقتة اعاصري امام الزتعزع وعدم املأ مول، خالف

 النور رسائل لطالب تكون شوكهتم، وتكرس ادلنيا ل هل املعنوية القوة من تفّت  اليت الامل خيبة ان نعم

 .واجلد العمل اىل دافعة واجملاهدات، واملضايقات املشاق حتت الرمحة وملسات العناية أ لطاف يرون اذلين

لصاق اجملاذيب مستشف  اىل س نة اربعني قبل الس ياس يون ادلنيا اهل ساقين ولقد . يب موقت جنون اب 

 القاعدة هذه ان وارى. الامور هذه مثل من اتبأ   فاان للعقل، خالفا   اراه عقالنيا ترونه ما ان: هلم فقلت

 ."اجلنون اختلف الهوى قدر عىل ولكن نونجم  الناس ولك" فيمك ترسي

 مسؤولية من اخواين وانقاذ النقاذى ايلّ  املوقت اجلنون اس ندوا اذلين اىل نفسه الالكم اقول كذكل والان

 من رضاي بيان مع القول واعيد. اخلاصة الرسية الرسائل حيث من ينتابين جنون من نوعا   وك ن كبرية،

 :هجتني من اجلنون

 جمنوان   الناس يعّده ان امياان   املؤمنني امكل من ان: معناه ما رشيف حديث يف ورد لقد: الاول
1
. 

 واعزتاز خفر وبلك لكها وحيايت الاكمل بعقيل احضي بل وحده ايلّ  اجلنون ابس ناد فقط ارىض ال انىن: الثاىن

 .السجن هذا ظلامت من وجناهتم وسالمهتم اخواىن انقاذ الجل

 املعنوية ماكسبنا يف نرشكهم اننا ويبلّغون الثالث اذلوات اولئك اىل شكر رساةل ت كتب ان ارتأ يمت واذا

 .فافعلوا

*  *  * 

--- 
1
 ىف والبهيق  1/71 امحد رواه(.جمنون: يقولوا حىت هللا ذكر اكرثوا: )مهنا نذكر املعىن، هبذا كثرية رواايت هناك  

 .1/455 املس تدرك فـ  واحلامك  1/155 والرتهيب الرتغيب ىف واملنذرى 5/191 الكبى السنن

#402 

 .والاميان القرأآن خدمة يف اخمللصني ورفقايئ الصادقني، ال وفياء اخواين

 س ببته عام لكيا   عنه والصفح أ خيه تقصري عن التجاوز منمك للك ينبغي. بعضا   بعضنا فراق زمن دنو ملناس بة

 من اخّوة أ قوى فأ نمت. الاخالص دساتري عىل احلفاظ دون حالت اليت اذلنوب و الضجر من الانفعاالت

 .عنه ويصفح نقصه، ويتناىس أ خيه، تقصري يسرت وال خ النسب، أ شقاء
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 اعّده بل النور، بطالب الئقا   أ جده وال ال مارة، النفس اىل املتوقعة غري وااننيتمك اختالفمك أ حيل هنا فأ ان

 .ال مارة نفوسهم غلبهتم ممن أ يضا   صاحلني أ ولياء يف توجد موقتة، ااننية من  نوعا  

 .تصاحلوا. والعناد ابالرصار بمك ظين حسن اخواين اي ختيبوا فال

*  *  * 
#403 

% 

 عرش الرابع الشعاع

 "ادلفاعات"

 ال فاديت جدا   قصرية تمتة

آفيون حملمكة ُأبني  :أ

 وجوه، بثالث نوينقا غري حتراي   مزنىل حتري تتضمن واليت القانون، ولعداةل ل نظارمك قدمهتا اليت افاديت ان

 واحرتاهما، لعدالهتا ومّس  حمامك ثالث لكرامة تعّرض ذكل لك. واعتقايل توقيفي مث ومن لالس تجواب وسويق

 عرشين خالل أ لّفته ما تدقيق أ متت قد الثالث، اخلباء وهيئات الثالث احملامك تكل ل ن. هبا اس تخفاف بل

 .وماكتيبنا كتبنا الينا فاعيدت. براءتنا عىل رمهقرا وامجعوا ماكتيب، من وماكتبته مؤلفات، من س نة

 اكتب ال حبيث شديد ترصد وحتت الناس، عن انزواء يف أ عيش واان ثالث س نوات ومنذ الباءة، وبعد

 رمغ موطين اىل اذهب مل بل مقطوعة، ش به ابدلنيا فعالقيت. اصدقايئ لبعض الرضرفهيا واحدة رساةل غري

 .السامح

 اس هتانة هو امنا الثالث للمحامك العادل ابلقرار الاكرتاث عدم عن يمن مبا نفسها أ ةلاملس جتديد فان والآن

 .رشفها من وحط احملامك تكل بكرامة

 أآخر سبب عن تبحث ان حممكتمك من ارجو حقي، يف عدلت اليت احملامك تكل كرامة عىل احلفاظ ل جل ذلا

 صوفية، طريقة تأ سيس مجعية، تشكيل النور، رسائل: يه اليت املسائل غري هبا لتهتموين اخرى ومسأ ةل

 .والنظام ابل من الاخالل احامتل

#404 

 خارج تعذبت فلقد مبسؤولييت، ال مر يتعلق ما بقدر اعينمك ان قررت ذلا كثرية، وتقصريايت ذنويب ان

 احلياة س مئت ولقد. الآن راحيت موضع السجن او القب غدا حىت. داخهل يف مّعا كثريا   يفوق عذااب   السجن
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 بلغ فلقد س نة عرشين طوال الانفرادي السجن يش به فامي املؤمل والرتصد والتعذيب اال هاانت كف . حقا  

 .هبذا اذكّرمك اين. البالد هذه خلسارة اي وعنده هللا، غرية ميّس  ان واوشك الزىب، الس يل

 :واقواه لنا ملجأ   اعظم ان

 (الوكيل ونعم هللا حسبنا)

هل ال هللا حس يب) الّ  ا   (.العظمي العرش رب وهو تولكت عليه هو ا 

*  *  * 
#405 

 "الادعاء اِلحئة عىل ردّ "

 الرحمي الرمحن هللا بسم

 نس تعني وبه

 ردا   ادلعوى هذه تقدمي اعادة اىل اضطررت عاما ، عرش مثانية دام مصت بعد

 االعلي املراجع اىل مهنا صورة وتقدمي احملمكة اىل تقدميها رمغ الادعاء، الحئة عىل

آنقرة يف  .أ

 أ توا اذلين الرشطة وضابطي العامني للمدعيني قلته قد - عيهنا احلقيقة هو - قصري دلفاع خالصة ادانه

 املرة يف - الرشطة افراد من ولثةل الرشطة ملدير ايضا   وقلته مرات، ثالث "قسطموين" يف مزنيل لتحري

آفيون دنزييل" وحملمكة - الثالثة  :هو هلم ماقلته نا دليمك معلوما   فليكن. "وأ

 مقابل بقيت "قسطموين" يف س نوات مثاين فطوال. س نة عرشين منذ ومزنوايَ  معتكفا   اعيش انين

 حتّروا وقد. ادلامئ والرتصد املراقبة حتت الفرتة هذه طوال كنت الاماكن، بقية يف احلال وكذا خمفرالرشطة

 من شئ يل اكن فلو. ابلس ياسة او ابدلنيا ةعالق لها امارة اية عىل يعرثوا مل ذكل ومع مرات، عدة مزنيل

 اكرث مسؤولون اهنم مبعىن ابال ، هل تعر مل ولكن به علمت   أ و به، تعمل والعدلية الرشطة لاكنت هبا التدخل

 .مىن

 انه علام  . والعباد ابلبالد الرضر يلحق ومبا اليه داع دون احلد هذا اىل يل تتعرضون فمِلَ  هكذا الامر دام مفا

آخرهتم املنشغلني املعتكفني للمزنوين لكها ادلنيا يف عرضي ت ال  .بأ

آلينا النور طالب حنن  للكون بل الس ياس ية، للتيارات طيعة اداة النور رسائل من جنعل االّ  انفس نا عىل أ

آن ان عن فضال  . لكه  .ابلس ياسة الاش تغال من بشدة منعنا قد الكرمي القرأ
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 الكفر وجه يف وحزم برصامة والوقوف الكرمي، القرأآن خدمة: يه الاساس النور رسائل هممة ان نعم،

 .تطاق ال وحجامي   زعافا   سام   نفسها ادلنيا احلياة من وجيعل الابدية ابحلياة يودي اذلي املطلق

 اشد تلزم اليت القاطعة والباهني ابالدةل املدمعة الناصعة الاميانية احلقائق اظهار هو: ذكل يف ومهنجها

 اكن، شئ الي اداة النور رسائل جنعل ان حقنا من فليس ذلا. ابالميان التسلمي عىل متردا   واملزتندفة الفالسفة

 :ل س باب وذكل

آنية احلقائق حتول ال يك: أ وال    الغفةل، أ هل نظر يف املتكرس الزجاج قطع اىل نفاسة الاملاس تفوق اليت القرأ

آنية املعاين تكل منهتن ال ويك ينة،مع  اغراضا   ختدم س ياس ية دعاية ك هنا يتومهوهنا حيث  .القمية القرأ

 عن بشدة لمينعنا والضمري واحلقيقة واحلق والعدل الشفقة: عن عبارة هو اذلي النور رسائل مهنج ان: اثنيا  

 بذكل واس تحقوا ابالحلاد ابتلوا ممن بعض هناك اكن اذا ل نه. احلامكة ابلسلطة أ و الس ياس ية ابالمور التدخل

 اولئك بأ حد نزل فاذا. الابرايء والش يوخ واملرىض الاطفال من عددا   مهنم واحد لك وراء فا ن العقاب

. جنوه ذنب دون بنارمه س يحرتقون ايضا   الابرايء اولئك فان مصيبة، او اكرثة للعقاب املس تحقني املبتلني

نعنا فقد ذلا فيه، مشكوك امر املرجوة النتيجة حصول الن وكذا  الادارية الشؤون يف التدخل عن بشدة م 

 .س ياس ية وسائل طريق عن ونظاهما البالد بأ من خيل مبا

 احلياة وانقاذ البالد انقاذ ميكن حىت اثبتة، اسس مخسة تطبيق من بد ال هذا، كزماننا جعيب زمن يف: اثلثا  

 :يه املبادئ وهذه. والانقسام الفوىض من ل بناهئا الاجامتعية

 املتبادل الاحرتام -1

 والرمحة الشفقة -1

 احلرام عن الابتعاد -1

 ال من عىل احلفاظ -4

 .الطاعة يف وادلخول والغوغائية، الفوىض نبذ -9
#407 

 امخلسة الاسس هذه وحتمك تثبت ظلت قد الاجامتعية احلياة اىل نظرهتا يف النور رسائل ان عىل وادلليل

 اس تطاعت قد النور رسائل ان هو د،البال ل من الاساس احلجر عىل بذكل حمافظة جادا   احرتاما   وحترتهما

 او يتأ ذى ان دون والعباد للبالد انفعني اعضاء رجل الف مائة من اكرث جتعل ان عاما   عرشين مدى يف
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 ما صدق عىل دليل وابرز شاهد خري "وقسطموين اس بارطة" حمافطيت ولعل. الناس من احد هبم يترضر

 .نقول

 خيونون امنا النور رسائل الجزاء يتعرضون اذلين اولئك رثاك ان شك فال. احلقيقة يه هذه اكنت فاذا

 .والتطرف الفوضوية حلساب - عمل بدون او بعمل سواء   - ويعملون. الاسالمية والس يادة وال مة الوطن

 ال البالد، لهذه وفائدة حس نة وثالثني مائة منحت اليت النور رسائل اجزاء من رساةل وثالثني مائة ان

 رسالتني يف وقصور نقص من الشاككون، النظر القارصو الغفةل اهل يتومهها اليت ملوهومةا الارضار تزيلها

 .مبني ظلوم   والش هبات الاوهام هبذه الرسائل تكل شأ ن من هيّون فاذلي. ثالث او

 :القول اىل مين رغبة دون اضطر فاين هل، امهية ال اذلي خشيص متس اليت وذنويب تقصريايت أ ما

 س نة، وعرشين اثنتني طوال الانفرادي ابلسجن تكون ما اش به يه اليت الاغرتاب حياة قىض اذلي ان

 ويف السوق يف الناس مجمع اىل الفرتة هذه طوال ابختياره خيرج مل واذلي. الناس احوال عن ومزنواي   معتكفا  

 احلكومة يراجع فمل املنفيني من امثاهل وخالف والعنت الضيق انواع اشد عليه اجري واذلي. الكبرية اجلوامع

 .الفرتة هذه طوال هبا يكرتث مل بل الهيا، يس متع ومل جريدة يقرأ   ومل. واحدة ملرة ولو

 س نوات س بع وخالل "قسطموين" يف س نتني خالل واحبّائه اصدقائه من القريبون هذا شاهدعىل وخري

 والصلح، ابملعاهدة هيمت ومل املغلوب، من املنترص  وال العاملية احلرب احداث يعرف مل بل. اخرى اماكن يف

 الراديو اىل يس متع ومل عهنم يسأ ل ومل ملعرفهتم، فضوهل يتحرك ومل احلرب، اطراف مه من حىت يعرف مل بل

 ذكل النور، برسائل املطلق الكفر يواجه واذلي. مرات ثالث سوى س نوات ثالث خالل منه القريب

آالم ويزيد الابدية احلياة يفين اذلي الكفر  يف عذااب   وجيعلها دلنياا احلياة أ
#408 

آن نور فيض من املرتحشة النور برسائل امياهنم انقذوا ممن الف مائة ذلكل الصادق والشاهد. عذاب  القرأ

 .الابدي الاعدام من بدال   ترسحي تذكرة خشص الف مائة حبق املوت جتعل واليت العظمي

 الباكء اىل ودفعه احلياة، من يأ س يف وجعهل - نفسه يقصد - الرجل لهذا ابلتعرض يسمح قانون اي ترى

 .ذكل؟ يف مصلحة اية بل الباكء؟ اىل اخوانه من الف مائة يدفع مما واحلزن،

 ؟ نظري وال هل مثيل ال غدرا   العداةل ابمس يرتكبون أ ال

 ؟ القانون عن خروجا   القانون ابمس يكون أ فال

 كام وادعيمت - التحرايت هذه يف َِ - املوظفني من فريق به حيتج مبا هذا بترصفمك واحتججمت قلمت اذا اما
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 .ومبادءان ن ظمنا ختالفان رسائكل من وطائفة ابنك يدعون،

 :فاجلواب

 .اطالقا   املزنوين معتكفات تدخل ان هذه املبتدعة ومبادئمك نظممك حق من ليس: اوال  

 امنا الامور والة وان. متاما   راخ شئ به العمل وعدم. أآخر شئ قلبيا   قبوهل وعدم شئ ما امر   ردّ  ان: اثنيا  

 ال للحكومة شديدون معارضون ماكن لك ويف قطر لك يف وهناك. القلب اىل ال اليد اىل ينظرون

 بشئ النصارى مي ّس  مل َعن ه   هللا َريِضَ  معر س يدان عهد يف انه حىت. وال من الادارة شؤون يف يتدخلون

 .الرشيعة وقوانني الاسالم ينكرون اكنوا اهنم مع

 ومبادءمك، نظممك يرفضون النور طالب بعض اكن اذا والوجدان، الفكر حرية مبدأ   اىل واستنادا   هذا وعىل

ن او بناءا ، نقدا   علمي اساس عىل وينتقدوهنا  يف مبا املبادئ، وتكل تتفق ال وترصفات اعامل مهنم صدرت ا 

 ان: وهو واحد برشط ذكل ىلع حياس هبم ان القانون حق من فليس ال مر، ل وىل العداء اضامر ذكل

 .والنظام ابل من خيلّو واالّ  الادارية، الشؤؤن يف اليتدخلوا
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 احدمه ان حىت. نرشها وحظران وخاصة، رسية اهنا الرسائل تكل عىل اطلقنا فقد للرسائل، ابلنس بة اما

 يف س نوات اينمث طوال مرتني او ملرة احلادثة هذه س ببت اليت الرساةل من واحدة بنسخة يل اىت قد

 .حقا   اش هترت وقد واال كراه، ابلقوة تشهروهنا الآن وأ نمت. نفسه اليوم يف وضيعناها ،"قسطموين"

ذف وحدها اللكامت تكل فان ما، رساةل يف اذلنب يوجب نقص وجد اذا أ نه املعلوم ومن  ابلبقية، وي سمح حت 

 تدقيقات اجراء بعد النور رسائل من ةلرسا مائة بني من النقد مدار يه فقط لكمة عرشة مخس وجدوا ولقد

 من صفحة اربعامئة بني من فقط صفحتني يف ووجدوا. "شهر اسيك"  حممكة يف اشهر اربعة دامت علهيا

 "ذوالفقار" مجموعة
1
 مبرياث اخلاصة الكرمية تفسريالآايت فهيام حيث املدين القانون مع تالؤهما بعدم نقد موضع 

 ليست النور رسائل هدف ان يثبت ذكل لك.. س نة ثالثني قبل كتب اذلي التفسري ذكل وجحاهبا، املرأ ة

 اذن ولرتفع. الصفحتني تلكام ل جل "ذوالفقار" اجملموعة تكل تصادر فال. الهيا حباجة اكفة الناس بل ادلنيا،

 .لنا ابعادهتا نطالب ان حقنا من نعم. مجموعتنا لنا وتعاد الصفحتان

 علينا تفسد هذه برسائكل انك: البعض يزمع كام وزمعمت الس ياسة متطلبات نم رضاب   الاحلاد خلمت ادا أ ما

 .ومذلاهتا احلياة مبباجه متتعنا دون وحتول مدنيتنا

 وال. لكها ادلنيا يف به معرتف عام، دس تور وهذا "دين بال يعيش أ ن شعب ل ي ميكن ال انه": اقول فأ ان
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 كام. نفسها ادلنيا يف هجمن عذاب من ايالما   اشد عذااب   هلصاحب يسبب فانه مطلقا   كفرا   هناك اكن ان س امي

 لو اذ رمسيا ، املطبوعة الرساةل تكل ،"الش باب مرشد" رساةل يف املناقشة تقبل ال وبراهني ابدةل ذكل اثبت

 احلياة ميهل اذلي فيه املشكوك الكفر يف يبق  ولن املطلق، الكفر يف يقع فانه - ابهلل والعياذ - مسمل ارتد

 قد اليت احلياة مبذلات المتتع حيث من بل. ايضا   الاجانب مكالحدة يكون وال. ما حد   اىل صاحبهل

 المعىن اليت مرة مبائة احليواانت مرتبة من أ دىن مرتبة اىل الهبوط سوى ذكل من حظه يكون ال يتصورها،

 نفسه يف يرتك الابدي، وفراقها والالحقة السابقة املوجودات موت ل ن وذكل. دلهيا واملس تقبل للاميض

آالما    .ضالهل بسبب متعاقبة مس مترة أ

--- 
1
آنية املعجزات: الآتية الرسائل اجملموعة هذه تضم    .املرتمج..وذيولها احلرش ورساةل ال محدية واملعجزات القرأ
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 دالع حيصهيم ال اذلين الاصدقاء اولئك فان فيه، ومتكّن القلب بشاشة والمس الاميان جاء اذا أ ما

 ذلائذ اىل اجلهمنية احلاةل تكل تنقلب وحينئد  ..! نفنَ  ومل.. منت مل حنن: حاهلم بلسان ويقولون جفأ ة   س يحيون

 .غناء وروضة فيحاء

 :ابلآيت اذكّرمك فانين هذه، يه احلقيقية دامت مفا

آن اىل املستندة النور رسائل  تبارزوا ال الّ . ت غلب ال فاهنا الكرمي القرأ  اذا مؤسفا   البالد ههذ امر س يكون وا 

 نورها طمس احد حاول ما
1

 .ايضا   وتنور أآخر، ماكن اىل تذهب وسوف  

 عن مهنا واحد يوم لك وف صل الشعر، من رأ يس يف ما بعدد الرؤوس من يل اكن لو بأ نه جيدا   فلتعلموا أ ال

آنية للحقائق نذرته اذلي الرأ س هذا احين فلن جسدي،  حبال اختىل ولن ق،املطل والكفر الزندقة أ مام القرأ

 .عهنا التخيل يسعين وال النورية، الاميانية اخلدمة هذه عن الاحوال من

فادة يف تقع نقائص اىل ينظر ال انه شك ال  الصدد، عن خرج أ نه يقال وال س نة، عرشين منذ معتكف ا 

 لرساةل نيمادت أ و مادة غري جتد مل "شهر أ سيك" حممكة دامت ما اذ النور، رسائل عن يدافع ل نه ذكل

 اربعة خالل علهيا التدقيق اجراء اثناء العامة، والعلنية اخلاصة الرسية الرسائل من مائة بني من أ ورسالتني

 مخسة عىل اشهر س تة ملدة ابلسجن حمكت احملمكة ان حىت خفيفا ، عقااب   توجبان املادتني ان علام   أ شهر،

 ..العقاب هذا قضينا بدوران حننو  خشصا ، وعرشين مائة عددمه البالغ املهتمني من عرش

 اىل واعيدت - س نوات قبل - املسؤولني متناول يف اصبحت قد النور رسائل اجزاء مجيع دامت وما
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 ..عدة شهور خالل علهيا التدقيق اجراء بعد احصاهبا

 التحرايت رمغ "قسطموين"يف س نوات مثاين طوال وال من العدلية متس امارة اية تظهر مل دامت وما

 ..يقةادلق 

 وجدت الرسائل بعض ان - س نوات قبل - "قسطموين" يف الاخرية التحرايت هيئة دلى حتقق قد دام وما

 ..فقداهنا بل نرشها عدم اىل يويم   مما احلطب، اكوام حتت

--- 
1
 .املؤلف -.مؤسفا   البالد هذا أ مر س يكون: حمك صدق تثبت املبارزة اثناء حدثت اليت العنيفة الزالزل ولعل  

#411 

 يل اخملفية الكتب ابعادة قاطعا   وعدا   وعداين قد العدلية ومسؤول "قسطموين" يف الرشطة مدير دام وما

 .."اس بارطة" من التوقيف امر جمئي مبجرد التايل اليوم يف ساقوين لها اس تاليم وقبل

 ..الرسائل مجيع الينا واعادات ساحتنا برأ ات قد "وانقرة دنزييل" حممكتا ومادامت

 واجب من هو كام العام ومدعهيا "دنزييل" حممكة واجب مقتىض ومن الست احلقائق هذه عىل وبناء بد فال

آفيون" عدلية  اذلي العام املدعي ان امل عىل فأ ان. الاعتبار بنظر املهمة حقويق مجيع اخذ العام ومدعهيا "أ

 رسائل ملناس بة العامة قوقاحل مبثابة اصبحت اليت الشخصية حقويق عن س يدافع العامة احلقوق عن يدافع

 .منه ذكل انتظر بل. النور

 القوانني وجيهل س نة، وعرشين اثنتىن منذ الاجامتعية احلياة ميدان من انسحب اذلي اجلديد سعيدا   ان

 قّدهما واذلي جترح ال بباهني املبهن ادلفاع من حصيفة مائة قدم واليت احلالية، ادلفاع واصول احلارضة

 "قسطموين" يف بعده ومن. الوقت ذكل اىل تقصرياته جزاء وقاىس "ودنزييل شهر اسيك" يتحممك اىل سابقا  

 السعيد هذا ان اقول.. ادلامئة الرقابة وحتت املنفرد السجن يش به فامي حياته قىض حيث "امريداغ" ويف

 .القدمي لسعيد الالكم ويدع الصمت جانب يؤثر هذا، وأ مره اجلديد

 :القدمي سعيد يقول

. ذكل اىل اضطر اذا االّ  لدلفاع مبرا   جيد وال اهلها مع يتلكم وال ادلنيا عن اعرض  قد اجلديد سعيد ناك ملا

 عالقهتم مبناس بة يعتقلون حيث الاعامل واحصاب الفالحني من الابرايء من الكثريين متس املسأ ةل ان االّ 

.. هذا العمل مومس يف واطفاهلم ماهلهي حاجات تدارك عن لعجزمه الكساد اعامهلم وتصيب معنا، الواهية

 .الاعامق من واباكين قواي   مسا   وجداين مّس  قد ال مر هذا ان
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 لكه فاذلنب ل خذهتا، اولئك مشاق مجيع عاتقي عىل أآخذ ان ابس تطاعيت اكن لو انه العظمي ابهلل اقسم ذلا

 سعيد سكوت من الرمغ عىل املؤملة، احلاةل هذه فل جل. اصال   ابرايء ومه - ذنب هناك اكن ان - يل يعود

 :اقول اجلديد
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 ودنزييل اس بارطة لوالييت - العامني للمدعني التافهة الاس ئةل من مائة عن جييب اجلديد سعيد اكن ملا

آفيون  وأ سأ ل قااي، شكري يرأ سها اليت ادلاخلية وزير من اس ئةل ثالثة أ سأ ل ان حقي من كذكل فأ ان - وأ

 :يه س ئةلوال  . احلارضة العدل وزارة من

 :الاول السؤال

 حادثة، اىل تفض مل لكمية مشادة جراء معي، خشصا   وعرشين مائة وتوقيف توقيفي جيري قانون بأ ي

 جملرد( جاويش) رشطة عريف وبني النور طالب من ليس وهو "اكريدر" من اعتيادي خشص بني جرت

 ومن أ شهر، اربعة يف احملمكة قبل من هعلي التحقيق اجراء مث ومن الاعتيادية، ماكتييب احد حبوزته وجد ان

حلاق مع املساكني، الضعفاء من خشصا   عرش مخسة سوى امجليع ساحة ابراء ذكل بعد  من ل كرث مايل رضر ا 

 .لرية؟ أ لف من ابكرث خشص مائة

 اي وفق وعىل الوقوعات؟ عن بدالَ  والاحامتالت الاماكانت جعل ميكن القانون اصول من أ صل بأ ي ت رى

 الباءة؟ كس بوا ان بعد اللريات ابلوف يقّدر ماليا   رضرا   "دنزييل" من خشصا   س بعني ارضار متي دس تور

 :الثاين السؤال

 نرشها، حظران قد صغرية رساةل وجود وان (114: الانعام) (اخرى وزر وازرة والتزر)هو الالهىي ادلس تور

 ويه س نة وعرشين مخس قبل لهااص  كتب وقد مرتني، او مرة سوى س نوات مثاين خالل علهيا احصل ومل

.. املتشاهبة الاحاديث اناكر يف الوقوع من املرء وتنجي فهيا، هممة نقاط يف الش هبات من الاميان تنقذ اليت

 لها، مغايرا   معىن   ومنحها عنا، بعيد ماكن ويف نعرفه ال رجل دلى الصغرية الرساةل هذه حصول ان: اقول

 رمضان شهر يف ذكل جراء توقيفنا مث طفيف، تعرض عن يمن "كرسابلي " و "كواتهية" يف مكتوب ووجدان

 جملرد خشص وتوقيف الابرايء، والكس بة الفالحني من كثري مع حاليا ، القارس اجلو هذا ويف حيهنا املبارك

 او معنا، صداقة عالقة أ بدى أ و بس يارته، جوةل يف أ خذين أ و حبوزته، لنا قدمي اعتيادي مكتوب وجود

حلاق كتيب، احد لقراءته  اىل استنادا   اللريات الوف بقدر وابل مة وابلوطن هبم ومعنوي مادي رضر وا 

 تنفذ قانونية مادة اية وحسب هذا؟ لك جيري العداةل قوانني من قانون اي: أ تساءل.. اتفهة ش هبات
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 !املسري يف خنطئ لئال القوانني تكل مبعرفة نطالب اننا الامور؟
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آفيون" و "دنزييل" من لك يف اعتقالنا اىل ادت اليت بابالاس   احد حقيقة ان نعم،  الشعاع" يه "أ

ميان انقاذ بنية بكثري، الاسالمية احلمكة دار فرتة قبل اصلها كتب الرساةل هذه ان علام  . "اخلامس  العوام ا 

. العقل لها يطيب ال: قالوا حىت وتأ ويالهتا، مبرامهيا جلهلهم رشيفة نبوية احاديث من لطائفة املنكرين جتاه

 الهنا ولكن. احلارض الوقت يف وكتبت والس ياسة، ادلنيا اىل متوهجة الرساةل هذه ان حماال   فرضا   ولنفرض

جراء دلى عندان علهيا يعرث ومل رسية، رساةل  يه مس تقبلية امور من به اخبت ما وان التحرايت، ا 

 معينني، ل شخاص  تتعرض وال والنظام نال م متس وال الاميان، عىل الواردة الش هبات تزيل واهنا حصيحة،

 أ خذت ل هنا وذكل. ذنبا   ايضا   يشلك فال حماال ، فرضا   هذا فرضنا لو: اقول.. لكيا   بياان   علمية حقيقة تبني بل

 .احملامك عهنا وتعلن تنرشها ان قبل. حولها مناقشة حدوث دون للحيلوةل التامة ابلرسية

 تقبل ال الرساةل فتكل. به العمل عدم لكيا   ويباين علميا   قبوال   قبوهل عدم متاما   خيالف ورفضه ما شئ ردّ  ان مث

 وجود احامتل جند وال. ذنبا   يشلك ال وهذا ترفضه، بل القريب، املس تقبل يف س يأ يت اذلي النظام علميا  

 .لكه العامل يف العداةل قوانني يف هذا مبثل ذنب

 ذلهتا وميحي زعاف مّس  اىل ادلنيوية احلياة وحيول الابدية احلياة يبيد املطلق الكفر ان: الالكم حاصل

 املفهوم دحرها يف التوفيق حازت وقد. الكفر هذا دابر تقطع س نة ثالثني منذ النور فرسائل.. ومتعها

 يف الامة هذه سعادة دساتري ساطعة بباهني وتثبت الطبيعيون، املاديون حيمهل اذلي الرهيب الكفري

 وليست - ونقص نقص أ لف لها لواكنت شأ هنا هذا فرسائل. السامية القرأآن حقيقة اىل وتستند حياتهيا،

 هذا نّدعي حنن. تذههبا بل نقائصها عىل الالوف تفوق اليت حس ناهتا ترتحج - مسأ لتني او مسأ ةل

 .لالثبات ومس تعدون

 :الثالث السؤال

 تكل فان لكمة عرشين حيمل مكتوب يف قانوان   مستساغة غري لكامت مخس شوهدت لو انه املعلوم من

 حتمل اهنا عىل ظاهراي   وهام   لكمة عرشة مخس يف ت ومهّ  ولقد. لالخرايت وي سمح حتذف  امخلس اللكامت

 " حممكة يف وذكل ذنبا ،
#414 

 البالغة "ذوالفقار" مجموعة يف الولكء هيئة جتد ومل. اشهر اربعة ملدة علهيا التدقيق اجراء بعد "شهر اسيك
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 ان علام  . احلارضة القوانني تالمئان ال  فقط، صفحتني سوى احلايل القانون خيالف ما صفحة اربعامئة

آيتني لتفسري االّ  تتعرضا مل الصفحتني آنقرة" و "دنزييل" خباء وان س نة، ثالثني قبل كتب كرميتني أ  جيدوا مل "أ

 الآن، اىل الناس من وفالال مئات الصالح وس يةل اصبحت اليت النور، رسائل يف سهوا   عرش مخسة االّ 

 ..املنافع من الفا   والامة للبالد وحققت

 يتالمئ مبدأ   ايّ  مع القارس الش تاء عز ويف هذا العمل مومس يف التوقيف اىل "جالشقان" عائةل اخذ ان مث

 قدمت اهنا ىه العائةل هذه به قامت ما لك ابن علام   جيزيه؟ قوانيهنا من قانون وايّ  امجلهورية؟ مبادئ من

 عىل اشفاقا   "داغ امري" يف غربىت يف وعاونوىن امياهنم النقاذ واس تنسخوها للرسائل بس يطة خدمات

 .هللا لوجه وابتغاء ش يخوخىت

 وال حق ال وىل مفن والوجدان، الضمري حرية ملبدأ   وفقا   للمالحدة، تتعرض ال امجلهورية مبادئ دامت وما

 ووطهنم وامياهنم لآخرهتم ويعملون اهلها، مع جيادلون وال ا،ابدلني هلم عالقة ال اذلين ل ولئك التتعرض ان

آس يا يف السلطة بيدمه اذلين الس ياسة ل رابب حيق وال ينبغي ال كام. انفع بشلك  ان ابالنبياء ترشفت اليت أ

 الرضورية احلاجات من والعالج الغذاء مبثابة هام الذلين والتقوى الصالح عن التخيل عىل الشعب حيملوا

 .عام الف منذ مةالا لهذه

 معتكفا   معره من س نة عرشين قىض من اس ئةل مضن ترد تقصريات عن الصفح الانسانية مقتىض من انه

 .س نة عرشين قبل القدمي سعيد بعقل يسأ لها اليت تكل الناس عن مزنواي  

 :الوطنية واجبايت من وكواجب وال من الامة  ملنفعة ابلآيت اذكرمك انىن

 ممن ابلكثريين يدفع قد النور، وبرسائل بنا واهية عالقة هلم اذلين اولئك اىل الاساءة حماوةل او اعتقال ان

 .والارهاب للفوىض اجملال ويفسح لالدارة، معادين أ انس اىل يتحولوا ان والنظام للوطن اجيابية منافع هلم
#415 

 انفعني اعضاء اصبحوا بل متع،اجمل  عن خطرمه هبا واندفع النور، برسائل امياهنم انقذوا اذلين عدد ان نعم،

 احلكومة دوائر من دائرة لك يف رفيعة مناصب يشغلون ومه. خشص الف مائة عىل كثريا   يزيد اجيابيني

 الصدق من وجه امت وعىل اكملني واخالص بتفان   يعملون ومه الناس، طبقات خمتلف وميثلون امجلهورية،

لهيم الاساءة حماوةل ال ومساندهتم هؤالء حامية اذا   يقتيض فاالنصاف.. والاس تقامة والنفع  .ا 

 ابلالكم لنا يسمحوا ومل شكواان اىل الانصات عن صفحا   رضبوا اذلين الرمسيني املوظفني من فريقا   ان

 بأ هنم قواي ، اعتقادا   الاعتقاد، عىل ليحملوننا مضايقتنا يف الزائفة والادعاءات احلجج مبختلف ويتذرعون
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 .البالد يف للفوىض اجملال ونيفسح امنا هذا بترصفهم

 :احلكومة مصلحة ابمس اقول اين مث

 مفن. الينا واعيد عليه التدقيق اجراء بعد "اخلامس للشعاع" يتعرضا مل "وانقرة دنزييل" حممكتا دامت ما

 .نقاش موضع منه فتجعل اثنية رمسية امور يف تقحمه االّ  لالدارة الرضوري

آفيون" حممكة فعىل. عهنا وتعلن احملمكة علهيا حتصل ان قبل الرساةل تكل اخفينا قد اننا فكام  مهنا جتعل االّ  "أ

 كام ووقعت وقوعها، قبل حوادث عن اخبت وقد. تردّ  ال قوية، الرساةل تكل ل ن. وجواب سؤال مدار

 مات رجال   توافق الكثرية معانهيا احد أ ن الامر يف ما ولك. ادلنيا امور تس هتدف ال اهنا عن فضال  . اخبت

 امره  وانهتى 
1
 والادارة والنظام الامن صيانة ول جل والامة البالد ملصلحة اذكرمك أ ن وجداين محلين فلقد. 

 :ابلآيت

 امور يف الرساةل تكل يف الوارد واملعىن الغيىب اخلب ذكل احقام اىل امليت الرجل ذلكل التعصب يدفعنمك ال

 عهنا الاعالن لزايدة اجملال تفسح فاهنا رمسية

*  *  * 

--- 
1
 .املرتمج -:كامل مصطف  املقصود  

#416 

 والاعضاء العام واملدعي افيون حممكة رئيس السادة اىل

 تسعة عىل اش متل واذلي "دنزييل" يف العدلية املراجع اىل قدمته قد كنت اذلي ادلفاع نص هنا لمك اقدم

 .اسس

. دقيقة نواح لها اليت والس ياس ية الرمسية احلياة والس امي الاجامتعية احلياة ترك قد خشص - تعلمون كام - انين

 ولكين شديدا ، أ ملا   يؤملين فيه التفكري ان اذ ذكل، يف افكر وال حيالها، معهل عيلّ  جيب ما اعمل ال فانين ذلا

 من لها داعي ال عديدة متكررة اس ئةل اىل سابقة حممكة يف تعرضت النين هذا دفاعي ادرج ان اىل مضطر

آنذاك قدمهتا اليت لالجوبة خامتة مبثابة يعد اذلي) ادلفاع وهذا ابالنصاف، اليتصف خشص  احياان   خيرج قد( أ

 عبارات عىل حيوي وقد والاتساق، النظام من خيلو وقد هل، اللزوم تكرار فيه يكون وقد الصدد، عن

 هذا مادام نولك الاعرفها، اليت اجلديدة القوانني بعض ختالف مجال   او ضدي، تس تغل ان ميكن عنيفة

 ان. احلقيقة اجل من هذه القصور جوانب عن التجاوز ميكن ذلا ويس هتدفها احلقيقة حنو يتوجه ادلفاع
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 :اسس تسعة اىل يستند اكن دفاعي

 :الاول

 الوجدان حرية شعار حتت وذكل السفاهة والهل الاحلاد الهل التتعرض امجلهورية حكومة مادامت

 ومادامت.. التقوى والهل ادلين ل هل تتعرض االّ  - اوىل ابب من - لهياع فان ذلا امجلهورية، يف السارية

 اورواب امم التش به اس يا قارة امم ان الاعتبار بنظر اخذان اذا خاصة دين، دون العيش التس تطيع امة أ ية

 فاملسمل الاخروية واحلياة الشخصية احلياة زاوية من النرصانية اليش به الاسالم وان ادلين، انحية من

 ارجاء نورت اليت الامة هذه اعامق يف فطرية حاجة ادلين هذا اصبح ذلا. الآخرين املالحدة اليش به امللحد

. عليه وجهومه العامل غارات مجيع جتاه ادلين هبذا متسكها عن البطويل وبدفاعها بديهنا عام الف منذ ادلنيا

 هذه نفس يف الاميان وحقائق وادلين الصالح تعمل حمل احللول تس تطيع مدنية واية تقدم اي هناك وليس

 هذا امة حتمك حكومة اية عىل فان اذن: اايه تنس هيا ان وال حمهل حتل ان التس تطيع.. الامة
#417 

 .ذكل اىل احد يسوقها االّ  وجيب النور، لرسائل تتعرض أ ال الاعتبار بنظر وال من العداةل وتأ خذ الوطن

 :الثاين الاساس

 جامعة هناك حكومة لك ففي. الشئ بذكل تعمل االّ  وبني ما شيئا   وترد ضترف ان بني كبري فرق هناك

 نصارى او هيود هناك يكون وقد جمويس، حمك حتت مسلمون جامعة هناك يكون فقد بشدة، لها معارضة

 الخيل ملن الشخصية احلرية تصان ذكل ومع عنه هللا رىض اخلطاب بن معر عهد يف كام اساليم حمك حتت

 اي ابن علام  . القلوب داخل يف ما والتنقب الظاهر هيمها فاحلكومات احلكومة، الدارة عرضواليت ابالمن

 من ادلنيا يف جيري ما ويتتبع اجلرائد يطالع ان البد ادلوةل والدارة وللس ياسة لالمن التعرض يروم خشص

 رسائل اما. قدمه تزلوال ترصفه يف الخيطأ   ليك لها، املساعدة وابالوضاع ابلتيارات علام   حييط ليك احداث

 وعرشين مخس ومنذ ابنين يعلمون املقربني اصدقايئ ان حىت ابات ، منعا   هذا عن طالهبا منعت فقد النور

 عن فضال فهيا رغبة او فضول دلي يكن ومل جريدة اية عن اس تفرس ومل اسأ ل ومل اجلرائد تركت س نة

 هزمية عن سوى واوضاعها العامل اخبار نع شئ اي( س نوات عرش ومنذ) اعرف فال الآن واما. قراءهتا

 مفن اذن. الاجامتعية احلياة عن وابعدتين النور رسائل منعتىن ادلرجة هذه اىل.. البالشفة وانتصار الاملان

 الخواين او يل التعرض العداةل ودس تور الس ياسة وقانون احلكومة حمكة متنع ان الواجب ومن املفروض

 .عناده او احقاده او اوهامه تأ ثري حتت االّ  ذكل علاليف يتعرض من ولك امثايل، من
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 :الثالث الاساس

 اليت لها، رضورة وال لها المعىن خاطئة اعرتاضات عىل جوااب   التايل الطويل الرشح تقدمي اىل اضطررت لقد

 ىلا يستند املدعي هذا يكن ومل. "اخلامس الشعاع" يف ماجاء حول السابقة احملمكة يف العام املدعي قدهما

 .ميت لشخص وتعصب حب اىل بل القانون، يف مادة

 ورمغ احلكومة، يد يف الرساةل هذه تقع ان قبل رسي بشلك "اخلامس الشعاع"بـ حنتفظ كنا لقد: اوال  

 نسخة عىل عندي احلكومة تعرث مل اجريت اليت التحرايت
#418 

 الاحاديث بعض واناكر رد من وانقاذمه همش هب  وازاةل العوام اميان انقاذ االّ  الرساةل هذه غاية تكن ومل. مهنا

 ابن علام  . عريض وكشئ الرابعة او الثالثة ابدلرجة االّ  ادلنيا شؤون اىل الرساةل هذه تلتفت ومل. املتشاهبة

 بسوق اكتفت بل تبارزمه، او ختامصهم ومل ادلنيا والهل الس ياسة الهل تتعرض ومل حصيحا   اكن اخبته ما

. وعام لكي بشلك نبوي حديث حقيقة تبني بل املسميات، تسمي ان او الاشخاص تعنّي  ان دون الاخبار

 فقد ذلا  متاما ، عليه فانطبقت العرص هذا يف عاش مدهش خشص عىل احلقيقة هذه بتطبيق قاموا ولكهنم

 دماق الرساةل هذه اترخي ابن علام   الس نوات، هذه يف ُألفت الرساةل هذه ان حس بوا الهنم اعرتاضهم اظهروا

 واليمك النور، رسائل مضن ودخلت بعد فامي نّسقت ولكهنا "الاسالمية احلمكة دار" اىل انتسايب اترخي من

 :التفاصيل

 احلرية اعالن من فقط واحد عام قبل اي س نة، اربعني قبل اس تانبول اىل قدمت
1
 الياابين القائد واكن ،

آنذاك العام  كام ايلّ  الاس ئةل هبذه اس تانبول علامء فتوجه ينية،ادل الاس ئةل بعض الاسالم علامء اىل وّجه قد أ

 الاحاديث احد يف ماورد الاس ئةل هذه مضن ومن املناس بة، هبذه عديدة اخرى اس ئةل عيلّ  طرحوا

 :انه الرشيفة

 :فقلت( اكفر هذا: جبينه عىل كتب وقد الزمان أآخر يف رهيب خشص يصبح)

. لبسها عىل الناس ويكره رأ سه، عىل قبعة لبس وقد ويصبح جعيب، خشص الامة هذه امر سيتوىل

 :اجلواب هذا بعد فسأ لوين

آنذاك يلبسها من يكون أ ال  :قلت اكفرا ؟ أ

 عىل القبعة تكل سريمغ الرأ س يف املوجود الاميان ولكن التسجد،: س تقول الرأ س عىل القبعة تس تقر عندما

 .الاسالم وس يدخلها هللا، شاء ان السجود
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 :قالوا مث

 "السفياين" انه امجليع س يعمل ذكل وعند يده، وس تنثقب ماء   شخصال  هذا وسيرشب

--- 
1
 السلطان قبل من 1507 س نة ذكل ومت الثانية املرشوطية اى لدلس تور، الثاىن الاعالن منه املقصود: احلرية اعالن  

 .املرتمج -. الثاىن امحليد عبد

#419 

 :فاجبهتم

 يس يل بل يده، يف اليبق  املال ان اي منخرقة، وكفه بةمثقو  يده ان: عنه فيقال للمرسف يرضب مثل هناك

 .ويضيع

 جراء وس ميرض( سائل وهو) امخلر عىل ابالدمان س يبتىل والعجيب املدهش الشخص ذكل فان وهكذا

 .الارساف عىل ايضا   غريه وس يعّود لها، الحدود ارسافات اىل س يقوده مما الادمان هذا

 :احدمه فسأ ل

 قد فالان   ان لدلنيا اس تانبول يف "طاش ديكييل" منطقة يف الش يطان تفس هي  الشخص هذا ميوت عندما

 .مات

آنذاك هل فقلت  :أ

 جوايب ان علمت الراديو ابخرتاع بعد فامي مسعت عندما ولكين. "البقيات طريق عن النبأ   هذا س يعلن"

 :احلمكة دار يف كنت عندما س نوات مثاين بعد وقلت.. اتما   يكن مل القدمي

 ."الراديو بوساطة امجع العامل اىل النبأ   ناعال سيمت"

 نزول وعن وادلجال الارض دابة وحول ومأ جوج ويأ جوج القرنني ذي سد حول عديدة اس ئةل سأ لوا مث

 .القدمية مؤلفايت بعض يف ادرج الاجوبة هذه من قسام   ان حىت عهنا، فاجبت السالم، عليه عيىس

آنذاك اكن اذلي بك حتسني صديقي اىل ابلشفرة رسالتني كامل مصطف  ارسل مدة بعد  مدينة عىل واليا   أ

 "الست اخلطوات" رساةل بنرش قيايم عىل ياكفئين ليك "انقرة" اىل يس تدعيين "وان"
1
. الهيا فذهبت 

 الش يخ حمل يف لرية ثالمثائة قدره براتب الرشقية الوالايت يف العام الواعظ وظيفة يف تعييين عيلّ  فعرض

 املبعواثن جملس يف انئبا   تعييين وكذكل الكردية، اللغة الش يخ رفةمع لعدم وذكل الس نويس
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--- 
1
 منشقة وحكومة. الانلكزيي الاحتالل حتت اس تانبول يف اخلالفة حكومة: حكومتان هناك اكنت الفرتة تكل يف  

آنذاك اس تانبول يف النوريس الاس تاذ واكن. الاحتالل دول تقاتل كامل مصطف  برئاسة انقرة يف  هذه هناك فنرش أ

آنذاك كبري وقع لها واكن س ياس هتم، ودحض الانلكزي احتالل ضد املوهجة الرساةل  .املرتمج -. أ
#420 

 ارضايئ بذكل يريد واكن ،"احلمكة دار" يف عضوية مع ادلينية الشؤون رئاسة ويف( النياىب اجمللس)

 مدرسة النشاء ذهبية لرية أآالف تسعة خصص قد رشاد السلطان واكن السابقة، وظيفيت عن وتعوييض

 هذا زايدة املبعواثن جملس فقرر "وان" مدينة يف الفنون ودار - اسسها وضعت قد كنت اليت - الزهراء

 البالغ اجمللس اعضاء بني من انئبا   ومائة وس تون ثالث وقّع حيث ورقية لرية الف ومخسني مائة اىل املبلغ

 .ذكل عىل ابملوافقة انئب مائيت عددمه

 عىل ينطبق "اخلامس الشعاع" لرساةل الاصيل املنت يف الاخبار من جاء مما قسام   ان الحظت اعندم ولكين

 التفامه املس تحيل من ابن اقتنعت اذ املهمة، الوظائف تكل ترك اىل اضطررت فقد هناك، شاهدته خشص

 الاجامتعية، ياةواحل  الس ياسة وامور ادلنيا امور فنبذت امامه، الوقوف او معه التعامل او الشخص هذا مع

 الانصاف عن والبعيدين الطاغني املوظفني بعض ولكن. فقط الاميان انقاذ سبيل يف وقيت وحرصت

 جبمع - اذلوات بعض رغبة عند نزوال   - مقت مث ادلنيا اىل املتوهجة الرسائل من ثالاث   او رسالتني اس تكتبوين

 عالمات حول املتشاهبة النبوية ابالحاديث لقةاملتع الاس ئةل مبناس بة القدمية الرسائل تكل اصول وتنظمي

 النور رسائل ارقام وان. النور رسائل من "اخلامس الشعاع" امس الرساةل هذه اخذت حيث القيامة يوم

 الاول، املكتوب قبل أ لّف مثال   والثالثون الثالث فاملكتوب تأ ليفها، تسلسل او ترتيب مع مطردة ليست

 حال اية عىل. النور رسائل قبل تأ ليفها مت النور رسائل اجزاء بعض مع ذاه "اخلامس الشعاع" اصل ان كام

 اس ئةل اىل اّدى - املقام هذا مثل يشغل وهو - هل وصداقته كامل ملصطف  العام املدعي تعصب فان

 الصدد، عن اخلارجة الايضاحات هذه تقدمي اىل ساقين مما وخاطئة رضورية وغري قانونية غري واعرتاضات

 .القانون عن اخلارج الشخيص ابملزاج املشوب لكمه عىل مكثال اقواهل احد هنا نياب واان

: عنه قلت عندما وحتقريه ابهانته مقت النك ذكل ؟"اخلامس الشعاع" يف اوردته مبا قلبك من تندم أ مل: قال

 .والرشاب امخلر رشبه كرثة من املاء قربة مثل اصبح انه

 :هل صداقته من الناشئ متاما   اخلاطئو  اذلممي لتعصبه جوااب   اقول واان
#421 
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. الانتصار هذا من فقط معينة حصة هل تكون ولكن وحده، اليه البطل اجليش انتصار رشف اس ناد الميكن

 .واحد قائد اىل وارزاقه وامواهل اجليش غنامئ اعطاء صارخ بشلك العداةل عىل اخلروج ومن الظمل مفن

 الكثرية، العيوب ذا الشخص ذكل احب ال لكوين ابهتايم الانصاف عن البعيد العام املدعي ذكل قام وكام

 اىل يعطي عندما النه ذكل للجيش، حبه بعدم ايضا   اهتمه فانين للوطن، اخلائن موضع وضعين انه درجة اىل

 يه احلقيقة بيامن الرشف، من اجليش جرد قد بذكل يكون فانه املعنوية املغامن ولك الرشف لك ذاك صديقه

 السلبية الامور اما اجليش، وعىل امجلاعة عىل والافضال واحلس نات الاجيابية الامور توزيع وجوب

 الن ذكل. الامور بزمام املمسك واىل املدبر الرأ س واىل القيادة اىل توجهيها فيجب والتخريبات والتقصريات

 هذه من فقط احدو  رشط هنا والقائد الوجود، واراكن رشائط مجيع بتحقق الا اليتحقق شئ اي وجود

 ميكن ذلا. فقط واحد ركن فساد او واحد رشط وجود عدم هل فيكفي وفساده شئ اي انتفاء اما. الرشوط

 اجيابية عادة تكون اجليدة والامور احلس نات الن الرئيس واىل املدبر الرأ س اىل الفساد ذكل عزو

 ويكون وختريبية عدمية والتقصريات السيئات بيامن. ادلوةل رأ س يف مه من عىل حرصها فالميكن. ووجودية

 قامت عشرية لرئيس يقال ان ميكن فكيف احلقيقة وهو احلق هو هذا ومادام. عهنا املسؤولون مه الرؤساء

آغا ايحسن احسنت": بفتوحات  ان.. والتحقري؟ الاهانة افرادها اىل وهجت العشرية تكل غ لبت واذا ؟"أ

 .هل ومعاكسا   متاما   للحق جمانبا   يكون الترصف هذا مثل

 فهو ذكل ومع الصواب، وجانب واحلقيقة احلق جانب قد ابهتايم قام اذلي العام املدعي ذكل فان وهكذا

 .العداةل ابمس حمك قد بزمعه

 الاشخاص بعض "وان" مدينة يف السابقة العاملية احلرب قبيل جاءين فقد الشخص هذا خطأ   مثال وعىل

 :يل وقالوا واملتقني املتدينني

 ."علهيم العصيان س نعلن الننا معنا فاشرتك. ادلين ضد اعامل مهنم تصدر القواد بعض هناك"
#422 

 :هلم قلت

 اجليش حنّمل ان والميكن. القواد اولئك أ مثال اىل تعود السيئات وتكل الالدينية الاعامل تكل ان"

 س يفي امتشق ان اس تطيع ال واان. هللا اولياء من الف   مائة يوجد قد العامثين اجليش هذا ففي مسؤوليهتا،

 النتيجة واكنت اسلحهتم، وشهروا هؤالء، فرتكين. "معمك اشرتك ان اس تطيع ال ذلا اجليش، هذا ضد

 "بتليس" واقعة حدوث
1
 اجليش ذكل واشرتك العاملية، احلرب اندلعت قليل وبعد. هدف اي حتقق مل اليت 
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 مرتبة اىل الشهداء من الاالف مئات منه فارتقت اجلهاد، حومة ودخل ادلين راية حتت احلرب تكل يف

 وصواب سلويك حصة عىل وتصديقا   برهاان   هذا واكن. الوالية شهادات عىل بدماهئم وقعوا فقد الاولياء،

 .ادلعوى تكل يف ترصيف

 واملتسمة العجيبة العام املدعي ترصفات الهيا ساقتين وقد قليال   الاطاةل اىل اضطررت لقد.. حال اية عىل

 عواطف ل ية يسمح االّ  العداةل ابمس يتلكم من عند الواجب من ان مع النور، رسائل وجتاه جتايه انةاباله

 احلمك واىل احلياد عدم اىل او جزئيا   اكن وان اخلطأ   اىل وجّره عليه ابلتأ ثري خارجية مؤثرات ل ية وال خشصية

 .ونفس ية خشصية ابنفعاالت

 :الرابع الاساس

 حكام   اعطت اشهر، اربعة طوال واخلطاابت الرسائل مئات بتدقيق "شهر اسيك" حممكة قامت ان بعد

 عيلّ  حمك فقد يل ابلنس بة اما. مهتام   وعرشين مائة بني من فقط خشصا   عرش مخلسة اشهر س تة ابلسجن

 لكمة عرشة مخس سوى شيئا   فهيا جيدوا فمل( رسائيل من) رساةل مائة دققوا اهنم مفع. واحدة س نة ابلسجن

 الس ياس ية وامجلعيات الصوفية الطرق تشكيل مسائل يف بباءيت القرار وصدر. رسالتني يف او اةلرس يف

 الدانيت شيئا   جيدوا مل "قسطموين" ويف ذكل وبعد. السجن يف احلمك مدة قضينا وقد القبعة، موضوع ويف

 عىل "اس بارطة" يف يدها احلكومة وضعت س نوات وقبل. مرات ولعدة كثريا   وفتشوا وحبثوا حتروا اهنم مع

 رسائل اجزاء مجيع

--- 
1
 -. الاوىل العاملية احلرب قبيل والرتيق الاحتاد حمك ضد بتليس مبدينة احمليطة الكردية العشائر به قامت عصيان  

 .املرتمج

#423 

 ىلا اعادهتا اشهر ثالثة ملدة الرسائل هذه تدقيق وبعد اخلاصة، والرسية مهنا العلنية اس تثناء، بال النور

 س نتني، ملدة "انقرة" وحممكة "دنزييل" حممكة تدقيق حتت الرسائل مجيع بقيت س نوات عدة وبعد. احصاهبا

 رسائل وطلبة النور رسائل واهتام ابهتايم القيام فان احلقيقة يه هذه دامت مفا اذن. الينا مجيعها اعيدت مث

 ومشاعر اهواء تأ ثري حتت ويلوموننا حبقد يترصفون ولكهنم القانون ابمس يتلكمون اانس قبل من النور

 اهتام وكذكل "شهر اسيك" حممكة اهتام ذكل قبل يعين بل فقط اهتامنا اليعين قانوين، غري وبشلك خشصية

 "اس بارطة" يف العداةل هجاز اهتام ايضا   ويعين الوالية، تكل يف الامن موظفي واهتام "قسطموين" حممكة
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 املؤسسات هذه لك ابرشاك يقومون اهنم اي انقرة، يف الكبى ايتاجلنا وحممكة "دنزييل" حممكة وكذكل

 تكل يف الامنية اجلهات ان ذكل مفعىن ذنب اي لنا اكن لو النه(. ذنب اي لنا اكن ان) اذلنب يف معنا

 اَغضت ولكهنا رأ ت اهنا او ادلقيقة، مراقبهتا رمغ شيئا   ترى ان تس تطع مل الاربعة او الثالثة الوالايت

آ  مل اهنام او س نتني طوال ادلقيق ابلفحص قياهمام مع ذكل معرفة تس تطيعا مل احملمكتني تكل ان كام عيوهنا،  يقرأ

 يف رغبة دلينا اكنت لو ابنه علام   هذا. حنن نكون مما اكرث املهتمة يه تكون اجلهات هذه فان اذن. ابهامتم

 كدويّ  هادرا   صوات   لاكن بل اذلابب، طنني مثل منا الصادر الصوت اكن ملا ادلنيوية، الامور اىل التوجه

 .املدافع

 اليت العسكرية العرفية احملمكة امام وجل او خوف ودون مؤثرا   دفاعا   وصالبة شدة بلك دافع رجال   ان اجل

 مارت 11 احداث بسبب انعقدت
1
.. وحّدته كامل مصطف  بغضب يبايل ان دون املبعواثن جملس ويف ،

 س ياس ية؟ مؤامرات احد به يشعر ان ودون س نة عرشة مثاىن خالل رسا   يريد ابنه الشخص هذا يهتم كيف

 نأ مل فاننا "دنزييل" حملمكة العام املدعي من اّملنا وكام. مغرض خشص انه الشك االهتام هذا مبثل يقوم من ان

 وجه ي ظهر وان احقادمه، ومن املغرضني هؤالء اعرتاضات من ينقذان ان "افيون" حملمكة العام املدعي من

 .وحقيقهتا العداةل

--- 
1
 واهتموا والرتيق الاحتاد جامعة اندالعها يف تس ببت م1505 عام اجليش يف مترد حركة يه: مارت11 حوادث  

 الا احلقائق تتقىص جلنة تشكيل وطلب االهتام هذا نف  السلطان ان مع لعزهل، مكبر اباثرهتا امحليد عبد السلطان

 (.املرتمج)السلطان لواوعز  ذكل رفضوا الاحتاديني ان

#424 

 :اخلامس الاساس

 وشؤوهنا احلكومة ول مور للس ياسة الاماكن قدر التعرض عدم هو النور لطلبة الاساس ية ادلساتري من ان

 الآن ادلاخلني ان مث. أآخر شئ اي عن ويغنهيم يكفهيم ابخالص القرأآن خبدمة القيام الن ذكل واجراءاهتا،

 وعىل اس تقالليته عىل حيافظ ان مهنم احد  اليس تطيع سائدة قوية اتتيار  وجود مع الس ياسة ساحة

 مما ادلنيوية، مقاصده يف ويس تغهل حلسابه يعمل وجيعهل اليه س يجره التيارات هذه من تيارا   الن اخالصه،

 اصبحا قد الاستبداد انواع اشد مع الظمل انواع اشد ان مث. وخدمته معهل بقدس ية الاخالل اىل يؤدي

 يذهبون الابرايء من كثريا   ان يعين وهذا العرص، هذا يف املادي والزناع الرصاع قوانني من وقانوان   دس تورا  
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 او دنياه اجل من دينه جهر من يتومه ذكل عند. امره عىل مغلواب   الفرد هذا يقع او واحد، فرد خطأ   حضية

 اس تغاللها مت قد - شئ الي تس تغل ان الينبغي اليت - املقدسة القرأآن حقائق ان دلنياه وس يةل دينه جعل

 مهنم املوظفني املؤيدين، او مهنم املعارضني.. طبقاهتا جبميع الامة افراد ان مث. الس ياس ية ادلعاية ساحة يف

آنية احلقائق تكل يف حصة هلم مجيعهم.. العامة او  يبقوا ان النور طلبة عىل اكن ذلا الهيا، حباجة ومه القرأ

 .فيه الاشرتاك وعدم املادي الرصاع ويف الس ياسة يف اخلوض عدم هلم الرضوري من واكن متاما ، حمايدين

 :السادس الاساس

 الن ذكل اخواين، بعض اشخاص يف او خشيص يف قصور وجود حبجة النور رسائل عىل الهتجم الجيوز

آن مرتبطة النور رسائل  اىل يده دمي ان جيرأ   ذا مفن اذن. الاعظم ابلعرش مرتبط والقران مبارشة، ابلقرأ

 قصوران وعن عيوبنا عن مسؤوةل تكون ان الميكن النور رسائل ان مث القوية؟ احلبال تكل حيل وان هناك،

 لهذه اجلليةل وخدماهتا واملعنوية املادية بركهتا ان حيث ابدا ، يكون ان والجيوز هذا الميكن الشخيص،

آية وثالثني ثالث ابشارات حتققت قد البالد آنية أ  عنه هللا رىض عيل لالمام غيبية راماتك وبثالث قرأ

 ومعنوية مادية وارضارا   خسائر س يواجه البدل هذا فان والا. رسه قدس الكيالين للش يخ الغييب وابالخبار

 .تالفهيا الميكن

 الش يطانية اخلطط هللا ابذن وس تفشل حنورمه اىل املالحدة من النور لرسائل اخلفيني الاعداء كيد وسريتد

 تعاىل هللا فبعون الآخرين، مثل ليسوا النور طلبة الن ذكل. علهيا يش نوهنا اليت وامحلالت احيوكوهن اليت

 والمحلهم تش تيهتم الميكن وعنايته
#425 

آن يكن مل ولو. علهيم التغلب وال دعوهتم ترك عىل  كس بوا اذلين - النور طلبة فان املادي ادلفاع عن مانعا   القرأ

 متواجدون مه واذلين - الامة يف جدا   حيواي   شيئا   ي عد اذلي التقدير هذا ا،وتقديره الامة هذه جامهري حمبة

( ممنن) حادثة او سعيد الش يخ كحادثة جزئية حادثة يف يشرتكوا لن ماكن، لك يف
1
 المسح - علهيم وقع لو اذ 

 خدعوا يناذل واملنافقني املالحدة فان النور رسائل وهومجت القصوى الرضورة درجة اىل شديد ظمل - هللا

 ..شديدا   ندما   الحماةل سيندمون احلكومة

 .الاميانية خلدماتنا وال لآخرتنا يتعرضوا الا علهيم فيجب ادلنيا، اهل دلنيا النتعرض مادمنا انه واخلالصة

*   *   * 

 تدرج ومل الآن حىت خمفية بقيت "شهر اسيك" حممكة حول لطيفة دفاع وقصة قدمية خاطرة ييل فامي ادرج] 
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 [. احملمكة تكل امام دفاعي يف ترد مل كام للمحمكة الرمسية املضابط يف

 :هناك سأ لوين

 :هلم فقلت. امجلهوري؟ النظام حول مارأ يك  -

 انصار ومن متدينا   خشصا   كنت ابنين دليمك املوجود "اذلاتية السرية" كتاب من تتأ كدوا ان تس تطيعون -

 وخالصة. العمر يف املتقدم احملمكة رئيس ابس تثناء هذا.. ادلنيا ىلا انمت تأ توا ان قبل وذكل. امجلهوري النظام

آنذاك كنت انين ذكل  ابحلساء، يل يأ تون فاكنوا خالية،( رضحي) مقبة قبة حتت - الآن كحايل - مزنواي   أ

 السبب عن سأ لوين. احلساء سائل يف اخلزب بغمس واكتفي المنل اىل احلساء حبات ابعطاء اقوم وكنت

 لنظاهما احرتاما   للمنل احلبات اعطي واان مجهوري، نظام يف تعيش النحل وكذكل المنل امة ان: فقلت

 .امجلهوري

 :فاجبهتم. الصاحل السلف بذكل ختالف انت: قالوا مث

( عنه هللا ريض) الاكب فالصديق نفسه الوقت يف مجهورية ورؤساء خلفاء الراشدون اخللفاء اكن لقد -

 املبرشة للعرشة مجهورية رئيس مبثابة شك دون اكن

--- 
1
رت الاغلب، يف مفتعةل حادثة يه   َّ  من انطلق اساليم مترد ظهور ادعت اذ كامل مصطف  حكومة قبل من دّب

 احلادثة واس تغلت بقسوة، املدينة تكل ابهايل التنكيل مت وقد العقل، خمتل خشص يقوده اكن «ممنن» انحية يف جامع

 .املرتمج - الاساليم الشعور لرضب
#426 

 معىن حيمل متدين مجهورية رئيس مهنم لك بل فارغ، شلك او عنوان حتت ليس ولكن. الكرام وللصحابة

 .الرشعية واحلرية احلقيقية العداةل

 .س نة مخسني منذ أ محهل كنت فكر مبعاداة الآن تهتمونين انمت! احملمكة اعضاء واي العام املدعي اهيا فيا اذن

 فكام احلياد، عىل البقاء هو العلامنية معىن ان هو اعلمه ما فان العلامنية هوريةامجل  حول سؤالمك اكن ان اما

 ادلين الهل تتعرض الا فيجب الضمري حرية حبجة السفاهة والهل للملحدين احلكومة هذه مثل التتعرض

 النين وريةامجله احلكومة فهيا تعيش اليت والاحوال الس ياس ية الاوضاع اعمل ال الآن وانين.  التقوى والهل

 من ومذهةل مرعبة مرحةل يف دخلت قد اكنت فان س نة، وعرشين مخس منذ الاجامتعية احلياة اعزتلت قد

 اقول فاين ابهلل والعياذ والميانه لآخرته يعمل من تدين اليت القوانني بسن وبدأ ت املالحدة حلساب العمل
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 سبيل ويف امياين سبيل يف هبا تضحيةال  يف ترددت ملا نفس الف يل اكن لو انه خش ية او خوف دون لمك

 .(الوكيل ونعم هللا حسبنا) لكيم أآخر وس يكون لمك، مابدا انمت وامعلوا أآخريت

 :بقويل عليمك سارد فانين الشاقة الاشغال مع بسجين او ظلام   ابعدايم مقمت ولو

. والسعادة النور عامل اىل واذهب ارّسح بل اعدم، لن قاطعة بصورة النور رسائل كشفته ما وبفضل انين

 الروح اسمل ليك مهتىئ ابنين لمك فاقول الضالةل ل جل تسحقوننا اذلين واملتخفني املتسرتين اعداءان اي انمت اما

 ذلا املؤبد، الانفرادي وابحلبس الابدي ابالعدام عليمك س يحمك انه وارى اعمل النين. قلب وبراحة ابطمئنان

 .هلم قلته ما هذا.  واكمال   اتما   س يكون منمك انتقايم فان

 :السابع الاساس

آفيون" حممكة اهتمتنا فقد - اخرى اماكن يف جرت اليت -  السطحية التحقيقات بعض اىل استنادا    ابلسعي "أ

 .س ياس ية مجعية النشاء

 :هذا عىل جوااب   اقول واان
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 أ سأ ل ومل الهيا اس متع ومل ا  عام عرش تسعة منذ واحدة جريدة اقرأ   مل ابنين يشهد صادقين من مجيع ان: اوال  

 مل الش يوعي، واخلطر املانيا هزمية سوى الاخبار من اعرف مل اشهر ومخسة اعوام عرشة ظرف ويف عهنا

 تكون ان الميكن الشخص هذا مفثل اذن.. للمعرفة رغبة او فضول عندي يكن ومل أآخر خب اي اعرف

 .الس ياس ية امجلعيات وال ابلس ياسة عالقة ادىن هل

 وقد الانظار، وامام اليد متناول يف لكها موجودة رساةل، وثالثني مائة عددها البالغ النور رسائل ان: اثنيا  

 حقائق عدا دنيوية غاية واية أآخر هدف اي  النور رسائل يف اليوجد ابنه "شهر اسيك" حممكة اقتنعت

ال تتعرض مل ذلا الاميان،  ان كام رساةل، الية تتعرض فمل "دنزييل" حممكة اما. لرسالتني او واحدة لرساةل ا 

 من جتد مل اعوام مثانية طوال ادلامئة واملراقبة ابلرتصد قيامه من ابلرمغ "قسطموين" يف الضخم الامن هجاز

 قاطعة جحة وهذا واهية، ابس باب أآخرين اشخاص وثالثة شؤوين يف يعاواننين اكان خشصني سوى يهتمه

 الادعاء عند امجلعية مفهوم اكن ان اما. س ياس ية مجعية حوالالا من حال ابي اليشلكون النور طالب ابن

 دار طالب عىل امجلعية تسمية ابطالق مقمت لو: هل جوااب   نقول فاننا. لآخرهتا تعمل اميانية جامعة هو العام

 - املفهوم هبذا - امجلعية امس اطالق ميكن ذاك عند املهن من همنة لك احصاب وعىل  - اجلامعة - الفنون

 ابن ذكل عىل نرد فاننا دينية ببواعث ادلاخيل ابالمن ابالخالل تقوم جامعة هو املقصود اكن ان اما. يناعل 
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 تسجيل وعدم ماكن، اي يف ادلاخيل ابالمن خمةل حادثة ابية س نة عرشين طوال النور طالب تورط عدم

 هذه بطالن عىل عساط دلليل احملامك، قبل والمن احلكومة قبل المن اخلصوص هذا يف ضدمه شئ اي

 ادلاخيل ابالمن الاخالل اىل املس تقبل يف س تؤدي ادلينية املشاعر تقوية ان تتومهون كنمت ان اما. الهتمة

 :نقول فاننا الينا امجلعية هتمة توجيه من تقصدونه ما هو هذا وان

 .نفسها اخلدمات يؤدون( ادلينية الشؤون رئاسة رأ سهم وعىل) الوعاظ مجيع ان: اوال  

 بلك يعملون اهنم بل ابالس تقرار والاخالل ابالمن الارضار عن فقط بعيدين ليسوا النور طلبة ان: يا  اثن 

 وحياولون والفنت الفوىض من الامة حلفظ قناعاهتم وبلك قوامه
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 .اعاله الاول الاساس يف جاء ما هو هذا عىل وادلليل والامن، الاس تقرار تأ مني هجدمه بلك

 البزيخ السجن ومن الابدي الاعدام من امتنا انقاذ مث اوال   انفس نا انقاذ وبرانجمنا ناهدف  جامعة حنن! اجل

 الفوالذية القوية ابحلقائق) انفس نا وحمافظة والسفاهة الفوىض حياة من مواطنينا ووقاية املؤبد الانفرادي

 .الآخرة يفو ادلنيا يف حياتنا عىل القضاء يروم اذلي الاحلاد من( النور رسائل يف الواردة

 :الثامن الاساس

 بعض اىل واستنادا   النور رسائل يف الواردة املؤثرة امجلل بعض اىل استنادا   الينا الهتم بتوجيه يقومون اهنم

 :هذا عىل جوااب   حنن ونقول الاماكن، بعض يف جرت اليت السطحية التحقيقات

 ومادام ادلنيا، اهل مع واملبارزة والزناع الرصاع يف وليست الآخرة ويف الاميان يف حمصورة غايتنا مادامت

 عرضا   هبم ارتطمنا رمبا بل. قبلنا من مقصودا   يكن مل رسالتني او رساةل يف الوارد جدا   القليل اجلزيئ التعرض

 شيئا   تعد والاماكانت الاحامتالت ومادامت. س ياس يا غرضا   عّده الميكن ذلا هدفنا، حنو نسري وحنن

 املمكن من او "حيمتل" هو بل ابالمن ابالخالل مقنا اننا يف ليس املوجه االهتام الن ذكل. أآخر شيئا   والوقائع

 املمكن من الن قتل جرمية ابقرتاف خشص اي اهتام ويش به هل، والمعىن ابطل اهتام وهو ابالمن، خنل ان

 تس تطع مل "زييلدن" ويف "اس بارطة" ويف "قسطموين" ويف "شهر اسيك" يف احملامك ان علام  . بذكل يقوم ان

 املتبادةل واملاكتيب الرسائل من النسخ الاف يف اهتام دليل اي عىل( الشديد تدقيقها من ابلرمغ) العثور

 شئ عىل تعرث مل "شهر اسيك" حممكة ان ومع. عاما   عرشين طوال الاشخاص من الاالف عرشات بني

ل اىل مطاطة قانونية مادة ابس تعامل فاضطرت  صغرية، رساةل سوى  ترصفت اهنا ومع علينا، املسؤولية قاءا 

 خشصا    عرش مخسة ابدانة احلمك اصدار الا تس تطع مل ذكل مع اهنا الا دينيا   درسا   الق  من لك يدين بشلك
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 القيام ومت بينمك اكن مثلنا خشصا   ان افرتضنا ولو اشهر، س تة وملدة خشص مائة بني من فقط
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 يف العثور ميكن الا هذا مت لو.. واحدة س نة ظرف يف كتهبا اليت صةاخلا رسائهل من رساةل عرشين بتدقيق

 العثور عن العجز فان ذلا املسؤولية؟ موقف ويف حرج موقف يف تضعه مجةل عرشين عىل الرسائل هذه

 الف لعرشين واملاكتيب الرسائل من نسخة الف عرشين بني من صاحهبا تدين حقيقية مجةل عرشين عىل

 لها عالقة وال الآخرة، هو النور لرسائل املبارش الهدف ان عىل قاطع برهان س نة عرشين طوال خشص

 .ابدلنيا

 :التاسع الاساس

آفيون" حملمكة الادعاء قرار يف جسل لقد  وحاكم ،"دنزيىل" حملمكة املنصف العام املدع  اوردها الىت املواد "أ

 واملواد التحقيق، اثناء معامالت من ملناعو  ما وبدالةل - اخرى اماكن ىف والسطحيني املنصفني غري التحقيق

 عرشة مخس او عرشين خالل متت الىت واملراسالت يذكر، اترخي دون من املاكتيب وابرزت نفسها ىه

 تدور والىت ادعاىئ، ىف الثاىن والسؤال الثالث الاساس يف عهنا اجيب املواد فتكل س نوات، عرش او س نة

 اسىك" حممكة يف ابلتدقيق مرت وماكتيب رساةل وثالثني ائةم البالغة والرسائل اخلامس الشعاع حول

 معاذير جيدوا ان حياولون فالآن "دنزيىل" حممكة ساحهتا وبرأ ت العفو، قوانني وُشلهتا عقابه وقضينا "شهر

 .لنا اهتام مواد تكون ك الرسائل تكل من واهية

 مسعا   يعريوا مل اهنم مع مارت 11 ةحادث يف اجليش من كتائب مثاىن منه خبطاب اخضع اذلى ان ترى فيا

 الرجال هؤالء امثال س نوات مثاىن طوال ويس تغفل ي قنع ان ميكن هل. العلامء لالكم وال الاسالم لش يخ

 قسطموىن؟ والية عظمية، والية ىف رجال مخس اس تغفال من حفسب متكن انه يقال ان ميكن فهل فقط؟

 وبعد. "دنزيىل" وحوادث "قسطموىن" ىف والعلنية مهنا يةوالرس  اخلاصة والرسائل كتىب مجيع اخرجمت فلقد

 وحلم  وامني فيىض غري عىل العظمية الوالية تكل ىف يعرثوا مل - اشهر ثالثة ملدة - علهيا التدقيق اجراء

 .وصادق وتوفيق

 س نوات ثالث ظرف ىف وعرثوا. هللا وجه ابتغاء الشخصية، اعامىل يف يعاونونىن اكنوا امخلسة فهؤالء

 .ايلّ  وبعثومه اصدقاء، ثالثة عىل "امريداغ" ىف الس نة ونصف
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 مخسة ال خشص مخسامئة اس تغفال اس تطيع لكنت السطحية، التحقيقات تكل ىف ورد كام امعل كنت فلو
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 .الف مخسامئة بل خشص أآالف مخسة اس تغفال اس تطيع لكنت بل عرشة، او اشخاص

 :مهنا منوذجني او منوذجا   اورد وادانه. خطهئم مدى الظهارو للحقيقة "دنزيىل" حممكة ىف ماقلته ابنّي 

 تكل - الكون يف - هللا أآايت ىف التفكر عىل تعني الكرمي القرأآن من كرمية أآايت جبمع لقيامنا يؤاخذوننا اهنم

 :الآايت تكل مجموعة ومسينا. النبوة عرص منذ جرت اسالمية لعادة اتباعا   وذكل النور، رسائل منبع ىِه  الىت

 ..ادلين حيرفون أ هنم: العمل هذا مبثل يقوم ملن يقال ان أ ميكن "القرأآن حزب"

 اكوام حتت علهيا عرثوا الىت "احلجاب" رساةل حول يب النازل العقاب من واحدة س نة مقاسايت رمغ اىن مث

 .هبا ادانتنا يريدون نرامه.. ونرشت الس نة هذه اس تنسخت وقد والوقود، احلطب

 فمل ابنقرة، احلكومة رئاسة توىل اذلى املعروف الشخص ذكل عىل قاس ية بلكامت تاعرتض ملا انىن مث

آثر بل بشئ، يقابلىن  قبل كتبته قد كنت- خطأ ه رشيف حديث حقيقة   اظهرت موته بعد انه االّ . الصمت أ

 خاصة غري وعامة رسية، واختذانها ورضورية فطرية اكنت الىت والانتقادات احلقيقة فتكل - س نة اربعني

 .علينا مسؤولية مدار وجعلها الشخص، ذكل عىل حبذلقة العام املدع  طبقها قد الشخص ذكل عىل

 مات خشص خاطر  واين  س بحانه، هللا جتليات من وجتل وتذاكرها الامة رمز ىه الىت القوانني عداةل فاين

 .ابدلوةل عالقته وانقطعت

 ودافعنا. لنا استناد مدار لها، اساسا   امجلهورية ومةحك اختذهتا الىت والعقيدة الوجدان حرية جعلنا اننا مث

 .والعقيدة الوجدان حرية نعارض وك ننا مسؤولية مدار احملمكة اختذهتا ولكن املادة، هبذه حقوقنا عن
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 مل شئ التحقيق اوراق يف ايلّ  فاس ند نواقصها، وبينت احلارضة املدنية سيئات انتقدت   اخرى رساةل وىف

 الراديو اس تعامل يرفض من مبظهر اظهاري وهو ،قط بباىل خيطر
1
 مسؤال   فأ كون.  والطائرة القطار وركوب 

 .!احلارض احلضارى للرىق معارضا   كوىن عن

آفيون"  حممكة هتمت الا نأ مل. العداةل عن املعامةل ب عد مدى تقدير ميكن الامنذج، هذه عىل فقياسا    ورد ملا "أ

 .املنصف العام ومدعهيا العامة "دنزيىل" حممكة هبا هتمت مل كام وش هبات اوهام من التحقيق اوراق ىف

 تقابل ان وينبغ  العظمية هللا نعم من تعتب الىت والراديو والقطار الطائرة ان: هو ماذكر مجيع من واغرب

 .الطائرات قنابل رؤوسهم عىل فزنلت ابلشكر البرشية تقابلها مل هلل، ابلشكر

لهية نعمة والراديو  للقرأآن حافظا   هجازا   اس تخدامه يف الجهل املقدم الشكر يكون ان ينبغ  حبيث عظمية ا 

آن ان "العرشين اللكمة" ىف قلت ولقد. مجعاء البرشية ي سمع الكرمي  املدنية خوارق عن خيب  الكرمي القرأ

363



آية اشارات من اشارة عن حديثنا عند فهيا وبيّنا احلارضة،  الاساليم العامل س يغلبون الكفار بأ ن كرمية، أ

 املدعىن بعض جعلها فقد احلضارية البدائع هذه مثل اىل املسلمني احث اذلى الوقت فف . القطار بوساطة

 .الاخرتاعات هذه اعارض وك نىن لنا اهتام مدار سابقة حملامك العامني

لهام اى الكرمي، القرأآن نور من انبعة النور رساةل ان: قال احدمه ان مث  وظيفة دىتؤ  وارثة، وىه منه، ا 

 النور رساةل" وك ن اصال   هل عالقة ال ما ببيانه فاحضا   خطأ   معىن العام املدع  فاورد. والرشيعة الرساةل

 .يل اهتام مادة ذكل وجعلوا "رسول

آن ادلين الجنعل اننا: قاطعة وحبجج ادلفاع ىف موضعا   عرشين ىف اثبتنا ولقد  اداة   النور ورسائل والقرأ

. لكها ادلنيا سلطنة مهنا حبقيقة نستبدل وال. قطعا   وسائل تكون ان والينبغ  مجع،ا العامل لكسب ووس يةل

 .ادلعوى هذه عىل الامارات من الوف وهناك.  هكذا الواقع ىف وحنن

--- 
1
آن الراديو بتالوة يكون ذكل ان»: قلت فقد عظم ، الهية نعمة وىه الراديو، نعمة جتاه هلل الشكر تقدمي ل جل    للقرأ

آن قارئا   بذكل الهواء فيكون امجع العامل اىل الندي الصوت ذكل ي سمع يك الكرمي  .املؤلف - «الكرمي للقرأ

#432 

آفيون" حملمكة الادعاء سري من يبدو ولكن  :اخرى حتقيقات عىل املبين قرارها وىف "أ

 اتفهة خسيسة ادملو  اداة ادلين وجنعل ادلنيا حطام وكسب املؤامرات حلبك االّ  والنسع  ادلنيا نبتغ  اننا

 .الاساس هذا عىل فيهتموننا.. قميته من احلط عىل ونعمل

 : منكل ما بلك نقول فنحن هكذا الامر دام مفا

 (الوكيل ونعم هللا حسبنا)

 النورىس سعيد

*  *  * 
#433 

 س بحانه ابمسه

آفيون" حممكة اىل املقدم الاعرتاض تمتة  "أ

آفيون" حممكة ليس الاعرتاض هذا ىف خماطىب ان  املوظفني اولئك بل العام، مدعهيا وال "أ

 الشخصية والاغراض والاوهام الشكوك تساورمه ممن التحقيقات دائرة وىف هنا العاملني
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 الهيا استند خمتلقة واخبارايت انقصة حتقيقات اىل مستندين ضدان مواضع فيتخذون

 .اخرى اماكن ىف ومتحرون وخمبون عامون مّدعون

 النور رسائل طالب عىل اساسا ، لها اصل وال - البال عىل ختطر ال الىت - عيةامجل  امس اطالق ان: اوال  

 ليس ممن ادلائرة تكل يف ادلاخلني املساكني اولئك عدّ  مث ومن. ابلس ياسة  عالقة اية هلم ليس اذلين الابرايء

 اذلين جعل او ا،منتسبهي ومن الفعالون واعضاؤها امجلعية تكل انرشو اهنم والآخرة، الاميان غري غاية هلم

 واحض ب عد الامور هذه لك.. احملمكة اىل ودفعهم مذنبني اس تنسخوها او اس تقرأ وها او النور رسائل قرأ وا

 .العداةل عن

 :ىه علهيا القاطعة واحلجة

 من وامثاهل "دوزى ادلكتور" مكؤلفات القرأآن، هتامج واليت الزعاف اكلسم ضارة مؤلفات يقرأ ون اذلين ان

 رسائل وكتابة قراءة ذنبا   تعدّ  بيامن العلمية، واحلرية الفكر حرية دس تور حسب مذنبني يعّدونال الزاندقة،

آنية احلقائق تبني الىت النور  هلم وتوحّضها الهيا واملش تاقني ماسة حاجة الهيا احملتاجني وتعلّمها والاميانية القرأ

 !الساطعة الشمس وضوح

 خاطئا   تفسريا   تفرس لئال - رسية رسائل اختذانها رسائل يف وردت حفسب مجل بضع عىل اهتموان اهنم مث

 -مهنا واحدة سوى - "شهر اسىك" حممكة دققهتا قد الرسائل تكل ان علام   - احملامك يف عهنا الاعالن قبل وذكل

 واختذت
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 يف عهنا اجبت وقد "احلجاب " رساةل من أ ومسأ لتني مسأ ةل عىل الا تعرتض ومل لها، الامر مايس توجب

عرتاىض وىف عريضىت  ذكل واثبتنا "الس ياسة صوجلان منكل وال نور ايدينا ىف ما ان": وقلنا. قاطعة ابجوبة ا 

 .وهجا   بعرشين "شهر اسىك" حممكة ىف

 اولئك ولكن.. مهنا رساةل اية عىل تعرتض ومل اس تثناء، دون الرسائل مجيع دققت قد "دنزييل" حممكة وان

 مجيع عىل ثالاث   او مجلتني تتجاوز ال الىت علهيا املعرتض امجلل تكل حمك موامع قد املنصفني غري املدعني

 قارىئ وجعلوا. فقط مهنا صفحات الجل صفحة اربعامئة البالغة "الفقار ذو" مجموعة صادروا حىت الرسائل

 مىن يبنيالقر  اصدقاىئ ا شهد انىن. واحتداها احلكومة اعارض بأ نىن واهتموىن مذنبني، ومس تنسخهيا الرسائل

 للجمهورية رئيسني سوى اعرف ال س نوات عرش من اكرث منذ انىن: ابهلل مقسام   اشهدمه يقابلونىن واذلين

 ووزراهئا احلكومة اراكن من غريمه احدا   حقيقية معرفة اعرف فال. قسطموىن ووايل البملان ىف واحدا   وانئبا  
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 حنوى عالقة س نة قبل اظهرا خشصني او خشصا   ان االّ . ملعرفهتم الفضول ىل وليس ونواهبا، وموظفهيا وقوادها

 .احلكومة اراكن من س تة او مخسة طريقهام عن فعرفت

 مبن والهيمت ملعرفهتم، الفضول فيه واليتحرك. يبارز من يعرف االّ  احلكومة مبارزة يريد ملن املمكن من فهل

 اصدقاء؟ ام اعداء أ مه يواهجهم،

 الولئك اقول فانىن: هكذا الامر مفادام. قطعا   لها اصل ال معاذير نخيتلقو اهنم الاحوال هذه من يفهم

 :احملمكة هذه اخاطب وال املنصفني غري الظلمة

 عىل النىن. والقسوة الشدة من درجته بلغت همام عقاب، من يب انزاهل تعزتمون مبا اهامتم اقل اعري ال انىن

 مرتبة استبدال من اعظم سعادة هناك فهل معرى، من والس بعني اخلامسة السن وىف القب، ابب عتبة

 كهذه؟ ومظلومة بريئة حياة من س نتني او بس نة الشهادة

 عامل اىل دخول وتأ شرية ترسحي لنا ابلنس بة املوت ان ىف شك ادىن والخياجلىن اليقني لك موقن انىن مث

 ظاهراي   اعداما   املوت اكن ان وحىت ذكل، عىل النور رسائل من الباهني أآالف ولنا. والسعادة الطمأ نينة

 عامل اىل لالنتقال عظمية وفرصة للرمحة ومفتاح سعادة اىل لنا ابلنس بة تتحول الزمان من ساعة مشقة فان لنا

 .واخللود البقاء
#435 

 خلق يف ويتسببون الزندقة ارضاء سبيل يف العداةل يضللون اذلين اولئك واي املتسرتين اعداءان اي انمت اما

 ولرتتعد قطعا ، اعلموا.. سبب او داع دون بنا لينشغلوا ادلوةل يف املسؤولني اذهان يف فةالزائ الاوهام

 منمك يؤخذ انتقامنا وان. ادلامئ الانفرادى وابلسجن الابدى ابالعدام انفسمك عىل حتمكون انمك فرائصمك،

 هذه تفرغ ظلت الىت املوت حقيقة ان والشك. عليمك ونشفق ذكل نرى اوالء حنن فها مضاعفة، اضعافا  

 اخلالص حماوةل وان. واحلياة العيش غاية فوق ومطلب غاية لها تكون ان البد املقابر، اىل مرة مائة املدنية

 الرضورايت امه من ىه بل ، الانسانية القضااي مقدمة ىف قضية ىه الابدى الاعدام ذكل براثن من

حلاحا   واشدها البرشية  .ا 

 النور رسائل طالب الناس من نفر يهتم ان والغرابة العجب دواع  من سأ فلي احلقيقة، ىه هذه دامت مفا

 اثبتت الىت النور برسائل ابطةل اهتامات ويلصقوا - احلقيقة تكل عىل وعرثوا الرس ذكل اىل اهتدوا اذلين -

 ركيد - جمنوان   اكن لو حىت بل - عقل من مسكة هل من لك ان والباهني؟ احلجج ابالف نفسها احلقيقة تكل

 .والعداةل احلقيقة امام االهتام موضع انفسهم يضعون امنا تكل ابهتاماهتم النفر اولئك ابن الادراك متام
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 .الظلمة هؤالء خدعت الىت ىه اصال ، هبا لنا عالقة ال س ياس ية مجعية بوجود تومه مواد ثالث هناك ان

 .مجعية وجود مهل اوحت قد السابق، منذ طالىب تربط الىت الوطيدة العالقة: اوالها

 الاسالمية امجلاعات دلى هو كام جامع  ابسلوب يعملون النور رسائل طالب من بعضا   ان: الثانية

 مجعية، اهنم فهيم البعض ظن ذلا لها؛ والتتعرض امجلهورية قوانني هبا تسمح والىت ماكن لك ىف املوجودة

 وثيق وترابط خالصة اخوة ىه بل شاهبها،ما او مجعية تشكيل ليس القليلني الافراد اولئك نية ان واحلال

 .حبت اخروي

 بعض ووجدوا بعيدا   ضالال   وضلوا ادلنيا عبادة ىف غرقوا قد اهنم انفسهم يعرفون الظلمة اولئك ان: الثالثة

 ولقوانني لنا معارضون ورفقاءه سعيدا   ان: ذههنم ىف مايدور يقولون ذلا معهم، منسجمة احلكومة قوانني

 .س ياس ية مجعية اذن فهم اهواءان، تساير اليت احلكومة
#436 

 !الشقاة اهيا: اقول واان

 الس ياسة ىف منحرصة وظائفه اكنت ولو خادلا ، فهيا يظل الانسان اكن ولو خادلة، ابدية ادلنيا اكنت لو

 ترون لكنمت الس ياسة ابب من العمل دخلت لو انىن اعلموا ولكن. معىن هذه لفريتمك يكون رمبا وحدها،

 اننا حماال   فرضا   ولنفرض. رساةل ىف مجل عرش ال الس يايس، التحدى ابسلوب صيغت ومجةل مجةل الف

 الفرض ذكل - س ياس هتا عىل واحلصول الرخيصة متعها وكسب دنيوية ملقاصد وسعنا ما - تقولون كام - نعمل

 شيئا   ت بز ال ةس ن عرشين طوال وقائعنا مجيع دامت مفا - احدا   به يقنع ان الش يطان حياول مل اذلى

 بشلك حكومة لك ىف موجودون واملعارضون قلبه، اىل ال الشخص كسب اىل تنظر احلكومة اذ ملالحقتنا،

 .العداةل بقوانني الهتمة موضع ىف جتعلوان ان تس تطيعون ال انمك شك فال. قوي

 :الاخرية لكمىت

 (العظمي العرش رب وهو تولكت عليه هو االّ  اهل ال هللا حس ىب)

 النوريس سعيد

*  *  * 
#437 

 "قانونية غري  حادثة"

 س نوات ثالث طوال الاعتاكف اىل وانسحاىب الناس اعزتاىل ورمغ "دنزيىل" حممكة من براءتنا بعد
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آفيون" جسن اىل بنا افضت الىت اجلديدة احلادثة هذه فان لكيا ، الس ياسة اتراك    القانون اىل المتت "أ

 :وجوه بعرشة قانونية غري بل بشئ

 :ولالا

 "انقرة" ىف مسؤوةل مراجع س بع ومن للخباء هيئات وثالث حمامك بثالث مرت قد النور رسائل ان

 الرسائل مجيع براءة عىل اس تثناء دون من لكهم فاتفقوا.. س نتني ظرف ىف العدلية مدقق  من وعندكثري

. واحد يوم  جبزاء حىت قبوايعا ومل. خشصا   وس بعني مخسة عددمه البالغ اصدقائه من معه ومن "سعيد" وبراءة

 ميكل من لك جيعل البدل، ابمن خمةل اوراق وك هنا الرسائل تكل عىل جتاوزمه فان هذا من الرمغ وعىل

 .القانون عن الامر خروج مدى يدرك ان الانصاف من مسكة

 :الثاين

 حىت. غريبا   وعاش الباءة، بعد س نوات ثالث طوال "امريداغ" ىف والاعتاكف الانزواء ىف ظل اذلي ان

 واذلى القصوى، للرضورة االّ  ملقابلته الناس من احدا   واليقبل معا   واخلارج ادلاخل من يغلق اكن اببه ان

 الباب قفل ويكرسون املتحرون يأ ىت س نة، عرشين طوال عليه مس مترا   اكن اذلى التأ ليف عن حىت ختىل

 !.دنيوية لس ياسة اجراءا   غرفته ويدامهون
#438 

 :الثالث

 عهنا، يس تفرس ومل - شاهدا   س بعني بشهادة - العاملية احلرب ابخبار هيمت مل من ان: احملمكة ىف قال كام هان

 :قال واذلى الهيا يس متع ومل س نة وعرشين مخس منذ اكنت حصيفة اية يقرأ   ومل حاهل عىل مس مترا   ومازال

 وقاىس قوة، من مادليه بلك ةالس ياس من ونفر س نة، ثالثني منذ "والس ياسة الش يطان من ابهلل اعوذ"

 راحته لضامن - احلكومية ادلوائر واحدة ولوملرة يراجع ومل.. عاما   وعرشين اثنني طوال العذاب من قاىس ما

 القانون أ يوافق هذا لك من الرمغ فعىل.. الس ياس ية ابالمور يتدخل ال انه حيث اليه الانظار جللب دفعا   -

 ميكل من ان.. مثهل؟ ير مل مبا عليه اخلناق وشد الس ياس ية املؤامرات يدير وك نه ومعتكفه مزنهل مدامهة

 .الوضع هذا عىل يتأ مل ذرة مبثقال ولو وجداان  

 :الرابع

 مجعية تشكيل حماوةل هتم من النور رسائل تبئة متت "شهر اسيك" حممكة يف أ شهر س تة دام تدقيق بعد

 الكبري الرئيس ان ومع. صوفية طريقة تأ سيس او س ياس ية
1
 وموظفهيا العدل وزارة افراد بعض حرض 
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 واية مجعية اية تشكيل هتمة من ب رئت النور رسائل ان الا الشخيص، وحبقده ابوهامه ذكل اىل مدفوعا  

 جعلوها حيث( النور رسائل من فقط صغريا   جزءا   تعد اليت) "احلجاب" رساةل ماعدا هذا صوفية، طريقة

 س تة ملدة ابلسجن احلمك اىل ال مر هذا ادى مما - ووجدانية خشصية عةبقنا بل قانونية ليست -  وجحة تك ة

 منذ موقوفني هؤالء اكن وملا. مهنم مائة بني من طالب عرشة عددمه اليتجاوز النور طالب من لعدد أ شهر

 .الشهر ونصف شهر سوى يسجنوا مل فاهنم وتدقيقها الرسائل حفص موعد حىت ونصف أ شهر اربعة

 ورسائل ماكتيب من ماكتب مجيع ومتحيص بتدقيق ايضا   "دنزييل" حممكة امتق س نوات عرش وبعد

ثر عىل - اشهر تسعة دام جيدا   تدقيقا   س نة عرشين يف ومؤلفات  عىل ابلتحريض املؤلفات هذه اهتام ا 

 اىل وارسلت صوفية، طريقة او مجعية تأ سيس

--- 
1
 .املرتمج. كامل مصطف  املقصود  

#439 

 س نتني والكتب الرسائل تكل دققت حيث الكتب هذه من صناديق مخسة "انقرة" يف ىالكب  اجلزاء حممكة

 هذه تبئة عىل ابال جامع احملمكتان واتفقت. "دنزييل" وحممكة "انقرة" يف الكبى اجلزاء حممكة قبل من اثنتني

 هتمال من شاهبها وما صوفية طريقة او مجعية كتشكيل الهيا املوهجة الهتم من والكتب الرسائل
1
 اىل واعادهتا 

 س ياس يا   رجال  " ابعتباره سعيد اهتام القانون عىل خروجا   يكون مك اذن. واصدقاءه سعيدا   برأ ت كام احصاهبا

 رجل" ابعتباره ضده العداةل موظفي وحتريض ذكل، ماشابه او "مؤامرات رجل" او "مجعية لتشكيل يسع 

 .شعوره ميت مل من لك ذكل يعمل. "طريقة

 :اخلامس

 اجتنب ال فانين النور، رسائل ومسكل مسلىك واساس س نة، ثالثني منذ حيايت دس تور "الشفقة" اكنت امل

 اتسبب ال ليك وذكل علهيم، ابدلعاء مقابلهتم حىت اس تطيع ال بل وحدمه ظلموين اذلين للمجرمني التعرض

 ادعو ان حىت او - اتعرض ان من منعتين اليت يه الشفقة هذه ان بل. برئ خشص ابي الرضر احلاق يف

 يف اتسبب ال ليك ذكل ظلمي، يف شديد حبقد اندفعوا اذلين الالدينيني الظاملني بل الفساق بعض عىل -

 بأ نفس الارضار يف او وادلته، او الظامل ذكل وادل امثال من املساكني والعجائز ابلش يوخ يلحق مادي رضر

 الغّدار، الظامل ذلكل التعرض اس تطيع ال البيئة سالانف من مخس او اربع اجل مفن ذلا. اوالده مثل بريئة

 . أ حياان   عهنم اعفو بل
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 اصدقايئ مجيع اويص بل فقط، ولل من للحكومة التعرض بعدم قطعا   اكتفي ال الشفقة هذه فبرسّ  وهكذا

 مه "النور رسائل طالب" ان اعرتفوا قد ثالث والايت يف املنصفني ال من رجال بعض ان درجة اىل بذكل

 حيافظون الهنم معنويون، أ من الرج

--- 
1
آنية احلقيقة اظهار هو وهدفها النور رسائل اساس ان    حصلت فقد ذلا ؛" التحقيقي الاميان"  اجل من والعمل القرأ

  ان س نة عرشين خالل ادع  خشص من ما انه مث. حمامك ثالث من صوفية طريقة تشكيل هتمة عن ابلتبئة قرار عىل

 هذه اجداد اكرثية انتساب يكون ان الجيوز انه مث".  صوفية طريقة اىل والانتساب ابدلخول اناذ أ عطاين سعيدا  "

  امس يلصقون املتسرتين املنافقني ان مث. ما مسؤولية حتميهل او اهتامه يف سببا   معني مسكل اىل عام الف منذ الامة

 اما".  طريقة"  صاحب بأ نه ال مة هذه دين عن لدلفاع يتصدى من لك ي هتم فال. الاسالم حقيقة عىل"  الطريقة"

