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مقدّمة)*(

اسNتُه ّلت فNNترةُ مNNكوث حNNضرة بNNهاء اهلل مNNنف ّيا ً فNNي الNNعراق ،لNِ Nع ٍ
قد مNNن الNزّمNNن ،بNNظروف صNNعبة لNNلغايNNة
انحNدرت فNيها مNق ّدرات الّ NدعNوة الNبابّ Nية إلNى أدنNى مسNتويNاتNها بNي َد أ ّن تNلك الNفترة قNد شهNدت أيNضاً
بلور الNتّدريNNجيّ لNNلقوى املNNعنو ّيNNة الNNكامNNنة فNNيها ،وا ّلNNتي بNNلغت ذروتَNNها مNNع إعNNالن حNNضرة بNNهاء اهلل
الNت ّ َ
لNرسNالNته الNعاملNيّة سNنة 1863م فNأثNناء تNلك األعNوام العشNرة ،ومNن مNديNنة بNغداد بNالتّحNديNد ،تNألأل –
Nسناء ،مNNوجً Nة بNNعد مNNوجNNة،
عNNلى حّ Nد تNNعبير حNNضرة ولNيّ أمNNر اهلل شNNوقNNي أفNNندي – "الNNق ّوة واملجNNد والّ N
حتس NNب ،وانتش NNله م NNن وه NNدة
ف NNأخ NNصبت م NNن ج NNدي NNد ذل NNك ال ّ Nدي NNن امل NNتهال NNك ]ال NNباب Nيّ[ م NNن ح NNيث ال يُ َN N
الNغموض والNنّسيان ومNنها فNاضNت ،ل َ
Nيل نNهار ،وبNق ّوة مNتزايNدة ،أولNى فNيوضNات الNظّهور ا ّلNNذي ُقّ Nدر
له أن يفوق ظهور حضرة الباب في مداه وق ّوته ال ّدافعة ،وفي ضخامة كتبه

وتنوعها")(1

ّ

Nب بNالNعربNيّة يُNعرف ﺑ"جNواهNر
كNان مNن جNملة بNواكNير تNلك الNفيوضNات الNنّازلNة مNن قNلم الNعزّة لNو ٌح مسه ٌ
Nضمن مNوضNوعNات تّ Nم تNفصيلها كNذلNك بNالNفارسNيّة – مNن خNالل شNئون الNنّزول املNتن ّوعNة
األسNرار" ،ت ّ
السNبعة وكNتاب اإليNقان؛ وهNما األثNران الNخالNدان الّ Nلذان وصNف حNضرة ولNيّ
– فNي ك ٍّNل مNن الNوديNان ّN N
أمNر اهلل األ ّول بNأنّNه أعNظم أثNر عNرفNانNيّ لNحضرة بNهاء اهلل ،كNما وصNف الNثّانNي بNأنّNه كNتابNه األبNرز فNي
الNNعقائNNد ويُNNمثّل لNNوح جNNواهNNر األسNNرار واحNNدا ً مNNن تNNلك "األلNNواح الNNعرب Nيّة" ا ّلNNتي أشNNار إلNNيها كNNتاب
اإليقان)(2

تُNعتبر فNكرة "الNتّبديNل أو الNتّح ّول" مNن املNوضNوعNات املNحوريّNة ا ّلNتي يNشير إلNيها حNضرة بNهاء اهلل فNي
Nري يNختلف ع ّNما كNان مNتو ّقNعا ً وقNد ذكNر
هNذا الّ Nلوح املNبارك ،وهNي تNعني رجNعة املNوعNود فNي ثNوب بش ّ
حNNضرة بNNهاء اهلل ذلNNك فNNي مNNالحNNظة تNNمهيديّNNة كNNتبها فNNوق األسNNطر االفNNتتاحNيّة للمخNNطوطNNة األصNNليّة
بقوله العزيز:
Nدي املNNوعNNود إلNNى عNNليّ
" ُكNNتبت هNNذه الNّ NرسNNالNNة إجNNابً Nة لNNسائNNل كNNان قNNد اسNNتفسر عNNن كNNيف ّية تNNح ّول املهّ N
Nبيان طNNائٍ N
Nسؤال لِ N
Nفة مNNن
محNّ Nمد ]اسNNم حNNضرة الNNباب[ فNNاسNتُغ ّلت هNNذه املNNناسNNبة ا ّلNNتي وفّNNرهNNا هNNذا الّ N
للسالكني والواصلني لو أنتم بفطرة اهلل تنظرون"
املوضوعات ،جميعها نافعٌ ومفي ٌد ّ
السNدهNي اإلصNفهانNي ا ّلNذي
Nسيّد يNوسNف ّN N
Nلمح إلNيه الNفقرة اآلنNفة الNذّكNر ،فNهو ال ّ
أ ّمNا ال ّ
NسالNك ،ا ّلNذي ت ّ
كNان يNقيم آنNذاك فNي كNربNالء ،وكNان قNد عNرض أسNئلته عNلى حNضرة بNهاء اهلل مNن خNالل وسNيط ،م ّNما