 حمامك اصدرت فقد ذلا س ياس ية، مجعية وليست اخروية، اخوة هدفها اسالمية اخوة هو عندان فاذلي امجلعية، هتمة

 .املؤلف -. الهتمة هذه من ايضا   ابلتبئة قراراهتا ثالث

#440 

 ومع س نة عرشين متتد حياة فرتة ويصدقها الشهود، أآالف علهيا يشهد حقيقة وهذه. النظام وعىل الامن عىل

 هذه لك وجود ومع. ال من متس مهنم حادثة اية الامن رجال يسجل مل الاالف، عددمه يبلغ طالب

 قبل من انصاف دون وعاملوه مؤامرة ورجل ثورة رجل وك نه الضعيف هذا بيت اقتحموا فقد الباهني

 مبصادرة وقاموا( مزنهل يف شيئا   جيدوا مل اهنم مع) ميةجر  مائة ارتكب سفاح واكنه الغالظ الاشخاص هؤالء

 .ضارة اوراق واكهنا رأ سه فوق املوجودة واللوحات املعجز القرأآن من اندرة نسخة

 حب سن ال من عىل حافظوا اذلين املتدينني الاشخاص أآالف ضد الترصفات هذه مثل جيزي قانون ايّ  ترى

 والنظام؟ الامن ضد للوقوف ابلقوة مودفعه هؤالء حتريض يف مصلحة واية خلقهم؟

 :السادس

آن فيض من عرف رجل انين تعاىل هللا من بفضل  لدلنيا والفانية املؤقتة الشهرة ان كيف س نة ثالثني منذ القرأ

 فأ لف هل، معىن وال منه والخري فائدة ال أ مر فهيا، والصيت الشهرة وعبادة وال ثرة، ابالاننية املتسم وجاهها

 اصدقاءه ان ومع الامارة، نفسه مع الرصاع هجده وبلك احلني ذكل منذ حاول فقد ذلا هلل، وشكر محد

 من والتخلص نفسه شوكة لكرس وسعه يف ما بلك قام بأ نه ويشهدون اليقني عمل يعلمون خدموه واذلين

 هجواوتو  ومدحوه عليه اثنوا اذلين لك معارضة س نة عرشين منذ حاول وقد والتصنع، النفاق وجتنب ااننيته

 ملقامات أ هال   رأ وه اذلين لك وخالف انسان، لك نفس هل هتش اذلي الظن حبسن مدفوعني خشصه حنو
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 اليه القريبون اصدقاؤه حيمهل اذلي املفرط الظن حسن وردّ  قوة، من ميكل ما بلك مهنم فرّ  بل معنوية،

آملهم انه درجة اىل اخلاصون وخاّلنه  ظهنم وحسن مدحيهم أ بدا   يقبل مل اجلوابية رسائهل ويف شعورمه، وجرح أ

ذ حقه، يف احلد عن الزائد آن تفسري عن عبارة يه اليت النور رسائل اىل الفضيةل لك نسب ا   الكرمي للقرأ

 لرسائل املعنوية ابلشخصية للتعلق النور رسائل طالب ووجه  الفضائل من حرهما بل لنفسه ينس هبا ومل

آن عادي خادم جمرد نفسه َوعدّ  النور  خشصه ال براز ابدا   يسع مل ابنه قاطعا   اثباات   يثبت وهذا كرمي،ال للقرأ

 .ذكل رد بل نفسه وحتبيب
#441 

 الشخص هذا دار عىل ابلهجوم ويسمح عليه مسؤولية اية بتحميل يسمح قانون هناك فهل ذكل ومع

 داره قفل بكرس اموالقي والقوة، هل حول ال واذلي ابلعمر جدا   واملتقدم غرفته يف واملزنوي واملريض الغريب

 مدحوه عنه البعيدين اصدقائه بعض ان جملرد وذكل عتيد، جمرم وك نه غرفته اىل التفتيش موظفي ودخول

 مث مفرط، ظن حسن من حيملونه ملا معنوي ملقام اهال   ورأ وه حقه عن يزيد ثناء   عليه واثنوا لرغبته خالفا  

 !. حقه؟ يف اللكامت عضبب ابلتفوه "كواتهية" مدينة يف اليعرفه واعظ لقيام

 دعا مما يل، مزور توقيع علهيا وضع رساةل كتابة متت انه الا املدينة، تكل اىل رساةل اية ارسل مل انين ومع

 ال مور أ هذه... "ابليكرس" مدينة يف اكتبه اليعرف مؤثر كتاب وجود وكذكل ، عهنا، مسؤولييت تومه اىل

 اي... اللوحات وسوى الاوراد سوى ادلار يف جيدوا مل اهنم مع. ..فهيا؟ والتفتيش ادلار ابقتحام هلم تسمح

 الهجوم؟ هذا مبثل تسمح فهيا س ياسة واية ادلنيا يف قانون

 :السابع

 الوقت يف اي اخلارج، ويف ادلاخل يف الفوارة احلزبية التيارات هذه لك فيه توجد اذلي الوقت هذا مثل يف

 معدودين افراد من بدال   جانبه اىل عديدين س ياس يني سبك  فرص اي الاس تفادة، فرصة هل هتيأ ت اذلي

 معرتك اىل ادلخول او التيارات يف والاجنراف اايمك": هلم قائال   اصدقائه مجيع اىل كتب فانه اصدقائه، من

 وجتنب ابخالصه والارضار الس ياسة يف لكيا   التدخل لتجنب وذكل "ابل من والاخالل واايمك الس ياسة

 .ابدلنيا الانشغال عن والابتعاد عليه ةاحلكوم انظار جلب

دعائه اجلديد التيار اما. هذا جتنبه جراء اليه والرضر السوء يد مبد ل وهامه نتيجة السابق التيار قام وقد : فال 

 أ هل دنيا يف ابدا   يتدخل مل هذا مع ولكنه شديدين وكراب   ضيقا   هل سببا وقد. "معنا واليتعاون يساعدان ال انه"

 واحدة رساةل "نورس" قرية يف املوجود اخيه اىل يرسل مل انه درجة اىل أآخرته ابمور انشغل بل ادلنيا،
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 فاي... عاما   عرشين طوال رسائل عرش احملافظات تكل يف الصدقائه يرسل ومل س نة وعرشين اثنتىن طوال

آخرته املنشغل الضعيف الشخص لهذا ابلتعرض اذن يسمح قانون  التعرض؟ هذا مثل بأ
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مة للبالد جدا   ضارة كتب ويه املالحدة، كتب انتشار ضد أ حد اليتعرض اذلي الوقت يفو  ولل 

 النور رسائل اجزاء مصادرة تمت فانه. احلرية قانون ابمس وذكل الش يوعيني، ملطبوعات وال ولالخالق،

 فهىي مرض، أ مر اي الرسائل هذه يف جتد مل حمامك ثالث ان مع هذا. احملمكة اىل وتقدم ضارة اوراق وك هنا

 أ مهنا، وترس يخ اخالقها وتقوية الامة ولهذه البالد لهذه الاجامتعية احلياة خري اىل س نة عرشين منذ تدعو

 واىل حقيقية، وقوة استناد ركن تعد اليت ال خوة هذه الاساليم، العامل مع الاسالمية الاخوة تقوية واىل

 رئاسة علامء ادلاخلية وزير امر وقد. مؤثرة بصورة يهتاوتقو  الامة لهذه الاساليم العامل هذا صداقة اعادة

 ادركت بل بنقدها، تقم مل التدقيق من أ شهر ثالثة وبعد نقدها، بغية النور رسائل بتدقيق ادلينية الشؤون

 "موىس عصا"و "الفقار ذو" أ مثال رسائل ووضعت "كبرية قمية ذو مؤلَّف" ابهنا وذكرت الادراك حق قميهتا

 هللا صىل الكرمي للرسول الرشيفة الروضة يف "موىس عصا" رسائل مجموعة احلجاج شاهد كام. مكتبهتا يف

 .وسمل عليه

 .احملمكة؟ اىل وتقدميها ومجعها النور رسائل مبصادرة يسمح انصاف او مضري او قانون هناك فهل

 :الثامن

 يشأ   مل فانه احلرية هل دتاعي ان وبعد ابلضنك، واملتسم املبر غري النفي من س نة وعرشين اثنتني بعد

 ليك والعزةل الغربة حياة اختار بل واحبائه، أ ههل من الاالف يوجد حيث فيه ودل اذلي  بدله اىل اذلهاب

 كبري ثواب وجود مع - اجلامع يف الصالة وترك والس ياس ية، الاجامتعية احلياة معرتك ومن ادلنيا من يقرب ال

 حنوه الناس يبديه ما جتنب اىل مييل خشص انه اي... غرفته يف فردةاملن الصالة واختار - امجلاعة صالة يف

 ابنه املوقرة الرتكية الشخصيات من الاف معها ويشهد تشهد معره من س نة عرشين ان كام. احرتام من

 تركيا اخا   ان احملمكة يف اثبت كام امللزتمني، غري الاكراد من العديد عىل وتقوى دين ذا واحدا   تركّيا يفضل

 .كردي مائة عىل يرحج "عيل احلافظ" مثل الاميان قوي احدا  و 

 واليذهب هل، واحرتاهمم توقريمه مظاهر يتجنب ليك ماسة لرضورة الا الناس لقاء يتجنب خشصا   ان اي

 - مؤلفاته مجيع وعب هجده بلك ومعل اجلامع، اىل حىت
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 الرتكية الامة وعد املسلمني، بني احملبة روح تمنية وعىل الاسالمية الاخوة ترس يخ عىل - س نة اربعني منذ
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آن لراية حامةل آن، لثناء وانئةل القرأ ... اجلها من حياته ورصف السبب، لهذا جام   حبا   الامة هذه واحب القرأ

 انه": اصدقائه اخافة مهنا قصد معينة دعاية نرش منه حاول غادر رمسي كتاب يف سابق وال   يقول ان أ جيوز

 حيذرون وجعلهم امجليع قلوب يف الرعب القاء حماوةل بغية ؟"حنفيون وانمت شافعي وهو اتراك، وانمت كردي

 .ويتجنبونه منه

 مل انه مع القبعة لبس عىل واكراهه مزنو   خشص اجبار حماوةل يف مصلحة او قانون أ هناك:  اتسائل انين مث

 عن رفعت القبعة ابن علام   هذا اثنتني؟ حممكتني وخالل عاما   عرشين طوال قيافته تغيري عىل احد جيبه

 .العساكر نصف رؤوس

 :التاسع

 وقوية جدا   هممة نقطة وهنا
1
 .ابلس ياسة تتعلق الهنا عهنا اسكت ولكين 

 :العارش

 وعن لها المعىن اوهام عن عبارة هو وامنا مصلحة، اية فيه والتوجد قانون، اي به اليسمح ايضا وهذا

 الس ياسة منّس  لئال نسكت ايضا وهنا قانون، اي اليقره وهتجم ضتعر  وهو قبة، احلبة من جتعل مبالغات

 ..مسلكنا حسب الهيا النظر حيظر اليت

 :القانونية غري املعامالت اوجه من عرشة اوجه امام وحنن نقول فاننا وهكذا

 (الوكيل ونعم هللا حسبنا)

 النوريس سعيد

*  *  * 

--- 
1
 واجملوس ية النرصانية احلكومات يف املسلمني وجود وكذكل المية،الاس احلكومات يف والهيود النصارى وجود ان  

 أ مهنا اىل او ادلوةل ادارة اىل بسوء يتعرض مل معارض خشص الي التعرض القانونية الناحية من ميكن ال انه عىل يدل

ال مسؤولية مدار تكون ان الميكن والاماكانت الاحامتالت الن فعيل بشلك  عىل محامكلل امجليع تقدمي اس تلزم وا 

 .املؤلف - اجلرامئ ابقرتاف قياهمم احامتل اساس
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 اعرضها ان اودّ  اخرى نقاط
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آفيون" مدينة  ادارة عىل  ورشطهتا وحممكهتا "أ

 :الاوىل

آس يا ويف الرشق يف الانبياء اكرث ظهور ان  منذ قدرية اشارة اورواب ويف الغرب يف احلكامء اغلب وظهور أ

آس يا، يف احلامك وهو ئدالسا هو ادلين ان عىل ال زل  الرمز هذا عىل وبناء  . الثانية ادلرجة يف الفلسفة وتأ يت أ

آس يا يف احلامك فان القدري،  بل ادلين، سبيل يف للعاملني يتعرض االّ  - الاقل يف - فعليه متدينا   يكن مل ان أ

 .يشجعهم ان عليه

 :الثانية

آن ان  الارض هذه من - ابهلل والعياذ - القرأآن خرج فلو الثاقب، وفكرها الارض عقل مبثابة احلكمي القرأ

 يف وتتسبب الس يارات ابحدى العقل من خاليا   اصبح اذلي رأ سها تنطح ان ببعيد وليس الارض، جلنت

 .قيامة حدوث

آن ان أ جل  اكرث الارض حبفظ يقوم وهو والفرش، العرش بني ما يربط املتني هللا وحبل وثق  عروة القرأ

آن لهذا القوي والتفسري احلقيقي التفسري يه النور ورسائل بية،اجلاذ قوة به تقوم مما  وهذه العظمي، القرأ

لهية نعمة تعد الامة لهذه الوطن هذا ويف العرص هذا يف س نة عرشين منذ تأ ثريها اظهرت اليت الرسائل  ا 

آنية ومعجزة كبى  بل عهنا، واليبتعد مهنا طالهبا وترويع لها التعرض احلكومة عىل فليس ذلا التنطفئ، قرأ

 .قراءهتا عىل والتشجيع الرسائل هذه حامية علهيا

 :الثالثة

 فقد هلم ابملغفرة دعواهتم مع س بقومه اذلين ارواح اىل حس ناهتم بتقدمي الآتني الاميان أ هل قيام عىل بناء  

 :"دنزييل" حممكة يف قلت
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 عىل يضيقون اذلين وسأ لوا منمك الكبى احملمكة يوم يف - ابملليارات يعدون اذلين - الاميان اهل سأ ل لو

 :وقالوا ابلسجن، علهيم وحيمكون( القرأآن حقائق اظهار عىل يعملون اذلين) النور رسائل طالب

 مع وتساحممت احلرية قانون ابمس ومنشوراهتم والش يوعيني املالحدة كتب مع التسامح غاية يف كنمت انمك

 وعىل النور رسائل عىل تقضوا ان اردمت ولكنمك ابدا ، هلم اتتعرضو  ومل الفوىض، وغذت ربت اليت امجلعيات

 ومن الاحلاد من والامة الوطن انقاذ حياولون اكنوا اهنم مع التضييق، وسائل وبش ىت ابلسجن طالهبا

 هذا نوجه ايضا وحنن جوابمك؟ س يكون مفاذا هذا سأ لومك لو.. ال بدي الاعدام من مواطنهيم وانقاذ الفساد
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 الانصاف اهل من اكنوا اذلين احملرتمون اذلوات اولئك قام ذكل وعند هلم، هذا قلت لقد. .اليمك السؤال

 .العداةل هجاز عداةل واظهروا بتبئتنا قرار ابصدار والعداةل

 :الرابعة

آفيون" او "انقرة" تس تدعيين ان انتظر كنت  املسائل حول والاجوبة الاس ئةل وتعاطي الشورى جلنة اىل "أ

 .هبا القيام عاتقها عىل النور رسائل خذتأ   اليت الكبرية

 الاخوة اعادة سبيل يف البدل هذا يف الامة لهذه دواء واجنع وس يةل اقوى يه النور رسائل ان! أ جل

 ويف مسمل، مليون ومخسني ثالمثائة بني املعنوي والتعاون الظن وحسن السابقة واحملبة السابقة الاسالمية

 :ذكل عىل واحضة امارة ادانه ونذكر. نالتعاو  هذا وسائل عن البحث سبيل

 واىل الهندية اللغة اىل النور رسائل من كبرية اجزاء برتمجة كبري عامل املكرمة مكة يف الس نة هذه يف قام لقد

 :قائال    احلجاز واىل الهند اىل الرتامج هذه وارسل العربية اللغة

 بذكل ويه الهيا، نستند س ند اقوى يه ليتا الاسالمية واخوتنا وحدتنا حتقيق حتاول النور رسائل ان"

 ."والاميان ادلين انحية من املقدمة يف دامئا   يه الرتكية الامة ان ترينا
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 النور رسائل خدمة درجة ما": امثال الشوامخ اكجلبال كبرية مسائل يف اس ئةل تثار ان اتوقع كنت كام

 املبارك الوطن هذا صيانة ميكن وكيف طننا؟و  يف فوضوية حركة اىل حتولت اليت الش يوعية ضد وطالهبا

 تزن ال اتفهة مبسائل افاجأ   يب فاذا هذا، واتوقع انتظر كنت... "اخمليف؟ اجلارف الس يل هذا من وحفظه

 مقصودة وافرتاءات خشصية احقاد من انبعة مسؤولية، التس تلزم جزئية مسائل والتتجاوز ذاببة، جناح

آالما القاس ية والظروف الرشوط هذه من قاسيت وهكذا... قبة احلبة من جتعل  وقد. الآن حىت اجترعها مل أ

 احملامك هذه مهنا برأ تنا واليت سابقة حمامك ثالث يف الينا وهجت اليت املسائل حول نفسها ال س ئةل الينا وهجت

 .لها معىن ال واس ئةل اتفهتني خشصيتني مسأ لتني او مسأ ةل اضافة مع

 :اخلامسة

 الفالسفة اكرث س نة عرشين منذ تسكّت فهىي الت غلب الهنا ومبارزهتا، النور سائلر  امام الوقوف الميكن

 من الاس تفادة البدل هذا حيمكون اذلين فعىل ذلا. الهنار رابعة يف اكلشمس الاميان حقائق وتعلن عنادا  

 .قوهتا

 :السادسة
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 الاهاانت ابنزال الناس مةعا نظر يف واسقاط  لها امهية ال اليت الشخصية بأ خطاىئ شأ ين من الهتوين ان

 من الاالف مئات أ لس نة فان الفاين لساين سكت لو اذ - هجة من - ميّدها بل النور، رسائل يرضّ  ال يب،

 طلبهتا من الالوف ان كام والتبليغ، الالكم عن تسكت ولن النطق، عن تكّف  لن النور رسائل نسخ

 شاء ان اللكية القدس ية النورية الوظيفة تكل س يدميون احلجة ووضوح النطق قوة منحوا اذلين الاوفياء

 .الآن اىل شأ هنم اكن كام القيامة، يوم اىل هللا

 :السابعة

 الرمسيني ومعارضينا الرسيني اعداءان فان جحجنا، فهيا رسدان واليت السابقة احملامك امام دفاعاتنا يف ذكران كام

 اراكهنا بعض عىل املتسلطة واخملاوف الاوهام اواس تغلو  واس تغفلوها احلكومة خدعوا اذلين الرمسيني وغري

ما ضدان، العداةل هجاز ووهجوا  لصاحل يعملون مه أ و املنخدعني من أ و جدا   سئ بشلك اخملدوعني من أ هنم ا 
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 اذلين املرتدين ومن الاسالم اعداء من مه أ و غادر، بشلك احلمك نظام قلب حياولون اذلين من الفوضويني

آنية احلقيقة حياربون  صفة اطالق من حاربوان عندما ابدا   يرتددوا مل فهؤالء.. الزاندقة املالحدة ومن القرأ

 ومن الرهيب، الاخاليق والتسيب السفاهة عىل "املدنية" صفة اطالق ومن التامة، الردة عىل النظام

 يضيقوا ان ااس تطاعو  وهكذا. ابالهواء واملرتبط املنفلت القهري الكفر نظام عىل "القانون" صفة اطالق

 ذلا داع ، اي دون بنا لالنشغال العداةل هجاز ووهجوا وخدعوها احلكومة واس تغفلوا شديدا ، تضييقا   علينا

 من ليحفظنا( الوكيل ونعم هللا حسبنا) حصن اىل ونلتجئ اجلالل ذي القهار قهر اىل هؤالء حنيل فاننا

 .هؤالء رشور

 :الثامنة

 واظهار ادلعاية اجل من احلرام هللا بيت جح اىل احلجاج من العديد الابرس املاضية الس نة يف روس يا قامت

 ضد ادلينية الناحية من الاساليم العامل ولتأ ليب الاخرى، الامم من اكرث القرأآن حيرتمون من مبظهر الروس

 مكة يف النور رسائل من كبرية الجزاء اجلزيئ لالنتشار نظرا   انه مث. الوطن هذا يف املتدينة الامة هذه

 ادلعاية بكرس وقياهما العلامء تقدير عىل مرص،وحيازهتا ويف وحلب دمشق ويف املنورة املدينة ويف املكرمة

آهنم، بديهنم ممتسكني اليزالون واخوهتم الرتكية الامة ابن الاساليم للعامل اظهرت فاهنا الش يوعية،  واهنا وبقرأ

 هذه بينت النور رسائل ان اي. القرأآن خدمة سبيل يف داممق قائد ومبثابة الاساليم للعامل الكبري ال خ مبثابة

 هبذه تقابل النور لرسائل اجلليةل اخلدمات اكنت فاذا. واظهرهتا الاسالمية واملدن املراكز تكل يف احلقيقة
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 .وتغضب؟ الارضية الكرة حتتد ان املمكن من ترون أ ال والاالم التضييق من الانواع

 :التاسعة

 :"دنزييل" حممكة امام مرافعيت يف اوردهتا معينة مسأ ةل ثباتال تلخيصا   هنا اورد

 ينسب وان اجليش، حس نات مجيع لنفسه ينسب ان بذاكئه اس تطاع وعبقراي   رهيبا   قائدا   ان فرضنا لو

 اجليش افراد بعدد ىه الىت احلس نات عدد قلل قد بذكل يكون فانه للجيش، الشخصية وسلبياته سيئاته

 نسب وعندما واحد، خشص حس نة اىل
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 وجمانب خميف ظمل وهذا اجليش، افراد بعدد السيئات هذه كرّث  قد يكون اجليش اىل واخطاءه سيئاته

 تأ ديب صفعة وهجت لكوين هامجين عندما السابقة حماكاميت احدى يف العام للمدعي قلت فقد ذلا للحقيقة،

 الشخص ذلكل
1
 من اقلل انين حقا  : العام للمدع  قلت نبوي، حديث برشح س نة اربعني قبل مقت عندما 

الّ  النبوية، الاحاديث من اخبار ابيراد شأ نه  من وحفظه اجليش رشف بصيانة نفسه الوقت يف اقوم أ نىن ا 

آن، لواء حامل يعد اذلي اجليش رشف بتلويث فتقوم انت واما الكبرية، الاخطاء  للعامل مقداما   وقائدا   القرأ

 وجنا هللا، ابذن لالنصاف، العام املدع  ذكل خفضع. كل واحد يقصد ل جل حس ناته وتلغي الاساليم،

 .اخلطأ   من

 :العارشة

 اي دون هل املراجعني مجيع حقوق وحفظ العداةل حقيقة حبفظ العداةل هجاز يقوم ان املفروض من اكن ملا

 ميثل خالفته ايما يف( عنه هللا ريض)عليا   الامام ان نرى فاننا وحده، وابمسه احلق سبيل يف والعمل متيزي،

 عىل وغضب احتد املوظفني احد ان العدل مسؤويل احد شاهد وقد. ليتحاكام هيودي مع احملمكة امام

آسفا   وقال احلال، يف املوظف ذكل بعزل امره فاصدر يده يقطع وهو ظامل سارق  مشاعره خلط من": أ

 ."كبريا   ظلام   اقرتف فقد العداةل ابجراء اذلاتية

 فان عليه، حيتد ان هل فليس احملكوم عىل يشفق مل ان القانون حمك بتنفيذ يقوم دماعن املوظف ان أ جل،

 ان القتل قصاص بتنفيذ يقوم اذلي الشخص ان": قال العادلني احلامكني احد ان حىت. ظاملا   اكن ذكل فعل

 ."قاتال   ي عد التنفيذ ذكل اثناء وغضب احتد

 الغريب من فان احملمكة، يف تسود ان بد ال اليت يه غراضالا عن والبعيدة اخلالصة احلقيقة دامت مفا اذن

 اىل - حقهم يف العداةل جتيل واىل عهنم يرّسي من اىل واحملتاجون البيئون - النور طالب يتعرض ان
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 عديدة امارات وجود ورمغ حمامك، ثالث من بتبئتنا قرار صدور رمغ هنا، قاس ية ومعامالت اهاانت

 طالب من رضر اي صدور الميكن انه عىل يدل وهذا للشهادة الامة هذه من ائةامل يف تسعني الس تعداد

 النور،

--- 
1
 .املرتمج -.ااتتورك كامل مصطف  هو املقصود  

#449 

 لك نتحمل ان قرران ول ننا الوطن، ولهذا الامة لهذه مجة فوائد يقدمون فاهنم ذكل من العكس عىل بل

. "خريا   الامر هذا يف لعل": ونقول تعاىل هللا اىل ال مر وحنيل نسكت فاننا صب، بلك اهانة ولك مصيبة

 قدوم اىل مغرضة لتبليغات نتيجة الابرايء هؤالء اىل املوهجة املعامالت هذه تؤدي ان خشيت ولكنين

 يعود فانه املسأ ةل هذه يف ذنب او تقصري اي هناك اكن واذا. ال مر هذا كتابة اىل اضطررت ذلا البالاي،

الّ  املساعدة يد املساكني هؤالء يل ميد ومل. ايل  تعاىل، هللا مرضاة مضن أآخرهتم أ جل ومن امياهنم من بدافع ا 

.  الش تاء حىت اغضب قد جتاههم القاس ية املعامالت هذه مبثل القيام فان التقدير يس تحقون اكنوا اهنم ومع

 الناحية هذه دققت حمامك ثالث ان عم اخرى، مرة مجعية تشكيل اوهام ساقوا أ هنم واحملري ايضا   الغريب ومن

 احملامك جتد ومل مجعية، اية بتشكيل اهتامنا يس تدعي امر اي بيننا فامي اليوجد انه مث. ابلباءة قرارها واصدرت

 ال خروية الاخوة رابطة سوى بيننا التوجد اذ ذكل، حول امارة اية الاختصاص اهل وال ال من رجال وال

 اذلين وتالميذه القرأآن حافظ ومابني طالبه وبني جامعي اس تاذ بني وما وتالميذه املعمل بني ما يوجد مثلام

 مجيع اىل املنظار بنفس ينظروا ان علهيم مجعية بتشكيل النور طالب يهتمون فاذلين. القرأآن حلفظ يسعون

 اذلين هؤالء عن ادافع ان عيل لزاما   وجدت فقد ذلا ايضا ، الوعاظ مجيع واىل الطالب مجيع واىل املهن اهل

 .ابدا   لها اساس ال اتفهة اهتامات نتيجة هنا السجن اىل هبم جئ

 مهنا صدرت واليت الاساليم والعامل البدل هذا هبا هيمت اليت النور رسائل عن مرات ثالث ابدلفاع مقت وملا

 وليس نفسها، احلقيقة من منطلقا اخرى مرة عهنا ابدلفاع فساقوم الامة، لهذه كبرية ومعنوية مادية فوائد

 عن ومتنعين  بيين حتول ان تس تطيع س ياسة اية او قانون اي واليوجد هذا دفاعي مينع سبب اي هناك

 .هذا

 ي ظهر يوم لك ويف مليوان ، ومخسني ثالمثائة عرص لك يف عددمه يبلغ منتس بون لها مجعية... مجعية حنن اجل

 ويظهر مرات مخس الصالة ابدائه قدسةامل امجلعية هذه ملبادئ الاكمل وتوقريه حرمته منتسب لك
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 دس تورمه حسب املعنوية ومباكس هبم ابدعيهتم بعضا   بعضهم ملساعدة وهيبون املبادئ، هذه خلدمة اس تعداده

 امجلعية هذه افراد اوالء  هاحنن. (10:احلجرات) (اخوة املؤمنون امنا) املقدس
#450 

آنية انالامي حقائق ايصال اخلاصة وظيفتنا املقدسة، العظمية  وانقاذمه الاميان، أ هل اىل اليقيين بشلكها القرأ

 ابمجلعيات عالقة اية لنا التوجد ولكن الانفرادي، البزيخ السجن ومن ال بدي الاعدام من انفس نا وانقاذ

 ابية او امجلعيات بلعبة عالقة اية لنا والتوجد امللتوية، وابالساليب ابالالعيب املتسمة والس ياس ية ادلنيوية

 .الهيا ابدا   نتدىن ال اصال وحنن ادلوام عىل الينا املوهجة الهتمة يه هذه ان مع رسية يةمجع 

 .ابلباءة قراراهتا اصدار قررت جيدا   ومتحيصه ال مر هذا بتدقيق حمامك اربع قامت ان وبعد

 النوريس سعيد

*  *  * 
#451 

 لدلفاع ومرفق تمتة

آفيون" حممكة واىل "انقرة" يف مراجع س تة اىل املقدم  الكبى للجناايت "أ

آفيون" حملمكة وارصح اقول  منذ منفيون فنحن. ال مر لهذا حد وضع جيب وانه نفدا قد وصبي حتميل ابن "أ

ثنتني  العامل عن املطلق وعزيل املنفرد حبيس وك ن ادلامئ الرتصد وحتت سبب، اي دون س نة وعرشين ا 

 سوى) قانوين مبر اي دون مرات ثالث جنالس وادخلوين مرات ست للمحامك قدموين فقد اليكفي،

 مأ خذ اي النور رسائل من رساةل مائة يف جيدوا مل الهنم احامتالت، وتوقع اوهام جراء بل( ثالث او مسأ لتني

 وغدر ظمل وهذا اللريات، من الاالف مئات بلغت مالية بغرامات النور طالب وعاقبوا ضدان قانوين

 فاننا الكبى احملمكة يوم اما به، والقامئني الظمل هذا مسبيب شدة بلك ةالقادم الاجيال وس تلعن هل، المثيل

 بعض جند جعلنا ما وهذا سافلني، أ سفل ويف هجمن اىل سريمون الظاملني هؤالء ابن لكه الاميان نؤمن

 .حقوقنا عن قوة بلك ندافع ان مقدوران يف اكن فانه والا الترسية،

 س نة، عرشين مدة وماكتيبنا النور رسائل تدقيق ومت امك،حم ست دخلنا س نة عرشة مخس ففي وهكذا

 الادانة يوجب ما جتد فمل "شهر اسيك" حممكة اما اكمةل، تبئة حمامك مخس قبل من ب ّر ئنا أ ننا النتيجة واكنت

 مطاطة، قانونية مادة اىل واستندت عذرا ، واختذهتا "احلجاب" رساةل يه صغرية رساةل يف مجل بضع الا

 انقرة اىل رمسيا قدمناها اليت "التصحيحية الالحئة" يف كتبنا ولكننا ضدان، بس يطة بعقوبة كام  ح واصدرت
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 :وقلنا احلمك، قانونية عدم عىل اكمنوذج فقط واحد امر اىل وارشان المتيزي حممكة بعد

آية ان"  ثالمثائة دلى املقدس ادلس تور يف الواردة القوية الاسالمية العادات من عادة توحض اليت احلجاب أ

 الزاندقة، احد العرتاض تعرضت الكرمية الآية هذه.. عاما   ومخسني وثالمثائة الف منذ مليوان ومخسني

 مقت ذلا املدنية؛ والنتقاد
#452 

 تفسري الف ومخسني ثالمثائة اجامع متبعا   عهنا وادلفاع بتفسريها
1
 الف طوال اجدادان هنج ذكل يف مقتداي   

 واحلمك الصادرة العقوبة بنقض حمك اصدار فيجب ادلنيا يف عداةل هناك اكنت فاذا .عاما   ومخسني وثالمثائة

 هذه يف العداةل هجاز جبني عن العجيبة اللطخة هذه متسح ليك التفسري، هذا مبثل قام رجل حبق الصادر

 اصيب هناك العام املدعي اىل كتبهتا اليت التصحيحية الالحئة هذه قدمت وعندما.  "الاسالمية احلكومة

 :وقال ابذلعر

 ."الالحئة هذه لتقدمي حاجة فال جدا   قليةل الباقية والفرتة خفيفة، فعقوبتك هذا، للك رضورة ال! ارجوك"

 اليت وادلفاعات الاعرتاضات مضن االهتامات من جعيبة اخرى مناذج ادرجت ابنين عمل عىل انمك والشك

آفيون" حممكة من اطلب فاين ذلا الامنوذج، هذا غرار عىل انقرة يف الرمسية املراجع واىل اليمك ارسلهتا  "أ

آمل  ابمكهل جيش خدمة تعادل وخدمة بركة لها اليت النور لرسائل الاكمةل احلرية اعطاء العداةل ابمس مهنا وأ

 يسوقين بسبيب السجن اىل اصدقايئ بعض دخول فان والا. الوطن وهذا الامة هذه مصلحة سبيل يف

 :ماييل قليب عىل خطر فقد احلياة، هذه مثل اودع ليك عقوبة كبا يس تحق ذنب اقرتاف اىل

 لالمة كبرية مصلحة لوجود يل، واملساعدة العون يد ومبد حبامييت احلكومة تقوم ان املفروض من اكن بيامن

 اليت اخلفية الاحلاد عصابة ان اىل يشري عيل ابلتضييق قياهما فان ال مر، هذا يف للوطن كبرية منفعة او

 احتالل اس تطاعوا الآن، هبا التحقت اليت الش يوعيني عصابة افراد من والبعض س نة اربعني منذ ربينحتا

 ال مر هذا جتهل اما فهىي احلكومة اما. ضدي امحلةل يقودون اذلين مه وهؤالء الرمسية، املراكز يف هممة اماكن

 .ال مر هذا حول مقلقة عديدة امارات وهناك عمل، عن بذكل تسمح اهنا او

 !احملمكة رئيس الس يد

 ...كثريا   حيريين سؤاال   اطرح ان اود فانين مسحمت لو

--- 
1
آايت يتناول مؤلَّف لكّ  املقصود لعل    .املرتمج -.والتوضيح ابلتفسري كرمية أ
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 يف حقويق من رمبا بل احلرية يف حقويق ومن املدنية حقويق مجيع من بتجريدي الس ياسة اهل يقوم ملاذا

 بدماء يديه خضب سفاح واكنين عاملوين لقد معرتكها؟ ادخل ومل الس ياسة يف اشرتك مل انين مع احلياة

 حليايت التعرض اثناءها  وحاولوا ونصف، اشهر ثالثة ومنعزل منفرد حبس يف فوضعوين الضحااي، مئات

 من ييتحام الصادقون وتالميذي احلريصون اصدقايئ اراد وعندما. مرة عرشة احدى تسمميي عىل واقدموا

 واليت رضر اي من واخلالية املباركة كتيب مطالعة من حىت حرموين اهنم بل يب، اتصاهلم منعوا هؤالء رش

 .وغربيت ومريض وش يخوخيت وحديت يف معها ال نس أ جد

 فاضطررت يفعل، مل انه الا بذكل وعد انه ومع كتيب، من واحدا   كتااب   يعطيين ان العام املدعي رجوت لقد

 واىل املوظفني اىل واوعزوا نفيس، به اشغل شاغل اي دون وابردة ومقفةل كبرية قاعة يف وحيدا   ءالبقا اىل

 السلوان بعض فهيا اجد قد اليت احلس نة املعامةل من بدال   وخبشونة بعداوة معي التعامل واحلراس اخلدم

 :هذه معاملهتم من صغريا   امنوذجا   وهامك. الترسية وبعض

 يكتهبا ليك اخواين احد اىل وارسلهتا احملمكة، رئيس واىل العام املدعي واىل يراملد اىل عريضة كتبت

 صادرا   كبريا   جرما   هذا عدوا لقد. هلم العريضة وق دمت الكتابة متت وفعال اهجلها، اليت اجلديدة ابحلروف

 انفذة يرتكوا مل فاهنم يؤذيين، اكن ادلخان ان ومع ومّسروها، غرفيت نوافذ مجيع وسد بتغطية فقاموا مين،

 عرش مخسة الانفرادي احلبس مدة تتجاوز ابال تقيض السجن انظمة ان ومع. وسدها تغطيهتا دون واحدة

 اهنم مث. يب ابالتصال صديق الي يسمحوا ومل ونصف، أ شهر ثالثة مدة انفراداي   حبسا   حبسوين فاهنم يوما ،

 ولكوين اجلديدة احلروف اعرف ال والنين أ شهر، ثةثال يف وهيأ وها كتبوها صفحة ابربعني اهتام الحئة أ روين

 اذلين من - طاليب من طالبني مع الالحئة هذه يقرأ   من ايلّ  يبعثوا ان رجوهتم فقد ردئ، خط وذا مريضا  

 :وقالوا يقبلوه ومل بذكل يأ ذنوا فمل - ودفاعي اعرتايض بكتابة يقوما ليك لغيت يفهمون

 ابحلروف الالحئة اكتب" الاخوان ل حد قالوا بل بذكل، حىت سمحواي  مل مث. "يقرأ ه ليك احملايم ليأ ت"

 ان الميكن الالحئة تكل كتابة ولكن. "هل واعطها القدمية
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 اىل العمل هذا مددوا فقد واحدة ساعة تس تغرق قراءة من فبدال   وهكذا. أ ايم س بعة أ و س تة يف الا تمت

 حقويق لك يلغي مذهل استبدادي معل وهذا معي، لاتصا اي مينعوا ليك وذكل اايم، س بعة اىل او س تة

 من بقعة اية يف املعامةل هذه مثل اىل ابالعدام عليه وحمك جرمية مائة ارتكب سفاح يتعرض وال. ادلفاع يف
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 رئيس ابن يل قيل لقد. التعذيب هذا ملثل سبب اي اعرف ال النين شديد أ مل يف انين واحلقيقة ادلنيا، بقاع

 .وأ خرية اوىل كتجربة مقاممك اىل الشكوى هذه بتقدمي مقت فقد ذلا ورحمي، عادل خشص احملمكة

 :االهتام الحئة يف اسس اربعة توجد

 :الاول الاساس

 واكنت قوة، من امكل ما بلك الادعاء هذا رددت وقد. واجمدها بنفيس اخفر خشص ابنين الادعاء وهو

 ."ذكل طالبه لك لقبل املنتظر املهدي انه سعيد ع اد لو" انه ذكرت قد "دنزييل" حممكة يف اخملتصة اللجنة

 :الثاين الاساس

 .مؤلفاته ابخفاء قيامه

 قصد ابي او س يايس بقصد يكن مل اال خفاء ل ن املتسرتين، الاعداء قبل من خاطئة معاين ت عط  أ الّ  جيب

 الصفعة قضية اما. علينا للهجوم هلم عذرا   القدمية ابحلروف طبع هجاز وجود واليعد البالد، بأ من يرض

 كامل مصطف  اىل "النور رسائل" من املوهجة
1
 "انقرة" يف الرمسية املراجع وكذكل حمامك ست هبا عرفت   فقد  

 مضهنا ومن كتبنا مجيع لنا  واعادوا بتبئتنا قرارمه واصدروا علهيا يعرتضوا فمل

--- 
1
ذ. تأ ديبية كصفعات بعضها جتىل اليت «النور رسائل» كرامة من ورد فامي فهم سوء نتيجة اهتاما   العام الادعاء اورد    ا 

 صفعات يه امنا النور رسائل وعىل النور طالب عىل الهجوم اثناء يف حدثت اليت والزالزل البالاي ان نقول اننا زمعوا

 رسائل" ان الادةل، ايراد مع عدة مواضع يف ذكران بل هذا، نكتب ومل نقل مل حنن حاشا، مث حاشا... النور رسائل من

 وجتد الانوار تهبت «النور رسائل» عىل الهجوم يمت فعندما البالاي، دلفع وس يةل فهىي ذلا مقبوةل، صدقات مبثابة "النور

 ترينا النور طالب من الآالف وتصديق وشهادة والوقائع احلوادث مئات ان أ جل. للظهور ساحنة الفرصة املصائب

 هذه ابن قاطع بشلك نؤمن فاننا احملامك يف جزئيا   ذكل أ ظهران كام ادثاحلو  تكل توافق يف املصادفة وجود اس تحاةل

آن من املهداة الكرامة من نوع وهو الالهىي الكرم عىل ودليل النور رسائل قبول عىل دليل التوافقات  اىل الكرمي القرأ

 .املؤلف -.النور رسائل

#455 

 حمبة عدم ان اي. اجليش كرامة صيانة لاج من الا ليس سيئاته ابظهار قيايم ان مث. "اخلامس الشعاع"

الّ  ليس فرد خشص  .حب بلك اجليش اىل الثناء كيل أ جل من ا 

 :الثالث الاساس
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 ست اىل النور رسائل من نسخة الف مائة واحاةل النور طالب من طالب أ لف مائة وجود من الرمغ عىل

 يقلق او ابالمن خيل شئ اي والايت عرش أ من موظفي دلى تسجل فمل س نة، عرشين ظرف يف حمامك

 هذه موظفي عند وال الست احملامك هذه يف ال الاخالل هذا اىل تشري مادة اية وجود عدم وان. البدل هدوء

 .ابل من الاخالل عىل حنرض ابننا القائةل العجيبة الهتمة عىل رد وافضل دليل اكب لهو العرش الوالايت

 س بق سابقة لهتم تكرارا   الا ليس النه علهيا، ابلرد القيام ثالعب مفن هذه اجلديدة االهتام الحئة خبصوص اما

 أ مهية ال مسائل ويه مهنا، بتبئتنا قراراهتا اصدار حمامك لثالث وس بق مرات، عدة علهيا الاجابة متت وان

 "دنزييل" ةوحملمك "انقرة" يف الكبى اجلناايت حملمكة اهتاما   احلقيقة يف ي عد املسائل هذه يف اهتامنا اكن وملا. لها

 .احملامك لهذه عهنا الاجابة أ دع فانين ذلا( املسائل هذه يف برأ تنا احملامك هذه الن) "شهر اسيك " وحملمكة

 :اخرى مسائل ثالث او مسأ لتان فهناك هذا عىل زد

 :الاوىل املسأ ةل

 حممكة يف س نتني دام اتمني ومتحيص تدقيق بعد الينا الكتاب ذكل وابعادة بباءتنا قرارا   اصدروا اهنم مع

 الشعاع" رساةل يف واردتني مسأ لتني او مبساةل يلوحون فاهنم "انقرة يف الكبى اجلناايت حممكة"و "دنزييل"

 قائد خبصوص "اخلامس
1
 لكي صائب نقد توجيه ان: فنقول حنن اما. ضدان اهتام كامدة امره وانهتى  مات 

 .ذنبا   القانون نظر يف عدالي ابحلكومة صلته وانقطعت امره وانهتى  مات خشص حبق

 علام  . القائد ذكل حق يف هذا وطبق ولكي، عام معىن من متحذلق تأ ويل ابس تخراج الادعاء مقام قام مث

 يف واحد سوى واليدركها العامة افهام عىل يدق ورسية خاصة رساةل يف معىن وجود يعد قانون مامن ابنه

 مث ذنبا ، ذكل يعد قانون من ما... املائة

--- 
1
 (املرتمج) كامل مصطف  هو املقصود  

#456 

 احلقيقي املعىن بيان بصدد نكون وعندما.  رائع بشلك املتشاهبة الاحاديث تأ ويل رشحت الرساةل تكل ان

 موجود البيان هذا وان خاصة ذنبا ، هذا يعد قانون من مفا مقرص خشص حبق املعىن هذا وانطبق حلديث

 مراجع س تة اىل س نوات ثالث خالل مرتني وقدم وحملمكتمك، حمامك لثالث هتقدمي ومت عاما   اربعني حوايل منذ

 .قطعية اجاابت فهيا قدمت اليت اعرتاضايت وعىل دفاعي عىل الاعرتاض يمت ومل "انقرة" يف رمسية

 حس نات وحده اليه ترجع ال عديدة، مساوئ اىل ادى انقالب مضن اكن اذلي الشخص ذكل نقد ان مث
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 مهنا واحدة حصة هل تكون فقد هو اما احلكومة، واىل اجليش اىل ترجع بل الانقالب، ذكل
1

 ان فكام  

 ترى واي. الانقالب حركة عىل الهجوم يعين ذكل ان القول الجيوز ذنبا ، اليعد سيئاته زاوية من بنقده قيامنا

 الرشف مبعث هو اذلي اايصوفيا جامع حّول لرجل احملبة عدم تضمر او تنتقد ان يف جريرة واي ذنب اىّ 

 هدااي من نفيسة تذاكرية وهدية القرأآن، سبيل ىف وهجادها خلدماهتا الساطعة وادلرة بطةل، المة الابدي

 اثنوية العامة املش يخة مقر وجعل لالواثن وبيت لالصنام دار اىل حّوهل.. البسالء اجدادها س يوف

 للبنات؟

 :لعاما الادعاء الحئة يف االهتام موجبات حول الثانية املسأ ةل

 اربعني قبل( اخلامس الشعاع يف) رشيف حديث لتأ ويل رائعا   بياان   فان حمامك، ثالث يف الباءة كسبنا بعدما

 هناك ليس": قال قد "افندي عيل زنبليل" - والانس للجن - الاسالم ش يخ ان حيث. الامة انقذ س نة

 عوام مماجعل وعلامؤه، الاسالم ش يوخ لبسها جيّوز مل كام. "مزاحا   لبست لو حىت القبعة، لبس يف جواز اي

 لبسها اىل اضطروا حني خطر امام الاميان اهل
1
ذ  ما: خيارين امام أ صبحوا ا   يقوموا او ديهنم، يرتكوا ان ا 

 عصيان حبركة

--- 
1
 املدارس والغ  اخلالفة فالغ  الاسالم ضد عديدة قوانني بسن قام احلمك مقاليد عىل كامل مصطف  اس توىل ان بعد  

 يكون ان امر اذ) الرشعي ال ذان ومنع الالتينية، الاحرف اىل العربية الاحرف من الكتابة احرف وقلب ينيةادل

خل. . . والفرنس ية السويرسية القوانني واس تورد الازايء قانون واصدر( الرتكية ابللغة الاذان  مساوئ من تعد وهذه. ا 

 من تعد الاجنبية القوات وطرد ابالنتصار وانهتت بعضها وقاد فهيا شارك اليت الاس تقالل حروب ان الا نظامه،

آخرون قواد فهيا شارك احملاسن هذه ولكن احملاسن،  وللجنود الصغار وللضباط للقواد فهيا الكبرية احلصة واكنت أ

 الآخرين القواد اىل الاشارة وامهلت اليه احملاسن هذه مجيع تنسب ان اعالمه ومصادر حصفه حاولت بيامن البسالء،

 .املرتمج -.واجليش
2
 .املرتمج  -. القبعات لبس عىل الناس وأ جب كامل مصطف  س نّه اذلي الازايء قانون مبوجب وذكل  

#457 

 ولكن التسجد،: وس تقول الرؤوس القبعة   س تعلو" انه ذكرت "اخلامس الشعاع" رساةل فقرات احدى ولكن

 أ نقذت "مسلمة هللا شاء ان وجيعلها السجود عىل أ يضا   القبعة تكل س يجب الرأ س ذكل يف املوجود الاميان

 هناك ليس انه عن فضال  . ابختيارمه ديهنم عن التخيل من انقذهتم كام والعصيان المترد من الاميان أ هل عوام

 مل س نة عرشين ظرف يف حكومات ست ان الاش ياء، هذه مبثل املزنوين الاشخاص يطالب قانون
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 القرويني ومعظم دوائرمه يف واملوظفني املساجد وامئة  والاطفال نساءال  ان كام. القبعة لبس عىل جتبين

 الرأ س واغطية الطاقية لبس ان كام. اجلنود رؤوس عن رفعت الاخرية الآونة ويف لبسها، عىل جمبين غري

  هذا اصبح فقد هذا لك ورمغ الوالايت، من كثري يف ممنوع غري
1
 فهل. اخواين وضد ضدي اهتام عنرص  

 ذنبا ؟( معىن اي من اخلايل) االهتام هذا مثل يعد اصل او مصلحة او قانون لكه العامل يف يوجد

 :لالهتام مدارا   املتخذ الثالث الاساس

 :هذا عىل ردا   اقول واان. "امريداغ" يف ابل من لالخالل التحريض زمع وهو

 :اوال  

 واذهنا، احملمكة هذه بعمل "انقرة" يف مسيةر  مراجع ست واىل احملمكة هذه اىل قدمت ه اذلي الاعرتاض اىل نشري

 .االهتام لالحئة كجواب نفسه الاعرتاض أ قدم فانين ذلا عليه، يرد مل اعرتاض وهو

 :اثنيا  

 بباءيت القرار صدور بعد ابنين ال من وموظفو الاهايل ويشهد "امريداغ" يف معي تلكم من لك يشهد

 التأ ليف تركت انين حىت دنيوية، س ياسة اية يف املشاركة نع - انزوايئ يف قابع واان - قويت بلك ابتعدت

 اكتب اكن ومل القرأآن، يف التكرار حمكة وحول املالئكة حول صغريتني فقرتني الا اكتب فمل والرتاسل،

  املفيت اليخ ابعث مل انين حىت النور، رسائل قراءة عىل فيه أ حث الاس بوع يف فقط واحد مكتوب سوى

 واكن س نوات، ثالث ظرف يف رسائل اربع او ثالث سوى - عاما   عرشين طوال طاليب من اكن اذلي -

 فمل بدليت يف الساكن الآخر ايخ اما. كبريا   قلقا   عيل يقلق واكن ادلوام، عىل العيد هتنئة ببطاقات ايلّ  يبعث

 اية عاما   عرشين طوال هل ابعث

--- 
1
 (.املرتمج) - القبعة لبس عدم اي  

#458 

 واهتايم القدمية الاسطوانة بتكرار لها المثيل حبذلقة تقوم االهتام الحئة ان نرى ذكل ومع ابدا ، رساةل

 :هذا عىل ردا   نقول وحنن. الانقالبية احلركة ضد وابلوقوف ابالمن، ابالخالل

 مائة بل الفا، عرشون طالعها عاما ، عرشين طوال النور، رسائل من نسخة الف عرشين عن مايزيد ان

 والايت عرش يف ال من رجال جيد ومل حمامك ست جتد مل ذكل ومع قبول، وبلك شوق بلك ناسال  من الف

 فاهنم ضدان الاحامتالت أ لوف من فقط واحد احامتل هناك اكن لو ابنه يبني وهذا. ضدمه شئ اي معنية
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 احامتلني مضن واحد احامتل هناك اكن لو انه مع الحماةل، واقع امر وك نه الاحامتل هذا ويتخذون به يأ خذون

 وارد، غري الاحامتل من اباللف واحدا   ان حىت. ذنبا   الاحامتل ذكل يعد فال هل اثر اي يظهر ومل ثالثة، او

 القيام او عديدين، اشخاص بقتل قيامه احامتل وهو - العام املدعي ومهنم - خشص للك وارد احامتل وهناك

 وك هنا الاحامتالت يف املبالغة هذه مثل اىل النظر فان اذن. وللفوضويني للش يوعيني خدمة ابل من ابالخالل

 وجود الطبيعي من ان مث. وللقانون للعداةل خيانة الاساس هذا عىل واس تعاملها وواقعة حقيقة اصبحت

 مايف عىل والحتاسب ابلظاهر تأ خذ فاحلكومة. جناية التعد الفكرية املعارضة وان حكومة، للك معارضة

 يصدر مل خشص حق يف الباطةل الهتم هذه مثل يوهجون اذلين الاشخاص يكون ان خنىش وحنن. القلوب

 احلياة شؤون يف يتدخل ومل كثرية، وخدمات فوائد هل اكنت بل الامة، وضد الوطن ضد رضر اي منه

 املراكز امه يف تقدير بلك مؤلفاته قوبلت واذلي اتمة، عزةل يف العيش عىل واجبوه بل الاجامتعية

 الاسالمية
1
 ان دون الفوضوية خدمة ويف الش يوعية خدمة يف اداة الاشخاص هؤالء يكون ان خنىش  

 .يشعروا

--- 
1
 اخلامس الشعاع يف الوارد التأ ويل ان: "يقول نراه العام، املدعي فهيا وقع اليت املائة ال خطاء من الامثنني  اخلطأ   يف  

 هو - أ عمل وهللا- التأ ويالت احد:  "التالية امجلةل"  اخلامس الشعاع"  يف وردت: هو ذكل عىل وجوايب"  خطأ    ي عد

 من ميكن فال ذلا".  الرشيف احلديث هذا معىن هو هذا يكون ان املمكن من ان: "امجلةل هذه ومعىن"  التأ ويل هذا

الّ  امجلةل، هذه تكذيب املنطقية الناحية  .اس تحالهتا اثبات عند ا 

 من ااكنوا سواء وعلميا   منطقيا   ردا   اوردانها اليت التأ ويالت برد أ حد يقم مل اما  ع اربعني منذ بل عاما ، عرشين منذ: اثنيا  

 فهيا التأ ويالت هذه ان"  املعارضني العلامء اولئك من احد يقل ومل النور، رسائل معارضة حياولون ممن أ و معاريض

 الانصاف عن البعد مدى تقدير مقاممك اىل احيل فانين ذلا النور، طالب علامء من الوف مع صّدقوها بل ،" نظر

هذا يرد عندما آن يف املوجودة السور عدد حىت اليعرف خشص التأ ويل َّ  .الكرمي القرأ

 -. وممكنة  حممتةل معاين عدة من حممتل واحد معىن انه: هو كرمية لآية او رشيف حلديث التأ ويل معىن ان: واخلالصة

 املؤلف

#459 

 فينرشون قميهتا، من والتقليل النور رسائل من النيل حياولون خلفينيا اعداءان ان مهنا اعمل امارات هناك

 الفكرة، لهذه وس يةل النور رسائل ان ويّدعون فهيا - الس ياس ية الناحية من - املهدية فكرة وجود َومه  

 انبع هل اتعرض اذلي العذاب ولعل. الباطةل الاوهام لهذه هلم س ند عىل يعرثوا ان عىس ويدققون ويبحثون
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 :ويعادوننا هلم يسمعون ولذلين املتسرتين الظاملني لهؤالء اقول واان. الاوهام هذه من

 وس يةل الاميانية احلقائق اجعل ومل حدي اجتاوز ومل الادعاء، هذا مبثل امق مل انين!... حاش مث!... حاش

 وس بعني مخسة لغالبا معري من خاصة الاخرية الثالثني الس نوات وان واجملد، الشهرة لنيل اداة او خشصية

 اذلين الاشخاص من الاالف ويشهد رساةل، وثالثني مائة البالغة النور رسائل وتشهد تشهد عاما  

 .هبذا الصداقة حق صادقوين

عَ  مل انين احملامك يف اظهرت اليت احلجج رسدت انين كام هذا يعرفون النور طالب ان!. . . أ جل  اجل من أ س 

 سعيت بل اخروية، او معنوية شهرة او مقام او مرتبة عىل حلصولا اجل من او لشخيص مرتبة او مقام

 ادلنيوية ابملراتب للتضحية ال مس تعدا   كنت ورمبا الاميان، الهل اميانية خدمة لتوفري وقوة من أ مكل ما بلك

 امجليع ان مع الآخرة، يف حليايت الباقية الاخروية ابملراتب حىت ابلتضحية - ال مر لزم ان - بل وحدها الفانية

 اجلنة ترك اقبل - ال مر لزم ان - ابنين املقربون اصدقايئ ويعمل املراتب، هذه عىل للحصول يسعون

نقاذ وس يةل اكون ان اجل من هجمن اىل وادلخول  هذا ذكرت وقد. الاميان أ هل من املساكني بعض ال 

 خلدميت الاخالص عدم اس ناد االهتام هبذا يرومون ولكهنم الوجوه، بعض من احملامك يف عليه وبرهنت

 .حقائقها من الامة وحرمان النور رسائل قمية من التقليل كذكل ويرومون والنورية، الاميانية

 يف والاميان ادلين يس تغلون مثلهم امجليع ان يتومهون ام وابدية؟ ابقية ادلنيا ان التعساء هؤالء أ يتومه

 سبيل يف وحض  ادلنيا يف الضالةل اهل حتدى خشص عىل الهجوم اىل يقودمه التومه هذا ان دنيوية؟ مصاحل

. اخلدمة هذه سبيل يف الامر لزم ان الاخروية حبياته للتضحية مس تعد وهو ادلنيوية، حبياته الاميان خدمة

 الهجوم اىل ويقودمه احملامك، يف رصح كام واحدة، اميانية حبقيقة لكها ادلنيا مكل يستبدل الن مس تعد غري وانه

 مجيع ومن الس ياسة من قوته بلك هرب خشص عىل
#460 

 الاخالص، برس وذكل بعيد او قريب من أ اكنت سواء   الس ياسة معىن مهنا يشمّ  وما مهنا املادية مراتهبا

. الس ياسة اىل - الامياين املسكل حسب - يتزنل مل ذكل ومع عاما ، عرشين طوال هل المثيل عذااب   وحتّمل

 واس تغفارمه دعاءمه دوما   ينتظر فهو ذلا طالبه، من بكثري مرتبة اقل -النفس هجة من - خشصه يعد انه مث

 اخلاصة رسائلهم يف اليه اس ندوا اخللص اخوانه بعض أ ن الا أ مهية، ذي وغري ضعيفا   نفسه يعد انه ومع هل،

 النور، رسائل من اس متدوها اليت القوية الاميانية للفيوضات ترجامان   لكونه وذكل النور، فضائل من بعضا  

 خشصا   خياطب قد الانسان الن ذكل العادة، جمرى عىل بل س يايس، معىن اي ذكل يف بباهلم خيطر ومل
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 عالية رتبا   - الظن حسن زاوية من - هل يعطون اي. "سلطاين انت... نعميت ويل انت": هل ويقول عاداي  

 - مقبوةل جارية قدمية دةعا هناك فان معلوم هو وكام. قميته ومن رتبته من مرة الف اكرث ويه اليس تحقها،

 قياما   الساتذهتم فيه مبالغ مبدح الطالب قيام ويه اساتذهتم وبني الطالب بني فامي - احد علهيا يعرتض مل

 ذنبا   هذا يعد فهل.. املقبوةل الكتب خامتة يف فيه املبالغ واملدح التقاريظ بعض ووجود الشكر، حبق مهنم

 أ حد، هل ليس مثيل خشصا   ولكن للحقيقة، خمالفة مهنا جانب يف تعد املبالغة ان حصيح الوجوه؟ من وجه ابي

... ومساعدوه معاونوه عنه يبتعد ليك عديدة أ س باب وهناك كثريون، اعداء وهل يعاين، ما الغربة من ويعاين

 ضد واملعاونني املساعدين لهؤالء املعنوية الروح من اشدّ  ان اال نصاف عن البعيدون هؤالء عىلّ  أ فيس تكرث

 املبالغ مدحيهم يف املتجلية حامس هتم كرس دون واحول والهرب الابتعاد من انقذمه وان العديدين، املعارضني

 بعض ابتعاد مدى يظهر وهكذا وقاطعا ؟ اكمال   ردا   أ ردمه وال النور رسائل اىل املدحي هذا احّول وان فيه،

 الاميانية اخلدمة من ينالوا ان حياولون عندما الانصاف وعن القانون عن او احلق عن الرمسيني املوظفني

 اعراض من لغرض مسخرة اخلدمة هذه وك ن القب، ابواب عىل وهو عتيا   العمر من بلغ خشص يؤدهيا اليت

 .ادلنيا

 (.راجعون اليه واان هلل اان) مصيبة للك:  نقول ما أآخر ان

 النوريس سعيد

*  *  * 
#461 

 ملحق

 :يأ يت ما التحقيقات حممكة قبل من أ جريت اليت خريةالا التحقيقات قرار ختام يف ورد لقد

آنية املعجزات" رساةل نرش منع أ شهر اربعة قبل الوزراء جملس قرر لقد"  اخلامسة اللكمة" اي "القرأ

آنية، أآايت لثالث رشح لورود نظرا   السوق من اعدادها ومصادرة "والعرشين  يعارض الرشح وهذا قرأ

 ."املدنية ويصادم احلايل املدين القانون

 :نقول هذا عىل وجوااب  

آنية املعجزات" رساةل ان  صفحاهتا عدد يقارب الرساةل هذه "الفقار ذو" رساةل مضن الآن موجودة "القرأ

آن الغربية املدنية انتقادات عىل ردا   نرشهتا قد كنت صفحة، الاربعامئة  جرحه الميكن قاطعا   ردا   الكرمي للقرأ

آنية اايت لثالث تفسري معرض يف مهنا صفحتني هذا ويشغل. عليه الاعرتاض او  متفرقة بصورة وموجود قرأ
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آية اكنت الاوىل الآية. يل قدمية رسائل ثالث يف آية ويه اال رث حول اكنت الثانية والآية احلجاب، أ  أ

ّمه) آية ويه اال رث حول ايضا   فاكنت الثالثة الآية اما (11: النساء) (السدس فل   حظ مثل فلذلكر) أ

 عرشين وقبل اثنتني صفحتني يف الآايت هذه حقائق ِحمك برشح مقت انين ومع (181: النساء) (الانثيني

الّ  الفالسفة، أ لزم رشحا  ( عاما   ثالثني قبل بعضها) عاما    منع من وبدال  . اليوم ك تبت وك هنا تومهوا اهنم ا 

 اعادهتا مث مهنا، فقط الصفحتني هاتني اخراج الاماكن يف اكن فقد صفحة اربعامئة البالغة "الفقار ذو"رساةل

 هااتن حذفت ما، خطاب يف ضاراتن لكمتان او واحدة لكمة وجدت لو اذ لنا؛ قانوين حق وهذا الينا،

 .العادةل حممكتمك من هذا حبقنا نطالب فاننا هذا عىل وقياسا   اخلطاب، ذكل بنرش ومسح اللكمتان

ماكنية وجود ولعدم  فقد شهر قبل والصادرة صفحة اربعني البالغة االهتام الحئة يل ليقرأ   عندي احدمه جمئ ا 

 اان واس متعت الالحئة قرأ وا(... حزيران من عرش احلادي لليوم املصادف) اليوم يل الالحئة هذه قرأ وا

 قبل كتبته اذلي ادلفاع ان فوجدت
#462 

 مراجع ست واىل مقاممك اىل ارسلته واذلي شهر قبل كتبته اذلي وملحقه ادلفاع هذا تمتة وكذكل شهرين

 مقام تذكري احب ولكين. جديد دفاع لكتابة مسوغ اي اجد ال ذلا قاطعا ، ردا   هذه االهتام الحئة يرد انقرة يف

 :فاقول ثالث او بنقطتني عندمك الادعاء

 ثالث كرامة يف اطعن ان أ شأ   مل انين اىل يعود الالحئة هذه عىل الاجابة عدم اىل يب حدا اذلي السبب ان

 مجيع دقيق بشلك حققت احملامك تكل الن ذكل. أ خوهنا ان أ شأ   ومل بباءتنا قراراهتا اصدرت عادةل حمامك

 وعّدها القرارات هذه احرتام عدم ان. ابلباءة قراراهتا اصدرت مث هذه االهتام الحئة يف الواردة الاسس

 .العداةل هجاز رشف عىل واعتداء   جتاوزا   ي عدّ  الشئ وك هنا

 :ةالثاني النقطة

 املسائل أآالف بني من ثالث او ملسأ لتني ابلنا عىل ختطر مل معاين اعطاء حبذلقة الادعاء مقام حاول لقد

 الازهر علامء من احملققني وقبول رىض عىل وحازت النور رسائل اهمات يف املسائل هذه توجد بيامن الهتامنا،

 احملققني العلامء وقبول رىض عىل وخاصة رةاملنو  واملدينة املكرمة مكة وعلامء وحلب الشام وعلامء مرص يف

 وبعض الردود بعض يورد العام املدعي رأ يت عندما واس تغربت دهشت فقد ذلا ادلينية، الشؤون لرئاسة

 يل ان جدال   ولنفرض. ش يوخه من وش يخ ادلين علامء من عامل وك نه االهتام الحئة يف العلمية الاعرتاضات

 عامل اي ان العمل مع هذا علمي، خطأ   جمرد بل القانون عليه حياسب با  ذن  تعد ان ميكن فال الاخطاء بعض
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 برأ تنا حمامك ثالث ان مث. علهيا يعرتض ومل العام املدعي الهيا يشري اليت الاخطاء هذه ير مل العلامء الاف من

( باحلجا)  حول "والعرشين الرابعة اللمعة" يف واردة لكمة عرشة مخس سوى لكها النور رسائل وبرأ ت

 وكنت. اصدقايئ من ابملائة عرش مخسة وحبق حبقي خفيفة عقوابت "شهر اسيك" حممكة اصدرت حيث

 احلمك ذكل قبلت ملا الارض سطح عىل عداةل هناك اكنت لو ابنه اليمك قدمهتا اليت دفاعي تمتة يف ذكرت قد

 العام املدعي اولح وقد. تفسري الف ومخسني ثالمثائة حمك فيه اتبعت اذلي ذاك، تفسريي بسبب ضدي

. ضدان وحتويرها مضت س نة عرشين اىل تعود وخلطاابت لكتاب امجلل بعض اختيار ش ىت ومبعاذير بذاكئه

 او مخس اصبحت بيامن
#463 

 واان. املزعوم اجلرم او اذلنب هذا يف لنا رشيكة برأ تنا اليت احملامك من - فقط حمامك ثالث وليست - حمامك ست

 .العادةل احملامك تكل كرامة اىل التعرض عدم برضورة عامال الادعاء مقام أ َذكّر

 :الثالثة النقطة

 يف السلبيات بعض يف سببا   لكونه ابحلكومة صلته وانقطعت امره وانهتى  مات رئيس ومعارضة نقد ان

 قتهحبذل  العام املدعي قام بل رصحيا ، هل انتقادان يكن ومل. القانون نظر يف جرما   او ذنبا   اليعد الانقالب

 اظهره نوحضها مل اليت املعاين من رسا   اكن مفا. الرئيس ذكل عىل ولكي، عام بشلك بياننا يف جاء ما بتطبيق

 املعاين هذه يف ذنب هناك اكن فان. مجيعا   الناس انظار عليه وركز وفضحه امجليع عىل العام املدعي هذا

 .وحرضهم املعاين لهذه امجلاهري انظار بجل النه ذكل فيه، رشياك   العام املدعي يكون ان املفروض مفن

 :الرابعة النقطة

 املدعي ان الا مجعية تشكيل هتمة من قاطع بشلك بتبئتنا قراراهتا ابصدار حمامك ثالث قيام من الرمغ عىل

 يف نفسه وجيهد رسية مجعية بتشكيل اخلاصة واملزامع الاوهام حول القدمية الاسطوانة تكرار حياول العام

 الامة لهذه ضارة س ياس ية مجعيات عدة هناك ان ومع. اجملال هذا يف حقيقية غري معاذير اي عن البحث

لصاق يمت بيامن نشاطها ابداء لها ويسمح لها يؤذن فانه الوطن، ولهذا  الناس لتحريض ادلين اس تغالل" هتمة ا 

 بعدم الايتو ست وقرارات الشواهد والاف الشهود الاف هناك ان مع بنا، "ابالمن الاخالل عىل

 ويف الامة صاحل يف يه دراسة صداقة وىه النور طالب بني املوجودة الصداقة ابن تثبت لنا، التعرض

 وقفوا الطالب هؤالء وان الاخروية، والسعادة ادلنيوية السعادة تأ مني سبيل يف ويه ادلين صاحل

لصاق فان ذلا ادلاخل، من ام اخلارج من أ اكنت سواء   اال فساد تيارات مجيع ضد متساندين وجاهدوا  هتمة ا 
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 لل من اخالل حادثة اي عاما   عرشين ظرف يف يسجل مل انه مع ابالمن والاخالل رسية مجعية تشكيل

 النوع لها الحيتد الهتم هذه مثل ان.. الآالف مئات عددمه يتجاوز اذلين النور طالب من طالب اي ضد

 حيق بل وحده الانساين
#464 

 دفاعي ان اذ الالكم، ال طاةل مبرا   اجد ال فانين حال اي عىل... الهتمة هذه وترد تدحت  ان ايضا   الارض لهذه

 .العام املدعي عىل ولالجابة للرد اكفيتان دفاعي وتمتة( هذه االهتام الحئة قبل كتبته اذلي)

 أ فيون جسن يف املوقوف

 النوريس سعيد

*  *  * 

 س بحانه ابمسه

 :انه الكبى ناايتاجل  حممكة ولرئيس افيون حملمكة اوحض

 عيين امام الآن احلياة وتبدو. التحمك حتمل عدم عىل البداية منذ مفطور النين ابدلنيا عالقيت قطعت لقد

 وال المعىن بتحكامت املليئة احلياة هذه مثل يف العيش اس تطيع ال ابنين ارى انين درجة اىل جدا   ثقيةل

 خارج الرمسيني الاشخاص من املئات دلى يطرةالس   ونوازع حتكامت حتمل اس تطيع ال اذ لها رضورة

 ال انين ومبا. تعاقبوين ان قوة من امكل ما بلك اطالبمك واان. احلياة هذه مثل من مللت فقد السجن،

 اليت الباطةل االهتامات ان جيدا   تعلمون وانمت. السجن يف البقاء يل الرضوري من فان املوت نيل اس تطيع

 وجود ولكن. يب العقوبة اليقاع التكفي فهىي ذلا. اصال   واردة وغري موجودة غري الادعاء مقام يل اس ندها

 مناس با   الاس تفسار اكن ولو. معنواي   عقااب   يل يسبب اذلى هو احلقيقية الوظيفة جتاه عندي كبرية تقصريات

 اليغتفر ذليوا الكبرية تقصريايت من املتأ يت الوحيد ذنيب ان اجل. اس تفساراتمك عىل لالجابة مس تعد فانين

 جليةل وظيفة ايفاء من به ملكف اان ما امعل مل ادلنيا اىل التفاىت عدم بسبب انىن هو احلقيقة، حيث من

 ايل، ابلنس بة عذرا   يشلك ال ذكل اس تطاعيت عدم وان ادلين، سبيل ويف والامة الوطن سبيل يف الشأ ن

آفيون" جسن يف القناعة هذه اىل الآن توصلت وقد  .هذا "أ
#465 

 وحياولون ومبؤلفها، النور برسائل اخلالصة الاخروية عالقهتم تنحرص اذلين - النور طالب يهتمون اذلين نا

 التبئة قرار ذكل اثبت. واحلقيقة العداةل عن البعد لك بعيدون س ياس ية، مجعية تشكيل مسؤولية حتميلهم
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 :نقول هذا عن فضال  . هجات بثالث حمامك لثالث

 بني خالصة حمبة وجود: هو واساسها الاسالمية لالمة والس امي الانسانية عيةالاجامت احلياة جوهر ان

 املؤمنني اخوته حنو وتعاونية معنوية اخوة ووجود والطوائف القبائل بني وثيقة رابطة ووجود الاقرابء،

 مع الهتزت قوية ورابطة قوي الزتام ووجود وجنسه قومه حنو فداء عالقة ووجود الاسالمية، القومية مضن

آنية احلقائق  اساس حتقق اليت الروابط من وامثالها احلقائق، هذه انرشى ومع الابدية، حياته تنقذ الىت القرأ

 يبذر واذلي الشامل يف بنا يرتبص اذلي ال محر اخلطر قبول اىل الا اليؤدي اناكرها وان الاجامتعية، احلياة

 ترصفه حتت ويضعهم هناك الناس اطفال جيّمعو  القومية وعىل الاجيال عىل القضاء وحياول الفوىض بذور

 انه اقول اتما ، افسادا   الاجامتعية واحلياة البرشية املدنية وافساد القومية وشعور القرابة شعور ازاةل وحياول

 احلقيقيني النور طالب فان ذلا النور، طالب عىل امجلعية امس اطالق ميكن القبول وذكل الاناكر بذكل

آنية احلقائق مع ملقدسةا عالقاهتم يظهرون  احلياة يف اخواهنم مع ينفصم ال اذلي ارتباطهم ويظهرون القرأ

 احلقيقة هبذه يعرتفون فاهنم الاخوة هذه بسبب علهيم تقع عقوبة اية صدر برحابة يتقبلون والهنم الآخرة،

 .والكذب النفاقو  احليةل درك اىل انفسهم عن ادلفاع عند يتدنون وال العادةل، حممكتمك حضور يف يه كام

 املوقوف

 النوريس سعيد

*  *  * 
#466 

 الاعرتاض تمتة ذيل

آفيون حملمكة العام  الادعاء اىل املقدم  أ

 "شهر اسيك" حملمكة  قدمية ادعاءات عىل مبين ايضا   اجلديد الادعاء هذا ان: للمحمكة  ا بنّي :  اوال  

: حممكتمك يف ادعيت وقد. العابرة حتقيقاهتم بعد سطحيني خباء قبل من املقدم التقرير عىل ومبين "دنزييل"و

ن  ا ثبت الآن أ ان وها يب السجن من س نة مائة عقاب ابنزال راض   فاان الادعاء هذا يف خطأ   مائة اثبت مل ا 

ن. دعواي  .املائة عىل تزيد اليت لالخطاء املتضمن اجلدول لمك اقدم شئمت ا 

آنقر  اىل وكتبنا اوراقنا ا رسلت   عندما: اثنيا    وقلقي ترقىب غضون يف - ال خويت كتبت "دنزييل" حممكة من ةأ

 :ويه دفاعايت، بعض ختام يف اليت الفقرة  - ضدان قرار صدور عىل

ذا  مث وينقذوه، امياهنم يقووا أ ن والتقيمي، النقد هبدف النور رسائل يدققون اذلين العداةل موظفو اس تطاع ا 
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 املهمة وان. االّ  ليس الاميان خدام الننا. حقويق مجيع عن هلم تتنازل قد ابنين اشهدوا ابالعدام، عيلّ  حمكوا

 بني متيزي دومنا الاميانية، ابخلدمات ملزمني انفس نا جند ذلا. وانقاذه الاميان تقوية: يه النور لرسائل الاساس

 .اكنت هجة ل ية حتزّي  غري ومن وصديق، عدو  

 النور رسائل اس تطاعت فقد ضوهئا، ويف احلقيقة، ذهه اىل استنادا   احملمكة، اعضاء السادة اهيا.. وهكذا

 عىل ومحلهتم احملمكة اعضاء من الكثريين قلوب حنوها تس متيل ان الساطعة وبراهيهنا الناصعة حبقائقها

 ولن.. مساحممك فاين شئمت ما افعلوا.. حقي يف تقررون وما فعهل، تريدون ما بعد   هيمين فال. معها التعاطف

 والاستبداد واجلور ال ذى انواع أ شد حتملت انين يف السبب هو هذا و. ا طالقا    مكعلي اغضب او اثور

 مل انين بل.. لكها حيايت طوال مبثلها قبل   اقابَل مل واليت  اعصايب ااثرت اليت املتكررة والاهاانت والتعرض

 .السوء او ابلرش احد عىل ادع  

 عىل دليل خري ويه الطعن، او للجرح القابل غري يدفاع لهىي ايديمك بني اليت النور رسائل مجموعات وان

 .ضدان املثارة الادعاءات مجيع زيف
#467 

 املنورة واملدينة وحلب والشام مرص من اجالء علامء دقق اذلي الوقت يف انه: واحلرية للعجب ملثري انه

 بل شيئا ، مهنا ينتقدوا ومل النور رسائل  مجموعات ادلينية، الشؤون رئاسة من وعلامء املكرمة ومكة

 عىل احلقيقة اهل من الف مائة  الرسائل محلت اذلي الوقت ويف. قدرها حق وقدروها اس تحس نوها

 وفضال   النصري، وقةل والش يخوخة الاغرتاب من اعانيه ما ورمغ احمليطة، الصعبة الظروف رمغ هبا التصديق

 اس تجمع اذلي)!( ابذلك اذا هكذا، ائلالرس تقّدر اذلي الوقت يف اقول.. املتالحقة الرشسة الهجامت عن

آن ان: قال اذ لالمور، نظرته وسطحية سطحيته عن يمن فاحش خبطأ   يتفوه واهية ادعاءات علينا  القرأ

 مع النور رسائل ان": فيقول النور رسائل يقميّ  نفسه الشخص هذا!.. سورة واربعني مائة عن عبارة الكرمي

آن تفسري حتاول اهنا  من راقية وقمية علمية ماهية حتمل ال اهنا االّ  الرشيفة الاحاديث يلوتأ و  الكرمي القرأ

 واحلق واحلقيقة القانون عن البعد لك بعيد انه هذا تنقيده من يفهم أ ال. "قراهئا اىل املعرفة تقدميها حيث

 !.والعداةل

 :ايضا   اليمك اشكو و

 جّسلناها املائة عىل تربو اخطاء من فيه ملا وبناقل ادىم واذلي ساعتني طوال اكمال   العام الادعاء امسعمتوان لقد

 رمغ الصفحة ونصف صفحة يف اجيبه يك الزمان من دقيقتني جمال يل تفسحوا مل انمك االّ . صفحة اربعني يف
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 .بامتمه اعرتايض بقراءة العداةل ابمس اطالبمك ذلا ذكل، عىل ارصاري

 يل أ فميكن. ابلنظام خيلّوا مل ماداموا هلم تعرضابل  القانون يسمح فال. معارضني حكومة للك ان: اثلثا  

 سلكه اذلي املسكل وفق عىل الباقية للحياة السعي ندع أ ن للقب ونسع  ادلنيا عن اعرضنا ممن ول مثايل

آننا تربية وهبدي س نة ومخسني وثالمثائة الف طوال امليامني اجدادان  يقّدسها دساتري ضوء ويف العظمي، قرأ

 غري ودساتري لقوانني وننقاد فانية قصرية دنيوية حبياة ننشغل مث عرص، لك يف مؤمنا   يوان  مل  ومخسون ثالمثائة

 اعدائنا ضغوط حتت الهيا وننحاز البلشفية، يف يه كام وحش ية جائرة قوانني بل السفهية، للمدنية اخالقية

 قبول عىل الآخرين هي كر  الانصاف من ذرة ميكل انسان وال لكه العامل يف قانون هناك فليس ودسائسهم؟

 .بذاك هذا
#468 

الّ   !لنا تتعرضوا فال لمك نتعرض مل اننا: املعارضني الؤلئك نقول اننا ا 

 ااي جـامع لتحويل القانون، ابمس هواه حسب اوامر اصدر زعمي مع لس نا اننا: احلقيقة هذه عىل بناء وهكذا

  من وال موضوعا   وال فكرا   معه لس نا.. اتللبن اثنوية العامة املش يخة مقر وجعل لالصنام دار اىل صوفيا

 .كهذا امر   بقبول ملزمني انفس نا جند وال النتيجة، حيث من وال ادلافع حيث

 فهيا ذقت واليت ، العرشين الس نوات هذه خالل عش هتا اليت والترشد الارس حياة من ابلرمغ انه والواقع

 من الالوف مئات هناك ان ومع الاستبداد،و الظمل اساليب وأ ش نع ل قىس وتعرضت العذاب، من الواان  

 تعرضنا عىل تدل واحدة حادثة ت سّجل ومل الس ياس ية الامور يف نتدخل مل فاننا الاوفياء، النوريني اخواين

 .ابلنظام اخاللنا او لل من

 حياةو  هبا، ا قابل اليت الظاملة واملعامالت املتكررة الاهاانت من هذه، ااييم اخرايت يف هل اتعرض ما ان

َّ  جعلين قبل من مثلها أ ر مل والىت اعيشها اليت والترشد الاغرتاب  املقيدة، احلرية س مئت انين.. احلياة امّل

 رسايح ال طالق ال  طلبا   اليمك رفعت لقد. والاستبداد اجلور ويعقلها التحمك حيدها اليت احلرية تكل

براء عقاىب وختفيف نزال بل املأ لوف، هو كام ساحيت، وا   ال وأ قساه أ شده نعم واقساه، ىب العقاب أ شد ال 

 السجن: امرين احد سوى املنكرة العجيبة املعامةل هذه مثل من للتخلص سبيل ال النه ذكل وأ هونه، أ خفه

 ان مث رشعا ، حمظور الانتحار ل ن عليه احلصول اس تطيع ال اماىم القبمسدود اىل الطريق ان. القب او

هَ  كهنه الانسان يدرك ال ، خف  رس الاجل ََ  اان اذلي ابلسجن رضيت فقد ذلا يداه، تطوهل ان عن بَل 

. اشهر س تة حواىل منذ وجتريده اعتقاهل رهني
1
 عند نزوال   احلارض الوقت يف الطلب هذا اقدم مل  انين االّ   
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 .الابرايء اخواين رغبة

 "اجلديد سعيد" امس يسنف عىل فهيا اطلقت واليت حيايت، من الثالثني الس نوات هذه  خالل انين: رابعا  

 العجب من وصوهنا ابلسوء، الامارة نفيس جامح لكبح اجلهد وسعين ما بذلت قد ابنين: فأ قول أ ّدعي

 حسن حيملون النوراذلين طالب مشاعر مرة مائة من اكرث جرحت قد بل والتفاخر، الشهرة اىل والتطلع

 مفرط ظن

--- 
1
 .املؤلف - شهرا   عرش س بعة ميض بعد تدوم نفسها واحلال  

#469 

 خيتلفون ممن واملنصفون بشخيص، املتعلقة وحقائقها( النور رسائل) يف كتبته ما هذا عىل يشهد بشخيص،

 حانوت يف بس يطا   ضعيفا   دالال   االّ  لست بل النور، لبضاعة املاكل لست فأ ان. مجيعا   والاصدقاء جبد، ايلَّ 

 .القرأآن جموهرات

 ابملناصب أ حضي أ الّ  عىل عازم العديدة، اماراهتا من شاهدوا ومبا بني،املقر  اخواين من بتصديق انين كام

 ايضا   هبا احض  فانين عظم ، معنوية مقامات - فرضا   - ايلّ  أ س ند لو بل وحدها، الزائفة وأ جمادها ادلنيوية

آن لالميان خلدميت  .فعال   هبذا مقت وقد. اخلدمة يف ابخاليص نفيس حظوظ اختالط خش ية والقرأ

 انتفاعهم نظري - اخواين بعض حنوى ابداها اليت الاحرتام مشاعر من املوقرة، حممكتمك جعلت فقد ذكل ومع

 جعلهتا لها، قبويل وعدم رفيض مع - البيه املرء احرتام عن زائد احرتام قبيل من معنوي كشكر النور برسائل

 واي ذنب ايّ  جعبا   فيا ، الاحرتام كلذل التنكر عىل مهنم فريقا   ومحلمت س ياس ية مسأ ةل وك هنا اس تجوابنا مدار

 بذكل؟ الئقا   نفسه يرى وال العاجز هذا به يرض ومل الغري لسان عىل جاء امتداح يف جريرة

لصاق حماوةل ان اتمة برصاحة لمك اعلن اىن: خامسا    يف والتدخل والتجمعات التكتالت اىل الانامتء هتمة ا 

 والتيارات والتكتالت والتجمع ابلتحزب وجه ابيّ  هلم عالقةال اذلين النور طلبة اىل ادلاخلية، الشؤون

 هدم عىل س نة اربعني منذ تعمل اليت املتسرتة الزندقة منظمة ويح من االّ  مايه اخملتلفة، الس ياس ية

 روح تغذية يف - املنظمة هذه - س ّببت والىت البلشفية من لنوع بذكل خادمة الاميان، وحمو الاسالم

 .جتاهنا مضادا   موقفا   واختذت عمل، بغري او بعمل سواء البالد، هذه يف والفوىض التطرف

 التكتالت، اىل الانامتء هتمة من وطلبهتا النور رسائل ساحة تبئة عىل اتفقت قد خمتلفة حمامك ثالث ان بيد

 س تة وملدة واحد، عام ملدة ابلسجن عيلّ  حمكت حيث "شهر اسىك" حممكة ويه واحدة، حممكة سوى
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 "شهر اسيك" حممكة دفع اذلي ولعل. خشصا وعرشين مائة مجموع من اخواين من عرش مخسة عىل اشهر

 ويه واحدة مبسأ ةل تتعلق صغرية رساةل مضن جاءت قدميا   ك تبت فقرة ورود اىل يعود القرار ذكل اختاذ اىل

 :يأ يت كام الفقرة تكل نص واكن "احلجاب"
#470 

 مكشوفة اكنت كبري، دنيوي منصب ذي رجل لزوجة تعرض قد أ حذية صباغ ان: مسعنا طرق لقد"

 اولئك وجوه عىل قوية صفعة الشنيع الفعل هذا أ ليس!  "انقرة" العامصة قلب يف هجارا   هنارا   وراودها املفاتن،

 "واحلجاب؟ العفة اعداء من احلياء معىن يعرفون ال اذلين

ن الآن، النور رسائل ةطلب ضد الباطةل واالهتامات الواهية الاس باب اصطناع فان واذا    احلمك مبثابة االّ  هو ا 

 .والعار اخليانة بومصة وومصها هبا الهتمة ال لصاق وحماوةل الثالث، احملامك تكل ضد

 تفسري اهنا علهيا اطلعوا اذلين الاسالم علامء لكمة اتفقت فقد..  النور رسائل مع املبارزة ميكن ال: سادسا  

 من معنوية معجزة ويه الناصعة حلقائقه دامغة براهني عىل تنطوى اهنا اي الكرمي، للقرأآن صادق قمي

آن معجزات  من الامة وهبذه البالد هبذه ترتبص اليت واملهاكل الاخطار امام منيع وسد العرص، هذا يف القرأ

 .الشامل

 من بدال   الرسائل هذه يف الرتغيب عىل املوقرة حممكتمك تعمل ان العامة احلقوق حيث من يقتيض فالواجب

 .منمك ننتظره بل نعلمه، ما هذا عهنا، وترغيهبم طالهبا ختويف

 رضرها مع - وجرائدمه وجمالهتم املزتندقني الساسة وبعض املالحدة لكتب التعرض عدم ان املعلوم ومن

مة الفادح  باجلان ما: والتساؤل القول اىل حامت   يدفعنا العلمية، احلرية س تار حتت - العام وال من  والبالد لل 

 وينجو اميانه ينقذ يك النور، طلبة صفوف اىل واملساعدة العون اىل حيتاج برئ شاب التحاق من احملظور

 ووزارة احلكومة حتتضن ان والواجب والعدل احلمكة من أ فليس  اذلممية؟ الاخالق هاوية يف الرتدى من

 مالحقتنا وعىل ماكحفته ىلع تعمل ان من بدال   قدره حق وتقدره وتشجعه العمل هذا( الرتبية) املعارف

 سبب؟ دون

آمني.. العدل واقرار احلق احقاق اىل احلاكم يوفق ان هللا نسأ ل: الاخرية لكميت  أ

 (املصري ونعم املوىل نعم الوكيل ونعم هللا حسبنا)

 .العاملني رب هلل امحلد

 النوريس سعيد
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#471 

 ال خرية لكميت

 :احملمكة لهيئة ماييل ابنّي  ان اود

 الهدف هو خشيص ابن الانفرادي السجن يف وطويةل عديدة ملرات وضعي ومن االهتام الحئة من ادركت لقد

 ضار خشص انين زمع وقد. خشيص من والنيل شأ ين لهتوين مصلحة وجود لوحظ فقد املسأ ةل، هذه يف

 الس ياسة، من نوع أ جل ومن دنيوية مقاصد اىل ادلين س تار حتت اسع  وانين وللوطن، ولل من لالدارة

 :اتمة بقطعية لمك ابنّي  فانين هذا عىل رّدا   و

 اىل وال النور رسائل اىل ابالذى يدمك متّدوا ال خشصيا   حماربيت حماولتمك أ جل ومن الاوهام هذه اجل من

 س يلحق واالّ  الامة، هذه سبيل ويف الوطن هذا سبيل يف املضحون الابناء مه الهنم امليامني النور طالب

 :لمك اؤكد ان واريد. علهيام خطر اىل سبيال   ذكل يكون وقد كبري رضر مةالا وهبذه الوطن هبذا

 اىل موجه عقاب وايّ  عذاب وايّ  اهانة واية اذى ايّ  - احلايل مسليك ضوء يف - اقبل ان قررت لقد

 وهو الآخرة يف يل ثواب هذا ففي بسبيب، طالهبا واىل النور رسائل اىل رضر اي يأ يت أ الّ  برشط خشيص

 انحية من مرسور فانين انحية من ابيك فبيامن. ابلسوء الامارة نفيس رشور من وخاليص النقاذي وس يةل

 ادلفاع يف لهجيت لاكنت املسأ ةل هذه أ جل من معي السجن املساكني الابرايء هؤالء يدخل مل ولو. اخرى

 واهية أ س باب عن البحث الادعاء الحئة كتب من حاول كيف ورأ يمت ايضا   انمت شاهدمت وقد جدا ، شديدة

 عرشين ظرف يف خاصة وغري خاصة رسية خطاابت ومن كتب من كتبته ما مجيع فقدم ابطةل ومعاذير

 وك هنا وقدهما خاطئة معاين لبعضها وساق الس نة، هذه يف ابمجعها كتبهتا قد ك نىن حيايت من س نة اوثالثني

 من هذا لك.. الزمن ملرور تتعرض ومل و،العف قوانني من قانون اي يشملها ومل حممكة اية تدخل ومل تر مل

آةل اعرتف ابين مرة مائة من اكرث ذكرت انين ومع. شأ ين من واحلط مين، النيل اجل  قمييت، وصغر شاين بضأ

ال امري وهتوين مين النيل وس يةل بلك حياولون معاريض ان ومع  اقلقت حمبة يل الناس عامة حمبة سبب ان ا 

 ةتقوي ان اىل يعود الس ياسة رجال
#472 

 يف - ابحلقيقة اليضحون اشخاص اىل وقطعية ملحة حاجة الظروف هذه ويف الزمن هذا يف حيتاج الاميان

آةل وس يةل ادلين احدمه جيعل وال الاطالق عىل شئ اي أ جل من - ادلين موضوع  شئ، والي غرض الي وأ

 التامة القناعة وحتصل انالامي دروس يف ارشاداته من الاس تفادة ميكن ليك وذكل حظا ، لنفسه يعطي وال
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 .به

 وذكل هذا عرصان يف بلغه مثلام اخلدمة اىل احلاجة اش تدت ان الظروف من ظرف اي يف حيدث مل انه نعم،

 ال العاجز خشيص بأ ن واعالين اعرتايف ومع. ابلغتني ورضاوة بشدة اخلارج من دامهتنا قد الاخطار ل ن

 ان ميكن ذكل من شيئا   ابن الظن اىل البعض ذهب فقد الفراغ، ذكل ملء او احلاجة هذه لسد يكفي

 بروز ولعدم العمل هذا مبثل يقوم من اىل احلاجة لشدة بل خشيص، يف معينة ملزية ال يدي، عىل يتحقق

 .العظم  املسـؤولية تكل لتحمل ظاهرا   بروزا   احد

 الشخصية وعيويب طايئاخ من الرمغ عىل اذ وتعجب، حرية يف املسأ ةل هذه يف طويل أ مد منذ تأ ملت ولقد

 التفات يف احلمكة افهم بدأ ت فقد اكن، وجه ابي اجلليل العمل هذا مبثل للقيام جداريت وعدم املدهشة،

 :يه واحلمكة. حنوي الاحرتام مشاعر من رضاب   وابداهئم العامة

 تكل وجه ميـمتا دق طلبهتا، كيان ميثهل اليت املعنوية والشخصية النور، رسائل علهيا حتتوي اليت احلقائق ان

 اليبلغ قد اخلدمة من حظي ان ومع احلاليني، وسطنا ومثل ظرفنا مثل ظرف يف س امي وال شطرهام، احلاجة

 الامينة الشخصية لتكل وممثال   اخلارقة احلقيقة لتكل جتس يدا   يفّ  يعتقدون البعض فان الالف، يف الواحد

 .الالتفات من النوع ذكل حنوى فيبدون اخمللصة

آثرت انين حىت. ايضا   نفيس عىل ثقيل يب، ضارل  هو ما بقدر الالتفات من النوع هذا ان عوالواق  الصمت أ

 السبب يعود ورمبا. املعنوية وخشصيهتا النورية احلقائق عىل حفاظا   املعنوية، اخلسائر تكل عىل حق بغري

 رسه، ق دس الكيالين لش يخول  عنه هللا رىض عيل لالمام مس تقبلية اشارة اىل الالتفات من النوع ذكل يف

لهام الآخرين، الاولياء ولبعض  االّ  ذكل وما.. املعنوية طلبهتا وخشصية النور، رسائل حقيقة اىل الهىي اب 

آة الرسائل تكل لكون  .احلارض عرصان يف املعنوية القرأآن ملعجزة عاكسة صغرية مرأ
#473 

. اخلارقة احلقيقة لتكل خادما   لكوين االّ  لشئ ال الاعتبار، بنظر الضعيف خشيص اخذ قد البعض ذكل ولعل

 اىل يعود هذا يف والسبب. النور رسائل اىل بتأ ويل لشخيص اجلزيئ التفاهتم ارصف مل عندما اخطأ ت ولقد

 الـظاهر يف خشيص خيّص  مما جزءا   قبويل وما. اخلوف اىل مساعديّ  تدفع قد اليت الاس باب وكرثة ضعفي

الّ   .غري ال اقوايل عىل الثقة وصبغة الاعامتد مسة ال ضفاء ا 

 :ابلآيت انذرمك انين

 هذه مثل اعطاء اىل كذكل والداعي. القب ابب عىل الشارف الفاين خشيص عىل للقضاء اطالقا   داعي ال
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 لن انمك. ايئسة حماوةل النور رسائل مع املبارزة ان هو جيدا   تعلموه ان جيب مما وانه. لوجودي الامهية

 ابرضار االّ  تعودوا فلن مبارزهتا، حاولمت ولنئ. علهيا تتغلبوا لن انمك. تبارزوها وال مبارزهتا، تس تطيعوا

.. حاولمت همام وحدهتم تفكيك او طلبهتا ُشل تش تيت تس تطيعوا لن ولكن معا ، والبالد الامة عىل جس مية

 الشهداء من مليوان   مخسني من ابكرث حضوا اذلين البسالء اجدادان وابناء احفاد محل السهل من ليس اذ

 دون احليلوةل وال اجمليد، ملاضهيم والنس يان التنكر عىل القمية، وحقائقه القرأآن عىل احلفاظ سبيل يف

 من انسحبوا لو وحىت. اجعابه وموضع الاساليم العامل انظار حمط دوما   اكنت اليت الرائعة ادلينية بطوالهتم

 ولن احلقيقة لتكل عاكسة مرأآة يه اليت النور ائلرس عن يتخلوا لن الاوفياء الطالب اولئك فان امليدان

 .وال من والامة الوطن الرضر يصيب ان - التخيل بذكل - يرضوا

 :قويل وأآخر

 (العظمي العرش رب وهو تولكت عليه هو الا اهل ال هللا حس يب فقل تولوا فان)

*  *  * 
#474 

 الوزراء جملس اىل مرسةل عريضة

 جدا   همم رجاء ىل

 ويه - حصيفة عرشة مخس توجد صفحة ثالمثائة عن تزيد واليت "النور رساج" املسامة موعةاجمل خامتة يف

 تكل مبصادرة الوزراء جملس من قرار لصدور سببا   اكنت طويل زمن منذ كتبت- "اخلامس الشعاع"

 .ومجعها اجملموعة

 فائدهتا وحتققت ثبتت اليت "النور رساج" مجموعة من رضره ت ومهّ  اذلي القسم هذا اخراج املمكن من ان

 السامح مث الاميان، نوايح يف شكوك دلهيم ولذلين وللش يوخ والبالاي املصائب الحصاب والس امي للجميع

 احصاب من عهنم ورّسي اجملموعة هذه من اس تفادوا من مجيع فبامس للنرش، صفحة الثالمثائة من مباتبق 

 السامح الوزراء جملس من نرجو الاميانية احلقائق اىل احملتاجني مجيع وابمس والش يوخ والرزااي املصائب

 .بنرشها

 وردت اورواب فالسفة عىل للرد س نة ثالثني قبل ك تبت واليت صفحة اربعامئة البالغة "الفقار ذو" مجموعة ويف

آيتني تفسري من فقط صفحتان  .النساء حتجب وحول الارث حول أ

 اية تناول عند س نة ثالثني قبل كتبت اليت "ازالاجع اشارات" رساةل يف املصارف حول واحد سطر وورد
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 (.189: البقرة) (الراب وحرم البيع هللا وأ حل)

 اساقفة رئيس هبا تقدم اس ئةل لس تة جوااب   كتبت "احلمكة دار" يف عضوا   كنت عندما س نة ثالثني وقبل

 القانون به اليسمح الاجابة هذه يف فقط واحد سطر وهناك الاسالمية املش يخة اىل ال نلكرتا الانلكياكن

 .احلايل املدين

 ان قيل فهيا فقط واحد وسطر صفحتني وجود حبجة املصادرة الينا "الفقار ذو" مجموعة اعادة منمك نرجو اننا

 واثبتت كبري ابس تحسان الاساليم العامل يف قوبلت الرساةل هذه ان مع به، اليسمح احلايل املدين القانون

 ذكل حقنا، من الينا اعادهتا فطلب اميانية، اراكن ثالثة عىل رائع بشلك برهنت الهنا الكبرية فوائدها معليا  

 ل نه
#475 

 فنحن ذلا الرساةل، ابيق بنرش وي سمح اللكامت تكل حتذف ما رساةل يف ممنوعة لكامت مخس وجدت ان

 الامن حتقيق اىل ويسع  والاميان القرأآن خيدم من مجيع وابمس. لنا املهم القانوين احلق هذا ضامن نطلب

 من علينا الواقع الظمل من ابنقاذان نطالبمك النور رسائل طريق عن الامة وهذه الوطن هذا وخيدم والنظام

 .قبة احلبة من جيعلون اذلين

 ظمل اىل لتعريض وحّدة، غضب ساعة يف عاما   عرش مثانية قبل كتبهتا اليت "الست الهجامت" رساةل ان مث

 يف وقعت اهنا ومع بنرشها، امسح ومل خاصة رسية وابقيهتا الوقت ذكل منذ ااره مل الرساةل هذه.. شديد

 .احصاهبا اىل اعادهتا احملامك هذه ان الا حمامك، واربع ثالث أ يدي

 النوريس سعيد

*  *  * 
#476 

 "شـكر رسـاةل"

 س بحانه ابمسه

 عىل هبا العيهنم "نقط ثالث" هياف ابني ادلينية، الشؤون رئاسة ديوان يف اخلباء هيئة اىل اقدهما شكر رساةل