أ ّدى إل NNى ن NNزول ل NNوح ج NNواه NNر األس NNرار ج NNواب Nا ً ع NNنها ف NNي ن NNفس ال NNيوم ا ّلNNذي ُعNNرض NNت ف NNيه ه NNناك ث Nّ Nمة
م NNوض NNوع NNات ه NNا ّم NNة أخ NNرى ي NNتناول NNها ل NNوح ج NNواه NNر األس NNرار م NNثل :س NNبب اإلع NNراض ع NNن األن NNبياء ف NNي
يفسNN Nر م NNعان NNي ب NNعض
ال NNعصور امل NNاض NNية ،وخ NNطر ال NNفهم الح NNرفN Nيّ ل NNعبارات ال NNكتب امل NNنزل NNة ،ك NNما ّ N

ال NN Nعالم NN Nات وال N Nنّبوءات ال NN Nواردة ف NN Nي ال NN Nكتاب امل NN Nق ّدس ) (The Bibleع NN Nن ظ NN Nهور املظه NN Nر اإلل NN Nهيّ
ماوي ،ويNNذكNNر أيNNضا ً تNNلويNNحات ضNNمن ّية إلNNى إعNNالن
Nس
الجNNديNNد ،ويNNتناول قNNض ّية اسNNتمرار الNNوحNNي الّ N
ّ
Nتطرق إل NNى دالالت م NNصطلحات رم NNز ّي NNة م NNثل ي NNوم ال NNحساب
ح NNضرة ب NNهاء اهلل ال NNوش NNيك ل NNرس NNال NNته ،وي ّ N
والسNلوك ال ّNروحNانNي فNي "حNديNقة
ّN N
Nسير
والNبعث ولNقاء اهلل والNحياة واملNوت؛ ويNعرض أخNيرا ً ملNراحNل ال ّ
الNطّلب" و"مNديNنة الNعشق والجNذب" و"مNديNنة الNتّوحNيد" و"حNديNقة الNحيرة" و"مNديNنة الNفناء" و"مNديNنة
السلوك إلى "مدينة ا ّلتي لم يكن لها من اسم ٍ وال رسم"
البقاء" حتّى ينتهي ذلك ّ
يُ NNعتبر نش NNر ل NNوح ج NNواه NNر األس NNرار ]ب NNاإلنج NNليزيّ NNة[ إن NNجازا ً له ٍ N
Nسنوات
Nدف م NNن أه NNداف مش NNروع ال ّ N
الخ NNمس ا ّلNN Nذي تّ N Nم اإلع NNالن ع NNنه ف NNي ن NNيسان 2001؛ وي NNقضي ذل NNك اله NNدف ﺑ"إث NNراء الN Nتّرج NNمات
اإلنجNNليزيّNNة لNNآلثNNار املNNق ّدسNNة" إ ّن نشNَ Nر هNNذا األثNNر املNNبارك سNNوف يNNعني الNNقارئ َ الNNغربNيّ فNNي تNNقييمه
األعNمق ملNرحNلة فNي تNاريNخ األمNر املNبارك أُفNعمت بNالNطّاقNات و ُوصNفت مNن قNبل حNضرة ولNيّ أمNر اهلل
Nتمني بNدراسNة آثNار حNضرة بNهاء اهلل
بNأنّNها "األعNوام ال ّNربNيعيّة فNي العهNد األبNهى" كNما سNيساعNد امله ّ
املNNنزلNNة عNNلى امNNتالك بNNصيرة ثNNاقNNبة تNNتم ّكن مNNن مNNشاهNNدة ال Nتّح ّقق ال NتّدريNNجي ملNNا ذكNNرتNNه تNNلك اآلثNNار
املباركة
مالحظة من النّاشر
Nص لNNوح "جNNواهNNر األسNNرار" فNNي هNNذه ال Nطّبعة يسNNتند عNNلى نNNسخة بخ Nطّ
تجNNدر اإلشNNارة إلNNى أ ّن نّ N
Nكرم املعهNد األعNلى بNإرسNالNها
NؤرخNة فNي N N Nَ 2
صNفَر 1314ﻫق ] 13ت ّNموز 1896م[ ت ّ
NقربNني م ّ
زيNن امل ّ
لN Nتُعتمد ف NNي الN Nطّبعة ا ّل NNتي ننش NNره NNا ه NNنا ،وه NNي الN Nنّسخة ا ّل NNتي اعN Nتُمدت ف NNي ت NNرج NNمة الّ N Nلوح إل NNى
اإلنجNNليزيّNNة أ ّمNNا حNNركNNات اإلعNNراب ،فNNقد تّ Nم وضُ Nعها مNNن ِقNبَ ِل الNنّاشNNر ،وال وجNNود لNNها فNNي املخNNطوطNNة
Nص الّ Nلوح إلNى فNقرات مNر ّقNNمة
املNشار إلNيها وأخNيراً ،ال بَُّ Nد مNن لNفت نNظر الNقارئNني إلNى أ َّن تNقسيم ن ّ
ص املُنْزَل بالعربيّة.
ص في ترجمته اإلنجليزيّة ،وهذا التّقسيم غير موجود في الن ّ ّ
قد ت ّم ِتبْعا ً للن ّ ّ

جواهر األسرار
Nتقرب إلNى اهلل املNقتدر الNغفّار فNهنيئا ً لNألبNرار ا ّلNذيNن يشNربNون مNن
فNي مNعا ِرج ِ األسNفار ملNن أراد أن ي ّ
هذه األنهار
هو العليّ األعلى
Nت س NNؤال NNك
Nسال NNك ف NNي ُN N
س NNبل ال NNعدل وال Nنّاظ NNر إل NNى ط NNلعة ال NNفضل ،ق NNد ب NNلغ ك NNتاب NNك وع NNرف ُ N
ي NNا أيّ NNها ال ّ N
ِ
Nتمطر عNNليك مNNن أمNNطار
Nعت سNNحاب اإلرادة لN
Nمعت لN
Nحنات قNNلبك ِفNNي سNNرادق فNNؤادك ،إذا ً قNNد ُرفْ N
وسُ N
َ
ال NNحكمة ،ل NNتأخ NNذ ع NNنك ك Nَّ Nل م NNا أخ NNذت م NNن ق ُ N
Nبل ،وت NNق ّلبك ع NNن ج NNهات ال ّ N
Nض ّدي NNة إِل NNى م NNكمن األح NNديّ NNة،
وتNصلك إلNى شNريNعة الNقدسNيّة ،لتشNرب عNنها وتسNتريNح نNفسك فNيها ويNسكن عNطشك ويNبرد فNؤادك،
وتNNكون مNNن ا ّلNNذيNNنهم كNNانNNوا الNNيوم بNNنور اهلل ملهNNتديNNن ولNNو أنّNNي فNNي تNNلك األيّNNام ا ّلNNتي أحNNاطNNتني كNNالبُ
Nفيت فNي َو ْكِ Nر س ّNري ،وأكNون مNمنوعNا ً عNن إظNهار مNا أعNطانNي اهلل مNن بNدائNعِ
األرض َو َ N
سNبُعُ الNبالد خ ُ
ب مNNن قNNام لNNدى حNNرم
Nب أ ْن أخ Nيّ َ
عNNلمه وجNNواهNNر حNNكمته وشNNئونNNات قNNدرتNNه ،ولNNكن مNNع كNّ Nل ذلNNك مNNا أحُّ N
خ Nَ Nل ف NNي رفْ NNر ِ
ال NNكبري NNاء ويُ NNري NNد أ ْن يَ ْ Nد ُ
Nحب أن ي NNطير ف NNي س NNماء ه NNذا ال Nبَداء ف NNي فج NNر
ف ال NNبقاء ،وي ُّ N
َ َ
ال NNقضاء ل NNذا أذك Nُ Nر ل NNك ب َ N
Nعض م NNا أك NNرم NNني اهلل ع Nّ Nما ت NNطي ُقه الN Nنّفوس وتح NNمله ال NNعقول ،ل NNئالّ يُ Nْ NرفَN Nعَ
ض NNوض NNا ُء امل NNبغضني وأع NNال ُم امل NNناف NNقني وأسN Nئ َ ُل اهللَ ب NNأن ي NNؤ ّي NNدن NNي ب NNذل NNك ،إذ ه NNو أرح NNم ال Nّ Nراح NNمني
NسائNNلني فNNا ْعNNل ْم بNNأ ّن لNNجنابNNك يNNنبغي بNNأن تNNف ّكر فNNي أ ّول األمNNر بNNأ ّن أمNNم املNNختلفة ا ّلNNذيNNنهم
و ُمNNعطي الّ N
NرسNNل اهلل ا ّلNNذيNNن أرسNNلهم اهلل بNNقدرتNNه وأقNNامNNهم عNNلى أمNNره
كNNانNNوا الNNيوم فNNي األرض لِ َ Nم مNNا آمNNنوا ُبN ُ N
وج NNعلهم س NNراج أزل ّ Nيته ف NNي م NNشكواة أح NNد ّي NNته ،و ِبَ N Nم أع NNرض NNوا ع NNنهم واخ NNتلفوا ف NNيهم وخ NNال NNفوا ب NNهم
Nأي جٍ N
Nهة مNNا أقNّ Nروا بNNرسNNالNNتهم وال بNNواليNNتهم ،بNNل ك NفّروهNNم وس NبّوهNNم
ونNNازعNNوا مNNعهم وحNNاربNNوا بNNهم ،وبّ N
Nساكُ Nن فNNي سNNفينة الNNحكمة،
حNتّى قNNتلوهNNم وأخNNرجNNوهNم وإنّNNك يNNا أيّNNها املNNاشNNي فNNي بَNNيداء املNNعرفNNة والّ N
لNوال تNعرف س ّNر مNا ذكNرنNاه لNك مNا تNصل إلNى مNراتNب ِ
Nت بNموق ٍNن فNي أمNر اهلل ومNظاهNر
اإليNمان ،ولس َ
حْ Nك ِم ِه ومNخازن َوحNيه ومNعادن عNلمه ،وتNكون مNن ا ّلNNذيNن مNا جNاهNدوا فNي أمNر اهلل ومNا
أمNره ومNطالNع ُN
وجNدوا رائNحة ِ
اإليNمان مNن ُق ُNمص اإليNقان ،ومNا بNلغوا إلNى مNعارج الNتّوحNيد ومNا وصNلوا إلNى مNدارج
ال NتّفريNNد فNNي هNNياكNNل التّحNNميد وجNNواهNNر التّجNNريNNد فNNاجه ْ Nد يNNا أخNNي فNNي مNNعرفNNة هNNذا املNNقام ِ لِ Nيُ ْك َ
شفَ
ِ
NصرهNم حNديNداً ،لتشهَ Nد جNراثNيم الNجبروت وتَNطَّلِعَ
الNغطا ُء عNن وجNه قNلبك وتNكون مNن ا ّلNذيNن َجَ Nع َل اهلل ب َ
بNأسNرار املNلكوت ورمNوزات الNهويّNة فNي أراضNي الNنّاسNوت ،وتَ ِ