 .بوضوح عهنا واجيب تدقيقاهتم ىف وردت جزئية انتقادات تصحيح

 :الاوىل النقطة

 :الشخصية بصفىت هلم ممنت فاان. هجات بثالث الافاضل العلامء اولئك اىل شكرى اقدم انىن

400



 "اخلامس الشعاع" اةلرس سوى مما - "موىس عصا" مجموعة من رساةل عرشة ثالث بتلخيص قياهمم: اوالها

 .والاجعاب التقدير عىل يبعث تلخيصا   -

 .البالد بأ من والاخالل مجعية، تشكيل صوفية، طريقة انشاء: وهو اهتامنا عليه دار ملا رّدمه: اثنيهتا

 يل، يعود فانه اذلنب من شئ وجد اذا: احملمكة امام قلته ما وهو احملمكة، يف دلعواى تصديقهم: اثلثهتا

َ   ينقذون اخلباء فاولئك. ال مياهنم انقاذا   النور سبيل يف سعوا ولقد منه، بريئون نورال  فطالب  طالب ايضَا

 لك   جعلوا اهنم االّ . عهنم هللا لريَض : هلم اقول بدوري واان. ايلّ  اذلنوب ويس ندون ساحهتم ويبؤن النور

 رشاكء ووارثهيم هيدينالش  هذين امثال من واشخاص عىل احلافظ واملرحوم فييض حسن املرحوم من

 يف رشاكء وليسوا الاميان خدمة يف سابقون امليامني اولئك الن. اجلهة هذه ىف اخطأ وا فقد ذلا. بذنويب

 .بضعفي رأ فة   ىل معينني الالهية العناية ارسلهتم وقد وذنويب اخطاىئ من بريئون ومه اذلنوب،

 :الثانية النقطة

 أ خرى وعن ضعيفة بعضها عن فقالوا "اخلامس الشعاع " يف رواايت عىل اخلباء اولئك اعرتض لقد

 حملمكة العام الادعاء كتب وقد. مهنا قسم تأ ويل وخّطأ وا موضوعة،
#477 

آفيون" . حصيفة عرشة مخس تبلغ قامئة يف اخطائه من خطأ    ومثانني واحدا   اثبتنا بيامن ذكل، ضوء يف تقريره "أ

 .القامئة تكل عىل الافاضل اخلباء فليطلع

 :مهنا منوذجا   ادانه قدمن

ما والرواايت مغلوطة، تأ ويالته مجيع: املدع  قال لقد  .ضعيفة او موضوعة أ هنا ا 

 :نقول وحنن

 واحامتل اماكن ردّ  اما. املعىن هذا حيمتل اى احلديث، هذا من مراده ممكن املعىن هذا ان: يعىن التأ ويل ان

 فرد   فعال   وحتقق عياان ، املعىن ذكل شوهد بيامن. يتهحمال  ابثبات فيكون - املنطق عمل حسب - املعىن ذكل

 بلمعة اظهر قد احلديث الن قطعا ، املعىن ذكل عىل يعرتض ال ذلا احلديث، ملعىن الاشارية الطبقة لكية من

 من املدعي اخطاء القامئة تكل يف اثبتنا فقد ذكل عىل عالوة. العرص هذا هل واشهد املعىن ذكل غييب اجعاز

 .وهوج ثالثة

 :احدها
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 مخلسامئة احلافظ البخارى الامام وكذا الرشيفة، الاحاديث من ملليون احلافظ حنبل بن امحد الامام ان

آ  مل حديث، الف  وان منطقيا ، ممكن غري نفهيا اثبات ان علام  .  اطالقها عىل الرواايت تكل نفي عىل جيرأ

 عرص لك يف الاسالم المة العظم  الاكرثية وان النبوية، الاحاديث كتب مجيع عىل يطلع مل نفسه املدعي

 الامة تلقي من قريبة املعاىن تكل ان بل معانهيا، لكية من فردا   او الرواايت، تكل معاىِن  رؤية انتظروا قد

 ..عياان   وشوهدوا بذاهتم مهنا افراد الواقع يف برز وقد ابلقبول،

 .اتهج عرش من خطأ   لكيا   اناكرا   الرواايت تكل اناكر فان ذلا

 :الثاين الوجه

 وملا. خطأ   معناها ان واليعىن. فالن وعن فالن عن مس ندا   حديثا   ليست اهنا تعىن املوضوعة الرواية ان

 الاجهتاد، واهل احلديث اهل من وقسم والكشف، احلقيقة اهل والس امي ابلقبول، تلقهتا قد الامة اكنت

 .املرضوبة الامثال يف ىه كام العموم اىل متوهجة ائقحق الرواايت لتكل ان فالبد. معانهيا حتقيق انتظروا بل
#478 

 :الثالث الوجه

: مفثال  . واملذاهب املشارب يف خمتلفني لعلامء كتاب يف علهيا ي عرتض مل رواية او مسأ ةل هناك هل: اسأ ل اىن

 :الرشيف احلديث هذا ىه الامة يف دجالني جمئ تذكر الىت الرواايت احدى ان

( ادلجال اىل يسلّمها حىت العباس - أ يب ِصن وِ  - ودلمعي يف اخلالفة تزال لن)
1

 

 وس هيدم س نة مخسامئة بعد س يظهر دجاال   وان وهوالكو، خان جنكزي فتنة عن خيب الرشيف احلديث هذا

 رفض فقد ذكل من الرمغ وعىل الزمان، أآخر اشخاص عن ختب الىت الكثرية الرواايت من وامثالها.. اخلالفة

.. موضوعة او ضعيفة رواية اهنا: وقالوا. الرواايت هذه املفرطة الافاكر ذوو او امليامني هباملذ اهل بعض

 .حال لك وعىل

 اكتب كنت الىت الساعة يف هنا زلزلتني حدوث هو يطول ان ينبغ  مما ذكرت ما عىل اقتصارى سبب ان

 النحو عىل والامر. اوطالهب النور رسائل عىل الهجوم شن وقت زالزل اربع حدث مثلام اجلواب، هذا

 :الآىت

 سملّ  اذلى اخلباء تقرير اجراها جراحية معليات جراء أ مل من اعاىن كنت ما اثناء زلزلتني حدوث توافق هو

 .الآخرين مع اللقاء وعدم الانفراد من غشاىن اذلى احلزن عن فضال   مساء   ىل

 الانفرادى السجن يف شهور مثانية بقاىئ بعد ادلينية الشؤون لرئاسة اخلباء تقرير تسلمت لقد نعم،
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 يعززون اهنم أ جد - الصباح يف - اذا معينني، ىل يكونوا ان منتظر اان واذ الشديدة، املضايقات ومقاساىت

 ."النور رسائل كرامات من ىه املاضية الاربع الزالزل ان: قال سعيدا   ان": ورد حيث املدعي، ادعاء

 املصائب، دلفع وس يةل تكون الىت املقبوةل الصدقة نوع من النور سائلر  ان: اقول القامئة، يف كتبت مفثلام

 .ابلزلزال الارض تغضب واحياان   فتزنل، اماهما ساحنة الفرصة املصائب جتد هومجت ما مفىت

--- 
1
 745/ 1 الفوائد مجع 9/171 الزوائد مجمع ،448/ 1 الفردوس ومس ند 11411 برمق 181/ 14 العامل كزن: انظر  
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 هنا زلزالان وقع هذا، كتابة عىل عزمت ان امف
1

 اىل ننتقل ذلا البحث، ذكل كتابة ترك عىل محلىن مما  

 :الثالثة النقطة

 :الثالثة النقطة

 !احلقيقة ذوى املنصفني املدققني علامءان اي

 هناية  - فيه مبالغ واحياان   - وثناء   تقريظا   وضعهم وىه بيهنم، فامي عادة عىل - القدمي منذ - العمل اهل دأ ب لقد

 منافس يه قبل من حىت ي هتم ال املقرظني الولئك امتنانه املؤِلّف يبدى اذلى الوقت ويف. جديد جيد مؤلَّف

 حسن اكملرحوم - اخلالصني اخلواص النور طالب من عدد كتابة فان ذلا. الظهور وحب الاجعاب يّدع  انه

 وازاء والاقارب الاهل وجود وعدم وغربىت وضعفي زىجع عىل بناء تقاريظ - عىل احلافظ والشهيد فيىض

 والاجعاب الغرور من نوعا   التقاريظ تكل وعدّ  النور، اىل للمحتاجني وحثا   ظلمة كثريين اعداء جهوم

 انىن اقول.. لكيا   ردا   هل رّدى عدم ورمغ النور، رسائل اىل والثناء املدح من خيصىن ما احالىت رمغ ابلنفس،

 رؤوف وتعاون علمية دقة من حتملونه ما وبني ابلنفس اجعاب انه املدح ذكل تلقيمك بني فقاو  ان اس تطع مل

 الس ياسة بباهلم ختطر مل التقاريظ احصاب اخلالصني اصدقاىئ ان علام  . هذا من متأ مل فاان ذلا.. وانصاف

 .وشؤوهنا

 اللك ، الاشارى املعىن من وجزىئ فرد معىن علهيا يصدق الزمان هذا يف النور رسائل ان: لقوهلم واليقال

الّ  ليس علم  خطأ   فهو خطأ ، او كثريا   فيه مبالغ الالكم هذا ان ولنفرض. ذكل يصّدق الزمان الن  فلك. ا 

 كتب ىف اخملتلفة والقناعات املتباينة ابالفاكر ادرى وانمت. الشخصية قناعته يكتب ان يس تطيع خشص

 وما واحلنبلية واملالكية والشافعية احلنفية احصاب والس امي عرش االثىن املذاهب احصاب دّوهنا الىت الرشيعة

 اتفاق اىل احلاجة مسيس حيدث مل واحلال. ادلين واصول الالكم علامء دائرة فرق من الس بعني من يقرب
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 يف الاختالف نبذ اىل مضطرون فنحن. الزمان هذا مثل بيهنم فامي جمادالت ىف خوضهم وعدم ادلين علامء

 .املناقشات مدار جعلها وعدم ةالفرعي الامور

*   *    * 

--- 
1
آفيون جسن ىف النور طالب ابمس.              امجلعة يوم حضوة 17/5/1547 ىف الزلزال هذا حدث    أ

 (.خرسو.  محمدفيىض. مصطف   خليل)
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 اخلباء من املنصفني للعلامء اوهجها اس ئةل ثالثة

 :الاول

 ال عليه املثىن اكن ان والس امي مسؤوال ، عليه املثىن الشخص يكونأ   خالصة، بنية أآخر عىل يثىن خشص

: ابلقول اكتف  بل منه ينفر لئال امحلمي الصديق ذكل يوخب مل انه االّ  غريه؟ اىل وحييهل قوته بلك ابلثناء يرىض

 ..تية؟اذلا للمصلحة وحتراي   ابلنفس اجعااب   هذا سكوته يعدّ  فهل. درجة مبائة ّحدي فوق الثناء هذا ان

 :الثاىن السؤال

 للحقيقة العاشقني النور طالب احد ابدى ما اذا حاليا ، ادلين عىل ي شن اذلى العنيف الهجوم َغرة ىف

 علام   والاس تخفاف؟ الاهانة هذه يس تحق هل فيه، الرضر جزىئ علم  خبطأ   اخلاطئة، الشخصية قناعته

 .الرواىس الشم بضخامة تقدر دينية مسائل هناك ان

َ   عليه املثىن ذكل ينتظر وبيامن  عقابه جيوز أ وَ  اخلطأ ، ذكل عىل امثالمك من واساتذة علامء من شفيقا   تذكريا 

 العدلية؟ قبل من

 :الثالث السؤال

 مئات اميان وانقذت العد الحيصهيم اذلين املعارضني ل عىت س نة عرشين منذ تصدت الىت النور رسائل ان

 فهيا؟ مسأ لتني او مسأ ةل يف لها انتقادمك يقأ يل . امياهنم وأآزرت الناس من الالوف

 :الافاضل العلامء اولئك اذكّر اىن

 تكل ان علام   نفىس، عىل هبا اثنيت قد وك نىن فييض، ل محد الثناء حبث هبا يس هتل الىت املقدمة انتقدوا اهنم

 لرضورة ولكن الآخر، القسم وحصحت منه قسام   فعال   رفعت وقد. ورفعه الثناء ذلكل رّدى ىه املقدمة
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 موضعها ىف وضعوها بدورمه ومه اخوىت، احد اىل اكمةل املقدمة فارسلت ، اكامهل من امتكن مل الاس تعجال

 .احلكومة علهيا قبضت أآخر اخ اىل لها ارساهلم اثناء ولكن. جدا   خاصا   حبثا   اختذانه اذلى البحث ذكل من
#481 

ََ  ان ترى فيا  ليقوموا اصدقاء بني االّ  واليتداول وجدانية قناعة عن انبع حبث وهو جدا   وخاصا   علميا   تقريظا 

 الشديد؟ الاعرتاض هذا يس تحق هل اكمال   تصحيحا   بتصحيحه

 جمدلين، او جمدل ىف علهيا، حفاظا   بتجليدها والقيام العمل، عىل واحلث للهتنئة خاصة رسائل مجع ان مث

 حمور تكون مث الرسائل، هذه مثل من حاكمالا اس تخراج ميكن هل التحرى، اثناء الرشطة علهيا حصلت

 ال مبن الامر هذا اش به وما.. هذا اىل الامر حيتاج أ وَ . ابلس ياسة الصاقها حماوهل مث ومن وجواب سؤال

 هكذا؟ الامر أ ليس!.. البعوض بلسع ينشغل نفسه الوقت يف لكنه القرأآن هتامج مردة ثعابني يرى

  "اوغلو رساج " ترك ان
1
 "النور رساج" مبجموعة والانشغال زعافا ، سام   احملمدية والرتبية ينادل يعدّ  اذلى 

 الاحتجاج س امي وال مجعاء، الانسانية جلراحات الشاىف البلسم وىه اكلشمس واحضة احلقيقة تبني اليت

 مصادرهتا؟ عىل عوان   يكون الا ختاهما يف رساةل يف ضعيفة الحاديث تأ ويالت بوجود

 اعواان   وتكونوا جلراحاتنا ضامدا   الافاضل العلامء اهيا منمك ننتظر اجلزئية انتقاداتمك نم امتعاضنا عدم مع اننا

 .فراس تمك بقوة لنا

 املوقوف

 النورىس سعيد

*  *  * 

--- 
1
 .املرتمج -.الوقت ذكل يف الوزراء رئيس  

#482 

 س بحانه ابمسه

 مقدمة

 "ادانه املذكورة الفقرات"

دانتنا قرار لصاحلنا فسخت   اليت املوقرة المتيزي حممكة اىل املساعدة من شئ تقدمي لغرض  حممكة قبل من ا 

آفيون"  القرار  يف وردت اخطاء من قسم اىل -ابختصار - نشري ، حقيقة ذات صائبة دالئل واوردت "أ

405



. ال دانتنا ذنبا   احملمكة عّدهتا اليت الرسية، اخلاصة الرسائل من املس تةل الفقرات تكل ادانه فندرج املذكور،

 .املسؤولية موضع يف ادانوان اذلين ونضع اخطاءمه فنبني

 :يب العقوابت اشد انزال ل جل ذنويب مجيع تضم قامئة يش به ما القرار ختام يف كتبوا لقد: مفثال  

لغاء: مواد من النوريس سعيد رفضه مما نذكر "  ."واخلالفة السلطنة ا 

 سلطنة وفاة احزنتين لقد":  الآيت هو "الش يوخ " ملعة يف كتبته ما الن نفسه، الوقت يف وسهو خطأ   فهذا

 أ لزهمم  جوااب   هذا عن س نة عرش مخس قبل "شهر اسيك" حممكة اس تفسار عن اجبت   وقد "اخلالفة

 والباءة العفو قرار من وانلت املديدة، املدة هذه علهيا ومرت ذنبا ، لها امهية ال خاطرة يعدّ  فاذلي. الصمت

 .مذنبا   يكون اذلي هو ذنبا   يعّدها اذلي ان أ قول.. انلت ما

 الامحدية املعجزات رساةل ويف اللمعات احدى يف اوردت ه ما القرار ذكر املوهوم، اذلنب هذا اس ناد ول جل

 :الآيت الرشيف احلديث والسالم، الصالة افضل صاحهبا عىل

( وجبوات   وفسادا   عضوضا   ملاك   تكون مث س نة ثالثون بعدى اخلالفة)
1

 

--- 
1
 (ذكل بعد مكل مث س نة، ثالثون امىت يف بعدي اخلالفة:)قال وسمل عليه هللا صىل الرسول ان سفينة عن: حصيح  

 :احملقق قال 3336 برمق الصغري اجلامع حصيح) حصيحه يف حبان وابن مس نده يف يعىل وابو والرتمذي امحد رواه

 .س ياقات بعدة (4600 لصحيحةا الاحاديث سلسةل) ويف (23/10 للساعايت الرابين الفتح)(حصيح
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  يف جاء ولكن مس تقبلية غيبية معجزات ثالث يبني الرشيف احلديث هذا ان قدمية رساةل يف كتبت   وقد

 ."اخلالفة بعد وجبوات فسادا   س يكون: رساةل يف قال قد سعيدا   ان": اقرتفته ذنب ك نه القرار

 !السطحيني اخلباء هيئة اعضاء اي

 دمارها يرسي هذا زماننا يف س تقع حادثة عن غيبية ابشارة خيب رشيف حديث اجعاز يانب  يعدّ  اذلي ان

 هو ذنبا   هذا يعدّ  من ان اقول.. اكفة البرشية يف يدب ومعنوي مادي عظمي فساد وعن لكها، الارض يف

 .ومعىن مادة املذنب

 اغالق فيعدّ  واحلادا ، وضالةل بدعة (الانقالب حراكت) الثورية املنجزات يعدّ  انه: ذنوبه ومن" ايضا   وكتبوا

 وفرض الاسالم، مبادئ عن بديال   القومية اسس ووضع العلامنية، واقرار ادلينية، واملدارس والزوااي التاكاي

آنية، احلروف عن بديال   الالتينية احلروف كتابة وفرض احلجاب، ورفع القبعة، لبس  الاذان واداء القرأ
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ل الرتكية، ابللغة والاقامة لغاء اكلرجل املرياث يف حقوقا   املرأ ة ومنح املدارس، يف ادلين دروس غاءوا   تعدد وا 

 ."ابلرجعية مهتم انه شك فال.. واحلادا   وضالةل بدعة ذكل لك يعدّ .. الاعامل من وامثالها الزوجات،

 !الانصاف العدميي اخلباء هيئة اعضاء اي

آن به يأ مر ما اناكر مبقدورمك اكن ان مام هو ذليا الكرمي القرأ  عرص، لك يف مليون لثالمثائة مقدس ساموى ا 

 يأ مر والاخروية، ادلنيوية احلياتني ارسار عىل احلاوية املقدسة اخلزينة وهو مجيعا ، سعاداهتم مناجه ويضم

آايته من كثري يف  بتعدد ويسمح املرياث وقواعد ابحلجاب التأ ويل، حيمتل ال مبا اتمة برصاحة الكرمية أ

.. ادلينية الشعائر عىل واحلفاظ ونرشها ادلين علوم  تدريس عىل وحيث هللا، ذكر اىل عوويد الزوجات،

دانة  مبقدورمك اكن وان  تقادم اناكر  مبقدورمك اكن وان.. الاسالم وش يوخ والقضاة الاسالم جمهتدي مجيع ا 

 رسيهتا وجه واناكر قهاحب  الصادرة العفو وقوانني  ابلباءة لها حمامك عدة وقرار الرسائل تكل عىل الزمان

 واناكر.. احلكومات ومن البالد من الفكر وحرية واملعتقد الضمري حرية رفع مبقدورمك اكن وان.. وخصوصيهتا

 ..حفسب وعلمية فكرية خمالفة الرسائل  تكل خمالفة كون
#484 

الّ . الامور بتكل مذنبا   فاعتبوين هذا مبقدورمك اكن ان اقول  حممكة يف الرهيبون ناملذنبو انمت تكونون وا 

 .واحلقيقة واحلق العداةل

 النوريس سعيد

*  *  * 

 (ضدمه اهنا مع ضدان وحرية ابجعاب احملمكة وكتبهتا هبا ادلينا فقرة)

 !املوقرة العدل وزارة حملمكة اقول واان"

لهىي دس تور اقدس يفرّس  من ادانة ان  املسلمني نم مليوان   ومخسون ثالمثائة اليه وحيتمك بعينه، احلق وهو ا 

 اىل تفسريه يف استند املفرس هذا. عاما   ومخسني وثالمثائة الف خالل الاجامتعية، حياهتم يف عرص لك يف

 يف السابقون اجدادان هبا دان اليت ابلعقائد واقتدى تفسري، الف ومخسون ثالمثائة به وصدق عليه اتفق ما

دانة ان: اقول.. س نة ومخسني وثالمثائة الف  هناك اكنت ان العداةل، ترفضه ان البد ظامل قرار املفرس هذا ا 

 "وتنقضه حبقه الصادر احلمك هذا تردّ  ان والبد الارض، وجه عىل عداةل

*  *  * 

 (تديهنم اهنا واحلال ضدان، مادة تكون وك هنا وتقدير ابجعاب قرارها يف احملمكة كتبهتا فقرة)
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 :ويقول نفسه عن والعرشين السادس املكتوب يف النوريس سعيد يبحث

 .جدا   شاسعا   بعدا   بل البعد، لك ال خرى عن بعيدة مهنا لك خشصيات ثالث الفقري هذا اخيمك يف ا ن"

 :أ والها

 تقتضيه مفا. السامية احلكمي القرأآن خلزينة دالال   بكوين وحده، القرأآن خلدمة خالصة خاصة مؤقتة خشصية

آن اىل ادلعوة وظيفة  فيعةر  اخالق من عليه وادلالةل القرأ
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 فلك. اجلليةل الوظيفة وتكل الرفيع املقام ذكل يقتضهيا رفيعة جسااي يه وامنا. أ ملكها أ ان وال يل، ليست سامية

 ايل تنظروا فال املقام، بذكل خاصة يه وامنا يل، ليست فهىي النوع هذا من وفضائل اخالق من ترونه ما

 .خاللها من

 :الثانية الشخصية

 لتكل أ ن حبيث العبادة أ وقات يف خاصة خشصية س بحانه عيل ينعم اليه، واترضع تعاىل اببه اىل أ توجه حيامن

آاثرا   الشخصية  هللا أ مام تقصرَيه الانسان معرفة هو الاساس وذكل العبودية، معىن أ ساس من انش ئة أ

 وأ فقر وأ جعز أ شق  الشخصية بتكل نفيس فأ رى وخشوع، بذل اليه والالتجاء أ مامه وجعزه حنوه فقره وادراك

 مديح يف برمهتا ادلنيا الوقت ذكل يف اجمتعت فلو الناس، من اكن أ حد أ ي من هللا امام تقصريا   وأ كرث

 .وفاضل صاحل بأ نين تقنعين أ ن تس تطيع ال عيلّ  والثناء

 :اثلثهتا

 سعيد مرياث من ظلت عروق ويه القدمي سعيد من املمسوخة خشصييت أ ي احلقيقية، خشصييت يه

 حدّ  اىل الاقتصاد يف املبالغة مع وضيعة اخالق يفّ  وتبدو اجلاه وحب الرايء يف رغبة حياان  أ   فتبدي. القدمي

 .وحسب جاه ذات عائةل سليل لست انين حيث اخلسة

 !الاخوة أ هيا فيا

 .لكيا   عين انفرمك لئال السيئة، أ حوالها ومن الشخصية لهذه اخلفية املساوئ من بكثري أ بوح لن

 خدمة يف جندي، ك دىن يه اليت هذه خشصييت يسخر حبيث يفّ  الرحمية عنايته وتعاىل س بحانه اظهر وقد

آن أ رسار  .مرة الف الف واملنة امحلد فهل. وأ رفعها للمشريية منصب أ عىل حبمك يه اليت القرأ

 .اللك من أ مس  والوظيفة اللك، من أ دىن فالنفس
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 .ريب فضل من هذا.. هلل امحلد

*  *  * 
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 امجلةل تكل ان واحلال ضدان شديد بتخوف القرار يف احملمكة جّسلهتا مجةل هذه)

 (.الصيغة هذه اىل عّدلت قد س نة عرشة مخس قبل ك تبت   اليت الشديدة

 ."والسقر القب عذاب حفس هبم ظلام ، يقتلين ممن يل  التثأ روا والش يوخ، الابرايء ملشاعر مراعاة! اخويت"

 :نصافالا عىل الآتية الفقرة هذه حتملهم ان ينبغي

 بدينمك تضحون فانمت. ذكل عىل شاهدة القاس ية ومعامالتمك معمك، لكية ومعارضة خالفا   لنا ان ترون انمك"

 سبيل ويف ديننا، سبيل يف بدنياان للتضحية ادلوام عىل مس تعدون بدوران وحنن. دنيامك سبيل يف وأآخرتمك

 .ظنمك حسب بيننا اليت املعارضة رس هو وهذا أآخرتنا،

 قساوة القايس حمكمك ظل يف وهوان ذل يف متيض اليت حياتنا من س نني ببضع التضحية ان والجرم

آن فيض اىل استنادا   ولكن. لنا كوثر ماء تعدّ  هللا، سبيل يف خالصة شهادة هبا لنكسب الوحوش  احلكمي القرأ

 :فرائصمك لرتتعد ابلآيت يقينا   اخبمك واشاراته،

 وتطردمك هبا، مغرمون وانمت جنتمك يه اليت هذه دنيامك من س تأ خذمك قاهرة يدا   فان قتيل، بعد تعيشوا لن انمك

 ادلواب، ِقتةل وطغوا تمَنَردوا اذلين رؤساءمك بعدي وس يقتل ابدية، ظلامت اىل فورا   بمك وتقذف عهنا،

لهية، احلرضة امام خبناقهم وسأ مسك ايّل، وي رَسلون آخذ اال  لقاء مهنم حقي وسأ لهية العداةل اب   يف مهااي اال 

 .سافلني اسفل

 !ادلنيا حبطام وأآخرهتم ديهنم ابعوا اذلين الشقاة اهيا

 س يؤخذ ثأ ري ان فاعلموا تعرضمت وان بسوء، والمتّسوين يل تتعرضوا فال حقا   تعيشوا ان تريدون كنمت ان

 .مضاعفة أ ضعافا   منمك

 !فرائصمك ولرتتعد جيدا   هذا اعلموا
#487 

آمل واين  رؤوسمك عىل ستنفلق وفايت وان حيايت، من اكرث ادلين س يخدم مويت ان س بحانه هللا رمحة من أ

 .وتبعرثها رؤوسمك وستشتت القنبةل، انفالق

نّ  يب، تفعلونه ما لمك اكن فلنئ يل، فتعرضوا جرأ ة، لمك اكنت فان  من وتالقونه تنتظرونه ما لمك ان فلَتعلم 

409



 .عقاب

*  *  * 

 (ابالفراط تهتمهم اهنا حلالوا ال دانيت احملمكة اوردهتا الفقرة هذه)

 : الرسائل يف يرد

آنقرة امجلهورية رئاسة ديوان كامل مصطف  دخل"  هنا اىل دعوانك اننا":  هل وقال الغضب اشد عىل وهو بأ

آراء راقية افاكرا   لنا لتقدم  بيننا فامي فاوقعت الصالة، حول اش ياء كتبت أ تيت ان ما ولكنك قمية، وأ

 ."مردود اخلائن وحمك خائن يصيل ال من ان": سعيد عليه وردّ  "والتفرقة الاختالف

 سعيد اي - انه من الرمغ وعىل. وحدته غضبه عن مرتاجعا   هل الاسرتضاء من نوعا   كامل مصطف  أ بدى مث

 .بسوء ميّسه مل كامل مصطف  ان االّ  مبادءه وخرق كامل مصطف  مشاعر جرح قد -

 يف والابطال الرّواد ولطالهبا املعنوي لشخصها خارقة ةعظمي وقوة النور لرسائل ساطعة لكرامة واهنا

 ".القدمي سعيد من خيشون اكنوا كام جبابرة قواد مهنا خيىش ان  املس تقبل

*  *  * 

 (القرار يف ضدان اختذت اهنا مع مسؤوةل وجعلهتا احملمكة أ لزمت فقرة)

 جامع لتحويل بقوة ونفذها القانون ابمس اوامر هواه حسب اصدر زعمي مع لس نا اننا" - الرسائل يف - يذكر

 العامة املش يخة مقر وجعل ، لالصنام دار اىل صوفيا ااي
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 جند وال. والغاية النتيجة حيث من وال ادلافع حيث من وال موضوعا ، وال فكرا   معه لس نا للبنات، اثنوية

 ."كهذا   امر بقبول ملزمني انفس نا

 15/7/547 املؤرخة عريضته يف ويكتب

َ   عيلّ  احلكومة حتافظ ان البالد ولنفع الامة لصاحل جدا   رضوري انه: قليب اىل الفكر هذا دور"  حفاظا 

 الرسية الزندقة منظمة مه حياربونين اذلين ان اىل يومئ مما عيّل، اخلناق تضيق اهنا االّ . ايلّ  املعاونة يد ومتدّ  اتما  

 املناصب من عدد يف الامر زمام عىل قبضوا دق هؤالء هبم، التحقوا  اذلين الش يوعية منظمة من وقسم

 وايترى. هلم تسمح او هبم تعرف ال اهنا فاما احلكومة اما. وجياهبونين فهيامجونين ، ادلوةل يف املهمة الرمسية

 الرشف مبعث هو اذلي اايصوفيا جامع حّول لرجل احملبة عدم تضمر او تنتقد ان يف جريرة واي ذنب اي

 هدااي من نفيسة تذاكرية وهدية القرأآن، سبيل يف وهجادها  خلدماهتا الساطعة دلرةوا بطةل، ل مة الابدى
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 اثنوية العامة املش يخة مقر وجعل لالواثن وبيت لالصنام دار اىل هل حوّ .. البسالء اجدادها س يوف

 للبنات؟

*  *  * 

 ياذل الالكم وهو. بسعيد العقاب تزنل اهنا احملمكة ظنت فقرة أ قوى يه الفقرة هذه)

 بل خطأ   فهمهتا قد احملمكة ان االّ  املتسرتين اعدائه جتاه دنزييل حممكة يف سعيد اطلقه

 .(يب العقاب النزال سببا   واظهرهتا متاما   واحلكومة ادلوةل ضد فقرة اهنا لكيا   خطأ  

 التنفيذ موضع ووضعهتا الانقالبية القوانني هذه سنّت اليت لدلوةل احلديثة القوانني من قسم عىل اطلق لقد

 امس النظام وعىل. "املطلق الاستبداد" امس امجلهورية وعىل "الاعتباطي الكفرى الاستبداد" امس

 "املطلقة السفاهة" امس واملدنية الش يوعية وعىل "املطلق الارتداد"

*  *  * 
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 (وتقدير ابجعاب احملمكة قرار يف كتبت فقرة)

 :مهنا جدا ، كثرية واخروية دنيوية فوائد النور رسائل لكتابة ان: ويذكر

 .الضالةل اهل جتاه املعنوي اجلهاد -1

 .احلقائق نرش عىل الس تاذه الاكتب مساعدة -1

 .الاميان حيث من املسلمني خدمة -1

 .ابلقمل العمل كسب -4

 .العبادة من س نة احياان   مهنا ساعة تعدل اليت فكرية بعبادة القيام -9

 .ميانابال القب ودخول اخلامتة حسن -1

 :ادلنيوية الفوائد من انواع مخس لها وكذا

 .الرزق يف البكة - 1

 .القلب يف والرسور الانرشاح -1

 .العيش يف اليرس -1

 .الاعامل يف التوفيق -4
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 .العمل طالب فضيةل لكس به ، مجيعهم النور طالب ادعية يف الاشرتاك - 9

 .نورية مدرسة اىل معةاجلا وس تحّول قريب عن الامور هذه اجلامعة ش باب وس يدرك

*  *  * 

 (وذنبا   جرما   اخلالصة التضحية هذه تعدّ  ان حملري انه)

 قمية وك ن. شأ ين من الهتوين يه الظالم جنح يف املتسرتون املنافقون حاكهام اللتني اخلطتني احدى ان

 .علياهئا من هبذا النورتسقط لرسائل الرفيعة الانوار

 .النور رسائل انتشار يعيقون هبذا وك هنم. النور طالب صفوف يف بوالاضطرا القلق بث يه: والثانية

 .ايضا   الضعفاء حنن رؤوس نا لها فداء الرؤوس ماليني افتدهتا سامية حقيقة ان! اخويت اي تقلقوا ال

*  *  * 
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 هبذا النور رسائل تسمية اىل ادلاعية التسعة الاس باب من واحد عىل اعرتضوا لقد)

 عنه اجبنا وكام املمتازين، طالبه بني من "نور" ابمس تسّم  من النرى اننا: فقالوا. الامس

 النور خدمة يف املمتازين من "الساعايت ونورى بنيل نورى"  من لك   فان الهامش  يف

 (اتفهة جزئية حبجج التشبث اىل يضطرون ولكهنم ينتقدوه ما جيدون ال اهنم مبعىن حاليا،

 :والعرشين السادسة اللكمة يف يذكر انه

 ويه) واملكتوابت( لكمة وثالثون ثالث ويه) اللكامت مجموع عىل النور رسائل امس اطالق سبب ان

: هو( شعاعا   عرش ثالثة وىه) والشعاعات( ملعة وثالثون احدى ويه) واللمعات( مكتواب   وثالثون ثالثة

 .نورس :امسها قرييت: مهنا حيايت، طوال ماكن لك يف جاهبتين قد النور لكمة ان

 .نورية: املرحومة وادليت امس

 .محمد نور س يد: النقشبندية الطريقة يف اس تاذى امس

 .ادلين نور: القادرية الطريقة يف اساتذيت وأ حد

 . نورى: القرأآن يف اساتذيت وأ حد

 من املمتازين النور طالب بني ليس العجيب ومن) نور ابمس يسّمون من طاليب من يالزمين من واكرث

 (.وريبـن يسم 
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 .النورية المتثيالت هو وينورها كتيب يوحض ما واكرث

 .احلس ىن الاسامء من "النور" امس: هو الالهية احلقائق يف مشالكيت حل ما واكرث

مايم فان فيه خدميت واحنصار القرأآن حنو  شوىق ولشدة  هللا ريض النورين ذو عامثن س يدان هو اخلاص ا 

 .عنه

*  *  * 
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. شديد ظامل   تعّد   جملاهبة س نة عرشين قبل كتبت قد وذيلها "الست تالهجام" رساةل ان) 

 حاةل يف وكتبت. كثرية حمامك يدي بني مّرت وقد والرسية، اخلصوصية غاية يف رساةل ويه

 حقا ، واحلدة الغضب ذكل تبني اذ ويه. الثانية العاملية احلرب اثناء يف انتابتين غضب سورة

 (عظمي العداةل عن ب عد   وجريرة، ذنبا   وعّدها حاليا   كتبت قد وك هنا مصادرهتا ان االّ 

 :ابلآيت "الست الهجامت" ذيل مقدمة تس هتل

 اي؛ الكراهية، وشعور الاهانة لكامت من املس تقبل يف مايرد لتجنلب ،(اخلاص للتداول) اذليل هذا كتب

 !الغرية العدميي العرص ذكل للرجا تبا  : يقال عندما عهنا ملسحه او وجوهنا، اهانهتم بصاق يصيب لئال

آذان   لرتن والحئة تقريرا   وكتب  ولينغرز.. الانسانية بقناع املتسرتين املتوحشني اورواب رؤساء اذان ّص، أ

.. الغّدارين الظلمة هؤالء علينا سلطوا اذلين اجلائرين الضمري العدميي اولئك عيون املطموسة، العيون يف

آالما   العرص هذا يف البرشية اذاقت اليت ادلنية املدنية عبيد سرؤو  عىل اكملطرقة صفعة   ولي زنل  حىت هجمنية أ

 !هجمن لتعش: ماكن لك يف رصخت

 املتخفني امللحدين من الضعفاء، املؤمنني حقوق عىل كثرية شنيعة اعتداءات الاخرية الفرتة يف حدثت لقد

 بنفيس، مّعرته اذلي اخلاص مسجدي اهممابقتح صارخا ، تعداي   عيلّ  اعتداءمه ابذلكر واخص ال س تار، وراء

 الصالة تقميون ِلمَ : لنا فقيل.  رسا   والاقامة الاذان ونرفع العبادة، نؤدي الاعزاء، رفقايئ من ثةل مع فيه وكنا

 رسا ؟ الاذان وترفعون العربية ابللغة

 وليسوا الضمري، من حرموا اذلين ادلنيئني السفةل هؤالء أ خاطب ال أ نذا وها: علهيم السكوت يف صبي نفد

 حسب ال مة مبقدرات يلعبون اذلين القيادة يف املتفرعنني الرؤساء اولئك أ خاطب بل للخطاب، أ هال  

 :فأ قول. طغياهنم أ هواء

 .اس ئةل س تة عن ابالجابة أ طالبمك اين! والبدعة الاحلاد أ هل اي
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 :الاول السؤال

 أ ية رئيس حىت بل البرش، حلم يأ لكون اذلين اولئك حىت بل قوم، وللك اكنت، همام حكومة، للك ان

 .وفقها حيمكون ودساتري، واصوال   مهنجا   رشسة، عصابة

 اهواء حتس بون انمك ام. لنا اظهروه. الفاحض التعدي هذا تتعّدون وأ صولمك دساتريمك من اساس اي فعىل

! خاصة خشصية عبادة يف لابلتدخ يسمح العامل يف قانون هناك ليس اذ قانوان ؟ احلقراء املوظفني من عدد

 .قطعا   ذكل يف قانون واليسنّ 

*  *  * 

 ملصادرهتا ذريعة "الس بع الاشارات" رساةل من مجلتني او مجةل اختاذمه الاسف عىل ليبعث انه)

 ان تس تحق حبيث ورصينة قوية حقيقة وتتضمن ورسية وخاصة قدمية رساةل اهنا مع علينا وجحة

 (.امجع والعامل مجعاء البرشية عىل الاجامتعية احلياة لصاحل تعلن

 .احلياة وسعادة الريق السفهاء امللحدين هؤالء امثال من ينتظر من هو ادلنيا يف امحلق  أ محق ان

 تقدمت اورواب بيامن.. هللا.. هللا: لقولنا تأ خران اننا: همام   منصبا   يشغل وهو امحلق ، هؤالء أ حد قال ولقد

 !.البندقية.. املدفع:  لقولها

 الولئك قوال   نقول ولكننا "السكوت الامحق جواب": قاعدة حسب السكوت: هؤالء امثال جواب نا

 :امحلق  بعض يتبعون اذلين الشقاة العقالء

 ..ضيافة دار يه امنا ادلنيا هذه! البائسون اهيا

 خادلة، ابقية حياة وس تأ يت راحةل، ماضية احلياة هذه وان حامت ، القب اىل املصري وان موجودا ، املوت دام مفا

 "هللا.. هللا": مرة أ لف القول من فالبد واحدة مرة البندقية.. املدفع:  قيل فان

*  *  * 
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 اىل حّولوها لصاحلنا، ويه "عرشة السادسة اللمعة" من مجةل ان احلرية، يوجب ما ان)

 (القمية الرساةل تكل مصادرة يف رغبة وابدوا ضدان، مجةل

 :عرشة السادسة اللمعة من

آنية خلدمتنا ابلغ رضر وبالءها، احلرب مصيبة ان  امللّبد السامء وجه يطهّر اذلي اجلالل ذا القدير ان... القرأ
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 يزيل ان عىل ايضا   القادر هو واحدة، دقيقة خالل الالمع السامء وجه يف الساطعة الشمس ويبز ابلغيوم

 وبغري وسهوةل يرس بلك املنرية اكلشمس الرشيعة ائقحق وي ظهر. للرمحة الفاقدة املظلمة السوداء الغيوم هذه

 .خسارة

 العقل الرؤساء رؤوس مينح وان. غاليا   مثنا   ذكل يلّكفنا االّ  س بحانه ونسأ هل الواسعة، رمحته من هذا نرجو اننا

 .وتس تقمي بنفسها الامور تتعدل وحيهنا حسبنا، وهذا. الاميان لقلوهبم وهيب

َرب الي عاَرض فالنور وصوجلاان ، هراوة وليس نور، ايديمك يف اذلي دام ما ظهاره من ينجم وال منه، والهي   ا 

 .اكفة؟ للناس كثرية نرّية رسائل ابراز من ومتنعوهنم احلذر بأ خذ اصدقاءمك توصون اذا   فمِلَ . رضر

 :هو ابختصار السؤال هذا جواب مضمون

 ويعرتضون خطأ ، معىن اىل فيؤولونه فهمون،الي  قرأ وا واذا اليقرأ ون، مخمورة، الرؤساء من كثري رؤوس ان

 .رشدمه واسرتجاع افاقهتم حلني هلم النور اظهار عدم ينبغي الهجوم دون وللحيلوةل ذلا،. وهيامجون

 أ و خاصة، خشصية ل غراض دونه، اعيهنم يغمضون أ و النور، ينكرون كثريين، منصفني غري هناك ان مث

 ..طمعا   أ و خوفا  

مر، وحيتاطوا حذرمه ليأ خذوا ايضا   اخويت اوىص هذا ول جل  غري من احدا   احلقائق يعطوا االّ  وعلهيم لل 

 .علهيم وش هباهتم ادلنيا اهل اوهام يثري بعمل يقوموا واالّ  اهلها،

*  *  * 
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آين، أ مر احلجاب ان) آ جيب قد و قرأ  كتبت قد الرساةل هذه ان علام  . الرسائل يف شافيا   جوااب   عنه أ

 ان مث علينا، جحة واعتبوها اقرتفناه ذنبا   اختذوها هذا رمغ ولكن. بسبهبا العقاب ناوقاسي  سابقا  

 النافعة القمية احلقيقة تكل "الش باب مرشد" و "الش يوخ" رساةل يف وردت جليةل حقيقة بداية

 جيدون ال اهنم عىل يدل ذكل لك.. الرساةل تكل ملصادرة ومبرا لنا جريرة جعلوها لكهم، للناس

 (.واجلرح لالنتقاد به تذرعوني  ما

 أ حذية صباغ ان: مسعنا طرق ولقد": يقول قرأآين امر احلجاب ان الايضاح بعد والعرشين، الرابعة اللمعة يف

 قلب يف هجارا   هنارا   وراودها املفاتن، مكشوفة اكنت كبري، دنيوي منصب ذي رجل لزوجة تعرض قد

 من احلياء معىن يعرفون ال اذلين اولئك وجوه عىل قوية صفعة الشنيع الفعل هذا أ ليس! "انقرة" العامصة

 "واحلجاب؟ العفة اعداء
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 : ابلش يوخ اخلاصة والعرشين السادسة اللمعة ويف

 مين، اكرث والبىل الكب اصاهبا اليت انقرة، قلعة مّقة اىل صعدت للخريف، الاخرية الاايم من يوم ذات ففي"

 شيب من معيق وأ ىس شديد حزن واعرتاين متحجرة، تأ رخيية حوادث ك هنا امايم القلعة تكل فمتثّلت

 وفاة ومن العلية، العامثنية ادلوةل ش يخوخة ومن القلعة، هرم ومن اان، شييب ومن اخلريف، مومس يف الس نة

 وشواهق املايض اودية اىل املرتفعة القلعة تكل ذروة من النظر اىل احلاةل تكل فاضطرتين. اخلالفة سلطنة

 .املس تقبل

 .النور ومينحين يسلّيين ان من بدال   أ وحش ين املايضف

 ان من عوضا   فأ دهش ين القابل، وللجيل ول مثايل يل مظلمة كبى مقبة صورة عىل يل تراءى واملس تقبل

 .يؤنس ين

 جلنازة نعش شلك عىل التأ رخيية ونظريت احلسري لنظري اليوم ذكل فبدا احلارض، زمين اىل نظرت مث

 .واحلياة املوت بني بوحاكملذ املضطرب جسمي

*  *  * 
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 .(علينا جحة واختذوها انتقدوها اهنم الا قدرها حق امجلةل هذه يقّدروا ان علهيم اكن)

 قليال   وادخرت الاسالمية احلمكة دار يف واان قبضته قد كنت اذلي مرتيّب من كثريا   رصفت لقد": يذكر

. الوجه ماء مين يرق فمل والاقتصاد، القناعة ببكة قليةلال  النقود تكل كفتين وقد. احلج فريضة الداء منه

 ".موجودة املباركة النقود تكل من بقية ومازالت

 :يقول اخلالصني الصادقني الخوته خاصة رسية رساةل اهنا اىل يشري ان بعد والعرشين الثانية اللمعة يف مث

 شؤون يف تتدخل ال انك مع فرصة، هلم واوجد لكام أآخرتك ابمور ادلنيا أ هل يتدخل ِلمَ : الاوىل الاشارة"

 ".واهالهىا اس بارطة حمافظة حكومة هو السؤال هذا عن جييب اذلي ان.. دنيامه؟

*  *  * 

 يوجب واذلي الاميانية الشفقة من النابعة الزنهية والرغبة اخلالص الامل هذا يتومهون اذلين ان)

 (ذنبونامل مه اهنم شك ال نقرتفه، ذنبا   يتومهونه الاجعاب،

 من اعامرمه ترتاوح اذلين الابرايء الاطفال تراكض حمكة ما ترى": ي ذكر سعيد ابمس موقعة رساةل يف

 كنت ؟ يدى حول التفافهم مث احلصانية، العربة يف اجتول واان اايى مالحظهتم جملرد العارشة اىل السابعة
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 يستشعرون الابرايء الاطفال هؤالء ان فأ دركت قليب اىل خيطر خباطر اذا ولكن املنظر، هذا امام احار

 "هبم س تحيط معنوية هماكل من وسينجون النور برسائل السعادة سينالون اهنم الوقوع قبل حبس

*  *  * 
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 يف اكنت اليت تكل الانصاف عن وخارج ظمل ذنبا   الآتية الفقرة هذه عدّ  ان)

 (ورغبة متنيا   الهناية يف وعدت يل دفاعا   البداية

 العرص، هذا يف نورانية حقيقة اىل معا   يشريان الرشيفة والاحاديث الكرمية الاايت من قسام   نا": يذكر

 انقاذ يه اجلليةل الثالث وظائفه من وظيفة امه ان و الزمان، أآخر يف س يأ ىت اذلي الاكب اجملدد ويظهران

حياء أ ن ويذكر. الاميان قامة الرشيعة ا   واسعة دلائرة الشامةل ظميةالع  الوظائف من وماشاهبها اخلالفة وا 

 بعض يرفع ذلا الس ياس يني، وجهوم املعارضني النتقاد وس يةل يكون انه حيث ذكرهام، عدم من رضر ال جدا ،

 .املدققني اخوته اىل وس يعيدها ويعّدلها امجلل

 :النوريس سعيد ابمس موقعه رساةل ويف

: الفتح) (عزيزا   نرصا   هللا وينرصك) و (1: الفتح) (مبينا   فتحا   كل فتحنا اان): الكرميتان الآيتان سرتت بيامن

 مثال: ابرازهام فان ابملرمر، اجلامعة اىل املتحوةل احلربية الوزارة لبناية اخلاريج الباب عىل املوجوداتن (1

 اىل واشارة القرأآين اخلط اس تعامل من النور رسائل تقصده ملا ووس يةل القرأآين، اخلط الس تعامل السامح عىل

 .نورية مدرسة اىل اجلامعة حتول

*  *  * 

 احلجاج، تكبريات رساةل يف الواردة للحقيقة ايضايح حول نقد من بيّنوه ما ان)

 ("خرسو"  وضعه اذلي الهامش هو املقنع املسكت جوابه

 :احلجاج بتكبريات ومعنونة النوريس، سعيد ابمس موقعة رساةل يف يقول

 أآل من الزمان أآخر يف س يأ يت اذلي الشخص انك بك، يظنون ية،امه  هلم اذلين النور طالب من قسام   ان

. وتتجنبه منه تتحرز و اذهاهنم، يف يدور ما ايضا   ابرصار ترفض ولكنك هذا ظهنم عىل ويرّصون. البيت

 .حهّل  نريد. وتضاد تناقض ذاته يف وهذا
#497 

زاء يردف مث  :قوهل هذا سؤاهلم ا 
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 انقاذ يه الوظائف تكل وأ مه. وظائف ثالث هل املنتظر سولالر  همدي ميثل اذلي املعنوى الشخص ان"

 نظرا   املهمة هذه ال جناز الشخص ذكل ويسع  احملمدية، اخلالفة ابمس الاسالمية الشعائر احياء مث الاميان،

آن احاكم من كثري لتعطل  .احملمدية الرشيعة وقوانني القرأ

 فهام التاليتان الوظيفتان اما. النور رسائل عهدة يف لكيا   الاوىل الوظيفة ان يرون النور طالب وان هذا

 ويعط  حقا ، املهدي من نوع انه النور لرسائل املعنوي الشخص يتلقون ذلا. واثلثية اثنوية لل وىل ابلنس بة

 حىت. املعنوي الشخص ذكل ميثل انه مهنم قسم يعتقد اذلى  العاجز الضعيف هذا اىل احياان   الامس ذكل

: يقولون ومه. ومرشده أآخرالزمان همدي يه النور رسائل ان الغيبية كراماهتم يف يرون ياءالاول  من قسام   ان

لتباس هناك ولكن. والتأ ويل ابلتحقيق يفهم ال مر هذا ان  .التأ ويل من بد ال نقطتني، يف ا 

 :ال وىل

 احملمدية اخلالفة ان االّ  احلقيقة، زاوية من الاوىل الوظيفة بأ مهية ليس تا اهنام رمغ ، الاخريتني الوظيفتني ان

 من امه أ هنام العرص، هذا افاكر يف والس امي الس ياسة واهل الناس عامة دلى هام الاساليم والاحتاد

 .مرة بأ لف الاوىل الوظيفة

الّ   فعال ، بعث وقد ومرشدا ، همداي   عرص لك يف يبعث هللا ان من الرمغ وعىل  املهدى لقب حيرزوا مل اهنم ا 

 .الثالث الوظائف تكل من واحدة وظيفة اجلهات من هجة يف اّدوا اهنم حيث نالزما لآخر الاكب

 :الثانية

 معنوي ودل مبثابة كنت وان واين البيت، أآل من هو الزمان أآخر يف س يظهر اذلي العظمي الشخص ذكل ان

 نياحلقيقي النور لطالب شامل محمد أآل وأ ن احلقيقة، درس منه تلقيت حيث عنه هللا ريض عيل لس يدان

آل من اجلهة هذه من واعدّ  معانيه، من معىن يف  الشخصيات اظهار النور مسكل يف ليس انه االّ  البيت، أ

 حىت بل والصيت، السمعة عىل والاحلصول رفيعة، خشصية مقامات نيل يف الرغبة وال الااننية، وابراز
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 ...النور يف ابالخالص اخلّ  لكيال عهنا للتخيل  مضطرا   نفيس ارى فاىن اخروية مقامات ا عطيت   لو

 املسأ ةل، لهذه جاد ورفض حامس  ردّ  فيه ليس اذ  للموضوع اجلزئية موافقته منه يشمّ  مبا جييب انه يعين وهذا

. املهدية
1

 

*  *  * 

 الزلزةل حدوث فان حمرية، جعيبة وبصورة فعال   واقعة الفقرة هذه يف املذكورة احلوادث ان)
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 علهيم املفروض اكن "عليمك تغضب الارض ان حتزنوين ال": قويل من دقائق ثالث عقب

 ليست اهنا حيث الشفقة، مبقتىض وذكل املوقف، ويس تحس نوا جبد املسأ ةل يأ خذوا أ ن

 (واعرتاض انتقاد موضع

فادته أ خذ عىل ساعات عرش مرور بعد"  دائرة يف احلريق دّب  الضيق، يعاين وهو ساعات اربع دامت اليت ا 

 هومجت لو حبيث البالاي دلفع وس يةل النور رسائل أ ن أ ظهر مما. نفسه الوقت يف ك هنا حىت املعارف،

 ".فتزنل منفذا   لها البالاي وجدت

 :واربعني وواحد مائة املرمقة الرساةل ويف

 دائرة يف نشبت اليت احلريق حوادث يذكر الساعة، ونصف ساعات اربع دامت اليت افادته أ خذ بعد

: قوهل يذكر مث.. "اطنه" يف كبرية عامرة ويف "ازمري" يف معمل ويف الس يارات اجكر  ويف "انقرة" يف املعارف

 ".ابلزلزةل وتغضب حتتد فاالرض الوطن، ولهذا يل جس مية خسارة تكون واالّ  الرسائل، من الحترموين"

 النار وشبت الارض، غضب واظهرت ثواين، ثالث ودامت الزلزةل وقعت دقائق بثالث هذه قولته وبعد

 حدوث أ ن احملمكة دلى فعال   هذا ثبت وقد وطالهبا، النور رسائل عىل الهجوم وقت يف املعارف، ائرةد يف

 .مصادفة تكون أ ن الميكن احلوادث فهذه. النور رسائل عىل الهجوم وقت تالزم احلريق ونشوب الزالزل

 .هذا عىل جدا   كثرية عوقائ فهناك البالد، هذه يف البالاي من كثري دلفع وس يةل النور رسائل اصبحت لقد

--- 
1
 .خرسو.. النور طالب ابمس                         احلامس؟ الردّ  اذن يكون كيف: املنصفة غري الهيئة ايهتا  
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 :يذكر واربعني وس بع مائة املرمقة الرساةل ويف

نّ  اذلي الوقت يف شديدا ، غضبا   غضب قد الش تاء ان  وحّدته لهواءا غضب اظهر وقد علينا الهجوم ش 

 طالب ابهتاج فان وطالهبا، الرسائل عىل الهجامت توقفت ما مىت انه الشديد، والبد ابلعواصف

 .هبيجة ربيع اايم اىل القاس ية العواصف تكل النوريبّدل

 .قوية صفعة املعارف دائرة يف دّب  اذلي احلريق ان

*  *  * 

لهيا ينظر ال ت بارك، أ ن جيب اليت احلاةل ان)  (عرتاضالا نظر ا 

 من ان. الاقتصاد ببكة: فقلت تعيش؟ ِبَ : قائلني لها، معىن ال اس ئةل مضن احملمكة يف املرة هذه يف سأ لوين
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 اليتنازل الرز، من وكيلو اللنب من وكيلو واحد، رغيف عىل رمضان شهر يف ويعيش اس بارطة يف اكن

 .الهدااي قبول اىل واليضطر ، العيش ل جل لدلنيالكها

*  *  * 

 "زبري" لـ الساطع الثناء ساق قد)
1
 التقدير اىل احملمكة امام قرأ ه اذلي ودفاعه 

 (القرار يف ابجعاب ادرجوه حبيث هللا ابذن والاس تحسان

 تعملّ  راقية واخالقا   علام   يطلب ش بابنا) بـ واملعنونة الطابعة ابلآةل املطبوعة املالزم احدى يف زبري ماكتبه ان

 النور رسائل ان": العارشة صفحهتا يف جاء( واحلقيقة احلق

--- 
1
 مث. املتوسطة ادلراسة اكامهل بعد البق دائرة يف موظفا   عنّي  ،(قونيا) والية اقضية احدى يف ودل( 1581- 1510)  

آن الاميان خلدمة نفسه نذر  تالميذ اقرب اصبح حىت واملثابرة لالخالص مثاال   اكن. النور رسائل نرش خالل من والقرأ

 رمحة هللا رمحه. الارادة وتقوية النفس حماس بة يف خاصة مذكرات هل وفاته، بعد النور طالب ادارة توىل اليه، اذالاس ت

 .املرتمج-.واسعة
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 افاكر بنات من ليست القامتة الباطةل الافاكر ظلامت من عامة والبرشية العرشين القرن مسلمي تنقذ اليت

لهام بل نفسه املؤلف  ."نفيسة قمية راقية رسائل فهىي املؤلف، قلب اىل نيالعامل رب قذفه ا 

 :عرشة الثانية الصفحة يف وجاء

 ثروة اعطيك النور، رسائل عن بدال   الكتب هذه اس تنسخ: النور رسائل جمال يف خيدم لطالب قيل ما اذا"

 ثروة ىل أ عطيمت لو حىت اقبل ال: النور رسائل كتابة من قلمه طرف يرفع ان قبل ل جاهبم. وغناه "فورد"

 ."وسلطنهتا لكها ادلنيا

 :عرشة اخلامسة الصفحة ويف

 كبديع عظمية لشخصية ارتباطنا درجة فان درجة مائة املؤلفني من الفكر لزنهيىي  ارتباطنا درجة اكنت ان"

 ."هناية بغري بل الباليني باليني والاخرة  ادلنيا سعادة اىل يرشدان اذلي الزمان

 :عرشة الثانية الصفحة ويف

 وعرض وادلينية، والروحية  الاجامتعية العرص هذا امراض خّشص قد النور لرسائل املعنوي الشخص ان"

 ."القرأآن حقائق من انبعة ابدوية املزمنة الاجامتعية العلل من مايداويه هللا بعناية العرص هذا النسان
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 :والاربعني الرابعة الصفحة ويف

 انه نعم.  الزمان هذا يف جليال   عاملا   يكون ان ميكن اكمةل لس نة الرسائل هذه يقرأ   من: الزمان بديع قال"

 ".كذكل

 :وامخلسني الرابعة الصفحة ويف

 ".مهنم صائبة غري قرارات صدور ي توقع ال النور رسائل قرأ وا اذلين احلاكم ان"

*  *  * 
#501 

 المتيزي حممكة رئاسة اىل

 يدعوا مل حقنا يف "افيون" حممكة اصدرته اذلي اجلائر ارالقر  ال بطال راجعناها اليت المتيزي حممكة جلسة يف

 وفضال   الكتابة، يف يساعدين ان ل حد يسمحوا ومل اللهجة، شديد اثلثا   اهتاما   علينا تلوا بل للالكم، فرصة يل

 مقاممك اىل اقدهما مريض واان كتبهتا اليت الشكوى وهذه مريضا ، كنت فقد الكتابة يف خطي رداءة عن

 .متيزي لكحئة( اتما   انصافا   مرتني نصفينا اذلي)

*   *   * 

 س بحانه ابمسه

 احلايل الوقت يف المتيزي حممكة ولتسمعها الالهىي، املقام اىل وشكوى الكبى، احلرش حممكة اىل عريضة هذه

 مئات مفن املثقفون، وطالهبا( اجلامعة) الفنون دار اساتذة ولتسمعها املس تقبل يف الآتية والاجيال

 املقام عداةل عىل لعرضها مهنا عرشا   اخرتت س نة وعرشين ثالث طوال واهجهتا اليت والبالاي صائبامل

 :اليه مش تكيا املطلق احلامك اجلالل ذي الالهىي

 :الاوىل

 ولقد امياهنا، انقاذ سبيل ويف الامة هذه سعادة سبيل يف حيايت لك نذرت فقد مقرص، خشص انين مع

 ويه الانفس، أ لوف أ فتدهتا حقيقة سبيل ىف بنفيس احضي ليك النور لبرسائ للعمل هجدى بلك سعيت

آنية احلقيقة  اتقهقر فمل التعذيب، رضوب ش ىت احتمل ان منه وفضل تعاىل هللا من بتوفيق واس تطعت القرأ

 .انسحب ومل

 :حممكهتا ويف "افيون" جسن يف واهجهتا اليت والظاملة الغادرة الترصفات من واحدا   مثاال   اسوق
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 ثالث( احملمكة عداةل من السلوان ينتظرون اكنوا اذلين) الابرايء النور طالب وامسعوا امسعوين اهنم عم

 الالحئة قراءة واكنت ابالفرتاءات املليئة االهتام الحئة مرات
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 او واحدة دقيقة ملدة الا وابلرد ابلالكم يل يسمحوا مل اهنم الا ال قل، يف ساعتني مرة لك تس تغرق

 .دقائق عرش او مخس ملدة حقوقنا عن ابدلفاع يل يسمحوا ان مهنم رجوت انين مع ني،دقيقت

 الا ورؤييت بزايريت ل حد يأ ذنوا مل اهنم الا انفرادي، جسن يف شهرا   عرشين ملدة معزوال   ُأبقيت انين ومع

 كتابة يف جدا   ةجزئي مساعدة الزايرة هذه ساعدتين وقد فقط، ساعات واربع ثالث وملدة ثالثة او لصديقني

 للمدعي االهتام الحئة سامع عىل واجبوان. وعاقبومه قاس ية معامةل وعاملومه ايضا ، هؤالء منعوا مث. دفاعي

ها واليت حصيفة عرشة مخس البالغة العام  .الفهم وبسوء وابل فرتاءات املغرضة ابالاكذيب مل 

 .هلم لقلت بذكل يل مسحوا ولو وابلرد، ابلالكم يل يسمحوا ومل خطأ  ، ومثانني واحدا   فهيا احصيت انين حىت

 وسمل عليه هللا صىل نبيمك وتنكرون - ضالةل عىل اكنوا ابهنم بوصفهم - أ جدادمك وهتينون دينمك تنكرون انمت

آنمك بقوانني والتقبلون  املرتدين للمنافقني وال للمجوس، وال للنصارى وال للهيود تتعرضون ال بيامن الكرمي، قرأ

 البيطانية احلكومة وان. الوجدان وحرية الفكر حرية شعار حتت وذكل البلشفية، انصار من وينيالفوض من

 حمكها حتت املوجودين املسلمني من للماليني تسمح جبوهتا، ومدى للنرصانية تعصهبا مدى نعمل اليت

آن بقراءة  ادلساتري ولك الباطةل العقائد لك تّرد اليت ادلروس هذه منه، دروس واخذ وقت لك يف القرأ

آراهئم ابداء يس تطيعون حكومة للك املعارضني ان مث. لالنلكزي الاكفرة  هذه نرش ويس تطيعون علنا   أ

 مائة وتدقيق حيايت من س نة اربعني تدقيق مت فقد اان اما. احلكومات هذه حمامك هلم والتتعرض الافاكر،

 "دنزييل" حممكة ويف "اس بارطة" حممكة يف هنام الرسية حىت ورسائيل ماكتيىب ومجيع كتيب من كتااب   وثالثني

 - مرتني التدقيق هبذا المتيزي حممكة قامت كام ادلينية، الشؤون رئاسة يف وكذكل "انقرة" جزاء حممكة ويف

 ثالث حواىل مدة يدها يف اخلاصة وغري مهنا اخلاصة نسخها بلك النور رسائل وبقيت - مرات ثالث ورمبا

 اذلي اذلنب ماهو اتساءل واان. صغرية اكنت همام عقوبة يس توجب شئ أ ي فهيا جيدوا مل ذكل ومع س نوات،

 انفراداي   جسنا   وجسننا حقنا يف قاس ية عقوبة ابصدار تقوموا ليك اقرتفناه
#503 

 وجدان او مصلحة او قانون واي والقهر، الظمل من القايس الوضع هذا ويف الضعف من ادلرجة هبذه واان

 وقوميا   قواي   مرشدا   اصبحت - ايديمك بني اكمةل مجموعهتا جتدون اليت - النور ائلرس ان مع هبذا؟ يرىض

 البدل أ من بذكل خفدمت للتضحية، املس تعدين احلقيقيني النور طالب من طالب الف مائىت من الكرث
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 شك،ال  اليقبل قاطع بشلك براءتنا اثبت صفحة اربعامئة بلغ واذلي قدمته اذلي دفاعي ان مث. واس تقراره

 .ريب دون احلرش يوم الكبى احملمكة امام منمك الاس ئةل هذه ستسأ ل ذلا

 :الثانية

آنية لالايت تفسريي عّدوا لقد  برد وقيايم الزوجات، وتعدد هللا وذكر والارث احلجاب حول الرصحية القرأ

. ايلّ  املوهجة الهتم ىاحد ذكل عّدوا.. مفحام   ردا   احلالية الغربية املدنية قبل من ضدها املثارة الاعرتاضات

 "انقرة" يف المتيزي حممكة يف مث "شهر اسىك" حممكة يف عاما   عرش مخسة قبل اوردهتا اليت الفقرة هنا واكرر

 القادمة لالجيال املثقفة للجامعات وايقاظا   وتنبهيا   الكبى احلرش حممكة يف شكواي الفقرة هذه وس تكون

 مل اذلي العام للمدعي الفقرة هذه اكرر انين كام متيزي، الحئة ثابةمب  "الزهراء احلجة" رساةل مع يه وس تكون

ها اليت االهتامية الحئته يف ورد خطأ   مثانني اثبّت  واذلي للالكم فرصة يل يرتك  مرة واعرضها ابملغالطات مل 

 يالنف من وبس نتني الشديد الانفرادي احلبس من بس نتني عيلّ  حكام اصدرت اليت احملمكة هيئة عىل اخرى

 :اجلبية والاقامة

 :العدل وزارة حملمكة اقول انين

 املسلمني من مليوان   ومخسون ثالمثائة اليه وحيتمك بعينه، احلق وهو الهىي دس تور اقدس يفرس من ادانة ان

 اىل تفسريه يف استند املفرس هذا. عاما   ومخسني وثالمثائة الف خالل الاجامتعية، حياهتم يف عرص لك يف

 يف السابقون اجدادان هبا دان اليت ابلعقائد واقتدى مفرس، الف ومخسون ثالمثائة به وصدق عليه اتفق ما

دانة ان: اقول.. س نة ومخسني وثالمثائة الف  هناك اكنت ان العداةل، ترفضه ان البد ظامل قرار املفرس هذا ا 

 لعرصان الصامء الآذان هذا ولتسمع. وتنقضه حبقه الصادر احلمك ذكل ترد ان والبد الارض، وجه عىل عداةل

 .احلايل

#504 

دانة  يعين أ ال  ببعض العلمية الفكرية الناحية من واليؤمن الاجامتعية احلياة واعزتل الس ياسة ترك خشص ا 

 مهنم اناكرا   الآايت هذه بتفسري لقيامه معينة، ظروف مبقتىض البدل هذا يف ق بلت اليت ال جنبية القوانني

آنية التفاسري ملاليني واهتاما   املتدينني الابطال اجدادان من ملليار وخيانة لالسالم  .القرأ

 :الثالثة

 قاموا اهنم هذا وعةل والاس تقرار؛ الامن ابخالل القيام يه عيل احلمك لتبير ذكروها اليت ال س باب من
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 مع مجةل، امخلسني التتجاوز خاصة ورسائل خشصية خطاابت يف الواردة امجلل بعض ملعىن خاطئ بتفسري

 واحدا   اليتجاوز جدا   وبعيد واه   احامتل اىل ونظروا ومجةل، لكمة الف مائة من اكرث حتوي النور رسائل ان

 .عقابنا به ويريدون واقعا   البعيد الاحامتل هذا وعدوا الف، من واحدا   بل املائة يف

 الاصفياء النور طلبة من والاالف حيايت من الاخرية س نة الاربعني او الثالثني يعرفون اذلين ا شهد واان

 :فاقول

 حىت املسلمني بني اخلالف بذور ببذر اس تانبول احتل اذلي الانلكزيي للجيش العام القائد بدأ   عندما

 جامعة بني اخلالف ووسع الآخر، هيامج احدمه وجعل الآخرين العلامء وبعض الاسالم ش يخ خدع

 الاحتاديني
1
 مقت. الوطنية امللية احلركة واندحار يواننينيال  النتصار اجلو هيىئ ليك "االئتالف" وجامعة 

آنذاك  "اديب أ رشف" الس يد وقام اليواننيني، وضد الانلكزي ضد "الست اخلطوات" كتايب بتأ ليف أ
1
 

بطال عىل ساعد مما ونرشه، بطبعه  القائد بهتديد حيفل مل فاذلى القائد، ذلكل اجلهمنية اخلطة مفعول ا 

 انقرة حكومة ان مع انقرة اىل هيرب ومل ابعدامه الانلكزيي
1

 

--- 
1
 احلرب يف العامثنية ادلوةل اندحار بعد اخلارج اىل قادهتم هرب اذلين والرتيق الاحتاد جامعة مه: الاحتاديني جامعة  

 واكنوا احلرب انهتاء ب َعيد ظهرت س ياس ية جامعة فهم"  االئتالف"  جامعة اما. احللفاء قوات امام الاوىل العاملية

 (.املرتمج. )الحتادينيل خصوما  
2
آنذاك، املسلمني اجملاهدين من وهو    (.املرتمج.)الاسالمية"  الرشاد سبيل"  جمةل حترير ورأ س أ

3
آنذاك هناك اكنت    رأ سها وعىل) احللفاء دول واحتالل س يطرة حتت واقعة اس تانبول يف اخلالفة حكومة: حكومتان أ

 احلقيقي وهجه عن أ سفر قد كامل مصطف  يكن ومل ،(كامل صطف م رأ سها عىل) انقرة يف وطنية وحكومة( انلكرتة

آنذاك لالسالم املعادي  (.املرتمج. )أ
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 واس تطاع الرويس، القائد اصدره اذلي الاعدام بقرار حيفل مل روس يا ويف لنضاهل، مهنم تقديرا   اس تدعته

 قال وعندما. الطاعة اىل اوجلهب اجليش من هاجئة كتائب مثاين هتدئة واحدة خبطبة مارت 11 حوادث يف

 العرفية العسكرية احملمكة ابشوات هل
1
 ادىن بهتديدمه حيفل مل "الرشيعة حبمك طالبت فقد رجعي ايضا   انت": 

 واان رجعي، انين الثقالن فليشهد معينة فئة استبداد تعين عندمك املرشوطية اكنت اذا": اجاهبم بل احتفاء

 وبيامن. الكبار الضباط أ ذهل مما "الرشيعة مسائل من فقط واحدة مسأ ةل سبيل يف برويح للتضحية مس تعد

 وهو هتف بل هذا، قرارمه عىل يشكرمه ومل. سبيهل وختلية بتبئته قرارمه اصدروا الاعدام حمك يتوقع اكن

424



 - افيون حملمكة قرار يف ادرج كام- انقرة يف الرئاسة ديوان ويف. "للظاملني هجمن لتعش" للخروج طريقه يف

 :غضب يف كامل مصطف  هل قال دماعن

 فامي اخلالف فبذرت الصالة حول امورا   تكتب بك فاذا السديدة، ابرائك نس تأ نس ليك هنا دعوانك لقد"

 "بيننا
1
 :انئبا   مخسني من يقرب ما امام فأ جابه 

 ."مردود اخلائن وحمك خائنا   يعدّ  اليصيل ومن. الصالة يه الاميان مسأ ةل بعد مسأ ةل اكب ان"

 أ من رجال يسجل مل انه مث هل، الرتضية بعض اعطاء واىل غيظه كظم اىل الصارم القائد ذكل اضطرف

 حادثة سوى الاالف مبئات يعّدون اهنم مع النور لطلبة ابالمن ختل حادثة اية والايت ست يف احلكومة

 دخل النور بطال من طالبا   ان احد يسمع ومل. رشعي بدفاع الصغار الطلبة احد بقيام تتعلق صغرية

 نسخ من الاالف مئات ان ومع. املسجونني وأ صلح االّ  السجن دخل وما جناية، او جرم بسبب السجن

 ثالث طوال النفع سوى مهنا جيدوا مل بل لها، رضرا   احد يشاهد فمل البدل ارجاء يف منترشة النور رسائل

 احاكهما حكومات لثالث حمامك ثالث واصدرت. س نة وعرشين

--- 
1
 حوادث بعد انعقدت واليت بقسوته، املعروف ابشا خورش يد برئاسة عقدت اليت العرفية العسكرية احملمكة ويه  

 احملمكة اىل املقدمني املهتمني مضن النوريس الاس تاذ واكن ابالعدام عديدة قرارات واصدرت اعاله املذكورة مارت11

 (.املرتمج) -
2
 خطبة علهيم فالق  اليصلون، الوطين اجمللس نواب من كثريا   ان دوج «انقرة» اىل النوريس الاس تاذ وصل عندما  

 وقام الصالة، اىل عادوا انئبا   س تني ان النتيجة واكنت «عظمي ليوم ملبعوثون انمك املبعوثون اهيا»: بقوهل اس هتلها بليغة

 (.املرتمج) -. البناية يف املوجود املصىل بتوسعة اجمللس
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 مث. النور رسائل قمية عىل وابفعاهلم ابقواهلم ويصدقون يشهدون  الطلبة من الفالا مئات ان كام ابلباءة،

 وقناعته قوته بلك وترك القب حافة عىل نفسه ويرى وفقري السن وكبري ومنعزل مزنو   خشص يهتم ان أ جيوز

 تنفع وابمور سابقةال  تقصرياته عن يكفّر مبا شاغل شغل يف هو بل دنيوية رتبة ابية هيمت فال الفانية، الاش ياء

 يتجنب فانه هبم تلحق ارضار اية والش يوخ الابرايء جتنيب يف ولرغبته شفقته لشدة وهو اخلادلة، حياته

 حياول املزنوي الش يخ هذا ان: حبقه ويقال الشخص هذا مثل ي هتم ان أ جيوز.. ومعذبيه ظامليه عىل ادلعاء

 ذلا وماكتيبه، اتصاالته من القصد ويه ادلنيوية راتاملؤام يه وغايته الاس تقرار، ويفسد ابل من الاخالل

 ومذنبون مذنبون، اهنم الشك قاس ية ظروف ظل يف عليه وحيمكون حبقه هذا يقول من ان. مذنب؟ فهو
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 .احلرش يوم الكبى احملمكة يف هذا مثن وس يدفعون جدا ،

 قبل واس تطاع واحدة خبطبة امللنظ الانقياد عىل واجبها عسكرية كتائب مثاين هّدأ   اذلي الرجل هذا مثل

 امام رأ سه حين ومل انصاره، ويكونون اليه ينحازون الناس  من الاالف جيعل ان واحدة مبقاةل س نة اربعني

 ابنه جيدا   فلتعلموا أ ال: احملامك امام وقال هلم يمتلق ومل  مهنم خيش ومل - سابقا   املذكورين - جبارين قواد ثالثة

 هذا احين فلن جسدى عن مهنا واحد يوم لك وفصل شعر من رأ ىس يف ما دبعد الرؤوس من ىل اكن لو

آنية للحقائق نذرته اذلى الرأ س  فهل. والاسالم والامة الوطن اخون فلن املطلق، والكفر الزندقة امام القرأ

 بضعة مع الا "داغ امري" مدينة يف أ حد مع عالقة هل يكن مل اذلي الشخص هذا ملثل يقال ان هذا بعد جيوز

 :يقال ان أ جيوز... خدمته بشؤون يقومون اكنوا اذلين من ثالث اىل اضافة الآخرة اصدقاء من

 فقام هناك، الشعب افراد بعض أ فاكر مسم فقد ابل من، خيل يك "داغ امري" يف رسا   معل هذا سعيدا   ان

 الثوري لنظاما ضد رسا   يعمل انه عىل يبهن مما هل، خاصة ماكتيب وكتابة مبدحه هناك خشصا   عرشون

 ملدة الشديد ابحلبس عليه وحمك ضده عدائية س ياسة اتبعت فقد الهتمة هذه اىل واستنادا   للحكومة؟

 .احملمكة يف نفسه عن وادلفاع ابلالكم هل يسمحوا ومل اتمة، عزةل ويف انفرادي جسن يف وضع حيث س نتني
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 اىل الانصاف وعن العداةل الابتعادعن هذا وابتعدوا عذبوين اذلين هؤالء احيل فانين هذا لك ل جل

 .ضامئرمه

 واذلي يس تحقه مما اكرث اليه الناس توّجه انل اذلي الشخص هذا مثل يقوم ان املمكن من وهل يعقل وهل

 الاحتاد مجعية اىل ينضمون الناس من الاالف وجعل واحدة، خبطبة والانقياد الطاعة عىل الالوف محل

 هل..  تقدير بلك اايصوفيا جامع يف خشص الف مخسون خطبته اىل اس متعو  منه، واحدة مبقاةل احملمدي

 ال مث "امريداغ" مدينة يف س نوات ثالث طوال رسي بعمل الشخص هذا مثل يقوم ان ميكن وهل يعقل

 القريب - قبه فميل   الس ياسة مؤامرات يف وينغمس الآخرة امور ويرتك اشخاص بضعة اقناع يف االّ  يوفق

 .أ حدا   هبذا يقنع ان الميكن نفسه الش يطان ان هذا؟ أ ميكن النور؟  من بدال   تابلظلام - منه

 :الرابعة

 :هلم اقول ان انواي   كنت وقد ابلالكم، يل يسمحوا ومل ال دانيت همم كسبب القبعة بلبس قيايم عدم ابرزوا لقد

 عليك": أ حد يل يقل ومل هناك الرشطة مركز يف موقوفا   أ شهر ثالثة مدة "قسطموين" مدينة يف بقيت لقد

 هذه جلسات يف رأ يس عن احرس ومل رأ يس عىل قبعة اضع مل حمامك ثالث ويف. "رأ سك عىل القبعة تضع ان
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 جحة اختذوها ادلين من نصيب دلهيم يكن مل اذلين الظاملني بعض ان حصيح. يل أ حد يتعرض ومل احملامك،

آذوين كثريا   عيلّ  وضيقوا س نة وعرشين ثالث طوال ابالذى رمسي غري بشلك يل وتعرضوا  الاطفال وان. وأ

 لبس اىل مضطرين غري الرأ س، غطاء يلبسون واذلين الرمسية ادلوائر يف واملوظفني القرويني واكرث والنساء

ََ  عاما عرشين قاىس مثيل مزنواي   خشصا   فان اذن ذكل، يف مادية مصلحة او فائدة ال اذ القبعة،  بسبب َ 

 يعودون والآن لبسها، منعوا الاسالم ش يوخ ومجيع اجملهتدين مجيع ابن علام   ت،والافرتاءا القبعة لبس عدم

 شهر يف هنارا   هجارا   امخلر يرشبون اذلين اىل احد اليتعرض فكام حق، وجه اي دون وعقوبيت ايذايئ اىل

 ذلا الشخصية، احلرية ابمس واليصلون رمضان
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 عندما هذا عن يسأ لون سوف الشدة وهبذه العناد هبذا ا  وتكرار  مرارا   قيافيت اجل من يهتمين اذلي فان

 . الكبى احملمكة  اىل وحيرضون القب يف الابدي الانفرادي احلبس يشاهدون

 :اخلامسة

 منافع عاما   عرشين طوال قدمت واليت الاميان أ هل من الف  مائة قبول عىل حازت اليت النور رسائل ان

 مجموعة صودرت مفثال: الاس باب ل تفه ت صادر وللوطن لالمة -رالرض  من شائبة اية من خالصة - عديدة

 لآيتني وحمّق  حصيح تفسري لورود  - خشص الف مائة اميان انقذت اليت -( ال محدية املعجزات - الفقار ذو)

 ملرور تعرضت اجملموعة هذه ان مع صفحة اربعامئة البالغة صفحاهتا مجموع من فقط صفحتني يف كرميتني

 اجل من النافعة القمية اجملموعة تكل مصادرة جيوز فهل عديدة، عفو قوانني خالهل درتوص الوقت،

 خاطئة معاين لها يعطون - لكمتني او لكمة بسبب قمية اخرى رسائل مصادرة تمت والآن فقط؟ صفحتني

 .نقول مما يتأ كد نرشانه اذلي والقرار هذه الثالثة الادعاء الحئة مسع من ولك. لكمة الف مضن -

 :نراها مصيبة للك نقول فاننا حنن اما

 (.الوكيل ونعم هللا حسبنا) و (راجعون اليه واان هلل اان)

 :السادسة

 مبالغ بثناء النور طلبة بعض قيام بسبب( نفسه اي)النور لرسائل املسكني املرتمج يهتمون لذلين اقول انين

 من كبى اس تفادة اس تفادوا ان دبع وشكر وتقدير وهتنئة تشجيع رسائل ابرسال مفرط ظن وحسن فيه

 :هلم اقول... اليقني عمل بدرجة الاميانية العلوم واكتساهبم التزتعزع اليت الاميانية الباهني

 وخيوفوهنم بدعاايهتم ضدي الناس يثريون اكنوا وعندما ايم، ونصف ومنفي وعاجز ضعيف خشص انين
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آن أ دوية من الدواىئ دواء أ جد لكام كنت مين،  احلقائق تكل كتبت الرفيعة الاميانية حقائقه ومن رميالك القرأ

 حباجة كنت فقد جدا   رديئا   خطي اكن وملا والوطن، الامة البناء شافيا   عالجا   س تكون اهنا مىن امياان   القمية

 .واثبتني وصادقني خاصني معاونني يل الالهية العناية فيرّست معاونني، اىل ماسة
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 هذا عىل اوخبهم ان او اخمللص، ومدهحم ظهنم حسن قاطع بشلك ارد ان تطيعاس   ال انين الطبيعي ومن

 وهيّون ويعادهيا الكرمي القرأآن خزينة من املس تلهمة الانوار خيالف الترصف هذا مفثل مشاعرمه، فأ جرح

 كنت فانين الشجاعة والقلوب الاملاس ية الاقالم ذوي من املعاونون هؤالء عين اليبتعد فليك ذلا. مهنا

 تعكس الهنا املدحي هذا يف احلق صاحبة يه اليت النور رسائل اىل املفلس العاجز لشخيص مدحيهم حولا

 انمك": هلم اقول كنت وعندما. النور لطالب املعنوية الشخصية اىل واحيلها الكرمي، للقرأآن املعنوية املعجزة

 تضع قانونية مادة هناك فهل. ما حد اىل مشاعرمه اوذي كنت "مرة مبائة حصيت عىل تزيد حصة يل تعطون

 هذه مثل أ توجد املدحي؟ لهذا اكره انه من ابلرمغ ميدحونه أآخرين افرادا   ل ن واللوم االهتام موقع يف خشصا  

 القانون؟ ابمس اهتايم رمسي موظف قيام تبير ميكن ليك القانونية املادة

 :قويل ضدان االهتام الحئةل املنشور القرار من( 94) رمق الصفحة يف ذكر انه العمل مع هذا

آل نسل من س يكون الزمان أآخر يف س يظهر اذلي العظمي الشخص ذكل ان"  معرش حنن اما البيت، أ

آل من نعد ان فميكن النور طالب  ماكن النور مسكل يف اليوجد انه مث. فقط املعنوية الناحية من البيت أ

 ارى انين بل. أ بدا   والشهرة اجلاه حنو لتطلعا او دنيوية، مقامات يف الرغبة او خشص لتبجيل او لالاننية

 املسكل يف املوجود ابالخالص أ خل ال يك -يل اعطيت ان - الاخروية املقامات لرتك حىت مضطرا   نفيس

 . . ."النوري

 امام تقصريه الانسان معرفة": العبارات هذه الالحئة قرار من( 11) الصفحة ويف( 11) الصفحة يف ورد كام

 واجعز اشق  الشخصية بتكل نفىس فارى وخشوع، بذل اليه والالتجاء امامه وجعزه حنوه قرهف وادراك هللا

 ال عىلّ  والثناء مدىح ىف ادلنيا اجمتعت فلو الناس، من اكن احد اى من هللا امام تقصريا   واكرث وافقر

 السيئة احوالها ومن الثالثة خشصيىت مساوئ من بكثري ابوح لن.... وفاضل صاحل ابنىن تقنعين ان تس تطيع

 الىت خشصيىت يسخر اذلى هو الالهى  فالفضل. لكيا   عىن انفرمك لئال
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 من ادىن فالنفس. وارفعها للمشريية منصب اعىل حبمك ىه الىت القرأآن ارسار خدمة ىف جندى، ك دىن ىه

 ."س بحانه هلل وشكر شكر فأ لف اللك، من امس  والوظيفة اللك
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 يف وضعي يريدون اذلين ان الا متهنا، يف وادرجهتا لكمنا من اعاله اراتالعب اقتبست الالحئة ان ومع

 ابملعىن هديهتم ابنين - وهمدى عظمي مرشد ابنىن ووصفي مبديح الاشخاص بعض قيام جملرد املذنب موضع

 .كبرية ذنوب من اقرتفوه ما عىل جزاءمه نيل يس تحقون اهنم الشك -النور رسائل يف الوارد

 :السابعة

 عىل ابالجامع قراراهتا ابصدار المتيزي وحمامك ،"انقرة" يف الكبى اجلناايت وحممكة "دنزييل" حممكة قامت

 اهنم ومع الينا، خطاابتنا مجيع وكذكل الرسائل هذه اعادت حيث ابمجعها، النور رسائل تبئة وعىل تبئتنا

 بتبئتمك، قامت المتيزي حممكة دامت مفا "دنزييل" حملمكة التبئة قرار يف خطأ   وقوع فرض عىل حىت" انه قالوا

 ثالث قضيت انين ومع. "اخرى مرة احملمكة اىل سوقمك ميكن وال واثبتا   قطعيا   اصبح التبئة قرار فان

 متناوب بشلك خدميت بشؤون يقومون ممن بضع مع الا أ تصل ال مزنواي   "امريداغ" مدينة يف س نوات

 ورضورية اندرة حاالت يف املتدينني بعض مع الا أ حد مع ثاحتد وال( خياط مكساعدي يعملون واكنوا)

 رسائل قراءة عىل التشجيع اجل من الاس بوع يف فقط واحدة رساةل ارسال وسوى فقط، دقائق بضع وملدة

 التأ ليف تركت بل ،(س نوات ثالث طوال رسائل ثالث الا املفيت شقيقي اىل ارسل مل انين حىت) النور

 هممني موضوعني تناولت صفحة بعرشين اثنتني نكتتني تأ ليف سوى س نة ثالثني ذمن عليه عاكفا   كنت اذلي

 حول املسائل بعض" و "القرأآن يف التكرار حمكة" وهام القرأآن والهل الاميان الهل جدا   ومفيدين

 جمدلات، بشلك وجعلها احملامك برأ هتا اليت الرسائل ض عىل وافقت ولكين عداهام اؤلف مل... "املالئكة

 ابالحرف مطبوعة اكنت اليت "الكبى الآية" رساةل من نسخة مخسامئة ابرجاع احملمكة قامت دماوعن

 الخواين موافقيت اعطيت فقد القدمية،
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 يس تفيد ليك وذكل - رمسية بصورة ذكل المينع القانون ابن لعلمي - الاس تنساخ هجاز بوساطة ابس تنساخها

 يف البقاء فضلت انين حىت ابلس ياسة، ابدا   انشغل ومل صحيحهابت  فقط وانشغلت مهنا، الاساليم العامل

 ال ليك بذكل الرمسي الاذن صدور رمغ - الآخرين املنفيني مجيع فعل كام- بدليت اىل ارجع ومل أ لمية غربة

 .وابلس ياسة ابدلنيا انشغل

 وحماوةل خاطئة فسرياتت  وعىل واكذبة ابطةل امور عىل احملتوي الثالث االهتام هذا بتوجيه القيام فان اذن

 البالغة ال خرية املدة اثبتت وقد - الآن اقوهلام لن سوف - مذهلني معنيني عىل حيتوي الرجل هذا مثل ادانة

 .القيامة يوم الكبى احملمكة اىل امري واحيل وسقر، القب حس هبم: اقول واان. ال مر هذا شهرا   عرشين
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 :الثامنة

 ان وبعد. الينا اعيدت "انقرة" وحممكة "دنزييل" حممكة دلى س نتني "ساخلام الشعاع" رساةل بقيت ان بعد

 انين حصيح. "النور رساج" مجموعة أآخر يف - احملمكة تكل يف دفاعي مع - بنرشها مسحت بتبئهتا القرار صدر

 مث واعلنهتا هبا شهرت احملمكة دامت ما ولكن الناس، عىل معروضة ليست خاصة كرساةل هبا احتفظ كنت

ذن الرضر ابنه فقلت براءهتا، بعد الينا دهتااعا  الرساةل هذه اصل واكن. بنرشها هلم اذنت ذلا نرشها، من ا 

 منذ الناس بني انترشت قد اكنت متشاهبة احاديث تأ ويالت حول س نة اربعني حواىل قبل كتب قد

 الرساةل هذه بكتابة مقت انين الا ال حاديث، هذه من قسام   ضّعفوا احلديث علامء من عددا   ان ومع القدمي،

 كثرية اعرتاضات يف تتسبب اكنت الاحاديث لهذه الظاهرة املعاين الن الش هبات من الاميان الهل انقاذا  

 وجعلها الرساةل هذه اخفاء اىل اضطرران ذلا الاعني، امام ظهرت اخلارقة تأ ويالهتا من قسام   ان الا علهيا،

عادهتا مث وتشهريها بتدقيقها حمامك عدة قامت ان وبعد اطئا ،خ تفسريا   ت فرس ال ليك خاصة رسية رساةل  الينا، ا 

 العمل هذا ابتعاد مدى حنيل فاننا ذلا ادانتنا، يف سببا   اختاذها اىل اخرى مرة عادت اهنا الا
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 الوجدانية، قناعاتنا من بسبب ادانتنا يريدون اذلين هؤالء ضامئر اىل الانصاف وعن احلق وعن العداةل عن

 (الوكيل ونعم هللا حسبنا): ونقول الكبى الالهية احملمكة اىل هذه شكواان حنيل كام

 :التاسعة

 بقراءة قياهمم الجل وذكل علينا، حمكوا اذلين نغضب لئال ذكرها عن منسك ولكننا جدا   هممة نقطة وهذه

 .النور رسائل

 :العارشة

 .والامتعاض الاستياء اىل تدفعهم ال ليك ياحال  ذكرها عن ايضا   منسك ولكننا وهممة قوية نقطة وهذه

 النوريس سعيد

 الانفرادي السجن يف املوقوف

*  *  * 
#513 

 الوزراء جملس اىل مقدمة عريضة

 اسيك" حممكة واثناء عاما   عرش مخسة قبل الوزراء جملس اىل املقدمة العريضة من قسم هذا
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 :"شهر

 !والعقد احلل أ هل اي

 احرتام وعدم ابحلق اس هتانة يعدّ  الظمل هذا عىل السكوت اكن وملا. ادلنيا يف وجوده يندر لظمل تعرضت لقد

 :فأ قول جدا ، هممة حقيقة افشاء اىل اضطررت فقد هل

ما  واطاره، القانون دائرة مضن وس نة س نة مائة مقداره حكام   اس تلزم اذلي ذنيب وببيان ابعدايم تقوموا ان ا 

 اذلين وحاس بوا الاكمةل احلرية والصدقائنا ولنا لرسائلنا اعطوا أ و ،للعقل وفاقد جمنون انين عىل برهنوا أ و

 .بنا الاذى ايقاع يف تسببوا

 ذكل اساس عىل العقوابت ت عط  حيث واحدة، واصول واحد، قانون حكومة للك يكون ان  البد! اجل

 من فان وابصدقايئ يب الشديد الاذى ايقاع مايبر امجلهورية احلكومة قوانني يف يكن مل فاذا القانون،

 لو النه ذكل احلرية، اكمل اعطائنا مع لنا واملاكفأ ة والتقدير الرضورية الرتضية تقدمي الواجب ومن املفروض

آنية خدميت اكنت  مائة ملدة ابلسجن عيلّ  حمك اصدار يلزم فانه احلكومة ضد موهجا   عدائيا   معال   تعدّ  القرأ

 بشلك اخلدمة هذه يف معي ارتبطوا اذلين عىل قاس ية تعقواب اصدار وكذكل ابالعدام، او وس نة س نة

 ضد موهجة هذه خدماتنا تكن مل فان. اشهر بس تة اصدقاىئ وعىل واحدة بس نة عيلّ  احلمك من بدال   جدي

 مائة الن ذكل. واالهتام وال ذى والسجن العقاب من بدال   واملاكفأ ة ابلتقدير تقابلنا ان فعلهيا احلكومة،

 لك هتدم وان اورواب فالسفة تتحدى ان واس تطاعت اخلدمة، لهذه ترجامان   حتاصب رساةل، وعرشين

 .عني بعد اثرا   وجتعلها الفكرية اسسهم

ما س تؤدي واملؤثرة الفعاةل اخلدمة هذه ان الشك  جدا ، وانفعة راقية علمية مثرة اىل او ، خميفة نتيجة اىل ا 

 نلعب وك ننا واحدة س نة حببيس قرار اصدار الميكن ذلا
#514 

 ضدان، الظاملني مؤامرات عىل والتسرت العامة واس تغفال العيون عىل الرماد ذر اجل من الاطفال لعب

 اذلي املوقع يف احرارا   يكونوا ان واما ، ويعدموا خفر بلك املش نقة عىل يصعدوا ان اما امثايل الن ذكل

 .يس تحقونه

 برسقة اللص هذا قام ان. اللريات أآالف ميةبق  املاسات يرسق ان يس تطيع اذلي املاهر اللص ان!.. اجل

 ذي او لص مامن فانه المثينة، املاسات رسقة من احلمك بنفس عليه احلمك ومت قروش عدة بقمية زجاجية قطع

 امحلق غاية يف معل يف واليتورط وحاذقا   ذكيا   يكون اللص هذا امثال الن. ذكل يفعل وشعور عقل
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 .والبالهة

 :السادة اهيا

 مدينة نوايح من ابئسة انحية اختار فلامذا ماتتومهون، حسب اللص ذكل مثل كنت انين لنفرض

 الافراد من بضعة افاكر توجيه من فبدال   اذن. س نوات تسع مدة فهيا مزنواي   بقيت حيث "اس بارطة"

 يه ليتا - النور ورسائل نفيس والقاء احلكومة معاداة حنو( خفيفة احاكما   علهيم احلمك مت اذلين) اخمللصني

 "اس تانبول" يف او "انقرة" يف كبري موقع يف البقاء يل الافضل من اكن فقد اخلطر اىل -وهدفها حيايت غاية

 ان اس تطيع كنت ذكل عند ابتغهيا، اليت الغاية حنو الناس من الاالف وتوجيه - السابق يف كنت كام -

 .واذلليةل التافهة العقوبة هذه ملثل تعرضال  من بدال   مبسليك تليق بعزة ادلنيا امور يف اشارك وان اتدخل

 فانين لها، امهية وال فهيا نفع ال واطئة رتبة اىل دفعي يريدون اذلين فيه يقع اذلي اخلطأ   مدى ابني ان والجل

 :واملدح الفخر اجل من وليس السابقنب وراييئ ااننييت ببعض مذكرا   مضطرا   اقول

 انه يشهدون "للمصيبة مدرس تني شهادة" عنوان حتت طبع اذلي دفاعي رؤية هلم تيرست اذلين ان

 اجلرائد كتبت وكام مارت، 11 احداث يف الطاعة اىل اجلنود من كتائب مثاين جلب واحدة خبطبة اس تطاع

آنذاك  يف العلامء رأ ى حيول ان "الست اخلطوات" ابمس الاس تقالل حرب زمن يف واحدة مبقاةل اس تطاع أ

 اس متع اايصوفيا جامع ويف( الوطنية) امللية احلركة يف كبري اجيايب اثر هل اكن مما الانلكزي، ضد اس تانبول

 انقرة يف( النيايب اجمللس) املبعواثن جملس ويف خطبته، اىل الاالف
#515 

 ملدرسة لرية أ لف ومخسني مائة ختصيص عىل ابملوافقة انئبا   وس تون وثالث مائة وقام حار بتصفيق اس تقبل

 دون عليه وردّ  الرئاسة ديوان يف امجلهورية رئيس حدة قابل الصالة اىل دعا وعندما ،(اجلامعة) الفنون دار

 اوفق انه ابالجامع  والرتىق الاحتاد حكومة رأ ت "الاسالمية احلمكة دار" يف اكن وعندما وجل او خوف

 يف أ لفه ياذل "الاجعاز اشارات" كتابه اما. مؤثر بشلك اورواب حكامء اىل الاسالمية احلمكة لتبليغ خشص

 انه درجة اىل كبريا   اجعااب   ابشا انور العام القائد به اجعب فقد - الآن مصادرته متت واذلي - القتال جهبات

 ليك الكتاب هذا لطبع الالزم الورق اعطاء وقرر - أ حد مع يفعهل مل ما وهذا - احرتام بلك اس تقباهل اىل هرع

كر كام احلرب هدية ثواهبا،  ومن الهدية تكل رشف من حصة هل تكون  احلرب يف الكتاب مؤلف هجاد ذ 

 يف تورط وك نه الصورة هبذه معاملته عىل يسكت ان اليس تطيع الرجل هذا مفثل.. تقدير وبلك خري بلك

 العلمية ولعزته هل ومصة هذا لاكن سكت لو النه جيب، نشل او بنت خطف او بغةل كرسقة اتفهة جرامئ
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 فك نمك واحدة س نة حببسه تعاقبونه عندما النمك الغالني، اصدقائه من لفةاملؤ  ولاللوف وخلدماته القدس ية

 وحتت اجلبية الاقامة حتت سبب اي دون بوضعه قياممك فبعد. خروف او نعجة سارق معامةل تعاملونه

 واحدة س نة حببسه الآن تقومون التعذيب هذا وبعد وابالالم، ابملضايقات مليئة س نوات عرش مدة املراقبة

 بوليس رجل او عادي رشطي وجتب حتمك من معاانته من وبدال  . اخرى س نة اجلبية الاقامة حتت قائهوابب

 مثل ان ولو. ي ش نق ان هل والاوىل الافضل من فانه - السلطان حتمك يتحمل مل اذلي وهو - عادي رسي

 بذكل، هل تسمح سةاملقد وهممته وظيفته واكنت ذكل، يف ورغب ادلنيا امور يف التدخل اراد الرجل هذا

 اي "سعيد الش يخ" ثورة ومن "ممنن" حادثة من املرات بعرشات اعظم امرا   يقود ان الس تطاع اذن

 !اذلابب اجنحة كطنني طنينا   وليس املدافع كدوي راعدا   صوات   المسعمك

 نتيجة هو بالاي ومن مصائب من حاليا   هل اتعرض ما ابن امجلهورية احلكومة انظار امام اعرض انين!.. اجل

 مثيل لها يشاهد مل اليت الشامةل العامة ادلعاايت من جو فهناك رسية، بلشفية منظمة ودلعاايت ملؤامرات

 ومن اخلوف من وجو السابق يف
#516 

 ان اس تطاع - الف مائة عددمه يبلغ اذلين - اصدقايئ من احد مامن انه هو هذا عىل وادلليل الارهاب،

 هذه املؤامرات واحصاب. سالما   او حتية يل يرسل ان يس تطع ومل أ شهر ةس ت منذ واحدة رساةل يل يبعث

 واس تجواابت حتقيقات ترتيب الرسية بتقاريرمه اس تطاعوا واس تغفالها احلكومة خداع حياولون اذلين

 .الغربية الوالايت اىل للبدل الرشقية الوالايت من بدء   ماكن لك يف وحترايت

آمرون اكن اليت اخلطة ان  من الاالف مع - علهيا اعاقب هممة حادثة هناك وك ن رتبت يكوهناحي  املتأ

 اي عىل تفرض ان ميكن جدا   اتفهة عقوبة اىل ال خري يف انهتت ولكهنا قاس يا ، عقااب   - مثيل الاشخاص

 الناس من عرش لـخمسة اشهر س تة ملدة جسن عقوبة اعطيت اذ اتفهة، رسقة حبادثة قام اعتيادي خشص

 يف كبري اسد بوخز يقوم وعقال   شعورا   ميكل خشص هناك فهل. خشصا   عرش ومخسة مائة بني من الابرايء

 ذكل من نفسه حفظ يريد اكن لو النه ذكل ضده؟ فيثريه يده يف حيمهل حاد قاطع بس يف خفيفة وخزة ذيهل

 .الوحش ذكل من أآخر موضع يف القاطع الس يف ذكل الس تعمل قتاهل يريد اكن لو او ال سد

 خشصا   كنت انين ولو. الرجل هذا مثل انين تتومهون انمك عىل يدل ضدي خفيفة عقوبة ابصدار قياممك ان

مت فلامذا الشعور وعن العقل عن البعيد الترصف هذا مثل يترصف  من جبو وعرضه بطوهل البدل هذا مل 

 من اكن لقد ضدي؟ العام الراي عداء جلب تس هتدف اليت ادلعاايت هذه للك ادلاعي وما اخلوف؟
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 .اجملاذيب مستشف  اىل فرتسلوين عادي جمنون مع كتعاملمك معي تتعاملوا ان املفروض

 ال سد ذكل وخز املنطق ومن العقل من فليس ضدي تتخذوهنا اليت التدابري اكمهية همام   خشصا   كنت لو اما

 فأ نين وهكذا. منه نفسه عىل الاماكن قدر حيافظ ان عليه بل عليه، للهجوم وااثرته ذيهل يف الوحش ذكل او

. انسان يتحمهل ماال واملضايقات الاالم من وحتملت ابختياري س نوات عرش منذ ال نزواء حياة  فضلت

 من متنعين املقدسة همميت الن ذكل اصال ، ذكل يف ارغب ومل احلكومة شؤون من شأ ن اي يف أ تدخل ومل

 .هذا
#517 

 !والعقد احلل أ هل اي

 اىل يكسب ان - الوقت ذكل جرائد بشهادة - س نة وعرشين مخس قبل اس تطاع ملن املمكن من هل

 احلركة جيش واهامتم انظار حنوه وجلب كتهبا، واحدة مبقاةل خشص الف ثالثني افاكره جانب
1
 واجاب.