Nص َل إلNى مNقام ا ّلNذي مNا تNرى فNي َ
خْ Nلق
ٍ
Nلما ب NNلغ األم NNر إل NNى ه NNذا
Nفاوت ،وال ف NNي َN
ال Nّ Nرح NNمن م NNن ت N
خ ْ Nلق ال ّ N
Nسموات واألرض م NNن فُ Nطُ ْو ٍر ) (3دف ّ N
خ ِ
املNN Nقام األ َ ْو َع ِ N Nر األعNN Nلى وهNN Nذا الNّ N NرمNN Nز ال َ N N
Nرف بNN Nأ ّن هNN Nؤالء األمNN Nم مNN Nن الNN Nيهود
شن األسNN Nنى ،فNN Nاعْ N N
وال Nنّصارى مل ّNNا م NNا ع NNرف NNوا ل NNحن ال NNقول ،وم NNا ب NNلغوا إل NNى م NNا وع NNده NNم اهلل ف NNي ك NNتاب NNه ،أن NNكروا أم NNر اهلل
Nحجة ب NNنفسها وم NNا
س ِ Nل اهلل وأن NNكروا ُ N
وأع NNرض NNوا ع NNن ُر ُN N
Nججَ اهلل ،وإنّ NNهم ل NNو ك NNان NNوا ن NNاظ NNري NNن إل NNى ال ّ N
حَ N
ه َNمجٍ ُرعNاع ٍ مNن عNلمائNهم ورؤسNائNهم ،لNبلغوا إلNى مخNزن الهNدى ومNكمن الNتُّقى ،وشNربNوا
اتّNبعوا ك ّNل َN
السNNبحان وحNNقيقة الNّ NرضNNوان وإنّNNهم مل ّNNا مNNا
Nحيَوان فNNي مNNديNNنة الNّ NرحNNمن وحNNديNNقة ّ N
مNNن مNNاء الNNحيّ الَ N

Nح ّجة بNNعيونNNهم ا ّلNNتي َ
خَ Nلقَ اهلل لNNهم بNNهم ،وأرادوا بNNغير مNNا أراد اهلل لNNهم مNNن فNNضله بَ ُ Nعدوا
شهNNدوا الُ N
ع NNن رفْ NNر ِ
ف ال NNقرب و ُمNِ Nنعوا ع NNن ك NNوث NNر ال NNوص NNل وم NNنبع ال NNفضل ،وك NNان NNوا ف NNي ح NNجبات أن NNفسهم م Nيّتني
َ َ
ٍ
Nح ْو ِل اهلل وقّ NوتNه حNينئذ أَذ ُ Nك ُNر بNعض مNا ذكNره اهلل فNي كNتب الNقبل ،وعNالئَ Nم ظNهورات األحNديّNة
وإنّNي ِNب َ
Nصبح األزلNيّة ،وتNNشاهNNد هNNذه الNنّار املشNNتعلة
فNNي هNNياكNNل األنNNزعNيّة ،لNNتعرف مNNقام الفجNNر فNNي هNNذا الّ N
سٍ N
Nدرة ال شNNرق ّ Nية وال غNNرب ّ Nية) (4وتNNفتحَ عNNيناك فNNي وصNNولNNك إلNNى مNNوالك ،و َيNْ Nمذُقَ قNNلبُك مNNن نَ ْ Nعماء
فNNي ِ N
Nتصك ب NNذل NNك ،وج NNعلك م NNن ا ّلNNذي NNنهم
امل NNكنون NNة ف NNي ه NNذه األوع NNية املخ NNزون NNة ،وت NNشكر اهلل ر ّب NNك ف NNيما اخ ّ N
كNانNوا بNلقاء ربّNهم مNوقNنون هNذا صNورة مNا نُNزّل مNن ق ُ
سNفْ ِر األ ّول؛ فNيه يَNذْ ُكNرُ
Nبل فNي إنNجيل املNتّى فNي ِN
NلحبالNى واملNرضNعات فNي تNلك األيّNام﴾ (5)،إلNى أنْ
عNالئَ Nم ظNهور ا ّلNNذي يNأتNي بNعده ويNقول﴿ :الNويNل ل َ
تََ Nغ َّن الNورقNاء فNي قNطب الNبقاء َ ويَْ Nد َلNعَ دي ُNك الNعرش فNي شجNرة الُ Nقصوى وسNدرة املNنتهى ويNقول﴿ :
ولNلوقNت مNن بNعد ضNيق تNلك األيّNام تُNظلِم ال َّ
Nب تNتساقNط مNن
Nش ُ
Nقمر ال يُNعطي ضNوئ َNه ،والNكواك ُ
مس وال ُ
Nسماء ،وي NNنوح ح ٍ N
Nسماء ،و ُق ّ Nواةُ األرض َت NNر َت Nجُّ ح ٍ N
Nينئذ ك Nلّ
Nينئذ يظه NNر ع NNالم ُ Nة اب NNن اإلن NNسان ف NNي ال ّ N
ال ّ N
ْ
Nسماء م NNع ق ّ Nو ٍ
اة ومج Nٍ Nد ك NNبير ،ويُ NNرس NNل
ق NNبائ NNل األرض ،ويَ Nَ Nر ْو َن اب َ Nن اإلن NNسان آت NNيا ً ع NNلى س NNحاب ال ّ N
السافور العظيم﴾ ) (6انتهى
مالئكته مع صوت ّ

س Nفْ ِر ال NثّانNNي فNNي إِنNNجيل امل ُ ْNر ُقNNس ،فNNيما يNNتك َّل ُم حNNمامNNة الNNقدس ،فNNيقول بNNأ َّن ﴿فNNي تNNلك األ ّيNNام
وفNNي ِ N
ضNNيق لNNم َي ُ Nك ْن مNNثله مNNن ال Nبَ ْد ِو ا َّلNNذي خNNلق اهلل إلNNى اآلن وال يNNكون﴾) (7انNNتهى وبNNع ُد تَ ِ Nر ّن بNNمثل مNNا
ر َّنNت مNن ق ُ
سNفْ ِر الNثّالNث فNي إنNجيل
Nبل مNن دون تNغيير وال تNبديNل ،وكNان اهلل عNلى مNا أقNول وكNيل وفNي ِN
Nات فNي ال َّ
Nشمس والNقمر والNنّجوم ،وتحNدث عNلى األرض ضNيق األمNم مNن هNول
الّ NلوقNا يNقول﴿ :عNالم ٌ
Nسحاب مNNع
Nسماء ،ويNNضطرب ،ويNNنظرون ابNNن اإلنNNسان آتNNيا ً فNNي الّ N
صNNوت البحNNر وال Nزّالزل وقNNواةُ الّ N
ٍ
ق ّو ٍ
ومجد عظيم وإذا رأيتم هذا ك َّل ُه كائنا ً اعلموا أ َّن ملكوت اهلل قد اقتربت﴾) (8انتهى
اة
سN Nفْ ِر ال Nّ Nراب NNع ف NNي إن NNجيل ال NNيوح Nنَّا ي NNقول﴿ :اذا ج NNاء امل ُ NNعزّي ا ّل NNذي أرس NNله إل NNيكم رو ُح ال NNحقّ
وف NNي ِN
اآلت NNي م NNن ال NNحقّ  ،ف NNهو يشه NNد ل NNي وأن NNتم تشه NNدون﴾) (9وف NNي م NNقام ٍ آخ NNر ي NNقول﴿ :وإذا ج NNاء روحُ
كNNركNNم ك َّ Nلما قNNلت لNNكم)(10
الNNقدس امل ُNNعزّي ا ّلNNذي يُNNرسNNله ربّNNي بNNاسNNمي ،فNNهو يُNNع ّلمكم كNّ Nل شNNيء ويNNذ ّ
Nلت لNNكم
واآلن فNNإنّNNي ُمNNنطلِقٌ إلNNى َمNNن أرسNNلني ،ولNNيس أح ٌ Nد مNNنكم يNNسئلني إلNNى أيNNن أذهNNب ألنّNNي قُ N
)(11
Nير ل NNكم أن أن NNطلق ألنّ NNي إ ْن ل NNم
ه NNذا﴾ وف NNي م NNقام ٍ آخ NNر ي NNقول﴿ :إنّ NNي أق NNول ل NNكم ال NNحقَّ ؛ إنَّ NNه خ ٌ N
أن NNطلقْ َلْ N Nم يَ ِ N
Nطلقت أرس NNلتُه إل NNيكم﴾﴿ (12)،ف NNإذا ج NNاء روح ال NNحقّ ذاك ف NNهو
Nأتُ N Nك ُم امل ُ NNعزّي ف NNإذا ان N
ُ
يرشدكم إلى جميع الحقّ ألنّه ليس ينطق من عنده بل يتك ّلم بما يسمع ويخبركم بما يأتي﴾)(13
ه NNذا ص NNورة م NNا نُN Nزّل م NNن ق ُ N
Nتصرت ،ول NNو أري NNد أن أذك NNر
Nبل ،وإنّ NNي ف NNواهلل ا ّل NNذي ال إل NNه إالّ ه NNو الخ N
ُ
السNلطنة َلNتُمأل األوراق واأللNواح مNن قNبل أن
كNلمات األنNبياء فNيما نُNزّل مNن جNبروت الNعظمة ومNلكوت ّN N
Nرت لNNك
NصحائNNف َ NملNNوجNNود ومNNذكNNور بNNمثل مNNا ذكُ N
أصNNل إلNNى آخNNرهNNا وفNNي كNّ Nل ال NزّبNNرات واملNNزامNNير والّ N
لت وإنّNNي لNNو أريNNد أن أذكNNر كّ Nلما نُNزّل مNNن
Nص ُ
وألُ N
Nقيت عNNليك ،بNNل أعNNلى وأعNNظم عNNن كNّ Nل مNNا ذكُ N
Nرت وفّ N

قُ N
نت لNNك لNNئالّ
تكسNNل فNNي
ِN
Nتفيت بNNما بNيّ ُ
Nبل ألقNNدر بNNما أعNNطانNNي اهلل مNNن بNNدائNNع عNNلمه وقNNدرتNNه ،ولNNكن اكُ N
Nزن وال كٍ N
سNفَرك وال تNNنقلب عNNلى َعNِ Nقبَيْ َك ،ولNNئالّ يNNأخNNذك مNNن حٍ N
ب وال مNNن ٍّ
Nص ٍ
ذل وال مNNن
َN
Nدورة وال مNNن نََ N
ُلُ Nغ ْو ٍ
Nصف ث ّ Nم ف ّ Nكر فNNي تNNلك الNNعبارات املNNتعالNNيات ،ث ّ Nم اسNNئل عNNن ا َّلNNذيNNن َي َّ Nد ُعْ Nو َن الNNعلم مNNن
ب إذا ً فNNأنN
ْ
دون بN Nيّ ٍ
Nمس ال NNعلم
نة م NNن ع NNند اهلل وال ُ N
حّ N
Nجة م NNن َلُ N Nدنُْ N Nه ،وغ NNفلوا ع NNن ت NNلك األيّ NNام ا ّل NNتي أش NNر َق NNت ش ُ N
والNحكمة عNن أفNق األلNوهNيّة ،وتُNعطي ك َّNل ذي حNقٍّ حّ Nقه وك َّNل ذي َقْ Nد ٍر مNقداره ومNقامNه مNا يNقولNون فNي
هNذه اإلشNارات ا ّلNتي ذُ ِهَ Nل ِ
ت ال ُ
س ِNت َر فNيها
فوس املNق ّدسNة عNن عNرفNان مNا ُN N
Nعقول عNن إدراكNها وحNارت الNن ّ ُ
مNNن حNNكمة اهلل الNNبالNNغة وعNNلم اهلل املNNودعNNة؟ إ ْن يNNقولNNون هNNذه الNNكلمات مNNن عNNند اهلل ولNNم يNNكن لNNها مNNن
تNأويٍ Nل وتNكون عNلى ظNاهNر الNقول فNي ظNاهNر الNظّاهNر ،فNكيف يNعترضNون عNلى هNؤالء الNكفرة مNن أهNل
وفسNروا لNهم عNلمائُهم عNلى ظNاهNر الNقول ،لNذا