 خيطب اكن واذلي لكمة، بس امتئة علهيا الاجابة اراد اذلي انلكرتة قساوسة كبري اس ئةل عىل لكامت بست

 احلرية عهد بداية يف
1
 رسائل من رساةل وعرشين مائة يف يوجد الا املمكن من هل... ممترس س يايس اكي 

 مثل ابن يقتنع ان عقل الي أ ميكن ادلنيا؟ وابمور ابلس ياسة تتعلق لكمة عرشة مخس سوى الشخص هذا

 للحكومة وابلتعرض ابلس ياسة هيمت اكن لو النه دنيوية؟ اهداف وهل الس ياسة طريق يسكل الرجل هذا

 النقد توجيه غايته اكنت ولو. فقط واحد كتاب مواضع من موضع مائة يف امياء   او رصاحة   ذكل لظهر

 ومن املواضيع من وهام املرياث موضوع وغري احلجاب موضوع غري ينقده ما جيد ان ابماكنه اكن أ ما الس يايس

 السابق؟ منذ املوجودة ادلساتري

 لنظام ينتقدها اليت املواضيع من الاالف مئات جيد ان يس تطيع معينا   س ياس يا   فكرا   ميكل خشص اي ان

 الانقالب حرص ميكن فهل. فقط معلومني موضوعني عىل واليقترص كبري ابنقالب قامت اليت احلكومة هذه

 فقد لها انتقاد اي توجيه اقصد مل انين ومع فقط؟ صغريتني مسأ لتني عىل امجلهورية احلكومة به قامت اذلي

 واهامج احلكومة نظام اهامج ابنين واّدعوا سابقا   كتبهتام كتابني او كتاب يف وردت ثالاث   او لكمتني التقطوا

 تناويل جملرد فيه اخلوف من جو ونرش وعرضه بطوهل البدل اشغال يعقل هل: الآن اسأ لمك واان. انقالهبا

 صغرية؟ اكنت همام جراهئا من عقوبة اية اصدار التتطلب علمية ملسأ ةل

 مكثفة دعاايت ونرش أ صدقايئ من اشخاص بضعة حق ويف حقي يف واتفهة خفيفة عقوبة دارابص القيام ان

 من جو واشاعة البدل، معوم يف ضدان وشديدة
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1
 محمود» بقيادة قوهتم مركز اكنت حيث «سالنيك» مدينة من الاحتاديون وهجه اذلي اجليش هو احلركة جيش  

 املرتمج- الاحتاديني سلطة واعادة مارت 11 يف حدث اذلي العصيان لقمع «ابشا شوكت
2
 التسمية وهذه امحليد، عبد السلطان عزل بعد احلمك والرتيق الاحتاد مجعية لتويل الاوىل الفرتة وهو: احلرية عهد  

 (.املرتمج) دكتاتوراي   حزبيا   نظاما   اسسوا اهنم حيث خاطئة اكنت وان ومعروفة متداوةل اصبحت
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 "قااي شكري" ادلاخلية وزير وجلب اعيهنم، يف ويبغضوان منا ينفرومه ليك الناس بني والارهاب اخلوف

س بارطة" مدينة اىل كبرية قوة  عيل القبض ابلقاء القيام ويه - واحد جندي هبا القيام يس تطيع مبهمة لتقوم "ا 

 من منعي ذكلوك املناس بة، هبذه الرشقية الوالايت بزايرة( اينونو) عصمت الوزراء رئيس وقيام - وجسين

 يل حتية ارسال او حايل عن ابلسؤال أ حد الي السامح وعدم السجن يف اكملني شهرين والتلكم احلديث

 حكومة بأ ية التليق فيه والحمكة هل المعىن جدا   غريب وضع اىل يشري هذا لك..الغربة هذه يف وحيد واان

 اليت امجلهورية حبكومة فقط وليس - مكةابحل الامور تناول هو "احلكومة" مصدرلكمة ابن علام - ادلنيا يف

 .وحترتهما القوانني تراعي اهنا املفروض من

 ابنه القانون ابمس عليه ويدوس القانون خيالف من لك اهتم كام. القانون اطار يف حقويق حفظ اريد انين

آمل اجلناة، هؤالء اعامل ترفض امجلهورية احلكومة قوانني ان والشك جناية، يرتكب  .حقويق يل ادتع ان وأ

 النوريس سعيد

*  *  * 

 :مالحظة

 النور، رسائل وعن النورىس الاس تاذ عن دفاعا   يعدّ  ذيهل مع( املكتوابت من) عرش السادس املكتوب

 من موضعه ىف فلرياجعه شاء مفن هذا، عرش الرابع الشعاع مضن هنا النوريس الاس تاذ ادرجه ولهذا

 .املرتمج -. "املكتوابت"

*  *  * 
#519 

 السجن من رسائل

 س بحانه ابمسه
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 .دامئا   ابدا   وبراكته هللا ورمحة عليمك السالم

 !ال وفياء الاعزاء الاخوة أ هيا

 ومن ورعايهتم بنظارهتم يقوم ومن ابلسجن ابتلوا لذلين ثالث نقاط يف أ بيهنا ثالثة، سلوان انوار رأ يت لقد

 .وارزاقهم أ عامهلم يف يعيهنم

 :ال وىل النقطة

 وميكن أ ايم، عرشة عبادة ثواب املرء ي كِسب ان ميكن السجن، يف متيض اليت العمر أ ايم من يوم لك ان

 س نني بضع قضاء يكون ان ميكن بل.. خادلة ابقية ساعات اىل - النتيجة حيث من - الفانية ساعاته حيّول ان

 .الس نني ملاليني أ بدي جسن من جناة وس يةل السجن يف

 دفعته اليت واملعايص اذلنوب من هللا اىل والتوبة الفرائض ابداء اال ميان لل ه مرشوط العظمي الرحب فهذا

 من كثري وبني بينه حيول نفسه السجن ان علام  . حمتس با   صابرا   ابلشكر تعاىل اليه والتوجه السجن، اىل

 .اذلنوب

 :الثانية النقطة

 .أ مل   الذلة زوال ان كام ذلة ، ال مل زوال ان

 ينطلق حىت علهيا، وأ سف حبرسة روحه يف يشعر والفرح ابلهناء قضاها اليت ال ايم يف يفكر من لك ان! نعم

آه.. اواه: احلرسات بلكامت لسانه  روحه يف يشعر فانه والبالاي ابملصائب مرت اليت ال ايم يف تفكر اذا بيامن.. أ

. ثواهبا اتركة البالاي ولّت فقد هل، والشكر امحلدهلل: بـ لسانه ينطلق حىت زوالها من وهبجة  بفرح وقلبه

 .ويراتح صدره فينرشح
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 أ ملا   ترتك الزمان من لساعة موقتة ذلة بيامن الروح، يف معنوية ذلة يرتك الزمان من لساعة موقتا   أ ملا   أ ن أ ي

 .ذلكل خالفا   الروح، يف معنواي  

 البالاي أ ايم وان عدوم،امل عداد يف أ صبحت أآالهما مع ولّت اليت املصائب وساعات هذه، احلقيقة دامت مفا

، تأ ت مل  اذن البالهة مفن.. أ مل   العدم من يرد وال.. شئ غري من أ مل ال وانه.. املعدوم حمك يف ايضا   فهىي بعد 

آالم   ساعات من الآن، الصب ونفاد اجلزع اظهار ، تأ ِت  مل أآالم   ومن ولّت، أ  عداد يف مجيعا   اهنا علام   بعد 

 ذكل بعد ومن احملاس بة، من املقرّصة ال مارة النفس وترك هللا من الشكوى ظهارا أ يضا   امحلاقة ومن. املعدوم
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 طوال والرشب ال لك عىل يداوم ممن بالهة أ شد هذا يفعل من أ َوليس. والزفرات ابحلرسات الوقت قضاء

 أ ايم؟ بعد يعطش أ و جيوع أ ن خش ية اليوم

 اذلي اليوم اىل وسّددها - واملس تقبل املايض ىلا - وشامال   ميينا   صبه قوة يشتت مل ِان الانسان ان! نعم

 .املضايقات حبال هل لتحل اكفية فاهنا فيه، هو

 من قالئل أ ايم غضون يف الثالثة اليوسفية املدرسة هذه يف عيلّ  مرّ  ما ان - أ شكو وال - أ ذكر انين حىت

 من يفّ  ما مع النور خبدمة امالقي من حرماين س امي وال حيايت، طوال أ رها مل واملعنوية املادية املضايقات

لهية ابلعناية اذا واليأ س الضيق من معا   يعترصان ورويح قليب اكن وبيامن. أ مراض  السابقة، ابحلقيقة متدين اال 

من اذ. وأ وجاعه واملرض وأآالمه ابلسجن فرضيت املضايقات تكل وولت انرشاح اياّم صدري فانرشح ََ 

 عرش اىل بغفةل متر ان ميكن اليت ساعاته من ساعة تتحول أ ن هل عظامي   رحبا   يعدّ  القب شفري عىل مثيل اكن

 .كثريا   هللا فشكرت... العبادة من ساعات

 :الثالثة النقطة

 املعنوية جراحاهتم وضامد الهيا حيتاجون اليت ارزاقهم واعطاءمه ورأ فة بشفقة املسجونني مبعاونة القيام ان

 تسلمي أ ن حيث. عظامي   وأ جرا   جزيال   ثوااب   طياته يف حيمل أ نه الّ ا بس يط معل انه مع والعزاء، التسيل ببلسم

 العمل، هبذا قام َمن لك حس نات جسل يف وتكتب َصدقة، حبمك يكون اخلارج من الهيم ت رسل اليت ارزاقهم

 اكن ان س امي وال  عاونومه، اذلين املراقبون أ و احلراس أ و اخلارج من هبا أ توا اذلين سواءا  
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 يزداد املعنوية الصدقة تكل ثواب فان معدما ، فقريا   أ و بدله عن غريبا   أ و مريضا   أ و كبريا   ش يخا   ناملسجو

 .كثريا  

 هو أآخر رشط مع.. هللا لوجه اخلدمة تكل لتصبح الصلوات من الفرائض ابداء مرشوط العظمي الرحب وهذا

 .املنة من شيئا   لحيمّ  ان دون من واحملبة والرمحة ابلشفقة مقرونة اخلدمة تكون ان

*  *  * 

 ( "الش باب مرشد" لرساةل صغرية حاش ية)

 س بحانه ابمسه

 س امي وال. خالص وعزاء حقيقي سلوان من "النور رسائل" يف ما اىل احلاجة امّس  يف مه املسجونني ان
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 يف معرمه نضارة فقضوا. واهواهئم بزنواهتم التأ نيب ولطامت التأ ديب صفعات تلقوا اذلين الش بان أ ولئك

 .اخلزب اىل كحاجهتم النور اىل هؤالء حفاجة السجن،

 وَسورات. هل وترخض للعقل تس تجيب مما اكرث لها وتس تجيب املشاعر، لهوى تنبض الش باب عروق ان

 في قدم أآجةل، ذلة من طن   عىل عاجةل حارضة ذلة من درهام   فتفضل العقىب، تبرص ال - معلوم هو كام - الهوى

 مثانية جراهئا من يقايس مث الانتقام، ذلة من واحدة بدقيقة للتذلذ برئ انسان قتل ىلع الهوى بدافع الشاب

آالم من ساعة أآالف  ختص قضية يف - والعبث اللهو يف واحدة لساعة المتتع اىل ينساق والشاب.. السجن أ

آالم وراهئا من يتجرع مث - الرشف  وهكذا.. به املرتبص العدو من وتوجس وخوف جسن من ال ايم أ لوف أ

آالم وخوف واضطراب قلق بني العمر سعادة منه تضيع  .وأ

 حياهتم أ ايم أ لطف حتّول حىت كثرية عويصة ومشالك ورطات يف املساكني الش باب يقع هذا غرار وعىل

 الشامل من هوجاء عواصف هبت ان بعد والس امي هلم يرىث حاةل ويف وأ قساها، الاايم أ مرّ  اىل واحالها

 اذ العرص؛ الهذ مدمرة فتنا   حتمل
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 الاختالط اىل وتدفعهم الفاتنات والعذارى النساء أ عراَض  العقىب يرى ال اذلي الش باب لهوى تس تبيح

ابحهتا عن فضال   البذئ، املاجن  .سفهاء لفقراء ال غنياء أ موال ا 

 .حبقها ت رتكب اليت املنكرة اجلرامئ هذه أ مام لرتتعد لكها البرشية فرائص ان

 ويسلّوا املوقف، لينقذوا اجلد سواعد عن يشّمروا ان العصيب العرص هذا يف سملامل  الش باب فعىل

 "الش باب مرشد"و "المثرة" رساةل يف اليت - ادلامغة وبراهيهنا "النور رسائل" حلجج الاملاس ية الس يوف

نّ  اذلي الاكحس الهجوم هذا ويصّدوا أ نفسهم، عن ويدافعوا - وامثاهلام  فس يضيع واالّ .. هجتني من علهيم ش 

آالم   اىل لكها فتنقلب الآخرة، يف تنّعمه ويفقد السعيدة، حياته وتذهب العامل، يف الش باب مس تقبل  أ

 بطيشه السجون، ونزيل.. وسفاهة ارساف من يداه َكسبت مبا املستشفيات، نزيل س يكون اذ وعذاب؛

 .الموالآ  احلرسات ملؤها زفرات ويزفر مرا   باكء   ش يخوخته أ ايم وسيبيك.. وغّيه

 وانساان   حقا ، رائدا   شااب   فس يكون "النور رسائل" حبقائق ووقاها القرأآن، برتبية نفسه صان ما اذا ولكن

 .اخمللوقات سائر عىل وسلطاان   سعيدا ، صادقا   ومسلام   اكمال ،

 الفرائض، اقامة اىل السجن يف يومه من ساعة وعرشين اربع من واحدة ساعة دفع اذا الشاب ان نعم،

 فانه.. ِاايها السجن جينّبه مثلام واذلنوب اخلطااي وجتنب السجن، اىل دفََعت ه اليت ومعاصيه سيئاته عن بوات
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 يكسب انه عن فضال   واقاربه، احبّائه واىل أ مته واىل بالده واىل مس تقبهل واىل حياته اىل مجة بفوائد س يعود

 .س نة عرشة مخس ميدو  ال اذلي هذا من بدال   املقمي النعمي يف خادلا   ش بااب  

آن مقدمهتا ويف الساموية الكتب مجيع جازم يقني عن عهنا وخيب هبا يبرشّ  احلقيقة هذه  .الكرمي القرأ

 الرصاط عىل ابالس تقامة - الطيب امجليل العهد ذكل - الش باب نعمة عىل الشاب شكر ما اذا! نعم

 أ كرث وتصبح زوال، دون من وتبق  ،تنقص وال تزداد املهداة النعمة تكل فان العبادات، واداء السوي،

 بالء تكون فاهنا وِاالّ .. وهبجة متعة
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 عىل وابال   الش باب عهد فيكون هباء تذهب حىت املزجعة واملضايقات واحلزن ابلغم ومغمورة مؤملة ومصيبة

 .وأ مته بالده وعىل وأ قاربه نفسه

 مؤداي   اكن ان هل، اكمل يوم   كعبادة تكون ظلام   عليه حمك اذلي املسجون ساعات من ساعة لك وان هذا

 الكهوف يف يزنوون والعباد الزهاد اكن كام الناس من واعزتال انزواء موضع حبقه السجن ويكون للفرائض،

 .الزهاد اولئك مثل هو يكون ان ميكن أ ي. للعبادة ويتفرغون واملغارات

 هللا اىل أ انب وقد الاميان حبقائق قلبه متعلقا   وش يخا   ومريضا   فقريا   اكن ان ساعاته من ساعة لك وس تكون

 وموضع ارشادية، تربوية مدرسة حبقه السجن ويتحول هل، ساعة عرشين عبادة حمك يف الفرائض، واّدى

 اليه الانظار وتوجه راحته عن فضال   راحة يف زمالئه مع أ ايمه يقيض حيث تعاطف، وماكن حتابب

 لك من واخلطااي اذلنوب اليه تنثال اليت اخلارج يف حريته عىل السجن يف بقاءه يفضل لعهل بل ابلرمحة،

 أ خذ عىل حريصا   وال قاتال   يغادره ال يغادره وحيامن. فيه والزتكية الرتبية دروس من يتلق  مبا ويأ نس جانب،

 والعباد، للبالد انفعا   عضوا   فيصبح. غزيرة حياتية جتارب غمن قد هللا، اىل اتئبا   صاحلا   رجال   خيرج وامنا الثأ ر،

 الاخالق مسو يف اميانية دروسا   أ خذوا بعدما القول، اىل "دنزييل" جسن يف معنا اكنوا جبامعة الامر حدا حىت

 :النور رسائل من وجزية لفرتة ولو

 اىل القاهئم من الصالهحم اجدى فانه اسابيع، مخسة يف النور رسائل من الاميان دروس هؤالء تلق  لو"

 ."س نة عرشة مخس السجن

.. وقت لك يف بنا حيلّ  ان وميكنه الغيب، بس تار عنا مس تور وال جل الوجود، من يفىن ال املوت دام مفا

 هو ما املؤمنني حبق نفسه املوت وان.. قافةل ِاثر قافةل وراءه تغيب البرشية وان.. اببه ي غلق ال القب وان

آنية حلقيقةاب ذكل وحّض  كام - ال بدي الاعدام من واعفاء ترسحي تذكرة االّ   السفهاء الضالني حبق وانه - القرأ
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 فالبد.. قاطبة املوجودات بل وأ قارهبم أ حبهتم مجيع عن أ بدي فراق هو اذ أ ماهمم؛ يشاهدونه كام أ بدي اعدام

 اس تغالل، أ فضل وقته مس تغال   جسنه يف حمتس با   صابرا   ربه يشكر َمن هو انسان أ سعد ابن شك وال

 .النور برسائل مسرتشدا   انواال مي القرأآن خلدمة ساعيا  
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 !واملتع ابملذلات املبتىل الانسان اهيا

 من ومثلها حيايت، يف كسبهتا اليت التجارب وابلوف العمر، من س نة وس بعني مخس طوال يقينا   علمت   لقد

 حزن، يكّدره ال اذلي والفرح أ مل، يشوهبا ال اليت والذلة احلقيقي، اذلوق أ ن عيلّ  مرت اليت احلوادث

 واحدة دنيوية ذلة   فان دونه ومن.  االّ  ليس حقائقه نطاق ويف الاميان، يف يه امنا احلياة يف التامة والسعادة

آالما   حتمل  مؤملات، صفعات بعرش تصفعك عنب حبة يف ما بقدر ذلة ادلنيا اليك تقدم واذ. كثرية كثرية أ

 .ومتاعها احلياة ذلة سالبة  

 !السجن مبصيبة املبتلون املساكني أ هيا

 تبيك كيال وسعمك يف ما فابذلوا واملصائب، ابلآالم تعكرت قد حياتمك وان ابكية، حزينة دنيامك دامت ما

 ساعة مرابطة ان كام اذ الفرصة، هذه اخويت اي فاغتمنوا. ال بدية حياتمك وتسعد وحتلو ولتفرح أآخرتمك،

 ساعاتمك من ساعة لك فان عبادة،ال  من س نة اىل تتحول ان ميكن شاقة ظروف مضن العدو أ مام واحدة

 املشقات تتحول وعندها الفرائض، أ ديمت ما اذا هناك كثرية ساعات اىل تتحول السجن يف تقاسوهنا اليت

 .وغفران رحامت اىل واملصاعب

 النوريس سعيد

*  *  * 

 !الاوفياء الاعزاء اخويت

 ، اقتضاه حلمكة الثالثة اليوسفية املدرسة هذه اىل ساقنا قد الالهى  القدر مادام اذ ، اهنئمك بل اعزيمك ال

 حلد - علّمتنا قد القاطعة جتاربنا ومادامت. هنا اىل ارزاقنا دعتنا وقد هنا، ارزاقنا من قسام   س يطعمنا وانه

 خري وهو شيئا   تكرهوا ان وعىس) الكرمية الآية رس ننال جعلتنا وقد بنا لطيفة  الالهية العناية ان - الان

 اذلي السلوان اىل الناس احوج مه اليوسفية املدرسة يف العهد احلديىث اخواننا وان. (111 :البقرة) (لمك

 املوظفني من حاجة اشد مه العدل دوائر يف العاملني وان النور رسائل تورثه
#525 
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 لمك تؤدى النور رسائل اجزاء وان النور، رسائل تتضمهنا اليت السامية ادلساتري و القواعد اىل الاخرين

 مبثابة تصبح السجن يف هنا فانية ساعة لك وان ، تتوقف ال فتوحاهتا وان اكثرة وبكرثة السجن خارج متمكهم 

  خالقنا شاكرين والثبات ابلصب نتجمل ان - املذكورة النقاط وفق - لنا ينبغي. الباقية العبادة من ساعات

 .احلادثة هذه ازاء مس تبرشين

 ."دنزييل" جسن يف كتبناها واليت لكها، ةاملسلي الصغرية الرسائل اليمك اعيد

 .ابحلقائق املشحونة الفقرات تكل ايضا   تسليمك ان هللا نسأ ل

*  *  * 

 !الاوفياء الاعزاء اخوىت

 والامئة والوعاظ املفتيني من معنويون رّواد الساحة يف ظهر لقد. هلل امحلد من حيد ال مبا هلل محدا  :  اوال  

 طلبة مه والطالب واملعلمون الش باب اكن حيث ، النور لرسائل احلقيقيون ابالاحص مه اذلين ، والعلامء

 .الآن حلد الغيارى النور

 الرشعية، املدارس اهل وجوه بّيضمت فلقد.. عامثن وعيل وابراهمي ادمه اي فيمك هللا وابرك هتنئة أ لف فأ لف

 .اقدام و جشاعة اىل وترددمه ا جحاهمم وحولمت

. هلل اخلالصة وانفعاالهتم  فعالياهتم جراء من احلادثة هذه ودّلوا اذلين اولئك ويندم أ سفيت ان ينبغي ما: اثنيا  

 والفائدة قليل التعب حيث النتيجة حيث من اعامهلم يف احلذر يأ خذوا مل اذلين ابرك قد "دنزييل" جسن  الن

 .قبلها اليت عن رصةقا الثالثة اليوسفية املدرسة هذه تكون االّ   هللا نسأ ل. جدا   عظمية املعنوية

. املشقة حسب الثواب زايدة من فهيا ملا وذكل السجن يف هذه العصيبة ظروفنا عىل هلل الشكر علينا: اثلثا  

 احلصول او اعاملنا يف التوفيق اما. ابخالص الاميان خدمة يه اليت وظيفتنا ل داء نفسه الوقت يف ونسع 

 هذه ازاء هلل شاكرين صابرين نظل بل فهيا، نتدخل وال وتعاىل نهس بحا هللا اىل مفوكوةل فهيا خرّية  نتاجئ عىل

 .امحزها الامور خري: قائلني املعتكفات
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 الامتحان اجتيازان عىل وامارة وثيقة ويه اعاملنا، قبول عىل عالمة االّ  يه ما احلادثة هذه ان نعمل ان وعلينا

 .املقدس هجادان يف

*  *  * 
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 :الادارية هيئةوال  السجن مدير الس يد اىل

ال ظاهرا   هل امهية ال بس يط طلب  :ىل ابلنس بة قصوى امهية هل ان ا 

 قد والس بعني اخلامسة انهز اذلى ومعرى املطلق والتجريد الانفرادى السجن يف مضت الىت حياىت ان

 اللقاح، مديدة مدة قبل عيل اجري وقد الامراض ضد اللقاحات يطيق ال اصبح حبيث جسدى اوهنا

 يف الصديقان الطبيبان ذكل يعرف. مالزم مس مبثابة اصبح  حىت س نة، عرشين طوال احهجر  ودام

 عرشين الفراش فالزمت "دنزييل" جسن يف احملكومني مع اللقاح عيل اجروا س نوات اربع وقبل. "امريداغ"

 اىل اباذله اىل اضطر فمل وعنايته هللا حفظ كفاىن وقد مهنم، بأ ي الرضر يلحق مل ابنه علام   يوما ،

 .املستشف 

 اخلامسة العمر من بلغت قد اذ شديد عذرى ان عن فضال   قطعا ، اللقاح يتحمل ال جسدى ان مبعىن

 اقىض انىن عن فضال. العمر من العارش يف طفل لقاح سوى يتحمل ال ورمبا جسم  وحنل والس بعني

 اىل طبيبني الواىل رسلا شهرين وقبل. الناس من احد مع اختلط وال مطلق جتريد يف منفردا   حياىت

الّ  سار   مرض اي جيدوا ومل اكمال   كشفا   عيل وكشفوا "امريداغ"  حفالىت. الظهرى والتش نج الشديد الضعف ا 

 البقاء اىل تلجؤىن فال املستشف  اىل ترسلوىن ال حارا   رجاءا   وارجومك التلقيح اجراء عىل قطعا   حتملىن ال هذه

 والس امي. حياىت طوال اطقه ومل الوضع هذا يف البقاء اس تطيع ال فاىن اعرفهم، ال ومن الاطباء حتمك حتت

 .املطلق التجريد يف قضيهتا الىت العرشين الس نوات هذه يف

ال الفرتة هذه يف القب دخوىل يف الراحة اجد بدأ ت انىن من الرمغ وعىل  عىل حاليا   السجن فضلت انىن ا 

 القيام عن فضال   الادارية، الهيئة مشاعر امس ولكىال جنالس هذا يف انسانية معامةل من وجدت ملا القب

 .املسجونني قلوب يف والسلوان العزاء ببث

*  *  * 
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 !الاوفياء الاعزاء اخوىت

 ان يس تطيعون ال الهنم ابذلات، بشخىص يزنلوهنا اليت وال ذى الاهاانت عىل - اخوىت اي -  تتأ ملوا ال: اوال  

 بل. الوضع هذا عن راض   فأ ان.  كثريا   املقرّص  الاعتيادي بشخيص فينشغلون ،النور رسائل يف نقصا   جيدوا

 قميهتا وظهور النور رسائل سالمة الجل الشخصية والبالاي والآالم والتحقري الاهاانت من الوفا   اجد لو

 هذه من عيلّ  تتأ ملوا ال ذلا. النور درس من تعلمته ما مقتىض وذكل ابلفخر، ملكال   شكرا   هللا لشكرت
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 .الناحية

 الواحد اىل العرشين من حاليا   خف قد الظامل، الشديد والهجوم النطاق الواسع السافر التعدى هذا ان: اثنيا  

 جدد اخوة من حمدودا   عددا   ومجعوا - النور طالب من - اخلواص الوف من بدال   اشخاص   بضع مجعوا فلقد

 حاالهتا أ خف اىل حتولت قد املصيبة ان ومبعىن. هبا رتبطنيامل  ابلرسائل  املهمتني من الالوف مئات من بدال  

 .الالهية ابلعناية

 ضدان ادلسائس ويدبر املؤامرات حييك اكن اذلي السابق الواىل فا ن تيأ سوا وال اخويت اي تقلقوا ال: اثلثا  

 .الالهية العناية بفضل وىّل  قد س نتني طوال

 .حقا   دين اهل  اجداده وان. بدليت من انه: س ببنيل  علينا  الهجوم ادلاخلية وزير خفف قد ولرمبا

 تبىك والسامء هتزت الارض ان التامة؛  القناعة يورث مبا عديدة، وحوادث كثرية جتارب اثبتت لقد: رابعا  

 .احملمكة يف كذكل واثبتناه أ عيننا بأ م مرارا   هذا شاهدان ولقد. وحزهنا النور رسائل بباكء

  وتبسمها رسا   النور رسائل ابنتشار الس نة هذه يف - بدايته يف - يفالص  ابهتاج توافق ان واعتقد

 والتحرايت  الرسائل مصادرة عىل ابلقلق وباكئه وغضبه الش تاء حّدة وتطابق ابلرونيو، ابس تنساخها

 ساطعة كبى  معجزة النور رسائل ان عىل قوية امارة االّ  ماهو نشاطها، وتوقف ماكن لك يف الكثرية

آنالقر  حلقائق  .معها عالقة ذات  والسامء الارض حيث. العرص هذا يف تتجىل العظمي أ

*  *  * 
#528 

 !الاوفياء الاعزاء اخوىت

 رسائل قضية مبناسة - هلم التعازي تقدمي من بدال   املدرسة هذه اىل القادمني اهئن ان جفأ ة اليوم ىل خطر لقد

 يف ما ما حد   اىل ينقذ الاكرثية من واحد لك نال فهيا، املقسوم والرزق الالهى  القدر من بسوق   - النور

 .الابرايء اخواننا من الف عن بديال   واملشاق، االتعاب من س نة مائة بل س نة ثالثني او س نة عرشين

 يف كبريا   معال   يؤدى منمك واحد لك ان يعين النور، رسائل بوساطة الاميان سبيل يف معلمك دوام فان وكذا

 .س نة مائة يف تنجز  اعامل من عرشس نوات يف البعض هينجز  ما نظري قليل، وقت

 اليوسفية املدرسة هذه يف اجلارى الامتحان هذا واحلارضين املرهقة، اجملاهدة هذه يف ادلاخلني فان وكذا

 املش تاقني اخمللصني اخلالصني اخوهتم بيرس ومالقاهتم اللكية، القمية نتاجئه من فعال   حظهم واخذمه احلديثة،

. منثورا   هباءا   ذهاهبا بل ادلنيا يف الراحة اوقات دوام عدم وكذا ذليذ، ممتع درس احباث وتبادهلم مرؤيهت اىل
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 .حقا   الهتنئة يس تحقون القليةل االتعاب هذه ومبثل احلد، هذا اىل عظمية مغامن يكس بون اذلين ان: اقول

 ! اخوىت

ن اذلي الواسع الهجوم هذا ان  ادركوا اهنم االّ . القلوب  وغزوها النور سائلر  فتوحات لصد هو امنا علينا، ش 

 ت غلب فال. ادلروس دائرة وتوسعت اكرث امهية وكسبت سطوعا   ازدادت النور لرسائل تعرضوا لكام اهنم

 لالنوار يتعرضون فال خطهتم، بّدلوا هذا ول جل "تنورت رسا  " س تار حتت تنضوي اهنا االّ . النور رسائل

 . الصب بكامل التجمل مع اجلليل لربنا العظمي الشكر فعلينا الالهية نايةالع  حتت اننا وحيث. ظاهرا  

*  *  * 
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 س بحانه ابمسه

 !الاوفياء الاعزاء اخوىت

آن لقد  :احوايل من غريبتني حالتني بيان أ وان أ

 :اوالها

 من اكرث احهبم  اذلين ابخوىت حرا   لقاءا   - املطلق التجريد  جسن يف - لقائنا عدم يف ان: قليب اىل ا خطر

لهية وعناية مصلحة فيه ، رويح  للمجئ لرية مخسني يرصف اكن ممن الآخرة يف اخواننا من كثريا   ل ن ذكل. ا 

 اكنوا.. لقاء دون خائبا   يرجع واحياان   دقائق عرش  واحياان   دقيقة مخسني يدوم لقاء ل جل "امريداغ" اىل

 .يطةبس   حبجة اليوسفية املدرسة هذه اىل انفسهم يلقون

 اكنت ما النورية اخلدمة فان بذكل يسمحان الانزواء من النابعة الروحية وحالىت الضيق وقىت فلواكن

 . الاوفياء الاحصاب اولئك مع الاكمةل واحملاورة التامة ابجملالسة لتسمح

 :اثنيهتا

 ان: فقال هتم،مشاهد هل وذكروا. فاضال   جليال   عاملا   احلرب من متعددة جهبات يف اجملاهدون شاهد لقد

 اهل وليس تفيد ثوااب   اكسايب ل جل اعامال   اان موضع  يف مىن بدال   واّدوا مبظهرى ظهروا قد الاولياء بعض

 .درويس من الاميان

 املسؤوةل اجلهات اىل ذكل ابلغوا حىت ، جسهنا نزيل واان "دنزييل" جوامع يف شاهدوين فقد متاما ، هذا ومثل

 هنا حيدث نفسه فاالمر! السجن ابب هل يفتح من.. واضطراب قلق يف بعضهم لوقا واحلّراس، املدير واىل
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 .متاما  

 "الغييب التصديق خمت" رساةل فان جدا   املقرص خشيص اىل خارقة جزئية حادثة اس ناد من بدال   انه واحلال

 مبائة احلادثة تكل من بكثري اكرث النور برسائل الاميان اهل ثقة اكس بة   وتبيهنا النور لرسائل خوارق تثبت

 .النور رسائل ملقبولية الرائعة وكتاابهتم اخلارقة ابحواهلم النور ابطال تصديق عن  فضال  . مرة بأ لف بل مرة

 النورىس سعيد

*  *  * 
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 !الاوفياء  الاعزاء اخوىت

 احلالية، اوظيفتن ان. ومرسور راض   فاان واحدة، بناية يف معمك ل ىن وحمظوظ سعيد فانىن عىّل، تقلقوا ال

 ابحلروف الطابعة ابلآةل منه نسخة عرشين كتابة امكن وان. "اس بارطة" اىل "ادلفاع" من نسخة ارسال

 اخرى ونسخة حمامينا، اىل منه نسخة وتعط  هناك العام املدع  اىل يبز ك اجلديدة،  واحلروف القدمية

 كام والقدمية اجلديدة ابحلروف "انقرة" يف املسؤولني اىل ولريسل. دعواان وكيل اىل هو يسلمه ك املدير اىل

 ."دنزيىل" يف اكن

 اىل القدمية ابحلروف ارسلت قد املصادرة النور رسائل الن املسؤوةل لدلوائر نسخ مخسة هتيئة امكن وان

 .هنا اىل واعيدت ادلينية الشؤون رئاسة ديوان هيئة اىل والس امي ادلوائر تكل

 العبارات حصة بدقة يالحظ ان عليه الطابعة ابلآةل ادلفاع طبعه عند نها امحد، الس يد وكيلنا ابلغوا مث

 يغري واحدة نقطة يف واحياان   واحد حرف يف خطأ   فان الاخرين افادات التش به افادىت الن. واللكامت

 ال وكذا. هبام يسمحوا مل ان واجلديدة القدمية ابحلروف الطابعة أآليت  اعيدوا وكذا. املعىن ويفسد املسأ ةل،

 مع ان): الكرمية الآية مبضمون رسيعا   ستسعفنا الالهية العناية فان تيأ سوا وال والتقلقوا اخوىت اي تضجروا

 (.1: الرشح) (يرسا   العرس

*  *  * 

 !الاوفياء الاعزاء اخوىت

 دلروس املش تاقني اجلدد اخواننا جيدا   تعلامي   وتعملّ  ترشد فهىي ، مين بدال   وتقابلمك تواهجمك النور رسائل ان

 الفرح يورث كتابهتا او اس تقراءها او قراءهتا  سواء   النور برسائل الانشغال ان: ابلتجارب ثبت ولقد. النور

 .للجسد والصحة الرزق يف والبكة للروح والراحة للقلب
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 موضع ايضا   اليوسفية املدرسة وس تكون "خرسو" وهو النور ابطال من بطال   حاليا    عليمك هللا انعم وقد

 ادلنيا، اهل اىل اظهره وال خرسو ا خفي الآن اىل كنت انىن. هللا شاء ان الزهراء ملدرسة مباركة راسةد

 اظهرته قد نرشت اليت اجملموعات ان االّ 
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 الاخوة بعض اىل خدماته من بضعا   اظهرت ولهذا. لالخفاء شئ يبق فمل ادلنيا، ل هل فيه لبس ال اظهارا  

 .شيئا   خنف  وال بعيهنا الامر لزم ان احلقيقة - وهو اان - نبني وسوف. اخلواص

 يعمالن اهنام ظهر وقد احلقيقة، اىل يس متعون اذلين بني من رهيبان عنيدان خشصان يواهجنا الان ولكن

 نرش حياوالن وهام - هنا معروف والآخر "امريداغ" يف معروف احدهام - والش يوعية الزندقة لصاحل

 .املوظفني قلوب يف الرعب لقذف وذكل وادلسيسة راملك مبنهتى  ضدان الش هبات

 .لمتدان ابلتولك الالهية العناية وانتظار القلق ابداء وعدم الشديد ابحلذر ال خذ علينا ذلا

*  *  * 

 !.السجن يف زماليئ واي ادلين يف اخويت اي

 :مبثال أ وحضها كام ويه خرةوالآ  ادلنيا عذاب من هللا ابذن تنقذمك هممة، حقيقة لمك أ بني ان لقليب ا خطر لقد

 ال اليت الانتقام غرور ذلة من النامج القتل فهذا. أ قرابئه أ حد أ و أآخر خشص شقيق قتل قد أ حدا   ان

 نفسه الوقت ويف. السجن وأآالم القلب ضيق من ادلقائق ماليني مقاساة تورثه واحدة دقيقة تس تغرق

 مهنم فتضيع. ذويه ورأ وا ابلقاتل فكروا لكام الثأ ر، خذل   الفرص وحتني دامئ قلق يف أ يضا   املقتول اقرابء يظل

 .والغضب واحلقد والقلق اخلوف عذاب من ياكبدون مبا احلياة ومتعة العمر ذلة

آن به يأ مر اذلي ذكل بيهنام، واملصاحلة الصلح االّ  هل دواء وال ال مر لهذا عالج وال  اليه ويدعو الكرمي، القرأ

 .الاسالم عليه وحيث الانسانية، وتقتضيه طرفني،ال مصلحة وفيه واحلقيقة، احلق

 حال لك عىل املقتول فذكل يتغري، ال واحد ال جل ل ن خري؛ والصلح الصلح، يف واحلقيقة املصلحة ان نعم،

 اما. جاء قد أ جهل دام ما احلياة قيد عىل ليظل اكن ما
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لهىي، القضاء ذلكل وس يةل أ صبح فقد القاتل ذكل  اخلوف يعانيان فس يظالن الصلح   هنامبي حيل مل فا ن اال 

 القتل ذكل يكن مل فان. أ ايم ثالثة فوق أ خاه املسمل جهر بعدم الاسالم يأ مر ذلا مديدة؛ مدة الانتقام وعذاب

 فورا ، الصلح فيلزم الفتنة، انر اشعال يف سببا   املنافقني أ حد واكن دفني، حقد ومن أ صيل عداء من جنم قد
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 ذنبه، عن القاتل واتب الطرفان تصاحل ما اذا بيامن ودامت، اجلزئية املصيبة تكل لعظمت الصلح لوال ل نه

آلف احلب يدب حيث الكثري، يكس بان الطرفني فان للمقتول، ادلعاء عىل واس متر  هذا فيصفح بيهنام، والتأ

 لقضاء عا  م ويستسلامن راحل، واحد شقيق  من بدال   أ برارا   اتقياء اخوة أ مامه واجدا   عنه ويعفو عدوه عن

 اذ اثنني، بني يفسد ما لك لهجر مدعوون فهم النور، دروس اىل اس متعوا اذلين س امي وال وقدره، هللا

 يس توجهبا اليت الصدر وسالمة البال وراحة العامة، واملصلحة النور، نطاق مضن تربطهم اليت ال خوة

 يعادي مسجونني بني فعال   هذا صلح ولقد. والوئام الوفاق واحالل اخلالفات نبذ لكها تقتيض.. اال ميان

 النور، رسائل من دروسا   تلقوا ان بعد متحابني أ خوة هللا بفضل فاصبحوا "دنزييل" جسن يف بعضا   بعضهم

 التحابب هذا أ مام بدا   الناس من والسفهاء امللحدون جيد مل حىت براءتنا، أ س باب من سببا   غدوا بل

 وتنفسوا مجيعا   السجناء صدور انرشحت وهكذا!! هللا ابرك.. هللا شاء ما: مضطرين فقالوا الاخروي،

ين اذ. هللا بفضل الصعداء  مهنم مائة عىل اخلناق يشدد حيث املسجونني، عىل الواقع الظمل مدى هنا أ رى ا 

 الغيور املؤمن ان أ ال.. الراحة أ وقات يف السجن فناء اىل معه خيرجون ال اهنم حىت واحد، خشص جبريرة

 يسارع ان فالبد اخلاصة، اجلزئية ملنفعته ال ذى هل يسبب فكيف قط، املؤمن يؤذي ان هشهامت تسعه ال

 .املؤمن أ ذى يف وتسبّبه خبطئه يشعر حاملا  هللا اىل واال انبة التوبة اىل

*  *  * 

 س بحانه ابمسه

 !الاوفياء الاعزاء اخوىت

 من والس يد وحفظي خرسو زفها الىت القمية ابلبشارات نفىس واهئن واهنئمك النور رسائل اهئن اىن

 ."ابرطن"
#533 

 ترمجة اىل يسعون املكرمة مكة يف اجالء علامء وجدوا مثلام الس نة هذه يف احلج اىل سافروا اذلين ان نعم

 حبيث عهنا ورضيت قبلهتا املنورة املدينة وجدوا كذكل والهندية، العربية اىل النور رسائل من مجموعات

 تكل ان مبعىن. وسمل عليه هللا صىل املبارك النبوى للقب الرشيفة احلجرة دلى املطهرة الروضة يف وضعوها

 .وسمل عليه هللا صىل محمد الكرمي الرسول رىض مضن ودخلت النبوى القبول انلت قد الرسائل

 .احلج اىل املسافرون ابلغنا وكام نيتنا ىه كام عنا بدال   املقدسة الاماكن تكل النور رسائل زارت فلقد

 انقذوىن اهنم املصححة اجملموعات هذه من النور ابطال ينرشه ملا جدا   الكثرية الفوائد  من اخرى فائدة نوا
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 هلل فشكرا   املصححة، املصادر من اوجدوا مبا مصحح   مائة مبثابة واصبحوا عليه والقلق التصحيح هممة من

 .والشكر امحلد من يتناىه ال مبا

آمني. اجملموعات تكل حروف من حرف للك حس ناهتم جسل يف ةحس ن أ لف يكتب ان تعاىل هللا أ سأ ل . أ

آمني آمني. أ  .أ

*  *  * 

 تأ ويلها ظهر بشارة ذات لطيفة رؤاي

 الرسول يد قبّلامت قد وخرسو انك النامئ يرى فامي رأ يت لقد: وقال الامور يف يعاونىن اذلى "عىل" ااتىن

 خرسو خبط املكتوبة "موىس عصا" مجموعة ان تتضمن رساةل اس تمل ىب واذا. وسمل عليه هللا صىل الكرمي

 صىل الكرمي للرسول املعنوية اليد قبّلت قد اجملموعة تكل ان مبعىن. املطهرة الروضة يف احلجاج شاهدها قد

 .رضاه وانلت وسمل عليه هللا

*  *  * 

 س بحانه ابمسه

 !السجن ىف وزمالىئ الاوفياء الاعزاء اخويت

 رساةل اية قرأ مت فان. وقت لك يف معىن نتواجه فنحن الآخر، البعض بعضنا ةمواهج عدم من تقلقوا ال: اوال  

 القرأآن خادم بصفة  الرساةل تكل خالل معي وتتحاورون تشاهدونين فانمك الهيا، تس متعون او علهيا حتصلون

 خشيص من بدال   العظمي
#534 

 ونعمل معا   اننا وحيث. وعالقاتمك ابتمككتا ويف ادعييت مجيع يف خياال   اواهجمك كذكل انين علام  . الاعتيادي

 .دامئا   نتواجه فك ننا واحدة، دائرة مضن

 :احلديثة اليوسفية املدرسة هذه يف النور رسائل طالب من اجلدد للقادمني نقول: اثنيا  

  الصادقني النور طالب ان": الاستسالم اىل واجلأ هتم اخلباء اوقفت قرانية وابشارات قوية حبجج ثبت لقد

 ملاكسب رشياك   يكون - درجته حسب - طالب لك وان.. ابالميان القب ويدخلون ابحلس ىن حياهتم تخمتس  

 العبادة يؤدى ك نه النورى، املعنوى الاشرتاك انوار بفيض  وذكل ول دعيهتم، املعنوية اخوانه مجيع

 ."لسان بأ لف ويس تغفر
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 وهكذا. واملشقات الصعاب مجيع تزيالن لعجيبا الزمان هذا ويف املهمتان، والنتيجتان الفائداتن فهااتن

 .جدا   زهيد بمثن العظميني الرحبني هذين طالهبا النور رسائل ترحب

*  *  * 

 س بحانه ابمسه

 !الاوفياء الاعزاء اخوىت

 البالد وهبذه النور وبرسائل بنا عالقة ذات جليةل حقائق تتضمن "افيون" حممكة يف املرفوعة ادلفاعات ان

 ادلوائر اىل لرتسل اجلديدة ابحلروف نسخ عرش من يقرب ما مهنا تس تنسخ ان بد فال. ساليمالا وابلعامل

آنقرة" يف العليا  الامة، واىل العدل دوائر واىل احلكومة اراكن اىل احلقائق تكل تبليغ يه  الآن وظيفتنا ان. "أ

 فساقنا الالهىي ابلقدر املقّدرة احلمك ىاحد يه الوظيفة هذه ولرمبا. عاقبوان او ساحتنا ابرأ وا لو قطعا   اهمت وال

آةل اس تنساخها يف الاماكن قدر عىل أ رسعوا. املدرسة هذه اىل  تكل ابالغها اىل مضطرون فنحن الرونيو، بأ

 هذا وليكن والتأ جيل، التأ خري بتأ خريها،كف  احد يغررمك فال. اليوم سبيلنا اخلو لو حىت العليا ادلوائر

 القاىس الظمل وجتاه واحدة مسأ ةل ازاء س نة عرشة مخس طوال قّدمت دلفاعات اخلتام مسك ادلفاع

 .اخملتلقة التافهة واحلجج هل نظري ال اذلي الالمي والعذاب
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 فال السابقة، احملامك ومن القانون، حسب ابلرونيو دفاعاتنا اس تنساخ صالحية عىل حصلنا قد دمنا مفا

 يف حمامينا فليس تنسخ رمسيا   لالمر حال   جتدوا مل وان. انوان  ق هذا حقنا اس تعامل من مينعنا ان احد يس تطيع

 .وحصهتا سالمهتا عىل احلفاظ عىل امينا   وليكن نسخ  مخس حوايل اخلارج

 النوريس سعيد

*  *  * 

 !والقداىم اجلدد الاعزاء املسجونني اخويت

لهية العناية ان من اتمة قناعة عىل بت لقد  جميئنا ان أ ي أ نمت، ل جلمك وذكل ههنا اىل بنا أ لقت اليت يه اال 

 عنمك السجن مضايقات وختفيف.. اليمك النور رسائل حتمهل اذلي والعزاء السلوان لبث هو امنا هنا اىل

 من واهلموم ابل حزان املليئة حياتمك وانتشال.. ول واهئا ادلنيا بالاي من كثري من وصونمك.. اال ميان حبقائق

آ  وانقاذ.. اجلدوى وعدم العبثية  .ابكية حزينة كدنيامك تكون ان من خرتمكأ

 جسن يف معنا اكنوا اذلين وك ولئك النور كطالب متحابني اخوة تكونوا ان فعليمك هذه، يه احلقيقة دامت مفا
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 ."دنزييل"

 التفتيش، يف املشقات من الكثري يعانون خبدماتمك القيام عىل حيرصون اذلين احلراس ترون اوالء أ نمت فها

آةل فيه تكون لئال طعاممك يفتشون اهنم حىت بل  وك نمك بعض، عىل بعضمك جتاوز دون ليحولوا جارحة، أ

 لمك تتاح اليت ابلفرص تس متتعون ال انمك عن فضال   ليقتهل، الآخر عىل الواحد يقيض مفرتسة وحوش

 .بينمك فامي العراك نشوب من خوفا   والراحة للتفسح

 .وغرية وشهامة فطرية بطوةل مثلمك حيملون اذلين لسجناب العهد حديث ال خوة هؤالء مع فقولوا أ ال

 :الوقت هذا يف عظمية معنوية ببطوةل الهيئة أ مام قولوا

 عىل نتعدى فال ايضا   انرية أ سلحة أ يدينا اىل سلممت لو بل وحدها، البس يطة اجلارحة الآالت ليست"

 بيننا اكن لو حىت معنا، نكبوا اذلين هؤالء وأ حبابنا أ صدقائنا
#536 

 هذا خاطرمه، ونكرس شعورمه جنرح االّ  وسعنا يف ما وسنبذل مجيعا ، عهنم عفوان فقد. سابق أ صيل عداء

 ."مجيعا   مصلحتنا ومبقتىض اال سالم اخوة وبأ مر الكرمي القرأآن ابرشاد اختذانه اذلي قراران هو

 .مباركة طيبة مدرسة اىل السجن هذا حتّولون وهكذا

*  *  * 

 :فياءالاو  الاعزاء اخوىت

 الاجامتعية ابحلياة تتعلق خدمة يف او واحدة وظيفة او ، واحدة، همنة او واحدة س ياسة يف مه اذلين ان

 فيه يتذاكرون خيصهم عام اجامتع  هلم هؤالء ادلنيا اهل طوائف من طائفة لك..خاصة جتارة من نوع هلم او

 يف العام الاجامتع اىل جميهئم فان التحقيقي لالميان املقدسة اخلدمة يف العاملني النور طالب كذكل. امورمه

 معنوية فوائد حيمل انه شك ال. وسوقها  الرابنية العناية وابقتضاء الالهىي القدر بأ مر اليوسفية املدرسة  هذه

 النور طالب اراكن من واحد لك وان هللا شاء ان القمية  والنتاجئ الفوائد بتكل وسينعمون جدا    جليةل

 اي اخواهتا، مع ولكهنا مبفردها اكنت ان واحدة قميهتا( أ لف حرف)ان حيث الف، حرف مبثابة س يكون

 ذكل ثواب س يكون وكذكل وواحدا ، ومائة الفا   قميهتا تصبح ابحوالها ومتواهجة متاكتفة معا   أ لفات ثالث

 .هللا ابذن الفا   السامية وخدمته وقميته الاجامتع هذا يف املنخرط الاخ

*  *  * 
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 هس بحان ابمسه

 !الاوفياء الاعزاء اخوىت

 فامي والتحيات السالم تبادل وقطع املسجونني عن عزيل هو ابملسامري ودقّها نوافذي اليوم سّدمه سبب ان

 هل، امهية ال اذلي بشخيص انشغاهلم ان بل. تقلقوا فال اخرى، ظاهرية اتفهة جحة ابدوا اهنم االّ  بيننا،

 رسائل عىل اخلناق شد عن وانرصافهم
#537 

 جيعلين النور لرسائل تعرضهم عدم مع وحقيقة   قلبا   واياليم يب، والعذاب الاهاانت وانزاهلم وطالهبا، النور

 عىل فاين. تتأ ملوا ال كذكل وانمت ابدا   اقلق وال اضطرب فال صابرا   ريب اشكر بل الوضع هذا عن رىض   يف

لهية عناية فيه ايلّ  نالسج يف املوظفني انظار  املتسرتين اعدائنا رصف ان من قناعة  حيث من وخري ا 

 .وطالهبا النور رسائل ومصلحة سالمة

 حراكهتم يف حذرمه وليأ خذوا شعورمه، ميّس  جارح بالكم يتفّوهوا وال حيتّدوا االّ  الاخوة بعض فعىل

 هناك الن أ حد، لك أ مام املسأ ةل هذه عن املوضوع يفتحوا وال. والاضطراب القلق ابداء دون وسكناهتم،

 معاين اىل لكهمم ويرصفوا احلذر أ خذ بعد   يتعلموا مل اذلين واجلدد السذج اخوتنا لكم حيّرفون اسيسجو 

  هذا ومع. فيه هزل ال جدّ  لكه احلارض وضعنا ان. هبا املسؤولني وخيبون التافهة، الامور ويس هتولوا مغايرة

 امجليل ابلصب املشقات مجيع جماهبة عىل عزمنا وقد الالهية العناية رعاية حتت اننا واعلموا قطعا   تضطربوا فال

 الثواب من طنا   يورث واملشقة التعب من درهام   ل ن ابلشكر ملكفون فنحن. هلل العظمي ابلشكر بل

 .والرمحة

 النوريس سعيد

*  *  * 

 س بحانه ابمسه

 !الاوفياء الاعزاء اخوىت

 بناء وذكل هنا اىل س يقدمون واذلين قدموا ناذلي الاراكن النور طالب اىل ادلفاع اعامل مجيع اودعت لقد

 خرسو، من لك اىل خباصة اودعها. قلبا   الامر هذا اىل فاضطررت قوى، وابخطار هممني س ببني عىل

 .صبى فيىض، طاهر، رأ فت،

 مشالكت احداث  حياولون اهنم عديدة، امارات  ومن التحقيق، دائرة من قطعا   علمت لقد: الاول السبب
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شعار ذكل يف وهلم فكرا ، علهيم وغلبىت ظهورى من والهترب قوة، من دلهيم ما بلك ضدى،  فك نين. رمسي ا 

 فسأ بني بشئ تلكمت اذا
#538 

 الالكم عن مينعوين ذكل الجل الس ياس يني، وا سكت احلجة احملامك أ لزم حبيث س ياس ية وقابلية علمية قدرة

 يف وحار احلامك فتعجب. اتذكر ال: قائال   س ئةلالا احد عن اجبت التحقيق اثناء انين حىت. واهية مبعاذير

 املعتاد؟ فوق وعلام   ذاكء   ميكل مثكل خشص ينىس كيف: وقال الامر

 يأ خذمه هنا ومن. افاكرى بنات من ادلقيقة العلمية وحتقيقاهتا النور رسائل شأ ن رفعة ان يعتقدون اهنم! نعم

 طالبا   مبارشة س يكون ويواهجين يقابلين من لك وك ن أ حد، مع اتلكم ان يريدونين فال واحلرية، العجب

 الشؤون رئيس ان حىت. اكن احد اي مع واملواهجة املقابةل من مينعونين ولهذا! النور طالب من غيورا  

 ."قوية جاذبيته ان اليه، ينجذب يقابهل من لك": قال ادلينية

 بدال   تشرتك واجلديدة القدمية فاعايتد من دليمك وما. الآن اليمك شؤوين اودع ان تقتيض مصلحتنا ان  مبعىن

 .الامر لهذا اكفية فهىي بعض، مع بعضمك مشاوراتمك يف عين

 .هللا مبشيئة أآخر وقت اىل ا ّجل: الثاين السبب

 من وامثالها اجلرائد وقراءة الس ياسة اترك جعلين اذلي ان: فهىي املعنوي اال خطار اىل القصرية الاشارة اما

 مع جدا ، جليل ا خروى واجب هو هبا الاش تغال من ومنعين عاما   وعرشين ةمخس خالل الفانية الامور

. ادلقيقة بتفرعاهتا املسأ ةل هبذه الاش تغال عن لكيا   مينعانين ايضا   السببان فهذان. فعال اثر ذات روحية حاةل

 .االثنني مولكَيمك مع احياان   ابالستشارة هممىت ايضا   تؤدون فانمت

*  *  * 

 !الاوفياء الاعزاء اخوىت

 :الآيت القلب اىل الصالة يف الآن ورد لقد

 ومددا   ومّهة هلم، وارشادا   درسا   منك ينتظرون الاعزاء الاخوة حيمهل اذلي املفرط الظن حسن عىل بناء انه

 امورك يف اخلواص الاخوة ولّكت مفثلام. ومعنواي   ماداي  
#539 

 للخواص املعنوى الشخص بتوكيكل كذكل. فعلت  وحس نا   الاراكن، بني فامي الشورى اىل واودعهتا ادلنيوية

آنية الاخروية اعامكل يف اخلالصني  وعىل وظيفهتم مع الوظيفة تكل يؤدون فاهنم والعلمية والاميانية والقرأ
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 .ادلوام وعىل الآن يؤدوهنا فعال   ومه. وامكهل وجه  افضل

 مائة يأ خذ ان يس تطيع فانه درمه، مبقدار موقتا   منك ودرس بنصيحة ويسرتشد يواهجك اذلي اكن ان: مثال  

 مهنا وينتصح يصاحهبا انه عن فضال   النور رسائل اجزاء من جزء من والارشاد وادلرس النصيحة من درمه

 خشصهم يكون ان هللا ونسأ ل. وقت لك هذه وظيفتك يؤدون النور طالب من اخلواص ان مث. منك بدال  

 السلوان فأ ورث اال خطار ورد هكذا. ومعينا   واس تاذا   هلم  ظهريا   قبولامل  وادلعاء رفيع ملقام املاكل املعنوي

 .والراحة  البرشى لها وزف الرويح

*  *  * 

 :الاوفياء الاعزاء اخوىت

 التش هبان ظاهرى، سبب هناك يكون ان دون من املاضني اليومني غضون يف الانفجار حادثىت وقوع ان

 .معيق مغزى عن وتامنن املصادفة

 القطعة حطمت قواي   صوات   واحدثت جفأ ة ردهىت يف املوجودة القوية احلديدية املدفأ ة انفجار :اوالها

 عزّ  يف احلجرى الفحم حرارة تتحمل اهنا علام   حرية يف واوقعنا محدى، اخلياط مهنا فهلع حتهتا، الىت الفوالذية

 .الش تاء

 وذكل ظاهرى سبب دون من "فيىض" ردهة يف جعيبا   هتشام   املاء مرشبة عىل املوضوع القدح هتشم: اثنيهتا

 .املدفأ ة النفجار التاىل اليوم يف

 دواوين اىل املرسةل ادلفاع نسخ جفرهتا قد علينا لتنفجر املوضوعة القنابل ان اخلاطر اىل يرد واذلى

 ناب  يلحق ان دون حتطمت قد بنارها لتحرقنا تس تعر الىت الغضب مدفأ ة وان ،"انقرة" يف الس تة املسؤولني

 .الرضر
#540 

آهاىت اىل وتس متع انفعة انيسة اكنت الىت املباركة املدفأ ة تكل ولعل  ايل الحاجة: قائةل   ختبىن وترضعاىت أ

 .السجن هذا من وسرتحل

*  *  * 

 !الصديقني الاعزاء اخوىت

 يرغبون اذلين اخواننا الحوال حزنت فلقد. القلب اىل ورد معنوى ابخطار ل جلمك وحزن قلق اليوم انتابين
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 وردت هذا، يف فكرت اليت ادلقيقة ويف. العيش مهوم عىل قلقهم جراء من السجن من حاال   اخلروج يف

 :يه وبرشى حقيقة مع القلب اىل مميونة خاطرة

 اذ. ابضعافها فهيا مثابة فالعبادات اايم مخسة بعد عظمية ل ثوبة احلامةل جدا   املباركة الثالثة الشهور  س تحل

 شعبان شهر ويف حس نة مائة تتجاوز رجب شهر ففي الاوقات سائر يف امثالها بعرش نتاك ان احلس نة

 اىل فيه امجلع لياىل ويف حس نة، ال لف اىل ترتفع املبارك رمضان شهر ويف حس نة، ثالمثائة عىل تزيد

 ةرفيع سامية اخروية سوق الثالثة الشهور ان نعم،. حس نة الف ثالثني تصبح القدر ليةل ويف الآالف،

 ومعرض عظمي مشهر ويه.. جدا   الكثرية الاخروية والفوائد الارابح هذه املرء ت كسب حبيث للتجارة،

 فقضاء.. شهور ثالثة خالل س نة بامثنني الاميان الهل معرا   تضمن اليت ويه.. والعبادة احلقيقة الهل ممتاز

. عظمي وفوز كبري رحب انه شك ال. الهاامث بعرشة رحبا   تكسب اليت اليوسفية املدرسة يف الثالثة الشهور هذه

 .الرمحة عني فهىي املشقات مفهاماكنت

 النور، رسائل لنرش والعمل النورية اخلدمة حيث من كذكل فهىي. العبادة حيث من هكذا الامر ان فكام

 القادمني الن المكية، ابعتبار تكن مل ان النوعية ابعتبار اضعافها مخسة اىل اخلدمات تتضاعف اذ

 اخالص احياان   ينفع وقد النور، دروس لنرش وسائط يصبحون( السجن) هذه الضيافة دلار ادرينواملغ

 انتشار ازاء واملضايقات املشقات من شئ هناك اكن ان امهية ال انه مث. خشص عرشين مبقدار واحد خشص

  من ائلالرس يف ما اىل الناس  احوج مه اذلين املسجونني صفوف بني النور رسائل يف الاخالص رس

 .س ياس ية بطوالت عروقهم يف ترسى ممن والس امي سلوان
#541 

 السجن هذا بعضمك دخل وقد الآخرة سوق يه الشهور هذه ان املعلوم مفن العيش، مهوم حيث من اما

 هلم س تكون ان شك فال. الالف عن بدال   دخهل قد بعضمك ان بل الطالب، من الكثريين عن بدال  

 .اخلارجية مكالعامل وامدادات مساعدات

لهية نعمة العيد اىل هنا البقاء ان وعلمت اتما   فرحا   هبا وفرحت   اخلاطرة وردت هكذا  .عظمية ا 

 النوريس سعيد

*  *  * 

 العدل ووزارة الوزارة رئاسة اىل

 ادلاخلية ووزارة
1
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 عىل تمر  اليت اجلسام الظروف عارصوا اذلين اولئك والس امي كثب، عن يعرفوين ادلوةل رجال مجيع ان

 ودخوهلم للبالد احللفاء غزو وخالل الاوىل، العاملية احلرب واثناء( ادلس تور) احلرية اعالن منذ البالد

 حييطون فاذلين.. امجلهورية اعالن وفرتة الوطنية، احلكومة تشلك حلني احداث من اعقبته وما اس تانبول،

 ان يل فامسحوا هذا ومع.. جيدة معرفة يعرفونين ادلوةل يف مناصب الآن يتولون ممن الظروف بتكل علام  

 .رسيعا   عرضا   اماممك حيايت من مشاهد اعرض

 يف دخلت العلوم وحتصيل التلمذة حياة فرتة وطوال ،"بتليس" لوالية التابعة "نورس" قرية يف ودلت  "

 بلغت   ىتح. الرابنية العناية بفضل علهيم اتغلب كنت العلامء، من قابلته من لك مع حادة علمية مناقشات

آفة املشوب جوها يف وهناك. اس تانبول  وشاية ان الا. العلمية مناظرايت عن انقطع مل والصيت الشهرة بأ

 رمحة هللا رمحه - عبدامحليد السلطان بأ مر اجملاذيب مستشف  اىل اساق ان يب ادت واخلصامء، احلاسدين

عالن اثناء خدمايت عىل بناء والرتيق، الاحتاد حكومة نظر اس تقطبت مث - واسعة  وحادثة ادلس تور ا 

 ال زهر غرار عىل "الزهراء مدرسة" ابمس "وان" مدينة يف جامعة بناء مرشوع علهيم طرحت. مارت/11

 انين حىت.. الرشيف

--- 
1
 (.صونغور) املذكورة العليا ادلوائر اىل وارسلت وبأ ذنه الاس تاذ حمامو العريضة هذه كتب  

#542 

 طاليب من شلكت حىت الاوىل العاملية احلرب اندلعت ان ما لكنو  بنفيس، الاساس جحرها وضعت

 يف املعتدين الروس مع القفقاس جهبة يف ضارية معارك خفضنا قيادهتم، وتوليت "ال نصار فرق" واملتطوعني

 فهيا وعينت  . اس تانبول واتيت. ال رس من اجنتين الرابنية العناية ان الا بيدمه، اسريا   وقعت.. "بتليس"

 احلرجة، الظروف تكل يف الس تانبول احملتلني الغزاة جماهدة اىل وابدرت الاسالمية، احلمكة دار يف عضوا

 انقرة، يف الوطنية احلكومة وتشلكت الاس تقالل حروب انهتت أ ن اىل.. طاقة من هللا وهبين ما وبلك

 ."وان" يف اجلامعة تأ سيس مرشوع اىل - تكل خلدمايت تمثينا   - جديد من فنظرت

. الس ياسة طريق عن ادلين خدمة فكرة من امحهل كنت ما وفق البالد، خبدمة طاحفة حيايت اكنت هنا اىل

 - اصطاليح حسب - "القدمي سعيدا  " وقبت ادلنيا، عن لكيا   وهجىي ولّيت الفرتة هذه بعد ولكن

 خيصهم ام لك عن يدي ونفضت اجملمتع حياة من فانسللت للآخرة، لكيا   يعيش جديدا   سعيدا   واصبحت

. "وبتليس وان" جبال يف مغارات يف مث ومن اس تانبول يف "يوشع تل" يف واعتكفت متاما   الناس فاعزتلت
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 من ابهلل اعوذ" شعار رافعا   الرويح عاملي اىل انفردت. ووجداين رويح مع مس تدمية جماهدة يف بت

آن معاين تدبّر اىل ووقيت مهي لك رصفت "والس ياسة الش يطان  سعيد" حياة اعيش وبدأ ت .الكرمي القرأ

 جليةل معاين قليب مصمي من تودلت االثناء هذه ويف.. اخرى اىل مدينة من نفيا   الاقدار اخذتين.. "اجلديد

آن فيوضات من انبعة  علهيا اطلقت اليت الرسائل تكل الاشخاص، من حويل َمن عىل أ مليهتا.. الكرمي القرأ

آنالق نور من حقا   انبعثت اهنا "النور رسائل"  قناعة عىل فاان وجداين، مصمي من الامس هذا نبع ذلا. الكرمي رأ

لهام وامنا افاكري مضغته مما ليست الرسائل هذه ابن جازم ويقني اتمة لهىي ا   قليب عىل س بحانه هللا افاضه ا 

آن نور من  الآخرين اميان حفظ اىل سبيل ال ان يقني عىل ل نين اس تنسخها، من لك فباركت الكرمي، القرأ

 ابالس تنساخ الامينة الايدي تلقفهتا وهكذا. الهيا احملتاجني عن الفيوضات تكل متنع فال السبيل هذه غري

لهىي وسوق رابين تسخري هذا ان فايقنت والنرش،  ذكل  مينع ان أ حد يس تطيع فال املسلمني اميان حلفظ ا 

لهىي، والسوق التسخري  به يأ مرين مبا امتثاال   السبيل هذه يف يعمل َمن لك تشجيع برضورة فاستشعرت اال 

 فهذه. ديين
#543 

 ختص وامنا والس ياسة، ادلنيا امور عن مقصودا   حبثا   تبحث ال رساةل والثالثني املائة عىل تربو اليت الرسائل

 واملتصيدين لالنهتازيني الشاغل الشغل اصبحت فقد هذا لك من الرمغ وعىل. والاميان ة الآخر امور لكيا  

 احملامك واجرت.. "دنزييل" و "قسطموين" و "شهر اسيك" من لك يف السلطات اوقفتين حىت العكر املاء يف

 اكنت - س بحانه هللا بفضل - احلقيقة ان الا متخصصون، خباء هبا قام. الرسائل عىل علمية تدقيقات

 املاء يف صيديناملت  للفرص املرتبصني هؤالء ان بيد.هبا الالئقة ماكنهتا العداةل وتتبوأ   دوما ، بنصاعهتا تتجىل

آفيون" اىل ىب وأ توا املرة، هذه يف اعتقايل يف سببوا بل ابدا ، يسأ موا مل العكر  الآتية الهتم ايل يس ندون "أ

 :لالس تجواب التوقيف رهن واان

 .س ياس ية مجعية شلكت قد انك -1

 .النظام تعادى افاكرا   تنرش انك -1

 .س ياس ية غاية تس هتدف انك -1

 .رسائيل من عدد يف مجةل عرشة بضع يه ودالئلها االهتامات لهذه املوجبة والاس باب

 !احملرتم الوزير اهيا

آتوين"  الانسان هبا يتفّوه مجةل اية ترى. انبليون قالها "ابالعدام عليمك هبا احمك واان تأ ويلها، ميكن ال مجةل أ
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 ختىل وقد العمر من س بعنيوال  امخلس ابلغا مثىل اكن من والس امي واذلنب؟ واجلرم للتأ ويالت سببا   تكون ال

 الشخص هذا مثل كتاابت تكون ان بد فال. للآخرة لكها حياته وحرص لكيا   عهنا يده ونفض ادلنيا امور عن

 اجلرم حترى فان ذلا. حتّرج وال تردد فهيا فليس الظن، وحسن النية حبسن مقرونة ل هنا طليقة، حرة

 .غري ال فاحض واحض ظمل ابت،الكتا هذه سطور حتت ابلتدقيق الهتمة عن والتنقيب

 قط، ادلنيا ابمور يتعلق ما قصدا   تتضمن ال رساةل، ومائة ثالثني البالغة النور رسائل فان هذا عىل وبناء

 من مقتبسة اهنا غرو فال ، والاميان ابلآخرة تتعلق لكها بل
#544 

آن نور فيض  امور تناولت حممكة من امف. قط س يايس وال دنيوي وقصد غاية اية فهيا وليس الكرمي، القرأ

شغال فان ولهذا. نفسها ابلقناعة تبئهتا وقررت االّ  الرسائل هذه  وعزل يلزهما وال لها رضوراي   ليس مبا احملامك ا 

 .والعباد البالد حبق مؤسف أ مر واشغاهلم اعامهلم عن الابرايء املؤمنني العمل اهل

 ربوع يف والسعادة ال من ونرش الامة هذه اسعاد  سبيل يف حياته لك بذل اذلي القدمي سعيدا   ان! نعم

 يش تغل ان هل أ ميكن لكيا ، امورها عن يده وكّف  بأ رسها ادلنيا عن لكيا   انسحااب   وانسحب البالد،

 هبذا كذكل مقتنعون انمك اعتقد والس بعني؟ اخلامسة العمر من وبلغ جديدا   سعيدا   اصبح ان بعد ابلس ياسة

 .اتمة قناعة

 :ويه واحدة غاية يل

 ابوام نعيق نسمع اسالمية، بالد هو اذلي الوطن هذا ويف.. القب اىل فيه اتقرب اذلي الوقت هذا يف انين

 بعد اليه، الش باب والس امي الشعب ويشدّ  الاساليم، العامل يف الاميان اسس هيدد النعيق هذا.. البالشفة

 .مهنم الاميان سلب

 هجاد يف فاان الاميان، اىل الش باب وخباصة املسلمني وادعو هؤالء، ا جاهد وجود، من أ مكل ما بلك انين

. اجلهاد هذا راية رافع واان س بحانه حضوره ديوان يف هللا شاء ان وسأ مثل  . امللحدة اجملموعة هذه مع دامئ

 بالشفة مه هذه غاييت وبني بيين حيولون اذلين يكون ان اخشاه ما واخىش. هذا يف ينحرص معيل ولك

 .ايضا  

 حرييت اعطوين. هؤالء الاميان اعداء جياهد من لك مع والرتابط والتساند التاكتف يه املقدسة فغاييت

 هذه يف الاميان وترس يخ التوحيد اعالن سبيل يف اجملاهدة القوى مع ابلتاكتف امعل يك يديّ  واطلقوا

 .ابلش يوعية املتسمم الش باب واصالح البالد
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 املوقوف

 النوريس سعيد

*  *  * 
#545 

 س بحانه مسهاب

 !الصّديقني الاعزاء اخويت

 اذلين النور ولطالب ابملصائب، للمبتلني وخباصة الزمان، هذا يف س امي وال ادلنيا، هذه يف عالج اجنع ان

 :هو قامت ويأ س شديد جضر انتاهبم

 واحلزن الضيق جراحات وضامد املعنوية قوته وامداد قلبه، يف الرسور وادخال الآخر، أ حدمه تسلية

 تتحمل ال تربطمك اليت والاخروية احلقة ال خوة اذ. مضح حقيقي ك خ املغموم، قلبه وتلطيف سأ م،وال 

 .والاغاظة التحزي

 ل جلمك مرسورا   احضي ان عىل عازم ابنين وعزيم بقراري عمل عىل وانمت اليمك، واستند لكيا   عليمك اعمتد فاان

: لمك اقسم انين حىت فعال ، مين هذا تشاهدون قد بل وحدها، ورشيف وحيثييت براحيت ال برويح،  أ نمت

 من ركنني بني ظاهراي   دالال   س ببت اتفهة حادثة جراء من شديد، عذاب من قليب يتأ مل أ ايم مثانية منذ انه

حزان النور أ راكن  :قائةل وبكت معا ، وعقيل وقليب رويح فاس ترصخت  . السلوان من بدال   الآخر احدهام وا 

 قلوب وامل   والانس، اجلن ش ياطني من واجران احفظنا الرامحني، أ رمح اي لغوثا الغوث! اواه! اواه"

 ."الاكمةل والشفقة الصادقة والاخوة اخلالصة واحملبة التام ابلوفاء اخواين

 واحلساس ية، ادلقة منهتى  يف قضيتنا فان! همميت يف اعينوين! احلديد صالبة الصلبني الثابتني اخويت فيا

 ما - تسعوا ان اذن فعليمك بمك، واطمئناين  ثقيت لشدة هماميت، مجيع املعنوي خشصمك اىل سلمت فلقد

 يف صغرية اكنت همام شعرة، وقوع فان جزئية، اتفهة احلادثة ان من الرمغ فعىل وعوين، ال مدادي - وسعمك

 الثالثة اتالانفجار  عهنا اخبت حيث كبرية تعد اجلزئية احلادثة هذه ان. توقفها ساعتنا ويف تؤمل، عيننا

 .املعنوية الثالث واملشاهدات املادية

 النوريس سعيد

*  *  * 
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 !الاوفياء الاعزاء اخوىت

 .بنا س تحل مصيبة وقوع عن ينبئان وخرسو فييض اقداح وهتشم مدفأ يت انفجار ان

 عن النظر غض مع لنا استناد ونقطة مرتكز اقوى هو اذلى الصادق والرتابط احلقيق  التساند ينبغ  انه نعم

 موقع  ويف املعنوى لشخصه واملمثل النور بطل هو اذلى خرسو من الاستياء وعدم البعض بعضنا اخطاء

 .اان

 للتغلب وس يةل اعداؤان وجد لقد": قلق يف واقول صدرى يف شديدا   ضيقا   اايم بضعة قبل اشعر كنت وقد

 .. "علينا

 هذه ان ابهلل اقسم.. الفوالذى الوثيق ترابطمك يف الصدع رأ ب عىل فورا   امعلوا..! حذار..! حذار..! حذار

آن ابلعمل الرضر تلحق - الفرتة هذه يف والس امي -  احلادثة  .السجن دخولنا من اكرث الاميان وخدمة للقرأ

 النورىس سعيد

*  *  * 

 س بحانه ابمسه

 !الصديقني الاعزاء اخويت

 الليةل هذه يف يرتفع - امكن لكام - املتواصل ابلعمل الثواب فكسب. اثنية "قدر ليةل" مبثابة "املعراج ليةل" ان

 يف دعوات وتدعون عبادات س تؤدون املعنوي الاشرتاك يف الاكمن ابلرس وكذا. ال لف اىل الواحد من

 املالئكة كبعض لسان الف ابربعني كثريا ، عليه املثاب املعكتف هذا يف س امي وال املباركة، الليةل هذه

 الف من بواحد ترضران عدم ازاء الليةل، هذه بعبادات ربمك تشكرون مث ومن. لسان الف ابربعني املس بحة

 .املقبةل العاصفة نتيجة بنا تلحق اكنت اليت الارضار من

 .واحضا   جتليا   حبقنا جتلت قد الرابنية العناية ان نفسه الوقت يف ونبرشمك التام، احلذر اخذمك نبارك اننا

 النوريس سعيد

*  *  * 
#547 

 !الصديقني الاعزاء ويتاخ

 .وجسد روح من امكل ما بلك املعراج، ليةل ليلتمك، اابرك: اوال  
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 ميّسون وال البالد لنظام - امكن ما - يتعرضون ال النور طالب أ ن يه س نة عرشين منذ دعواان ان: اثنيا  

 اذلين ان حيث تكل، دعواان جرح عىل وجحة قوية أ مارة تعد ان ميكن هذه جسننا قضية ان االّ . بسوء أ مهنا

 بكرامة خارق بشلك ظهرت قد الالهية العناية ان االّ . اوال   ونظاهما البالد بأ من خنلّ  اننا يزمعون هيامجوننا

 فان واالّ . تعاىل بفضهل حبة القبة وغدت الواحد اىل املائة من املصيبة شدة خفت قد اذ ووفائمك، اخالصمك

 ورمبا ضدان الافرتاءات لبث الفرصة هذه يس تغلون حبقنا بةق  احلبة وجيعلون الامور يس هتولون اذلين

 .تصديقها عىل الناس حيملون

 ومشقايت صعايب لك يزيل واحدة بناية يف معمك وجودي فان. ابدا   عيلّ  تقلقوا وال يفّ  تفكروا ال: اثلثا  

 أ ن حىت الاميان خلدمة مجة وفوائد ش ىت، هجات من عظمية امهية هل هنا اجامتعنا ان وحقا  .. ومضايقايت

 انظارمه وجلهبا املرة هذه الست العليا ادلوائر اىل "الاعرتاض تمتة" تتضمهنا اليت املهمة احلقائق تكل ارسال

 .واتعابنا مشقاتنا مجيع ازال - ما حدّ  اىل - فهيم حمكها واجراهئا

 انواع مخسة يعدّ  نا وميكن والضيق، الضجر يزيل - اال ماكن حسب - النور برسائل الانشغال ان: رابعا  

 .العبادة من

 لاكنت واالّ  النور، رسائل دروس بفضل الواحد اىل املائة من شدهتا من السابقة املصيبة خفت لقد: خامسا  

لقاء مبثابة يه اي كثرية، قبااب   احلبة - وماكان   زماان   ادلقيق الظرف حيث من - تصبح . البارود يف الرشارة ا 

 فلو "الامر يف يتدخلوا مل النور دروس اىل اس متعوا اذلين ان": قالوا الرمسيني املوظفني من فريقا   ان حىت

 .قط ش ئي حدث ملا الهيا يس متعون امجليع اكن

 ضيق اىل أآخر شئ يضاف لئال والتفرقة، الثنائية اىل - املس تطاع قدر - اجملال اخويت اي تفسحوا فال

 .بعضا   بعضهم هيجرنّ  وال النور طالبك متحابني اخوة ايضا   املسجونون وليكن. وجضره السجن

 النوريس سعيد

*  *  * 
#548 

 !اخمللصني الاوفياء اخواين

 وجتاه بيننا فامي احلقيقي الاخالص ورس الاخالص ملعة دساتري اس تعامل الوجوب بدرجة علينا حتمت لقد

 قد انه يقيين بخب علمت اذ. قوة من منكل ما وبلك سبيال ، ذكل اىل اس تطعنا ما الاخر، البعض بعضنا

لقاء هنا الاوفياء الاخوة بني فامي الفتور ليلقوا شهور، ثالثة منذ اشخاص، ثالثة ع نّي   الافاكر اختالف اب 
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 مهنم، الرقيقني قلوب يف واخلوف والاوهام الش هبات وبث الاقوايء، تثبيط مس تغلني بيهنم، فامي واملشارب

 .سبب دون حمامكتنا مدة لميددوا النور خبدمة يامالق  عن يتخلون جلعلهم والتحمل، الصب القلييل

 يف طفيفا   اهزتازا   ان اذ قلوبمك، ربطت اليت الصادقة الصمميية احملبة تكل هتزت ان واايمك! حذار.. حفذار

 بسبب عنا ابتعدوا قد "دنزييل" يف ادلين علامء بعض الن. رضر اياّم ترضان واحدة ذرة بقدر واحملبة الاخوة

 تقتضيه ما وهذا الامر، اس توجب ان اخوتنا سبيل يف رخيصة بأ رواحنا نضحي وحنن طفيف تزعزع

آنية خدمتنا  الضيق عن النامج الاعصاب توتر يسببه مما الآخر من احد يضجرنّ  فال ذلا. والاميانية القرأ

 ّملوليح هل واخالصه مصمييته وزايدة الخيه حمبته بزايدة منمك لك ليسعَ  بل اخر، سبب اي ومن الشديد

 قبة الصغرية احلبة تصبح اذ الرضر، عظمي نترضر سوف والا والتسلمي، التواضع بكامل التقصري نفسه

 .فراس تمك اىل املوضوع حميال   هنا الالكم اخترص. الاصالح عىل تس تعىص عظمية

*  *  * 

 !الصديقني الاعزاء اخويت

ن همم، معنوي اخطار عىل بناء  قوة من اوتيمت ما بلك السعي يه تكل نوريتني، هممتني او هممة لمك ا 

 الثالثة، اليوسفية املدرسة هذه يف املساكني املبتلني املسجونني بني حيدث لئال النور، رسائل بدروس

 الاختالف ليس تغلوا الس تار حتت يرتبصون خطرين مفسدين أ ن حيث والانشقاق هجة اىل الاحنياز

 .والعناد واحلقد الشخصية والاغراض

 ان واحبته وامته بالده ل جل بروحه والتضحية البطوةل روح حيملون السجن يف احصابنا معظم دام مفا

 الرجال اولئك عىل الواجب ان فالشك ال مر، اس توجب
#549 

 والنجاة املسجونني وراحة الامة سالمة ل جل وعداواهتم الشخصية واغراضهم بعنادمه يضّحوا أ ن الشهمني

فساد من  ابلش يوعية، الناس افاكر ويلقحون والارهاب الفوىض لصاحل خبفاء يعملون اذلين املتسرتين ا 

 .العجيب الوقت هذا يف والس امي كبري رضر فهيا بل قطعا   فهيا فائدة ال اليت العداوة بتكل فيضحون

الّ   وس يلحق البارود يف الرشارة ي لقي مكن - العصيب الوقت هذا يف - ال مر س يكون هذا خبالف اي ، وا 

آفيون وبوالية الابرايء، النور وبطالب ضعفاء نيجس مبائة الرضر  اصابع لطرف وس يةل يكون رمبا بل هذه، أ

 .البالد دخلت اجنبية منظمة

 الس تدامة السجن، مغادرة يريد ال منا قسم بل الالهىي، ابلقدر اولئك الجل السجن دخلنا قد أ ننا وحيث

461



 اخواننا، من الآخرين راحة سبيل يف وهنائنا براحتنا للتضحية مس تعدون وحنن املعنوية، وراحهتم سعادهتم

 جسن مكسجوين يصبحون ايضا   اولئك اجلدد اخواننا ان فالبد امجليل، ابلصب وجضر ضيق لك وحتمل

 ان رضوري وهذا علهيم بل ويس تاء، منه يسأ م وال هيجره وال بعض من بعضهم يضجر فال ،"دنزييل"

 .املبارك رمضان وشهر شعبان شهر حرمة ول جل اخواننا ملشاعر تلطيفا   متحابني اخواان   بيهنم فامي يتصاحلوا

 .دعواتنا مضن دخلوا قد اهنم حىت النور طالب دائرة مضن نعّدمه كذكل واان مجيعا   حنن وبدوران

 النوريس سعيد

*  *  * 

 .الصادقني الاعزاء اخواين

 واخلري..  كثري خري فيه احملامكة، يوم هنا مهنا أ خلوا اذلين اخواننا وحضور حمامكتنا موعد تأ جيل يف ان: أ وال  

 .هللا اختاره فامي

 هذه امثال تس تدعي ذلا البدل، هذا وخباصة لكه الاساليم العامل هتم( النور رسائل) قضية اكنت ملا! نعم

 رسائل) تلق  وهكذا(. النور رسائل) حقائق اىل عامة الناس ل نظار اجلالبة املثرية الصاخبة الاجامتعات

 وبرصاحة الرائعة دروسها( النور
#550 

 مثل يف والتردد، اجحام دون أ عداهئا أ عدى اىل أ رسارها أ خف  أ ظهرت حىت والاعداء، الاصدقاء عىل اتمة

 معارضينا هتوين وتضادد للرسائل اخفائنا وخالف حذران وخارج حس باننا فوق يه اليت الاجامتعات هذه

 .وارادتنا طوقنا خارج اهنا عن فضال   لشأ هنا،

 مرا ، عالجا   جدا ، وقليةل جزئية ويه هنا نعانهيا اليت مضايقاتنا نعدّ  ان لنا فينبغي هذه، احلقيقة مفادامت

 .يزول حال لك: قائلني والشكر، ابلصب نتناوهل

 :اليوسفية املدرسة هذه ملدير كتبت   لقد: اثنيا  

 الفرنس ية الثورة ان كام السجون، من قامت ما أ ول البلشفية الثورة قامت روس يا يف اسريا   كنت عندما

 حنن ذلا. الفوضويني ابمس التارخي يف املذكورون املسجونون اولئك ومحلها ايضا   السجون من اندلعت قد

آفيون يف" هنا وكذكل ،"ودنزييل شهر اسيك" جسن يف مرة لك يف سعينا قد النور طالب  املس تطاع قدر "أ

 هنا وستمثر الطيبة ابلمثرات "ودنزييل شهر اسيك" يف يلامجل  السعي ذكل تلكل وقد املسجونني، الصالح

 الزوبعة تكل مضت احلرج واملاكن ادلقيق الوقت هذا يف انه حىت. اكرث فوائد هللا شاء ان
1
 شدهتا وخفت  
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 الفرص تمتىن املفسدة اخلارجة التيارات لاكنت ذكل لوال اذ. النور دروس بفضل الواحد اىل املائة من

 ..احلريق وتشب البارود يف الرشارة تلقي ولاكنت. احلوادث هذه وامثال فاتالاختال لتس تغل

 النوريس سعيد

*  *  * 

 س بحانه ابمسه

 !الضيق من منا يهتربون ال ايمن القرأآن، خدمة يف الثابتني الصّديقني الاعزاء اخويت

: وهو القلب اىل يرد طرخبا اذا.. ولكن ومعنوي، مادي ضيق جراء ل جلمك، التفكري يف الآن نفيس احزنتين

 من احد   لقاء سبيل يف زهيدة لاكنت اخرى وبصورة واملتاعب املشقات هذه اضعاف عرشة حتملمت لو

 .قرب عن لقاء هنا الاخوة

--- 
1
آفيون" جسن ىف املسجونني صفوف ىف دب اذلى العصيان املقصود    .املؤلف - .قط النور طالب فيه يشرتك ومل "أ
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 اهل اكن كام واحدة، دفعة فيه جيمتعون اجامتعا   س نني بضع لك النور لطالب يكون ان اكنمب الرضورة من مث

  رسائل مرشب وفق عىل وحماوراهتم مسامراهتم فيه ويدميون س نة لك مرتني او مرة جيمتعون سابقا   احلقيقة

لقاء املتسم ومسلكها الروحية، والرايضة ابلتقوى امللكل النور  احملتاجني واىل اكفة الناس اىل ادلروس اب 

 افضل هذه اليوسفية فاملدرسة دائرهتا، يف املعنوي الشخص انطاق وال جل املعارضني، اىل حىت بل خاصة

 مشقة الف اكنت لو حىت املشقات امامه هتون حبيث الاغراض، لهذه جدا   ومالمئ النور لطالب ماكن

 .وضيق

آمهتم للنور عملال ميدان من وانسحاهبم الضعفاء اخوتنا بعض اجتناب ان  خسارة اكن السابقة جسوننا يف لسأ

 ثباات   اكرث هو من مهنم بدال   انضم بل وطالهبا، النور برسائل اكن رضر اي يلحق مل بيامن هبم، حلقت جس مية

 .مهنم واخالصا  

 الالهية العناية اىل الاطمئنان فعلينا ومثراته، ثوابه لنا ويسملّ  برسعة، ومييض عابر ادلنيا امتحان ان وحيث

 .الصب خالل من ربنا شاكرين

 النوريس سعيد

*  *  * 
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 س بحانه ابمسه

 !الصّديقني الاعزاء اخويت

 علهيا ليطلع ختتارونه فاضل خشص بوساطة احملمكة، رئيس اىل الاخريتني القطعتني تسلمون عندما: اوال  

 مذكرة اليه معهام وقّدموا دمية،الق ابحلروف او اجلديدة ابحلروف طبعهام بعد ذكل ليكن رمسي، غري اطالعا  

 :فهيا اكتبوا اخرى

 ل ي يسمح ال العام املدعي ان االّ  الش بابيك احلراس فتح لقد: ويقول اجلزيل شكره لمك يقدم سعيدا   ان

 احملمكة يف احملجوز الرشيف املصحف اليه تعيدوا ان حارا   رجاء   منمك يرجو وانه. اىلّ  ابجملئ اخويت من واحد

 ذكل من اجزاء ثالثة ارسلت قد انه علام   املباركة، الشهور هذه فيه يتلو يك معجز نفيس طخب واملكتوب

 اىل املصحف
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 احدى اليه تسلموا ان منمك يرجو ذكل عىل وعالوة. ابلصورة طبعه يف ليسعوا ادلينية الشؤون رئاسة

 وليأ نس الشديد وضيقه ملطلقا جتريده يف تسل   مدار هل تكون يك احملمكة، اىل سلّمت اليت اجملموعات

 دون اربع او حمامك ثالث عىل مرت قد اجملموعات تكل ان علام  . الناس عن هذه عزلته يف ويصاحهبا مبطالعهتا

 علامء وكبار وحلب والشام املنورة واملدينة املكرمة مكة علامء من الكثري تقدير عن فضال  . علهيا يعرتضوا ان

 .القادمني احلجاج بشهادة وذكل علهيا يعرتضوا وال مهنا ينتقدوا ان دون نم هبا اجعاهبم بل مبرص، الازهر

 النوريس سعيد

*  *  * 

 !الاوفياء الاعزاء اخوىت

 محمد" ليكتب او ايّل، فلرتسال الهيام حباجة تكونوا مل فان "النورى احلزب" من نسختني "فيىض" دلى ان

 .املطبوعة الكبى والآية رمضان رساةل اىل حباجة اننا عن فضال  . اخرى نسخة "فيىض

 .بينمك فامي املوجود  اجلفاء فورا   اصلحوا

 تنفعلوا فال رضر، اميا رضرا   النور بدائرة يلحق جدا   طفيفا   ولو احنرافا   الن.. هذا من حذار.. حذار

 .احلادثة هذه اىل مدفأ ىت انفجار اشار فلقد الضيق، من الناش ئة ابالحاسيس

*  *  * 

464



 !وصبي فييض ومحمد خرسو: ءالصّديقنيالاعزا اخويت

آمل كنت  سلمي القب ادخل مث النور رسائل سالمة عىل احلفاظ - وقناعيت ثقيت بلك - اليمك اودع ان أ

 اشعار هناك والآن. الآخر البعض بعضمك بني - اكن همام - شئ حيول ان ميكن ال انه اعتقد وكنت. القلب

 .النور طالب اراكن بني جفوة ال حداث رهيبة خبطة موضوع رمسي

 الآخرين، ل جل حبياتمك - الامر اس توجب اذا - للتضحية مس تعدين كنمت وملا
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 اجلزئية مبشاعرمك تضحوا ان عليمك وحيمت بل فالشك النور، برسائل الوثيق وترابطمك اخلالص وفائمك مبقتىض

 ارضار - الفرتة هذه يف - شك بال ابن س تلحق ذكل خبالف اذ. الاخرين سبيل يف لها امهية ال اليت العابرة

 .املصري هذا من ارتعد واان ذكل اقول.. النور دائرة عن الافرتاق احامتل هناك ان كام جس مية،

 من تدلال   ان قطعا   الآن وعلمت عنيفا ، هزا   وهزين قط مثهل أ ر مل اايم ثالثة منذ شديد ضيق انتابين ولقد

ن الآخر البعض عىل بعضمك  .النورية حياتنا يف القنبةل وقوع يقع - العني يف كشعرة -  طفيفا   اكن وا 

 الآن فيحاولون السابقة، الزوبعة مع عالقة ذا ال ظهاران مضنية هجود   ب ذلت   لقد: ايضا   هذا ابلغمك انين حىت

لقاء  .بينمك فامي - قليال   ولو - اجلفاء ا 

 املتاعب - مشاعرمك عىل احلفاظ سبيل يف - اقايس انين رمغ منمك اي   تقصري اىل انظر أ الّ  قررت   انين

 ترك النور، لطالب املعنوي الشخص اس تاذان ابمس منمك فأ طلب مرات، بعرش منمك اكرث واملضايقات

 .حمق غري ام املرء اكن حمقّا   هبا ال خذ وعدم الااننية

 ردهة اىل احدمك فليذهب معا ، لوجودمك العجيب، املاكن ذكل يف تلعب خفية اصابع هناك اكنت وان

 ."طاهري"

 النوريس سعيد

*  *  * 

 !اليوسفية املدرسة هذه يف ادلراسة زمالء واي الصديقني الاعزاء اخويت

 للمقدرات برانمج من ونوع اكمةل لس نة سامية نواة مبثابة ويه شعبان، من النصف ليةل يه القادمة الليةل ان

 ضعف الف ثالثني اىل تتضاعف احلس نات ثلاممف . القدر ليةل من قدس ية الليةل هذه تكتسب ذلا البرشية،

آنية احلروف من حرف ولك الصاحل العمل يرتفع القدر، ليةل يف  عرشين اىل شعبان من النصف ليةل يف القرأ
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 .ثواب الف

 اىل ترتفع الثالثة الشهور ففي الاوقات، سائر يف امثالها بعرشة احلس نة اكنت فلنئ

#554 

 من الف وثالثني الف، وعرشين أآالف، عرشة اىل ترتفع املشهورة يايلالل  هذه ويف الالف، واىل املائة

آن بتالوة - املس تطاع قدر - فاالنشغال ذلا س نة، مخسني عبادة تعدل املباركة الليايل فهذه. احلس نات  القرأ

 .جدا   عظمي رحب الليةل هذه يف وسمل عليه هللا صىل الكرمي الرسول  عىل والصلوات والاس تغفار الكرمي

 النوريس يدسع 

*  *  * 

 س بحانه ابمسه

 دامئا   ابدا   وبراكته هللا ورمحة عليمك السالم

 ادلارين يف هللا سلّممك

 معرا   الاميان اهل فهيا يغمن ان ميكن اليت الليةل تكل وارواحنا، قلوبنا بلك شعبان من النصف ليةل لمك نبارك

 ربه يعبد  ك نه الليةل هذه يف للنور خالص خملص طالب فلك. العبادة من س نة مخسني يعدل معنواي  

 تعاىل رمحته من نأ مل هكذا.. لسان أ لف بأ ربعني املس بحني املالئكة كبعض لسان الف ابربعني ويس تغفره

 .املعنوي التساند وبفيض املعنوي الاشرتاك وبرس اتم ابطمئنان

 النوريس سعيد

*  *  * 

 س بحانه ابمسه

 يف متأ ثرين ابدلجال، تتعلق "اخلامس الشعاع" من مسأ ةل ىلع الادعاء يف البعض اعرتض لقد: أ وال  

 عدد حىت او ادلجال جمئ ينكرون اذلين العلامء، من والبدع ال هواء أ حصاب بعض ابدعاءات هذا اعرتاضهم

 .املزامع تكل دحض عىل دليل خري يعتب التايل النبوي احلديث ولعلّ . الاسالم يف ادلجالني من

 :حيحالص  احلديث يف ورد فقد
#555 

 فضال   الرشيف احلديث وهذا( ادلجال اىل يسلمها حىت العباس - ِصن ِوأ يب - معي ودل يف اخلالفة تزال لن)
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نه وسمل، عليه هللا صىل نبينا معجزات من رائعة معجزة يعتب أ نه عن  اخلالفة أ ن عىل رصحية دالةل يدل فا 

 الثالثة ادلجالني من دجال يد عىل تدمر مث س نة مخسامئة يقرب مبا طويةل مدة وتس متر س تظهر العباس ية

 أ ن عىل ظاهرة دالةل يدل انه أ ي الاساليم، العامل يف دجالية حكومة ويتوىل وهوالكو جنكزي أ مثال من

تنََت  الاساليم العامل  .الواردة اخملتلفة لالحاديث طبقا   ادلجالني من بثالثة س ي ف 

 صىل الرسول معجزات من قطعيتني معجزتني عىل طويين احلديث هذا يف الوارد الغييب اخلب أ ن عىل

 .وسمل عليه هللا

 .عام مخسامئة وتدوم بعد فامي س تقوم العباس ية اخلالفة أ ن: احداها

 .وهوالكو جنكزي أ مثال من طاغ ظامل دجال يد عىل ستنقرض اخلالفة هذه أ ن: اثنهيا

 شعائر اىل تعود جزئية أ ش ياء عن الاحاديث كتب يف أ خب اذلي الرشيعة لصاحب ميكن هل! جعبا   فيا

 تالميذ اىل يشار أ الّ  ميكن وهل.. هذا؟ زماننا يف اليت العجيبة ال حداث عن ينئب أ الّ  والقرأآن الاسالم

 جعيب زمن يف س امي ال وواسع، رائع وبشلك خملصة، خدمة القرأآن خلدمة أ نفسهم نذروا اذلين النور رسائل

 وال صدقاء؟ ال عداء هبا يعرتف اليت اخلدمات تكل.. كظروفنا وشديدة صعبة ظروف ويف هذا، كزماننا

 النوريس سعيد

*  *  * 
#556 

 س بحانه ابمسه

 !بك رأ فت أ يخ القرأآن وخادم العزيز النوري الرائد اىل

 :اجلليةل الآية ناكت من نكتة هذه

بَت  ) ِ ةَل   علهيم َورض  َكنَة   اذِلّ  (11: البقرة) (وال مس 

ن  لك يف واملسكنة اذلل صفعة يتلَقوا أ ن اس تحقوا ادلنيا عىل والتاكلب احلياة حب يف أ فرطوا ملا الهيود ا 

 حب حمل حلّ  فقد. الشئ بعض خيتلف هذه فلسطني لقضية ابلنس بة الامر ان الا. ماكن ولك عرص

 بدأ وا حيث وديين؛ قويم شعور العصور مر عىل وديدهنم الهيود جبةّل  هو اذلي ادلنيا عىل والتاكلب احلياة

 شعورمه اىل وابلنظر. قوهمم من اكنوا السابقني ال نبياء وأ ن ارسائيل بين مقبة يه فلسطني أ ن حيسون

ال.  املرة هذه برسعة تأ ديب صفعة يتلقوا مل فاهنم هذا وادليين القويم  قليةل ثةل ابس تطاعة يكون فكيف وا 
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 صفعة يتلقوا أ ن دون صوب لك من يطوقوهنا اذلين العرب من الهائل امجلع ذكل وسط تعيش أ ن الناس من

 .واملسكنة اذلةل علهيم وترضب رسيعة

*  *  * 

 : سؤال

آية هناك هل  يف جتول ش هبة فان. الكرمي القرأآن سور من سورة أ ية ويف الارض، كروية عىل تدل كرمية أ

 اطراف عىل حيافظ اذلي مفا البحار حتدها حكومة لك ارايض أ ن وحيث كرويهتا، او تسويهتا حول فكري

 .الواسعة؟ البحار هذه

 امريداغ من عيل املال

 :اجلواب

 بكروية قبلوا قد الاسالم علامء ان علام  . املسائل من شاهبها وما املسأ ةل هذه النور رسائل حلّت لقد

 .كرويهتا عدم عىل الكرمية الآية يف السطح ورود يدل وال. ادلين ختالف ال واهنا الارض،

 ىف يرسي والرشط اجملهتدين، دلى الصالة يف رشط القبةل اس تقبال وان هذا
#557 

 رشعا   والقبةل. الارض بكروية ميكن امنا وهذا والسجود، الركوع يف القبةل اس تقبال يلزم ذلا الاراكن، مجيع

 اراكن يف القبةل فاس تقبال. الفرش اىل اسفلها من ومتتد العرش اىل الكعبة فوق من يصعد نوراين معود

 .ذكران كام نورانيا   معودا   القبةل وبكون الارض رويةبك يكون امنا الصالة

 النوريس سعيد

*  *  * 

 س بحانه ابمسه

ّبح   ِاالّ  يَشء   ِمن   َوِان  ) ِدهِ  ي س َ  (حِبَم 

 وبراكته هللا ورمحة عليمك الّسالم

 !الصديقني الاعزاء اخويت

 أ لف من خريا   لمك القدر ليةل علجي ان تعاىل ونسأ هل املبارك رمضان شهر حلول وارواحنا قلوبنا لك من نبارك

آمني. شهر آمني.. ابلعبادة املقيض العمر من س نة مثانني حمك يف منمك س بحانه ويقبلها.. أ  .أ
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 هذه خريات من حل رمنا   عنا ا فرج لو اذ. مجة وفوائد كثري خري فيه العيد اىل هنا بقاءان ان اعتقد انين: اثنيا  

 شهر هو اذلي رمضان شهر املبارك الشهر هذا يف دنيوية ابمور نشغلس ن  اننا عن فضال   اليوسفية، املدرسة

 .املعنوية حبياتنا خيل مما وهذا حبت، ا خروي

 يف اخويت اي ايضا   علممت لقد. اكرث وخريات كثرية افراح هللا شاء ان وس تكون هللا، اختاره فامي فاخلري اذن

 المتس   جدا   جزئية ابمور يتشبثون ذلا انفسهم، مبقوانيهن حىت علينا شئ وجدان يس تطيعون ال اهنم احملمكة

 جيدون ال حيث جدا ، خاصة جزئية وامور جزئية ماكتب يف فينقبون بعوضة جناح بقدر ولو بشئ القانون

 .لنا للتعرض سببا   تكون وس يةل العظمية النورية املسائل من

 انشغاهلم من بدال شأ ين من هيّونونف هل امهية ال اذلي بشخيص ينشغلون اهنم ويه اخرى مصلحة لنا ان مث

 لطالب ابلتعرض هلم الالهىي القدر يسمح فال. الانتشار الواسعة النور ورسائل الكثريين النور بطالب

 يشغلهم بل النور، ورسائل النور
#558 

 :واصدقايئ احصايب ومجليع لمك ابنّي  بدوري واان حفسب، بشخيص

 بل وجسد روح من امكل ما وبلك وامتنان رسور وبلك خشيص عىل الآتية املشقات جبميع ارضـ  انين

 هجمن فان رخيصة ليست اجلنة ان فكام. انمت وسالمتمك النور رسائل سالمة سبيل يف الامارة، بنفيس حىت

 .احلاجة عن زائدة ليست كذكل

 س ننتقم املتسرتون اعداؤان بنا يزنلها اليت املظامل فان برسعة، عابرة وماضية فانية ومشقاهتا ادلنيا اكنت وملا

 .ادلنيا يف مهنا وجزء الكبى احملمكة يف وذكل ضعف، مبائة بل اضعافها بأ ضعاف ثأ ران ونأ خذ مهنم

 .حاهلم عىل نأ سف علهيم والغضب احلقد من بدال   فنحن

 والعناية الالهية املقادير به جتري ملا والاستسالم هللا عىل  التولك فعلينا هذه، يه احلقيقة دامت  مفا

 اجلزيل، والشكر امجليل ابلصب والتحيل احلذر، اخذ مع. القلق يساوران ان دون من حتمينا، اليت الالهية

 املبارك الشهر لهذا املباركة الاايم يف هنا اخوتنا مع املباركة واملسامرة الالفة ووشاجئ احملبة اوارص وشدّ 

 ابالوراد والانشغال الوثيق، والرتابط يلامجل  والسلوان اخلالصة الاخوة من جوّ  يف وقضائه رمضان، شهر

 الفانية العابرة اجلزئية املضايقات هبذه الاكرتاث عدم وحماوةل الالف، اىل الثواب يرفع اذلي الشهر هذا يف

 .يشاء من هللا يؤتيه عظمي حظ وذكل العلمية، بدروس نا الاهنامك بل

 فتوحات للمعارضني حىت واس تقراءها العسري انالامتح هذا يف جيدا   تأ ثريا   املؤثرة النور دروس وان هذا

469



 .وقميهتا امهيهتا لها نورية

 وسرتمه)...(  والس امي ذكل اىل حاجة ما دون النور طالب من طالبا   كونه اخواننا بعض اناكر ان: حاش ية

 اىل انتدعو السابقة خدماهتم ان االّ .  سئ معل انه رمغ رضورة، دون من السابقة اجلليةل النورية خلدماهتم

 .مهنم الاستياء وعدم عهنم الصفح

 النوريس سعيد

*  *  * 
#559 

 س بحانه ابمسه

ّبح   ِاالّ  يَشء   ِمن   َوِان  ) ِدهِ  ي س َ  (حِبَم 

 !الصّديقني الاعزاء اخويت

 فهيا القدر ليةل وقوع واحامتل ابلعبادة، امللئ العمر س ين من ونيفا   مثانني املرء تكسب املقبةل الليايل ان: اوال  

( رمضان من الاواخر العرش يف القدر ليةل حتّروا) الصحيح احلديث يف ماورد حسب وارد
1
 اذن فعلينا 

 .علهيا املثابة الاماكن هذه مثل يف والس امي عظم  سعادة فهىي المثينة الفرصة هذه الغتنام السعي

آمن من) مبضمون: اثنيا   ( احس نه شئ   لك من واخذ) احلكمية القاعدة حسب وكذا( الكدر من أ ِمنَ  ابلقدر أ

 (الالباب اولوا مه واولئك هللا َهدامه   اذلين اولئك أ حس نه فيتّبعون القول يس متعون اذلين) تعاىل قوهل وكذا

 .(17: الزمر)

 امجليل والوجه شئ لك من احلس نة اجلهة اىل ننظر ان علينا السابقة والقواعد اجلليةل الآية هذه حفسب

 مرضة يه بل الهيا، لنا حاجة ال اليت العابرة القبيحة احلاالت من يعين ال مبا بناقلو  تنشغل ال ليك منه املبرش

كر ولقد. والانقباض الضيق تورث . الآخر يغادرها بيامن احلديقة احدهام يدخل رجالن: "الثامنة اللكمة" يف ذ 

  ويراتح فينرشح ديقة،احل يف امجليةل الاش ياء من شاهبها وما الازاهري اىل ينظر اذلي هو السعيد فاحملظوظ

 الغثيان فينتابه التنظيف، عن لعجزه الفاسدة القذرة الامور يف نظره حيرص الشقي الآخر بيامن وهينأ ،

 ...هكذا ويرتكها احلديقة، يف ينرسّ  ان من بدال   ويتضايق

 اش ياء فهيا ة،حديق مبثابة يه اليوسفية املدرسة والس امي احلالية البرشية الاجامتعية احلياة صفحات وان هذا

 من امجليةل ابالمور نفسه اشغل من فالكيّس. جنب اىل جنبا   ومفرحة حمزنة امور وفهيا معا   وحس نة قبيحة

 .والقلق الشكوى موضع يف وينرسّ  ربه فيشكر. مهنا والفاسدة ابلقبيحة يعبأ   ان دون
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 النوريس سعيد

*  *  * 

--- 
1
 .1118 - 1119 برمق القدر ليةل فضل ابب الصيام كتاب - مسمل ،1 - القدر ليةل فضل كتاب - البخارى حصيح انظر  

#560 

 !الثابتني الصادقني الاعزاء اخويت

 الليةل وانرسرت الفرح متام فرحت بدوري واان. برسعة جرحنا مضدمت فلقد وقليب، رويح بلك اابركمك

 احلقيقي الاخالص رسب  والقلوب الاذهان وتزود تتوسع "الزهراء مدرسة" ان املعلوم ومن. ابلشفاء

 يف الامور هذه بنرش وتقوم النور، دائرة مضن وذكل التام والتواضع الااننية وترك اجلادة والتضحية

 املشاعر من يتودل ما املتينة الاخوية والعالقة القوية ادلروس تكل يفسد االّ  اذن فالبد. الاوساط

 هذا يف انحص خري "الاخالص" ملعة ان. بينمك فامي  ادّللّ  وال اجلزئية منهتى  يف عابرة امور من  والاحاسيس

 .اجملال

 طالهبا، بني الراوبط وزعزعة النور رسائل وتش تيت لرضبنا رهيبة خطة احلارض الوقت يف وضعت   وقد

حداث الطالب بني اجلفاء ابلقاء وذكل آمة وا   املرشب اختالف حيث من الفرقة واجياد بيهنم فامي السأ

 ...والفكر

 النوريس سعيد

*  *  * 

 !رأ فت الس يد العزيز ايخ

 عرشين طوال النور مسكل يف العظمية خدماتمك وبرشف القرأآين، ارتباطمك وحبق العظمي، القرأآن حبرمة

 ابلنس بة جفيع أ لمي انه االّ  - ظاهرا   - جزئيا   شيئا   كونه رمغ رهيب فهو وخسط، جهر من بينمك ما ارفعوا.. س نة

 اخويت اي ختلوا. وافنائنا ال ابدتنا يسعون اذلين املتسرتين للمنافقني عظمي عون فهو. ادلقيقة احلالية الوضاعنا

لقاء الشبيه بعض، عن بعضمك استياء عن  اذ. عهنا التخيل عن الآخرين وامحلوا البارود، يف الرشارة اب 

آنية وابخلدمة بنا الرضر يلحق أ ن قوي احامتل هناك ذكل خبالف  حق بسبب ابالرطال والاميانية القرأ

 .درهام   يعادل ال خشيص جزيئ

هانة أ شد احدمك أ هانين اذا أ نه ابهلل مقسام   اطمئنمك واين  ومل لكيا ، خشصييت كرامة من وحطّ حتقري، واش نع ا 
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آنية اخلدمة عن - نفسه الوقت يف - يتخلّ   حقي، عن هل واتنازل عنه اصفح فانين والنورية، والاميانية القرأ

 .منه ياءالاست  لعدم واسع  وا صاحله،
#561 

 اذلي التدلل عن وختلوا. فورا   تصاحلوا الاخوة، بني فامي جزئيا   جفاء   يس تغلون اعداءان ان تعلمون دممت مفا

الّ . بليغ رضر فيه بل هل، معىن ال  .الاميانية خلدمتنا جس امي   رضرا   س يكون وا 

 .هللا ابذن ومتّدان فستسعفنا لنا، نياملفارق الضائعني بدل الكثريين لنا وهبت قد الالهية العناية اكنت وملا

 النوريس سعيد

*  *  * 

 س بحانه ابمسه

 !الصديقني الاعزاء اخويت

 ارَغوا لقد. كثرية رحامت حتمل الظاهرة املشقات ان. رعايهتا وحتت الالهية العناية ظل يف فنحن! تقلقوا ال

 ."النوريني" من أ صبحت قد ءاخلبا قلوب ان شك ال.. الرسائل من جزءا   هيّونوا ان عىل اخلباء

 النوريس سعيد

*  *  * 

 س بحانه ابمسه

 اىل ابلعودة الآخرة يرتكون وال والاضطراب القلق مهنم ينال ال اذلين الثابتني الصديقني الاعزاء اخويت

 !الفانية ادلنيا

 راض   اان كام ينشاكر  راضني كونوا بل قضيتنا، دائرة توس يع يف لرغبهتم اخرى مدة هنا بقائنا من حتزنوا ال

 هذه مثل يف الاخروية بمثراته البقاء وينال الزوال، حنو اخلط  حيث بل يتوقف ال العمر اذ شاكر،

 قراءة اىل اخلباء هيئة علامء اضطر: مفثال  . تتوسع النور رسائل دروس دائرة ان عن فضال   املعتكفات،

 ا فرج اذا فامي - هجتني أ و جبهة ـــ الاميانية دمتناخل نقيصة ورود احامتل هناك ان علام   ابمعان، "النور رساج"

 .الفرتة هذه يف عنا
#562 

 - اهجدوا كذكل وانمت. بكثري منمك اكرث املضايقات اقايس انين من ابلرمغ السجن مغادرة يف ارغب ال انين

 النور ئلرسا ابس تنساخ الاش تغال مع هنا احلياة منط عىل والتعود والتحمل الصب عىل - املس تطاع حسب
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 .والرسور السلوان لتجدوا ودراس هتا

 النوريس سعيد

*  *  * 

 !الصديقني الاعزاء اخويت

 هللا نسأ ل. مسموحا   حرا   اليه السفر اكن لو الس نة هذه يف احلج فريضة الداء يسافر منا عدد اكن رمبا: اوال  

 كثواب عظامي   ثوااب   والنورية الاميانية خدمتنا ومينح فعال ، احلج اىل سافران وك ننا هذه نياتنا يقبل أ ن تعاىل

 .واملشقات ابملضايقات املليئة الاحوال هذه نعاين وحنن احلج

 بيان للقلب الآن وخطر. الالكم هذا كرران لقد. الكرمي للقرأآن وحقيقي قمي تفسري النور رسائل ان:  اثنيا  

 .احلقيق  معناه وضوح لعدم وذكل حقيقة

 :نوعان التفسري

آن عبارات معاىن وتثبت وتوحض تبني الىت املعروفة تفاسريال : الاول  .ولكامته ومجهل الكرمي القرأ

 ابحلجج مدعام   اثباات   الكرمي، للقرأآن الاميانية احلقائق واثبات وبيان ايضاح هو: التفسري من الثاىن القسم

 .جدا   كبرية امهية القسم ولهذا. الواحضة والباهني الرصينة

الّ . احياان   مجمال   تناوال   التفسري من ال خري النوع هذا تتناول فاهنا واملتداوةل روفةاملع التفاسري اما  رسائل ان ا 

آن معنوي تفسري فهىي. مبارشة لها اساسا   القسم هذا ا ختذت النور  الفالسفة اعىت تلزم حبيث الكرمي للقرأ

 .وتسكهتم

 النوريس سعيد

*  *  * 
#563 

 س بحانه ابمسه

 !يقنيالصد الاعزاء اخويت

 ويعقد يشاء ما للصحف حمرر لك يكتب حبيث الاوساط، يف ا رضارا   اكرث النور ورسائل حنن هل ترى

 وس يةل املسلمني دلى تكون فال ادلينية الرتبية انعدمت اذا واحلال احد؟ مداخةل دون اجامتعا   صنف لك

 حقا   - دلينه التارك - املسمل وديهت ال كام اذ حدود، حتدها ال اليت والرشوة املطلق الاستبداد سوى لالدارة
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 ارهابيا ، فوضواي   بل قط ش يوعيا   يكون ال كذكل بعيدا ، ضالال   ويضل ملحدا   يكون بل يتنرّصحقا   وال

 .املطلق ابالستبداد االّ  ادارته ميكن ال وعندئذ  

. والوطن لالمة السعادة واحراز والنظام ال من واقرار الادارة ملعاونة نسع  فاننا النور طالب حنن اما

 تسع  أ ن لها الالزم بل للحكومة فال وىل. والوطن الامة اعداء ملحدون ارهابيون مه جياهبوننا واذلين

 .علينا والتعدي لنا التعرض ال ومعاونتنا محلايتنا

 النوريس سعيد

*  *  * 

 س بحانه ابمسه

 !الصديقني الاعزاء اخويت

 النور طالب من وامثاهلم وبرهان جالشقان عائةل رادوأ ف وأ دمه رأ فت من لك عن الافراج ان: اوال  

 .احملمكة لها تتعرض فال حمظورا ، ليس النور رسائل انتشار أ ن عىل يدل النارشين،

 .مجعية وتشكيل حتزب وجود بعدم الاقرار عىل عالمة انه مث

 لقراءهتا، عامة دعوة ثابةمب  يه امنا واسع ميدان يف النور رسائل اىل الانظار وجلهبم قضيتنا مدة اطاةل ان مث

 الاميان واهل حنن لكسبنا وس يةل ويه.. قراءهتا يف الرغبة املش تاقني السامعني دلى يثري لها رمسي واعالن

 مشقاتنا تفوق اليت العظمية املنافع
#564 

 اذلرية بةلاكلقن  - الارض يف دائرة اوسع يف الزنيه الامياين ادلرس هذا مثل تأ ثري اىل اشارة ويه..  درجة مبائة

 .الزمان هذا يف الرهيبة الضالةل جيوش تش نه رشس قاس   شامل لكي جهوم ازاء هللا شاء ان -

 النوريس سعيد

*  *  * 

 س بحانه ابمسه

 !صبى فيىض، محمد رأ فت،: الاوفياء الاعزاء اخوىت

 حقوق ول جل املبارك، العيد هذا وبركة النور، رسائل ل جل خالصا   رجاءا   فارجومك قلبيا   اخطارا   تلقيت لقد

 ينفذون اعداءان الن. الغائر اجلديد جرحنا لضامد الثالثة الاخوة اهيا اسعوا: بيننا فامي السابقة الاخوة
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 :علينا اثنتني خطتىن

 .شأ ىن من الهتوين: اوالها

 .رسوخ  مع والس امي بينمك فامي والاستياء والاعرتاض الانتقاد روح بنرش بيننا، فامي اجلفاء بث: اثنيهتا

 عظمية خيانة عليه الالكم الن. عليه الالكم من اخاف فاىن وخطأ   تقصري الف خلرسو اكن لو: لمك اعلن اىن

 اذلين لصاحل ويكون ابذلات، وعيلّ  مبارشة، النور رسائل عىل الالكم يعىن حيث. احلارض الوقت يف

 اايه يذيقونىن اذلى التعذيب من قناعة عىل واىن. مدفأ ىت جّفرت حد اىل عظمية خيانة فهو. اس تضعفوان

 رهيبة اصابع ان. كبري رضر فيه بل قط، مغزى هل ليس واذلى بينمك، فامي الرتابط احنالل من انجت مؤخرا  

. هذا عيدان يف واحلزن الباكء اىل  اخوىت اي التدفعوىن. السادسة الردهة يف والس امي السجن يف هنا تتدخل

 .قلبيا   صلحا   فورا   تصاحلوا

 نورىسال  سعيد

*  *  * 
#565 

 !الصديقني الاعزاء اخويت

 حيصلون لفوائد أ خّرهتم قد الالهية العناية ان االّ  اليوم، اخواننا من ثالاث   او اثنني سبيل خيلوا ان اريد كنت

 معا   وجودان ل ن جدا   رضوري بل رضوري، يوما   عرشين من يقرب مبا هذا وضعنا يف بقاءان ان بل. علهيا

 أ دعية من اكمال   حظنا ولنأ خذ واملعنوية، املادية وراحتنا وخلدمتنا النور ولرسائل لنا رضوري العيد هذا يف

آنقرة" اىل املرسةل النور رسائل ولنجاة احلجاج،  كوننا عىل يشفقون اذلين عدد ولزتايد املصادرة، من "أ

 عن ابلرىض والامة الوطن خبونة نس تجري ال اننا عىل جحة وليكون النور، مسكل يف فينسلكوا مظلومني

 .حاليا   ترتكب اليت العظمية الاخطاء

 النوريس سعيد

*  *  * 

 !الاوفياء الاعزاء اخويت

 وان. والقالقل والاضطراابت والاوهام ابلش هبات الطاحفة الفرتة هذه يف لنا ماكن أ فضل هو السجن

 ال بشلك نفسها تس تقرئ النور رسائل دامت ما اذ. هللا ابذن الافراج وهلم لنا س تكسب النور رسائل
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 وتدفع جدا ، كثريين معارضني وازاء احمليطة، الصعبة الظروف هذه خالل الواسعة ادلرجة هذه واىل هل مثيل

لهية العناية بفضل تذللهم اىل اجملال تفسح وال السجن، يف لالسالم العمل من ش ىت انواع اىل طالهبا .. اال 

 .هذا اىل والاطمئنان وى،الشك بدل هلل الشكر ابداء ملكفون اذن فنحن

 مشيئة يف أ تدخل فال. والاطمئنان القناعة هذه من انبع الشديدة واملضايقات الشدائد مجيع حتميل فان

 .هللا

 النوريس سعيد

*  *  * 
#566 

 س بحانه ابمسه

 !الاوفياء الاعزاء اخوىت

 .خبط  املكتوبة خيتنس عىل الاخرى النسخة اخطاء حصحوا. للمدير والاخرى يل، النسختني، احدى ان

 الثاىن املقام والس امي عالية قمية ذات اهنا وجدت املرة، هذه "الكبى الآية" رساةل اطالع كنت وعندما

 .اس تفادة امىا مهنا اس تفدت وقد. اخلتام يف املعنوية واحملاورة

 التصحيح اثناء طالعةامل اخواننا من اثنان وليتوىل الآخر، الهيا وليس متع احدمك ليقرأ ها تس تفيدوا، ان فالجل

 .العمل عن عاطلني واليظلوا

 عن معطةل والتبق  تضيع، االّ  جيب وغريها هنا املوجودة واملاكتيب ىب اخلاصة "العارشة اللكمة": اثنيا

. "جيالن" اىل ومراقبهتا نظارهتا عهدت فلقد. القراءة
1

 

 النورىس سعيد

*  *  * 

 س بحانه ابمسه

 !بتنيالثا الصديقني الاعزاء اخويت

 واطالق. التأ خري هذا يف يرغب قليب اكن فقد. هللا اختاره فامي واخلري خري، فيه قضيتنا تأ جيل ان: اوال  

 بينمك، فامي السلوان بث اىل هللا شاء ان - التأ خري هبذا - وس توفقون. كذكل يس تدعيه النور رسائل حرية

 ومطالعهتا النور رسائل كتابة واىل طيبة، تجلسا واقامة علمية مذاكرة واىل املعنوية، الروح تقوية واىل
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 .ابقية خادلة ساعات اىل الفانية الساعات هذه تبديل واىل. رمحة اىل وحتويلها الزمحة نقطة ازاةل واىل

 زمزم، ماء ويه العيد حالوة اليمك ارسل فاان ذلا للمحمكة، املؤقت املزنل يف جرت قد ابلعيد هتانينا ان: اثنيا  

 قرية وعسل "زبري الاخ" قونية ينةمد رائد به اىت

--- 
1
آفيون لوالية التابعة امريداغ مواليد من    انتقل. معره من عرشة احلادية يف وهو النورىس الاس تاذ الزم. 1511 س نة أ

 .املرتمج - س يارة حادثة اثر 1511 س نة هللا رمحة اىل

#567 

 زمزم، ماء فيه صبوا مث جيدا   رجوهو  العسل وعاء يف املاء ضعوا. عندي عظمي مغزى هل اذلي "نورس"

 .مريئا   هنيئا   وارشبوه

 النوريس سعيد

*  *  * 

 س بحانه ابمسه

 !الصديقني ال عزاء اخواين

رح لقد  :ماييل سأ لوين فقد. جدا   هام مصدر من هام، مغزى ذو سؤال عيلّ  ط 

 أ ن وبعد الصدد؛ هبذا ابلباءة حمكها أ صدرت حمامك ثالث بشهادة وذكل مجعية؛ لس مت انمك من الرمغ عىل

 ان الهناية يف لها وتبنّي  عاما ، عرشين طوال والتجسس الرصد هممة عاتقها عىل والايت ست أ خذت

 طالب) تربط اليت العالقة فان لكه، ذكل من الرمغ عىل.. اساسها من خمتلقة واهنا الهتمة، بتكل لمك العالقة

 تكل وحل املسأ ةل هذه ابيضاح تفضلمت فهال.. هيئة وا مجعية اي يف نظري لها اليوجد ببعض بعضهم( النور

 :قائال   فأ جبهتم املعضةل؟

 ينمتوا ان عن بأ نفسهم يربأ ون واهنم خاصة.. يكونوا ولن مجعية، ش به او مجعية ليسوا( النور طالب) ان نعم،

 ياس يةالس   املنافع كسب مس هتدفة جامعية، او خشصية ل غراض تتشلك اليت امجلعيات من النوع ذكل اىل

 من القداىم الوطن هذا ابطال واحفاد وبنات ابناء ان بيد - سلبية ام املنافع تكل اكنت اجيابية - ادلنيوية او

 الشهادة، مرتبة نيل سبيل يف - والرىض املرّسة بكامل - الارواح ماليني قّدموا اذلين الاسالم، فدائيي

 اخامه دفعت اليت اخلارقة العالقة تكل أ ظهروا حىت والفداء التضحية تكل روح من حظا   ورثوا قد اهنم البد

 :"دنزييل" حممكة امام القول اىل الضعيف العاجز هذا
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 ."ايضا   رؤوس نا لها فداء برؤوسهم، الابطال ماليني افتدهتا اليت احلقيقة ان"

ايها اتراك   احملمكة، وأ سكت ابمسهم، امجلةل هذه قال  .وذهول وتقدير حرية يف ا 

الّ  يريدون ال هلل خملصني خالصني حقيقيني فدائيني النور بطال يف ان مبعىن  ا 
#568 

 والزندقة والافساد الضالةل واهل والش يوعيون املاسونيون جيد فمل. الآخرة واحلياة رضاه ونيل وهجه

 والطاش ناق والاحلاد
1
 ابحلكومة فغرروا النوريني اولئك دلحر وس يةل اخلطرة، املنظامت من وامثاهلم 

 شيئا ينالون فال! اعامهلم حبطت أ ال.. شوكهتم وكرس تش تيهتم بغية مطاطة قوانني بوساطة عدليةال ودوائر

 .والاميان للنور املضحني الابطال عدد لزايدة وس يةل س يكونون بل هللا ابذن مهنم

 النورىس سعيد

*  *  * 

 !الصديقني الاعزاء اخواين

 :أ مس جرت ابليت شبهية س نة، أ ربعني قبل حماورة من ماجرى لمك سأ ذكر

 اكن ذلا. والفداء التضحية مرتبة بلغت حىت اس تاذمه مع جدا   وطيدة "القدمي سعيد" طالب عالقة اكنت

 وفدائيو ال رمن عصاابت هبا تقوم اكنت اليت الكثرية للفعاليات التصدي من يمتكن "القدمي سعيد"

 .ما درجة اىل مهحدّ  عند يوقفهم اكن بل( بتليس) و( وان) مدينة حوايل يف الطاش ناق

 جنب اىل جنبا   اكنت الكتب اذ - املعسكر مايش به اىل مدرس ته وحتولت املاوزر بنادق لطالبه وجد وحيامن

 بل دينية مدرسة ليست هذه": وقال.. املنظر هذا وشاهد فريق برتبة عسكري قائد حرض - البنادق مع

 منا حفصلوا(. بتليس) حادثة جراء من شكوكال  ساورته ملا "بنادقه امجعوا": قائال   وأ مر "عسكرية ثكنة

 وعىل.. مهنم بناديق فاسرتجعت الاوىل، العاملية احلرب اندلعت شهرين حوايل وبعد بندقية، عرشة مخس

 ..حال لك

 :سأ لوين والاحوال املواقف هذه وملناس بة

 عنمك بعيدا   وتفرقوا معمك الاحتاكك جتنبت اهنا حىت ختشامك، رهيبني فدائيني متكل اليت ال رمن عصاابت ان

 .هكذا؟ ال مر يكون حىت فيمك اليت القوة ما ترى. "وان" يف "أ رك" جبل يف الناس اعزتلمت ملا

--- 

478



1
 .املرتمج ."انرتانيك" رجالها ابرز من العامثنية، الارايض داخل ارمنية دوةل تشكيل اس هتدفت فدائية منظمة  

#569 

 :أ جيهبم فكنت

 دنيوية حياة عىل احلصول سبيل يف هبا يقومون امنا اخلارقة، البطوالت هبذه ومونيق اذلين ال رمن فدائيي ان

 فان هؤالء، جنابه اذ وحنن.. سالمهتا عىل وللحفاظ صغرية، لقومية مؤقتة مصلحة كسب ول جل فانية،

 المة اجيابية مصاحل كسب والجل خادلة، ابقية حياة عىل احلصول سبيل يف يسعون اذلين الطالب

 الطالب هؤالء ان فيه الشك مفا. اليتغري واحد ال جل ابن ايقنوا اذلين ومه العظمية السامية مالاسال

 بضع اليعدو بعمر احملتوم، وبأ جلهم حبياهتم يفدون الامر لزم اذا بل. الفدائيني اولئك عن اليتخلفون

 سالمة عىل اظاحلف سبيل ويف اخلادل، العمر من الس نوات مباليني الفوز سبيل يف ظاهرية، س نوات

 .واعزتاز خفر وبلك تردد، دون يفدوهنا.. ال تقياء املؤمنني الناس من مليارات

*  *  * 

 !والوفاء الشفقة ذوي الاعزاء اخواين

 اشعر احلاالت هذه مثل ففي. اعصايب ويف رأ يس يف سواء( الزاكم) الرحشة أ ثر يومني منذ عيلّ  اش تد لقد

 مضايقة العجيب والتجريد الانفراد وحشة ضايقتين ولكن بلقاهئم والتسيل ابالصدقاء الانس اىل حباجة

 .الصورة هذه عىل شكوى القلب اىل فورد شديدة،

 والاميان؟ القرأآن سبيل يف خلدمتنا فائدته وما التعذيب؟ هذا ِلمَ 

 :الآيت اليوم، هذا صباح للقلب ا خطر وجفأ ة

 النحاس، عن اذلهب ليخلص عدة مرات حملكا يف ادلقيق ومتيزيمك القايس، الامتحان هذا دخولمك ان

 ومن ودسائسها الامارة نفوسمك حظوظ بقاء مدى ملعرفة ظاملة بتجارب وانحية جانب لك من واختبارمك

 مسح ذلا واحلقيقة، احلق لوجه خالصة يه اليت خلدمتمك جدا   رضوراي   اكن ممحصات، بثالث متحيصمك مث

 جتاه كهذا، امتحان ميدان يف السامية، اخلدمة هذه عن الاعالن نال به، الرابنية والعناية الالهىي القدر

آنية اخلدمة هذه ان: يفهمون الناس جعل.. جحة بأ تفه يتشبثون ظلمة عنيدين معارضني  احلق من انبعة القرأ

 أ اننية وال خداع وال حيةل تداخلها وال مبارشة، واحلقيقة
#570 

 هذا لوال هبا يثقون املؤمنني عوام اكن ما اذ خروية،وا دنيوية منافع وال خشيص غرض وال غرور، وال
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 املؤمنني خواص ويراتب. وخيدعوننا بنا ليغرروا يقولون رمبا: يقول حاهلم لسان اكن حيث الامتحان،

 يفعهل كام لالجعاب، ونيال   هبم الناس لثقة وكس با   معينة، مقامات اىل وصوال   هكذا يعملون رمبا: ويقولون

 عنيد اعىت حىت اضطر الابتالء، بعد ولكن. ابخلدمة يثقون ال وعندئذ. املعنوية املقامات أ هل بعض

 .هللا شاء ان أ لف رحبمك فان واحدة مشقتمك اكنت ان ذلا. ابالمر التسلمي اىل مراتب

 النوريس سعيد

*  *  * 

 س بحانه ابمسه

 !الصديقني الاعزاء اخويت

 روس يا يف أ رسي اثناء وقعت اليت احلادثة اعالن ان
1
 رمغ واقباهلم الناس توجه من زيّد قد اجلريدة، يف 

 أ مس قالوا قد رمسيني اشخاص ثالثة ان: احلراس رئيس قال وقد. عنّا الناس لتجنيب والسعي املنع شدة

 يتجمع النافذة من سعيد يظهر عندما: يب والس امي بنا الاهاانت ال نزال املؤيدين من ومه السجن فناء يف

 .اخرى اىل ردهته بّدلوا واالّ  النافذة، امام يقف االّ  فعليه .اليه وينظرون الناس

 افراح اىل - هللا شاء ان -  وس تتبدل. اكنت همام املضايقات أ حتمل أ ن قررت فلقد! هتمتوا ال! اخوىت

 .دعواتمك ببكة ومرسات

 اعمل اكن مل انين االّ . احلادثة يف يل شاهد وجود لعدم بياهنا يف افّصل مل ولكن. حصيح احلادثة تكل اصل ان

 لكم من الرويس القائد قاهل  ما ايضا   اعرف ومل. بعدئذ   ذكل وعلمت ال عدايم، أ توا قد اجلنود من مفرزة ان

 قاهل ما اذن فهم قد هبا، "اجلريدة" أ خب واذلي احلادثة اثناء يف حارضا   اكن اذلي املسمل فالنقيب. ال رضايئ

 ."معذرة": مكررا   الرويس القائد

--- 
1
 املرتمج - الرويس للقائد النوريس الاس تاذ قيام عدم املقصود  

#571 

 الانشغال يه وظيفتنا ان مبعىن وخّفت، املضايقات تضاءلت النور برسائل انشغلت لكام انين! اخويت

 .ابلشكر والتجمل ابلصب التحيل مع العابرة، ابالمور الاهامتم وعدم النور برسائل

 النوريس سعيد

*  *  * 
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 الزمان لبديع العقول حتري ةجسي

 (.احملايم صاحهبا بقمل 1547 الاول ترشين 19 يف ابس تانبول الصادرة "الس نة اهل" جمةل يف نرش املقال هذا)

رحت عندما  نفسه اليوم يف ايضا   الزمان بديع وقع الاوىل، العاملية احلرب يف "بتليس" موضع يف وا رست   ج 

 ."لباكو" التابعة "اننكون" جزيرة اىل وا رسلت   س يباي، يف رسىلال معسكر اكب اىل فا رسل. أ سريا  

 - احرتاما   الارسى هل يقوم - للتفتيش املذكور املعسكر نيقوالفيج نيقوال يزور عندما الاايم من يوم ففي

 امامه من ومير فريجع العام، القائد نظر يلفت مما  به، هيمت وال ساكنا   حيرك ال الزمان بديع امام من مير وعندما

 :مرتمج بوساطة الآتية احملاورة بيهنام وجتري امامه، يقف الثالثة املرة ويف.  ايضا   به يكرتث فال اخرى، حبجة

 عرفين؟ أ ما -

 .القفقاس جلهبة العام والقائد القيرص خال نيقوالفيج، نيقوال انه عرفته لقد نعم -

 الاهانة؟ قََصد اذن ِفملَ  -

 .عقيديت به تأ مرين ما فعلت وامنا. به هتناس  مل انين. معذرة! لك -

 العقيدة؟ تأ مر ذا وما -

 مقت قد انين فلو. حيمهل ال ممن أ فضل قلبه يف الاميان حيمل فاذلي الاميان، قليب يف امحل مسمل عامل انين -

 .هل امق مل ولهذا. لعقيديت الاحرتام قليل اذن لكنت احرتاما   هل
#572 

 فليشلّك  والقيرص اميت وأ هان جييش وأ هان أ هانين قد يكون عيلّ  الاميان عدم صفة ابطالقه فهو اذن -

 .اس تجوابه يف للنظر عسكرية حممكة حاال  

 عىل لالحلاح والمنساويون والاملان الاتراك الضباط ويأ يت ال مر، هذا عىل بناء عسكرية حممكة وتتشلك

الّ  منه العفو وطلب الرويس القائد من ابالعتذار الزمان بديع  اىل الرحيل يف راغب انين": ابلآيت أ جاهبم انه ا 

 حفسب سفر جواز اىل حباجة فاان.  وسمل عليه هللا صىل الكرمي الرسول يدي بني واملثول الآخرة دار

 "...امياين خيالف مبا امعل ان اس تطيع وال. للآخرة

 .النتيجة منتظرين الصمت امجليع يؤثر الالكم هذا وجتاه

هانة مادة مبوجب الاعدام قرار ابصدار ااعامله احملمكة وتهنىي  مفرزة وحترض. الرويس واجليش القيرص ا 

: اببهتاج هل قائال   الرويس الضابط اىل الزمان بديع ويقوم. الاعدام ساحة اىل ل خذه رويس ضابط يقودها
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 .واجيب الؤدي فقط دقيقة عرشة مخس يل  امسحوا

 :وخياطبه نيقوالفيج يقوالن  حيرض الصالة، ادائه واثناء الوضوء اىل فيقوم

هانيت، قصد هذا بعملمك مقمت انمك اظن كنت. املعذرة منك ارجو ـ -  حبقمك، القانونية الاجراءات فاختذت ا 

 قرار ابطلت ذلا. عقيدتمك به تأ مرمك ما وتنفذون اميانمك، من العمل هذا تس تلهمون انمك ادركت الآن ولكن

 رجايئ واكرر. ازجعتمك فقد املعذرة ارجو. وتقوامك لصالحمك جعابوا تقدير لك تس تحقون انمك. حبقمك احلمك

 .املعذرة ارجو: مرارا  

 احصابه احد عهنا أ خب مجيعا   للمسلمني حس نة قدوة يه اليت الرفيعة السجية ادلينية،وهذه العزة هذه ان

 .للحادثة عيان شاهد واكن نقيب، برتبة وهو ال رس، معسكر يف

. مين اختيار دون ابدلموع عيناي اغرورقت ىتح هذا عرفت ان  ما واان
1

 

 زابسو الرحمي عبد

*  *  * 

--- 
1
 غالية عبا   تتضمن الهنا هنا أ درجت فاهنا اجلريدة كتبهتا الىت الفقرة هذه بأ دخال يأ مران مل اس تاذان ان من الرمغ عىل  

 (خرسو. )الاهامتم وتثري املشاعر وتس تجيش

#573 

 !اخويت

 ثالث: ويه الطعام حصة من يل وقع ما اليمك ارسلت الهدية، من ولترضري لطعام،ا عن شهييت النقطاع

 عىل عازما   كنت فقد. والسكر الشاي من وعلبتان التفاح، من وكيس العنب، من وسةل ادلهن، من قطع

: ةلقائ الزهراء مدرسة عيلّ  تسخط لئال قبلته وقد. ايضا   منه دليمك انه علمت ولكن لمك، هدية ما شئ ارسال

 ابمثاهنا ساشرتي ل نين املس تحقني واىل رخيصة ابمثان احملتاجني اىل املواد هذه بيعوا! هدييت من يأ لك مل

عهبا الزهراء وملدرسة وللشارين يل وشفاء   حقا   مباركة هدية تكون يك واخلزب، واللنب البيض  وليكن وش 

 .البيع أ مر "حفظي"و "جيالن" ويتوىل البيع، عىل املرشف "خرسو"

 النوريس سعيد

*  *  * 
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 !الصديقني الاعزاء اخويت

 :الآن قليب اىل ا خطر ارسي، حادثة حول اجلريدة يف نرش ما ملناس بة: اوال  

 ولكن. فاعتذر الاميان، عزة من ابديته ما ازاء غضبه وهّدأ   حدته عن ختىّل  قد للروس جبارا   قائدا   ان

 درجة مائة تفوق واليت اخلالصة القوية النور رسائل روسدل الاميان صالبة يرون اذلين الرمسيني املوظفني

ن: اقول خشيص، ابداها اليت الصالبة عىل  انر االّ  اذا   يطهرمه فال عنادمه، عىل وارصوا قلوهبم، تلن مل ا 

 فسد، اذا الكه ميكن ال  ادلهن ان حيث. العظمي اجلرم هذا يسعه ال احملدود القصري العمر هذا ل ن. هجمن

 .يفسدوا أ ن قبل مهنم الكثريين  انقذت قد النور رسائل تكون ان تعاىل نسأ هل واحلليب، نبالل خبالف

 النوريس سعيد

*  *  * 
#574 

 س بحانه ابمسه

 !الصديقني الاعزاء اخويت

 (:وهنا روس يا يف) ملرتني ارسي خالل وقعت عبة وذات حمرية معامةل بيان قليب اىل أ خطر لقد: اوال  

 احياان   علهيم ا لقي وكنت واحدة، ردهة يف الارسى ضباطنا من تسعني مع روس يا، يف قوصتورما، يف كنا

 كثريا   ذحب قد املتطوعني قائد الكردي هذا ان: وقال املوقف وشاهد الرويس القائد حرض يوم وذات. ادلرس

 .قطعا   امنعه هذا، ميكن ال هنا، س ياس ية دروسا   ويلق  الآن ويأ يت جنودان، من

 ابلقاء فسمح علهيا اس متر. واخالقية دينية بل س ياس ية، غري دروسمك ان يبدو: قال نييوم بعد ولكن

 .ادلرس

 :الثاين ارسي ويف

 س نة، عرشين طوال درويس اىل اس متع اذلي اخلواص اخويت احد عندي حيرض ان "العدلية" منعت

لقاء وحيسن  كيال اخلاصة وريةالرض  اموري يف يعاونين من يأ تيين ان كذكل ومنعت. مين افضل ادلرس ا 

 .مين درسا   يأ خذ

 غريها، درس لنا يبق مل أ نه عن فضال   غريها، من ادلروس تلقي اىل حاجة تدع ال النور رسائل ان واحلال

 .الطويةل املسأ ةل هذه ذكر عن شئ حال فقد حال لك وعىل... خيف  رس لنا وليس
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 النوريس سعيد

*  *  * 

 س بحانه ابمسه

 !الصديقني الاعزاء اخويت

 يوشع جبل يف ل نزوي دفعتين ابليت شبهية حاةل ويه اوثالث، ملرتني هممة روحية حاةل يل ت عرض

 احلياة من أ نسلّ  وجعلتين س نة ثالثني قبل ابس تانبول
#575 

 الطالب وهو معي، عبدالرمحن املرحوم ببقاء حىت امسح مل بل الاسالمية، احلمكة دلار الباقة الاجامتعية

 .الرضورية اعاميل بعض ينجز يك الرائد، وبطلها ورالن لرسائل الاول

 .اجلديد سعيد ماهية اظهر رويح انقالب يه اليت احلاةل تكل

 اتراك   يكون اذلي الثالث سعيد ظهور اىل اشارة اهنا واعتقد احلاةل، بتكل شبهية تباشري عندي بدأ ت والآن

 .لكيا   لدلنيا

 املعلوم ومن. ايلّ  حاجة هناك يعد فمل عين، بدال   هماميت نس يؤدو  الغيارى وطالهبا النور رسائل ان مبعىن

 مين افضل ويرشد يدّرس الثابتني طالهبا من طالب ولك النور، لرسائل اجلامعة الاجزاء من جزء لك ان

 .وامت

 النوريس سعيد

*  *  * 

 س بحانه ابمسه

 اجملموعات من اكرث امهية لها تعط  "الش باب مرشد" رساةل ان الامارات، بعض عىل بناء اخال انين:  اوال  

 الزاندقة اعدائنا ظهر قصمت قد "هو لفظ يف توحيدية نكتة" من فهيا ما ان فاعتقد. النور لرسائل الاخرى

 خيفيه الكثيف الرتاب اكن أ ن بعد خيفيه ان ما لشئ يعد فمل. الهيا يستندون اليت الطبيعة طاغوت وش تتت

 ال مبعىن. الشفاف الرقيق الهواء يف اخفاؤه ميكن ال التوحيدية كتةالن  تكل ظهور بعد ان االّ . ما حد   اىل

 وس ترصف. الارتدادي والمترد  العنادي ابلكفر العدلية ليغرروا اكنت، هجة اية يف نفسه خيف  ان يس تطيع

 .ابئرا   وجتعهل الهجوم هذا وس تفشل صاحلها، اىل العدلية انظار هللا ابذن النور رسائل
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 الصحفية املقابةل وكذا هنا احمللية اجلريدة او "الس نة اهل" جمةل يف سواء الفرتة، هذه يف ن رش ما ان: اثنيا  

 الاحباث - مىن بدال   - اقرأ وا. النور برسائل لالش تغال جيد اعالن مبثابة اصبح حبرارة، "زبري" اجراها اليت

 .هبا واعلموين يل، وتروق ختصنا اليت

 النوريس سعيد

*  *  * 
#576 

 بحانهس   ابمسه

 !وجيالن وابراهمي ومصطف  محمد الصديقني الاعزاء اخويت

. علهيا هللا وشكرت كثريا   هبا فرسرت. لطيفة اخوية جلسة يف الاربعة وانمت أ مس شاهدتمك لقد: اوال  

 يسرتق َمن هجتيمك يف هناك ان جفأ ة شاهدت ولكن. اجللسة يف معمك وك نين ورسور بفرح الهيا واس متعت

 معاين يغرّي  جاسوس بيهنم رمبا: قليب يف وقلت فقلقت. الزمان من ساعة نصف الاس امتع ودام اليمك، السمع

 لعدم املتلكمون الاخوة الهيم يتلفت وال. ابهامتم السمع يلقون اكنوا حيث قبة احلبة من فيجعل الالكم

 .أ نالش هبذا جوااب   اليمك فكتبت. فهيا اليت واملؤانسة اجللسة وملتعة ابحلذر اهامتهمم

 .احلرجة الفرتة هذه يف رضوري ابحلذر فاالخذ هذا ومع رضر، فيه اكن ما الالكم ان علمت فقد وامحلدهلل

 انه درجة، مائة حّدى يفوق مبا حبقي، مفرط ظن حلسن احلامةل "املالحق" رساةل من علمت لقد: اثنيا  

آفيون" يف وس يظهر "دنزييل" يف النور طالب رائد هو اذلي "فييض حسن" املرحوم نظري س يكون  ابذن "أ

آفيون" تكون فال. الكثريون فييض حسن امثال من هللا  مشقاتنا تتبدل وعندها "دنزييل" عن قارصة "أ

 .ورحامت مرسات

 النوريس سعيد

*  *  * 

 !اخويت

 بالشك حرّيت لصاحلنا، مقاالت "الرشاد سبيل" و "الس نة اهل" جمةل نرش ان االّ  ابجلرائد، اهمت كنت ما

 !الاصدقاء اولئك ال ساكت هؤالء حماوةل احامتل اهامتيم ااثر وقد. واحلاسدين الزاندقة ءالاعدا

 النوريس سعيد
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*  *  * 
#577 

 س بحانه ابمسه

 املضجرة مصائيب يزيل حقيقة ذو سلوان

 .ومرسات رحامت اىل املشقات حتّول: الاول

لهىي القدر لعداةل والتسلمي الرىض من النابع الانرشاح: الثاين  .اال 

لهية العناية رعاية من الناشئ الرسور: الثالث  .النور بطالب اخلاصة اال 

 .عابرة يه اليت املصيبة زوال من الناش ئة الذلة: الرابع

 .العظمية ال ثوبة: اخلامس

 .هللا مشيئة يف التدخل عدم: السادس

 .رشاسة الهجوم أ شد عند املشقات واقل اجلراحات أ خف حصول: السابع

 .الآخرين للمبتلني ابلنس بة كثرية بدرجات املصيبة تضاؤل: الثامن

 النور خدمة يف العسري الامتحان من الانهتاء عن الرفيعة الاعالانت تأ ثري من املنبعث الفرح: التاسع

 .والاميان

آالمنا لهتدئة تعريفه ميكن ال حدّ  اىل لطيف ومرمه ذليذ عالج التسع، املعنوية املرسات فهذه  .الشديدة أ

 ريسالنو  سعيد

*  *  * 

 س بحانه ابمسه

لهية لعناية انه: اوال   الّ . افرتاءات من العام املدعي قاهل ما سامع من امتكن مل انين ا   .قاس بالكم اجيبه كنت وا 

 حممكة واىل اايان، لظلمك الكبى احملمكة اىل احيكل: به اعين. احملمكة اىل سأ حيكل: احملمكة يف قلته وما

 .القانوين غري لترصفك دنيوية
#578 

 فاان خشصيا   عيلّ  الهجوم اما. معا   ختصنا اليت اللكية ملسأ لتنا حماميا   مجيعا   لنا ان. حمام يل ليس: من وقصدي

 ..عنه  ابالجابة املتكفل
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 .حمكت امحد هذا ابلغوا

 .العام املدعي افرتاءات دلحض اكفية السابقة دفاعاتنا ان: اثنيا  

 وسط يف سئ تأ ثري اىل يؤدي ال احملمكة يف قيل ما ان وجيالن، امثنع مصطف  من لك ايلّ  كتب لقد: اثلثا  

 .ايضا   هكذا ال مر تلق  قد طاهري الرائد البطل ووجدت. قطعا   القلوب صفو يعكر وال النور، دائرة

 فان ومؤسسات، منظامت اىل مستنَدين منظم بشلك علينا هيجامن الهنام والضالةل الكفر ان اظن: رابعا  

 الوقت يف بيهنم فامي الاميان اهل احتاد ان مبعىن املنظامت، اىل املستند الشنيع بظلمهم يعذبنا هىيالال  القدر

 .الالهىي القدر من عادةل تأ ديب صفعة نتلق  احلقيقة بتكل جلهلنا وحنن. رضوري أ مر احلارض

 النوريس سعيد

*  *  * 

 !الصديقني الاعزاء اخويت

 وحتظره، زمزم ماء وهتدر احلج متنع مستبدة وزارة حمك زمن يف السجن هو لنا ماكن افضل ان: اوال  

 اذلين املوظفني درجة وترفع "النور رساج" و "الفقار ذو" مبصادرة تكرتث وال بنا، الظمل اشد ابنزال وتسمح

 منياملظلو  باكء باكئنا، اىل وال املرتفعة اصواتنا اىل السمع تلقي وال قانوين، س ند وبال قصدا ، تعذيبنا يتولون

الّ . السجن هو الوزارة هذه حمك فرتة يف لنا ماكن افضل ان. احلال بلسان مساكننا من املنطلق  اذا انه ا 

 .لكيا   السالمة فس تحل أآخر جسن اىل ن قلنا

 وابرصار دفعا   يدفعوننا كذكل. رسية الرسائل اخص قراءة عىل ابالكراه عنا الناس ابعد محلوا اهنم كام: اثنيا  

 النور طالب دلى منت قد الاميان اهل جامعة احتاد يف املوجودة الاسالمية الاخوة ل ن. مجعية لنشلك

 الابطال املاليني ال وائل اجدادان من ورثوها اذلي التام والفداء اجلادة ابلتضحية ملكال   طاهرا   خالصا   منوا  

 حضوا اذلين

#579 

 حاجة يدع ال حبيث وثيقا   ارتباطا   احلقيقة بتكل النوريون فارتبط حقيقة، سبيل يف ارواهحم الشوق بكامل

 .رسية أ م اكنت علنية رمسية ام اكنت س ياس ية منظامت، تشكيل اىل الآن حلد

 ابس ناد الظمل يقرتفون فهم علينا، اولئك الالهىي القدر يسلط حبيث احلارض الوقت يف حاجة فهناك اذا  

 احلقيقيني؟ هللا حزب اتم وبتساند اتم ابخالص تكّونوا مل ِلمَ : لنا يقول الالهىي والقدر. موهومة مجعية
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 .عدل وقد. ابيدهيم تأ ديب صفعة فصفعنا

 النوريس سعيد

*  *  * 

 س بحانه ابمسه

 !الصديقني الاعزاء اخويت

 اللوحة كذكل وتكفيين. لبعض بعضمك املعنوية الروح تشدون انمك يكفي السلوان، اىل حباجة أ جدمك ال: اوال  

 !تقابلين اليت

 .وضعف اوهام من االّ  ينجم مل وترهيبا   قانوين غري ومعال   ظلام   االّ  اكن ما الاخري الهجوم هذا ان عمل وقد

 .العابث الهجوم ذكل عىل اعرتاض مبثابة ال من افراد وموقف الناس اوضاع اكنت فقد

 شئ أ دلهيم مر؟ال   يف يسعون "زبري"و احملامون وهل اهتامات؟ من الينا ت س ند ملا دفاعايت تكفي هل: اثنيا  

 !قطعا يقلقوا االّ  علهيم  القلق؟ من

 الامئة، مجليع املصلني جامعات حىت الاميانية، الاخوة حيمل من مجيع اهتام توجب هبا، يهتموننا اليت املواد ان

 الهجوم هذا علينا فهجموا اقوايء معارضني امام انفسهم وجدوا اهنم مبعىن. والاساتذة املعلمني مجيع وطالب

 .الوقوعات بدل الاماكانت بوضع
#580 

 تتوقف الامور ان املعلوم من اذ. الربيع حىت السجن يف نبق  أ ن جيب اننا يه الشخصية قناعىت ان: اثلثا  

 .هللا شاء ان الالهية العناية وس متدان. الش تاء يف

 النوريس سعيد

*  *  * 

 !الصديقني الاعزاء اخويت

 .رضورية امور والثبات شارةالاست  مع واحليطة ابحلذر ال خذ: اوال  

 ايخ ابن بديل زبري ان معنواي   اخطارا   يل ا خطر حيث وجيالن، زبري اىل هنا اعاميل سلمت لقد: اثنيا  

 .فؤاد املرحوم الاخر ايخ ابن بديل وجيالن الرمحن، عبد املرحوم

*  *  * 
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 .جدا   واسعة دائرة يف شن قد املرة هذه يف والهجوم الاعتداء ان

. رهيبة اوهام عىل بنيت مرسومة خطة وفق هامجوا والوزراء، احلكومة رئيس من لك علينا هامج فقد

 املاكرة وبدسائسهم املتخفني، للمنافقني الاكذبة الاخبارايت ان كثرية، وابمارات خب من تلقيته ما حفسب

حياء اىل ادلاعية ابملنظمة وثيقا   وارتباطا   قوية عالقة لنا ان لفّقوا  الرسية وابمجلعية الاسالمية، اخلالفة ا 

 كبري، وقلق اضطراب اىل احلكومة ساقوا حىت. ورائدهيم مقدمهتم يف اننا اظهروان بل. النقشبندية للطريقة

 الرىض وكس هبا الاساليم العامل اىل واملرسةل اس تانبول يف اجملدلة النور لرسائل الكبرية اجملموعات مبينني

 الغرية عرق وااثروا والهلع اخلوف احلكومة روع يف فقذفوا. لنورينيا نشاط عىل دليال   هناك، والقبول

 وقد. ضدان جعلومه حىت املوظفني دلى والشكوك الاوهام وهيجوا الرمسيني العلامء بعض دلى واحلسد

 كام الاوضاع يتحمل ال اجلديد سعيدا   ك ن واعتقدوا تديننا، عديدة وامارات كثرية واثئق هناك ان حس بوا

 تكل وطء خفف فلقد والشكر، امحلد من يتناىه ال مبا هلل امحلد ولكن. ابلنظام فيخل القدمي، سعيد اكن

 فهىي وامجليعات املنظامت مع اكنت عالقة اية عىل يعرثوا ان يس تطيعوا مل فهم الواحد، اىل ال لف من املصيبة

 والافرتاءات اكذيبالا اختالق اىل العام املدعي اضطر ولهذا جيدوهنا؟ فكيف اصال ، موجودة غري

 .الينا مسؤولية ذات غري اتفهة  جزئية امور واس ناد
#581 

 ينبغي ذلا املصيبة، من ابملائة وتسعني تسع من النور ورسائل حنن اذا   جنوان فقد هذه، يه احلقيقة دامت مفا

 اذن فعلينا.   مال  اك جتليا   علينا لتتجىل والترضع والصب ابلشكر وترقهبا الالهية العناية رعاية انتظار لنا

 اليوسفية املدرسة لهذه واملغادرين القادمني اىل العون يد مندّ  وان الشكوى وليس شكر الف بل الشكر

 .النور بدروس وتسليهتم

 النوريس سعيد

*  *  * 

 س بحانه ابمسه

 !الصّديق العزيز ايخ

 اجملاهبة عدم هو اذلي ورالن مسكل خارج سلواك   سلكامت قد فييض وامحد انك شديد، ابخطار علمت لقد

 فقط وادلفاع الس ياسة، امور يف ادلخول وعدم( احلامكة السلطة) ادلنيا اهل مع الاهنامك وعدم واملبارزة

 عن تمن اكنت ومرضة كثرية، امور من احملمكة يف فقرات من وقرأ متاه به ادليامت مفا القاطع، الاضطرار عند
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 بنا العقاب انزال ودّلت حىت النور لرسائل كثرية ارضارا   أ حلق وقد س يايس، وابسلوب واملبارزة اجملاهبة

 اوال ، يل اراءته جيب اكن ولكن فييض، امحد عىل وال عليك اخسط ال فأ ان. عيلّ  اخلناق تشديد واىل مجيعا  

لهىي كقضاء( ادلفاع) الوضع ذكل لكام اعطي لقد  لفييض وال لزم. ترمميه ل جل مثيل العمل وعليمك مادي، ا 

 مع ولينشغل كطاهري النور رسائل اىل اللكي والتوجه قوة، من ميكل ما بلك الس يايس ادلفاع ترك

 .اجلدد الطالب

*  *  * 
#582 

 النور طالب دفاع

 حومكوا فقد. 1547 س نة افيون حممكة يف النور رسائل طالب  رفعها دفاعات هذه)

 ابعادة انهتت اهنا االّ  النفوس يف اخلوف لبث الاعدام احاكم عن واش يع اوال  

 .(الرسائل

 اليرجون واليت ،(الاس تاذ اي) ومبرتمجها ابلرسائل النور طالب تربط اليت الصافية اخلاصة العالقات ان

 دنيوية عالقات ابهنا اخلالصة العالقة هذه يومصوا ان حياولون اذلين ان أ قول؛.. الآخرة يف الثواب االّ  مهنا

 اتفاق ان عن فضال   والعداةل، احلقيقة عن البعد لك بعيدون امك،احمل امام الطالب ادانة بغية اوس ياس ية،

 .تهيهتم الهتمة تكل من ساحهتم تبئة عىل حمامك ثالث

 :نقول هذا عىل زد

 :بأ مرين االّ  النور طالب اىل الس ياس ية وامجلعيات التنظاميت اىل الانامتء هتمة الصاق الميكن انه

 ويه الاسالمية ال مة والس امي الانسانية، الاجامتعية احلياة علهيا ىنتب اليت الاساس الروابط اناكر: الاول

 امللية مضن معنواي   املعاونة والاخوة والطوائف، القبائل بني الوثيقة والعالقة ال قارب، بني الصادقة احملبة

 تنفصم،ال اليت والرابطة وقومه، جنسه ابناء مع والفداء ابلتضحية املتسمة القوية والآرصة الاسالمية،

 ابناء تشد اليت الروابط من وامثالها. ال بدية حياته تنقذ اليت تكل وانرشهيا القرأآن حبقائق اهتام والالزتام

 .السلمية الاجامتعية احلياة وحتقق اجملمتع
#583 

 وشاجئ يفين واذلي والارهاب، الفوىض بذور ينرش اذلي الشامل من القادم الامحر اخلطر بقبول: الثاين

 احلضارة افساد اىل الطريق ويفتح والقوم، القرابة عالقات مزيال   والبنوة الابوة روابط فيقطع والقوم النسل
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 .لكيا   افسادا   الانساين واجملمتع البرشية

 هذا والجل النور، طالب اىل والتنظاميت امجلعيات اىل الانامتء هتمة الصاق ميكن وحدهام ال مرين وهبذين

 فيبينون الاخروية، وابخوهتم القرأآن، حبقائق التزتعزع اليت عالقاهتم دد،تر  دون النور، طالب يظهر

 .والمتلق والااكذيب ابحليل انفسهم عن ادلفاع اىل يتنازلوا ان دون من العادةل، حممكتمك امام حاهلم حقيقة

 النورىس سعيد
#584 

 خرسو دفاع

آفيون" حممكة اىل  :الكبى للجناايت "أ

 سعيي هو العام االهتام. خاص اهتام والاخرى ولكي، عام اهتام احداهام يل، متنيهت  العام املدعي وّجه لقد

 .اس تاذي اىل املس ند املوهوم اجلرم يف واشرتايك النور رسائل سبيل يف

 احلقيقة يف والتشلك الانزواء بطابع تتسم اليت حبيايت وخاصة خشصية امور حول فهو اخلاص االهتام اما

 .لها أ مهية وال جزئية ائلمس الهنا جرم، او ذنب اي

 يف اخلدمات بذيل وحول الس تاذي املوهوم اجلرم يف اشرتايك حول الادعاء مقام اهتام عىل ردا   اقول واان

 :النور رسائل سبيل

 اليه املس ند املوهوم اجلرم يف وقليب رويح بلك واساعده معه اشرتك بل اس تاذي مسكل يف اشرتك انين

 الامة ولهذه الوطن لهذا والس امي الاساليم، للعامل مقدسة خدمات تؤدي اليت النور رسائل موضوع يف

 .الاميانية اخلدمة لهذه اايي لتوفيقه معري أآخر حىت واشكره تعاىل هللا امحد وسأ ظل

 !املوقرة احملمكة هيئة

 القرأآن حروف كتابة يف خطي اكن بيامن انه هو النور لرسائل خدمتنا جراء رأ يناه اذلي للنجاح دليل ابلغ ان

 رائعة نسخ ثالث كتابة اس تطعت حيث واماكنيايت، قدريت يفوق حتس نا   حتسن قد انه االّ  ، جدا   رديئا  

آن من لها المثيل  .ايديمك بني احداها الكرمي، القرأ

 :الثاين ادلليل

فقت انين هو  الوطن لهذا جدا   كبرية منافع حققت اليت النور رسائل من رساةل س امتئة يقارب ما كتابة اىل و 

 كتابة اىل وفقت ابنين يعلمون اصدقايئ ان حىت. عاما   عرشين منذ احلس نة ولالخالق ولدلين الامة ولهذه
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 اليت النقاط عن ابدلفاع القيام الفضول من انه ارى واان. واحدا   شهرا   بلغت قصرية مدة يف رساةل عرشة اربع

 تومهها
#585 

 امكل ما بلك واوافق اصادق النين املقدسة، هممته يؤدي ووه الس تاذي خدميت يف يل جرما   الادعاء مقام

 حممكتمك اىل واقدمه يل دفاعا   واعّده دفاعه تمتة ويف اس تاذي، كتبه اذلي ادلفاع يف ماجاء لك عىل قوة من

 .الاساس هذا عىل السامية

 !املوقرة احملمكة هيئة

 النورانية وبرسائهل القرأآن وحقائق الاميان حول املباركة مبؤلفاته - حممكتمك يف حاليا   املوجود - اس تاذي ان

ذ واصدقايئ فاان س يايس، قصد اي وال دنيوية بغية اية يقصد مل  املقدسة خدماته هل ونبارك اس تاذان نؤيد ا 

 هذا، أ يدوا "والرتيق الاحتاد" حكومة يف الوطنيني حىت ابنه نقول فاننا الامة ولهذه الوطن لهذا قدهما اليت

 يف "الزهراء مدرسة" املسامة مدرس ته بناء من متكينه ل جل ذهبية لرية أآالف عرش تسعة خيصصون فرنامه

 ذلا وايدوها، العلمية وخبدماته امللية وحبميته اس تاذان بوطنية الوطن حمبو حىت اجعب وقد( وان) مدينة

 دلار  لرية الف سنيومخ  مائة ختصيص عىل ابملوافقة يوقعون انئب مائيت مجموع من انئبا   وس تني مائة ان نرى

 (.اجلامعة)الفنون

ا اليت ابخلدمة جدا   خفور ابنين اعلن وان املوقرة حممكتمك عىل اعرض ان اود انين  بكوين النور، لرسائل اديهت 

 اس تاذي الن ذكل يل، وذنبا   جرما   الادعاء مقام عدها اليت اخلدمة هذه عاما ، عرشين طوال لها مس تنسخا  

 وهذه الوطن هذا لسعادة اللبنات وضع فهيا اراد مقدسة خدمة الداء حياته طوال لمع - فيه هللا ابرك -

 مل احملامك يف ال دانته يسعون اكنوا واذلين رضاوة واعدائه حساده اكرث ان يف السبب هو وهذا الامة،

 .يقول مبا التسلمي سوى اماهمم يكن ومل واملؤثرة الشديدة للكامته التعرض يس تطيعوا

 املوقوف

آلنت وخرس   ابشاق أ

*  *  * 
#586 

 طاهري دفاع

آفيون" حممكة اىل  :الكبى للجناايت "أ
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آفيون" حملمكة العام الادعاء مقام قبل من تبليغي مت لقد  سعيد الزمان بديع والس تاذي يل املوهجة الهتمة ابن "أ

 وان ةل،ادلو ابمن لالخالل الشعب لتحريض ادليين الشعور اس تغالل يه الآخرين والصدقايئ النوريس

 .للمحمكة تقدميي سبب هو هذا

س بارطة" صلح حممكة يف سواء) ايلّ  وهجت اليت الاس ئةل مجيع عن اجبت لقد  يف التحقيق دائرة يف ام "ا 

آفيون"  اصدرت ان بعد وذكل املصادرة كتبنا مجيع ابعادة "دنزييل" حممكة قامت ولقد. حصيحة اجاابت( "أ

 ونس تنسخ نقرأ   كنا - الزمان بديع اس تاذي طلبة من الآخرين اخوتنا مع - الننا. تعاقبنا ومل بتبئتنا، قرارها

ذن ودون - س نوات ست قبل مقت انين مع بيننا، ونرتاسل النور رسائل  مخسامئة بطبع - اس تاذي من ا 

 حممكة قامت فقد. القدمية ابالحرف اس تانبول يف مطبعة يف الزمان لبديع "السابع الشعاع" رساةل من نسخة

 توزيع مت ذكل وعند الينا، بصناديقها الكتب هذه مجيع ابعادة 10/8/1549 يف املؤرخ بقرارها "دنزييل"

 .الهيا شوق يف اكنوا اذلين النور طالب عىل - طبعها مثن مقابل - الرسائل هذه

 املوقرة، احملمكة هذه عن صدر اذلي المتيزي بقرار قطعية صورة اكتسب اذلي احلمك اىل واستنادا   وهكذا،

 ."اس بارطة" اىل اس تانبول من "رونيو" اال س تنساخ وهجاز الاوراق جبلب س نتني قبل مقت فقد

آلنت خرسو" ايخ قام وقد  اجملموعة اما. ايديمك بني املوجودة الثالثة اجملموعات من مجموعتني بكتابة "ابشاق أ

آنية زاتاملعج"و "الفقار ذو" مجموعة بطبع اوال   مقنا. بكتابهتا اان مقت فقد الثالثة  "ال محدية املعجزات" و "القرأ

 الاوراق اشرتينا مث طبعها، ومت "موىس عصا" جملموعة الالزمة الاوراق املبلغ هذا من واشرتينا بعضها وبعنا

 اىل مجموعة ثالثني بنقل مقت وعندما. واحدة س نة مدة هذا اس تغرق وقد. وطبعناها "النور رساج" جملموعة

 بيت دومه حىت طويةل مدة متض ومل "اكريدر" يف العدلية اجلهات اىل وسلموين عيل قبضوا "اكريدر"

آلنت خرسو"  ومجموعات "الرونيو" هجاز صودر حيث "اس بارطة" ملدينة العدلية اجلهات قبل من "ابشاق أ

 رسائل
#587 

 مكاحل - معنا أآخر وصديق واان خرسو - علينا ُأصدر النتيجة ويف س نة، قبل احملمكة اىل وقّدمنا النور

 وقبل القرار، هذا بمتيزي فقمنا. ممنوعة غري دينية كتب بطبع رمسي اذن دون لقيامنا واحد شهر ملدة ابحلبس

آفيون" جسن اىل يب جئ المتيزي نتيجة تظهر ان  ."أ

 وذكل ادلين، يف والخواين دليين اخلدمة هذه قدمت النين يب العقوبة ايقاع املوقرة حممكتمك يف يراد وهكذا

 رشح عىل حتتوي واليت - لنا اعادهتا قد احملمكة اكنت اليت - "اخلامس الشعاع" رساةل يف واردةال للمسائل
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آلنت خرسو" و الرساةل مؤلف واهتم اهتمين "افيون" حملمكة العام املدعي ان كام الرشيفة، الاحاديث لبعض  أ

 وقراءهتا الرسائل هذه وبكتابة البالد بأ من بـاالخالل النور طالب من طالبا   واربعني ست مع "ابشاق

 .بنا العقوبة ابيقاع مطالبا  

 :وأ قول احلقيقة عن احيد ان دون حضورمك يف ساتلكم فانين الوطن هذا يف حقيقي ومكواطن

 وهذب برسائهل رابان فقد كبريا ، احرتاما   هل اكنّ  اذلي النوريس سعيد الس تاذي س نوات عدة منذ طالب انين

 ابنه يقني عن اشهد واان. ويردان هذا يرفض انه الا "جمدد" بصفة اليه ننظر اننا ومع ورقّاها، ادلينية اخالقنا

 احد ان والس امي البالد، أ من ابخالل للقيام حماوةل اية طالبه عند وال رسائهل يف وال عنده توجد ال

 هذا يف احلقيقة عىل "اس بارطة" حممكة اطلعت وعندما الكتب، امثان خبصوص اكن الينا املوهجة االهتامات

 ابدا   الكتب هذه امثان اىل معيشتنا يف الحنتاج الننا ذكل عقوبة، اية حبقنا تصدر مل قرب عن اخلصوص

 الورق وامثان "الرونيو" الاس تنساخ هجاز امثان مقابل ابهنا املوقرة حملمكتمك نقول ان وحنب. علهيا والنعتاش

 .واحلب

 جرما ، او ذنبا   تشلك ان الميكن تعاىل هللا سبيل ويف صافية نيات من النابعة خدمتنا و هذه هجودان ان

 .الينا النور رسائل اعادة احلية ضامئرمك ومن املوقرة حممكتمك من نطلب ذلا

 املوقوف

 طاهري

*  *  * 
#588 

 :زبري دفاع

آفيون" حممكة هيئة  !الكبى للجناايت "أ

 ادانه عليمك ساعرضه مبا تقتنعون سوف نمكوال ادلوةل، بأ من وابالخالل رسية مجعية تشكيل بهتمة مهتم انين

 .الآن منذ الهتمة هذه ارد فانين اجلرم هذا مثل اقرتف مل ابنين اكمال   اقتناعا  

 يتناقض ال مر هذا اناكر الن وقناعة رسور بلك واعلنه هذا اقول... النور طالب من طالب انين! اجل

 ان اجلرم، هذا القرتاف مس تعدا   فلست ذلا ور،الن رسائل اايها لقنتين اليت الفضيةل دروس مع متاما  

 فانه ذكل من العكس عىل بل هذه، قراءته خيفي ان الميكن ادلوام عىل النور رسائل يقرأ   اذلي الشخص
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 لكمة اية عىل بل مجةل اية عىل الحتتوي النور رسائل الن ذكل خش ية، او تردد دون ويعلهنا هبذه يفتخر

 .الرتدد او اخلش ية توجب

 ابنين اقول ال.. صفحة مخسني اىل اربعني من تتأ لف كراسة يف النور رسائل قمية بيان حاولت دق كنت

 الرسائل؟ هذه بلك فكيف حقها النور رسائل من صغري جزء ايفاء عىل قادرا   لست النين ذكل.. مدحهتا

 واضاءت نورت اليت وُشسه الكون عقل هو اذلي الكرمي للقرأآن حقيقي تفسري الرسائل هذه الن ذكل

 ااي   موضعا   وجدمت فان ذكرت، وكام. س نة وثالمثائة الف عىل مايزيد منذ وارشدهتا وهدهتا البرشية طريق

آنذاك لكوين ىب العقوبة ايقاع ميكنمك قميهتا، بيان حاولت اليت املؤلفات يف الرسية امجلعية حول اكن  مروجا   أ

 وتأ ييد رىض عىل حازت واليت مس بوق وغري رائع بشلك ُألفت اليت هذه النور رسائل ولكن. ضارة ملؤلفات

 وانقاذه العرشين القرن انسان ارشاد قابلية ومتكل فاسد جممتع اصالح قدرة متكل واليت العلمية الشخصيات

 ادلامسة الافاكر ظلمة ومن السفاهة حياة ومن الطبيعة عبادة ومن الاحلاد ومن املادية ومن الضالةل من

 ال بدية السعادة ابواب - منه ونور احلكمي القرأآن من بفيض الرسائل - وتفتح ملادية،ا هذه الهيا تفىض اليت

 يؤيد موضوع أ ي النور رسائل لكيات يف يكن مل فاذا. للبرشية الابدية والسالمة
#589 

 - قناعتنا حسب - وهذا العداةل، اسس مع تناقضا   يعد ضدي عقاب اي صدور فان الهيا، املس ندة الهتم

 .وس تقبهل حممكتمك اهماسرت  هو

 اكون ليك لياقة نفيس يف اجد ال انين: اقول  النور؟ رسائل طلبة من أ نك يقال: اس تجوايب اثناء يف قيل لقد

!... أ جل: خفر بلك سأ قول فأ نين هذا هو قبل فان. النوريس سعيد الزمان بديع مثل عبقري الس تاذ طالبا  

 .النور رسائل طالب من انين

 افرتاءات اىل - النوريس سعيد الزمان بديع هل المثيل اذلي اس تاذي  - النور رسائل لفمؤ  تعرض ما كثريا  

 من مؤلفة هيئة قامت وقد احملامك، هذه مجيع قبل من ب رئ ولكنه احملامك، اىل وس يق اخلفيني اعدائه قبل من

 يف واعرتفوا نور،ال  لرسائل الاكمةل اجملموعة يف بعناية سطر لك بتدقيق الاسالم علامء ومن الاساتذة

 احلقيقة يه هذه اكنت فاذا. احلكمي للقرأآن حقيقي تفسري واهنا كبري عمل عن مؤلفة الرسائل هذه ابن  تقاريرمه

 :ال مر هذا حول التامة قناعيت لمك ساقول... اخرى؟ مرة احملمكة اىل يساق فلامذا

 تدينا   متدينا   فيصبح. قواي   امياان   يكتس بون الواعي الش باب من والس امي النور، رسائل يقرأ ون اذلين ان

 يكون فال اكن موضع اي يف صدل اميان يوجد وعندما. لوطنه حمبا   ويكون تضحية، اية عن واليتواىن الهيزت
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 زاد ولكام. الضارة الايدولوجيات لبعض طبيعية نتيجة يكون اذلي الاخاليق وللسقوط للسفاهة جمال هناك

 - تقوم النور رسائل ان. والش يوعية املاسونية توسع امام اجملال ضاق قويال الاميان هبذا املتسلحني عدد

آن أآايت اىل استنادا    الش يوعيون الهيا يستند اليت املادية الفلسفة زيف مدى عىل ابلبهنة - الكرمي القرأ

 تنريف  ومنطقية وفكرية عقلية بباهني احلقيقة وعن احلق عن بعدها مدى وتبهن قوية وجحج بباهني وذكل

 اذلين للامديني هللا وجود ابثبات وتقوم. وتنقذمه الفاسدة الفكرة هذه ظلمة يف سقطوا اذلين اذهان بذكل

 .علهيا الاعرتاض او اناكرها يس تحيل قوية ابدةل ابعيهنم يشاهدونه مبا الا اليؤمنون

 أ خاذ اسلوب من هب تمتتع مبا اجلامعة طالب وعىل الثانوية طالب عىل نفسها تس تقرئ الرسائل هذه ان

 .راق   ادب ومن وأ صيل
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 فاهنم ذلا السامة، افاكرمه امام قواي   عائقا   تشلك النور رسائل ان واملاسونيون الش يوعيون ادرك فقد ولهذا

 قوي مستند الهنا قراءهتا ومينعوا النور رسائل يزيلوا ليك وادلسائس الافرتاءات خمتلف اىل يتوسلون

 اىل اس ندوه ما عىل امارة اية هناك تظهر مل انه ومع. الكرمي للقرأآن حقيقيا   تفسريا   الكوهن لالميان ثر ومنبع

 .جهوهمم عىل مس مترون فاهنم كذاب ، النور رسائل

بعادان اخافتنا يرومون اهنم هذا من ويظهر  كتهبم لنا يقدموا يك اخرى هجة ومن النور رسائل عن وا 

. الاخاليق الاهنيار يمت ليك ش بابنا ومن امتنا من ازالتهو  الاميان حمو يس تطيعون وهكذا. املسمومة

 واان. أ ملهم هو فهذا اجنبية، دوةل اىل وامتنا وطننا ويسلموا ذاتيا   سقوطا   احلكومة سقوط بذكل فيضمنوا

 ذكل خوفا ، لريجتفوا بل جيدا   هؤالء ليعمل: تردد اي ودون رصاحة بلك حممكتمك حضور يف اعلن ان اود

آمنا النور رسائل من وتعلمناها واحلقيقة احلق رأ ينا الننا والخنشامه، أ العيهبم ىشخن لن الننا  .هبا وأ

 دوةل حمك حتت خاضعة تكون ان الميكن املسلمة الرتكية الامة وهذه انمئ، غري يقظ الرتيك الش باب ان

 الامة ان. وطنه ببيع محيس ان الميكن - اليقيين اميانه قوة اىل استنادا   - الفدايئ املسمل الش باب ان. اخرى

 وس نداوم النور رسائل نقرأ   فاننا ذلا. خيافا او جيبنا ان الميكن املؤمن الرتيك والش باب البطةل املتدينة الرتكية

 حنن - تعلمنا والهنا مراتهبا، اعىل واىل الانساين اخللق من مس توى اعىل اىل بنا تسمو الهنا قراءهتا عىل

 وتربينا الامة وحمبة الوطن حمبة فينا تبث والهنا اجملاالت، مجيع يف رقينا سبب هو اذلي ادلين - الش باب

 كبرية فائدة اس تفدت فانين سابقا   ذكرت وكام. سبيلهام يف مامنكل بلك نضحي جتعلنا اليت ادلينية القمي عىل

 لهذه الاكمةل عةاجملمو  نرش يف لرصفهتا ثروة امكل كنت ولو مهنا، يسريا   جزء   قرأ ت انين مع النور رسائل من
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 للتضحية اس تعداد امت عىل النين ذكل مجعاء، ولالنسانية ولالمة للوطن جدا   كثرية فوائد حتقق اليت الرسائل

 .سالمهتام سبيل ويف والميت لوطين الابدية السعادة سبيل ويف ديين سبيل يف امكل ما بلك

 اليت النور رسائل وجدت ل قرأ ه كتاب نع احبث كنت وبيامن رويح، يف ، نفيس يف كبريا   فراغا   احس كنت

 بعد اس تطيع لن ابنين علمت حىت قرأ هتا ان ما
#591 

 والادةل  الباهني فهيا وجدت النين دلي، القلبية احلاجة هذه تسد اليت يه ابهنا احسست اذ مفارقهتا،

 اكنت اذلي الضيق نوم القلق من بذكل وختلصت والاميانية العلمية الش به من املنقذة والاميانية العقلية

 .العرص هذا النسان كتبت النور رسائل ان احلقائق هذه من وادركت. يفّ  وتودله حتدثه الش هبات

 رسائل اكنت وملا قواي ، امياان   ميكل ان عليه فان الراقية والرتبية اجلم اكالدب السامية املزااي الانسان ميكل ليك

 قرأ هتا، لكام يقوى امياين ان أ حسست فقد. واحضة وابمثةل القوة يف غاية ابدةل الاميانية احلقائق تعرض النور

 واحلقيقة احلق جوانب للك اجلامع ديين عن العدول من وانقذين الضالةل، هوة يف السقوط من انقذين وهذا

 قراءها تنقذ فهى  ذلا. ال محر الوحش يلهتمها سائغة لقمة اكون ان من وانقذين - مدنية ارىق اسس وهام -

 فهيم وتبث اجلامعة، خرجي ميلكه اذلي العمل يفوق علام   هلم وتعطي واملعنوية املادية املصائب من ريكث من

 لها قارئ فأ ميا. والرمحة والنشاط اجلاد والعمل هللا اطاعة وتعلمهم والامة الوطن وحب الاسالم حب

 من النور رسائل حنو خلالصةا املشاعر هذه مثل اخراج والميكن المثن اكن همام واليغادرها عهنا اليتخىل

 .اكن همام خشص اي قلب من وتوقري احرتام

 اليت الفرية هذه عىل بشدة احتج واان ضارة؛ مؤلفات ابهنا العام الادعاء مقام قبل من النور رسائل توصف

 .ووجدان مضري من نصيب هل اكن من هبا اليقول

 املثقفني مجيع قلوب ولكن. حصيح هذا!... اجل ...النور رسائل قراءة عىل اجشع كنت ابنين الادعاء ويذكر

 .اال فرتاء فرط من اس ناهنم اصطكت حىت وقشعريرة  حبرقة بكت   بل الآخر، الافرتاء من دميت

 شئ اي اىل احد يلتفت ال اذ ابلباهني، علهيا املدلةل الافاكر فيه تسود اذلي القرن هو العرشين القرن ان

 النور رسائل ان اثبات الادعاء مقام من نطلب ذلا برهان، ودون دليل دون شئ بأ ي الاميان والميكن

 .ضارة كتب

 بيننا، فامي والرابطة التساند كرس هو افرتاءات من اخلفيون الاعداء مايش يعه والغاايت املقاصد بني من

 بروابط اارتبطو  اذلين النور رسائل قراء بني تربط اليت لالخوة والرتامح والاحرتام احلب مشاعر من النابعة
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 من وليس فقط القرأآن خدمة اجل من الاسالم
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 قراء اكرث ابعتباري - واان. حياولون وعبثا   وامهون فهم.. غايهتم يه هذه اكنت اذا... أآخر هدف اي اجل

 :لهؤالء جوااب   اقول - مهنم اخللفية الصفوف ويف فهام   واقلهم عامية النور رسائل

 احدان اكن لو.. اجلنوب يف والآخر الشامل يف احدان اكن لو.. الغرب يف والآخر الرشق يف احدان اكن لو

 اس تاذان عن تبعدان ان اس تطاعت ملا الكون قوى اجمتعت ولو معا ، مجيعا   فاننا ادلنيا يف والآخر الآخرة يف

 .بيننا فامي تفرق ان وال النور رسائل عن وال النوريس سعيد

 احملبة هذه قلع تس تطيع قوة مامن فانه. الآخرة حبقيقة نؤمن والننا خندمه، وس نظل القرأآن، خندم الننا ذكل

 .الابدية السعادة دار يف س يجمتعون مجيعا   املسلمني الن ذكل بيننا، فامي املعنوي التساند وهذا

 :وامتنا وطننا وسالمة أ من ابمس التالية املهمة احلقيقة - مسحمت ان - لمك اذكر دعوين

 الاكذبة املزيفة التقارير جبانب احلكومة، ضد الشعب حتريض هو للش يوعيني ةالرسي اخلطط مضن من ان

 ضارة، مؤلفاته ان واظهار السجن يف النوريس سعيد الزمان بديع اليداع احلكومة يف للمسؤولني تقدم اليت

 .الشعب افراد من فرد اي هبا اليصدق اكذبة دعاايت لرتوجي حماوالت هناك فان

 عباقرة من اندر عبقري النوريس سعيد الزمان بديع ان عديدة س نوات ومنذ متاما   عةمقتن الامة هذه والن

 تقيض ان دعاية اية عىل املس تحيل من فان الاوجه، مجيع من فذة خشصية هل وان العرص، هذا يف الاسالم

 .تفسدها ان او الصحيحة القناعة هذه عىل

 مدين واان كبري، اس تاذ مؤلفات من الاس تفادة بلطفه يل يرس مبا عليه واثين وتعاىل س بحانه هللا امحد انين

. الاسالم وحول الاميان حول قمية دروسا   اخذت انين حيث. الاس تاذ لهذا كياين لك ومن قليب لك من

 قىض اذلي الفاضل الاس تاذ هذا أ جل من عديدة س نوات السجن يف البقاء صدر رحابة بلك اتقبل واان

 يكون وان للش يوعية طعمة يكون ان من ش بابنا ينقذ ليك يؤلفو  يكتب وهو وشاقة عديدة س نوات

 .مصريه الابدي الانفرادي السجن
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آن تفسري يه اليت - النور رسائل تقوم عاما   عرشين منذ  والاسالم الاميان دروس ابعطاء - الكرمي للقرأ

 الرسعت الرسائل هذه سبيل يف ابالعدام عيل حمك فلو الاحلاد، من وتقهيم الافراد، ماليني اىل والفضيةل

 .هللا ايرسول... هللا...هللا: اهتف واان املش نقة اىل
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 هماوي يف والسقوط دينه من واخلروج الش يوعية احضان يف الوقوع من ش بابنا تصون اليت النور رسائل ان

 مس تعد انين.. .ابلرصاص رميا   الاعدام الا لها العقاب اليت الوطن خيانة اىل به تؤدي اليت واملصائب البالاي

 دون الرصاصات لتكل صدري ابرز وان هذه النور رسائل أ جل من ابلرصاص رميا   ابالعدام عيل حيمك ان

 دمايئ جيعل ان هللا دلعوت الزمان بديع اس تاذي سبيل يف اراب   اراب   ابخلناجر قطعوين ولو تردد، او خوف

 ."النور رسائل... النور رسائل": تكتب حوايل املتناثرة

 !املوقرة احملمكة ةهيئ

 اي الن ذكل يشاهبه؛ ما واليوجد احلقيقة يف وأ صيل مبتكر شئ فهيا العمل وحتصيل النور رسائل قراءة ان

 ادلوام ان اي. ما موقع عىل احلصول أ و املادية املنفعة يه فيه الاس مترار من الغاية تكون أآخر علمي حتصيل

 النور رسائل اما. شهرة عىل او مادية منافع عىل حصوللل الغالب يف بل رغبة عن تكون ال ادلروس لهذه

 هدف اي يبتغون ال النور رسائل بقراءة اجلامعة هذه يف يداومون واذلين منظمة، غري حرة جامعة فتش به

 .الغري فقط والقرأآن الاميان خدمة يبتغون بل دنيوي

 مبتعة وتقرأ   لهفة، وبلك شوق بلك ت قرأ   جاد، وامياين علمي مؤلف يه اليت النور رسائل فان هذا ومع

 اس تنسخوا اذلين وان. عديدة مرات لقراءهتا برغبة حيسون الصادقني قراءها ان درجة اىل كبريين ورسور

 وبعزهمم لها بقراءهتم اعرتفوا فاهنم خطر، يف حياهتم واصبحت احملامك اىل س يقوا عندما وقرأ وها النور رسائل

 وهذه. هذا الثابت موقفهم عن تزحزحوا ملا حبقهم س يصدر الاعدام رقرا ان ايقنوا ولو قراءهتا، دوام عىل

 :تتساءلون جتعلمك اهنا البد للعادة اخلارقة صفاهتا مضن النور رسائل يف املوجودة اخلاصية
#594 

 ."احلد؟ هذا اىل علهيم رخيصة املعرتفني هؤالء أ رواح أ  "

 هذه يف ضارة امور وجود عدم من والبد ،الزمان بديع ويف النور رسائل يف سامية حقيقة فهناك اذن

 .قراءهتا ينكروا مل الهنم املؤلفات،

 جيب فمل الزمان بديع اما وادلراسة، النظام علهيم تفرض قوة لوجود دروسهم يدرسون املدارس طالب ان

 به ونمتعلق ولكهنم يشاهدوه مل اكرثمه القراء من الآالف مئات هناك ولكن النور، رسائل قراءة عىل احدا  

 .عهنا دروسهم يتلقوا وان النور لرسائل طلبة يكونوا ان النفسهم وارتضوا التنفصم قوية برابطة

 املعارص التارخي يف وال القدمي التأ رخي يف ال يشاهد مل للتدريس الاعتيادي وغري الرائع النظام هذا مثل ان

 .جامعة اية يف ي شاهد ومل
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 ."الآخرين املفرسين حنو التبديه الزمان بديع حنو تبديه ياذل الاحرتام ان": املدعي الس يد يل قال

 الفائدة مقدار مع يتناسب والشكر واملنة الكامل، درجة مع يتناسب والتوقري الاحرتام فان.. حصيح وهذا

 .غريها يف النراه الزمان بديع مؤلفات من املس تحصةل الفائدة عظم فان املس تحصةل،

 اكب من يعد اذلي الزمان بديع خاصة ش بابنا يعرف واالّ  نعرف االّ  لونحياو  والش يوعيني املاسونيني ان

 وش باهبا الاسالمية والامة املسمل الرتيك الش باب ولكن. العرشين القرن يف املسلمني واملفكرين املؤلفني

 .منه يس تفيدون ايضا   غريمه وجعلوا منه واس تفادوا الرائد الاس تاذ هذا عرفوا الواعني

 .تنفصم او هتزت ان الميكن به والثقة الزمان بديع حنو القوي الارتباط ان يف السبب هو وهذا

آن أآايت بتفسري تقوم النور رسائل ولكون  الاايت هذه تفقد ان دون الرتكية وبلغتنا فائقة مبهارة احلكمي القرأ

، رجاال   الشعب طبقات مجيع فان لها، معجزة اكب تعد اليت خصوصيهتا  حرف، بواحصا موظفني ونساء 

 حسب لك- فهيا يروهنا اليت الفوائد جراء ومن. مهنا والاس تفادة قراءهتا يس تطيعون وفالسفة علامء

 يزداد - اس تعداده
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 عن وفضال   والفالسفة، اجلامعة واساتذة اجلامعة وطالب الثانوية طالب.. يقرأ وهنا فامجليع. هبا تعلقهم

 فزيداد النور رسائل يف واسلوبه التأ ليف بيان روعة عىل جيمعونو  يتفقون فاهنم املثقفة الطبقة هذه اس تفادة

 .الرسائل لهذه الاكمةل اجملموعة لقراءة شوقهم

 عىل يأ سفون السلمي الادراك احصاب من النور رسائل وعىل الزمان بديع عىل حديثا   تعّرف من مجيع ان

 الفرص يس تغلون نرامه فهيا، وتأ خروا فقدوها اليت املدة عن يعّوضوا وليك السابق، يف لها معرفهتم عدم

 الشديدة الرغبة هذه مثل تشاهد ومل. ابس مترار النور رسائل ليقرأ وا - دقائق مخس اكنت وان - املناس بة

ذ فيلسوف، او نفيس عامل او اجامتعي عامل اي مبؤلفات الشديد التعلق هذا ومثل  هؤالء من اليس تفيد ا 

 كتااب   القراءة تعرف امرأ ة او متوسطة، مدرسة يف طالب يطالع فعندما. املتعلمني الاشخاص سوى

. النور رسائل من يس تفيدون - قابلياته حسب لك- امجليع ولكن منه، اليس تفيدون قد فاهنم ما، لفيلسوف

 النوريس سعيد يقم مل ولو. النور وطالب الزمان بديع بتبئة قرارمك بلهفة تنتظر اكمةل امة هناك فان ذلا

 قائدا   اكن عندما طالبه مجع مثلام - والشدائد احملن اوقات دلى والتحمل الصب يف دروسا   طالبه بتلقني

 مدينة تلول عىل خياهمم س يرضبون اكنوا النور طالب من الافا   فان - احلرب اثناء يف الفدائية للحامية

آفيون" آفيون" يف الكبى اجلناايت حممكة من الباءة قرار فهيا ينتظرون "أ  ."أ
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 الناحية من يدخل النور طالب ونشاط النوريس سعيد نشاط ان: اثبات الآن حىت احد طعيس ت مل

 خمتص قانون رجل ي عدّ  خشص أ فيعجز ذكل؟ اثبات ميكن ال فلامذا. رسية مجعية نشاط اطار يف القانونية

 ولكن. ابدا   كلذ عن عاجزا   ليس انه... لك قانونيا ؟ ذكل اثبات عن العام الادعاء مقام اىل وصل حىت ارتق 

 .امجلعية هذه مثل وجود يثبت ان احد بوسع اليكون فانه رسية مجلعية تشكيةل وجود لعدم نظرا  

 الاطار ومضن صائبا   وحمكه هذا رأ يه فاكن "مجعية ليسوا النور طالب": البداية يف العام املدعي قال لقد

 راي انه والشك تناقض، وهذا... "مجعية اهنم": وقال - ملاذا يدري احد وال - قليل بعد عاد ولكنه القانوين،

 مجعية التوجد" انه س تقرر واهنا اتما   ادرااك   احلقيقة هذه تدرك احملمكة هيئة ابن يقني عىل وحنن. الحمك هل

 ."بيهنم تؤلف رسية
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 ! احملرتمون احلاكم اهيا

 عدد اىل القلب يمتزق ان ضاملفرو من لاكن والاىس احلزن موقف يف تتقطع ان القلب عادة من اكن لو

 .اال حلاد هاوية ىف سقط شاب عن خب   امام ولوعة اىس   ذراته

 الاساليم والعامل الاسالم ش باب النقاذ فعاةل وس يةل س يكون عنمك س يصدر اذلي التبئة قرار فان وهكذا

 .مؤلفاته ومع نالزما بديع مع الينفصم برابط تربطين اليت الاس باب احد هو وهذا الرهيبة، الآفة هذه من

 من واملسلمني الرتيك الش باب سينقذ بتداولها والسامح النور رسائل لتبئة س تصدرونه اذلي القرار ان

 من يوم يف وستش هتر س ت عرف السامية احلقائق خزينة يه اليت النور رسائل الن ذكل الاحلاد، مصيبة

 مجعاء، الانسانية تقدير حمط كونونت فسوف الاساس هذا وعىل. شك دون ادلنيا احناء مجيع يف الاايم

 تقدير بلك الاجيال هذه وس تذكرمك ابلباءة، لقرارمك لمك شاكرة املس تقبل واجيال احلالية الاجيال وس تكون

 .العظمي فيضها من واس تفادت النور رسائل قرأ ت لكام

 أ بدا  .. امتلق او قاانف انين اىل الظن بمك اليذهنب ان فارجو اللكامت هذه اخالص بلك لمك اقول وعندما

 .الزمان بديع حتامك اليت احملمكة يف احدا   ارهب وال احد من اخىش ال النين ذكل... ومطلقا  

 :قصري ببيان يل تسمحوا ان منمك ارجو ولكين

 النور رسائل - اهنا مع وقراهئا مؤلفها وحبق النور رسائل حبق الشنيعة الهتم هذه كيل يف املدعي اس متر ان

 اخلاطئة اهتاماته عن يتخل مل واذا املبارك، الوطن هذا يف املاسونية وضد الش يوعية ضد مؤثرا   عالجا   تعد -

 وعوان   وللش يوعية للامسونية عوان   بذكل يكون فانه اذلاتية وعواطفه الشخصية انفعاالته وسائر متاما  
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 .وانتشارهام لرتعرعهام

*  *  * 
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 يزيالمت  حممكة اىل املقدمة الالحئة من جزء

 تبهثا ش هبات فهيم تؤثر لذلين املتضعضع الاميان بتقوية - البهنة طريق عن - تقوم النور رسائل ان

 .الاحلاد منظامت منشورات

 :الآىت هو كهرابء من مس هبم وك ن النور برسائل ومتسكهم الش باب تعلق ارسار من دقيقا   رسا   ان

 زمن ويف لها المثيل وتضحيات ذات ابناكر دةعدي س نوات منذ النوريس سعيد الزمان بديع قام لقد

 مجيع امام اليوصفان وحتمل وبصب - الاهامتم واىل الرعاية اىل فهيا حيتاج مرحةل يف اي - ومرضه ش يخوخته

. هبم اخندعوا اذلين ومن والش يوعيني املاسونيني من املتسرتين اعدائه قبل من والتعذيب الاضطهاد انواع

 احملاكة واخلطط املرعبة وادلسائس اخلفية، املدهشة املؤامرات الواقعية مبالحظته وادرك برصه بثاقب وعمل