الNكتاب؟ ألنَّNهم ملّا شهNدوا فNي كNتابNهم مNا ذكNرنNاه لNكN Nّ ،
م NNا أق Nّ Nروا ب NNاهلل ف NNي م NNظاهN Nر الN Nتَّوح NNيد وم NNطال NNع الN Nتَّفري NNد وه NNياك NNل التَّج NNري NNد ،وم NNا آم NNنوا ب NNهم وم NNا
Nشمس وتNساقَ N
أطNاعNوهNم ،ألنّNهم مNا شهNدوا بNأن تNظل َم ال َّ
Nسماء عNلى وجNه األرض،
ط الNكواكNب مNن ال ّ
NرسNNلني ب NNل مل ّNNا
وت NNنزل ّ Nن امل NNالئ NNكة ع NNلى ظ NNاه NNر ال NNهيكل ع NNلى األرض ،ل NNذا اع NNترض NNوا ع NNلى ال Nنّبيّني وامل N َ N
وجNNدوهNNم مNNخالNNفا ً لNNديNNنهم وشNNرائNNعهم وردوا عNNليهم مNNا أسNNتحيي أن أذكNNر لNNك مNNن الNNكذب والNNجنون
ٍ
البصر في القرآن لتجد َّ
والكفر و ّ
يومئذ إلى
كل ذلك وتكون فيه من العارفني ومن
الضالل فأرجع
َ
حٍ N
Nينئذ يNNنتظرون هNNذه الNNفئ ُة ظNNهورات مNNا عNNرفNNوا مNNن عNNلمائNNهم وأيNNقنوا مNNن فNNقهائNNهم ،ويNNقولNNون :مNNتى
حُ N
Nجتهم
Nض ْو َن ُ N
تظه NNر ه NNذه ال NNعالم NNات إنّ Nا ح NNينئذ آلم NNنون ول Nو ك NNان األم NNر ك NNذل NNك ،ك NNيف أن NNتم تَ ْ Nد َ N
حّ N
Nحتجون بNهم فNي أمNر ديNنهم ومNا عNرفNوا مNن كNتبهم وسNمعوا مNن صNناديNدهNم؟
وتُNبطلون بNرهNانَNهم وت ّ
Nسمون NNها ب NNاإلن NNجيل وينس NNبون NNها
Nدي ه NNذه ال NNفئة وي ّ N
وإن ي NNقول NNون ه NNذه األس NNفار ا ّل NNتي ت NNكون ب NNني ي ْ N
ُ
Nعطيل الNNفيض عNNن مNNبدء الNNفيّاض،
Nت مNNن عNNند اهلل ومNNظاهNNر نNNفسه ،يNNلز ُم تN
بNNعيسى بNNن مNNريNNم مNNا نَNزَ َلْ N
Nحجة م NNن ع NNند اهلل ب NNال NNغ ًة ع NNلى ع NNباده ،ول NNم ت NNكن ال Nنّعمة ك NNام NNل ًة وال ال NNعناي NNة مش NNرق ً Nة وال
ول NNم ت NNكن ال ّ N
Nبأي ش ٍ N
Nحتَجُّ اهللُ ب NNهم ي NNوم
Nيء يَ ْ N
ال Nّ Nرح NNمة واس NNع ًة ،ألنَّ NNه مل ّNNا ُر ِف NNع ع NNيسى إل NNى ال ّ N
ورف Nعَ ك NNتاب NNه ،ف ّ N
Nسماء ُ
الNقيمة ويNع ّذبNهم ،كNما هNو املNكتوب مNن أئ ّNمة الّ NديNن واملNنصوص مNن عNلماء ال ّNراشNديNن إذا ً فّ Nكر فNي
ُ
تتوجه
تركض وإلى من
تفر وإلى َمن
وبأي
ّ
ّ
نفسك؛ ملّا تشه ُد األمر كذلك ،ونشه ُد كذلك ،من أين ُّ
Nأي أمNر تNنتهي أمNرك
Nأي سNاعNة تNنوم وب ّ
Nأي صNراط تسNتقيم وب ّ
Nأي فNراش تجNلس وب ّ
أرض تNسكن وب ّ
Nأي شNN Nيء تش ّ N Nد عNN Nروةَ ديNN Nنك وحَ N N
Nبل طNN NاعNN Nتك؟ ال فNN Nوا ّلNN Nذي تج ّ N Nلى بNN NالNN NوحNN Nدان ّ N Nية َوتَ َ
ش َّهَ N Nد لNN Nنفسه
وبّ N N
ب NNال NNفردان ّ Nية ،ل NNو يح NNدث ف NNي ق NNلبك َق Nبَسا ً م NNن ن NNار م NNحبّة اهلل ،م NNا ت NNنو ُم وم NNا ت NNسكن وم NNا ت NNضحك وم NNا
تسNNتريNNح ،بNNل تَNِ Nف ُّر إلNNى ُق َ Nلل الNNجبال فNNي سNNاحNNة الNNقرب والNNقدس والجNNمال ،وتNNنوح َNك Nن َ ْوح ِ الNNفاقNNديNNن
وتNNبكي َكNبُكاء املشNNتاقNNني ،وال تNNرجNNع إلNNى بNNيتك ومح ّ Nلك إالّ بNNأن يNNكشف اهلل لNNك أمNNره وإنَّNNك أنNNت يNNا
Nعرف ه NNذه
أيّ NNها امل NNتعارج إل NNى ج NNبروت اله NNدى وامل NNتصاع NNد إل NNى م NNلكوت الN Nتُّقى ،ل NNو ُت NNري NNد أن ت َ N
اإلشNNارات الNNقدسNيّة وتشهَ Nد أسNNرار الNNعلميّة َو َتَّ N
طلِعَ عNNلى كNNلمة الNNجامNNعة ،ال بّ Nد لNNجنابNNك أن تNNسأل
ك َّNل ذلNك وكّ Nلما يَِ Nر ُد عNليك فNي أمNر مNبدئNك و َNمNعادك عNن ا َّلNذيNن جNعلهم اهلل مNنبع عNلمه وسNماء حNكمته

اس يNNمينَهم عNNن
وسNNفينة سNّ Nره  ,أل ّن مNNن دون هNNذه األنNNوار املشNNرقNNة عNNن أفNNق الNNهويّNNة مNNا يNNعرفNNون الNن ّ ُ
شNمائNلهم ،وكNيف يNقدر ّن أن يNتعارجّ Nن إلNى أفNق الNحقايNق أو يNصل ّن إلNى مخNزن الّ NدقNائNق! إذا ً نNسأل
اهلل بNأن يُ ِ
NرشNحة ويُNن ِزلNنا فNي هNذه
NدخNNلنا فNي هNذه الNبحور املNتم ّوجNة ويش ّNرفNنا إلNى هNذه األرواح امل ّ N N
ع ع NNن ه NNياك NNلنا كّ N Nلما أخ NNذن NNا م NNن ع NNند أن NNفسنا ،ونخ NNلعَ ع NNن أج NNسادن NNا كN Nلّ
امل NNعارج اإلل NNهيّة ،ل NNننز َ
لبسنا اهلل مNن ُق ُNمص عNنايNته وأثNواب هNدايNته ،ويNدخَ Nلنا
األثNواب الNعاريNة ا ّلNتي سNرقNنا عNن أمNثالNنا ،لُ Nي َ
ف ك ّNل الNعلوم قNبل أن يNلتفت إلNى أسNرارهNا ،ويNعرف كNلّ
فNي مNديNنة الNعلم ا ّلNذي مNن دخNل فNيها َلَ Nي ْع ِر ُ
Nورق NNت م NNن
ال NNعلم وال NNحكمة م NNن أس NNرار ال Nّ Nرب NNوب ّ Nية امل NNودع NNة ف NNي ك NNنائ NNز الخ NNليقه م NNن أوراق NNها ا ّل NNتي ت ّ N
خNلِق فNيها و ُقّ Nدر لNها وإنّNي ،فNواهلل املNهيمن املNقتدر
أشNجارهNا فسNبحان اهلل مNوجNدهNا و ُNمNبدعNها ع ّNما ُN
خNلقت عNن يNمني الNقدرة والNق ّوة َلNتَرى مNا ال رأى أحٌ Nد مNن
الNقيّوم ،لNو أ ُ ِريَNن َّ َك أبNواب هNذه املNديNنة ا ّلNتي ُN
Nفس دونNك ،وتNعرف غNوامNض الّ Nدالالت َو ُمْ Nع ِ
ضالت اإلشNارات ،و ُتNبَ ْر َهNنُ
قNبلك ،وتشهNد مNا ال شهNدت ن ٌ
لNNك أسNNرار الNبَ ْدئNيّة فNNي نNNقطة الِ َ N
ار لNNك نNNورا ً وعNNلما ً ورحNNم ًة،
Nور و ُتNNجعل الNن ّ ُ
ختْميّة ،وتسهNNل عNNليك األمُ N
وت NNكو َن ف NNي ب NNساط ال NNقدس َملِ NNن املس NNتري NNحني وم NNن دون ذل NNك ،ك Nّ Nل م NNا أل NNقيناك م NNن ج NNواه NNر أس NNرار
أبحNر
Nعرف رشNحا ً مNن طَNمطام ُ N
الNحكمة فNي غNياهNب هNذه الNكلمات املNباركNة ال ّNروحNيّة ،مNا تNقدر أن ت َ
ال NNعلم و َقNNمقام أَنْ ُهِ N Nر ال NNعزّ ،وت NNكو َن م NNن إص NNبع ال NNهويّ NNة ع NNلى ق NNلم األح NNديّ NNة ف NNي أ ّم ال NNكتاب ب NNالجه NNل
مNN Nكتوب N Nاً ،ولNN Nن تحNّ N Nل لNN Nك حNN Nرف N Nا ً مNN Nن الNN Nكتاب وال كNN Nلمات آل اهلل) (14فNN Nي أسNN Nرار امل َN Nبْ َد ِء واملNN Nآب إذاً
Nصف يNNا أ ّيNNها الNNعبد ا ّلNNذي مNNا رأيNNناك فNNي ال ّ N
ظاهNNر ولNNكن وجNNدنNNا ح Nبّك فNNي الNNباطNNن ،ث ّ Nم اجNNعلْ
فNNأنN
ْ
Nدي ا ّلNذي إنَّNك إ ْن لNن تNراه إنّNه هNو يNراك ،وإنَّNك إ ْن لNن تNعرفNه إنَّNه هNو يNعرفNك هNل يNقدر
مNحضرك بNني ي ّ
يفس NNر ت NNلك ال NNكلمات ب NNدالئ NNل م NNت َق ٍ
نة وب NNراه NNني واض NNحة وإش NNارات الئ NNحة ع NNلى َقْ N Nدر ا ّل NNذي
أحٌ N Nد أن ّN N
Nس ُك ُن فNNؤا ُد املِ N
NخاطNNب؟ ال فََ Nوا ّلNNذي نNNفسي بNNيده ،لNNن يNNقدر أحٌ Nد أن يشNNرب
NسائNNل َ ويَْ N
Nلب الّ N
يسNNتريNNح قُ N
حNَ Nم َّرةِ
رشNNحا ً مNNنها إالّ َمْ Nن يNNدخNNل فNNي ظNّ Nل هNNذه املNNديNNنة ا ّلNNتي بُNNنيَت أركNNا ُنNNها عNNلى جNNبال الNNياقNNوت امل ُ ْN
طNيْ ِ
NكرمNة ومل ّNا ذكNرنNا
NصمديّNة وتNرابُNها مNن ِN
NدارهNا مNن زبNرجNد األحNديّNة وأبNوابُNها مNن أملNاس ال ّ
ب امل ُ
وج ُ
Nح ُج ِ
ب واألسNتار ،نNرجNع إلNى مNا كNنّا فNيه فNي مNا عNرفNنا مNن
وألNقينا عNليك مNن بNعض األسNرار مNع ال ُ
حNرِ
Nحنا عNNليك مNNن تNNم ّوجNNات أَبْ ُ N