 .الاميانية مبؤلفاته اخلطط هذه حيبط كيف وعرف الاميان ضد

 من الفذة الكبرية الشخصية وهذه الاساليم الرائد هذا يقايس ان املؤمل من وأ ليس احملزن، من أ ليس لكن

 عليه؟ القضاء حياول وان التام الانفرادي احلبس ومن اما  ع وعرشين مخسة منذ السجون عذاب

 ودسائسهم الش يوعيني اهاانت من الناش ئة لالوهام نتيجة وعوقب النور رسائل مؤلف قاىس وان ولكن

 .ويس متر يدوم سوف شوق بلك النور رسائل قراءة عىل املزتايد الاقبال فان

 اجلديدة، ابالحرف اس تنسخت اليت "موىس عصا" رساةل قرأ   اذلي الش باب ان هو واكبه دليل اول ان

 وهو كبريا   سدا   هدموا وهكذا الاخرى، الرسائل قراءة يس تطيعوا ليك القرأآن ابحرف القراءة بتعمل بدأ وا

 عىل واجبارمه العلوم، من الكثري تعمل امام وعائقا   مانعا   اكن اذلي اجلهل هذا الكرمي، القرأآن خبط اجلهل

 القرأآن عىل امة اية ش باب يقبل وحيامن. والاميان ادلين عن الناس البعاد كتبت اليت بالكت من كثري قراءة

 يف تسري بدأ ت الامة تكل ان ذكل مفعىن هبا ويتسلح العلوم هبذه ويتجهز منه، تتنور اليت العلوم وعىل

 اىل ارواهحم الظامئة الش باب ان. والتقدم الريق طريق
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آن تفسري يه اليت النور رسائل بفيوضات ارواهحم مبلء وابدأ   قد الاسالم واىل الاميان  وبذكل الكرمي، للقرأ

 ببيع ابدا   يسمحوا ولن والش يوعية، الاحلاد س يجاهدون عمل وعن يقينيا   امياان   س ميكل اذلي الش باب فان
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 لقام احلب وعىل الورق عىل ويقضوا يفنوا ان الش يوعيون اس تطاع فان ذلكل. الاسالم اعداء اىل اوطاهنم

 اضطروا وان حىت احلقائق، خزانة يه اليت النور رسائل نرش ل جل انفسهم بفداء ش يوخ او مثيل ش باب

 .حبا   دماهئم ومن ورقا   جلودمه من يعملوا ان اىل

 .نعم مرة الف.. نعم نعم، نعم،

 وحنن. "لفاتهمبؤ  اجلامعة ش باب افاكر بتسممي النوريس سعيد قام لقد": اهتاماته مضن العام املدعي يقول

 :هذا عىل ردا   نقول

 هذا فيه يكرث ماكان   يعرف اكن واذا السم هذا من اطنان اىل حاجة يف فاننا سام ، النور رسائل اكنت لو"

 . "الرسعة جناح عىل الينا فلريسهل السم

 موالاسال الاميان سبيل يف خدماتنا نؤدي وحنن الظاملني ظمل اىل -النور طالب حنن - نتعرض وعندما

 ظلام   املوت نعدّ  الننا. الراحة فراش عىل وليس املشانق اعواد وعىل السجون يف الروح نسمل ان نفضل فاننا

آنية خدمتنا بسبب - السجون يف لهيا فضال   - القرأ  ظاهرها حياة يف العيش عىل املوت هذا ونفضل كبريا ، ا 

 .مطلق استبداد وحقيقهتا وابطهنا احلرية

آفيون جسن يف املوقوف  أ

آلب كوندوز زبري  أ

 قونية والية من

 :مالحظة

 فهيا طلبت برقية المتيزي حممكة رئاسة ارسلت المتيزي، حممكة اىل املقدمة ادلفاع والحئة ادلفاع هذا ارسال بعد

 .فورا   السجن من "زبري" رساح اطالق

*  *  * 
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  صونغور مصطف  دفاع
1

 

آفيون" حممكة اىل  :الكبى للجناايت "أ

 ضد الشعب بتحريض وقيايم النوريني مجلعية انتسايب بهتمة أ يضا   يب العقوبة ايقاع دعاءالا مقام طلب

 .احلكومة
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 اىل منتسب انين. القبيل هذا من مجعية الية منتس با   ولست النوريني، مجعية ابمس مجعية التوجد: اوال  

 الابدية ابلسعادة مجعاء الانسانية تبرش اليت والنورانية الالهية امجلعية.. والعظمية املقدسة الاسالم مجعية

 هللا صىل محمد الاكئنات خفر س نة ومخسني وثالمثائة الف  من اكرث منذ وضعها واليت الابدية وابلسالمة

 بلك - هللا حبمد - العزم عقدت وقد. عرص لك يف منتسب مليون ومخسني ثالمثائة لها واليت وسمل عليه

 .املقدسة اوامره اطاعة عىل قويت

 والاميانية، ادلينية وظائفي علمتين فقد وجرما ، ذنبا   علهيا تتلمذي املدعي اعتب اليت النور رسائل اما

آن ان وعلمتين البرشية، لسعادة الوحيد السبيل وانه دين واقدس امس  الاسالم ان  وعلمتين  هو القرأ

 بدء   ابمجعه الوجود وان ماكن، لك يف الناظر احلارض وتعاىل، س بحانه العاملني رب من النازل الالهىي الامر

آن ان وعلمتين الازلية، ادارته وحتت قدرته حتت هو وابلشموس ابلنجوم وانهتاء اذلرات من  معجزة القرأ

لهية  اربعني من معجز وكتاب الكتب، مجيع من امس  وانه ال بد، اىل الازل منذ احلوادث بلك نظره حييط ا 

. علهيم املنة بعظم يشعرون اليه املش تاقني فيجعل ال بدية لسعادةاب مجعاء البرشية يبرش ازيل ولكم وهجا ،

 واصدقهم مجيعا   الناس امكل احواهل بلك اكن العاملني رب قبل من املرسل وسمل عليه هللا صىل الرسول وان

 ادار وانه سلوان، واقدس برشى اكب -الاسالم بنور- مجيعا   للناس قدم وانه الكامل، نوايح يف واساممه

 من امته كسبته ما مجيع حس ناته دفرت يف وي كتب  قران ، عرش اربعة منذ البرش نوع مخس املعنوية طنتهبسل 

 ان وعلمتين. هللا حبيب وانه الاكئنات، خلق سبب وانه الس نني، من ونيف وثالمثائة الف منذ حس نات

 .املعجز القرأآن من مس تقاة ابهرة وجحج بباهني وذكل وحقيقة، حق وهجمن واجلنة الاخرة

--- 
1
 والرتحال احلل يف النورىس الاس تاذ الزم اذلى وهو 1929 س نة "زنغودلق" لوالية التابعة "افالىن" قضاء يف ودل  

 طالب ادارة امانة افاضل اخوة واىل اليه واودع. الاس تاذ عنه قال كام «النور رسائل يف الفناء » بلغ حىت عليه وتتلمذ

 .املرتمج - فيه ركواب معره يف هللا اّمد - النور

#600 

آن نور من فيض اهنا تشهد ومجلها بلكامهتا فاهنا النور رسائل اما . وسمل عليه هللا صىل محمد ونور الكرمي القرأ

آن ابنتساهبا وذكل  ..وعرش ية ساموية فهى  الاعتبار وهبذا هل، خاصا   تفسريا   وكوهنا الكرمي للقرأ

 واللمعات اكللكامت) اجزاهئا بلك - احلكومة ضد الناس ضحتر  ابهنا املهتمة - النور رسائل فان وهكذا

 وحول الاسالمية ادلساتري وحول الالهية احلقائق حول دروسا   تعطي امنا( واملكتوابت والشعاعات

آنية الارسار  انحية من اذلروة يف تعد مؤلفات ويه النور رسائل قراءة ذنبا   او جرما   يعد اذن فكيف. القرأ
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 هذه ابس تنساخ القيام ذنبا   او جرما   يعد وهل الاميانية؟ واحلقائق الفاضةل الخالقل وتلقيهنا تدريسها

 هذا أ يعد الاميانية؟ الناحية من مهنا يس تفيد مؤمن اخ جعل او ال بدية السعادة الينا هتدي اليت الرسائل

 ويف الاميان يف ةاذلرو بلغ اذلي املباركة الرسائل هذه مثل مؤلف زايرة وهل احلكومة؟ ضد للناس حتريضا  

 الراخس ابالميان اجملهزين النور طالب مع الكرمي القرأآن سبيل يف اخوة تكوين او الفضيةل، ويف الاخالق

 العرص هذا ىف القرأآن وحقائق الاسالم رشف حفظ انفسهم عىل اخذوا واذلين التزتعزع اليت وابلعقيدة

 عادل مضري واي نقي مضري اي مجعية؟ كيلتش   هذا أ يعد... هللا رىض اكتساب سوى هلم الهدف واذلين

 هذا؟ عىل عقوبة اصدار يس تطيع

 !احملرتمون احلاكم اهيا

 كبار هبا اقر اليت "الشعاعات" بـ وانهتاء   "اللمعات"و "اللكامت" من اعتبارا   اجزاهئا جبميع النور رسائل ان

آن نورانيا تفسريا   الا ليست يقرأ ها ملن كبريا   اسالميا   وشوقا   عالية اميانية مرتبة هتب واليت العلامء  ذي للقرأ

 اس تاذان اما. املعنوية الظلامت وتبدد املعنوية الامراض تزيل ُشس اجزاهئا من جزء ولك ، املعجز البيان

 مجيع السبيل هذا يف وحتّمل القرأآن سبيل ويف الاميان سبيل يف لكها حياته امىض فقد النور رسائل مؤلف

آنية احلقائق هذه بنرشه وحاول واملصاعب، الاذى انواع  املبارك الوطن هذا ابناء انقاذ العرص هذا يف القرأ

 تشهد نقص أ ي من اخلالية حلياته البيضاء الصفحة وان الاحلاد، انواع وللك للش يوعية الرشس الهجوم من

 دروسا   وال خالقية،ا غري دروسا   يلقّنا مل - حاشاه - فهو املقدسة املهمة هبذه حاليا   للقيام ومؤهل موظف ابنه

 فن يف
#601 

 سطح عىل للبرشية هدف وامه غاية اكب يشلك رمبا وهذا الاميان، انقاذ يف دروسا   لقننا بل التخريب،

 الناس من الاالف مئات اميان انقاذ مبحاوةل س نة وعرشين مخس من مايقرب منذ قيامه ان الارض،

 دروسا   واعطاءان الاسالم عن شيئا   نعرف نكن مل يناذل املساكني من امثايل من والس امي النور، برسائل

لهيا   فضال شك دون يعد احلياة من والغاية القصوى السعادة هو اذلي الاميان يف  يقلبون لذلين نقول وحنن. ا 

 :الاجامتعية احلياة عىل خطرا   ويرونه املقدسة اخلدمة هبذه قيامه فينكرون احلقائق

آفات من الناس ذابنقا قيامه وجرما   ذنبا   اكن ا ن  وارشاد الاميان، وعدم والاحلاد الاخاليق اكلرتدي رهيبة أ

 واسعاد ادلين اوامر اطاعة اىل وادلعوة تعاىل هللا رمسه اذلي الطريق يف السري واىل الاميان اىل الناس

آنذاك تس تطيعون فانمت وجرما   ذنبا   هذا اكن ان.. لالسالم ادلامئية ابلسعادة الناس  للحياة ضار ابنه القول أ
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 .التغتفر جرمية وهو فرية اكب الادعاء هذا فان واالّ . الاجامتعية

 هللا رىض نيل وتس هتدف ادلامئة الاخروية السعادة تس هتدف بل ادلنيا، التس هتدف النور رسائل ان

 شلكوالت  مجلاهل خافتا   ظال   الا ادلنيا يف وامجلال احلسن اليشلك اذلي اجلالل ذي الرحمي الازيل البايق

 الهدف هذا ومثل املقدس الالهىي الهدف هذا مثل دام مفا. س بحانه حمبته من ملعة الا مجيعا   اجلنة لطائف

 اىل تؤدي وحمرمة سفلية امور يف الوقوع من مرة الف وانزهها النور رسائل ابرئ فانين موجودا ، السايم

 ان منا اليريدون اذلين هؤالء وررش  من تعاىل هللا حبم  نلوذ وحنن. احلكومة ضد الناس كتحريض نتيجة

 .علينا يقضوا ليك الافرتاءات هذه مثل علينا فيفرتون امياننا خندم ان وال ديننا امور نتعمل

 احملرتمون احلاكم اهيا

 مخس منذ جرت اليت احملاوالت رمغ انه هو هذا عىل دليل واكب. النور رسائل نور اطفاء ابدا   الميكن

 صاحهبا الن ذكل اكرث، وسطعت انترشت - ذكل من العكس عىل - فاهنا ا،علهي للقضاء س نة وعرشين

 احلقائق يه حقائقها والن الابد، اىل الازل منذ يشء مقاليدلك بيده اذلي اجلالل ذو هللا هو وموالها

آنية  .هللا شاء ان ادلوام عىل تتشعشع انوارها وستبق . هبا والعناية حبفظها تعاىل هللا تكفل اليت القرأ
#602 

 !احملرتمون احلاكم اهيا

 واليت حب، وبلك شوق بلك والاسالم الاميان تعلمنا اليت واس تنساخها النور رسائل قراءة جرما   اكن ان

آن نوراين تفسري يه واليت تعاىل هللا مرضاة سوى لها الهدف  اكن وان العرص، هذا ىف البيان املعجز للقرأ

 ادلينية الرابطة اكنت وان جرما ، مؤمنني اخوة اىل - الاميانية قاحلقائ عىل املش متةل - الرسائل هذه اعطاء

 من تعد واليت والاميان القرأآن طريق ويف هللا مرضاة سبيل يف املؤمنني جتمع اليت الاسالمية والاخوة

 ان سعاديت دواعي من فان مجعية، تشكيل تعتب نظرمك يف الرابطة هذه اكنت ان.. لدلين القدس ية الاوامر

آت مجيع من اكب سعادة ويه امجلعية، هذه ملثل منتس با   اكون  هللا امحد وانين الاومسة، مجيع ومن املاكفأ

 من طالبا   جعلين عندما الكبرية السعادة هذه وبلطفه بفضهل مثيل مسكني عىل منّ  ملا هل الحد  محدا   تعاىل

 :القول سوى اخلتام يف يل وليس. النور رسائل طلبة

 (لوكيلا ونعم هللا حسبنا)

 (العظمي العرش رب وهو تولكت عليه هو الا اهل ال هللا حس يب)

 املعمل
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 صونغور مصطف 

*  *  * 

 المتيزي حممكة يف صونغور مصطف  دفاع الحئة

 الاخوة احد اىل واعطاءها واس تنساخها النور رسائل بقراءة قيايم الكبى اجلناايت حممكة عّدت لقد -1

 ضد الشعب بتحريض - الادعاء حسب - مقت النين وجرما  . ذنبا   ا،مهن ليس تفيد احملتاجني املؤمنني

 :االهتام هذا عىل جوااب   دفاعي يف قلت وان س بق ابنين علام  . احلكومة

 الكرمي، للقرأآن حقيقيا   تفسريا   الا الواقع يف ليست احلكومة ضد الناس حترض تعدوهنا اليت النور رسائل ان

 احلقائق يف دروسا   تعطي - أ جزاهئا بلك - فهىي
#603 

 سافةل دنيوية امور ابدا   هدفها من يكن ومل. كبى سعادة يس تنسخها او يقرأ ها من للك وهتب الاميانية،

 هو هدفها بل الساقطني، واعامل الفنت احصاب اعامل من يه واليت احلكومة ضد الناس كتحريض وفانية

 طالب من وطالبا   عاجزا   خادما   لكوين تخراف  وانين. واحلبور للسعادة مرتبة امس  وهو هللا رىض نيل

. وفضيلته الاميان نعمة ويه فضيةل واكب نعمة أ حىل واس تنساخها قراءهتا عند اكس بتين اليت النور رسائل

 شكرا   واشكره تعاىل هللا امحد وانين الهىي، فضل اكب يعد النور رسائل عىل تتلمذي ان ذكرت انين ومع

 حمك اصدار مت فقد ذكل ومع مثيل، ومسكني فقري خشص عىل اس بغها اليت مةالنع هذه يب احسن اذ دامئا  

 خفالفوا دليل اي واىل قانون اي اىل يستندوا ان دون جرما   وابالسالم ابالميان ارتباطي عّدوا الهنم بعقوبيت

 .ورصحية اتمة خمالفة واحلقيقة احلق

 يلقنوننا اكنوا املعلمني بعض فان "قسطموين" يف "كوي كول" معهد يف أ درس كنت عندما انه اشهد انىن -1

حلادية دروسا    وان الكرمي، القرأآن كتب اذلي هو - حاشاه - وسمل عليه هللا صىل محمدا   ان لنا ويقولون ا 

 اتباع الرجعية ومن الكبري اخلطأ   من فان ذلا التقدم، طريق يف تسري املدنية وان امللغي، حمك يف الاسالم

آن  :الاايم احد يف لنا قال املعلمني احد نا حىت الكرمي، القرأ

 الكآبة من جوا   وان. الآخرة ويذكرون يصلون الهنم دامئ عذاب ويف أ مل يف حياهتم يقضون املسلمني ان"

 املوس يق  من جو ويف دامئة نشوة يف حياهتم النصارى يقيض بيامن ادلوام، عىل الاسالم جوامع يسود

 ."واللهو

لّوا وان روابط، من والاسالم الاميان وبني قلوبنا بني مايربط لك وايقطع ان حياولون اكنوا لقد  بدال   فهيا حي 
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 هبذه امياين الغتيال ومعرضا   املسمومة الافاكر هذه مبثل حمقوان   كنت فبيامن وهكذا. والاحلاد الكفر مهنام

 ابهلل، والعياذ حوايل انرشها وبدأ ت الافاكر هذه تيار يف انسقت انين درجة اىل الضارة الاحلادية ادلروس

 وحقائق الاميان حقائق تعرض واليت الكرمي القرأآن من نورها تس متد اليت النور رسائل بعض اقرأ   يب اذا

 الانسان لسعادة وس يةل دامئا   اكن الاساليم ادلين ان عىل وتبهن خارقة وادةل ساطعة بباهني الاسالم

 الافاكر لك تطرد الرسائل هبذه واذا نورها، اءاطف والميكن تنطفئ لن معنوية ُشس وانه ولسالمته

 ويف الاميان، قليب يف وتنرش املسمومة

#604 

 الرسائل هذه مؤلف الزمان بديع الاس تاذ عىل حايل عرضت الالهنائية والسعادة الغامر الفرح هذا ظل

 شاطئ عىل ورسوت والضالةل الغفةل حياة من جنوت انين وكيف احلقيقي والرائد الويف املشفق والشخص

 هذا يف الناس مجليع الهداية ُشس تعد احلقيقي الاميان تكسبنا اليت النور رسائل ان وكيف والنور، الاميان

 امنا املقدسة املهمة هذه مثل يف نفسه ووضع الرسائل هذه بتأ ليف بقيامه وانه. هلم سعادة ووس يةل العرص

لهية نعمة ي عدّ  بذكل وانه عظم ، اميانية خبدمة يقوم  واعلنت الاميان، الهل والس امي مجعاء للبرشية كبرية ا 

 اتباع من اخلفية العصاابت بعض به تقدم ملا الشديد نفوري وعن البالغ أ ملي وعن الشديد أ سفي عن هل

آنفا ذكرت كام- اهنم وكيف الاسالم وعىل القرأآن عىل شنيعة اعتداءات من السفياين ادلجال  يزيّنون - أ

 ترتبط اليت املقدسة الالهية الاسالمية الاسس هدم وحياولون البطةل الاسالمية مةالا هذه البناء الاحلاد

 من الشديد ونفوري البالغ اسفي هل وابديت. الابدية سعادهتم هدم اىل ويسعون الناس من املاليني هبا

 يف أ صدقايئ توخاطب. وادلنيئة الظاملة لتخريباهتم وهيللون املفسدين لهؤالء يصفقون اذلين اجملانني هؤالء

 القرأآن، حقائق امام ولرنكع هذه، النفس اهواء من لنتخلص هلموا: قائال   الشك داخلهم اذلين ادلراسة

 السفهاء هؤالء ااكذيب ولنرتك السعادة طريق اىل العرص هذا يف املرشدة النور مدرسة اىل ولنرسع

 نفسها احلقيقة يه وك هنا لنا قدموها واليت اله وصفقنا وس نني اشهرا   مسعناها اليت الااكذيب هذه...  الكذابني

 اىل الظلامت من خنرج ليك قلوبنا بلك بدروسه ونمتسك لنا اس تاذا   النوريس سعيد الزمان بديع ولنجعل

 والمتسك والاسالم القرأآن حب ومن اميانه من اس متدها اليت الفرحة من انبعا   اخلطاب هذا أ ليس.. النور

 ليك حقيقيا   امياان   خشص لك يكتسب ان يف الرغبة ومن ل مته ي كنّه اذلي لكبريا احلب ومن هبام والاعتصام

 .الالهنائية؟ السعادة ينال

 ي عدّ  ذكل واعالن للسعادة وبشارة للفضيةل ومكنبع دين ك مس  الاسالم اىل والنظر هللا اىل الانتساب فهل
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 جرما ؟

 تاكل الافرتاءات وبدأ ت اجلهات مجيع من القرأآن وعىل الاسالم عىل ومدمر هدام جهوم بدأ   الزمان هذا يف

 تسمح حني ىف الرفيعة، السامية اذلات تكل من النيل وحماوةل وسمل عليه هللا صىل محمد وللنيب للقرأآن

 اعداء من لشقاة والثناء املدح وتاكل والاخالق، ادلين من والانسالخ الاحلاد مسوم تنفث الىت ابلكتب

 هلل عصاة اتفهني لالسالم
#605 

 الرسول شأ ن ورفعة وعلوه القرأآن مسو وهيمل والتقدير، ابالجعاب املبتدعة املرشوعة غري أ عامهلم وتذكر

 هذا موجودات ان وتبني تعاىل هللا وجود تبني النور رسائل ان علام   وأ حقيهتام، وسمل عليه هللا صىل الكرمي

 وفكر عقل من هللا هجزه مبا الانسان انو  الوجود واجب وانه خالقها وحدانية عىل تشهد ابمجعها الكون

آة افضل  وصان هللا اىل الانسان انتسب ولو اخمللوقات، سائر عىل سلطاان   ي عدّ  ذلا احلس ىن، هللا السامء مرأ

 بنعمي وتنعم عليني اعىل يف كرمي ضيف مرتبة الس تحق الآاثم كبائر ومن السفاهة ومن الضالةل من نفسه

ن اما الابدية، اخلادلة اجلنة  أ ضل يكون فانه وعصاه به وارشك الغفةل ويف الضالةل يف ووقع خبالقه كفر ا 

 التتغري اذلي هللا لكم القرأآن وان هجمن، يف خادل عذاب يف سافلني اسفل مرتبة ويس تحق احليوان من

 الميكن وادلامئة احلقيقية السعادة وان مدنية، افضل اىل بأ يدينا يأ خذ الاسالم وان اوامره والتتبدل احاكمه

آن اوامر ابتباع الا للبرشية تتحقق ان  النور رسائل اوحضهتا اليت الامور يه هذه.. اليه والانتساب القرأ

آن معجزات من تقتبس الهنا السامية ماكنهتا النور رسائل تس متد هنا ومن قاطع، بشلك علهيا وبرهنت  القرأ

 جرما ؟ عدّ ي   عنه والاعالن ونرشه هبذا الاميان فهل.. الالهىي النور ومن

 الكتب ونرش املرشوعة غري الفانية الشهوات ال لهاب تكتب اليت والاساطري الرواايت قراءة ان والغريب

 والثناء وتقريظها الكتب هذه مدح مث ومن الاسالم، هتامج واليت الوطن، وسالمة الامة بسالمة ترض اليت

 بشمس تعّرفنا اليت النور رسائل واس تنساخ بقراءة قيامنا ولكن ذنبا ، واليعد به مسموح هذا لك.. علهيا

 وتعرفنا الهيا وتدعو - احلقيقية السعادة فهيا ووجدت الناس من املاليني مئات هبا اهتدت اليت - الاسالم

 الثناء من حقها ايفاء عن عاجزون اننا مع - علهيا والثناء الرسائل هذه ومدح الاميانية ابحلقائق وتبرش هبا

نسان هناك فهل. ا  وجرم ذنبا   يعدّ  -  البدل هذا سالمة عىل احلرص من وذرة الاميان من ذرة قلبه يف حيمل ا 

 !ذنبا ؟ هذا يعد ان يس تطيع الامة وهذه

 !احملرتمون اجلزاء حاكم
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 السعادة ودعوى والقرأآن، الاميان دعوى احلقيقة يف يه الرفيع مقاممك عىل املعروضة ادلعوى هذه ان

 صىل الاكرم رسولنا رأ سهم وعىل السالم علهيم والرسل الانبياء مجيع ان. الناس ملاليني واخلالص الابدية

 ومجيع احلقيقة واهل الاولياء وسلمومجيع عليه هللا
#606 

 وانمت. العظمية ادلعوى هبذه املعنوية الناحية من عالقة هلم الآخرة ادلار اىل رحلوا اذلين املؤمنني اجدادان

 احلقيقة وان. وشفاعهتم ودعاءمه احلقيقة اهل من املاليني اولئك حمبة اكتساب فرصة ايديمك يف متلكون اليوم

 ان ام غايهتا؟ يه والسفلية الفانية ادلنيوية واملقامات املراتب فهل. اماممك "النور رسائل" بـ املسامة السامية

 هناء؟ مابعدها يتال والهناء الكبى والفرحة العظم  السعادة هو اذلي تعاىل هللا رىض نيل يه غايهتا

 وابالخالق ابلفضيةل وجتملهم ابالميان جتهزمه ام والهابطة الرديئة الاخالق اىل الانسان لكامهتا أ َوحتفز

آن املعنوي الاجعاز من منبثقة وىه اماممك النور رسائل جتدون انمت السامية؟ . الهىي نور هو اذلى املبني للقرأ

 لالنسان، غاية امه الآخرة ادلار سعادة اىل ادلنيا يف الاميان هبذا والانتقال الاميان، اكتساب دام مفا

 قراهئا من الاالف مئات وتقرب الاميانية احلقائق - القرأآن من بفيض - تقدم النور رسائل ومادامت

الّ  للحقيقة وحبمك السامية عدالتمك امام مناص فال الهدف، هذا اىل ومس تنسخهيا  القرأآين، الوجه فهم ا 

 هللا رىض لنيل الا اليسعون النور طالب ان ومعرفة احلقيقية، قميهتا وتقدير النور لرسائل ياحلقيق والوجه

 . سواه هلم الهدف وانه تعاىل

 !احملرتمون اجلزاء حاكم

 من ماميكل بلك حياول الكرمية ولالخالق للفضيةل مرتبة اعىل اىل ارتق  اذلي الزمان بديع العزيز اس تاذان ان

 حتّمل اذلي وهو الابدي، السجن ومن ادلامس الفكري الظالم من الانسان نقاذا وحنان ورمحة شفقة

آنية احلقائق لنرش عاتقه عىل امللقاة املهمة سبيل يف والعذاب الامل صنوف مجيع  ي رىم هذا اس تاذان... القرأ

 غايته ان مع اهل، دون ووحيدا   كبريا   وش يخا   مريضا   كونه مع للعداةل وخالفا   حق وجه دون السجون يف

 قلب وان. كبرية وعبودية رفيع واميان خارق وذاكء كبري عمل من ميلكه مبا الناس اميان انقاذ يف فقط تنحرص

آفيون" جسن يف الانسانية خلري احملب املبارك الش يخ هذا قاساه مما أ ملا   ليتفطر الانسان  القارس البد من "أ

 عدالتمك من ننتظر فاننا ذلا العمر، من والس بعني اخلامسة يف انه مع العديدة واملضايقات الكبرية الاالم ومن

 .للعداةل والرمحة الشفقة جتيل الانسانية حبب وتعلقمك حبمك ومن ابحلقائق املرتبطة السامية

 صونغور مصطف 
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*  *  * 
#607 

 فييض محمد دفاع
1

 

آفيون" حممكة اىل  :الكبى للجناايت "أ

 وقيايم النور وبرسائل به شديدا   تعلقا   ومتعلقا النوريس سعيد تاذيالس   سكرتريا   كوين العام املدعي عد لقد

 الهتمة هذه اقبل ابنين هذا ازاء اقول واان. مساءليت تس توجب هتمة ذكل عدّ  لقد.. اجملال هذا يف كبرية خبدمة

 ذكل عىل وادلليل اليه، والشوق العمل حب عىل فطرت   النين ذكل هبا، أ فتخر وانين قوة من اوتيت ما بلك

 والعربية العلمية الكتب من ومثانني مخسامئة فيه وجدوا "دنزييل" حادثة يف مزنيل بتفتيش قاموا عندما انه

 عشقي فان انقصة، التزال العربية ابللغة ومعرفيت العمر مقتبل ويف فقري خشص انين ومع رمسيا ، وجسلوها

 واحد عند التوجد اليت املتنوعة الكتب هذه اقتناء اىل دفعتين اليت يه التعمل يف الشديدة ورغبيت للعمل

 .الناس من اباللف

 دلين اذ هل، الهناية محدا   هلل ومحدا   حقيقي مرشد وعن اس تاذ عن للبحث تدفعين اكنت هذه العلمية فطريت

 غايته ان تشهد النوريس سعيد اس تاذي حياة ان اجل. بعيدا   احس به كنت فامي قرب، عن ب غَييت عىل

 لتارخي قراءيت ومن مشاهديت من تأ كدت وقد. الاسالمية العلوم واس تحصال العلمي لشوقا يه الوحيدة

 العمل يف الفطرية رغبيت ان القدماء طالبه من اس تقيهتا اليت املعلومات ومن - مطبوع كتاب وهو - حياته

 مجليع فاخال - العمل طالب بصفة حيتفظ زال ما انه درجة اىل للعادة خارق بشلك اس تاذي دلى موجودة

 والن. واملصائب البالاي مجيع حتمل عىل قادرا   جعهل مما - القدمية الاسالمية املدارس من املتخرجني العلامء

 اليت الس ياسة من بنوع الاحوال هذه لربط سعوا فقد الس تاذي العجيبة الاحوال يفهموا مل الس ياسة اهل

 دليه املوجود العلمي العشق هذا جعل تعاىل هللا ولكن. السجون غياهب يف أ لقوه اهنم حىت هبا، هل العالقة

آنية، للحقائق مفتاحا    وجدت االثناء هذه يف. والفالسفة العلامء مجيع اذهلت اليت النور رسائل فظهرت القرأ

 حب من عليه فطرت   مبا حيايت طوال عنه احبث كنت اذلي اان جبانيب "قسطموين" مدينة يف اس تاذي

 .معري أآخر حىت عليه تعاىل هللا اشكر سأ ظل الهيا   ان  ا حسا هذا اعد واان العمل،

--- 
1
 دنزييل"  جسن يف معه وجسن. فهيا س نوات ست طوال النورىس الاس تاذ الزم. 1511 س نة"  قسطموىن"  يف ودل  

آفيون"  ويف 1541 س نة"   .املرتمج -.1575 س نة هللا رمحة اىل انتقل. 1547 س نة"  أ
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 والهدااي الصدقات - ايضا   السابق يف يقبل يكن ومل - اليقبل فانه وماكنته العمل بعزة اس تاذي حيتفظ وليك

 يف يرض مل انه الاعتيادية غري اوضاعه ومن. ل حد رأ سه حين ومل. ايضا   ذكل من طالبه ومينع وماشاهبهام،

 وقف وانه ،العلمية العزة عىل حفاظا   اخلندق اىل ادلخول القتال جهبة من الامايم اخلط يف وهو احلرب

 املرعبني القواد من ثالثة امام
1
 بل بغضهبم، يبايل ان دون العلمية عزته عىل احملافظ الاس تاذ موقف 

 علامء رشف وعىل الوطن وهذا الامة هذه رشف عىل حافظ هذا اس تاذي ان اعمل كنت وملا. اسكهتم

 ان وقلنا حماال   فرضا   افرتضنا ولو ،يل حقيقيا   اس تاذا   قبلته فقد شئ بلك ذكل سبيل يف وحض  الرتكية الامة

 .عليه نعرتض وأ ال الهيا، التسامح نظرة ننظر ان علينا لاكن نقيصة، مائة هل

. امجلهوري العهد يف احلال وكذكل املرشوطية عهد يف - الامة وابمس الوطن ابمس - الوطنيون قّدره ولقد

 الف عرش تسعة بتخصيص والرتيق الاحتاد ومةحك قيام: هو للعمل اجلليةل الاس تاذ خلدمات تقديرمه ومثال

 ومع ،"الازهر" نظرية تكون ان ارادها والىت "وان" مدينة يف "الزهراء مدرسة" اس تاذي ملدرسة ذهبية لرية

 قامت س نة وعرشين اربع وقبل بناهئا، تأ جيل اىل ادى الاوىل العاملية احلرب بدء ان الا أ ريس اساسها ان

 فنون دار لبناء لرية الف ومخسني مائة بتخصيص - انئبا   وس تني مائة وتأ ييد موافقة بعد - امجلهورية احلكومة

 اليت الازهر كجامعة جامعة انشاء مبحاوةل وحده الكرمي الاس تاذ هذا وقيام ،(الزهراء مدرسة) الاس تاذ

 مجيع وعىل نيالوطني مجيع عىل حيمت الهدف هذا حتقيق من جدا   واقرتابه العلامء، الاف انشاهئا يف تعاون

 فنحن الاس تاذ، هذا مبثل ظفران قد والننا عليه، والثناء الاس تاذ هذا تقدير ادلين علامء مجيع مع الامة حميب

 .واملصاعب املشاق مجيع لتحمل مس تعدون

آاثره وحبقائق العلمية بفيوضاته اس تطاع النه والاحرتام التقدير أآايت اخلص هذا الزمان لعاّلمة أ كنّ  انين  أ

 هذا هل امحل وسأ ظل والاميان العمل طريق يف امليض يف مساعديت كتااب   والثالثني املائة تناهز اليت يةالسام 

 .هللا شاء ان الابد اىل التقدير

ثبات اشهر ملدة اس مترت التحرايت ان ومع  اس تغالل" حول العام الادعاء قبل من ايلّ  املوهجة الهتمة ال 

 عن تسفر مل التحقيقات هذه ان الا "ادلوةل ابمن خمةل رسية عيةمج  انشاء لغرض ادلينية واملشاعر ادلين

 الوجود امجلعية هذه مثل الن ذكل شئ،

--- 
1
 .املرتمج - نيقوالفيج نيقوال الرويس والقائد كامل، ومصطف  احملمكة، يف ابشا خورش يد القائد: املقصود  
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 امتحان يف دخلت اليت النور رسائل مع يه حيدةالو  عالقتنا ان. مجعية ابية عالقة اية لنا والتوجد لها،

 الصالحية، ذات احملامك قبل من الباءة عىل حصلت ولكهنا امجلهورية، احلكومة قوانني مواهجة يف صعب

 يه بل ولالمة للوطن خيانة التعدّ  العالقة وهذه املتخصصة، الهيئات قبل من والتوقري الاحرتام وعىل

 ولكون ذكل عىل وبناء هذا، خارج اخرى نية واية هدف اي واليوجد. مةولال للوطن انفعة علمية عالقة

 فعلت مثلام براءتنا قرار ابصدار السامية العادةل حممكتمك نطالب فاننا متاما   ظاهرا   واخالصنا براءتنا موضوع

 .العداةل جتيل بذكل فتحقق "دنزييل" حممكة

 ابموقجي فييض محمد

آفيون جسن يف املوقوف  أ

 قسطموين من

*  *  * 

 فييض أ محد دفاع
1
 

آفيون" حممكة اىل  :الكبى للجناايت "أ

 ادلين حبقائق املتعلقة كتبه وقراءة ديين بعامل الالتقاء واجبه ومن املؤمن حق من أ ليس! احملرتمون احلاكم اهيا

آنه دينه خدمة سبيل يف ادلين يف اخوانه جندة اىل والارساع الكتب هذه واس تنساخ  صىل ورسوهل وقرأ

 بعض قيام ذنبا   يعد وهل ادلينية؟ اخلدمة هذه اداء من متنعنا قانونية مادة اية هناك وهل ؟ وسمل عليه هللا

 فهيا الشائبة الشعب من متدينة طبقة حنن الاخالقية؟ غري والتيارات الاكفرة التيارات بنقد اجلهات

 .ادلوةل ادارة مع وال الس ياسة مع لها والعالقة

 ديين عامل أ كب الزمان بديع ابن نعتقد وحنن خشصية، قناعة ي عدّ  وتقديره ما خشص جتاه ظن حسن محل ان

 اطالقنا اما. ل حد متلق او نفاق اي دون ادلين حقائق ابيضاح قام وحقيقة حق رجل ونراه هذا، زماننا يف

 بدلان هتدد اليت قولالخال لالميان الهدامة التيارات ضد ودفاعه ادلينية خدماته من فنابع اجملاهد صفة عليه

--- 
1
آفيون" يف النورىس الاس تاذ مع جسن "اس بارطة" أ قضية احدى من هو    س نة يف وتويف القوية، بدفاعاته وعرف"أ

 .املرتمج - .واسعة رمحة هللا رمحه العمر من س نة وس بعني اربع عن 1972
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 .ل حد احلساب اعطاء اىل مضطرين غري فنحن ذلا العقيدة، حبرية يسمح بدل يف

 النبوي احلديث يف ماورد حسب الزمان أآخر يف س يظهرون اذلين الاشخاص موضوع خبصوص اما

 :فاقول

 يف يقول وسمل عليه هللا صىل الرسولف ادلين يف موجودة الهنا ذكل عندان، من املواضيع هذه خنرتع مل اننا

 تصف الاحاديث وهذه. س نة ومخسامئة الالف عن كثريا   تزيد لن احملمدية الامة معر ابن احاديثه بعض

 عنوان حتت وذكل ابرسها، ادلنيا حياة ويف احملمدية الامة حياة يف املهمة التارخيية احلوادث من كثريا  

 الرشور هذه يف يقعون اذلين ابن وتقول رشورها، من وحتذرها حملمديةا الامة تنبه ويه. "القيامة عالمات"

 هذه حول لها الحد دينية ادةل وهناك ال بدي، الهالك ويف الشقاوة يف س يقعون هجل عن او غفةل عن

آمنا اانس حنن. الامور آن وبرسوهل ابهلل أ  الرسول صدق اىل واستنادا   الاميان هذا اىل فاستنادا   اذن. وابلقرأ

 أ ال حوالينا؟ ماجيري نبرص أ فال ال بدي؟ الهالك من انفس نا خالص عىل نعمل أ فال وسمل عليه هللا صىل

 عىل املرشف اجليل هذا أ حنن اخلطر؟ الزمان هذا أ جاء": ونتساءل ادلينية احلقائق اىل استنادا   هذا نرشح

 العلمية واحلقائق الثابتة احلقائق لونتجاه أ مامنا املوجودة الساطعة الباهني أ نتجاهل واخملاطر؟ املهاكل هذه

لهىي الوجود لنا تثبت اليت  املدنية اراكن اكب من الاحلاد يعد اذلي التيار وراء وننساق ديننا ونرتك اال 

 يعتقد ملن أ ميكن  فيه؟ والنفكر هذا أ نتجاهل ال بدي؟ الهالك من ينقذان مفن ذكل فعلنا وان.. الاوروبية؟

آنية احلقائق وفوق القرأآن فوق شئ اليوجد ابنه  عقوابت من خوفا   ال بدي الهالك اىل بنفسه يريم ان القرأ

 ولرسوهل هلل اخلدمة ايفاء يف وظيفته عن يتخىل وهل الفانية؟ القمي ببعض هيمت ان ميكن وهل فانية؟

 نزيل أآخر ديين منبع هناك فهل الزمان، ببديع تربطنا اليت احلقيقية العوامل احلقيقة يف يه هذه.. ودلينه؟

 الازلية؟ حاجهتا اىل ارواحنا عطش به

 روح مع التامتىش واليت املكتبات هبا تزخر اليت والعلمية العربية الكتب بقراءة احملرتم العام املدعي يوصينا

 مبجموعة املمتثةل العلمية ابخلزينة - مثهل يفكرون ومن - احملرتم العام املدعي اليعجب وقد. احلايل عرصان

 العالية وابحلقائق النور رسائل
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 حر وهو اليه راجع شئ وهذا. ينتقدها وقد الرسائل هذه التعجبه قد. الرسائل هذه حتوهيا اليت والسامية

 النور رسائل حنب فنحن ذاك، او الكتاب لهذا تفضيلنا او حبنا يف التدخل اليس تطيع ولكنه. ذكل يف

آن تفسري واهنا فيه نفاق ال حقيقي دين كتاب اهنا ونرى  مسأ ةل والرتجيح التفضيل مقاييس ان. الكرمي للقرأ
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 درس يعطي النور رسائل مؤلف ابن نعتقد اننا أ جل. فيه يتدخل ان احد اليس تطيع وقليب وجداين تقدير

 النتقبل وحنن والهيزه، هذا اعتقادان اليضعف قبوهل وعدم لهذا العام املدعي اناكر وان نفسها، احلقيقة

 الاوساط تتحدى اليت الاكمةل العلمية الكرامة ظهور اجل من بل الكونية رامهتاك اجل من النور رسائل

 هذا وينرش علام   يفيض فانه. أ شهر ثالثة يتجاوز مل العلمي مؤلفها حتصيل ان ومع. النور دروس يف العلمية

 املفكرين باك حري عاليا   منطقا   تعقيدا   العلمية املسائل اكرث ويف علمه خوارق يف يس تخدم وهو العمل،

 وذكل اجلياشة وابلعواطف ابلعشق انبضا   ابحلرارة فياضا   ومشوقا   رائعا   جذااب   اسلواب   ويس تخدم واذهلهم،

 فهل حمكة، وحميط توحيد وخزينة اميان حبر وك هنا كتاابته لتبدو حىت معره، منتصف بعد تعلمها بلغة

؟ زمان بديع عىل تدلوان أ ن تس تطيعون  وهو لنا اس تاذا   هذا الفضيةل متثال نعد ان علينا تس تكرثون انمت اثن 

 اىل وال كبت همام منافع اية اىل التزنل لنفسه يسمح ومل الفانية الظواهر مجيع بريق اىل يلتفت مل اذلي

 ومل شيئا   احد من يتوسل او ينتظر ومل قوية، الامور هذه نداءات اكنت همام الانسان تلوث اليت الامور

 ونذر واملضايقات املاكره انواع مجيع عىل وصب وللزناهة، للعفة مثال افضل واعط  ه،علي عرض ما يقبل

آنية الانوار واظهار احلقيقة الظهار نفسه  .احملمدية واملعارف القرأ

آالم أ مام اما  والاهانة الغدر انواع لك من الرمغ وعىل. وشفقة املا   يبيك الرحمي قلبه اكن فقد والامة البدل أ

 بؤسه ومن ش يخوخته من الرمغ فعىل حواليه، من ال سعاد وظيفته ايفاء عن يتخل مل فانه هال  تعرض اليت

. الاحلاد جلة ومن اجلهل غيابة من الناس النقاذ تعاىل هللا سبيل يف قوة بلك وانضل مضنية هجودا   بذل فانه

 مثاال   -اعاله املذكورة علميةال  كرامته جبانب - نراه فاننا الاخالقية املقاييس فيه ضاعت اذلي الوقت هذا ويف

فراطا   هذا أ ترون. للفضيةل وحمرااب   للكامل حيتذى وامنوذجا   وللزناهة لالس تقامة ومثاال   والايثار للتضحية  ا 

 منا؟
#612 

 اشرتاكنا وهل امياننا، عن الناشئ به ارتباطنا فهل مؤلفاته، وحنو الزمان بديع حنو نظرتنا يه هذه فان اذن

آن أآايت مع  ملوثني جيعلنا الاخاليق والاحندار الكفر تقبيح يف الرشيفة النبوية الاحاديث ومع الكرمي القرأ

 ابناء من لقسم بريئة نفوس اصالح اعامل عىل اال فساد صفة اطالق ميكن وهل الفانية؟ الس ياسة ابوضار

 الابدي الهالك من انقاذمه وهل ادلين؟ حقائق تعمل عاما   وعرشين مخسة منذ هلم تتيرس مل اذلين البدل هذا

 هلم؟ افساد القرأآن وعن وسمل عليه هللا صىل رسوهل وعن هللا عن وابالغهم

 !احملرتمون احلاكم اهيا
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 المثالنا واملسؤوليات واخملاطر البالاي الاف حتمل الس ياسة ان نرى الننا ابدا ، الس ياسة ارابب لس نا حنن

 من الا ادلنيا اىل الننظر الننا الفانية، ابملظاهر هامتما اي النعري اصال وحنن. الس ياسة مسكل خارج مه ممن

 ومعارضة الس ياسة وراء ابجلري اهتامنا عىل بشدة نعرتض فاننا ذلا هللا، رىض اىل املؤدي اخلرّي  وهجها

 هذه ظرف يف هذا عىل وعالمة ظاهرة اقل هناك لاكنت اذن وهدفنا قصدان هو هذا اكن ولو. ادلوةل

 السقوط ضد معارضة ولكهنا معارضة، صفة حنمل حنن اجل. س نة وعرشين ا  مخس البالغة الس نوات

آن مع - ابلرضورة - اشرتاكنا عن انش ئة املعارضة وهذه الاحلاد، وضد الاخاليق  توبيخه شدة يف الكرمي القرأ

 الصالاخ عن والنابعة رشحناها اليت املوجبة لالس باب بياننا يكن مل فاذا. املواضيع هذه يف بيانه ورصامة

 ابدا   التنسوا ولكن حبقنا، فيه ترغبون عقاب اي فاصدروا القناعمك اكفيا   احلقيقة وعن الصافية النية وعن

 رجال قبل من عليه حمك قد نرصاىن مليون س امتئة الآن اليه ينتسب اذلي( السالم عليه) عيىس س يدان ان

 امللقاة الامانة ولتبليغ الانسانية لسعادة خيفق اكن قلبه ان مع عادي لص ك ي ابالعدام العهد ذكل يف احلمك

 .عاتقه عىل

 ولك خفر، بلك احلمك وهذا العقوبة هذه سنس تقبل ولكننا ضدان عقوبة الصدار يدفعمك هذا احلر لكمنا ان

 (الوكيل ونعم هللا حسبنا):  هاتفني احلاجات قايض اىل الرضاعة يد نرفع ان هو ماس نفعهل

 قول فييض امحد

 قالراورات انحية من

 افيون جسن يف املوقوف

*  *  * 
#613 

 جيالن دفاع

آفيون" حممكة اىل  :الكبى للجناايت "أ

 املزعومة الهتم من كبرية حبصة خصين قبة احلبة من وجعل الامر اس هتول اذلي العام الادعاء مقام ان

آمر ورجل خطر س يايس رجل بصورة وقدمين النور رسائل اىل املوهجة   س تاذيا خبدمة مقت النين تأ

 :هذا عىل ردا   اقول واان احلقيقة، يف هبا افتخر اليت اخلدمة تكل النور، ورسائل

 والاميانية ادلينية كتبه قراءة من كبرية فائدة اس تفدت اذلي الزمان بديع ابس تاذي وثيقة عالقة عىل انين

 مل العالقة هذه ولكن. السبيل هذه يف رخيصة وحيايت نفيس بتضحية مس تعد انين درجة اىل والاخالقية
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 ادلوةل، ضد الشعب حتريض سبيل يف والاكنت وابالمة، ابلوطن ضارة عالقة -العام املدعي زمع كام- تكن

 ل حد الميكن اذلى - للقب الابدي الاعدام من انفس نا انقاذ اجل من الهنا ابدا   تنفصم  ال وثق  عالقة يه بل

 وجعلهم اخالقهم وتزكية اخلطر الزمن هذا يف ادلين يف خواينا من امثايل اميان وانقاذ -  همراب   منه جيد ان

 .الامة ولهذه الوطن لهذا انفعني اعضاء  

 مل املدة هذه وطوال. بذكل خفور واان س نوات اربع متقطعة فرتات عىل خدمته فقد اليه، القريبني من انين

 من الاالف مئات ان. جمددا   او داي  هم كونه حول واحدة لكمة منه امسع ومل اخلالصة، الفضيةل الا منه اشاهد

. تواضعه كامل عىل يشهدون بقراءهتا امياهنم انقذوا اذلين النور طلبة من الاالف ومئات النور رسائل

 .الاساس هذا عىل نفسه ويقدم النور طلبة من طالبا   نفسه يرى هذا املبارك فاس تاذي

 رساةل والس امي ايديمك بني املوجودة الرسائل قراءة من بسهوةل ذكل ومشاهدة مالحظة اليسري من

 اكلشمس يه الباقية احلقائق ان": فهيا يقول اذ "موىس عصا" مجموعة مضن املوجودة "الاخالص"

 من كثري يف هذا يكرر وهو "يمتلّكوها ان فانني الشخاص والميكن الاشخاص عىل تبىن ال واكل ملاس،

 همدى انه او بنفسه والتباىه الفخر يّدع  انه مكحي ان السلمي العقل شأ ن من وليس. وخطاابته رسائهل

 عاّلمة انه ولتأ كدمت لعلممت وابنصاف بدقة واملاكتيب الرسائل قرأ مت ما واذا. وجمدد
#614 

 ذو فهو عصور، منذ لالميان مكنقذ بنظريه يقابل ومل ابدلين العمل يف مبثهل ادلهر جيود قلام اذلي هذا زمانه

 الرشارات الينا انتقلت عرص ىف وخباصة املنافع من اكمل جيش مايقدمه تفوق والامة للوطن وبركة عطاء

لهتام تريد للبلشفية امحلراء  .بالدان ا 

 .اظفارى نعومة منذ القمية املؤلفات هذه وعىل يديه عىل ابلتتلمذ احظ مل انىن اسف  فيا

 !.املوقرة احملمكة هيئة

 مرشد" رساةل بطبع مقت ذلا النور، رسائل قراءة نم والحتىص التعد جليةل منافع نفيس يف شاهدت لقد

 مقت اي الوطن، هذا ابناء من امثايل يس تفيد ليك وذكل رمسي، وابذن "شهر اسيك" مدينة يف "الش باب

 :اسأ لمك أ ن ارغب واان سامية وطنية خبدمة

آن يا  حقيق  تفسريا   تعد اليت النور رسائل بطبع تعاىل هللا لرمحة الفقري الشخص واان مقت لقد  ال الكرمي للقرأ

رحي  املعامةل هذه مبثل اقابل ان العدل من وهل احلق من فهل. اميانية خبدمة مقت اي ، فيه ي طعن ال و جي 

 .ابلتقدير؟ اقابل ان الرضوري ومن املفروض من اكن اذلي الوقت يف اخلش نة
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 ارواحنا غذاء يه اليت لنورا رسائل لنرش احلرية ابعطاء حمكها تصدر ان العادةل حممكتمك من اطلب انين

 جرما   او ذنبا   نظرمك يف يعدّ  اعاله وعددته ذكرته مما قسم اكن واذا الابدية، سعادتنا ومفتاح جناتنا وسبب

 .شديدة اكنت همام تصدروهنا عقوبة اية رحب بصدر ساتقبل ابنين لمك ابني ان اود فانين

 جالشقان جيالن

 امريداغ من

آفيون جسن يف املوقوف  أ

  **  * 
#615 

 عامثن مصطف  دفاع
1

 

آفيون" حممكة اىل  :الكبى للجناايت "أ

 مجعية تشكيل يف املزعومة النوريس سعيد الزمان بديع بفعاليات اشرتايك حول ايل املوهجه الهتمة عىل ردا  

 :ماييل اقول القامئ النظام ضد وقيامه ادلوةل بأ من لالخالل ادلينية املشاعر واس تغالل رسية

آنية الاخالق اتعمل ليك وقراءهتا النور رسائل عىل ابحلصول -النور طالب مثل - مقت قدل اجل -1  اليت القرأ

 من وامياين ديين واحفظ املسلمة، الرتكية المتنا التارخيي ابلرشف الالئقة وادلينية املدنية الرتبية شعار يه

 الاخالق حمل والرذيةل الفساد حل دلق. واميت لوطين انفعا   عضوا   واكون الاجنبية الايديولوجيات تأ ثري

آثرمه جسلوا اذلين اجدادان به عرف اليت  احلياة ويفسد وينترش يسترشي الفساد هذا وبدأ   التارخي، يف مأ

 الاخاليق السقوط هذا مثل من يتقززون اصبحوا انفسهم السئ اخللق احصاب ان درجة اىل الاجامتعية

 تعد اليت واجملالت الصحف وحديث بيت لك يف اجملالس ثحدي واصبح العام الرأ ي اقلق اذلي املنترش،

... العام البالء طابع أ خذ وقد رسيع انتشار يف املؤملة الاحوال هذه ان مث عنه، واملعب العام الرأ ي لسان

 قراهئا مجيع أ نقذت مثلام ال خاليق السقوط من تنقذين ان النور رسائل اس تطاعت املرحةل هذه مثل يف

 ليك وذكل - قرأ هتا انين عرف ان بعد - ابرصار مين طلهبا ملن الرسائل هذه اعطيت لقد. املسلمني

 وشك عىل اكنوا اذلين الافراد من كثري انقاذ عىل ساعدت هذا وبعميل لالخالق، هتذيهبا من يس تفيدوا

 النور رسائل فاس تطاعت. والامة ابلوطن مرضين اعضاء يكونوا ان وشك وعىل الاخاليق الاحندار

 اذلي ال محر الش يوعي الوابء أ مام وحتصهنم للبرشية مفيدين افرادا   وجعلهم هؤالء انقاذ وبتلقيناهتا اميهتابتعل

 يس تحق معنواي   جماهدا   ي عدّ  الزمان بديع فان اذن رعبا ، منه يرجتف العامل بدأ   واذلي بدلان يف ينترش بدأ  
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 ظرف يف اس تطاعت اليت النور رسائل فهو هاداجل  لهذا والفعال النوراين السالح اما. والتبجيل التقدير

مة، للوطن مفيدين افراد اىل -اكرث ورمبا - ال فراد من الفا   عرشين حتّول ان س نة عرشين  يكون فكيف ولل 

 حث

--- 
1
 ومثانني اربع عن 1551 س نة تويف السجن، يف والزمه عليه وتتلمذ قسطموىن يف النورىس الاس تاذ عىل تعّرف  

 .املرتمج - واسعة رمحة هللا رمحه ، العمر من س نة

#616 

 .ضامئرمك من هذا اسأ ل... مؤلفها؟ حق يف هتمة النور رسائل تأ ليف يكون وكيف ذنبا ، الرسائل قراءة عىل

 احلديث ذكل الن علمي، غري حمك فهو "موضوعا  " احلديث ذكل كون حول العام املدعي ادعاه ما اما -1

 احلرية عهد قبل اي -املرشوطية عهد ففي. يقبلونه احلديث وعلامء الاحاديث كتب يف ووارد "حصيح"

 هبذه اس تانبول علامء فتقدم العهد، ذكل علامء اىل ابس ئةل الانلكياكنية الاجنلزيية والكنيسة الياابنيون تقدم-

 الشعاع" الآن امسها اصبح الىت الرساةل مضن احلديث هذا تأ ويل ادرج اذلي الزمان بديع اىل الاس ئةل

 .احلديث حصة عىل يدل علهيا اعرتاضهم وعدم الاجوبة هبذه الاعالم العلامء هؤالء قبول وان. "اخلامس

 حبيث جدا   قوية دروسها، ومجيع فهيا الواردة احلقائق مجيع ان بل النور، رسائل من فقط اجلزء هذا وليس

 عهد ومنذ - البدل هذا يف احلقيقيني العلامء مجيع ان نرى ذلا علهيا، الاعرتاض حقيقي اساليم عامل اليس تطيع

 ان الميكن ذلا. وتوقريها الرسائل هذه تقدير اىل اضطروا ادلينية الشؤون رئاسة رأ سهم وعىل - املرشوطية

 من والميلكون احلقيقي، العمل من هلم النصيب ممن فردين او فرد قبل من القوية وبراهيهنا حقائقها ت طمس

 ومن الوطن ارجاء مجيع يف تقدير بلك تقرأ   النور رسائل ان. مضحاك   امرا   هذا س يكون بل. امسه الا العمل

 ذلكل وجليةل، ظاهرة واملعنوية املادية منافعها والن وامياهنم الابدية حياهتم النقاذ الشعب طبقات اكفة قبل

آالفا   فان  العرفان طفةعا حيملون الاميان وحقائق القرأآن حبقائق واجعبوا اس تفادوا اذلين املواطنني من أ

 انطالقا   - املؤلف اىل رسائل بكتابة هؤالء بعض قيام فهل.. الرسائل هذه ملؤلف العميق والامتنان ابمجليل

 ان الميكن الىت احلقائق اىل استنادا   االهتام موضوع هو اذلى الرشيف احلديث وفهم - جبميهل العرفان من

 يقع بأ الّ  متنياهتم وبيان... والآاثر الافعال بعض عىل بناء الوطن هذا ىف حتقق قد وك نه اليه والنظر ترد،

 نقد يه وهل القامئ؟ للنظام خيانة تعد ال محر، اخلطر هذا احضان ويف الفوىض احضان يف وطننا

 الا بتبئته، قراراهتا وصدرت الافرتاءات هذه بسبب حمامك عدة دخل املبجل العامل هذا ان ومع لالنقالب؟
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 ومتقدم مزنو   خشص انه مع للمحامكة، ويقدم انفرادي جسن يف ويسجن السابقة الهتم فسبن مهتام   اليزال انه

 اما وحيد، وخشص العمر يف
#617 

 وحنن ادلوةل، ابمن الاخالل حناول اننا عىل دليال   امياننا النقاذ وحماوالتنا العلمية مساعينا عدت فقد حنن

 ..لضامئرمك ذكل ندع. القرار؟ هذا مثل صدارا يس تطيع عادل ومضري وجدان اي: حممكتمك من نتساءل

 وجنمع مقدسة صور وك هنا الزمان بديع صور حنمل" ابننا القائةل الاخرى الهتمة سبب اىل ولنأ ت -1

 :هذا عىل ردا   لنقول "الرسائل هل ونرسل خطاابته،

.. صورته امحل وان حمبيه اصادق وان الهتنئة وبطاقات الرسائل هل ابعث ان -أآخر فرد اكي- حقي من ان

 جبانب زهيدا   شيئا   لاكن اذلهب او اجلواهر من ابطار صورته زينت لو بل البس يطة، صورته فقط ليس

 اتذوق وجعلين الاعدام، من والابدية املعنوية حيايت انقذ فقد فضل، من الكبري العالمة هذا ايلّ  اسداه ما

ميان النقاذ وس يةل مبؤلفاته واصبح املادية، حيايت يف السعادة  حقي، من هذا. مثيل الآخرين الافراد الاف ا 

 :اقول اخلتام ويف ذنبا ، يشلك انه اظن وال

 الاخالق من انفسهم انقذوا اذلين - النور طلبة ابن يشهدون عدة اقضية ويف واليتني يف الامن رجال ان

 الامة وهذه الوطن اهذ عديدة س نني طوال خدموا قد - كذكل غريمه وانقذوا النور رسائل بقراءة السفهية

 فقد واملدحي، التقدير يروا ان من بدال   فاهنم ذلا الامن، رجال من الاالف ايفاءها اليس تطيع جليةل خدمة

 وت ركت واشغالنا، مصاحلنا وتعطلت للمحامك وقدمنا اعتقلنا فقد لالجانب، معالء وك هنم وعوملوا فهمهم اسئ

 ومضري الباكء، والطفالنا املفجع الوضع هذا لعوائلنا ترىض اطيةدميقر  فأ ية ابئس، وضع يف واطفالنا عوائلنا

 .ضامئرمك ومن حممكتمك من هذا اسأ ل.. هبذا؟ يرىض عادل حامك اي

 ظهل يف تعملون اذلي العادل جملسه وابمس اجمليدة الرتكية الامة وابمس احملرتمة حممكتمك ابمس اسأ ل فانين ذلا

 قرارمك تصدروا وان امجلة ومنافعها فوائدها اناكر ابدا   الميكن اليت لنورا رسائل نرش حبرية قرارمك تصدروا ان

 .ببائتنا ايضا  

 عامثن مصطف 

 صفرانبولو من

 أ فيون جسن يف املوقوف

*  *  * 
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#618 

 بريام حفظي دفاع
1

 

آفيون" حممكة اىل  الكبى للجناايت "أ

 ادلينية املشاعر ابس تغالل املهتم الزمان بديع الاساليم العامل مؤلفات بقراءة قيايم يه ايل املوهجة الهتم ان

 مفيدة دروسا   تعطي ويه. وللبدل لالمة كبري نفع وذات قمية املؤلفات هذه ابن علام   ادلوةل، بأ من لالخالل

آنية احلقائق عن جدا    نزوال   - اصدقايئ من عدد اىل املؤلفات هذه بعض ابعطاء قيايم وكذكل. والاميانية القرأ

 لشعاران اتباعا   وذكل والاخالقية، ادلينية الناحية من مهنا اس تفاديت مدى اكتشفت ان بعد - طلهبم عند

 ابرسال معاريف بعض قيام وكذكل والاخالقية، ادلينية الرتبية هذه بنرش وال جر الثواب لنيل السعي يف

 مع اذلنب يف جلعيل الهيا الاستناد مت اليت املعاذير يه هذه. عنواين اىل علمية رسائل او صداقة رسائل

 .اليه املوما

 :لالهتام كسبب املسائل هذه ايراد عىل اعرتض انين

 ابعطاء والقيايم وامياين، ديين عىل وللحفاظ التعمل بقصد النور رسائل بقراءة قيايم ان اعتقد ال انين -1

 وبرئت عديدة امكحم من مرت الرسائل هذه الن ذكل جرمية، او ذنبا   التعمل بقصد بعضهم اىل الرسائل هذه

 ويه بالدان، وعلامء الاسالمية البدلان وعلامء تقدير عىل حازت رسائل ويه مؤلفها، اىل وأ عيدت قبلها من

 من الكرمي للقرأآن همم تفسري الرسائل هذه من رساةل فلك العام، املدعي زمع كام فاسدة افاكر عىل الحتتوي

 دينية وتربية اسالمية دروسا   وتعطي الفضيةل واىل اخللقي موالس اىل الناس تدعو ويه هنايهتا، وحىت بدايهتا

 ولهذا الامة لهذه مفيدة كتبا   ليست فهىي ذلا الهاوية، يف السقوط من الامم حلفظ سببا   فتكون مؤثر بشلك

 حادثة جسل احد من ما النه ذكل. املعنوية الناحية من مجيعها لالنسانية مفيدة ايضا   يه بل وحده، البدل

 ومل ابدا ، ماكن اي يف النور طالب من طالب فهيا اشرتك ادلوةل ادارة ضد او لالمة او للوطن ضارة

 هذا من حادثة اية والرشطة الامن رجال يسجل

--- 
1
 .املرتمج - ..والاخالص للـــوفاء مثاال   فاكن علـيه ويتتلمذ ليخدم صباه منذ "حسـىنَ " ابنه وهب اذلى وهو  

#619 

 طالب الن ذكل رسية، قراءة النور رسائل قراءة تكون ليك رسية مجعية هناك توجدال مث. ضدمه القبيل

 ومعه الزمان بديع ان حىت رسية، ام اكنت ظاهرة. س ياس ية ام اكنت علمية مجعية، ابية هلم العالقة النور
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 ذهه وبنفس س نوات عدة قبل "دنزييل" يف الكبى اجلناايت حممكة اىل قدموا النور طالب من العديد

 رسائل وتبئة امجليع بتبئة قرارها اصدار اىل اضطرت مث معيق وحتقيق دقيق ببحث احملمكة وقامت الهتم،

 .كذكل النور

 جرم عىل دليال   ذكل يعد كيف. . كتبه وتبئة بتبئته القرار صدر مؤلف مؤلفات قراءة تعد كيف ادري وال

 درجة ومايه لالهتام؟ سببا   تكون وكيف القامئ، النظام ضد والسعي ادلوةل ابمن الاخالل جرم مثل كبري

 .ضامئرمك اىل السؤل هذا أ حيل ال مر؟ هذا يف العداةل

 واصبحت اعرفه، ال خشص من "ابيزيد" قضاء من السجن يف واان ايل ارسلت اخرى رساةل هناك مث -1

 فاين النور رسائل احدى اكنت فان حمتوايهتا، ادري وال الرساةل، هذه ار مل انين. الهتايم سببا   الرساةل هذه

 ومل. املهدوية حول شئ العام املدعي لكمة يف ورد وقد. هذا اهتايم عن اجيبمك ليك عهنا اسأ لوا. هبا اقبل

 رسائهل، يف وال حديثه اليف يرد مل ال مر فهذا. الادعاءات هذه من برئ فهو اس تاذي اما. منه الا هذا امسع

 اعطاء او مفرط احرتام ابداء او تعظميه عن ابتعادمه برضورة طالبه عىل التنبيه مناس بة لك يف اعتاد وقد

 عامل فهو اجلاه، حب ومن الشهرة حب من برئ وانه عرصه علامء افضل ابنه يقني عىل وحنن. هل عالية رتبة

 .أ صيل

 السجني

 بريام حفظي

*  *  * 
#620 

 أآجت مصطف  دفاع
1

 

آفيون حممكة اىل  :للجناايت الكبى أ

 :الزمان بديع اس تاذي العام الادعاء به اهتم اذلي املوهوم االهتام عن اجيب

 فأ ان. به قوبلت   اذلي والاحسان اللطف حبر من قطرة االّ  ليست النور ولرسائل ال س تاذي خدمايت ان

 المثينة الاملاس   خزينة كسب سبيل يف  زجاجية بقطع ي ضّح  فكام. الانتساب هبذا قطعا   اندما   لست

ن.  جدا    حيايت النقاذ وس يةل يه اليت النور رسائل سبيل يف حبيايت ل حضي وقت لك يف مس تعد ينفا 

 وابداء اجلليةل املنافع تكل عن التخيل فان ذلا النور، لرسائل ودنيوية اخروية منافع حتققت فلقد. الابدية

س تاذي النور رسائل جتاه الفتور  اتفه جسن من رضر لقصريةا املضطربة ادلنيوية احلياة يصيب لئال احملرتم، وا 
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 الوحيدة ولغايته الزمان، عاّلمة الس تاذي عظمية اهانة التخيل هذا اعدّ   انين.. تزول ان تلبث ال ومضايقات

ذنه عن احيد ان وال اوامره اخالف ان قطعا   اريد ال فاان. والقرأآن الاميان خدمة يه اليت اجلليةل  .ا 

 !احملرتمني احلاكم هيئة

. العزيز وطننا يف مسوهما بث حتاول اليت البلشفية جياهد عـظمي لعامل - فقري مع - طالبا   ينكو تس هتولون ِلمَ 

 أ س تاذي يد فاطلقوا ابرسها، ادلنيا ثروة كثريا   تفوق النور ميتلكها اليت الرثوة ان يثبت شك بال هذا ان

 .للبالد نيانفع ابناء ليصبحوا الرتكية، الامة من الش باب ماليني ينقذ يك النور ورسائل

 العليل، الهواء اىل اخملتنق حاجة من بكثري اكرث النور رسائل اىل الرتكية الامة ش باب حنن حاجتنا ان نعم

 الصحراء يف التائه العطشان اجلائع حاجة ومن الواحض، النور اىل ادلامس الظالم يف يعيش من  حاجة ومن

 .النجاة اىل قالغري حاجة من بل النافع، والغذاء السلسبيل املاء اىل

--- 
1
آفيون" لـ التابعة "داغ امري" من( 1551 - 1514)    النور، خدمة يف لنشاطه 1961 س نة و 1948 س نة  جسن"أ

 .املرتمج -.ادلينية الشؤون رئاسة ديوان يف خطاطا   طويةل مدة معل

#621 

 حنوه وتوهجنا املفرط ناظن  حسن كسب اذلي الزمان بديع حياة وافناء اهدار  العداةل رشف مع يتالءم ال انه

فناء به، الوثيق وارتباطنا  .خالصة بنية هل طالاب   اصبحوا ضعفاء وا 

 السجن يف املوقوف

 امريداغ من أآجت مصطف 

*  *  * 

 جاليشقان خليل دفاع
1

 

 :الكبى للجناايت "افيون" حممكة اىل

 !املوقرة احملمكة هيئة

 قدم اذلي اس تاذي ان. اقرتفته كبري كذنب الس تاذي دميتخ عدّ  العام املدعي قدهما اليت االهتام الحئة يف

 س نة اربعني ومنذ ترك قد هذا اس تاذي ان.. س نوات اربع منذ فهيا مقمي وهو م1544 س نة ضيفا   بدلتنا اىل

 الابدية السعادة النقاذ والس امي والاسالم، الاميان خلدمة نفسه ونذر وراحهتا ومتاعها احلياة ذلائذ لك
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 البلشفية اكالفاكر املسلمة الرتكية الامة هذه دلين الضارة الافاكر امام سد ولوضع طننا،و  يف للمسلمني

 ادلروس بوساطة وذكل ولالمة للوطن الاخرى الضارة والافاكر بليغة ومعنوية مادية ارضار لها اليت

 خبدمة - بذكل خفور واان -  قيايم فهل. العلامء مجيع بفضلها اعرتف اليت النور لرسائل والاخالقية الاميانية

 سبيل يف كخياط ملهنيت تريك ان يرون اهنم مث ذنبا ؟ يعد س نوات ثالث طوال وأآخر حني بني اس تاذي

 ارشدتنا اليت - النور رسائل سبيل ويف اس تاذي سبيل يف حبيايت حضيت ولنئ. كذكل ذنبا   اخلدمة هذه

 هذا أ سأ ل...  للوطن؟ وخائنا   مذنبا   أ عدّ  فهل - الكرمي للقرأآن حقيقي تفسري يه واليت احلقيقة واىل احلق اىل

 .منمك

--- 
1
 يف اجلبية اقامته عند النورىس الاس تاذ خدمة والزموا النور، لرسائل جليةل خدمات قدمت جالشقان عائةل  

 وثالثني مخس عن 1519 س نة تويف. النور خدمة يف السابقني من «عامثن» ووادله جاليشقان خليل ومهنم امريداغ

 .املرتمج واسعة رمحة هللا رمحة. العمر نم

#622 

 !املوقر احملمكة رئيس

 هذه من ابالس تفادة كبريا   محدا   تعاىل هللا حبمد وبدأ ت. بعضها واس تنسخت النور رسائل بعض قرأ ت لقد

َ   ابلعمل كبريا   تعلقا   متعلقا   البداية منذ قليب اكن اذ الرسائل،  َ  َ  الرسائل هبذه مرتبط انين ومع. هل ومش تاقا 

 ابخالل تقوم رسية مجعية لتأ سيس والدعوة احلكومة ضد للشعب الحتريضا   فهيا اجد مل انين الا قرب عن

. الامن ضد حتريض اي وال التجديد دعوى او املهدوية دعوى حول شئ اي اس تاذي من امسع ومل ال من

 مقدسة خدمة ايفاء يه النور بةطل  حنن ولنا والس تاذان النور لرسائل الوحيدة واخلدمة الوحيد الهدف ان

 الرضوري مفن ذلا. والاخالق الاميان انحية من املسلمة الرتكية لالمة مقدسة خدمة ايفاء والس امي لالسالم

 يه وهذه هدفنا، هو هذا. هذه خدماهتم جراء من ولطالهبا النور لرسائل التعرض عدم الواجب ومن

 ومن. تعاىل هللا رىض عىل احلصول سبيل يف هو وظائفال هذه ايفاءان وان أآخر،  شيئا   وليس غايتنا

 اصال   والنتزنل ومنافعها، متاعها سبيل ويف ادلنيا سبيل يف املقدسة املهمة هذه نؤدي ان الميكن اننا الطبيعي

 وابمور ابالميان مشغوةل قلوهبم الن دنيوية، وغاايت اهداف قلوهبم اليشغل الطاهرين النور طلبة ان. لهذا

 مثل والنتحمل رسية، مجعية بتشكيل القيام من العام املدعي به أ هتمنا ما ابدا   ببالنا خيطر مل فانه ذلا الآخرة،

 .االهتام هذا

 !املوقرة احملمكة هيئة
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 اليت ابلهتم لنا عالقة اية وجود بعدم واقتنعمت النور طالب حنن وغايتنا اهدافنا مباهية اقتنعمت ابنمك نعتقد اننا

 بكوهنا وتسمحوا  كتبنا لنا تعيدوا ان ضامئرمك ومن املوقرة حممكتمك من نطلب فاننا ذلا العام، املدعي اوردها

 .بباءتنا قرارمك وتصدروا  حرة

 جالشقان خليل

 امريداغ من

 افيون جسن يف املوقوف

*  *  * 
#623 

 كول مصطف  دفاع
1

 

آفيون" حممكة اىل  :الكبى للجناايت "أ

 عىل قام اذ امجلعية، هذه مثل يشلك مل الزمان بديع اس تاذي ان كام ة،رسي مجعية يف عضوا   لست انين

آنية احلقائق حول دروسا   ابعطائنا ادلوام  انين. ابلس ياسة عالقة اية لنا تكون ان وبشدة علينا وحظر القرأ

 واان ورويح قليب اعامق من النور وبرسائل به متعلق واان النوريس، سعيد الكبري لالس تاذ طالب فقط

 امياين النور برسائل اس تاذي انقذ لقد. اس تاذي سبيل ويف النور رسائل سبيل يف عقوبة الية تعدمس  

 السعادة ينالوا ليك الاحلاد من مواطنينا ومجيع املسلمني مجيع انقاذ يف تنحرص فغايته الاخروية، وحيايت

 يه هذه ان ومع س يايس، دفه ابي عالقة اية لنا التوجد ابنه احملامك مجيع يف بوضوح ظهر لقد. الابدية

 حتطمي يريدون اهنم هذا من نفهم وحنن ، حق، وجه دون ومن سبب دون من للمحامك نقدم نزال فال احلقيقة

 نوقر اننا ال مر يف ما ولك. س ياس ية او دنيوية غاية اية هيدف ال وتعاوننا تساندان ان مع وتساندان، وحدتنا

 .عاليني وكامال   وخلقا   قواي   واسالما   قواي   امياان   يكتسب النور رسائل أ  يقر  من لك الن كبريا ، توقريا   اس تاذان

 النور رسائل طالب ومبثل الاس تاذ هذا مبثل مرتبط واان شديدا ، حبا   الس تاذان نكنّ  ان الا المنكل وحنن

 ابرايء، اخواين مجيع مع اننا. ش نقت وان ينقطع او ينفصم ان الارتباط لهذا والميكن جواريح، بلك هؤالء

 من الابرايء اخواين وتبئة الكبري اس تاذان بتبئة اطالب واان النور، رسائل حبرية قوتنا وبلك نطالب وحنن

 .كذكل وتبئيت النور طلبة

 كول مصطف 
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 اس بارطه من

*  *  * 

--- 
1
  ،1899 نةس   ودل "اس بارطة" لوالية التابعة "ساو" قرية مواليد ومن النور لرسائل الاوائل الكتاب من هو  

 .املرتمج -.1985 س نة هللا رمحة اىل انتقل .1942 س نة النورىس ابالس تاذ تعّرف
#624 

 فاقازيل ابراهمي دفاع
1

 

آفيون" حممكة اىل  :الكبى للجناايت "أ

 !احملرتمون احلاكم اهيا

 قد - احملرتمون ماحلاك اهيا - انمك والشك. س ياس ية فهىي ابدلنيا، وتتعلق اوال ، ابطةل الينا املوهجة الهتمة ان

 ذوي من املئات قام ولو الس ياسة، ميدان يف يعملون اذلين من لس نا ابننا لنا الاوىل نظرتمك من عرفمت

 لاكن احلايل عقيل من املرات مبئات اكب عقيل اكن ولو عنا، والغريبة السمجة الهتمة هذه بتوكيد الصالحية

 والفانية املوقتة الس ياسة ذلة اجهر ليك يل اكفيا   املوقر ؤلفهوم النور رسائل دلي تركته اذلي املعنوي التأ ثري

 ان. هجمن من النجاة اىل املؤدي الطريق واىل الآخرة اىل املؤدي الطريق اىل ووجودي كياين بلك واهرب

 او واس تنساخها النور لرسائل قراءتنا او هل واحرتامنا املبجل النور رسائل مؤلف مع أ اكنت سواء   عالقتنا

 "دنزييل" حممكة اقرت وقد اخروية، عالقات لكها العالقات هذه. . النور طالب مع وارتباطنا تناعالق 

 رسائل من اس تلهمناها اليت الافاكر وان. عليه وصادقت ال مر هذا العليا المتيزي وحممكة الكبى للجناايت

 امياننا وسيبق . ومادي دنيوي ضعر  ابي نستبدلها وأ الّ  النورانية العالقة هذه يف نفرط ابالّ  تدعوان النور

 .اعامران من حلظة أآخر حىت معنا هذا

 !املوقرة احملمكة هيئة

عنا قد دمنا ما  ابني ان عيل حيامتن لبدلي وحيب  مضريي ان ارى فانين املذهةل، الهتمة هذه بسبب هنا ها مج 

 اليت الكبرية الاصالحات مدى فهيا اعيش اليت البيئة ويف اوساطنا يف شاهدت لقد. املهمة احلقيقة هذه لمك

 من العديد عرف س نوات عرش عن يزيد ما اثناء ففي كذكل، هذا الناس وشاهد النور، رسائل اجنزهتا

 السعادة طعم وعرفوا الشائنة ال مور وتركوا بعوائلهم، والاهامتم بيوهتم اىل الطريق - مهنم واان - الافراد

آابء. العائلية  السبب اكن ملن ابدلعاء ايدهيم لآنا يرفعون واهماهتم هؤالء وأ
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--- 
1
 عن الاميان خدم 1941 س نة "قسطموىن" يف الاس تاذ زار . "بولو طاينو" انحية يف 1510 س نة مواليد من  

 .املرتمج - الامياىن هجاده يف عهده عىل ومازال النور رسائل طريق
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 وعندما. جياورها وما واليتنا اهايل من الامر هذا حول املزيد تسمعوا ان وتس تطيعون التحول، هذا ملثل

 الاجيايب التأ ثري هذا واليزال جدا ، اجيابيا   املسجونني يف تأ ثريها اكن "دنزييل" جسن اىل النور رسائل دخلت

 النور لطالب يدعو معه احتدث جسني لك رأ يت "افيون" جسن اىل دخلت عندما وكذكل. الناس احاديث

 امام وموجودة ملموسة حقائق هذه. .  احلالية واحواهلم السابقة احواهلم بني الكبري الفرق يل ويذكر ابخلري

 انين جملرد الس ياسة ساحة يف اش تغل انين يقال ان ميكن كيف جدا   اس تغرب انين واحلقيقة. الانظار مجيع

 ابناء عومجلي يل مفيدة اكنت اليت الرسائل هذه احملرتم؟ النور رسائل مؤلف اىل حمبة خطاابت ابرسال مقت

 الكرمي، للقرأآن حقيقيا   تفسريا   لكوهنا الاخروية احلياة انحية ومن والاجامتعية الاخالقية الناحية من جنيس

 هذه وسط اقول واان!... مواطين بعض اىل سلوان ورسائل ا سالمية حمبة رسائل ابرسال مقت النين او

 ان هو هنا الوارد والاحامتل. ذنب او هتمة موضع العمل هذا يكون ان الميكن ابنه والاس تغراب ادلهشة

آن اعداء  يف منا، واخلوف والظنون الاوهام نفثوا اذلين مه املتخفني -النور رسائل وابلتايل - الكرمي القرأ

 احلاكم س يعرف ولكن السجون، غياهب يف بنا يلقوا ليك الامن وهجاز العدل هجاز موظفي نفوس

 هل اليت العادةل قراراهتم يصدروا ليك ضامئرمه عىل يدهيما وس يضعون شك دون احلقائق هذه احملرتمون

 .تعاىل هللا عند كبري ثواب

 ممتنة. . الوطن هذا ارجاء مجيع يف اهامتم بلك القرارات هذه تنتظر اليت املسلمة الرتكية الامة وس يجعلون

 .هلم وشاكرة

 فاقازيل ابراهمي

 افيون جسن يف املوقوف

*  *  * 
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 عرش اخلامس الشعاع

 الزهراء احلجة
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 "مقامني عن عبارة"

 وقوية عظمية رساةل احلقيقة يف اهنا االّ  صغرية، رساةل ظاهرا   ادلرس هذا يبدو

آنية ومثرة اميانية فاكهة ويه. جدا   وواسعة  حيايت من أ ينعت فردوس ية قرأ

 .التحقيقية املعنوية النور حياة يف اليقني وعني اليقني عمل احتاد ومن التفكرية

 النوريس يدسع 
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 الاول املقام

 "اقسام ثالثة عىل"

 الاول القسم

 .العرشين للمكتوب اخلالصة خالصة وهو. الثالثة اليوسفية املدرسة يف ا لقي اذلي ادلرس من

 الرحمي الرمحن هللا بسم

 نس تعني وبه

 اس توحش حىت ليايل،ال  يف والس امي ونس هيا، ادلنيا ووّدع الناس، معزتال   س نة وثالثني مخسا   قىض اذلي ان

 وضغينة حقد عىل ينطوي ترصدا   ل عامهل ادلامئ والرتصد املس تدمية املراقبة من ماعاىن لكرثة الناس، من

 من أ حد   مع وقته من ساعة يقيض ان من يتضايق اصبح حىت س نة، وعرشين ثالث   طوال طوية، وسوء

 هذا نقلوا لقد: اقول.. مبعاونته وميق وَمن النور رسائل اىل يش تاق من سوى واحد، ماكن ويف الناس

 الرتدد من اخويت ومنعوا. أ شده عىل الازدحام حيث كرها ، اخلامسة الزنزانة اىل - العاجز اان - الضعيف

 .شهرا   عرش احد املنفرد السجن يف وضعي حول المتيزي حممكة اىل دعوى   رفعي حبجة ايّل،

 - شديدا   بردا   يبد ابجلو اذا الكثيف، الازدحام هذا يف العيش حتمل عدم عىل وقلقا   مضطراب   كنت حفيامن

 ونزلت يرسا ، الع رس يل فانقلب. قطعا   حتملته ملا السابق ماكين يف كنت لو حبيث - الغضب عىل عالمة

 :للقلب خفطر. تعاىل منه رمحة الشدة تكل يب
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 واخالص، جبد النور رسائل حقائق بليغت  يف - عنك ونيابة - وظيفهتم ابداء النور طالب قيام من الرمغ عىل

نزواء مبوضع الشبهية اخلامسة الردهة هذه فان السجن، ردهات من ردهة لك يف  دامئا   يتجدد الزاهدين ا 

 .النور دروس اىل ماتكون احوج اذن فهىي ويتبدل،
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 تعاىل وجوده اثبات يف وراخسة يقينية دروس اىل احلاجة بأ مس أ هنم الشك والش يوخ الش باب وكذا

 الاحلاد هبجامت الاميان عىل الروس جهوم من الصحف ماتكتبه يقرأ ون حيث. س بحانه وحدانيته واثبات

 .العظمي اخلالق واناكر الرهيبة،

 السابق منذ اذكره اذلي الهتليل بدوري وذكرت. هذا هو الصالة عقب الاذاكر اثناء القلب اىل ورد فاذلي

 :وهو مرات، عرش الفجر صالة عقب

 لك عىل وهو اخلري بيده الميوت يح وهو ومييت حييي امحلد وهل املكل هل هل، الرشيك وحده هللا االّ  اهل ال)

.( املصري واليه قدير شئ
1

 

 املكتوب) فّصهل قد - رواية حسب - الاعظم الامس حيمل اذلي اجلليل والتوحيد العظمي الهتليل هذا

 عرش احد يف لكامته من لكمة عرشة احدى يف وذكل اكلشمس، ساطعا   واحضا   تفصيال   العظمي( العرشون

 .السارة البشارات من بشارة عرشة احدى وأ ورد ربوبيته ووحدانية تعاىل وجوده وجوب براهني من برهان

 خفطر العرشين، للمكتوب موجزة خالصة يف التفكر مع معيق بتدبر املقدسة امجلةل هذه اكرر كنت نعم،

لق: جفأ ة للقلب  بدوري واان. الش باب من هنا يقمي ومن "اندر" الفاضل للعامل درسا   جزةاملو  اخلالصة هذه ا 

لقاء وبدأ ت.. هللا بسم: قلت  :ادلرس اب 

--- 

بر يف يقول وسمل عليه هللا صىل اكن"  املكل هل هل، الرشيك وحده هللا ا ال الا هل :[يسمل حني] مكتوبة صالة لك د 

 اعطيت ملا المانع اللهم «مرات ثالث» .(قدير يشء   لك عىل وهو اخلري بيده الميوت يح وهو ومييت، حييي) امحلد وهل

 الاحاديث يف الزايدات هذه وعزو التخرجي تفصيل انظر: حصيح./ اجلدّ  منك اجلدّ  ذا والينفع منعت ملا والمعطي

 بني احملصورة الاوىل والزايدة. ومسمل البخاري يف موجودة الاقواس خارج يه اليت الاحاديث -( 151) الصحيحة

 الاس تاذ أ ورده اذلي احلديث وهذا: أ قول. خزمية وايب للنسايئ والثالثة للطباين والثانية داود، وايب ل محد القوسني

. ابلس ياق ختتلف وجدهتا الصالة وبعد واملساء الصباح يف الورد احاديث تتبعت عندما اذ العجائب، من النوريس

 ايراد تفسري ما فياترى احلديث، يف ابع وطول واسعة مصادر اىل اجحتت للغاية صعبة الطريقة هبذه الزايدات ومجع

كرام: هو الوحيد التفسري ان.. احملّدثون ميتلكها اكليت مصادر توفر او رجوع دومنا الزايدات وبتكل النص لهذا الاس تاذ  ا 

لهىي  .ا 
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 وحدها احلجج اىل سأ شري. اميانية جحة عرشة واحدى بشارة، عرشة احدى التوحيدي الالكم هذا يف ان
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 .النور رسائل اجزاء واىل "العرشين املكتوب" اىل وبشاراهتا ايضاحاهتا حميال   جدا   قصرية ابشارة

 وناكت لكامت من للمسجونني عنه افصح مل ما ادراج ايضا   الانسب من رأ يت ادلرس، هذا كتبت وعندما

 .فيه

 :الآتية يه التوحيدي الالكم ذكل من عرشة الاحدى فاللكامت وهكذا،

 "هللا االّ  اهل ال": الاوىل اللكمة

 .لها النظري اليت اخلارقة الرساةل تكل "الكبى الآية" رساةل يه اللكمة هذه يف الاميانية احلجة ان

 حمامك من لك يف وانتصارمه "دنزييل" جسن يف وظهورمه احملمكة، من ابلباءة النور طالب نيل اىل أ دت فقد

 .اشهر تسعة طالهبا العتقال سببا   رسا   طبعها اصبح مثلام. مؤثرا   انتشارا   ابخلفاء رهاوانتشا "ودنزييل انقرة"

 يف اشارته مع لكه، الكون يف لكية وجحجا   عظامي   اجامعا   وثالثني ثالثة   اظهر "الكبى الآية" شعاع ان نعم

 وضوح واحضا   ساطعا   اثباات   ووحدانيته الوجود، واجب وجود تثبت حمدودة غري براهني اىل لكية جحة لك

 حىت وهكذا والنبااتت احليواانت جبمل الارض مث املقدمة يف النجوم بلكامت السموات فيستنطق. الهنار

 ..والتغرّي  والاماكن احلدوث حقائق بلكامت لكه الكون يستنطق

 يراجعوا ان دةامللح الفوىض جتاه الينثمل س يف عن والباحثني اليزتعزع راخسا   امياان   يطلبون اذلين فعىل

 ."الكبى الآية" رساةل

 "وحده": الثانية اللكمة

 :يه فهيا اليت احلجة اىل الوجزية والاشارة

 :واحضة وحدة   تشاهد نواحيه من انحية لك ويف الكون هذا هجات من هجة لك يف ان
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آية لك أ ن حبيث جمسم، بليغ وكتاب شامخ وقرص عامرة، مبدينة مايكون اش به لكه الكون: مفثال    بل فيه، أ

آن معجزة حمك يف نقاطه من نقطة لك بل حروفه، من حرف لك  .جمّسد وقرأ

 يبني اذلي وقنديهل واحد، مصباح القرص ذكل مصباح فان الكون، يف واحضة وحدة   هذا يبني فكام نعم

. واحد.. دواح.. واحد وهكذا واحد،.. ابملاء وساقيه. واحد.. للنار املاكل وطّباخه ايضا ، واحد الاوقات

 .والوحدة الواحد من وواحد ال لف يبلغ حىت

ظهار  ذكل الكتاب، وذكل املدينة وتكل القرص ذكل صاحب أ ن يثبت شئ، لك يف الوحدة هذه الكون واب 
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 .أ حد وواحد موجود ومصنّفه، واكتبه اجملسم، الكبري القرأآن

 "هل الرشيك": الثالثة اللكمة

 :يه جحة من فهيا ما اىل جدا   اخملترصة والاشارة

آلهة معه اكن لو قل):  اجلليةل الآية ذا   يقولون كام أ  يه اليت ( 41: الارساء) (سبيال   العرش ذي اىل البتغوا ا 

 .واساسه واس تاذه، "الكبى الآية" شعاع منبع

آلهة معه اكن لو نعم  يشاهد بيامن. واختل لكه الكون نظام لفسد والربوبية والاجياد اخللق يف مداخةل ولها أ

 وانهتاء الصغرية جحريهتا ومن عيهنا بؤبؤ ومن صغرية، ذاببة جناح من ابتداءا   شئ لك يف وادقه نظام أ مكل

 يف شئ لك ففي الشمس ية، املنظومة واىل والحتىص، التعد  اليت الطيور يه تكل اجلوية، الطائرات اىل

 حيمتل ال اثباات   الامكل النظام هذا يثبت مما. كبريا   ام صغريا   لكيا ، أ م جزئيا   أ اكن سواء   نظام أ مكل ي رى الوجود

ثباات ايضا ويثبت اصال ، معدوم وانه وجوده، حمال الرشك ان الشك  الوجود واجب وجود واحضا   ا 

 .ووحدته
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 "املكل هل": الرابعة اللكمة

 :يه طويةل جحة من فهيا ما اىل جدا   قصرية واشارة

 وميكل حد الحيدها مطلقة لقدرة ماكل ابالمور مترصف هو من بالغي جحاب وراء أ ن بأ بصاران نشاهد اننا

 بذورا   ربيع لك فهيا ينرث لكها، الارض سعة واسعة مزرعة الارض وجه جعل اذ حدود، ماالحيده العمل من

 مامتيزا   جنيا   حماصيلها جيين مث ببعض، بعضها وخمتلطا   معا   مجيعا   ينرثها النبااتت، من نوع الف مائة عىل تزيد

 احليواانت من نوع الف مائيت عىل واحلمكة الرمحة بيد ويوزع اكمل، انتظام مع التباس وال اختالط دون

 الفس يح، الواسع ملكه سعة عىل الامور يرّصف وهكذا. حاجهتم حسب عىل معني رزق من مايالمئهم

 .الارض مزرعة والس امي. املعطاء الغين

 ويكون حماصيلها مع الارض هذه اناكر اىل يضطر الرحمي واملكل احلكمي املترصف هبذا اليؤمن فاذلي

 .امحلق  اكلسوفسطائيني

 " امحلد وهل " ويه:   اخلامسة اللكمة

شارة ان  : يه َ   جدا واسعة جحة من فهيا ما اىل َ   جدا خمترصة ا 
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 يترصف َ   كرميا َ   وحمس نا َ   رحامي َ   رزاقا ان:  البداهة حلد َ   ادرااك بعقولنا وندرك اببصاران نشاهد اننا

 حّول انه حىت واحليوان، الانسان معسكر ويريب الارض، يح شؤون ويرع  الكون مدينة امور ويدبر

 اليت نعمه من يغدق مبا وامحلد الشكر عىل ليبعث ، الارزاق جللب قطار واىل جتارية، سفينة اىل الارض

 مبائة املشحونة القطار، عربة مبثابة هو ما الارض وجه عىل املبسوط الربيع من َ   جاعال والحتىص التعد

 احلياة ذوى ال مداد السائغ ابللنب ابملعلبات الشبهية االثداء ومل   ، الاطعمة انواع من ونوع نوع الف

 من هو امنا ال مر هذا أ ن بالشك يؤمن عقل من ذرة ميكل مفن. الش تاء هناية ارزاقهم نفدت اذلين املعوزين

 املنضودة النعم مجيع اناكر اىل يضطر َ   بعيدا َ   ضالال يضل و هبذا اليؤمن ومن. رحمي رزاق افعال

 .مرض حيوان امحق االّ  هو وليس والشكر، امحلد عىل الباعثة املعينة والارزاق
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 ."حيي " ويه:  السادسة اللكمة

 : يه جحة من فهيا ما اىل َ   جدا خمترصة اشارة ان

 : انه القوية ابلباهني رالنو  رسائل اجزاء ويف " العارشة اللكمة" يف اثبت ما

 ذوى انواع من نوع الف ثالمثائة من مؤلف خضم س بحاين جيش ربيع لك يف الارض سطح عىل يبعث

 احلياة يلزم ما بلك وجيهز احلياة، لها فتوهب. خمتلفة وامناط متنوعة اشاكل يف  الافراد من الحيد ومبا احلياة

 تكل لك حيي فاذلي.. اماراته من بل الاعظم، احلرش مناذج نم منوذج الف مائة لنا يبني مما اكمل، وابنتظام

 والخطأ   سهو بال بعض، يف بعضها ومتشابكة ومكتنفة خمتلطة ويه معا ، احملدودة غري املتنوعة اخمللوقات

 بكامل احلياة لها وهيب مهنا، ل حد نس يان وبال وامزتاهجا، اختالطها برمغ وميزّيها حترّي، دون ومن والنقص،

 اليمتزي حبيبات ومن املتشاهبة، نواها ومن مامتثةل، ماء قطرات يه اليت نطفها من ويبعهثا والنظام اناملزي 

 ومن الطيور، نطف ومن الاخرى عني يه اليت احلرشات بويضات ومن قليال ، االّ  بعض عن بعضها

 اليت احلياة ذوى من الالوف من املئات تكل حييي فاذلي طفيفة، بفروق او بعضها عني يه اليت بويضاهتا

 من الالوف من املئات تكل ويبعث ومعيشة، وصنعة صورة، املتباينة والحتىص، التعد َ   افرادا تضم

 َ   معا يكتهبا والربيع، الارض حصيفة عىل بعض عن بعضها خمتلف كتاب الف مائة ويكتب. الاحياء

وبال ومتداخال .. لها منهتى  ال حبمكة فهيا ويعمل لها حدّ  ال بعناية فهيا ويترصف اتقان، امت يف كتابة  خطأ   َ 

 مضطر انه الشك هبذا يعتقد ال مفن.. القيوم واحلي احمليي وهو العلمي اخلالق هو امنا هذا يفعل اذلي ان.. نعم

 موامس مجيع يف الزمان رشيط عىل واملعلقة اكفة الارض عىل املنترشة الاحياء مجيع واناكر نفسه اناكر اىل
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 .واشقامه الاحياء امحق االّ  هو وما.. احلي والفضاء احلية الارض وجوه عىل وجودةوامل املاضية الربيع

 "ومييت" ويه:  السابعة اللكمة

 : يه جحجها اىل الاختصار منهتى  يف اشارة ان

 نوع لك فان اخلريف، يف املوت ابمس وظائفها من الاحياء من نوع الف ثالمثائة ترّسح عندما نشاهد اننا

 تكل  ، اجلليل للحفيظ احلمكة يد اىل بذوره يودع فرد ولك
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 شبهية ويه املقبل، الربيع يف س يعمهل ما وقوامئ افعاهل، وفهارس اعامهل، حصائف عليبات يه اليت البذور

 فهى  لشجرهتا، احلياة قوانني مجيع حتمل اليت  الصغر يف املتناهية التني كبذيرات - هجة من الباقية بروحه

 احلافظة القوة يف اكلكتابة - القدر بقمل الميوت، اذلي احل  احلكمي، اخلالق فهيا فيكتب - لها ةابقي روح مبثابة

 انسان هو ليس الميوت اذلي احلي احلكمي اخلالق هبذا اليؤمن مفن.. خضم كتاب وك هنا الشجرة حياة تأ رخي -

 ابملوت عليه وحمكوم منهج انر به ترضم ش يطان من اشق  كذكل هو بل وحده الشعور فاقد وحيوان امحق

 .الابدي

 ويف حميطة لكية حكمية افعال ويه اللكامت، هذه جحج اىل تشري واليت املذكورة الافعال هذه ان نعم،

 قطعا ، فاعل بال تكون ان ميكن ال الافعال هذه.. واخلوارق املعجزات من يتناىه ال ما وتضم الاجعاز منهتى 

  للشعور، الفاقدة العاجزة الصامء العمياء الاس باب اىل فاس نادها قا ،اطال وابطل حمال، مبائة حمال ذكل بل

 .قطعا   هل أ ساس وال ومرة مرة ابلف ممتنع املنتظمة، غري املس تولية اخملتلطة اجلامدة

 بديع واتقان مطلقة وحمكة مطلقة قدرة وجود للزم احلكمي غريالفاعل اىل احلكمية الافعال تكل فوضت فلو

فهام فهم قابلية وجود ويلزم.. الرتاب ذرات من ذرة لك يف والازاهري الاعشاب يعمج  تشلك ختص لك   وا 

 توحيدية نكتة يف ذكر كام. الهواء ذرات من ذرة لك يف والراديوات الهواتف مجيع ولكامت وماكملات اقوال

 ـ "الش باب مرشد" يف "هو" لفظ يف

 هو اذلي والاناكر فالكفر قط، َ   احدا به نعيق  ان اكن ش يطان اى يسع ال العجيب الغريب املفهوم وهذا

 عىل وتعدّ  لكها للاكئنات اهانة وهو احلقيقة عن البعد لك وبعيد احلد هذا اىل العقل نطاق عن خارج

 ."املنكرين هؤالء ملثل هجمن لتعش": القول فينبغي. العداةل عني وهو النار، االّ  هل الجزاء.. حقوقها

 " وتالمي يح وهو":  الثامنة اللكمة

 :يه جحة من  فهيا ما اىل َ   جدا خمترصة اشارة ان

533



 ختتف  اجلاري، الهنر سطح وعىل البحر وجه حباب عىل الهنار اثناء َ   مثال املشاهدة الشميسات ان

 نفسها الشميسات تعقهبا اليت فت ظهر احلباب، تكل بذهاب
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 ُشس وجود عىل ووفاهتا بزوالها وتدل. علهيا وتشهد السامء يف اليت الشمس اىل هبذا فتشري كسابقاهتا،

 .بقاهئا وعىل دامئية

 ذراته، مزرعة ويف الحيد، اذلي املتجدد فضائه ويف دوما   املتبدل الكون حبر وجه عىل  اخمللوقات كذكل

 واملوجودات احلوادث مجيع َ   حمتضنا يمتوج اذلي الزمان هنر يف وابس مترار َ   رساعا تس يل اخمللوقات هذه

 ومتوت حمهل، جديد أآخر وحيل يوم، ،ولك س نة لك املوَت  كون   فيذوق. الظاهرية اس باهبا مع متوتو  الفانية،

 . مهنا احملاصيل اخذ بعد اذلرات مزرعة يف س ياةل وعوامل ابس مترار س يارة َ   دىن

 تكل وزوال احملدودة غري اخمللوقات تكل وفاة فان ، ادلامئة الشمس بزوالها والشميسات احلباب تبني فكام

 والشمس الابلج اكلهنار قاطعة دالةل تدل الانتظام بكامل ترسحيا   الظاهرية اس باهبا مع وترسحيها احملاصيل،

 عىل البايق، اخلالق عىل الرسمدية، الشمس عىل الميوت، اذلي احل  وجود وجوب عىل الهنار وحض يف

 نفسها الاكئنات وجود من أ ظهر ظاهرة دالةل وجوده، وعىل وعال جل وحدانيته وعىل الاقدس، الآمر

 .معا   املوجودات ولك ذاته حبد موجود لك هذا عىل والشاهد.. مرة بأ لف

 الكون فضاء متل   اليت العالية الاصوات هذه اليسمع من وجناية ومصم حامقة مدى ادركمت قد ان فالشك

 .الصادقة القاطعة الشهادات وهذه لكه

 " اخلري بيده " ويه:  التاسعة اللكمة

 : يه جحة من فهيا ما اىل الاختصار منهتى  يف ارةاش ان

 يف حىت طبقاته من طبقة لك ويف انواعه من نوع لك ويف الكون هذا دوائر من دائرة لك يف نشاهد اننا

 خمزان   جسمه، جحريات من جحرية لك يف حىت بل ، اعضائه من عضو لك يف بل ، افراده من فرد لك

 اىل غيبية يد   - فهيا ما - وتسمل ، ويقيه يلزمه ما هتئي وخزينة ومزرعة ،الرزق ال دخار ومس تودعا   احتياطىا  

 انتظام مضن وارادته، طوقه عن خارج بشلك بل الحيتسب حيث ومن وقت أ نسب يف اخمللوق ذكل يد

 وغاية احلمكة منهتى  يف لكه ذكل ويمت دقيق، مزيان وفق عىل اتم
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 متطلبات يلزم ما ولك وادوية معادن من والانسان الاحياء زميل ما لك تدخر َ   مثال فاجلبال.. العناية
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 ومطبخ وبيدر مزرعة الارض مثلام. وبتدبريه الاحد الواحد بأ مر الكامل غاية يف ملئت خزائن فهى . احلياة

 ويف انسان، لك يف ان بل احلكمي، الرزاق بقوة وذكل واملزيان الانتظام وبكامل الاحياء مجيع ارزاق هتئي

دخار، َ   ومس تودعا َ   خمزان اعضائه من عضو لك  ايضا   اجلسم جحريات من جحرية لك يف حىت بل لال 

 الاخرة خمزن ان حىت خمزن؛ موجود لك يف وهكذا.. الارزاق من الاحتياطي خلزن يناس به صغري خمزن

 نهم  تنبعث اذلي احلقة، الانسانية وعامل الاسالم عامل هو ومس تودعها اجلنة ومزرعة ادلنيا، دار هو

 حناظل تنتج اليت امللوثة والطوائف الفاسدة املواد هو هجمن خمازن من وخمزن. والانوار واحلسن احلس نات

 حرارة وخمزن. اخلري يه اليت الوجود لعوامل وامللوثة العدم من الناجتة الرشور تكل والكفر، والقبح الرشور

 ..اجلنة ومصدرها انوارها وخزينة هجمن، وموردها النجوم

 .جدا   ساطعة جحة تبني احملدودة غري اخلزائن تكل مجيع اىل ابشارهتا "اخلري بيده " لكمة فان وهكذا

 وهام لسعهتام، منهتى  ال والوحدانية للربوبية جحتان " شئ لك مقاليد بيده": عبارة وكذا اللكمة، هذه ان نعم،

 .عينه عىل يطمس مل ملن امجللتان هااتن تبيهنا لها، الحدود ومعجزات خوارق ذات

 : حفسب هذه اىل احملدودة غري واملقاليد اخلزائن تكل من مثال   فانظر

 مقدرات مهناج اهجزة مهنا لك يضم اليت الصغرية اخملازن تكل والنوى، البذور ملفاتيح املاكل احلكمي املدبر ان

 يفتح كذكل اتم، نظام ومبزيان الارادة، مبفتاح "أ فق" بأ مره بذرة بواب يوقظ كام فّواحة، زهرة او خضمة جشرة

 ومجيع النبااتت نطف يه اليت احلبيبات أ ي الصغرية اخملازن مجيع فيفتح الغيث، مبفتاح الهائةل الارض خزينة

 َ   مجيعا يفتحها وماء، هواء من املتشلكة واحلرشات الطيور نطف يه اليت والقطرات احليواانت، مبادئ

نفتاح أ مر بتلقهيا وذكل وبالخطأ   َ   ومعا  خزائن مجيع نفسه الوقت يف س بحانه ويفتح.. نكشافوالا اال 

 .واملشيئة والرمحة والارادة احلمكة بيد مهنا للك خاص مبفتاح واملعنوية، املادية واجلزئية، اللكية الكون
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. ومعدتك وجسدك ودماغك قلبك ويه الصغرية خمازنك اىل فانظر وتراه هذا تعرف ان تريد كنت فان

 غيبية بيد يفتحها س بحانه فانه ومثراته، ازاهريه واىل الارض زهرة هو اذلي الربيع واىل حديقتك اىل وانظر

آتية متنوعة متباينة مبفاتيح  فيخرج واحلمكة، والرمحة واملزيان النظام بكامل يفتحها "فيكون كن"  مصنع من أ

من احياان املطعومات من رطل مائة بل رطال    واملزيان الانتظام لبكام خيرهجا صغرية، عليبات من درمه َ 

 .احلياة ذلوي فاخرة ضيافة هبا مقامي  

 يف عاجزة جاهةل جامدة واس باب عشواء ومصادفة صامء وطبيعة معياء قوة تتدخل ان املمكن من فهل
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 اتمة حمكة ذات دقيقة صنعة ويف والبصرية، والعمل الانتظام من ادلرجة هذه اىل يؤّدى هل الهناية َ   فعل

 اتمة عداةل   عادةل   جليةل ربوبية ويف اطالقا ، فيه الخطأ   موزون ترصف ويف قطعا ، صادفةامل مهنا تدنو ال

 ؟ َ   اصال فهيا الظمل

 اذلرات والجيعل واحدة، دفعة لكها ادارهتا واليس تطيع واحد أآن يف اكفة الاش ياء اليرى ملن ميكن وهل

 حمكة ذات لكها جوانهبا اليت الامور وترصيف الادارة هذه يف يتدخل ان أ مره حتت معا   الس يارة والنجوم

 .ومزيان؟ ومعجزة

 وهل اخلري، بيده واذلي احلكمي، والرب الرحمي، املدبر ، لالمور املترصف هذا مبثل اليؤمن مفن وهكذا

، بعيدا َ    ضالال ويضل شئ، لك مقاليد  من متزي تاكد) حىت وتغضب تس تعر اليت النار االّ  هل ليس َ 

 .للرمحة اهل هو فليس اخلادل عذاىب يس تحق انه: حالها بلسان هجمن فتقول. تعاىل قال كام (7: املكل) (الغيظ

 "قدير شئ لك عىل وهو" ويه:  العارشة اللكمة

 :يه جحة من فهيا ما اىل َ   جدا خمترصة اشارة ان

 :يرى عينه ويفتح املضيف، ادلنيا هذه اىل يأ يت شعور ذي لك ان

 فهيا العبث رسمدية وحمكة والينىس اليضل مطلقا   ازليا   علام   تضمو  قبضهتا، يف لكه الكون متسك قدرة

 مولوية، جذبة منجذاب   اذلرات جيش افراد من فرد لك جتعل حبيث ابلغة، عناية وتشمل اطالقا  

 يف وجترى ش ىت، وظائف يف فتس تخدهما
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 واحدة س نة يف س نة الف وعرشين اربعة مسافهتا تبلغ واسعة دائرة يف الارضية الكرة نفسها اللحظة

 .نفسه ابلقانون اجملذوب املولوى اكلعاشق وتديرها

 الشمس نفسها اللحظة يف نفسه ابلقانون جتعل والانسان، احليواانت اىل املوامس حماصيل جتلب يه واذ

 جيش افراد يه اليت الس يارة النجوم مسخرة ايضا   عاشق منجذب دوران مركزها يف وتديرها ودوالاب   مكواك  

 .والانتظام املزيان بكامل جليةل ووظائف خدمات يف الشمس ية نظومةامل 

  حصيفة عىل الانواع من الالوف مئات نفسها اللحظة يف نفسها احلمكة بقانون تكتب نفسها القدرة وان

 والسهو، التباس وبال ومتداخةل، معا   تكتهبا الكتب،  من الالوف مئات مبثابة مهنا لك واليت اكفة، الارض

 .الاعظم احلرش مناذج الوف هبا مظهرة

ثبات، حمو لوحة اىل الهواء حصيفة حتول نفسها اللحظة يف نفسها، القدرة وان  ك هنا لكها ذراهتا من جاعةل وا 
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لهية، والارادة الامر يعّينه ما مضن كثرية وظائف يف اايها مس تعمةل ونقاطه، الكتاب ذكل قمل هناايت  اال 

 وتنرشها هبا تعمل ك هنا لكها واملاكملات اللكامت لتتلق  اذلرات تكل نم لك اىل قابلية اعطت اهنا حىت

 والارادة لل مر عرش الهواء عنرص ان يثبت مما. دقيقة ول سينات صغرية ا ذينات ك هنا والحرية بالخطأ  

لهية  .اال 

 :اخملترصة الاشارة هذه عىل فقياسا   وهكذا

 مبني، وقران معجز، وكتاب فاخر ومضيف امر،ع وقرص منسقة، مدينة حمك يف الكون هذا جعل فاذلي

 ذرة من ابتداء   وطوائفها ودوائرها اخمللوقات طبقات مجيع احلمكة ونظام العمل مبزيان قدرته قبضة يف وميسك

 اجلليةل، القدرة تكل مضن ويظهر فيه ويترصف شؤونه ويدبّر لكه، الكون مجموع اىل َ   وانهتاء ذراهتا من

عمل الواسعة ورمحته البالغة حمكته  َ  ظاهرا   تعريفا   ووحدانيته، وجوده هبا ويعّرف املطلقة ربوبيته مضن وي 

زاء ابالميان، اليه التعرف تعريفه، ازاء فيطلب. الهنار رابعة يف اكلشمس ه تودده وا  َّ  أآالئه وازاء ابلعبادة، وّد

 .ومحده شكره
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 من نوعا   فيضمرون الاناكر اىل يضلون بل ّبه،حل  ابلعبودية واليسعون الرحمي الرمحن هذا اليعرفون فاذلين

غر وفراعنة صغار مناردة حمك ويف أ انيس، صور يف ش ياطني االّ  ليسوا هؤالء.. جتاهه العداء  والشك. ص 

 .هل الهناية خادلا   عذااب   يس تحقون أ هنم

 " املصري واليه " ويه:  عرشة احلادية اللكمة

 انه كام الرسمدية، سعادته مزنل واىل أآخرته، دار واىل البايق، ملهعا واىل حضوره، دائرة اىل املصري ان: اي

َ   الاس باب، سلسةل مجيع قدرته اىل وترجع اليه فتستند الكون خملوقات مجيع مرجع  الاس باب ان علام 

 الاس باب جفميع. املقدسة وعزهتا هيبهتا عىل احلفاظ ل جل القدرة، تكل ترصفات امام وضعت س تائر

 من - اذلرة حىت - شئ اليقدر وارادته وعال جل امره فلوال. قطعا   الاجياد يف لها تأ ثري ال س تائر الظاهرية

 .احلركة

 :فنقول جحة من اللكمة هذه يف ما اىل خمترصة اشارة نشري

 هبا والتصديق اثباهتا حنيل املقدسة اللكمة هذه عهنا تعّب  اليت الباقية واحلياة والآخرة احلرش حقيقة ان: اوال  

 املقبل، الربيع كتحقق القاطع حتققها تثبت اليت والعرشين التاسعة اللكمة واىل وذيولها "العارشة اللكمة" اىل

 .النور لرسائل الاميانية الاجزاء واىل املناجاة، شعاع واىل المثرة، رساةل من السابعة املسأ ةل واىل
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 حتقق بدرجة اثبت الآخرة حتقق ابن لها، منهتى  ال حبجج الامياين الركن هذا اثبتت قد الرسائل تكل ان حقا  

 .به التصديق اىل املنكرين اعىت حىت تلجئ حبيث ادلنيا وجود

آن ثلث ان: َ   اثنيا  فكام لهذا. احلقيقة تكل عىل ادلعاوى لك ويبين واحلرش، الآخرة يف يبحث املبني القرأ

 الرسول معجزات مجيع كذكل .الآخرة وجود عىل تدل أ حقيته تثبت اليت وجحجه القران معجزات مجيع أ ن

 نبوته صدق عىل الشاهدة وسمل عليه هللا صىل
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 الكرمي النيب ذكل اليه دعا ما اعظم الن واحلرش؛ الآخرة عىل تشهد صدقه جحج ومجيع نبوته دالئل ومجيع

 علهيم كرامال الانبياء من الف وعرشين واربعة مائة ان كام الآخرة، هو لكها حياته طوال وسمل عليه هللا صىل

 مبا دعوامه صدق واثبتوا هبا البرشية وبرشوا الابدية والسعادة الباقية احلياة اىل مجيعهم دعوا قد السالم

 .القاطعة وادلالئل املعجزات من الحيد

 الاخرة عىل ايضا   تشهد دعوامه يف صدقهم وعىل نبوهتم عىل ادلاةل وجحجهم معجزاهتم مجيع ان فالشك

 .دعوامه وادوم اعظم يه يتال الباقية واحلياة

 الاخرة حدوث عىل بدورها تشهد الاميانية الاراكن سائر تثبت اليت الادةل مجيع فان هذا عىل فقياسا  

 .اخلادلة السعادة دار ابواب انفتاح وعىل

 لب بوظيفة مهنا لك   مقدلا   وطبقاته وأ جزائه وس ياراته ذراته جبميع خلقه اذلى الكون هذا خالق ان: َ   اثلثا

 طوائف  يرسل واذلي. وربوبيته وقدرته لكامهل اظهارا   ابس مترار لها ومسخرا   احلمكة بكامل كثرية وظائف

 امتحان ميدان واىل العامل هذا مضيف اىل س ياةل متجّددة متعاقبة دىن   يرسل بل قافةل اثر قافةل اخمللوقات

 اخمللوقات تكل صور وليلتقط الرسمدية احلس ىن السامئه حمدودة غري جتليات ليظهر ادلنيوية احلياة هذه

 يرسل ترسحيها بعد ومن. املثال عامل يف منصوبة اخروية وسيامنت برزخية باكمرات واوضاعها واعاملها

من نوعا يرسل بل قافةل، اثر قافةل اخرى طوائف   تتس من ان الجل امليدان، ذكل اىل وس ياةل س يارة دىن َ 

 .احلس ىن ئهاسام لتجليات مرااي وتصبح جليةل وظائف

 يقمي واالّ  وجزاء؟ ثواب دار جيعل االّ  الكامل، ذي اجلليل،هللا الصانع امجليل، اخلالق لهذا املمكن من فهل

 اخلالق ذكل مقاصد مجيع الفانية ادلنيا هذه يف والعقل ابلشعور يقابل اذلي الانسان لنوع والنشور احلرش

 ابدعية اليه ويتوسل ويعّرفه، يعرفه واذلي عداداته،اس ت جبميع وحيببه اخلالق ذكل حيبّ  واذلي الكرمي،

 يسأ لها بعيهنا الذلة يه اليت الباقية احلياة يسأ ل واذلي الاخروى، والبقاء الابدية السعادة لبلوغ لها الحد
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آالما   يتأ مل ملا واس تعداده وروحه فطرته جبميع  .حيمهل اذلي ابلعقل لها الحد أ
#640 

 ..لكّ  مرة والف هلل حاش وعقاب؟ ثواب سانالان  لهذا يكون الا ميكن فهل

 ذلا النور؛ رسائل يف جحجها واقوى صورها ابسطع موجودة اخملترصة الاشارة هذه وايضاح تفاصيل ان

 . جدا   الطويةل املسأ ةل هذه وخنترص الهيا حنيل

 (احلكمي العلمي انت انك علّمتنا ما االّ  لنا عمل ال س بحانك)

*  *  * 
#641 

 " الفاحتة" لسورة ةخمترص  خالصة

 الثاىن القسم

 والسجن التجريد من نقيل اثناء جدا   قصرية فرتة يف الثالثة اليوسفية املدرسة يف القي فقط واحد درس من

 .الاخرين ومعارشة العامة الردهة اىل الانفرادي

 السجن يف النور طالب عىل القي  جدا   قصري دلرس منوذج

 الس بعة الالوان فيوضات من وملعة حبرها من قطرة لبيان القلبَ  ة،الصال يف اليت "الفاحتة" أ مرت لقد

آنية اخلزينة لهذه وامجلال الطيب غاية يف لطيفة ناكت كتبنا ولقد. لشمسها  املكتوب من لك يف السامية القرأ

 ويف "ةالامثني الرموز" رساةل ويف نعبد "ن" يف اخليالية الس ياحة يف وخباصة - منه قسم يف - والعرشين التاسع

 تفكري كتابة اىل - هجة من - اضطررت انىن االّ . النور رسائل اجزاء سائر ويف "الاجعاز اشارات" تفسري

آنية اخلالصة تكل ال شارات الصالة يف  يف يه اليت وخلالصهتا فقط وجحجه الاميان اراكن اىل الطيبة القرأ

 .ال ول الاختصاراكلقسم منهتى 

 .النور رسائل من عدد اىل "الرحمي الرمحن هللا بسم" حميال   "امحلدهلل"  بـ أ بدأ  

 الرحمي الرمحن هللا بسم

هلل) ينِ  يَومِ  َماكلِ _  الّرحميِ  الّرمحن_  الَعاملنَيَ  َرّبِ  امحلد  ايكَ _  ادّلِ ب د   ا  ايكَ  نَع  َتعني   وا  هِدان_  نَس   اَط  ا   الرِصَ

َتقميَ  َت  اذلينَ  رِصاَط _  امل س   وِب  غرَيِ  علهيم َانَعم  آلني لهيمعَ  املغض  آمني  (والالّضأ  أ
#642 

 (امحلدهلل) ويه:  الاوىل اللكمة
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 : يه الاميانية جحهتا اىل الاختصار منهتى  يف اشارة ان

رسال والس امي َ   قصدا تغدق اليت والنعم الآالء هو الكون؛ يف والشكر امحلد مبعث ان  اخلالص اللنب ا 

 الاختيارية، والهدااي والاحساانت جزين،العا والاطفال للصغار ودم فرث بني من للشاربني السائغ

 لها يقدم ما وان لكه، الكون َغرت بل برمته، الارض سطح غطت اليت الرحمية والضيافات والاكرامات

 خالل من ابالنعام الاحساس وبيهنام ختاما ؛ "امحلدهلل" مث بدءا   "هللا بسم": قول يه لقميهتا وقدر امثان من

 حواسك واىل معدتك واىل ابذلات نفسك اىل فانظر. اجلليل الرب معرفة اىل منه البلوغ مث نفسها النعمة

! والشكر امحلد بأ مثان والاذواق والذلائذ الارزاق تطلب ومك! وفرية ونعم كثرية أ مور اىل حمتاجة يه مك ؛

 .حياة ذي لك نفسك عىل وقس هذا ابرص

زاء قوال؛والا الاحوال بأ لس نة املنطلق املتنايه غري امحلد فا ن وهكذا  اكلشمس يبني الشامةل؛ الآالء هذه ا 

 .رحمي ومنعم محمود معبود وموجودية عامة ربوبية الساطعة

 (العاملني رب) ويه:  الثانية اللكمة

 : يه جحة من فهيا ما اىل جدا   خمترصة اشارة ان

ننا  متداخل واغلهبا ا،مهن ماليني بل الصغرية، والاكوان العوامل الوف الكون هذا يف ان بأ بصاران نشاهد ا 

 الرتبية منهتى  يف تدار فاهنا متباينة، شؤوهنا تدبري ورشائط مهنا؛ لك ادارة ان وبرمغ البعض؛ يف بعضها

 كسطر تكتب العوامل ومجيع أآن، لك يف وعال جل نظره امام مبسوطة حصيفة لكه فالكون والادارة، والتدبري

دد وقدره، قدرته بقمل  من احلاصةل واملوجودات اذلرات وبعدد وجزئية لكية شهادات فتنبعث.وت غري وجت 

 العوامل من املاليني هذه يدير اذلي العاملني رب ووحدانية وجود وجوب عىل وأآن، حلظة لك ويف تركهبا،

 .شئ لك وسعتا ورمحة عناية وذات هلام الهناية وحمكة عمل ذات مطلقة بربوبية الس ياةل والاكئنات
#643 

بتداء   الامور؛ وتدبر تريب جليةل بربوبية اليصدق من ان  واىل الشمس ية املنظومة اىل اذلرات مزرعة من ا 

 ابلقانون شؤوهنا وتدبر تربهيا لكه، الكون واىل الارض خمزن اىل اجلسم يف جحرية ومن التبانة؛ درب دائرة

 أ هال   بالشك نفسه جيعل واليشاهدها، واليدركها هبا واليستشعر عيهنا، وابحلمكة نفسها وابلربوبية نفسه

 .عليه والرمحة الاشفاق عنه ويسلب خادل لعذاب

 (الرحمي الرمحن) ويه:  الثالثة اللكمة

 :يه جحة من فهيا ما اىل َ   جدا خمترصة اشارة ان
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 تشهد الواسعة الرمحة فهذه. وحقيقهتا الكون يف املتناهية غري الرمحة وجود الشمس ضوء بوضوح يشاهد انه

 .الغيب بس تار حمتجب رحمي رمحن عىل - الشمس عىل لضياءا كشهادة - قاطعة شهادة

 يدل نفسه والرزق. "الرمحن" هللا ال مس الرزاق معىن يعط  حيث الرزق، هو الرمحة من همام   قسام   ان نعم،

 .والاميان التصديق اىل َ   مضطرا شعور من ذرة هل من جتعل درجة اىل واحضة دالةل الرحمي الرزاق عىل

 عىل منترشون ومه للصغار، وخباصة للعاجزين والس امي احلياة، ذوي مجيع ارزاق هيىئ انهس بح أ نه: َ   مفثال

 شئ، غري من واقتدارمه، اختيارمه نطاق خارج وىه خارقة بصورة هلم هييؤها لكه، والفضاء اكفة الارض

 ريانالط عن العاجزة الضعاف للفراخ يسخر انه حىت. تراب حبات من ماء، قطرات من مامتثةل، نوى من

 وجتوب اخلضار فتجول الاوامر، لتلقي متأ هبة جندية وك هنا اهماهتا الاجشار، مقم عىل اواكرها يف واجلامثة

 ان دون حلم من عليه حصلت مما فتطعمه لش بلها، اجلائعة اللبوة يسخر بل. الهيا الارزاق جللب السوايق

 يرسهل والانسان، احليواانت صغار اىل ،للشاربني سائغا   لبنا   امحر ودم ملوث فرث بني من ويرسل. تأ لك

ختالط بال ال ثداء، ينابيع من مزتاج وال ا   .هلم معينة وادلاهتم شفقة جاعال   والتلوث، ا 

رع انه وكام  مشاعر عىل ي نعم خارقة، بصورة الرزق من نوع اىل احملتاجة الاجشار مجيع اىل املالمئة الارزاق هي 

َ   تطلب اليت الانسان  ومعنوية؛ مادية ارزاق من نوعا 
#644 

سن  موائد من الالوف مئات الاكئنات ك ن حىت. لل رزاق  جدا   واسعة مائدة وروحه وقلبه عقهل اىل وحي 

 الزهرة ك وراق ببعض بعضها مكتنف  املتباينة، ال طعمة سفرات من الالوف ومئات املتداخةل النعم

 والرحمي الرزاق الرمحن عىل عينه عىل يطمس مل ملن فتدل. غالف داخل َ   غالفا العرانيس، وك غلفة

 وجز لكية متغايرة متباينة أ لس نة أ طعمة، من علهيا ما ومبقدار املبسوطة السفرات تكل بعدد بأ لس نة الكرمي

 .ئية

 ؛ شئ لك وسعت اليت الرمحة تكل تنايف والرشور والقباحئ املصائب من ادلنيا هذه يف ما ان: قيل واذا

ر َّ  !.صفوها وتعّك

لهيا حنيل. القدر رساةل والس امي النور؛ رسائل أ جزاء الرهيب السؤال هذا جواب أ وفت لقد: اجلواب  ا 

 :اليه قصرية اشارة مشريين

 كثرية نتاجئ الوظائف تكل من وللك ؛ وجزئية لكية متعددة وظائف موجود؛ وللك نوع وللك عنرص للك ان

 مهنا قليل وقسم. ورحامت وخريات انفعة حلومصا مجيةل نتاجئ يه مهنا املطلقة وال كرثية. وفرية ومثرات
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زاء َ   وظلام وظاهراي   جزئيا   وقبحا   رشا   يصبح  للجزاء املس تحقني او خطأ  ، به واملبارشين القابلية فاقدي ا 

 اللكي املوجود وذكل العنرص ذكل الرمحة منعت فلو.  كثرية خريات ال مثار وس يةل يكون ملا او والتأ ديب،

ذا   حصلت ملا اجلزيئ، الرش ذكل جمئ دون للحيلوةل  ةالوظيف بتكل القيام عن   امجليةل  اخلرية نتاجئها مجيع ا 

، عدم ان حيث النتاجئ، تكل بعدد والقباحئ الرشور  من فتحصل. الاخرى رش   َ فساد اخلري  . قبح   امجلال وا 

 واملصلحة للحمكة لكيا   مناف وهذا  واحد، رش جمئ دون للحيلوةل تقرتف  واملظامل الرشور مئات ان مبعىن

 .الربوبية هبا تتسم اليت والرمحة

 احلمك من مئات عىل مهنا لك ينطوى الانواع من وماشاهبها واملطر والنار والبد الثلج ان: ذكل مثال

رتاكب اختياره بسوء املهملني احد قام ما فاذا واملصاحل، : قال مث النار يف يده ادخل ك ن نفسه حبق  رش اب 

 وتصفعه قوهل يف تكذبه والحتىص التعد ويه  النافعة الرحمية اخلرية فوائدالنار فان. رمحة النار خلق يف ليس

 .مفه عىل

 لقوانني ومزياان   وحماك   مقياسا   قطعا   تكون ال العقىب؛ ترى ال اليت السفلية ومشاعره الانسان اهواء ان مث

 يرى اذ الكون؛ يف اجلارية والربوبية واحلامكية الرحامنية
#645 

آته الوان حسب املشاعر تكل خالل من  الوجود  ابكية الاكئنات يرى الرمحة من اخلايل املظمل فالقلب. مرأ

 صورة عىل جيدها الاميان ببرص ابرصها لو بيامن. الظلامت خضم يف وتتقلب الظمل خمالب بني تمتزق قبيحة

 ك هنا بعض فوق بعضها مك،واحل واخلريات ابلرحامت خميطة قشيبة حةل الف بس بعني مترسبل كبري انسان

 ويشاهد. مس تبرشة ضاحكة ابلرمحة دوما ابمسة وجيدها. حللها من حةّل  س بعني لبست اجلنة  من حورية

 رب هلل امحلد):  وروحه قلبه اعامق من فيقول اصغر، عاملا   انسان ولك مصغرا ، كوان   فيه اذلي اال نسان نوع

 (.ادلين يوم ماكل_  الرحمي الرمحن_  العاملني

 (ادلين يوم ماكل) ويه:   الرابعة اللكمة

 : يه جحة من فهيا ما اىل َ   جدا خمترصة اشارة ان

ليه" جحة عىل والشاهدة والآخرة احلرش عىل املشرية ادلالئل مجيع ان: اوال    الاول القسم ختام يف "املصري وا 

 ."ادلين يوم ماكل" االهي تشري اليت الواسعة الاميانية احلقيقة عىل كذكل تشهد ادلرس، هذا من

 الازيل وكامهل وجالهل جامهل وكذا الرسمدية، وحمكته الواسعة ورمحته الكون هذا صانع ربوبية ان كام:  اثنيا  

 يف قيل كام - قطعا   الآخرة لكها تس تدعي احلس ىن، اسامئه من ومئات املطلقة اجلليةل صفاته وكذا الابدي،
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آايته من ابلوف كرميال القرأآن كذكل - العارشة اللكمة ختام  هللا صىل محمد الكرمي الرسول وكذا.. وبراهينه أ

 الساموية الكتب وكذا.. السالم علهيم واملرسلني الانبياء مجيع وكذا.. وجحجه معجزاته من مبئات وسمل عليه

 .الآخرة عىل مجيعا   تشهد احملدودة، غري بدالئلها املقدسة والصحف

 فيقاىس الكفر، ينشؤها معنوية هجمن يف نفسه يقذف امنا الآخرة ادلار يف ةالباقي ابحلياة اليؤمن مفن وبعد،

ها املاضية الازمنة   تزنل حيث ادلنيا، يف يزل وملّا دوما ، العذاب  والاكئنات واخمللوقات واملس تقبةل مجيع 

آالما   فتذيقه وقلبه روحه عىل السوء مطر وفراقها بزوالها  يف يدخلها ان قبل هجمن كعذاب واعذبة لها الحد أ

 ."الش باب مرشد" رساةل يف ذكل وحض كام. الاخرة
#646 

 تكل تأ خري يف س ببت معينة جفائية حاةل ولكن. للحرش وقوية عظمية جحة اىل "ادلين يوم" برمز نشري:  اثلثا  

 قاطعةال القوية  احلجج مبئات اثبتت قد النور رسائل ل ن بعد؛ الهيا حاجة تبق مل ورمبا. أآخر وقت اىل احلجة

 .الش تاء عقب الربيع وجمئ الليل عقب الهنار مكجئ يقني النشور ربيع وحلول احلرش صبح جمئ ان

ايك نعبد ا ايك) ويه:  اخلامسة اللكمة  . (نس تعني وا 

 عىل بناء    موجزا   بياان   حقيقة ذات خيالية س ياحة بيان القلب اىل ورد جحة من فهيا ما اىل الاشارة قبل

يضاح  :اكلآيت ويه لها، "والعرشين اسعالت املكتوب" ا 

شارات" تفسري يف والس امي النور، رسائل يف مبني هو كام القرأآن، معجزات عن أ حبث كنت بيامن  "اال جعاز ا 

آية يف الغييب اال خبار حول معجزات بضع وجدت وحيامن. "الامثنية الرموز" رساةل ويف  الفتح؛ لسورة اخلتام أ

جعاز ملعات وجدت بل (51: يونس) (ببدنك ننجيك اليوم) ميةالكر  الآية يف التارخيية واملعجزة  يف متعددة ا 

جعازية وناكت القرأآن لكامت من كثري  يف الفاحتة سورة اقرأ   واان االثناء هذه يف.. حروفه بعض يف دقيقة ا 

 ."ونس تعني. نعبد" يف اليت "ن" معجزات من معجزة ليعلمين سؤال؛ قليب اىل ورد الصالة

 ؟"أ س تعني.. أ عبد" يقل ومل الغري، مع املتلكم بنون  "نس تعني.. نعبد": قال ِلمَ : هو والسؤال

 الرس الشهود بدرجة فعلمت. "ن"الـ تكل ابب من واسعة س ياحة ميدان خيايل امام ف تح غرة حني وعىل

 بذاهتا، معجزة الواحد احلرف هذا ان يقينا   وعلمت اجلليةل منافعها وشاهدت امجلاعة، صالة يف العظمي

 : وذكل

ايك نعبد ا ايك": قويل واثناء "ابيزيد" جامع يف الوقت ذكل يف أ صىل كنت عندما  ان رأ يت "نس تعني وا 

 ويف هذه دعواي يف اتمة مشاركة ويشاركونين أ قول؛ ما مثل بقوهلم هذه دعواي يؤيدون اجلامع ذكل جامعة
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هدان" يف اذلي دعايئ ايي  مصّدقني "ا   ك ن فرأ يت خيايل امام من ارس ت رفع ابذلات الوقت هذا يف.. ا 

 فهيا املصلني ومجيع كبري "ابيزيد" مسجد اىل حتولت قد لكها اس تانبول مساجد
#647 

ايك نعبد ا ايك": مثيل يقولون ختاذمه خالل ومن. دلعايئ ومؤّمنني  دعواي مصدقني " نس تعني وا   صورة ا 

 جدا   عظمي مسجد صورة أ ختذ دق الاساليم العامل ان فرأ يت خيايل، امام أآخر س تار رفع يل، شفعاء

 الصافني املصلني مجيع ميّم وقد العظمي املسجد ذكل حمراب مبثابة املرّشفة والكعبة املكرمة مكة واخذت

ايك نعبد ا ايك": مثيل يقولون ومه املقدس احملراب ذكل شطر حلقات بشلك وجوههم املرتاصني . نس تعني وا 

هدان مسهم ويدعو اللك يصدق مهنم ولك "..ا   .هل شفعاء املصلني مجيع جاعال ،اب 

 دعواها والتكون قطعا   عوجا   طريقا   التكون احلد هذا اىل عظمية جامعة يسلكها طريقا   أ ن أ فكر كنت وحيامن

ال ذ.. الش يطان ش هبات تطرد بل دعاءها والي ردل  صوااب ، ا   جامعة يف العظمية الصالة منافع أ صدق أ ان وا 

 : ورأ يت أآخر، س تار رفع شهوداي ، تصديقا  

 صالته عمل قد لك كبى، جامعية صالة يف مهنمكة اخمللوقات طوائف ومجيع كبري مسجد الكون ك ن

َ   نوعا يؤدى وتسبيحه، َ   عظمية واسعة لعبودية َ   ايفاء. احلال بلسان به خاصة صالة من َ  زاء جدا   ا 

 اثبات عىل مهنم لك حيصل يثحب  التوحيد عىل امجليع شهادة مهنم لك فيصدق. احمليطة اجلليل املعبود ربوبية

ذ. نفسها النتيجة  : ورأ يت أآخر، س تار رفع الامور، هذه اشاهد كنت وا 

 من لكثري الفطرية واحلاجة الاس تعداد وبلسان احلال بلسان يقول كبري انسان هو اذلي الكون ان كام

ايك نعبد ا ايك": موجوداته من الشعور ذلوي املقال وبلسان اجزائه،  خلالقهم عبوديهّتم رينمظه "نس تعني وا 

 امجلاعة تكل يف معي َ   مصلّ  لك كجسد الصغري، الكون هذا جسدى، كذكل الرحمية، ربوبيته ازاء

ايك نعبد ا ايك":  ايضا   ومبشاعره وبقواه بذراته يقول العظم   ربوبية ازاء واحلاجة، الطاعة بلسان "نس تعني وا 

مر منقادا   خالقه،  والقوى اذلرات من امجلاعة تكل ان ورأ يت  حانه،س ب الرادته مستسلام   الآلهى  لل 

 ابجعاب وشاهدت. واعانته رمحته امام وتبسطها اجلليل خالقها عناية اىل حاجهتا أآن لك يف تعرض واملشاعر

 اخليالية  الس ياحة تكل واس تودعت. نعبد "ن"لـ امجليةل املعجزة وأ برصت الصالة، يف للجامعة الرفيع الرس

َ  . منه خلهتاد اذلي "ن" ابب دلى ايك نعبد ا ايك" القول وسعيت.  هلل امحلد: قائال   هللا ومحدت   وا 

 .والصغار الكبار الاصدقاء اولئك الثالث، امجلاعات تكل بلسان "نس تعني
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 نعبد ا ايك" الهيا تشري الىت احلجة اىل خمترصة اشارة وهو. بصدده حنن ما اىل ونرجع املقدمة، انهتت والآن
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ايك  ." نس تعني وا 

ننا: أ وال    ابرسه الكون يف جتراين وانسجام أ نتظام أ مت ويف دامئتني هميبتني وخالقية فعالية بأ بصاران نشاهد ا 

 تس تجيب واخلالقية الفعالية هذه مضن  مدبّرة رحمية مطلقة ربوبية ونشاهد. الارض سطح عىل والس امي

 واحلالية الفعلية ودعواهتا واس متداداهتا ودةاحملد غري احلياة ذوي من الحيد مما تنطلق واس تغااثت الس تعاانت

 هذه مضن عامة ومعبودية مطلقة الوهية جتليات ونرى. العناية ومنهتى  احلمكة بكامل تتسم اس تجابة والقولية

 العبادات من الامناط الوف ملقابةل فعلية اس تجابة حدة عىل يح اكئن لك اس تجابة مظاهر ومضن الربوبته

 العقل يراها الانسان، طوائف وخباصة احلياة ذوي والس امي اخمللوقات مجيع تؤدهيا ليتا والاختيارية الفطرية

 . السالم علهيم الكرام والانبياء الساموية الكتب مجيع عهنا ختب كام. الاميان ويبرصها السلمي

 مجيعا   انشغالها عبد؛ن  "ن" الهيا ترمز مبا املقدمة، يف املذكورة الثالث امجلاعات من جامعة لك انشغال ان: اثنيا  

 معبودة أ لوهية ازاء شاكرة مقابةل   أ هنا عىل ابلبداهة تدل خمتلفة وابشاكل واختيارية فطرية بعبادات ومعا  

 . املقدس املعبود وجود عىل لها الحد قاطعة وشهادات

 من بتداء  ا افرادها من فرد وللك طوائفها، من طائفة وللك املذكورة الثالث امجلاعات من جامعة للك وان

س تعانة واحد، جسد ذرات جامعة اىل لكه الكون مجموع  يرمز كام هبا خاص دعاء مهنا وللك وحالية، فعلية ا 

 قطعا   الش هبة التقبل صادقة شهادة دعاهئا، واس تجابة واغاثهتا مهنا لك ال عانة فالسعي. نس تعني "ن" ذكل اىل

 . رحمي رؤوف مدبّر عىل

  َ  مجيع هبا تدعو اليت لالدعية الثالثة الانواع اس تجابة ان: "والعرشون لثالثةا اللكمة" ذكرت مثلام: مفثال 

، الارض عىل اخمللوقات  رّب  عىل قاطعة شهادة تشهد الحيتسب، حيث ومن جدا   خارقة اس تجابة اكفة 

 ...جميب رحمي

 جشرة لتصبح دادالاس تع بلسان خالقها تسأ ل بذرة ولك نواة لك دعاء اس تجابة اببصاران نشاهد اننا كام نعم،

 مجيع اىل الارزاق ارسال نشاهد كذكل. وسنبةل
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 طوقها؛ عن خارجة يه اليت مطاليهبا واس تجابة حياهتا، يلزم ما واعطاهئا عهنا، ايدهيا تقرص مبا احليواانت

 . الفطرية احلاجة  بلسان احد واحد من تسأ لها واليت

 الادعية تكل مجليع يس تجيب كرمي خالق عىل صادقة شهادة تشهد والامدادات الاس تجاابت فهذه

 تكل ال مداد لها الشعور جعيبة خملوقات ويدفع أ عيننا؛ بأ م نشاهدها كام الفطرية، احلاجة بلسان املنطلقة
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 .حمكة امت يف و وقت انسب يف احليواانت

 والس امي ل؛املقا بلسان ت سأ ل اليت الادعية انواع مجيع اس تجابة فا ن القسمني؛ هذين عىل فقياسا   وهكذا

 ."نس تعني ا ايك" يف اليت الوحدانية جحة عىل تشهد خارقة، اس تجابة واخلواص، السالم علهيم الانبياء ادعية

 (.املس تقمي الرصاط اهدان)  ويه: السادسة اللكمة

 : يه جحهتا اىل الاختصار منهتى  يف اشارة ان

 نقطة بني املمتدة اخلطوط اقرص وان ،املس تقمي الطريق يه أآخر اىل ماكن من املؤدية الطرق اقرص ان كام

 ويف املعنوية الطرق ويف املعنوايت يف طريق اصوب ان كذكل املس تقمي؛ اخلط هو عهنا بعيدة واخرى

 يف املعقودة واملقايسات املوازانت مجيع ان: مفثال  . وايرسها اقرصها يه اس تقامة واكرثها القلبية املساكل

 واصوهبا الطرق اقرص والتوحيد الاميان طريق ان قاطعا   بياان   تبني لكفروا الاميان طريق بني النور رسائل

 ان فالشك.  وخماطر مشالكت وذات جدا   طويةل والاناكر الكفر طرق بيامن اس تقامة، واكرثها وايرسها

 الميكن شئ، لك يف واسهلها الطرق اقرص ويه وحمكة اس تقامة ذات طريق يف يساق اذلي الكون هذا

 رضورة الكون هذا يف ورضورية واجبة والتوحيد الاميان حقائق بيامن. والكفر حقيقةالرشك  فيه تكون ان

 .فيه الشمس

 ويف املس تقمي الرصاط يف يه واسلمها واقرصها وانفعها الانسانية الاخالق يف الطرق ايرس فان وكذا

 .الاس تقامة
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 ابالفراط هتوى انفعة، سهةل يه اليت الاس تقامة،و احلمكة وهو الوسط، احلد العقلية القوة فقدت اذا: مفثال  

 الغضبية القوة تسكل مل وان. الطويةل طرقها يف املهاكل فتعاين بلية، ذات وبالهة   مرض خب   يف والتفريط

 شنيع، وظمل ابلغة ارضار ذي وجتّب  هتور يف ابالفراط هوت الاس تقامة، حد يه اليت الشجاعة طريق

 خطا   من ارتكبت ملا جزاء   دامئا   وجدانيا   عذااب   فتعاين املؤمل، املذلّ  والتجنب خوفالت من كثري اىل وابلتفريط

ذا شهوية قوة من الانسان يف وما. الاس تقامة حد فقدها  هتوى والعفة السلمية الاس تقامة طريق ضيعت ا 

 وذلائذها؛ عمالن أ ذواق من احلرمان أ ي امخلود، يف وابلتفريط املصائب، ذات والفحش الفجور يف ابالفراط

آالم فتعاين  .املعنوي املرض ذكل أ

 املسلوكة الطرق مجيع بني من واقرصها واسهلها طريق انفع يه الاس تقامة فان ذكر؛ ما عىل قياسا   وهكذا

ذا. والاجامتعية الشخصية الانسان حياة يف  تكون الطرق تكل فان املس تقمي الرصاط الانسان مافقد وا 
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 .وارضار ومصائب ةكثري  بالاي وذات جدا   طويةل

هدان " ان مبعىن  واىل التوحيد يف جحة اىل اشارة اهنا كام ؛ واسعة وعبودية جامع دعاء "املس تقمي الرصاط ا 

 .الاخالق وتعلمي احلمكة يف درس

 (.علهيم أ نعمت اذلين رصاط) ويه: السابعة اللكمة

 :  يه جحة من فهيا ما اىل قصرية اشارة ان

 ؟"لهيمع" يف املقصود َمن: اوال  

 (والصاحلني والشهداء والصديقني النبيني من علهيم هللا انعم اذلين مع فاولئك): الكرمية الآية تفرّسه

 بــ  مشرية الاس تقامة؛ طريق سلوك نعمة البرشي النوع يف انلوا اذلين الاربع الطوائف تبني اذ (15:النساء)

 وبـ عنه، هللا رىض الصديق بكر اىب اىل "والصديقني"وبـ السالم، عليه محمد س يدمه اىل "النبيني"

 بعد  يأ تون اذلين بأ ن اجعاز ملعة وتبني الغيب عن ختب الكرمية فالآية. وعيل وعامثن معر اىل "والشهداء"

 أ مجعني، علهيم هللا رضوان عيل مث عامثن مث معر مث عنه هللا رىض الصديق وسمل، عليه هللا صىل الرسول

 .اخلالفة ويتولون سيستشهدون
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  َ  ما بلك دعوا قد شأ ان ، وأ رفعهم سلواك   وأ قوهمم البرش نوع اصدق مه اذلين الاربع الطوائف هذه ان: اثنيا 

 حقيقة اىل والكشفيات والادةل والكرامات واملعجزات احلجج من والحيىص اليعد ومبا  قوة من أ وتوا

 قاطعة حقيقة احلقيقة تكل ان فالشك. السالم عليه أآدم س يدان منذ البرش أ غلب دعوامه وصّدق التوحيد

 مبئات وعدهلم صدقهم اظهروا ممن البرشية خرية الغفريمن اجلم هذا اتفاق فان ذلا الشمس، ثبوت كقطعية

 وجود ووجوب اكلتوحيد الاجيابية املسائل يف واجامعهم الحتد؛ اليت واحلجج املعجزات من الالوف

 .ش هبة لك تزيل قاطعة جحة لهو اخلالق؛

آمن اليت اجلليةل احلقيقة ان نعم؛  اذلي البرش نوع اقوم ميثلون اذلين املذكورون الاربع الطوائف اولئك هبا أ

 اصدق مه بل شأ ان ؛ وارفعها اس تعدادا   الاحياء وامجع الارض؛ وخليفة الكون خللق املهمة النتيجة هو

آمنوا اليت احلقيقة تكل اقواالتف ابالجامع أ خبوا هؤالء. الكامالت يف وأ مئهتم املصدقني، مرشدهيم  هبا أ

عتقادا هبا وأ عتقدوا جازما ا  حبق َ  لهيا وأ طمأ نوا. اليقني وبعني اليقني وبعمل اليقني َ  طمئناان   ا   اليزتعزع ا 

 .دليال   َ   مجيعا مبوجوداته الكون مظهرين

 ! ؟ ادلا  خ عذااب   يس تحق أ ال.. وينكرها اجلليةل احلقيقة هذه يعرف ال من الحتد جناية يرتكب أ ال ت رى
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 .( الضالني وال علهيم املغضوب غري) ويه: الثامنة اللكمة

 :جحة من فهيا ما اىل قصرية اشارة  فهذه

خبارا   ابالتفاق خيب  املقدسة، والكتب البرشية اترخي ان  واىل التواتر اىل استنادا   اتمة، وبرصاحة قاطعا   ا 

 علهيم الانبياء اس متدادات اس تجابة ان الانسانية، واملشاهدات البرشية واملعارف الثابتة اللكية احلوادث

 مطاليهبم واجناز احلوادث، من الوف يف املعتاد فوق غيبيا   اس متدادا   املس تقمي الرصاط احصاب ومه السالم

 قاطعة  دالةل تدل احلوادث، من مئات يف الكفار ابعداهئم الساموية واملصائب الغضب ونزول بذاهتا،

 َ   عزيزا َ   كرميا َ   حمس نا عادال   حاكام   راب   فيه؛ اذلي الانسان ولنوع الكون ذاله ان عىل فهيا الريب

؛ مسخرا َ   مدبرا  والنجاة املؤزر النرص دلنه من منح قد َ 
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براهمي نوح أ مثال كثريين كرام النبياء  اخلارقة  اترخيية حوادث يف( السالم علهيم) وصاحل وهود وموىس وا 

 وعاد مثود أ مثال كفرة ظلمة اقوام عىل ادلنيا يف مرعبة ساموية مصائب هنفس الوقت يف وانزل واسعة،

 .الرسل عصياهنم ازاء وفرعون

 .السالم عليه أآدم زمن منذ البرشية يف متصارعني جراي قد عظميني تيارين ان نعم؛

 املس تقمي؛ الرصاط بسلوكهم ادلارين وسعادة النعمة انلوا اذلين والاميان والصالح النبوة أ هل مه: الاول

 انلوا ذلا  وكامهل؛ وتناسقه ونظامه احلقيقي الكون جامل مع وحراكهتم اعامهلم القومي بسلوكهم فانسجمت

 مهنا؛ أ رفع بل املالئكة مراتب اىل الانسان رفع يف السبب واصبحوا ادلارين؛ وسعادة العاملني؛ رب أ لطاف

 حقائق برس ذكل لك.. الآخرة يف خادلة سعادة مع ادلنيا؛ يف حىت معنوية جنة الاميان اهل وأ كس بوا وكس بوا

 . الاميان

 ملّ  واداة عذاب وس يةل العقل والتفريط؛ ابالفراط جاعلني السبيل سواء عن ضلوا اذلين مه: الثاين والتيار

 صفعات هبم فزنلت الالهىي الغضب فاس تحقوا الانعام، من أ ضل حسيقة دراكت يف البرشية فأ ردوا الآالم؛

 املرتبط وابلعقل فهيا مه اليت ابلضالةل جعلوا اهنم ذكل عىل زد. ادلنيا يف ارتكبوه اذلي ظلمهم جزاء املصائب

آالم احزان موضع الكون املوجودات؛ مع  الزوال دوامات يف يتقلبون حياة؛ ذلوى ومذحبة عاما ؛ ومأ متا   وأ

 جبهمن ووجدانه  الالض روح احنرصت  ذلا.الآفاق يف اطناهبا الفوىض رضبت قذرة ومسلخة والفراق،

 .الآخرة يف المي لعقاب أ هال   واصبح ادلنيا، يف معنوية

  (والالضالني علهيم املغضوب غري علهيم أ نعمت اذلين): الفاحتة سورة ختام يف اليت الكرمية الآية فان وهكذا
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 .العظميني التيارين هذين تبني

 رسائل ان وحيث. الكرمية الآية هذه يه شدهاومر  واساسها النور رسائل يف املذكورة املوازانت مجيع مفنبع

 هبذه مكتفني الرسائل تكل اىل ايضاهحا حنيل. موازانهتا من مبئات الكرمية الآية هذه فرست قد النور

 .الاشارة
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 : يه الهيا جدا   قصرية واشارة( ! أآمني)  ويه: التاسعة اللكمة

 جامع يف املوحدين جامعة والس امي الثالث؛ العظمية اعاتامجل لنا تبني "ونس تعني نعبد" يف اليت "ن" اكنت ملا

 ؛ صفوفهم مضن وجتعلنا الوقت؛ ذكل يف الصالة يؤدون اذلين املصلني ماليني وخباصة الاساليم العامل

 حنن، به ماننطق مبثل لنطقهم لنا تصديقهم ولنغمن أ دعيهتم، من حظا   لنكسب سواي   طريقا   امامنا فاحتة

 ونصّدق املصلني؛ املوحدين اولئك أ دعية نعزز " أآمني": بقولنا كذكل فنحن اعهتم؛شف من بنوع ولنحظ 

آمني " بلكمة ونرجو دعوامه؛  عبوديتنا حمّولني وشفاعهتم، اس تعانهتم وتعاىل س بحانه هللا يس تجيب ان " أ

 .شامةل لكية ةربوبي ازاء لكية ودعوى لك  ودعاء لكية عبودية اىل اجلزئية ودعواان اجلزيئ ودعاءان اجلزئية

 الاميانية الاخوة برس "أآمني" ماليني مبثابة تكون أ ن ميكن بل واسعة لكية تكسب "أآمني" لكمة ان مبعىن

 املصلني من املاليني عىل يربون مجلاعة الوحدة ورابطة معنوية راديوات وبواسطة الاسالمية والوحدة

. الاساليم العامل مسجد يف الصالة يف املرتاصني
1

 

 العاملني رب امحلدهلل

الّ  لنا العمل س بحانك) نك علّمتنا ما ا   (احلكمي العلمي أ نت ا 

*  *  * 

--- 
1
 حسب لك اكلنخةل، حظا   يأ خذ روحيا   ترىق اذلي الاكمل فاالنسان نواة، بقدر شيئا   عايم رجل اخذ ما اذا وهكذا  

، يرق مل اذلي ولكن درجته،  اطمئنانه يفسد لئال)*(  الفاحتة قراءته ثناءا قصدا   املعاين هذه يتذكر ان هل الينبغي بعد 

 املؤلف -. بنفسها س تظهر املعاين تكل فان املقام ذكل اىل ترىق ما واذا وسكينته

 :نصا   ذكره ما ادانه ودّوان الهامش هذا يف الواردة "قصدا  " لكمة عن ايضاحا   اس تاذان سأ لنا لقد)*( 

 النور طالب ابمس

 الثالثة اليوسفية املدرسة يف

549



 جيالن

 بصورة وامنا قصدا ، املعاين تكل التقصد ولكن الفاحتة، وسورة للتشهد الرفيعة الواسعة ابملعاين التفكر ميكن انه ارى

 واملناجاة العبادة وتنور الغفةل تبدد اجملمةل معانهيا بيامن. تفاصيلها يه الغفةل من نوعا   القليب احلضور يورث اذلي اذ تبعية،

 .والتشهد والفاحتة للصالة الرفيعة القمي اتما   ارا  اظه فتظهر. وتسطعها

 ابذلات املعاين تكل بتفاصيل الانشغال ان هو الثاين القسم ختام يف الوارد " قصدا   الانشغال عدم" من املراد اما

ذا العظمية بفوائدها اشعر فاين واالّ  .واحلضور القلب بسكينة ختل ورمبا أ حياان   الصالة تنيس قد  تبعي كرالتف اكن ا 

 .املؤلف -.خمترص وبشلك
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 الرحمي الرمحن هللا بسم

 نس تعني وبه

 الثالث القسم

 الثالثة اليوسفية املدرسة يف ا لق  فقط، واحد دلرس

 املقدمة

: الشهادة لكمة نور وبفيض الصالة يف اليت "الفاحتة" سورة من صادر معنوى بأ مر الثاىن القسم ك تب لقد

هل ال أ ن اشهد الّ  ا  ذن ال اس باب ثالثة من بدافع - كتابته اىل اضطررت فقد القسم هذا وكذكل. هللا ا   ىل ا 

 يف اليت الكرمية الآية نور وبفيض هللا، رسول محمدا   ان أ شهد: مجةل من وارد معنوى بتنبيه - حاليا   بياهنا يف

 :تعاىل قوهل ويه غيبية، معجزات مخس اظهرت واليت "الفتح" سورة ختام

حّمد  *  شهيدا   ابهلل وكف  لكّه َِ  ادّلين عىل لي ظهره   احلّق  َِ  ودين ابلهدى رسوهل ارسل اذلى هو)  رسول   م 

حامء    الكفّارِ  عىل أ شداء   معه   واذلينَ  هللا  ..الآية أآخر اىل ...(بيهنم   ر 

 "الامحدية املعجزات" رساةل اىل فأ حيلها ابدلالئل، املس ندة وجحجه وايضاحاته القسم هذا تفاصيل أ ما

 اشارات بثالث الهيا وسيشار. العربية ابللغة املّؤلف النورى احلزب واىل "الفقار ذو" مجموعة مضن ملنشورةا

 "هللا رسول محمد" بشهادة اخلاصة القطعة ترمجة يش به ما س يكتب والثالثة الثانية الاشارة فف . جدا   خمترصة

 وردي يه واليت العرىب، النورى للحزب ةاخلالص خالصة من واملس تقاة هنا، املؤلفة الصغرية الرساةل يف

 .الاذاكر يف اكررها اليت التوحيد لكمة مع ابلعربية وتفكر ادلامئ

550



 : الاوىل الاشارة

 وأآالئه أ لوهيته، ورسمدية ، العاملني رب ربوبية مظاهر اس تقبل اذلى وسمل عليه هللا صىل َ   محمدا ان

 رضورى الكرمي النىب هذا. اجلليل لربه وتعريف يةلك  بعبودية اس تقبلها والحتىص، التعد اليت العممية

ذ  الكون؛ لهذا الشمس كرضورة  ال كب، البرشية اس تاذ هو ا 
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 "الافالك خلقت ملا لوالك لوالك" خبطاب  القمني العامل، وخفر وسمل، عليه هللا صىل الاعظم ونبهيا
1
 وكام. 

 وابلرساةل هبا تتحقق كذكل. مثراته وأ مكل ونتيجته ،العامل خلق سبب ىه - احملمدية احلقيقة اى - حقيقته ان

 جتليات تعكس الرسمدى اجلليل للجميل ابقية مرااي تصبح اذ قاطبة، للاكئنات احلقيقية الكامالت ال محدية

آاثره اجلليةل، صفاته  املل    من املرسةل البليغة ورسائهل جالهل، جل احلكمية أ فعاهل دلى املوظفة القيّمة وأ

.. لكهم الشعور ذوو الهيا تش تاق ابدية أآخرة ودار خادلة سعادة دار منتجة ابق، لعامل حامةل تغدوو  الاعىل،

 شهادة الكون هذا يشهد فكام ذلا. ال محدية والرساةل احملمدية ابحلقيقة تتحقق اليت احلقائق من وامثالها

 ذوى مجيع بل مجعاء برشيةال  كذكل وسمل، عليه هللا صىل رسالته عىل والثبوت القوة منهتى  ويف قاطعة

 احملمدية واحلقيقة ال محدية الرساةل به برّشت ما عىل مجيعا   يشهدون الاسالىم، العامل مقدمهتم ويف الشعور

 حني لك يف املالزم والشوق ادلامئ ابلعشق البرشية تسأ لها اليت ، اخلادلة احلياة ىه تكل قاطعة، قوية بشارة

 الادعية مجيع وبأ لس نة اس تعداداهتا، مجيع وبأ لس نة اجلامعة، يهتاماه  قوى مجيع بلسان تسأ لها وأآن،

 العدم من جناة   خادلة، ابقية حياة فتسأ ل القدير، املوىل اىل املرفوعة والتوسالت والترضعات والعبادات

 البرشية تشهد فكام. هجمن من ايالما   واكرث رهبة أ شد هو اذلى املطلق والفناء الابدى والاعدام والعبث،

 مجيع مثل دخول فان كذكل طرا ، اخمللوقات وارشف البرشية خفر وسمل عليه هللا صىل انه عىل ذاهب

 جسل يف ، عرص لك يف املؤمنني من مليوان   ومخسون ثالمثائة َ   يوميا يكس هبا اليت واخلريات احلس نات

 مقاما   الفريدة ةاحملمدي الشخصية تكل ونيل "اكلفاعل السبب" قاعدة حسب وسمل عليه هللا صىل حس ناته

 هو.. احملس نني العّباد من املليارات بل املاليني مئات عبادة بقدر رابنية وفيوضات لكية بعبودية حيظ  رفيعا  

 . وسمل عليه هللا صىل رسالته عىل َ   جدا قوية شهادة

 : الثانية الاشارة

 محمد رساةل عىل شهادة عرشين من اكرث اىل وتشري اورادي، من ىه دامئا   فهيا أ تأ مل اليت االتية الفقرة ان

 :يه والفقرة. ابختصار حفواها نوجز.وسمل عليه هللا صىل
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--- 
1
، معىن   العلامء تناوهل    معىن حصيح انه: يقول اذ هل، والنافني املثبتني بني الوسط هو القاري عيل قول ولعل ومبىن 

 .املرتمج -( 11/ 1 الشفا رشح) مبىن ضعف ولو

#656 

ِره َِ  بشهادة ال مني   الوعدِ  صادق   هللا رسول   محمّد  ] ّميّتِه مع َ   دفَعة ظهو   َ   ورَشيعة واسالميّة   دين   ابمكلِ  ا 

 خارقات   َ   متانة وامتّ  َ   تبليغ واَبمعّ  ودعوات   ومناجاة   دعوة   وابعىل وعباَدة   وِاعتقاد   َ   اميان واَبقوى

.[ لها المثلَ  ممثرات  
1

 

 : ىه الشهادات تكل فا وىل

 .وسمل عليه هللا صىل حاالته من حاةل عرشة احدى من النابعة ساةلالر  جحة

 حرية يف وفالسفهتا قران   عرشة اربعة عقالء أ وقع بدين أ ىت فقد والكتابة، القراءة يتعمل مل اميا   كونه مع انه نعم،

 وهذه..  ةمس بق جتربة هل يكون ان دون من واحدة دفعة اظهره وقد السامية الاداين وفاق وانهبار، واجعاب

 .لها المثيل حاةل

 وقت، لك يف البرش من مليوان   ومخسني ثالمثائة وارشاده وحاالته، وافعاهل اقواهل من النابع الاسالم وكذا

 . لها المثيل حاةل وهذه.. املعنوى الرىق اىل ودفعهم عقوهلم، ومنورا   انفسهم َ   مزكيا ارواهحم مربيا  

 من َ   قران عرشة اربع طوال البرش مخس العادةل بقوانيهنا ادارت حبيث عظمية غراء برشيعة أ ىت قد وكذا

 . لها مثيل ال حاةل وهذه.. واملعنوى املادى الرىق هل حققت ادارة الزمان

 ويصدقون وقت لك يف احلقيقة اهل مجيع منه يس تلهم حبيث جازم واعتقاد راخس ابميان ظهوره وكذا

 ذكل يف ومعارضيه واعدائه خمالفيه ايراث عدم عن َ   فضال ، ةمرتب وامس  درجة ارفع يف انه عىل ابالتفاق

 ايضا   الاميان قوة يف هل المثيل انه جبالء يبني مما قط، والشك والوسوسة ش هبة اية - كرثهتم برمغ - الوقت

 .اللك  الرفيع الميانه والنظري

 أ دق مالحظا   ل حد، قليدت  دون من واملنهتى ، املبدأ   وّحد حبيث عظميتني وعبادة عبودية اظهر قد وكذا

 المثيل حاةل وهذه.. واتقنه وجه امت عىل وأ داها اضطرااب ، الاوقات اشد يف حىت لها ومراعيا   العبادة، ارسار

 . لها

--- 
1
 .املرتمج - العربية ابللغة النص يف وردت مركنني قوسني بني احملصورة الفقرات هذه  
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 واملناجاة ادلعوات تكل مرتبة احد يبلغ مل حبيث رقيقة لطيفة عواتد ودعا الكرمي خالقه اىل ترضع قد وكذا

 . الافاكر تالحق برمغ الزمان هذا اىل

 فوصف( الكبري اجلوشن)  مناجاة يف دلعائه شفيعة الالهية الاسامء من وامس امس أ لف جعل قد:  مفثال  

 .قط هل المثل تعريفا   وعّرفه به يليق بديعا   وصفا   العظمي خالقه

 .قط لها المثيل حاةل هللا، معرفة من بلغه ما أ حد بلوغ عدم فان ذاوهك

 ومعه قومه معارضة ان حبيث واقدام بشجاعة رسالته وبلّغ الثقة ملؤها دعوة ادلين اىل الناس دعا انه وكذا

 دىحت بل قطعا   الاجحام وال اخلوف منه ينل مل وعداهئم، السابقة الاداين واتباع العامل يف الكبى وادلول

 .لها المثيل حاةل فهذه.. امجليع عىل وظهر العاملني

 هللا صىل صدقه عىل القوة منهتى  يف شهادة لها، النظري اليت اخلارقة الامثنية احلاالت هذه مجموع فان وهكذا

 صدقه وكامل وثوقه ومبلغ جديته ومنهتى  اطمئنانه مدى تظهر حاالت وىه. دعوته وثبوت وسمل عليه

 . وسمل عليه هللا صىل وعدهل

 يف تشهّد جلسة لك يف بقوهل وسمل عليه هللا صىل الكرمي النىب هذا ويبارك  هيئن الاساليم فالعامل ذلا

 ملهمة والءه هل َ   مقدما  "وبراكته هللا ورمحة النيب اهيا عليك السالم": ال لس نة ومباليني يوميا   الصالة

 فتحه ازاء معمي وشكر ابلغ ابمتنان فيس تقبهل هبا، اىت اليت الابدية ابلسعادة برشاه يف اايه َ   ومصدقا النبوة،

 وابس تعداد  عارم فطرى وشوق معيق دفني بعشق البرشية عهنا تبحث اليت الباقية احلياة اىل سواي   طريقا  

 معه، ولقاء وسمل عليه هللا صىل هل معنوية زايرة عن به معبا   "النيب اهيا عليك السالم": بقوهل جدا ، قوي

 .املؤمنني من مليارات بل مليوان   ومخسني ثالمثائة ابمس اايه وهمنئا   ّحبا  ومر 

 :ويه الشهادات من َ   كثريا تضم واليت اللكية، العرشين الشهادات من  الثانية الشهادة

 [ .تصديقه عىل الاميان حقائق مجيع وبشهادة]

 صىل محمد رساةل عىل قاطعة هادةش  تشهد وصواهبا وصدقها وحتققها الس تة الاميان اراكن حقائق ان: اى

 رسالته، حلياة املعنوية الشخصية ل ن وصوابه، صدقه وعىل وسمل عليه هللا
#658 

 تكل حتقق عىل ادلاةل ادلالئل مجيع فان ذلا الس تة، الاراكن تكل ىه امنا نبوته، وماهية دعاواه، مجيع واساس

ق صادق وانه حق ملوس عليه هللا صىل محمد رساةل ان عىل ايضا   تدل الاراكن  رساةل بينت وكام.  مصدَّ
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 من ركن لك كذكل الآخرة، حتقق عىل الاميانية الاراكن سائر دالةل "العارشة اللكمة" وذيول " المثرة "

 .وسمل عليه هللا صىل رسالته عىل جحة معا   حبججه الاراكن

 : الشهادات اللوف املتضمنة  الثالثة اللكية الشهادة

آالف والسالم الصالة يهعل  ذاته وبشهادة]  [اخالقه وعلوّ  وكامالته معجزاته بأ

 صاحهبا عىل "الامحدية املعجزات" رساةل اخلارقة، الرساةل اثبتت فكام. بنفسها دليل اكلشمس هو: اى

 ابصبع شقني اىل القمر انشقاق كذكل حصيحة، برواايت معجزة ثالمثائة من ازيد يف والسالم الصالة افضل

  من املاء نبعان وكذا.. (القمر وانشق) الكرمية الآية رصاحة هو كام وسمل عليه هللا صىلاملباركة كفه من

 الينا املنقول هل، وشهادهتم منه اكمل جيش وارتواء عيون مخس من يدفق كام وتدفقه املباركة امخلس اصابعه

 رميه وكذا.. اخرى مواضع ويف مرتني العجيبة احلادثة هذه تكرار عن َ   فضال ، متواترة حصيحة برواايت

 جهوهمم اثناء واهنزاهمم مهنم لك عني الرتاب ودخول املغري العدو جيش عىل نفسها ابلكف تراب من حفنة

ذ رميَت  وما) الكرمية الاية رصاحة هو كام  واحضا   تسبيحا   نفسه الكف يف احلىص تسبيح وكذا.. (َرميت ا 

 عليه هللا صىل املباركة يده من ظهرت اليت الباهرة املعجزات من وامثالها.. حصيحة برواايت املروى بينا  

 تبلغ بل املئات عىل تربو وىه قاطعة متواترة برواايت والتارخي السري كتب يف مهنا قسم واملروي وسمل

 .العلامء من التحقيق اهل دلى ال لف

  امحليدة واخلصال الفاضةل الاخالق ذروة يف انه عىل والاعداء الاولياء اتفاق وكذا
1
 اهل مجيع واتفاق 

 مجيعا   وتصديقهم ، اليقني بعني احلقيقة واملدركني الكامالت البالغني أ ثره املقتفني طريقه السالكني التحقيق

 من النابعة الاسالىم العامل فيوضات علهيا يدل كام. ادلرجات مقة يف ىه احملمدية الكامالت ان اليقني، حبق

 عليه هللا صىل بذاته الكرمي النيب ذكل ان فالشك. العظمي المالاس وحقائق وسمل، عليه هللا صىل دينه

 .نفسه رسالته عىل ساطعة لكية واسعة شهادة يشهد وسمل

--- 
1
 هللا صىل هللا برسول احمتينا - احلرب يف  - أ مر حزبنا اذا: فائقة بشجاعة َعن ه   هللا َريِضَ  عيل س يدان يقول حىت  

 .به وحتصنّا وسمل عليه

 الشجاعة يف هو كام نبيةل خصةل لك ذروة يف اكن وسمل عليه هللا صىل أ نه شهدوا كذكل اعداءه ان رخيالتوا ونقلت

 .املؤلف -

#659 
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 : القوية الشهادات من لكثري املتضمنة الرابعة الشهادة

آن وبشهادة]  [.وبراهينه حقائقه الحيدمن مبا القرأ

آن ان: اي  عليه هللا صىل وصدقه رسالته عىل والحتىص تعد ال اليت وجحجه حبقائقه يشهد البيان املعجز القرأ

 .وسمل

آن ان! نعم آنية املعجزات رساةل أ ثبتهتا كام) وهجا   ابربعني ابهرة معجزة هو اذلى الكرمي القرأ  مضن املنشورة القرأ

 نةالرصي  بقوانينه البرشية مخس أ دار واذلى.. الزمان من قران    عرش اربعة اانر واذلى(.. الفقار ذو مجموعة

 ولو الان حلد احد يعارضه ان جيرأ   مل حىت املعارضني مجيع يتحدى زال وما حتدى واذلى.. التتبدل اليت

، قطعا الش هبات فهيا تدخل ال نورانية الست هجاته ان بل.واحدة بسورة  كبى مقامات س تة وتصدق َ 

 واذلي.. "الكبى يةالآ " رساةل يف ذكل أ ثبت كام التزتعزع، حقائق ست اىل ويستند وعدهل، صدقه عىل

 لك يف احلفاظ ماليني قلوب يف يكتب واذلى.. وتوقري لهفة وبلك املاليني مئات بأ لس نة وقت لك يف يتىل

 نبعه من وتنساب الاسالىم، العامل واميان شهادات مجيع   شهادته من ترتحش واذلى.. سامية كتابة دقيقة

 .والاسالمية الاميانية العلوم مجيع

 والصحف الكتب مجليع ايضا   املعنوى التصديق ينال السابقة، الساموية الكتب تكل يصّدق انه وكام

 . الساموية

آن فهذا  وسمل عليه هللا صىل صدقه عىل يشهد وعدهل صدقه تثبت اليت وحبججه لكها، حبقائقه العظمي القرأ

 .رسالته وعىل

 : والثامنة والسابعة والسادسة اخلامسة اللكية الشهادة

 والاس تقبال ارهاصاته بتواتر واملاىض دالئلها بقوة النور ورسائلِ  اشاراتِه بقدس ية جلوشنا وبشهادة] 

 [حاداثته أآالف بتصديق

لهية الاسامء من وامس امس أ لف يضم اذلى "الكبري اجلوشن" ان كام:اى  هجة من - وانبع واشارة ، رصاحة اال 

 اخلارقة النبوية املناجاة هذه الكرمي، القران من -
#660 

 عليه جبيل هبا اىت وقد فهيا، وترقوا الالهية املعرفة مراتب يف عرجوا اذلين العارفني مجيع مناجاة تفوق اليت

 هذه تتضمهنا اليت احلقائق فان. اجلوشن هذا واقرأ  ( اجلوشن)  ادلرع انزع: قائال    غزوة يف وحيا   السالم

 هللا صىل محمد صدق عىل صادقة شهادة تشهد ابذلات اجلليل ربه اىل فهيا املتوهجة والاوصاف املناجاة
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 .رسالته وعىل وسمل عليه

 واحدة جحة يه "الكبري اجلوشن" من هجة من واملس تفاضة الكرمي القران من املرتحشة "النور رسائل" كذكل

 حقائق مجيع ومنطقيا   عقليا   اثباات   ابثباهتا وذكل رساةل وثالثني مائة البالغة ابجزاهئا احملمدية الرساةل عىل

 جدا   بعيدة مسائل من الفلسفة عنه تعجز ما ويرس بسهوةل وتفهميها تعلميها بل وسمل، عليه هللا صىل رسالته

 رساةل ومائة ثالثني البالغة الرسائل هذه.. مشهودة ك هنا معقوةل مستساغة مسائل اهنا واظهارها العقل عن

 .رسالته وعىل وسمل عليه هللا صىل محمد صدق عىل لكية شهادة تشهد

 من وتعدّ  البعثة س بقت خوارق يه اليت الارهاصات اذ رسالته، عىل لكية شهادة هو املاىض وكذا

. قاطعا   متواترا   َ   ذكرا والتارخي السري كتب يف كثرية وقائع يف ذكرت قد س يأ يت، اذلي النيب معجزات

 كثرية انواع الارهاصات هولهذ. وسمل عليه هللا صىل رسالته عىل صادقة شهادة الارهاصات هذه فتشهد

 .حصيحا   نقال   التارخي ونقلهتاكتب "الفقار ذو" مجموعة يف ذكر أآخر قسم الآتية، الشهادة يف مهنا قسم   س يبني

 صىل والدته قبيل جسيل من حبجارة الكعبة لهدم أ ىت اذلى ابرهة جيش لرتىم أ اببيل طري ارسال: مفثال  

 اجملوس انر ومخود كرسى، ايوان وتصّدع املباركة، الوالدة ليةل عبةالك  يف الاصنام وسقوط.. وسمل عليه هللا

ظالل س نة، أ لف منذ تش تعل اكنت اليت  الراهب حبريا به اخب كام وسمل عليه هللا صىل هل السحاب وا 

 .بعثته قبل وسمل عليه هللا صىل نبوته عن اخبت اليت الكثرية احلوادث من وامثالها.. السعدية وحلمية

 جدا   كثرية ويه عهنا واخب وسمل عليه هللا صىل وفاته بعد وقعت اليت احلوادث اى س تقبل،امل  وكذا

 اثبتت وقد الاسالمية، والفتوحات الكرام، والاحصاب الآل ختص اليت الغيىب اخباره: مهنا جدا ؛ ومتنوعة

 كام وقعت حادثة نيمثان حصيحة برواية( الفقار ذو مجموعة مضن املنشورة)  الامحدية املعجزات رساةل يف

آءته عند عنه هللا رىض عامثن س يدان استشهاد: مثال  . أ خب  س يدان واستشهاد الرشيف، املصحف قرأ

 احلسني
#661 

 بيد ودمارها وسقوطها العباس ية ادلوةل وقيام واس تانبول، وفارس الشام وفتح ، كربالء يف عنه هللا رىض

 نقال   الينا نقل مما حادثة، مثانني يف ظهر اذلي الغيىب اخباره يف معجزاته من وماشاهبها.. وهوالكو خان جنكزي

 انواعها سائر مع الغيبية الاخبارات فهذه. ابلتفصيل ذكرهتا اليت والتارخي السري كتب اىل َ   استنادا حصيحا  

 ان اي صدقه، عىل تدل َ   جدا كثرية مس تقبلية وقائع ومع وسمل عليه هللا صىل صدقه عىل تدل اليت

 .وسمل عليه هللا صىل احملمدية الرساةل عىل لكية قوية شهادة يشهد لاملس تقب
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 : تشريالهيا واليت عرشة، والثانية عرشة واحلادية والعارشة التاسعة الشهادة

بقوةِ  الآل وبشهادة]  بدرجة تصديقه يف امياهنم بكامل والاحصاب.. اليقني حّق  بدرجة تصديقه يف يقينّياهتم َِ

 رسالته عىل بتطابقهم والاقطاب.. اليقني عمل بدرجة تصديقه يف حتقيقاهتم بقّوة اءوالاصفي.. اليقني عني

 [.ابليقني واملشاهدات ابلكشف

 :وعدهل وسمل عليه هللا صىل محمد صدق عىل صادقة شهادة تشهد اليت اللكية الشهادة مفن

 : التاسعة الشهادة

 كفو مه واذلين "ارسائيل بىن ك نبياء امىت علامء"  ةمرتب انلوا اذلين وسمل عليه هللا صىل محمد أآل شهادة ويه

 عهنم، هللا رىض عرش االثنا والامئة العظام الاولياء ومه التشهد، صلوات يف السالم عليه ابراهمي لآل

 الرفاعي وامحد الكيالين والش يخ امجعني، علهيم هللا رضوان واحلسني واحلسن عىل الامام امجليع ويتقدم
1
 البدوي وامحد 

1
 

--- 
1
. الرفاعية الطريقة مؤسس الزاهد الامام العباس، ابو الرفاعي، حيىي بن عيل بن امحد( هـ 987 - 911: )الرفاعي  

 بني) ابلبطاحئ عبيدة ام قرية يسكن واكن. واسط يف وتأ دب وتفقه هـ 911 س نة ابلعراق واسط يف حسن قرية يف ودل

 110 الابصار نور 1/140 الكبى الطبقات 1/99 عيانالا وفيات. )هـ 987 س نة هبا وتويف( والبرصة واسط

 .املرتمج -( 1/450 الاولياء كرامات جامع 1/184 الاعالم
2
. البدوي العباس أ بو احلسيين، ابراهمي بن عيل بن امحد م1181 - 1100/  هـ189 - 951: البدوي الس يد  

 ودخل واملدينة، مبكة وأ قام البالد وطاف بفاس، ودل املغرب، من أ صهل. املرصية ادلاير يف الشهرة صاحب املتصوف،

 س نة والعراق سورية وزار ضيافته، دار يف وانزهل وعسكره، هو الس تقباهل خفرج بيبس، الظاهر املكل اايم يف مرص

 يذكر مل طنطا، يف ودفن وتويف. الظاهر املكل بيهنم كبري مجهور طريقته اىل فانتسب مرص بالد يف شأ نه وعظم هـ114

 كتاب مهنا كتب، يف سريته بعضهم افرد وقد. «صلوات»و «وصااي»و «- خمطوط - حزب» غري تصنيفا   مرتمجوه هل

 .املرتمج -(. 1/189  الاعالم. )عبداللطيف فهمي حملمد «البدوي الس يد»

#662 

 ادلسويق وابراهمي
1
  الشاذيل احلسن وابو 

1
 هدونيش  والامئة، الاقطاب من وأ مثاهلم( ارسارمه هللا قدس) 

 يف اظهروها الىت والارشاد وابلكرامات واملشاهدات وابلكشفيات اليقيىن وابعتقادمه وابالتفاق مجيعا  

 .وسمل عليه هللا صىل الكرمي الرسول وصدق احملمدية الرساةل الراخس ابمياهنم فيصّدقون الامة،

 : العارشة الشهادة
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 اداروا واذلين. السالم علهيم الانبياء بعد مزنةل واساممه الناس افضل مه اذلين الكرام الصحابة شهادة ويه

 يف وسمل عليه هللا صىل محمد بنور تنّوروا ان بعد املس تقمي والقسطاس ابلعدل الغرب اىل الرشق من العامل

 ذات الراقية الامم اساتذة وغدوا العظم  ادلول عىل وظهروا. واميني َ   بدوا كوهنم برمغ قصرية فرتة

 القرون خري اىل القرن ذكل حفّولوا عادلني، حكامء وس ياس يني لها ومعلمني الس ياسة،و  والعمل احلضارات

 عليه هللا صىل محمد احوال من حال لك عن وحترهيم تدقيقهم بعد الكرام الصحابة فهؤالء. السعادة وعرص

 وحضوا اجدادمه طريق وعافوا السابق، عداءمه تركوا الكثرية، معجزاته قوة اببصارمه ومشاهدهتم وسمل

 هجل اىب بن وعكرمة الوليد، بن الاسالم،كخادل راية حتت وانضووا رفيعة كرمية تضحية والنفيس ابلنفس

آابءه ترك ممن وامثاهلم  لكية صادقة شهادة   اليقني عني درجة البالغ الكرام الصحابة هؤالء اميان فان. وقبيلته أ

 .رسالته أ حقية وعىل وسمل عليه هللا صىل محمد صدق عىل

 : عرشة احلادية لشهادةا

 يطلق اذلين احملققني والعلامء الاعالم والامئة اجملهتدين شهادة التحقيق،اي اهل من الوف شهادة ويه

 امثال من ادلهاة والفالسفة والصديقني، الاصفياء مجيعا   علهيم

--- 
1
 احد وهو الس بط، ابحلسني هنس ب يتصل محمد، بن قريش بن اجملد ايب بن ابراهمي وهو( هـ181 - 111: ) ادلسويق  

آاثر اقتف  مث الشافعي املذهب عىل تفقه الاربعة، الاقطاب . مرص بغربية دسوق اهل من وهو. مريدوه وكرث التصوف أ

 .املرتمج -
2
 الزاهد الرضير افريقيا، من قرية والشاذةل الشاذيل، اجلبار عبد بن عبدهللا بن عيل هو( هـ 191 - 951: )الشاذيل  

 2/4 الكبى الطبقات) ."الشاذيل حزب" املسامة الاوراد صاحب الشاذلية، الطائفة وش يخ كندريةالاس  نزيل

 املرتمج - .(2/341 الاولياء كرامات جامع 234 الابصار نور 4/305 الاعالم

#663 

آمنوا اذلين رشد وابن سينا ابن  مستندين الآخر، عن مهنم لك مسكل اختالف رمغ وعقليا ، منطقيا   امياان   أ

 مبحمد مجيعا   هؤالء اميان فان.. اليقني عمل درجة بلغوا حىت ادلامغة، والباهني القاطعة احلجج الوف اىل

 ذاكء ذا اكن من االّ  يرّدها ان ميكن ال حدّ  اىل لكية شهادة   وصوابه وصدقه ورسالته وسمل عليه هللا صىل

 . لكهم ذاكءمه ياكئف

 ولكن واليعّدون، الحيصون اذلين العرص هذا يف الصادقني الشهود اولئك من واحدة يه النور ورسائل
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 الامن افراد بتغرير ابحملامك يسكتوها ان حاولوا مرصفا ، عهنا جيدوا ومل  لها املنكرين ابيدي احلجة سقطت ملا

 .العدل ودوائر

 : عرشة الثانية الشهادة

 وارشاده، درسه حلقة مضن ميةالاسال الامة من همام   قسام   مهنم لك يضم اذلين الاقطاب شهادة ويه

 مواضع يف مستندين املعنوى الرىق اىل الظاهرة والكرامات الصائب والتوجيه اخلارق ابالرشاد ودفعومه

 يف كشفا   شاهدوا قد واحلقيقة التحقيق اهل افذاذ مه اذلين فهؤالء.. والكشفيات املشاهدات اىل احلجج

. واحلق والعدل الصدق مراتب مقة يف وانه رسالته وصدق وسمل عليه هللا صىل محمد صدق الروحاين رقهيم

 ال حد اىل قوي تصديق رسالته، وعىل وسمل عليه هللا صىل نبوته عىل والتطابق، ابالتفاق هؤالء فشهادة

 .والفضائل الكامالت مراتب من مجيعا   انلوه ما انل  من االّ  جرحه ميكن

 : عرشة الثالثة الشهادة

 : وىه لكية واسعة عةقاط جحج اربع عن عبارة

 ومبشاهدة السالفني الادوار يف والعرفاء والهواتف الكواهن بشارات بتواتر املاضية الازمنة وبشهادة]

 الكتب يف والّسالم الّصالة عليه محمد   برساةل السالم علهيم وبشارهتم وبشهادهتم والانبياء الرسل بشارات

 [املقّدسة

 املعجزات" رساةل ختام يف فهام وس ندها الاكمل ايضاهحا أ ما اهن س توحض الفقرة هذه حفوى خالصة ان

 ."الفقار ذو مجموعة" مضن املنشورة "الامحدية
#664 

 : تعىن والفقرة

 والكهان والعارفني السالم علهيم الكرام الانبياء مقدمهتم ويف ، املاضية الازمنة يف البرش مشاهري ان

 تسم  اليت الاخبارات تكل رسالته، وعن وسمل عليه هللا صىل محمد جمئ عن ابالتفاق أ خبوا قد والهواتف

 برواايت الرشيف، واحلديث والسري التارخي كتب يف ومذكورة ومكررة رصحية ويه "الارهاصات"

 تكل من واثبت أ قوى هو ما بينت و "الامحدية املعجزات" رساةل فصلت وقد. مهنا لقسم ومتواترة حصيحة

 :الاختصار منهتى  يف ابشارة ونقول الهيا فنحيل الارهاصات، من الالوف

آية عرشون "عرش التاسع املكتوب" يف ذكر فلقد الانبياء اخبار اما  وسمل عليه هللا صىل محمد نبوة ختص أ

 حسني جسل ولقد والزبور والاجنيل اكلتوراة الساموية الكتب يف الآايت مئات من الرصاحة من يقرب مبا

559



 اجلرس
1
 الكثرية التحريفات رمغ وسمل عليه هللا صىل محمد بنبوة تبرش اليت الاايت تكل من مائة كتابه يف 

 .والهيود النصارى قبل من الكتب تكل عىل طرأ ت اليت

 الروحانيني بوساطة الغيب عن خيبون فهم "وسطيح شّق " الشهريان الاكهنان مقدمهتم فف  الكهان اما

 وازالته وسمل عليه هللا صىل الرسول جمئ عن فهيا بالري ورصحية متواترة حصيحة برواايت فأ خبوا  واجلن

 .احلجاز يف قريب عن نىب ظهور وعن. فارس دلوةل

 وتّبع المين ملوك من يزن ذى بن وس يف - وسمل عليه هللا صىل النىب اجداد من - لؤى بن كعب وأ خب

 عليه هللا صىل محمد ةلرسا عن رصاحة أ خبوا. الزمان ذكل أ ولياء العرفاء، من وامثاهلم احلبشة ملوك من

: أآخر وقال. "السلطنة هذه عىل محمد خدمة الرحج اىن": امللوك اولئك احد قال حىت. شعرا   واعلنوها وسمل

 التاسع املكتوب" يف ذكر وقد. هل ووزيرا   مضحيا   عنه هللا رىض كعيل كنت اى "مع ابن هل لكنت ادركته لو"

 لكية صادقة شهادة يشهدون العرفاء هؤالء فان حال لك وعىل. الاخبار هذه من واثبت همم هو ما "عرش

 نرشا   الاخبار هذه والسري التارخي كتب نرش كام صادقيهتا، وعىل وسمل عليه هللا صىل محمد رساةل عىل قوية

 .اكمال  

--- 
1
 دخل. كثري نظم هل. الشام طرابلس يف عمل بيت من والادب، ابلفقه عامل( م1505 - 1749()هـ1118 - 1111)  

. فهيا وتويف ووجاهة، علام   عرصه، يف رجلها فاكن طرابلس اىل وعاد هـ،1174 س نة اىل واس متر هـ1185 س نة الازهر

 .الاسالمة العقائد يف( امحليدية احلصون)و( الاسالمية ادلاينة حقيقة يف امحليدية الرساةل) كتبه
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 صادقة شهادة يشهدون فهم الهواتف علهيم طلقوي اقواهلم، ت سمع ولكن اليشاَهدون مه الروحانيون، وكذا

 .جدا   رصحية شهادة نبوته وعىل وسمل عليه هللا صىل محمد رساةل عىل والكهان اكلعارفني

 قد اولئك لك القبور وشواهد نفسها والاصنام لالصنام، تذحب اليت اذلابحئ حىت بل اخملبين، من كرثة وكذا

 .التارخي بلسان واحقيته رسالته عىل صدق شهادة يشهدونف  وسمل عليه هللا صىل نبوته عن اخبوا

 : عرشة الرابعة الشهادة

 :العربية الفقرة هذه الهيا تشري القوية، الكون شهادة يه

 حصول توقف بسبب اجلامعة؛ احملمدية الرساةل عىل فهيا الالهية وابملقاصد بغاايهتا الاكئنات وبشهادة] 

 عىل حقائقها حمك وحتقق وكاملها حس هنا وتبارز ووظائفها قميهتا وتقرر مهنا الالهية واملقاصد الاكئنات غاايت
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 هذه لصارت ولوالها لها، الامت واملدار املظهرة ىه اذ احملمدية؛ الرساةل عىل الس امي الانسانية الرساةل

 وهو الكامالت ةمتساقط املعاىن متطايرة منثورا   هباء   الرسمدية املعاىن ذو الكبري والكتاب املمكةل الاكئنات

 [.وهجات وجوه من حمال

 : الآيت العربية الفقرة هذه خيص فامي "الكبى الآية" رساةل ذكرت لقد

 فيه ويترصف وينظمه يديره واذلي اوجده اذلي ومصوره واكتبه صانعه عىل يدل انه كام الكون هذا

 عظمي، مشهر ك نه او بديع، معرض ك نه او كبري كتاب ك نه أ و ابذخ قرص ك نه والتدبري والتقدير ابلتصوير

، من الكبري الكتاب هذا يف عام يعّب  من وجود الحماةل يس تدعي كذكل فهو  املقاصد ويعملّ  ويعملَ  معان 

 الوظيفية، حراكته نتاجئ ويدّرس وتبدالته، حتوالته يف الرابنية احلمك ويعملّ  الكون، خلق وراء من الالهية

 هذه تأ ىت اين من احملرية، الرهيبة الاس ئةل عن وجييب.. املوجودات من يهف  ما وكامالت هيته ما قمية ويعلن

 الكبري الكتاب ذكل معاين ويوحض. مرسعة؟ وترحل متىض بل هنا تلبث ال وِلمَ  املصري اين واىل املوجودات

آايته حمكة ويفرس  فالكون ابرعا ، ومعلام   حمققا ، واس تاذا   صادقا ، ومناداي   عظامي ، داعيا   يقتىض اى. التكوينية أ

 وسمل عليه هللا صىل الكرمي النيب صدق عىل ولكية قوية شهادة ويشهد يدل الاقتضاء هذا حيث من
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. العاملني لرب مبعوث واصدق افضل كونه وعىل. واملهامت الوظائف هذه امت من افضل هو اذلي وصوابه

 .هللا رسول محمدا   ان اشهد: قائال   الكون فيشهد

 وظائف ت عمل وبه وسمل عليه هللا صىل محمد به اىت اذلي ابلنور تتحقق ومزاايه وقميته الكون ةماهي ان نعم

لهية ماكتيب عن عبارة بأ رسه الكون يكون وبه وقميهتا، وهمامهتا ونتاجئها موجودات من فيه ما آن بليغة ا   وقرأ

آاثر ومعرض جمّسم رابىن  مأ مت ماهية الكون الختذ وسمل عليه هللا صىل نوره لوال اذ. هميب س بحانية أ

 والعبث العدم ظلامت خضم يف يرتدى متعاقبة واضطراابت متشاهبة اخالط ذا خميف وخراب موحش

 .والفناء والزوال

 أ ن نشهد: بقوة تقول الرسمدية ومعانيه احلكمية وحتوالته وكامالته الكون مزااي فان احلقيقة هذه عىل فبناء

 .هللا رسول محمدا  

 :ويه الشهادات من َ   كثريا تضم اليت  عرشة ةاخلامس الشهادة

 تمت امنا الكون يف اجلارية الترصفات من وامثالها واملامت واحلياة والسكنات واحلراكت التحوالت مجيع ان

 اىل اذلرات من ابتداء الكون هذا يف يترصف اذلي الوجود الواجب ال قدس اذلات وقوة وارادة بأ مر
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 والفقرة. وسمل عليه هللا صىل احملمدية الرساةل عىل رحامنيته وافعال بيتهربو  اجراءات فتشهد الس يارات،

 : الرفيعة السامية الشهادة هذه تعّبعن الآتية العربية

 ربوبيته؛ وابجراأآت رحامنيته ابفعال احملمدية؛ الرساةل عىل ومترصفها وخالقها الاكئنات صاحب وبشهادة]

 يف وحاميته وبتوفيقه يديه، عىل املعجزات انواع وابظهار عليه، لبيانا املعجز القرأآن ابنزال الرحامنية كفعل

 ابملشاهدة اخمللوقات مجيع عىل واكرامه ورشفه حرمته مقام وابعالء حقائقه، بلك دينه وابدامة حاالته، لك

 جبعلو  عباده، كامالت فهرس تة دينه وجبعل لاكئناته، معنوية   َ   ُشسا رسالته جبعل ربوبيته وكفعل والعيان،

آة   حقيقته  الاكئنات هذه يف اخمللوقات لوجود الزمة رضورية بوظائف وبتوظيفه الوهيته، لتجليات جامعة   مرأ

 .[والضياء والهواء واملاء الغذاء لزوم وكرضورة والعداةل واحلمكة الرمحة لكزوم

 الاجاميل معناها اىل وننظر النور، رسائل اىل جدا   الواسعة القاطعة السامية الشهادة هذه تفاصيل حنيل

 : ويه الاختصار منهتى  يف ابشارة
#667 

 حامية والعناية، واحلمكة ابلعداةل أآن لك يف اجلارية الربوبية عادة من ان الكون هذا يف ابعيننا نشاهد اننا

 الرحامنية افعاهل فمبقتىض. جالهل جل املنتظمة ترصفاته مضن نشاهدها الفاسدين الكذابني وتأ ديب الابرار

آن الانز  ظهار.. وسمل عليه هللا صىل محمد عىل البيان املعجز القرأ  الف حنو البالغة الكثرية املعجزات انواع وا 

 حاميته حىت اوضاعه اخطر يف بل حاالته، لك يف الشفيقة رأ فته جناح حتت هل وحاميته.. يديه عىل معجزة

 الارض هامة وتتوجي.. حقائقه جبميع دينه وادامة.. همامه يف  معززا   توفيقا   وتوفيقه!.. والعنكبوت ابمحلام

 مقاما   مبنحه اكفة املوجودات عىل وتفضيهل.. وارشفه مقام ارفع اىل ورشفه مقامه واعالء.. ابسالمه والبرشية

 ابتفاق الرفيعة امحليدة اخلصال امجل حتمل خشصية واعطائه.. الانسانية افاضل يفوق ودامئا   مقبوال   مرضيا  

 صدقه عىل قاطعة صادقة شهادة يشهد ذكل لك.. امته من البرشية مخس جعل حىت  ءوالاعدا الاولياء

 .ورسالته وسمل عليه هللا صىل

 محمد رساةل جعل شؤونه ومدبّر العامل هذا مترصف ان: وعال جل ربوبيته افعال حيث من نشاهد وكذا

ثبتت فقد ، للكون معنوية َ   ُشسا وسمل عليه هللا صىل  الظلامت، مجيع هبا بّدد انه :النور رسائل يف ا 

.. الباقية احلياة ببشارة ابرسه الكون بل قاطبة الشعور ذوى واهبج.. النورانية الكون حقائق هبا َ   مظهرا

 وجعل.. العبودية ل فعال َ   قوميا َ   ومهنجا املقبولني، عباده مجيع كامالت فهرس َ   ايضا دينه وجعل

آةمر  املعنوية خشصيته ويه احملمدية احلقيقة آن بدالةل ا لوهيته لتجليات جامعة أ .. الكبري واجلوشن الكرمي القرأ
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 عرش اربعة طوال يوم لك يف اكفة امته حس نات مثل - الهيا ارشان اليت احلقائق عىل عالوة - ينال جعهل بل

 س يد   واكرم مرشد واعظم قدوة احسن وجعهل.. سامية جليةل وظائف به واانط البرشية اىل وبعثه.. قران  

آاثره بدالةل قاطبة، برشيةلل   دينه اىل حمتاجة البرشية وجعل والبرشية، واملعنوية الاجامتعية احلياة يف أ

 الاسالم يف هبا اىت اليت وحقائقه ورشيعته
1
 واملاء والهواء والغذاء والعداةل واحلمكة الرمحة اىل حاجهتا 

--- 
1
 محمد الكرمي النيب هذا هبا اىت اليت املعنوية رزاقالا من مليون من بواحد   وضعفي ش يخوخيت اعاىن واان وقدشعرت  

 : وذكل. والصلوات الالس نة مباليني لشكرته بوسعي اكن فلو وسمل، عليه هللا صىل

 عىل واان يل،  مبفارقهتم و برحيلهم يرتكوىن وادلنيويني احهبا اليت ادلنيا ان مع والزوال، الفراق من الامل غاية أ تأ مل انين

 الابدية السعادة بشارة ابس امتع اليأ س هذا من لكيا   واجنو اتسىل ولكن. قامت أ لمي يأ س فيمتلكىن. ضا  اي برحييل عمل

 هللا ورمحة النيب اهيا عليك السالم) اقول عندما انىن وسمل،حىت عليه هللا صىل الكرمي النيب من الباقية واحلياة

 مقابل اليه، الشكر من نوعا   مقدما   وظيفته يف واابركه تهملهم  واستساليم وطاعيت بيعيت هل اقدم التشهد، يف( وبراكته

 املؤلف - يوميا   مرات مخس السالم هبذا املسلمون ينطق وهكذا الابدية، ابلسعادة البشارة تكل
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 ..احملمدية الرساةل عىل رفيعة سامية شهادة جحة، عرشة اثنتا البالغة القاطعة اللكية احلجج هذه لك.. والضياء

 الشهادات من العدد هذا انلت اليت ويه للكون معنوية ُشسا   احملمدية الرساةل تكون االّ  املمكن من فهل

 . صغرية وزهرية ذاببة جناح حىت اكن همام شئ وتنظمي رعاية هيمل ال اذلي العاملني رب من الواسعة اللكية

*  *  * 

 قد الثالثة الشهادة ان حىت ،جدا   كثرية شهادات تتضمن عرشة امخلس الشهادات هذه من شهادة فلك

ندراج راخسة وقوة اتمة بقطعية هللا رسول محمدا   ان اشهد: دعوى اثبتت  بلسان حتهتا الشهادات من الف ال 

 العامل طول يف الالس نة من املاليني مئات ان حبيث العظمية وامهيهتا وقميهتا حتققها واعلنت املعجزات،

 .اليوم  يف مرات مخس الكون اىل ادلعوى تكل يعلنون وعرضه الاساليم

 احملمدية احلقيقة وهو - ادلعوى تكل اساس ان بالريب وصّدقوا رضوا قد الاميان اهل من مليارات ان كام

 تكل جعل قد جالهل جل العاملني رب  وان مثرته، وامكل خلقه وسبب للكون الاصلية البذرة يه -

 اخللق ومعم  الاكئنات لطلسم صادقا   وكشافا   ربوبيته انسلط اىل رفيعا   َ   داعيا احملمدية املعنوية الشخصية

 والسعادة ادلامئة للحياة مبرش واعظم ، وحمبته لشفقته بليغا   ولساان   ورمحته، ل لطافه ساطعا   ومثاال   ،

 .وسمل عليه هللا صىل رسهل واعظم مبعوثيه وخامت البايق، العامل يف الابدية
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 ارتاكبه وعظم خطئه فداحة واي! هبا الهيمت او هبا، واليثق املاهية ههذ لها حبقيقة اليؤمن من خسارة فيا

 .وجناية بالهة

 حقيقة دعوى عىل قاطعة جحجا   تبني الثاين القسم يف ابشاراهتا الصالة يف اليت "الفاحتة" سورة ان فكام

هل ال ان اشهد) يف التوحيد الّ  ا   القسم هذا يف تأ ىت كذكل التصديق، عالمات من الحيد ما علهيا وتضع( هللا ا 

 ما عليه ويضعون "هللا رسول محمدا   ان اشهد" من التشهد يف ما يصدقون اقوايء بشهود َ   ايضا الثالث

 .التصديق عالمات من الحيد
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 السنية سنته واتباع شفاعته لنيل وفقنا وسمل، عليه هللا صىل الاكرم الرسول هذا حبرمة الرامحني ارمح فيا

 .الابدية السعادة دار يف الكرام واحصابه أآهل جبوار واجعلنا

آمني.أآمني آمني. أ  .أ

آهل وعىل عليه وسملّ  صلّ  اللهم  واملكتوبة املقروءة القرأآن حروف بعدد وحصبه أ

 .أآمني

الّ  لنا العمل س بحانك)  (احلكمي العلمي انت انك علّمتنا ما ا 

*  *  * 
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 الثاين املقام

 من

 الزهراء احلجة

 حميالر  الرمحن هللا بسم

 نس تعني وبه

آية من واحدة حقيقة ان  واهل والاس تقامة الهداية اهل بني املوازنة  اىل تشري الفاحتة لسورة اخلتام أ

 يبيهّنا املوازنة وهذه. النور رسائل يف املعقودة واملقايسات املوازانت مجيع منبع يه والآية. والطغيان الضالةل

 :النور سورة يف تعاىل قوهل جزا  مع تعبريا   عهنا ويعّب  جعيب وبأ سلوب بوضوح

 دّريّ  كوكب   ك هّنا الزجاجة   زجاجة   يف املصباح   مصباح   فهيا مكشكوة   نوره مثل والارض السموات نور هللا)
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 .الآية أآخر اىل (19: النور) ..(مباركة   جشرة   من يوقد  

 ...بعده واذلي

 .الآية أآخر اىل (40: لنورا) ..(موج   فوقه من موج   يغش يه   ل ّجيّ  حبر   يف كظلامت   أ و)

آية الاوىل، فالآية  الاول، الشعاع يف اثبت كام الهيا، وتنظر  النور رسائل اىل اشارات بعرش تتوجه النور أ

آن التفسري ذكل عن معجزا   مس تقبليا   خبا   خمبة  .الكرمي للقرأ
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 عىل َ   وبناء النور، سائلر  عىل "النور" امس اطالق اس باب من سبب امه الكرمية الآية هذه اكنت وملا

 قسم يف نعبد، "ن" معجزة لبيان المتثيلية اخليالية الس ياحة يف كام العظمية، الآية لهذه معنوية معجزة بيان

 وانواع الاكئنات مجيع سأ ل اذلي "الكبى الآية" رساةل يف ادلنيا ساحئ فان.. والعرشين التاسع املكتوب من

 بعمل قاطعة وبباهني طريقا   وثالثني بثالث وعرفه اايه، ومعرفته هل جدانهوو خالقه عن حبثه اثناء املوجودات

 والارض العصور طبقات اجواء يف وخياهل وقلبه بعقهل ساح قد نفسه الساحئ فا ن اليقني، وعني اليقني

 ادلنيا ارجاء يف ساح حىت غليهل ليشفي يس يح زال ما بل نصب، او تعب يصيبه ان دون والسموات،

 واترة القرأآن حمكة اىل احياان   بعقهل مستندا  . مدينة يف يس يح مكن نواحهيا مجيع عن فبحث ها،لك  الواسعة

 عن فأ خب الواقع، يف يه كام احلقائق رأ ى أ ن اىل الطبقات، اقىص اخليال مبنظار اكشفا   الفلسفة حمكة اىل

 ."الكبى الآية" الرساةل تكل يف مهنا قسم

 الساحئ دخلها اليت الكثرية والطبقات العوامل تكل من فقط عوامل ثالث دا  ج خمترصا   بياان   نبني حنن وها

 العوامل هذه نبني. صورته ويف المتثيل معىن يف ظهرت اهنا االّ  احلقيقة، عني يه واليت خيالية، بس ياحة

 .هاوحد العقلية القوة حيث من ومكثال "الفاحتة" سورة ختام يف املوجودة للموازنة حفسب وامثةل كامنذج

 .النور رسائل يف املعقودة املوازانت اىل فنحيلها وموازانته مشاهداته سائر اما

 : هو الاول المنوذج

 :َ   قائال عقهل خاطب وليعرفه، خالقه ليجد االّ  ادلنيا اىل يأ ت مل اذلي الساحئ ذكل ان

 الشمس سؤال ينبغي": املثل يف يرد كام ولكن وافيا ، شافيا   جوااب   واخذان خالقنا، عن شئ لك سأ لنا لقد

 اجلليةل صفاته جتليات من خالقنا معرفة الجل اخرى بس ياحة نقوم ان الآن فعلينا "نفسها الشمس عن

آاثره ومن "والقدرة والارادة اكلعمل"  وركب الغرض، لهذا ادلنيا فدخل. احلس ىن اسامئه جلوات ومن البديعة أ

 الارض سفينة
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 من ونظر. القرأآن حبمكة املقيدة غري والفلسفة العمل نظارة وقدّل  أآخر،  تيارا   ميثلون اذلين الضالل ك هل فورا  

 يف وتقطع حمدود، غري فضاء يف تس يح الارض ان: فرأ ى ابلقران املسرتشد غري اجلغرافية منظارمهنج خالل

 وقد. مرة بس بعني القذيفة انطالق رسعة عىل تزيد برسعة س نة، أ لف وعرشين اربعة تبلغ دائرة واحدة س نة

 وضيعت واحدة دلقيقة اتهت فلو. الضعيفة العاجزة احلياة ذوى انواع من الالوف مئات مناكهبا عىل محلت

 الاحياء من علهيا ما والقت حمدود، غري فضاء يف متساقطة تبعرثت سائبة، بنجمة اصطدمت او طريقها

 .والضياع والعبث العدم يف وافرغهتا الضعيفة

 املغضوب" تيار يف اذلي الفهم هذا من تنبعث جلّي حبر يف كظلامت خانقة بةرهي  معنوية ظلامت فاستشعر

 مهنا؟ النجاة وكيف املرعبة؟ السفينة هذه ركبنا ِلمَ  معلنا؟ ماذا! ايحرساته: اعامقه من فقال. "والضالني علهيم

آنا حبمكة واذا (علهيم انعمت اذلين)  تيار ودخل وكرسها، العمياء الفلسفة تكل نظارة فقذف  تغيثه لقرأ

 :ورأ ى فنظر.. الآن انظر: هل قائةل اكمةل، احلقيقة يبني منظارا   عقهل اىل مسلمة  

 فامشوا ذلوال   الارض لمك جعل اذلي هو) تعاىل قوهل برج من أ رشق قد "والارض السموات رب" امس ان

آمنة سفينة الارض وجعل (19: املكل) (رزقه من ولكوا مناكهبا يف  الواسع الكون رحب عباب متخر ساملة أ

 من ومايلزهما احلياة بذوى مشحونة ش ىت، ومنافع كثرية حمك الجل الشمس حول دائرة دقيق ابنتظام

 يسميان اثنني ملكني وتعاىل س بحانه ونصب الرزق، اىل للمحتاجني املوامس حماصيل جتلب ويه ارزاق،

 يف يه اليت الرابنية اململكة عب حةس يا يف فيجرايهنا. السفينة لتكل وقائدين مالحني "واحلوت الثور"بـ

 تبني وهكذا. الواسع الكون هذا فضاء يف وضيوفه اجلليل اخلالق خملوقات لتس تجم والروعة، الهيبة منهتى 

 .الامس هذا بتجيل خالقها تعّرف حيث (والارض السموات نور هللا) حقيقة املهيبة الس ياحة هذه

 رب هلل امحلد:  ووجدانه روحه اعامق من رّدد الارض مشاهدته من املعىن هذا الساحئ ادرك وبعدما

 . (علهيم انعمت اذلين) طائفة مضن ودخل ، العاملني
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 :انه هو الساحئ ذكل شاهدها اليت العوامل من الثاين المنوذج

 احلمكة مبنظار العامل اىل فنظر. واحليواانت الانسان عامل دخل الارض، سفينة الساحئ ذكل غادر بعدما

 : فرأ ى ادلين، من والروح احلياة املس تلهمة غري بيعيةالط 

 هبم ويلحقون يؤذوهنم هبم حميطون حمدودين غري واعداء الحيصون، حياة ذلوي حمدودة غري حاجات ان
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 واحدا   بل أ لف   من واحدا   االّ  املال رأ س من الميلكون ومه فهيا الرمحة قاس ية حوادث يف جس مية ارضارا  

 من واحد االّ  املرضة والاش ياء الامور تكل جتاه اقتدارمه يف وليس. احلاجات تكل ازاء أ لف مائة من

 الرقة عالقات من الانسان حيمل ملا - وال مل والرهبة الراثء تثري اليت احلاةل هذه امام الساحئ فتأ مل! مليون

آالم عرهيش حزان   علهيم وحزن شديدا   أ ملا   حلاهلم وتأ مل - والعقل  النوعية  والشفقة اجلنس ية  اكلعذاب اليأ س بأ

 .النكد احلزين العامل هذا دخوهل عىل ندم أ لف فندم هجمن، يف الشديد

 اذلين) منظار هل مسلّمة وتسعفه، متّده الكرمي القرأآن حبمكة اذا مايعاين مهنا ويعاين الآالم هذه ياكبد هو واذ

 : ورأ ى فنظر.. أ نظر:  هل قائةل (علهيم أ نعمت

 ارشق قد احلفيظ، الكرمي، املنعم، الرزاق، الرحمي، ، الرمحن:  امثال احلس ىن هللا اسامء من امس لك ان

 : الكرمية الآايت بروج عند (والارض السموات نور هللا) بتجيل وذكل الساطعة، اكلشمس

 (91: هود) (بناصيهتا أآخذ هو االّ  دابة من ما)

ايمك يرزقها هللا رزقها الحتمل دابة من وك يّن)  (10:تالعنكبو ) (وا 

 (80:الارساء) (أآدم بىن كّرمنا ولقد)

 (11:الانفطار) (نعمي لف  الابرار ان)

. موقتة جنة اىل حتولت ك هنا حىت العممي والاحسان السابغة الرمحة بتكل واحليوان الانسان دنيا فأ نغمرت

 ابملشاهدة، اجلدير امجليل املضيف لهذا الكرمي املضّيف جيدا   تعريفا   تعّرف فهيا مبا ادلنيا هذه ان الساحئ فعمل

 . العاملني رب هلل امحلد: َ   قائال محد أ لف س بحانه هللا حفمد ابلعب، امللئ
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 :مشاهداته من مئات حتوى اليت الساحئ س ياحة من الثالث المنوذج

 اجلليةل وصفاته احلس ىن اسامئه جتليات خالل من خالقه، معرفة يريد اذلي ، ادلنيا يف الساحئ ذكل ان

 الارض، يف اجسادان اتركني واملالئكة اكالرواح العىل السموات اىل لنصعد هيا: قائال   وخياهل عقهل طبخا

 متخذين السامء اىل مجيعا   وصعدوا اخليالَ  والروح   الفكرَ  العقل   فركب.  السموات اهل خالقنا عن ولنسأ ل

 ابال ، لدلين التعري اليت الفلسفة نظارمب  اى( علهيم املغضوب.. الضالني) مبنظار ونظروا مرشدمه، الفكل عمل

 متداخةل وجترى وتنطلق مرة أ لف الارض وتكب انرا   املس تطرية والنجوم الاجرام أآالف ان: الساحئ فشاهد

 احداها أ خطأ ت ما اذا حىت سائبة، ك هنا لها، الشعور جامدة ويه مرة مائة القذائف رسعة من أ رسع

 الفوىض ومعت ابلنابل احلابل الختلط لها الشعور اخرى مع متواصطد َ   مصادفة واحدة دلقيقة سبيلها
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 . احملدود غري العامل ذكل يف القيامة يش به ما وحدث

 السامء اىل صعوده عىل فندم واخلوف، واحلرية وادلهشة الوحشة واورثته االّ  الساحئ الهيا نظر هجة من مفا

 القبيحة املعاىن هذه مثل معرفة النريد اننا: يقوالل  حىت.لكيا   واضطراب واخليال العقل اختل قد اذ ندم، أ لف

 احلقائق رؤية الاساس وظيفتنا ل ن مشاهدهتا، عن حىت بأ نفس نا نربأ   بل  هجمن، كعذاب املعذبة الالمية

: الالهية الاسامء ارشقت  (والارض السموات نور هللا)  من بتجل اذا هكذا يقوالن واذ واراءهتا، امجليةل

 من اكلشمس ارشقت.. وامثالها "العاملني رب"و "والقمر الشمس مسخر"و "رضوالا السموات خالق"

 : الكرمية الآايت بروج

 (9:املكل) (مبصابيح ادلنيا السامء زينا ولقد)

 (1:ق) (وزيّناها بنيناها كيف فوقهم السامء اىل ينظروا افمل)

 (15:البقرة) (مسوات س بع فسوهين السامء اىل اس توى مث)و

 ومعسكر كبري وجامع عظمي مسجد اىل وحّولهتا. واملالئكة ابلنور لكها السموات الاسامء تكل انوار مفل ت

 واذا  (جليّ  حبر   يف كظلامت  ) ظلامت من وجنا (علهيم أ نعمت اذلين) طائفة مضن الساحئ ذكل فدخل. هميب

 شاهدا ملا درجة أ لف اموظائفه ومست واخليال العقل قمية فرتقت.. اكجلنة منسقة هميبة مجيةل مملكة يرى به

 .اجلليل ابخلالق يعّرف من مهنا جانب لك يف
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 يف الساحئ مشاهدات سائر حميلني جدا   القصرية الاشارة هبذه مكتفني الواسع البحث هذا نهنى  وهكذا

 فةملعر  س ياحته دلى الامنذج مئات بني من املذكورة الثالثة الامنذج هذه عىل قياسا   النور رسائل اىل الكون

 - الكون خالق معرفة الاختصار منهتى  يف ابشارة وحناول. تعاىل اسامئه جتليات خالل من الوجود واجب

آاثر خالل من وذكل - الساحئ ذكل مكعرفة  الصفات بني فقط "القدرة"و"الارادة"و"العمل" صفات وجتليات أ

 .النور رسائل اىل تفاصيلها وحنيل اجلليةل، الثالث الصفات تكل حتقق جحج ومن خلالقنا اجلليةل الس بع

 تبني اليت العرىب، النورى احلزب خالصة من املس تخلص ادلامئ التفكرى وردى يه الآتية العربية الفقرة ان

 ابشارات ترمجهتا يش به وما رشهحا مضن فنشري "أ كب هللا" مجلةل والثالثني الثالث املراتب من مراتب ثالث

 والتصديق الكون يف بتجلياهتا الصفات تكل معرفة من العقائد وعلامء مالالك علامء كثريا   اشغل ما اىل قصرية

 بعمل - الثالث الصفات بتكل الاكمل الاميان اىل سبيال   تفتح العربية الفقرة فهذه. اليقني بعني راخس ابميان هبا

 :البداهة بدرجة ووحدانيته الوجود واجب وجود عىل - اليقني
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 الرحمي الرمحن هللا بسم

هللا وقل)  وكّبه   اذللّ  ََ  من وىلّ  هل   يكن ومل َِ  املكل يف َ   رشيك هل   يك ن ومل َ   ودَلا يتِخذ لَم اذلي محلد 

 (111:الارساء) (تكبريا

قدرة شئ لكّ  من اكب   َاهلل ذ َ   وعلام َ   َ   ذاىتّ  َ   الزم َ   حميط َ   بعمل َ   شئ َّ  بلك  َ   العلمي هو ا 
1
 وبرس النورانية والاحاطة والشهود احلضور برس َ   شئ ه  عن ينفكّ  ان الميكن   الاش ياء َ   يلزم لذلاِت  

 .الوجود بعامل العمل نور واحاطة للمعلومية الوجود اس تلزام

.. الشامةل اخملصوصة والعناايت.. العامة القصدية واحلمك.. املنظومة والاتزاانت.. املوزونة فاالنتظامات نعم

.. املفننة واالتقاانت.. املقننة والارزاق املعينة والاجال.. املمثرة والاقدار.. املنتظمة والاقضية

 املطلقات والامتياز، والاتزان واالتقان والاتساق والانسجام الانتظام كامل وغاية.. املزينة والاهامتمات  

 السهوةل كامل يف

--- 
1
 .املؤلف - للشمس احمليط الضياء لكزوم: الاعىل املثل وهلل 
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( اخلبري   اللّطيف   وهوَ  خلَق  من يعمل   أ الَ )  َ   شئ بلكّ  الغيوب عاّلم عمل احاطة عىل دأآاّلت.. املطلقة

 الانسان خلقة حسن دالةل نس بةِ  اىل الانسان شعور عىل الانسان صنعة حسن دالةل فنس بة   (14:املكل)

 .[الهّنار ةرابع يف الّشمس شعشعة اىل ادّلهامء اللّيةل يف اذلبيبة جنمية ل ميعة  كنس بة الانسان خالق عمل عىل

 الفقرة لهذه جدا   قصرية ترمجة مضن اجلليةل، الاميانية احلقيقة هذه "الالهىي العمل" اىل  قصرية ابشارات نشري

: فنقول النور، رسائل اىل تفاصيلها حميلني العربية
1

 

 رمحن الغيب س تار وراء ان قاطعة بدالةل وتثبت العجيبة بأ رزاقها اكلشمس نفسها تبني الرمحة ان نعم،كام

 الصفات اوىل - هجة من - هو واذلي القرانية، الآايت مئات مضن موقعا   اختذ اذلي "العمل" كذكل رحمي،

 شئ بلك علمي وجود عىل ويدل واملزيان، النظام وحمك بمثرات الشمس كضوء نفسه يبني اجلليةل الس بع

 .مطلقة دالةل

 الانسان خلق حسن ودالةل وعلمه، شعوره ىلع املقّدرة املنتظمة الانسان صنعة حسن دالةل نس بة ان نعم

 اىل ادلهامء الليةل يف الرياعة مليعة كنس بة وعال جل وحمكته الانسان خالق عمل عىل تقومي احسن يف

 .الهنار رابعة يف الشمس شعشعة
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 الاكئنات انواع يف املقدسة الصفة تكل جتليات دالةل فان الالهىي، العمل دالئل بيان يف اخلوض قبل والان

 دلى النبوي، املعراج ليةل دار اذلي احلوار وتضمهنا علهيا شهد قد َ   جدا واحضة دالةل املقدسة اذلات عىل

 : قال ملا الالهىي واخلطاب ابحلضور وسمل عليه هللا صىل حظوته

 مبعوث هو حيث اخمللوقات، وانواع احلياة ذوي مجيع ابمس "هلل الطيبات الصلوات املباراكت التحيات"

ا اخمللوقات تكل مجيع معرفة طراز يف احلياة، ذوي مجيع هدااي اجلليل خالقه اىل فقدم ورسول،  بتجليات رهبَّ

 .الشعور ذوي مجيع عن وبدال   السالم موضع يف ذكل قال العمل،

--- 
1
 تقصريايت اىل النظر فأ رجو تسمم، جراء من حيايت طوال اره مل  رهيب مرض ماكبدة اثناء الثاين القسم كتب لقد  

 .املؤلف -.مناسب غري يراه ما ويعدل ويبدل يصلح ان «خرسو» ويس تطيع. املساحمة بنظر
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 "الطيبات الصلوات املباراكت التحيات" الاربع ابللكامت تقدم احلياة ذوي مجليع الاربع الطوائف ان اي

 ذلا الغيوب، عالم ازاء طيبةال  امجليةل ومعرفهتا وعبوديهتا وهتانهيا حتياهتا الابدى، الازىل العمل وبتجليات

 .التشهد يف املسلمني مجيع عىل فرضا   الواسع مبعناها املقدسة املعراجية احملاورة هذه قراءة غدت

 .النور رسائل اىل ايضاهحا حميلني جدا   خمترصة اشارات ابربع السامية احملاورة تكل معاىن من معىن نبني

 " هلل التحيات " يه:  الاوىل اللكمة

 : هو ابختصار اومعناه

 املاكنة تكل يشاهد من لك فان خارق، وذاكء واسع عمل من مباميكل خارقة، ماكنة ماهر صنّاع صنع ما اذا

 مفعم ثناء مع ومعنوية مادية وحتيات هدااي هل ويقدم. واجعاب تقدير هتنئة  الصناع ذكل هيئن العجيبة

 وذكل هل، معنوية وحتيات هدااي وتقدم احلال بلسان صناعها وتبارك هتئن بدورها واملاكنة. ابالس تحسان

 .العلمية حذاقته وابراز ادلقيقة صنعته خوارق وعرض اكمةل، الصناع ذكل رغبات ابظهار

 يه امنا افرادها، من فرد ولك مهنا، طائفة لك بل لكها، الاكئنات يف احلياة ذوي طوائف مجيع فان كذكل

 يبرص اذلي الواسع علمه جبلوات نفسه يعّرف اذلي  ليلاجل  صانعها هتئن جوانهبا، بلك معجزة ماكنة

: بقولها وتباركه ابلتحيات هتنؤه وقته، يف حياته يلزم ما لك اليه ويوصل اكن شئ ابي شئ عالقةلك

 فيقدم. واملكل واجلن اكالنس الشعور ذوي اقوال أ لس نة هتنؤه كام حياهتا، احوال بأ لس نة "هلل التحيات"

 الرسول فعّب . لكها اخمللوقات احوال يعمل اذلي خالقهم اىل العبادة مبعىن مبارشة ياهتمح  مثن احلياة ذوي مجيع
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مس املعراج ليةل يف الوجود الواجب امام حضوره دلى وسمل عليه هللا صىل محمد الكرمي  احلياة ذوي مجيع اب 

 .املعنوى وسالهمم اايمهوهد احلياة ذوي مجيع طوائف حتيات مقدما   السالم، من بدال   "هلل التحيات": بقوهل

 ماكنة لك فان املوزون، املنظم برتكيهبا حاذق ماهر صانع عىل تدل اعتيادية منتظمة ماكنة اكنت ان نعم،

 تظهر والحتىص التعد واليت الكون متل   اليت احلية املاكئن من
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 وعىل الرسمدي صانعهم وجود وجوب عىل يدلون احلياة ذوي ان والشك علمية، ومعجزة معجزة أ لف اذن

 .الرياعة كضوء يه اليت املاكنة تكل دلالةل ابلنس بة الشمس كضوء يه اليت العمل بتجليات معبوديته

 :"املباراكت" يه: املعراج لكامت من السامية الثانية اللكمة

 وان الاعظم، املعراج جتليات انوار وفهيا  الرشيف، احلديث يف اثبت هو كام املؤمن معراج الصالة اكنت ملا

 عامل الساحئ ذكل مع ندخل كذكل فنحن. عامل لك يف العمل بصفة للغيب العاّلم خالقه وجد قد ادلنيا ساحئ

 مثل - اليقن بعمل خالقنا نعرف ان وحناول والهتنئة، ابلتبيك الاخرين يستنطق واذلي الواسع املباراكت

 مشاهدة اثناء وذكل. العمل صفة ، اجلليةل الالهية للصفة ادلقيقة املعجزة التجليات خالل من - الساحئ ذكل

 والنوى الابرايء، املباركني اللطيفني الارواح ذوي صغار والس امي ومطالعته، املباراكت عامل العامل، ذكل

 .وبراجمها احلياة ذوي مقدرات تضم عليبات يه اليت والبذور

 تنتفض املباركة، والعليبات اخملازن وتكل الابرايء اللطيفني الصغار اولئك مجيع ان اببصاران نشاهد اننا نعم

لق ما اىل للميض حكمي علمي بعمل دفعة مهنا فرد ولك  مجيعها  انظر لك احلراكت تكل تستنطق حىت ل جهل خ 

 .مرة أ لف أ لف.. هللا شاء ما هللا، ابرك:  ابلقول احلقيقة بنظر الهيا

 النظام ذكل وان.. العمل من أآت دقيق نظام مضن مهنا لك والنوى، والبذور والبيوض َ   مثال فالنطف نعم،

 وهذا.. جديد ووزان مكيال مضن وهذا.. جديد تنظمي مضن املزيان وذكل.. اكمةل همارة من أآت مزيان مضن

 وجتميل تزيني مضن وهذه.. امثالها متشاهبات عن مقصودة فارقة وعالمات.. ومتيزي.. تربية مضن بدوره

 اخمللوقات تكل حلوم اختالف مضن وهذه.. حكمي دقيق مالمئ وتصوير اكمةل اهجزة مضن ايضا   وهذا.. متقن

مبا كرميا اش باعا   الرزق اىل احملتاجني ال ش باع مهنا، يؤلك وما والمثرات  َ   ايضا وهذا.. واذواقهم ينسجم َ 

 وطعومات.. متنوعة طيبة رواحئ مضن وهذه.. واجعاز بعمل زيّنت املتباينة الزينة من واشاكل نقوش مضن

 متباينة، يذةذل
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 يف سهو وال خطأ   بال الانتظام بكامل بعض عن بعضها ومتايز اخمللوقات تكل مجيع صور انكشاف ان حبيث

 لك جيعل مومس، لك يف اخلارقة احلاةل تكل ودوام.. مطلقة كرثة يف اهنا مع.. مطلقة ووسعة.. مطلقة رسعة

لهىي، العمل ةعرش  امخلسة ال لس نة هبذه يظهرون مجيعا   والافراد فرد  اخلارقة املهارة اىل الانظار ويلفتون اال 

 .الغيوب عالم الوجود، الواجب صانَعهم اكلشمس جبالء فيعّرفون. املعجز علمه عىل هبا ويدلون لرهبم

 اذلي وسمل عليه هللا صىل النيب عهنا عّب  اليت يه لصانعهم، وهتانهيم جدا   الساطعة الواسعة هذه فشهادهتم

 .السالم عن بدال "املباراكت": وقال املعراج ليةل يف اخمللوقات يعمج  ابمس تلكم

 "الصلوات " ويه: الثالثة اللكمة

 وتقال الاكب، احملمدي املعراج يف قيلت اليت املقدسة اللكمة تكل يعلنون الاميان اهل من مليون مائة ان

تّباعهم  مرات، عرش الاقل يف يوم لك يف الصالة، تشهد يف اي ابملؤمن، اخلاص املعراج يف  الرسول اب 

 .الرابنية احلرضة اىل اايها مقدمني لكه الكون ارجاء يف يعلنوهنا وسمل عليه هللا صىل الكرمي

 مجيع وايضاهحا "والثالثني احلادية اللكمة" ج املعرا رساةل يف القاطع القوى واالثبات الواحض البيان عىل وبناء

 تكل اىل وجحجه البحث تفاصيل حنيل املتعنت، املنكر حدللمل خطاهبا ازاء حىت املعراج، حقائق

 يبينه واذلي الثالثة املعراجية اللكمة لهذه الواسع املعىن اىل الاختصار منهتى  يف اشارة نشري اننا الرساةل،االّ 

 خالقنا وحدانية معرفة حماولني العوامل تكل فنشاهد واملشاعر، الارواح ذوي لطوائف العجيبة العوامل

 .الازيل العمل جتليات خالل من وذكل ارادته، وُشول قدرته وعظمة ورحمييته رحامنيته وكامل هووجود

 ابلشعور يكن مل وان - وابلفطرة ابالحاسيس يستشعر روح ذي لك ان العامل هذا يف نشاهد اننا نعم،

 يف يتقلب مهنم لك   نوا اليعدون، يؤمله وما اعداءه ان مع حبدود الحيدان وضعفا   جعزا   يعاىن انه - والعقل

 ان مع هلام الحدود وحاجة فقر
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 ويبيك يس تغيث تراه مهنا الف من لواحد اليكفي ماهل وراس اقتداره اكن وملا. لها الحدّ  ومطاليبه حاجاته

 اخلاص وبلسانه اخلاص بصوته قدير علمي ديوان اىل يلتجئ واذ. ومضنا   فطرة ويترضع قوة، من ميكل ما بلك

 علامي   حكامي   قديرا   ان نشاهد بنا اذا به، خاصة صلوات من ونوعا   وترضعات وتوسالت صلواتو  وبدعوات

 هلم، ويسعفها ادواهئم من داء لك ويبرص هلم، ويقضهيا الاحياء اولئك حاجات من حاجة لك يعمل مطلقا  

 اىل ءمهباك وتعاىل س بحانه فيحول هلم، ويس تجيب ويس تغيثونه فطرة يدعونه ودعاء نداء لك ويسمع

 .والشكر امحلد من انواع اىل اس تغااثهتم ويبدل حلوة ابتسامات
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 املغيث اجمليب عىل والرمحة العمل بتجليات واحضة دالةل يدل والرمحة والعمل ابحلمكة املتسم املدد هذا ان

 اىل دةالصاع الارواح، ذوي عوامل العوامل، هذه من تنطلق اليت والعبادات الصلوات جفميع. الكرمي الرحمي

 املعراج يف وسمل عليه هللا صىل محمد وخصصها وقّدهما - املعىن هبذا - عهنا عّب  قد املغيث اجمليب ذكل

 ."هلل الطيبات الصلوات"بـ صالة لك يف الاصغر املعراج يف مؤمن لك ويرددها الاكب،

 :"هلل الطيبات ويه": السامية الرابعة اللكمة

 عىل بناء - أ نساق ك نين رأ يتين فقد الصالة، أ ذاكر يف قليب عىل تتخطر ورالن لرسائل كثرية حقائق اكنت ملا

 .مىن اختيار دون قصرية ابشارات والتشهد الفاحتة سورة لكامت حقائق بيان اىل - احلمكة هذه

 الحتد اليت الطيبات معاىن حتوى اليت احملمدي املعراج يف قيلت اليت "الطيبات" القدس ية فاللكمة وهكذا

 واذلين اللكي، والشعور والاميان املعرفة اهل مه اذلين والروحانيني واملكل واجلن الانس من لقةواملنط

 يدركون واذلين امجليالت، عامل اىل لكها املتوهجة امجليةل، وعباداهتم وحس ناهتم بطيباهتم بأ رسه الكون جيملون

 اليت احلس ىن ل سامئه ادلامئ وامجلال ديالرسم املطلق للجميل الحتد اليت واحملاسن امجلاالت اكمال   ادرااك  

 الساطع لالميان العطرة الطيبة وابلرواحئ والشوق، ابلعشق املفعمة اللكية ابلعبادات فيقابلون الكون جتمل

 ..اجلليل خالقهم جتاه يقدموهنا اليت والثناء وللحمد الواسعة وللمعارف
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 تكل لكها ال مة تكرر املعراج، يف قيل  ما ومبضمون دحت ال اليت الطيبات لتكل الواسع املعىن هذا وحبمك

 .والسأ م ملل دون يوميا   التشهد يف املقدسة اللكمة

آة الكون هذا ان نعم  يف وما. س بحانه جتلياته من بل احملدود، غري واحلسن الرسمدي امجلال تعكس مرأ

 لوال اذ.. ويعلو ريىقف اليه ابالنتساب ويتجمل الرسمدي، احلسن ذكل من أآت وحسن جامل من الكون

 .اطناهبا ضارب وفوىض ودمار واخالط موحش مأ مت اىل الكون لتحول الانتساب ذكل

 اىل الادالء ادلعاة ومه وبتصديقهم، والروحانيني واملكل واجلن الانس مبعرفة الانتساب ذكل وي درك

 معبودمه عىل ثناهئم ونرش ةادلعا اولئك يرفعه اذلي احلسن والثناء امجليل امحلد ان الالوهية،حىت سلطنة

 الداء الاس تعداد أ هبة عىل الهواء ذرات ازاءها تقف الاعظم العرش واىل الكون يف انحية لك اىل ولكامهتم

آذان مصغرة انطقة أ لس نة وك هنا املهمة هذه  احلرضة اىل الطيبات اللكامت تكل تقدمي صغرية،ل جل صاغية وأ

 .الهواء اىل والعجيبة جدا   اخلارقة املهمة تكل مبنح قواي   ال  احامت هناك ان قليب اىل خفطر.. الالهية

 يعّرف اجلالل ذو احلكمي كذكل وعباداهتم، ابمياهنم اجلليل املعبود يعّرفون واملكل الانس ان فكام وهكذا
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 قةخار  بديعة ابهجزة هجزمه ومبا ادلعاة يف كثرية جامعة اس تعدادات من اودع مبا ساطعا   ظاهرا   تعريفا   نفسه

 .مصغر كون مهنم لك   وك ن بأ رسه الكون مع ارتباط ذا مهنم لك   وجعل علمية، دقائق من فهيم ومبا

 دماغ يف صغري موضع يف. العجيبة املاكئن من وامثالها واملفكرة واخليالية احلافظة القوة خلق ان: مفثال  

 يظهر وتعاىل س بحانه انه يبني.خضمة مكتبة مبثابة احلافظة القوة وجعل. واحدة جوزة جحم اليتجاوز الانسان

 الهنار رابعة يف اكلشمس واحضا   بياان   الازيل العمل بتجليات نفسه
1
. 

 اىل املشرية البحث هذا مقدمة يف املذكورة العربية الفقرة حفوى اىل الاجياز منهتى  يف ابشارات نشري والآن

 عرش خبمسة الازيل العمل وتبني الباهني من الحيد ما تضم عظمية جحة ويه احمليط، للعمل اللكية احلجج

 .دليال  

--- 
1
 ليس الرتمجة يف «خرسو» ملهمة ومساعدة مصدر هو امنا كتبته وما اباليضاح، يسمح ال جدا   الشديد مريض ان  

الّ   .املؤلف -. ا 
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 [.املوزونة فاالنتظامات: ]هو عرش امخلسة الادةل من الاول فادلليل

 عمل عىل يشهدان فهيا املوزون الانتظام وكذا مجيعا ، اخمللوقات يف واملشاهد قدره املقدر التناسق ان اي

 املنظومة ومن الاجزاء، منسق بديع كقرص هو اذلي الكون مجيع من ابتداء   انه نعم. شئ بلك حميط

 والاجعاب، احلرية عىل يبعث نرشا   والاصوات اللكامت ذراته تنرش اذلي الهواء عنرص ومن الشمس ية،

 ويف ربيع لك يف اخملتلفة الانواع من نوع أ لف ثالمثائة هيئي اذلي الارض سطح ومن بديعا ، انتظاما   يبنيو 

 من جحرية لك اىل بل فيه عضو لك اىل بل يح اكئن لك اهجزة من هجاز لك اىل.. انتظام وامكل نظام امت

 .والينىس اليضل شئ بلك حميط لطيف عمل اثر هو امنا ذكل لك..جسمه ذرات من ذرة لك اىل بل جسمه

 علام   اتم بوضوح ويبني قاطعة دالةل يدل ذكر ما لك يف الامت والانتظام املوزون النظام هذا وجود ان نعم

 .هل ويشهد شئ بلك حميطا  

 [.املنظومة الاتزاانت] هو: الثاين ادلليل

 جزئهيا الكون يف اليت نوعاتاملص  مجيع يف الاتزان منهتى  يف ومكيال الانتظام منهتى  يف مزيان وجود ان اي

بتداء   ولكهّيا  ابلبداهة يدل امنا. ادلم يف الساحبة والبيض امحلر الكرايت اىل الفضاء يف اجلارية الس يارات من ا 

 .قاطعة شهادة عليه ويشهد شئ بلك حميط عمل عىل
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 امحلر دمه توكراي جسمه جحريات حىت بل واهجزته، اذلابب او الانسان اعضاء ان مثال   نشهد اننا نعم

 ينسجم  جدا   دقيق ومبكيال جدا   حساس مبزيان واملنسجم، املناسب املالمئ موضعها يف وضعت قد والبيض

 الميكل من ان عىل قاطعة دالةل يدل حبيث.. اجلسم اعضاء سائر ومع الآخر البعض مع بعضه اتما   انسجاما  

 من حبال ذكل هل والميكن الاش ياء كلت اىل الاوضاع تكل يعط  ان اليس تطيع شئ بلك حميطا   علام  

 .الاحوال

 موازنة يف يه الشمس ية املنظومة س يارات اىل اذلرات من اخمللوقات وانواع احلياة ذوي مجيع فان وهكذا

 مما منظم، مكيال مجيعا   وحيمكها أ منةل، قيد التتعرث اتمة
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 العمل دالئل من دليل لك ان مبعىن .عليه صادقة شهادة ويشهد شئ بلك حميط عمل عىل قاطعة دالةل يدل

 قوية جحة الازيل العمل جحج جفميع موصوف، بال صنعة وجود حمال اذ. اخلبري العلمي وجود عىل ايضا   دليل

 .وتعاىل س بحانه وجوده وجوب عىل ايضا  

 [العامة القصدية واحِلمَك ] وهو: الثالث ادلليل

 ادلامئة اخلالقية فيه جترى اذلى الكون ىف طائفة وبلك مصنوع، بلك تناط بعمل، مقصودة حكام   ان اى

 من لها الىت تكل املس تدميني، والترسحي والتوظيف املس متر والاحياء ادلامئ والتبدل املس مترة والفعالية

 ان الميكن حميطا   علام   الميكل من انه فنشاهد. قطعا   املصادفة اىل اس نادها الميكن حبيث والوظائف الفوائد

 .الاجياد حيث من اكنت هجة أ ية ويف مهنا ال ي مالاك   يكون

 هذا الاحياء، من الحيد مما واحد هو اذلي الانسان اهجزة من هجاز مائة من واحد هجاز اللسان: مفثال  

 ابدائه والفوائد والمثرات والنتاجئ احلمك من ملئات وس يةل يكون ولكنه. االّ  ليس حلم قطعة عن عبارة اللسان

 :هممتني وظيفتني

 انواع من نوع للك املتنوعة الذلائذ مجيع عن بعمل واملعدة اجلسم ابالغه هو: الاطعمة تذوق لوظيفة اؤهفاد

 ..الالهية الرمحة مطاخب عىل حاذقا   مفتشا   وكونه الاطعمة،

 من وادلماغ الروح يراود وما القلب يف يدور ما لبث ومركزا   امينا   مرتجام   كونه هو: اللكامت لوظيفة واداؤه

 ..فيه الشك حميط عمل عىل والقطعية السطوع منهتى  يف دالةل يدل ذكل لك.. ورام

 حياة وذوي متناهية غري أ لس نة فان ومثرات، حمك من فيه مبا احلد هذا اىل دالةل يدل واحد لسان اكن فلنئ

 رالهنا من أ بني شهادة وتشهد الشمس من اوحض دالةل بالشك تدل لها المنهتى  ومصنوعات معدودين غري
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 .وعال جل مش يئته عن والخارج الغيب عمل دائرة عن خارج الشئ انه مجيعها وتعلن. هل الهناية عمل عىل

 [الشامةل اخملصوصة والعناايت:]هو: الرابع ادلليل

 عامل يف ما مجيع والشامةل فرد للك بل نوع للك املناس بة اخلاصة والرعاية والشفقة العناية انواع ان اي

 عمل عىل بدهيية دالةل تدل ورالشع وذوي الاحياء
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 العناايت تكل انلوا اذلين اولئك يعمل عناية ذي علمي وجود وجوب عىل لها الحدّ  شهادات وتشهد. حميط

 .حاجاهتم ويعمل

آن من املرتحشة النور لرسائل اخلالصة خالصة زبدة يه اليت العربية الفقرة لكامت ايضاح ان: "تنبيه"  القرأ

آايت ملعات من املنبعثة احلقائق من النور رسائل اس تفاضته ما ىلا ا شارة هو الكرمي آن أ  الكرمي القرأ

 اليه تشري ما ابلغ ابهامتم تفرّس  حبيث "القدرة"و "الارادة"و "العمل" ختص اليت واحلجج ادلالئل والس امي

آنية ايتلآ  واشارة لنكتة بيان عن عبارة مهنا لك   ان مبعىن. علمية دالئل من العربية اللكامت هذه  قرأ

 "..وترمجهتا وبياهنا العربية اللكامت لتكل تفسريا   ليست فهى  واالّ .كرمية

 :بصدده حنن اذلي املوضوع اىل نرجع

 بشفقته مجيعا   فيشملهم الارواح ذوي مجيع واحوال حبالنا ويعمل يعرفنا رحامي   علامي   ان اببصاران نشاهد اننا نعم

 بعنايته فيغيثه ومطاليبه مهنم لك حاجات ويويف وبصرية، عرفةم عن رمحته كنف حتت ويأ خذمه وحاميته

 .ورأ فته

 الانسان رزق حيث من والواردة والعامة اخلاصة فالعناايت: احملدودة غري امثلته بني من واحدا   مثاال   نورد

 والادوية رزاقالا بعدد الرحمي الرمحن عىل وتشهد حميطا   علام   جلّيا   بياان   تبني ومعادن ادوية من حيتاجه وما

 .واملعادن

 اجلسم اعضاء اىل الرزق ايصال الضعاف،وخباصة والصغار العاجزين والس امي الانسان اعاشة ان نعم،

 خمازن الشوامخ اجلبال جعل وكذا.. يناس به مبا لك جحرياته، اىل حىت املعدة، مطبخ من اليه احملتاجة

 بلك حميط بعمل االّ  حتصل ان الميكن احلكمية، فعالالا من وامثالها الانسان حيتاهجا ادوية ومداخر للمعادن

 والعنارص للشعور الفاقدة اجلامدة والاس باب الصامء والطبيعة العمياء والقوة العشواء فاملصادفة. شئ

 املتسمة والتدبري وامحلاية والادارة الاعاشة هذه مثل يف قطعا   تتدخل ان الميكن املس تولية، البس يطة

 تكل فليست. والعناية والرمحة مكةواحل والبرص ابلعمل
#685 
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 .وحمكته علمه دائرة ومضن وابذنه املطلق العلمي بأ مر الالهية القدرة لعزة س تارا   االّ  الظاهرية الاس باب

 [املمثرة والاقدار املنتظمة والاقضية: ]وهام: والسادس اخلامس ادلليل

 فصلت قد ومقاديرها والانسان يواانتواحل  والاجشار النبااتت اشاكل والس امي شئ لك اشاكل ان اي

 اتمة مالءمة مهنا لك قامة يالمئ مبا وخيطت والقدر القضاء وهام الازيل العمل نوعي بدساتري متقنا   تفصيال  

 معا   ومجيعها الاش ياء هذه من شئ فلك. احلمكة غاية يف منتظام   شالك   لها فاعطيت مهنا لك عىل وأ س بغت

 .علمي صانع عىل بعددها شهدوت  هل الهناية عمل عىل تدل

 املمثرة الشجرة هذه ان فنشاهد فرد، انسان او واحدة، جشرة: واحدا   مثاال   احملدودة غري امثلهتا من لنأ خذ

 اعطي اذ دقيق، عمل وقمل غييب بفرجال وابطنه ظاهره حدود رمست قد كثرية الهجزة احلامل الانسان وهذا

. فطرهتا وظائف وتؤدي نتاجئها وتنتج مثراهتا لتمثر صورة من س بهينا ما اعضائه من عضو للك اتم ابنتظام

 العالقة يعمل مقّدر وعلمي مصّور لصانع حمدود غري عمل اىل حيتاج هل، الهناية بعمل االّ  حيدث ال هذا اكن وملا

 الانسان، وهذا الشجرة هذه امثال مجيع ويعمل لكها ابالش ياء شئ لك ارتباط وحيسب لكها الاش ياء بني

 تقديرا   صورته ويصّور وابطنه خارجه مقادير الازيل علمه وقدر قضائه وقمل بفرجال ويقّدر انواعهام ومجيع

 يه املطلق علمه وعىل س بحانه وجوده وجوب عىل والشهادات ادلالئل ان اي. وعمل بصرية وعىل حكامي ،

 .واحليواانت النبااتت بعدد

 [.املقننة والارزاق عينةامل  والآجال: ]وهام: والثامن السابع ادلليل

 حتت مقّدران الواقع يف اهنام االّ  معّينان، وغري مهبامن ك هنام ال مر بظاهر يبدوان الذلين والارزاق الآجال ان

هبام س تار  حياة ذي للك احملتوم فال جل. احلياتية املقّدرات حصيفة ويف الازيل، والقدر القضاء دفرت يف ا 

 لوح يف ذكل لك ومكتوب وخصص، عني قد روح ذي لك ورزق يتأ خر، وال ساعة يتقدم ال ومعني مقدر

 .والقدر القضاء
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 :مهنا احلمك، هذا عىل الادةل من حيد ال ما وهناك

 يمت ال تؤدهيا، اكنت اليت مبهاهما روهحا،للقيام من نوع مبثابة يه اليت بذيراهتا وتوريهثا خضمة جشرة موت ان

 بني من وخروجه للصغري، رزقا   خالص لنب من االثداء من يتدفق ما وان. حفيظ لعلمي حكمي بقانون االّ 

 ابملصادفة، وقوعه احامتل قواي   ردا   لريدّ  مفه، اىل وس يالنه طاهرا ، صافيا   امزتاج، او اختالط دون ودم   فرث  

 وقس. رحمي علمي رزاق دلن من موضوعة شفقة ذي دس تور جراء من انه القطعية غاية يف حتققه ويبني
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 .اجلزئيني المنوذجني هذين عىل الارواح وذوي احلياة ذوي سائر

 مهنام لك وجعل املقّدرات جسل يف ادرجا وقد كذكل، والرزق مقدر، معني الاجل ان الامر حقيقة ففي

 املرئية، غري الاهبام خيوط يف ومتعلقني الغيب، خلف متواريني ـ الظاهر يف ـ يبدوان ولكهنام. معينا  

 غاية ويف دقيقة حمكة الجل ذكل لك...املصادقة اىل مشدودان وك هنام فعال ، معينني غري امك هن ويظهران

 .!ال مهية

 عازفا   ويضّيعه، مطبقة، غفةل يف معره شطر يقيض الانسان لاكن الشمس كغروب معينا   الاجل اكن لو اذ

 يوم لك خطوة خيطو مكن ويكون املذهةل، اخملاوف خبضم الآخر الشطر يف يتورط مث للآخرة، السعي عن

 ادلقيق الرس هذا والجل!.ابملئات تتضاعف الاجل يف املندرجة املصيبة ولاكنت املشانق، اعواد حنو

 القيامة هو اذلي ادلنيا أ جل ان حىت بل. الغيب س تار حتت - عادة   الانسان تعاود اليت - املصائب أ بقيت

 .نفسه للسبب يبالغ  جحاب خلف - ورأ فة   منه رمحة   - س بحانه أ خفاه قد

 كزن وأ مجع..وامحلد ابلشكر يفعم منبع واغىن.. احلياة نعمة بعد ابلنعم تفيض خزينة أ عظم فلكونه الرزق، اما

 وذكل املصادفة؛ اىل ومشدود مهبم   ك نه الظاهرة صورته يف عرض فقد الرجاء، ورضوب وادلعاء للعبودية

 والتوسل الالتجاء ابب ينغلق ولئال حني، لك يف الكرمي الرزاق من ابدلعاء الرزق طلب ابب يوصد لئال

 متغرية ماهيت ه لاكنت وغروهبا، الشمس كرشوق معينا   الرزق اكن لو اذ تعاىل، هلل والشكر ابمحلد املشفعة

 قد احلسن والرىض امجليل ابلشكر لكها امللفّعة ادلعاء ومعارج الترضع ومنافذ الرجاء أ بواب ولاكنت لكيا ،

 .هنائيا   انغلقت قد الضارعة اخلاشعة العبودية ابواب لاكنت بل ،أآخرها عن أ نسدت
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 [.املزينة والاهامتمات املفننة واالتقاانت: ]وهام: والعارش التاسع ادلليل

 يبني  الربيع مومس يف والس امي اكفة الارض سطح عىل املبثوثة امجليةل اخمللوقات مجيع من مصنوع لك ان: اي

 املذهبة والس امي واحلرشات والطويرات والمثرات الازاهري: مثال   خفذ. خادل لوجام رسمد حسن جتليات

 البديع واالتقان اخلارقة ادلقيقة والصنعة املعجزة املهارة من اهجزهتا ويف صورهتا ويف خلقها ففي اللامعة،

 عمل عىل قاطعة ةلدال يدل ما دقيقة وماكئن خمتلفة وامناط متنوعة اشاكل يف اجلليل، لصانعها املعجز والكامل

 ان عىل صادقة شهادات وتشهد - التعبري جاز ان - وفنون همارات ذات علمية وملكة شئ بلك حميط

 .حمال يف حمال للشعور، الفاقدة املتشاكسة والاس باب املصادفة مداخةل

 رائعة فاخرة وزينة حلوا   لطيفا   تزيينا   امجليةل املصنوعات تكل يف ان: تفيد "املزينة والاهامتمات" عبارة وان
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 اظهار ويريد شئ، للك وضع وأ لطف حاةل امجل ويعمل هل، هناية ال بعمل يفعل ما فيفعل جاذب صنعة وجامل

  ويصورها حرشة واصغر جزئية زهرية اصغر خيلق حبيث الشعور ذوي اىل جامهل وكامل الابداع كامل جامل

 .بديع وابتقان فائقة ومبهارة ابلغ ابهامتم

 وجوب عىل ويشهد شئ بلك حميط عمل عىل ابلبداهة يدل والرعاية ابالهامتم املتسم والتجميل الزتيني فهذا

 ..امجليةل اخمللوقات تكل بعدد امجلال ذي العلمي الصانع وجود

 :جحج ومخس ادةل مخلسة املتضمن عرش احلادي ادلليل

 ..لقةاملط السهوةل يف املطلقات، الامتياز، الاتزان، الانتظام، كامل وغاية]

 ..املطلق االتقان مع املطلقة الكرثة يف الاش ياء وخلق

 ..املطلق الاتزان مع املطلقة الرسعة ويف

 ..الصنعة حسن كامل مع املطلقة الوسعة ويف

 ..املطلق االتفاق مع املطلقة البعدة ويف

 ..[املطلق الامتياز مع املطلقة اخللطة ويف
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 لدلالئل بيان وهو مهنا، وامجل السابقة العربية الفقرة ختام يف ذكورامل لدلليل اخرى صياغة هو ادلليل هذا

 .الشديد املرض بسبب والقرص الاختصار منهتى  يف ابشارة اليه نشري الواسعة، والس تة امخلسة

، ويرس سهوةل بلك جعيبة، حياة ذات ماكئن صنع ان اكفة الارض عىل نشاهد: اوال    عمل من انبعني دفعة 

 مثيالهتا، عن فوارق مع موزون، منسق وبشلك واحدة، دقيقة يف مهنا قسم صنع بل مة،ات وهمارة اكمل

 العلمية املهارة من الناش ئني واليرس السهوةل بدرجة العمل ذكل كامل وعىل هل، هناية ال عمل عىل اتمة دالةل يدل

 .الصنعة يف

تقان حدود الحتدها يتال والوفرة املتناهية غري الكرثة َغرة يف اخمللوقات خلق ان: اثنيا    والحرية خطأ   وبال اب 

 والقدير املطلق العلمي عىل لها الحدّ  شهادات ويشهد متناهية، غري قدرة مضن هل حد ال عمل عىل يدل

 .املطلق

 هل، الحدود عمل عىل يدل الرسعة، منهتى  يف واملكيال املزيان غاية يف يه اليت اخمللوقات خلق ان: اثلثا  

 .املطلق والقدير املطلق العلمي عىل لوقاتاخمل تكل بعدد ويشهد
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 ويف الصنعة يف اتقان امت يف لكها، الارض تسع مطلقة وسعة يف العد حيرصها ال حياة ذوي خلق ان: رابعا  

 دفعة لكها الاش ياء ويرى والينىس اليضلّ  شئ بلك حميط عمل عىل يدل الصنعة، حسن وكامل زينة، امجل

 عىل وقدير شئ بلك علمي مصنوع انه عىل معا   ومجيعها موجود لك هدويش  شئ عن شئ مينعه وال واحدة

 .شئ لك

 الغرب يف وأآخر الرشق يف فأ حدها هائةل، مسافات بيهنا تفصل اليت الانواع افراد خلق ان: خامسا  

 عن مهنا لك متزّي  مع مامتثال   متشاهبا   واحد طراز وعىل واحد، وقت يف اجلنوب، يف وأآخر الشامل وأآخريف

 مطلق وبعمل بقدرته ابرسه الكون يدير القدرة مطلق قدير بقدرة االّ  يكون ان الميكن التشخص، يف خرالا

 وعىل شئ بلك حميط عمل عىِل  لها الحدود شهادات تشهد اخمللوقات فهذه ذلا. احوالها مع ابملوجودات حييط

 .الغيوب عاّلم
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 مضن اهنا مع مثيالهتا، عن فارقة وعالمات اتم خاص متزّي  يف حياة ذات كثرية ماكئن خلق ان: سادسا  

 والحرية والخطأ   التباس دون ومن  - الرتاب حتت املوجودة اكلنوى - مظلمة اماكن ويف  شديد ازدحام

 اكلشمس واحضة دالةل يدل معجزا ، خلقا   بالنقصان مهنا لك اهجزة مجيع وخلق مطلق، اختالط يف اهنا رمغ

 .مطلق وعلمي مطلق قدير وخالقية ربوبية عىل اكلهنار نةبي  شهادة ويشهد ازيل عمل عىل

 يف املوجودة "الارادة" مبسأ ةل الآن ونبدأ  . النور رسائل اىل تفاصيهل حميلني جدا   الطويل البحث هذا خنترص

 .اخلالصة خالصة

 اجياد تنظمي اذ يكن؛ مل يشأ   ومامل اكن هللا شاء ما شئ، للك املريد هو اذ وعلام   قدرة شئ لك من اكب هللا]

 والاحامتالت العقمية والطرق احملدودة الغري الاماكانت بني من وهّوية وماهّية   وصفات   ذاات   املصنوعات

 هبذا وتوزيهنا الارق الادق النظام هبذا املتشاكسة العنارص س يول بني ومن املتشاهبة والامثال املشوشة

 اخمللوقات وخلق املنتظمة املزينة والتعّينات تشاهبةامل  الامثال هبذه ومتيزيها اجلّساس احلّساس املزيان

 البيضة من جبوارحه والطري النطفة من جبهازاته اكالنسان امليت اجلامد البس يط من احليوية املنتظامت

 س بحانه ومش يئته وقصده واختياره تعاىل ابرادته شئ لك ان عىل تدل واحلبة النواة من ابعضاهئا والشجرة

 احد واحد الافراد تكل صانع ان عىل يدل واجلنس ية النوعية الاعضاء اساسات يف ياءالاش   توافق ان كام

 فاعل الاحد الواحد الصانع ذكل ان عىل يدل املامتيزة والتشخصات املنتظمة ابلتعينات  متايزها ان كذكل

 [.يريد ما وحيمك يشاء ما يفعل خمتار
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 مضن نبني جدا ، كثرية لكية جحجا   تتضمن "لهيةالا الارادة" أ دةل من ولكي طويل واحد دليل الفقرة هذه

ختيارها الالهية الارادة قاطعا   اثباات   يثبت دليال   خمترصة، ترمجة حفواها ترمجة  ان عن فضال   ومش يئهتا، وا 

 العمل" جلوات ايضا ،ل ن الالهية الارادة عىل دليل بذاهتا يه سابقا   املذكورة "الالهىي العمل" دالئل مجيع

 .مصنوع لك يف معا   تشاهدان وااثرهام "الالهية والارادة
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 :يه العربية الفقرة لهذه الفحوى خالصة ان

 مامل والشئ يشاء، ما يفعل يكن، مل يشأ   ومامل اكن شاء مفا س بحانه، ومش يئته ابرادته حيصل شئ لك ان

 :يه جحجها من واحدة وجحة. يشأ  

 به، خاصة وماهية خمصصة وصفات معينة بذات   ممتزي املصنوعات هذه من مصنوع لك ان نشاهد اننا

 واحامتالت اماكانت مضن الاحوال هذه لك يكون ان ميكن وبيامن. ممتزية فارقة عالمات ذات وصورة

 املتشاهبة امثاهل ومضن العنارص س يول مداخةل خالل كثرية عقمية طرق   يف وجيري لها، الحد مشوشة

 موزون دقيق نظام مضن - اخملتلطة املضطربة احلاالت هذه ازاء - خلقه فان والالتباس، السهو عىل ادلاعية

 يف مهنا لك   ومتكني اكمل، جساس حساس مزيان وفق واهجزته اعضائه من عضو لك وأ خذ ومنسق،

 املتخالفة اعضائه وخلق مجيال ، مزينا   خشصيا   س اميء وهجه ومنح بوظائف، وتقليده املناسب، موضعه

 املتنوعة الاهجزة ملئات احلامل الانسان كخلق الصنعة؛ متقنة حيّة ميتة، جامدة بس يطة مادة من املتباينة

 بس يطة، بيضة من متنوعة خمتلفة وجوارح ابهجزة الطري وخلق. ماء قطرة من معجزة صور يف املتباينة

 اش ياء نم مركبة صغرية بذيرة من املتغايرة واجزاهئا املتشابكة واعضاهئا امللتفة ابغصاهنا الشجرة وانشاء

 واضفاء ،(والهيدروجني الاوكسجني) املاء ومودل امحلوضة ومودل والازوت الاكربون يه جامدة بس يطة

 والرضورة الوجوب بدرجة بل فهيا الريب وبقطعية وابلبداهة بالشك يثبت..علهيا وممثر منظم شلك

 واهجزته ذراته يعمجل  الاكمل اخلاص الوضع ذكل هل يعط  املصنوعات هذه من مصنوع لك ان واللزوم

 خاضع املصنوع ذكل وان. وعال جل وقصده واختياره ومبش يئته القدرة مطلق قدير ابرادة وماهيته، وصورته

 .شئ لك شامةل ارادة حلمك

 تشهد املصنوعات مجيع ان تبني "الالهية الارادة" عىل فيه الشك مبا الواحد املصنوع هذا دالةل وان هذا

 "الالهية الارادة" عىل والهنار اكلشمس ظاهرة بقطعية افرادها وبعدد لها ةهناي ال بليغة صادقة شهادة

 .مريد قدير وجود وجوب عىل لها الحد قاطعة جحج واهنا. شئ لك الشامةل
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 القدرة" مع يعمالن لكهام اذ ايضا ، "الالهية الارادة" دالئل يه سابقا   املذكورة "العمل" دالئل مجيع ان مث

 يدل ونوع جنس لك الفراد واجلنس ية النوعية الاعضاء توافق ان فكام. الآخر عن احدهام نفكفالي  "الالهية

 قاطعة دالةل تدل حمكة ذات اختالفا   وجوهها مالمح يف الاختالفات كذكل احد واحد صانعها ان عىل

 .القصدو  واملشيئة والاختيار ابالرادة شئ لك خيلق خمتار، فاعل الاحد، الواحد الصانع ذكل ان عىل

 الارادة" عىل فريدة لكية دالةل ادلاةل املذكورة، العربية للفقرة اخملترصة الرتمجة بيان انهتى  فقد وهكذا

 ."الالهية

 االّ  ،"الالهىي العمل" مسأ ةل يف يه كام "الالهية الارادة" ختص جدا   هممة ناكت كتابة عىل عزمت قد كنت

 .هللا مبشيئة أآخر وقت اىل فأ ؤجلها دماغي،ب ارهاقا   أ حلق قد التسمم من الناشئ املرض ان

 :فهىي الالهية القدرة ختص اليت الفقرة اما

 الزمة انش ئة رضورية حميطة مطلقة بقدرة شئ لك عىل القدير هو اذ وعلام   قدرة شئ لك من اكب هللا]

 واجلزء لنجوموا اذلرات الهيا ابلنس بة فتتساوى فهيا مراتب فال ضدها تداخل مفحال الاقدس ية لذلات ذاتية

 الاتزان، الانتظام، كامل غاية مشاهدة برس.. والانسان والعامل والشجر والنواة واللكي واجلزيئ واللك

 والشفافية النورانية وبرس.. املطلقة واخللطة والرسعة الكرثة يف السهوةل مع.. املطلقات االتقان الامتياز،

 وبرس. الاحدية وجتيل الوحدة وي رس الواحدية امداد وبرس.. والامتثال والانتظام واملوازنة واملقابةل

 العوائق انقالب وبرس.. التجزي وعدم التحزي وعدم التقيد عدم وبرس.. املاهية ومباينة والتجرد الوجوب

 صنعة بأ قل ليست والانسان والنواة واجلزيئ واجلزء اذلرة ان وبرس.. املسهالت الوسائل حمك اىل واملوانع

 ان وبرس.. الشهودي ابحلدس هذه خالق هو خفالقها والعامل، والشجر واللكي واللك النجم من وجزاةل

 يف واللكيات احمليط يكون ان فالبدّ . املعرّصة احمللوبة اكلنقط او املصغرة املكتوبة اكالمثةل واجلزئيات احملاط

 ..حمكته دساتريب مهنا يعرّصها او علمه مبوازين فهيا مثالَها ليدرج واجلزئيات احملاط خالق قبضة
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آن ان كام وبرس  وخارقية جزاةل ابقل ليس االثري بذرات الفرد ابجلوهر املسامة اذلرة عىل املكتوب العّزة قرأ

 ليست الزهرة ورد ان كذكل والشموس، النجوم مبداد السامء حصيفة عىل املكتوب العظمة قرأآن من صنعة  

هرة جنم دّري من وصنعة جزاةل بأ قل  النخةل من النحةل وال الكركدن من املكروب وال الفيةل من ةلالمن وال الز 

 اهل اوقعت الاش ياء اجياد يف والسهوةل الرسعة كامل غاية ان فكام.الاكئنات خالق قدرة اىل ابلنس بة

 الهل اثبتت  كذكل. الاوهام متّجها حمدودة غري حملاالت املس تلزم ابلتشلك التشكيل التباس يف الضالةل
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هل ال جالهل جلّ .الاكئنات خالق قدرة اىل ابلنس بة اذلرات مع النجوم ويتسا الهداية الّ  ا   [.اكب هللا هو ا 

 قبيل من هو واذلي "الالهية القدرة" ختص اليت العظمية العربية الفقرة لهذه خمترص حفوى ببيان الرشوع قبل

 :ويه القلب اىل ا خطرت حقيقة نبني ومضموهنا، ترمجهتا

 لكامت ابذلات، خملوق ولك اخمللوقات مجيع ان بل الكون، وجود من قطعية اكرث لهيةالا القدرة وجود ان

. املطلق القدير موصوفها عىل بعددها شهادات ويه اليقني بعني وتظهرها تبيهنا القدرة، لتكل جمسمة

 يه ليتوا القدرة ختص جليةل حقيقة اثبات يلزم بل والباهني ابحلجج القدرة تكل اثبات اىل اذن فالداعي

 كثرية اميانية ملسائل الالزم واملدار والنشور للحرش الرصني الاساس واحلجر الاميان يف همم اساس

آنية وحقائق  (17:لقامن) (واحدة كنفس االّ  والبعثمك خلقمك ما) الكرمية الآية تعلهنا اليت وادلعوى جليةل قرأ

 ..مهنا قسم ضل بل وجعز، حرية يف وظلت دوهنا العقول اعيت واليت

 الكرمية الآية معىن يه احلقيقة وتكل ادلعوى وتكل املدار وذكل الزاوية احلجر وذكل الاساس فذكل

 .املذكورة

 فهو واحدة، نفس اجياد يرس قدريت عىل يسري احلرش يوم وبعثمك مجيعا   خلقمك ان والانس اجلن اهيا: اي

 واللكي اجلزيئ بني القدرة لتكل ابلنس بة قفر  فال. ويرس سهوةل يف واحدة زهرة خلقه مبثل الربيع خيلق اذلي

 .لذلرات جرهيا بسهوةل الس يارات جتري فهىي. والكثري والقليل والكبري والصغري
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 .مراتب تسع يف قاطعة قوية حبجة اجلليةل املسأ ةل هذه تبني املذكورة العربية الفقرة فتكل

 :العربية الفقرة يدشد ابختصار وتلخص املراتب اساس اىل تشري الآتية الفقرة ان

 مفحال الاقدس ية لذلات ذاتية الزمة انش ئة رضورية حميطة مطلقة بقدرة شئ لك عىل القدير هو اذ]

 والنواة واللكي واجلزيئ واللك واجلزء والنجوم اذلرات الهيا ابلنس بة فتتساوى فهيا مراتب فال ضدها تداخل

 [.والانسان والعامل والشجر

 يف كام - انش ئة رضورية وواجبة ذايت بلزوم والزمة شئ، بلك حميطة بقدرة شئ لك عىل القدير هو: اي

 .قطعا   ذكل ميكن وال انفاككها حمال الوجود، للواجب - املنطق عمل

 القدرة ضد هو اذلي العجز ان فالشك الاقدس، لذلات اللزوم هذا مبثل الزمة القدرة هذه مثل دامت مفا

 بتداخل هو شئ، يف املراتب وجود ان وحيث الاقدس لذلات ارضا  ع يكون فال اكنت، هجة بأ ية اليدخلها

 مفحال - القبح مبداخةل يه امجلال ودرجات البودة، بدخول يه ودرجاهتا احلرارة مراتب: مفثال    - فيه ضده
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 وحيث. املطلقة القدرة تكل يف مراتب ال ان فالبد اذلاتية، القدرة هذه من ضده هو اذلي العجز دنو

 نوعه ومجيع الواحد والفرد واللك اجلزء بني والفرق ازاءها، واذلرات النجوم تتساوى هيا،ف المراتب

 ذوى ومجيع واحدة ونفس الباسقة والشجرة واحدة نواة واحياء القدرة، لتكل ابلنس بة والكون والانسان

زاء سواء احلرش يف الارواح . والكثري والقليل ريوالصغ الكبري بني دلهيا فرق فال. علهيا ويسري القدرة تكل ا 

 والنظام الصنعة كامل من الاش ياء خلق يف نشاهده ما هو احلقيقة هذه عىل القاطع الصادق والشاهد

 يه املذكورة احلقيقة فهذه. التام واليرس املطلقة السهوةل مع املطلقة الرسعة يف والكرثة والمتزي واملزيان

 :يه اليت الاوىل املرتبة مضمون

 الكرثة يف املطلقة السهوةل مع املطلقات االتقان الامتياز الاتزان الانتظام كامل ةغاي مشاهدة وبرس]

 [واخللطة والرسعة
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 [والامتثال والانتظام واملوازنة واملقابةل والشفافية النورانية وبرس: ]ويه: الثانية املرتبة

 واىل "والعرشين التاسعة للكمةا" واىل "العارشة اللكمة" ختام اىل وتفاصيلها املرتبة هذه ايضاح حنيل

 :خمترصة اشارة هنا الهيا ونشري "العرشين املكتوب"

 ويف البحر سطح يف الرابنية ابلقدرة - النورانية حيث من - وصورهتا الشمس ضوء دخول ان كام نعم،

 فان وار،الان نور هو ملن النورانية القدرة كذكل.سواء لكهام زجاجية، قطعة يف كدخوهل يسري، لكها حبابه

 .شئ علهيا يصعب فال وتس يريها، واذلرات اذلابب كخلق يسريعلهيا وتس يريها والنجوم للسموات خلقها

آة يف املثالية الشمس صورة - الشفافية خباصية - توجد وكام  الالهية، ابلقدرة العني بؤبؤ ويف صغرية مرأ

 مجيع واىل اللامعة الاش ياء يعمج  اىل الالهىي ابل مر الصور وتكل الضوء ذكل يعطي نفسها فبالسهوةل

 نفس اجياد يف وتأ ثريها املطلقة القدرة جلوة فان كذكل. البحار سطح واىل الشفافة اذلرات ومجيع القطرات

 شفاف للموصنوعات واملاهية امللكوتية وجه ان حيث لكها احليواانت خلقها يف نفسها ابلسهوةل هو واحدة

 .والكبري والصغري والكثري القليل بني رةالقد تكل اىل ابلنس بة فرق فال. وملاع

 الكفتني احدى يف صغرية نواة وضعت مث اجلبال، يكيل متقن حساس مزيان كفيت يف جوزاتن وضع اذا وكام

 بدال   متساواين جبالن وضع ما واذا.الوادي حضيض اىل الاخرى وختفض جبل مقة اىل بسهوةل ترفعها فاهنا

 فامي نفسها ابلسهوةل الوداين اعامق اىل الاخر وينخفض السموات اىل تفعير  اجلبلني احد فان اجلوزتني، عن

 الالكم، عمل تعبري حسب "الطرفني مساوي الاماكن": كذكل.صغرية نواة الكفتني احدى يف وضعت اذا
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 وجودها بني الفرق سواء، وعدهما - واملمتنعة الواجبة غري اي - واحملمتةل املمكنة الاش ياء وجود ان اي

 .سبب يوجد مل ان اوعدهم

 وهكذا. والكبري الصغري والكثري، القليل يتساوى والعدم، الوجود بني واملساواة الاماكن هذا ففي

 الوجود الواجب قدرة فان الاماكن، دائرة مضن سواء، وعدهما وجودها ان وحيث ممكنات، فاخمللوقات

 بني للتوازن خمةل يالمئه وجودا   شئ لك ستلب ويرس، بسهوةل واحد ملمكن الوجود تعطي كام املطلقة الازلية

 وتزنع. والعدم الوجود
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 الوجود اىل بل وظاهرا ، صورة العدم اىل وترسهل هممته، انهتت قد اكنت ان الظاهري الوجود لباس عنه

 .العمل دائرة يف املعنوي

حياء يسهل الربيع ياءاح  فان س بحانه اليه امرها وفّوض املطلق القدير اىل اس ندت ان الاش ياء ان مبعىن  اك 

 اىل الاش ياء خلق اس ند اذا بيامن. واحدة نفس اك حياء يسهل احلرش يف مجيعا   الناس واحياء واحدة، زهرة

 الاحياء كخلق واحدة ذاببة وخلق اكمال   الربيع خلق كصعوبة يصعب واحدة زهرة خلق فان الاس باب

 .بأ رسها

 نصب بسهوةل الانتظام، برس فهيام، مفتاح مس جردمب تتحرك خضمة وطائرة عظمية سفينة ان كام وكذا

 ومقدارا   معنواي ، قالبا   وكثري، قليل وكبري صغري وجزيئ، لكي شئ لك اعطاء فان كذكل. وتشغيلها الساعة

 اللكية واجللوات املعينة وابالصول الرسمدية احلمكة وبقوانني الازيل، العمل بدساتري معينة، وحدودا   خاصا  

 حتريك ان فالشك. الارادة وقانون التام العلمي الانتظام مضن لكها الاش ياء جيعل هية،الال  لالرادة

 ادلم جرهيا بسهوةل يه الس نوي مدارها يف الارض سفينة وجرهيا املطلق القدير بقدرة الشمس ية املنظومة

 مع انساان   لقخت اهنا حىت وحمكة نظام مضن ودوراان   جراي   ذراهتا، وتدوير وبيض محر كرايت من فيه وما

 .والنصب تعب دون الكون نظام مضن ماء قطرة من اخلارقة اهجزته

 وان واحد، انسان اكجياد سهال   الامر يكون املطلقة الازلية القدرة تكل اىل الكون اجياد اس ند اذا انه مبعىن

 كخلق ا  وعسري  مشالك   يكون ادلقيقة، ومشاعره العجيبة ابهجزته واحد انسان خلق فان الهيا يس ند مل

 .لكه الكون

 وتلقي والامتثال الاطاعة برس الهجوم، اىل يسوقه ابلهجوم واحدا   جنداي    بأ مره واحدا   قائدا   ان كام وكذا

 .الهجوم اىل ايضا   مطيعا   عظامي   جيشا   يسوق نفسها وابلسهوةل نفسه ابالمر فانه الاوامر،
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 الرابين الامر اشارات لتلقي الالهية الارادة لقوانني الطاعة كامل يف مهنا لك اليت املصنوعات كذكل

 السري خط دساتري دائرة مضن فطري وشوق فطري ميل يف املأ مور واكلعبد املتأ هب واكجلندي التكويين،

 جنود طاعة عن مرة بأ لف لالوامر وانقيادا   طاعة اكرث وهو الازلية، واحلمكة الازيل العمل عّينه اذلي

 املصنوعات فهذه اجليش،
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 "وظيفة وتقدّل  الوجود اىل العدم من اخرج": الرابين الامر مهنا لك يتلق  عندما مهنا احلياة ذوي والس امي

 الارادة خصصهتا اليت وابلصورة العمل عينه اذلي ابلشلك خاصا   وجودا   مطلقة بسهوةل الالهية القدرة تلبسه

 .الوجود ميدان اىل بيده وتأ خذ

 اليه ويولك الربيع يف الاحياء جيش س بحانه خيلق نفس هيام والقدرة وابلقوة نفسها ابلسهوةل وكذكل

 .الوظائف

 كسهوةل سهل لكها النجوم وفرق لكها اذلرات جيوش اجياد فان القدرة، تكل اىل اس ند اذا شئ لك ان مبعىن

 دماغه ويف يح اكئن عني بؤبؤ يف ذرة خلق فان الاس باب اىل اس ند اذا بيامن واحد، وجنم واحدة ذرة اجياد

 .احليواانت مجيع كخلق وصعوبة مشالكت ذا يكون - العجيبة الوظائف لتؤدي بقابلية -

 [الاحدية وجتيل الوحدة وي رس الواحدية امداد وبرس:  ]ويه: الثالثة املرتبة

 :جدا   قصرية ابشارات مضموهنا اىل سننظر

 اهاىل ادارة كسهوةل العظمية والامة الواسعة دالبال امور ادارة ازاءه تسهل هميبا   وسلطاان   عظامي   قائدا   ان كام

 يف الواحدية حيث من اذ. وحده اوامره وفق رعيته ومعل حامكيته وحدة حيث من وذكل واحدة، قرية

 .وسهوةل بيرس والقوانني الاوامر فتطبق للتسهيالت، وسائل اجليش اكفراد الامة افراد تكون حمكه

 فان والاضطراابت املشاكسات هاوية يف سقوطها عن ففضال   فني،خمتل حاكم اىل الامور فوضت اذا بيامن

 .الواسعة البالد تكل اكدارة مشالكت ذات تكون واحد بيت بل واحدة قرية ادارة

 ويعمتد القائد ذكل قوة اىل يستند اكجلندي واحد، بقائد املرتبطة املطيعة الامة تكل افراد من فرد لك ان مث

 يه اعامال   وينجز امللوك، من ملاك   يأ رس ان يس تطيع ذلا العظمي، جيشه من ويس متد اعتدته خمازن عىل

 لها المنهتى  عظم  قوة السلطان ذكل اىل انتسابه فيكون. خشيص معل من يؤديه ما اضعاف اضعاف

 فان الانتساب، ذكل انقطع اذا بيامن جليةل، جس مية اعامال   هبا فيؤدى هل الحدود واقتدارا  
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 قوة من ساعده مايف مبقدار االّ  الاعامل من يؤدي ان فالميكن الرايح، ادراج تذهب ئةلالها القوة تكل

 اجلندي يؤديه ما اجلندي ذكل من طلب ولو.حمدودة وطلقات قليةل اعتدة من ظهره عىل حيمهل وما جزئية،

 !.هرهظ  عىل السلطان أ عتدة ومداخر ساعده يف اكمل جيش قوة وجود للزم اعامل من املذكور املستند

 حامكيته وواحدية سلطنته واحدية حيث من القدير، الصانع والابد، الازل سلطان فان الامر، كذكل

 املوىت مجيع وحييي واحدة، حديقة خلق بسهوةل الربيع وخيلق واحدة مدينة ادارة بسهوةل الكون يدير املطلقة

 بنظام اذلابب وخيلق املقبل الربيع يف ومثراهتا وازاهريها احلديقة تكل اجشار اوراق خلق بسهوةل احلرش يف

 .ايضا   ويرس بسهوةل عظمي كون حمك يف انساان   وجيعل ويرس، سهوةل يف عظمي نرس

 وخلق عظمي كركدن خلق بصعوبة صعبا   يكون واحدة جرثومة خلق فان الاس باب اىل الامر اس ند اذا بيامن

 العامةل اذلرات من ذرة لك ي عط  ان لزمي بل.. مشالكت ذات اكمةل جشرة خلق بصعوبة المثرات من مثرة

 تكل لتؤدي شئ، لك به تدرك وعلام   شئ لك به تبرص برصا   احلي الاكئن جسم جحريات يف جعيبة وظائف يف

 .املتقنة ادلقيقة احلياتية الوظائف

 واحدة يد   من اكمل جيش جتهزيات ورود تسهل حبيث بدرجة، الوحدة يف يبلغان والسهوةل اليرس ان مث

 وا خذ اخرى خمتلفة ايد   تدخلت ما واذا العسكرية، ابملعدات واحد جندي جتهزي كسهوةل واحد، مصنع نم

 الميكن - المكية حيث من - واحد جندي جتهزي فان متباينة، مصانع من املتنوعة الاهجزة تكل من هجاز لك

الّ   متعددون امراء دخليت حيث جندي الف جتهزي صعوبة اىل الامور تصعب اذ ومشلكة مشلكة بأ لف ا 

 .عديدون وضباط

 واحد، جندي ادارة سهوةل تسهل واحد، ضابط اىل اس ندت اذا علهيم والآمرية جندي الف ادارة ان مث

 الاختالطات من كثري فيحدث انفسهم، اجلنود اىل او ضباط عرشة اىل الادارة تركت اذا بيامن  هجة، من

 .واملشالكت والفوىض
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 اىل اس ند اذا بيامن الواحد، الشئ كسهوةل يسهل فانه الاحد الواحد اىل شئ لك داس ن اذا الامر كذكل

 .قطعا   ممكن غري يكون بل لكها، اكالرض وعسريا   صعبا   يكون واحد يح اكئن امر فان الاس باب

 عدم بدرجة الصعوبة تبلغ الايدي ومداخةل الكرثة ويف واللزوم، الوجوب بدرجة سهوةل الوحدة يف ان مبعىن

 .ماكنالا

 النجوم وحراكت والهنار الليل اختالف فوض اذا انه النور رسائل لكيات من "املكتوابت" يف ذكر فكام
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آمر واحد مدبّر اىل والصيف والربيع والش تاء اكخلريف الس نوية الفصول وحتوالت  الآمر ذكل فان واحد، وأ

 منجذبة تهنض بدورها يهو سريي دوري، قويم،: ان جنوده من جندي يه اليت الارض يأ مر الاعظم

 املوامس لتحوالت جدا   سهةل وس يةل وتصبح وس نوية يومية حركتني املولوي اكلعاشق وتتحرك الامر بنشوة

 .الوحدة يف املتنايه واليرس التامة السهوةل مظهرة واخليالية، الظاهرية النجوم وحراكت

 وقيل ورغباهتا، النجوم هوى واىل بالاس با اىل بل - الواحد الآمر ذكل اىل ال - الامر ترك لو ولكن

 النجوم الوف بقطع والهنار والليل املوامس حصول يف الارض وضع حيصل فلرمبا الجتويل، قفي: لالرض

 يف الس نني مليارات بل الس نني ماليني تبلغ مسافات املرات ابلوف الارض من اخضم يه اليت والشموس

 .املمكن وغري احملال بدرجة الك  ومش صعبا   الامر يكون اي! س نة لك ويف ليةل لك

 حنيل والعظمة، وادلقة والعمق السعة منهتى  يف حقيقة اىل تشري "الاحدية جتيل" لكمة ويه: الثالثة املرتبة

 .جدا   قصري متثيل مضن ناكهتا من نكتة مبينني النور رسائل اىل واثباهتا ايضاهحا

 ابلواهنا ومثالها صورهتا بوجود فهىي للواحدية، ثاال  م  وتصبح بضياهئا، لكها الارض تنور الشمس ان كام نعم،

آة شفاف شئ من يقابلها ما لك يف اذلاتية وصورهتا الس بعة  .لالحدية مثاال   تصبح فهيا اكملرأ
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 فهيا تنعكس اليت واحلباب املاء وقطرات الزجاجية للقطع واكنت واختيار وقدرة عمل للشمس اكن فلو

 توجد مهنا، لك وجبنب مهنا لك يف الالهية الارادة بقانون اكمةل ُشس جدتو  لاكنت قابليات، الشميسات

 سببا   فتكون شيئا ، ترصفها عن الاماكن سائر يف وجودها ينقص او يعيق ان دون من وبصورهتا، بصفاهتا

 .املعتاد فوق سهوةل من الاحدية يف ما فتبني وحمكها، وتأ ثريها الرابنية القدرة بأ مر جدا   كبرية ملظاهر

 وبقدرته وابرادته بعلمه علهيا رقيب وهو لكها الاش ياء يرى الواحدية ابعتبار فانه اجلليل الصانع كذكل

 ابسامئه احلياة، ذوي والس امي شئ لك جنب موجود وبتجلهيا الاحدية حيث من انه كام شئ، بلك احمليطة

 الكون نظام يف والانسان لنرس،ا نظام يف اذلاببة واحد أآن يف اتمة بسهوةل خيلق حبيث اجلليةل، وصفاته

 اوذاببة واحد بلبل خللق الاس باب مجيع لواجمتعت حبيث وكثرية كثرية مبعجزات احلياة ذوي فيخلق. العظمي

 .الغريه الكون خالق هو انساان   خيلق واذلي الغريه الطيور خالق هو بلبال   خيلق فاذلي. لعجزت واحدة

 التحزي وعدم التقيد عدم وبرس املاهية، ومباينة والتجرد الوجوب وبرس.. ]هام: واخلامسة الرابعة املرتبة

 [التجزي وعدم

 بضع ذكر مع ابختصار حفواهام نبني ذلا جدا ، عسري الناس عامة افهام اىل املرتبتان هااتن تفيده ما نقل ان
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 .مهنام قصرية ناكت

 وابدي ازيل هو اذلي الوجوب مرتبة ويه الوجود مراتب وامنت اقوى هو وجودا   ميكل مطلقا   قديرا   ان: اي

 ازاء يسري   املطلق القدير هذا.. املاهيات مجليع مباينة مقدسة ماهية وحيمل عهنا، واجملرد املادايت عن واملزّنه

دارة النجوم ادارة قدرته  هني احلرش يف مجيعا   الناس واحياء اكلربيع، علهيا سهل الاعظم واحلرش اذلرات، اك 

 .احدةو  نفس اك حياء علهيا

 الوجود طبقات من خفيفة لطبقة خضام   جبال   ميسك الوجود طبقات من قوى نوع من أ منةل مقدار الن

آة، مفثال  . ويديره  - خارجيان وجودان وهام احلافظة والقوة املرأ
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 ذليا واملعنوي املثايل الوجود من الكتب من والفا   اجلبال من مائة وتديرا تضام ان ميكهنام - قوي وجود وهو

 انواع فان خاريج، وجود من املثاىل الوجود القوة حيث من أ دىن هو فمك وهكذا،.. وخفيف ضعيف هو

 ازيل، رسمدي واجب وجود من وأ خف املرات ابلوف ادىن يه ايضا   للممكنات والعارضة احلادثة الوجود

 .املمكنات من عاملا   يدير ذرة مبقدار املقدس الوجود ذكل من جتليا   ان حبيث

 احلقيقة هذه لبيان تسمح ال احلارض، الوقت يف التسمم من الناشئ ابملرض شبهية ثالثة اس بااب   فان فأآس

 .هللا مبشيئة أآخر وقت واىل النور رسائل اىل فاحيلها. بناكهتا العظمية

 [.املسهالت الوسائل حمك اىل واملوانع العوائق انقالب وبرس: ]ويه: السادسة املرتبة

 ابلعقدة احلديثة العلوم عنه تعّب  واذلي - التكويين والامر الالهية الارادة جلوات من بقانون انه كام اي

 يه اليت احلياتية العقدة تكل من والامر الارادة تكل بتوجه والارزاق الالزمة املواد ترسي - احلياتية

 املتشعبة اغصاهنا كونوالت ومثراهتا، اوراقها واىل للشعور فاقدة عظمية جشرة مثرات اىل لها وانبض مكحرك

 خلق يف كذكل. تسهيل ووسائط تيسري وسائل تكون بل دوهنا، وموانع عوائق الصدلة القوية والجذوعها

 الامر ولتوجه الالهية لالرادة جتل   ازاء واملامنعة اال جحام املوانع مجيع تدع لكها اخمللوقات واجياد الكون

 بسهوةل قاطبة الارض وخملوقات الكون ختلق الرسمدية فالقدرة. وتيسري تسهيل وس يةل وتصبح الرابين،

 الشجرة، تكل انشاء فان القدرة تكل اىل اخللق مجيع تس ند مل فلو. شئ علهيا اليصعب الشجرة، تكل خلقها

 شئ لك الن. وادارهتا الارض خلق صعوبة بل الاجشار، مجيع ادارة صعوبة صعبة تكون وادارهتا الواحدة

 الارزاق ترسل ان التس تطيع احلاةل هذه يف مجيعها الاس باب اجمتعت ولو. ائال  وح مانعا   يكون عندئذ  

 مثراهتا اىل ابنتظام وتوصيلها والارادة، الامر من الناش ئة زمبكها ومن احلياتية عقدهتا معدة من الالزمة
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 يبرص برصا   هتاذرا من ذرة لك اىل حىت بل الشجرة اجزاء من جزء لك اىل اس ند اذا االّ . واغصاهنا واوراقها

 لك
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 .شئ لك عىل قادرة وقدرة شئ بلك حميطا   وعلام   ذراهتا، من ذرة ولك مهنا جزء ولك الشجرة

 مدى واعمل. وحماالت مشالكت من والكفر الرشك يف مك وانظر امخلس املراتب هذه اصعد، وهكذا

آن ميانالا طريق يف السهوةل ومدى واملنطق، العقل معايري عن وبعدهام امتناعهام  من فهيا ما مدى بل والقرأ

. اللزوم بدرجة ومقبوليهتا وسهولهتا وقطعيهتا معقوليهتا ومدى. الوجوب بدرجة مستساغة وحقيقة حق

 .الاميان نعمة عىل هلل امحلد: وقل احلقيقة هذه شاهد

 (.هللا شيئةمب  أآخر وقت اىل العظمية املرتبة هذه من البايق القسم تأ جيل واملضايقات الضغوط س ببت لقد)

 من وجزاةل صنعة بأ قل ليست والانسان والنواة واجلزيئ واجلزء اذلرة ان وبرّس : ]ويه: السابعة املرتبة

 [والعامل والشجر واللكي واللك النجم

 تنبيه

آييت يه وُشسها وكزنها التسع املراتب هذه حقائق اسس ان : الاخالص سورة أ

 رس جتليات من ملعات اىل صريةق اشارات فهىي (الصمد هللا_ احد هللا هو قل)

 .والصمدية الاحدية

 .النور رسائل اىل تفاصيلها حميلني نكتتني او بنكتة السابعة املرتبة هذه حفوى اىل نظرة نلقي

 وليس النجم، من وابداعا   صنعة بأ قل ليست وادلماغ العني يف جعيبة وظائف تؤدي اليت اذلرة ان تعين ويه

 الفرد وال. الانسان من وابداعا ، اتقاان   بأ قل والعني ادلماغ ليس: مفثال  . اللك مجموعه من جزاةل بأ قل اجلزء

 من صنعة ابقل الانسان وال. اخللق يف والغرابة االتقان جامل حيث من عامة، النوع من ابداعا   بأ قل اجلزيئ

 جنس
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 اتقاان   بأ قل حافظة وقوة برانمجو  فهرس مبثابة يه اليت البذرة وال. العجيبة اهجزته حيث من اللكي، احليوان

 من ابداعا   بأ قل صغري كون هو اذلي الانسان وال. واخلزن الصنع كامل حيث من الباسقة، جشرهتا من

 الوظائف ابلوف للقيام هميأ ة جامعة خارقة اهجزة وميكل تقومي احسن يف انه حيث من العظمي، الكون

 .العجيبة
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 خيلق - الانسان يف عضو وهو - اللسان خيلق واذلي النجم، خلق عن اليعجز اذا   اذلرة خيلق فاذلي

 خلق عىل قادر انه الشك تقومي احسن يف الانسان خيلق واذلي. بالشك ويرس بسهوةل الانسان

 مفردات، وقامئة فهرس مباهية النواة خيلق واذلي. أ نظاران امام خيلقها مثلام اكمةل، بسهوةل لكها احليواانت

 الانسان جعل واذلي. الاجشار مجيع خالق يكون اذلي هو الشك حياتية، وعقدة أ مرية، قوانني ودفرت

آة الالهية اسامئه مجليع ومظهرا   هل جامعة ومثرة للعامل معنوية ببذرة اش به  وخليفة لكها ابلاكئنات ومرتبطا   لها ومرأ

 اكن مفن ولهذا .الانسان خلق بسهوةل وتنس يقه لكه الكون خلق عىل قادرة قدرة ميكل انه الشك لالرض،

 والانواع النجوم هوخالق انه والشك فبالبداهة والانسان والنواة واجلزيئ واجلزء لذلرة وراب   وصانعا   خالقا  

 .قطعا   وممتنع غريه يكون ان مفحال ابذلات، ورهبا وصانعها الاكئنات ومجيع والاجشار واللكيات واللك

 ان فالبد املعرصة احمللوبة اكلنقط او املصغرة املكتوبة المثةلاك واجلزئيات احملاط ان وبرسّ : ]الثامنة املرتبة

 مهنا اويعرصها علمه مبوازين فهيا مثالها ليدرج واجلزئيات احملاط خالق قبضة يف واللكيات احمليط يكون

 [.حمكته بدساتري

 الكبرية اللكّيات اىل واللكيات اللك تتضمهنا اليت والبذور والنوى والافراد احملاطة اجلزئيات نس بة ان اي

 تكل تناسب دقيقة كتابة   واللكيات اللك يف متاما   كتب ما فهيا مكتوب وامثةل مصغرة بامنذج شبهية احمليطة،

 وذكل بالشك ترصفه وحتت اجلزئيات تكل خالق قبضة يف يه احمليطة فاللكيات ولهذا.الصغرية القطع

 .الصغرية وادلفاتر القطع من مئات يف ادلقيقة وابقالمه علمه مبوازين الكبري احمليط ذكل كتاب ليدرج
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 القطرات او احمللوبة ابلقطرات شبيه ومثاهلام احمليطة، اللكيات اىل احملاطة واجلزئيات الاجزاء نس بة ان مث

 كتب نقطة يه او البطيخ احناء مجيع من حملوبة قطرة ك هنا البطيخ نواة مفثال  . احمليطة اللكيات من املعرصة

 .وبرانجمه حمتوايته وقامئة فهرسه حتمل اهنا حىت اكمال   البطيخ تابك  فهيا

 احمليط اللك ذكل صانع بيد والافراد والنقاط والقطرات اجلزئيات تكل تكون ان يلزم هكذا، الامر دام مفا

 .احلساسة حمكته بدساتري مهنا والنقط والقطرات الافراد تكل ليعرص احمليطة، اللكيات وتكل

 والاجناس اللكيات وخالق واللكيات الكبري اللك ذكل خالق هو واحد وفرد واحدة نواة لقخا ان مبعىن

 انساان   يبعث واذلي الناس، مجيع خيلق واحدة نفس خفالق ولهذا. غريه وليس ايضا   هبا وحتيط تكبها اليت

 .وسيبعهثم احلرش، يف مجيعا   والاموات والانس اجلن يبعث واحدا   ميتا  

 ثبوهتا ومدى (17: لقامن) (واحدة كنفس االّ  والبعثمك خلقمك ما) دعوى أ حقية ىمد شاهد وهكذا
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 .صورهتا واجىل ابسطع شاهدها وقطعيهتا،

 :التاسعة املرتبة

آن ان كام وبرسّ ]  وخارقية جزاةل ابقل ليس االثري بذرات الفرد ابجلوهر املسامة اذلرة عىل املكتوب العّزة قرأ

 ليست الزهرة ورد ان كذكل والشموس النجوم مبداد السامء حصيفة عىل املكتوب العظمة قرأآن من صنعة

هرة جنم دّرىّ  من وصنعة جزاةل بأ قل  النخةل من النحةل وال الكركدن من املكروب وال الفيةل من المنةل وال الز 

 لاه اوقعت الاش ياء اجياد يف والسهوةل الرسعة كامل غاية ان فكام الاكئنات خالق قدرة اىل ابلنس بة

 ل هل اثبتت كذكل الاوهام متجها حمدودة غري حملاالت املس تلزم ابلتشلك التشكيل التباس يف الضالةل

هل وال جالهل جلّ  الاكئنات خالق قدرة اىل ابلنس بة اذلرات مع النجوم تساوي الهداية الّ  ا   [.اكب هللا هو ا 
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 حال الاسف مع ولكن ابسهاب الاخرية املرتبة هذه مضمون ابني ان اود كنت

 اعرتى اذلي والضعف الاعتباطي، التحمك من النامج والضيق العنت ذكل دون

 الاكتفاء اىل اضطررت ذلا. املؤملة الامراض عن فضال   التسمم من جسمي

 .مضموهنا اىل جدا   قصرية ابشارات

 غري الفرد جلوهرا والفلسفة الالكم عمل يف علهيا تطلق اليت - اذلرة يف عظمي قرأآن كتب لو كام: تعين ويه

آن ايضا   وكتب مهنا، اصغر يه اليت االثري بذرات - لالنقسام القابل  السموات حصائف يف أآخر عظمي قرأ

 واجعازا   جزاةل بأ قل ليس الفرد ابجلوهر املكتوب القرأآن ان فالشك بيهنام، قورن مث والشموس، ابلنجوم

 ان كذكل. هجة من جزاةل منه اكرث هو ورمبا ات،السمو  وجه مّجل اذلي والكبري العظمي القرأآن من وابداعا  

هَرة جنم دّريّ  من وصنعة جزاةل بأ قل ليست الزهرة ورد  ابداعا   اكرث املكروب بل الفيل من ادىن المنةل وال الز 

 ان مبعىن. الاكئنات خالق قدرة اىل ابلنس بة النخةل من اجعب العجيبة بفطرهتا والنحةل خلقة الكركدن من

 مجيعا ، ويبعهثم احلرش صعيد عىل الناس جيمع واحدة نفسا   يبعث واذلي احليواانت، مجيع خيلق النحةل خالق

 لك يف احلرش من الامنذج الوف مئات تشاهد كام ، شئ القدرة تكل عىل يصعب فال. حامت   وس يحرشمه

 .اعيننا امام ربيع

 :هو اخملترص وحفواها الاخرية العربية امجلةل ومضمون

 يف الوجود اىل املوجودات ولظهور املذكورة، للمراتب الراخسة الثابتة ابحلقائق جلهلهم الضالةل اهل ان

 تشلّكها مع القدرة، مطلق قدير صانع بقدرة واجيادها تشكيلها علهيم التبس فقد والسهوةل، الرسعة منهتى 
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 يف اذ.والاذهان الاوهام متّجها حمدودة غري وحماالت خرافات ابواب النفسهم فاحتني بنفسها، ووجودها

 يبرص وبرصا   وعلام   شئ لك صنع عىل قادرة قدرة يح اكئن ذرات من ذرة لك اعطاء يلزم - مثال   - احلاةل تكل

آلهة قبول اىل اضطروا أ حد واحد ال هل قبوهلم بعدم اهنم اى. شئ لك  مذههبم، حسب اذلرات بعدد أ

 .هجمن سافيل اسفل اىل ادلخول مس تحقني
#705 

 وعقوهلم السلمية قلوهبم اىل الرصينة واحلجج السابقة للمراتب القوية احلقائق منحت فقد الهداية اهل اما

 اطمئنان وبلك والش هبة بالريب اعتقدوا حىت اليقني، بعني وتصديقا   قواي   وامياان   قاطعة اتمة قناعة الصائبة

 هذه امامنا نشاهد حيث الالهية، القدرة ازاء واكبه شئ واصغر واذلرات، النجوم بني فرق ال انه قلب

 كنفس   االّ  والبعثمك خلقمك ما)  الكرمية الآية دعوى تصدق مهنا جعيبة صنعة فلك. العجيبة اخمللوقات

 بدوران وحنن  اكب، هللا: احلال بلسان وتقول. احلقيقة وحمض احلق عني هو حمكها ان وتشهد.  (واحدة

 هو حمكها ان ونشهد وقناعتنا قوتنا بلك الكرمية لآيةا هذه حمك مصدقني اخمللوقات بعدد اكب هللا: نقول

 .لها المنهتى  حبجج نفسها واحلقيقة احلق عني

 (احلكمي العلمي انت انك علمتنا ما االّ  لنا العمل س بحانك)

 للعاملني رمحة   ارسلته من عىل وسمل صلّ  اللهمّ 

 العاملني رّب  هلل وامحلد

*  *  * 
#706 

مِ  نِ  هللا بِس  مح  حميِ ال  الرَّ  رَّ

 رحمي، اي رمحن، اي هللا، اي

 قدوس اي. عدل اي حمك، اي قيوم، اي يح، اي فرد، اي

 هذه بطبع قاموا اذلين ادخل الاعظمص، الرسول وبكرامة البيان املعجز القرأآن وحبرمة الاعظم الامس حبق

آمني..  الابدية والسعادة الفردوس جنة امليامني ومعاونهيم اجملموعة  .أ

آمني.. وابدا   دوما   والقرأآن الاميان دمةخ يف ووفّقهم  . أ

آمني.. "املكتوابت" كتاب حروف من حرف للك حس نة أ لف حس ناهتم حصيفة يف واكتب  .أ

آمني. ".النور رسائل" نرش فـي والاخـالص والـدوام الــثبات الـهيـم وأ حســن  أ
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آمني. .حس نة الاخرة ويف حس نة ادلنيا يف النور طالب مجيع أآت! الرامحني ارمح اي  . أ

آمني.. والانس اجلن ش ياطني رش من واحفظهم  .أ

آمني.. سعيد الـضعيف العاجز العبد هذا ذنوب عن واعف  أ

 النور طالب مجيع اب مس

 النوريس سعيد

*** 
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