كNNتب الَ Nقبْل لNNئالّ يَNز ََّل قNNد ُمNNك فNNي شNNيء وتNNكون مNNوقNNنا ً فNNي كNّ Nل مNNا َر َ N
شْ N
Nكتوب ف NNي ج NNميع أس NNفار اإلن NNجيل ،وه NNو ه NNذا ح NNني
Nصفات وه NNو م N
ال NNحياة ف NNي اله NNوت األس NNماء وال ّ N
ٌ
Nسموات واألرض يُNمكن أن تNزوالن
ا ّلNذي تNك ّلمت ال ّNرو ُح) (15بNالNنّور ،وقNال لNتالمNيذه﴿ :فNاعNلموا بNأ ّن ال ّ
ولNك ّن كNالمNي لNن يNزول أبNدا﴾) (16وكNان مNعلوم عNند جNنابNكم بNأ ّن املNعنى فNي هNذا الNكالم عNلى ظNاهNر
الNعبارة لNن َيُ Nد ّل إالّ بNأ ّن هNذه األسNفار مNن اإلنNجيل تNكون بNاقNي ًة بNني الNعباد إلNى أبNد الّ NدهNر وال تَNنْفَدُ
ح ّ Nدد ل NNها و ُقّ N Nدر ب NNها ي NNبقى وال ي NNفنى أب NNدا ً إذا ً ي NNا
ش Nِّ Nرع ف NNيها و ُ N
أح NNكا ُم NNها وال ي NNبيد ب NNره NNانُ NNها وك ُّ Nلما ُN N
Nصرك لNتعرف ألNحان طNيور الNهو ّيNة ونNغمات حNمامNات الNقدسّ Nية
أخNي ،ط ّNه ْNر قNلبك ونّ Nو ْر فNؤادك َو َحِّ Nد ب َ
تفسNر عNلى ظNاهNر الNعبارة لNن تNقدر
NرارهNا وإالّ لNو ّ N N
فNي مNلكوت الNبقائNيّة لNتعرف تNأويNل الNكلمات وأس َ
أن تُNثبت أ ْNم َNر مNن جNاء بNعد عNيسى ،وال تسNتطيع أن تُNلزم الNخصم وتNفوق عNلى املNعانNديNن مNن هNؤآلء

Nنسخ أب NNدا ً ول NNو تظه NNر ت NNلك
املش NNرك NNني ،أل ّن به NNذه اآلي NNة تس NNتد ّلNNون ع NNلما ُء اإلن NNجيل ب NNأ ّن اإلن NNجيل م NNا يُ َ N
ال NNعالم NNات ا ّلNNتي ك NNان NNت م NNكتوب Nا ً ف NNي ك NNتبنا ويَظه NNر ه ُ N
Nيكل امل NNعهو ُد ال بُ ّ Nد ل NNه ب NNأن ي NNحكم ب NNني ال NNعباد
بNأحNكام اإلنNجيل ،ولNو تظهNر ك ُّNل الNعالمNات املNكتوبNة فNي الNكتب ويNحكم بNغير مNا حNكم بNه عNيسى مNا
نُ ِNق ّر ِNب ِNه ومNا نNتّبعه ،أل ّن هNذا املNطلب مNن مسَّ Nلمات مNطالNبهم بNمثل مNا أنNتم تشهNدون الNيوم مNن عNلماء
ال NNقوم و ُجه NNالئ NNهم ف NNيما ي NNعترض NNون وي NNقول NNون ب NNأ ّن ال ّ N
Nشمس م NNا أش NNرق NNت م NNن امل NNغرب ،وم NNا ص NNاح
Nعض الNبالد ،ومNا ظهNر الّ Nدج ُ
Nسماء واألرض ،ومNا َغِ Nرقَ ب ُ
NسفيانNي،
Nال (17)،ومNا قNام ال ُّ
NصائNح بNني ال ّ
ال ّ
) (18ومNا ظهNر الNهيكل فNي ال ّ
Nمعت عNن واح ٍNد مNن عNلمائNهم يNقول :لNو َيظْ َهNرُ
Nشمس وإنّNي بNسمعي س ُ
ك ُّNل تNلك الNعالمNات َو َيظْ َNه ُNر قNائُ Nم املNأم ُ
Nول ويNحكم بNغير مNا نُNزّل فNي الNقرآن فNيما يNكون بNني أيNديNنا مNن
الNNفروع لNNنكذّبNNه ونNNقتله ومNNا نُNِ Nق ّر بNNه أبNNداً ،وأمNNثال ذلNNك عNّ Nما يNNقولNNون هNNؤالء املNNكذِّبNNون بNNعد ا ّلNNذي قNNام
Nسموات واألرض ،وامل NNيزان نُ ِ N
Nصراط
Nصبت وال ّ N
Nصور و ُحش NNر ك Nُّ Nل َمNN Nن ف NNي ال ّ N
ال NNقيمة ونُ Nِ Nفخ ف NNي ال ّ N
ضNعت واآليNات نُNزِّلNت وال َّ
Nشمس أشNرقNت والNنّجوم طُ ِمسNت والNنّفوس بُ ِNعثت وال ّNروح نُ ِNفخت واملNالئNكة
ُو ِN N N
سِّ Nعرت ،و ُقNضي ك ّNل ذلNك وإلNى ح ٍ
Nينئذ مNا عNرف أحٌ Nد مNنهم ،كNأنّNهم فNي
صNفَّت والNجنّة أُزلNفت والNنّار ُ N
ُNN
َغَ N
Nحبَ ُر ْونَ
Nشوات NNهم م Nيّتون إالّ ا ّلNNذي NNنهم آم NNنوا ورج NNعوا إل NNى اهلل وك NNان NNوا ال NNيوم ف NNي رض NNوان ال NNقدس يُ ْ N
سُ Nل ُك ْون وك ّNل الNنّاس مل ّNا احNتجبوا بَ Nغ َ
شوات أنNفسهم مNا عNرفNوا ألNحان الNقدس ومNا
وفNي رضNى اهلل يَ ْ N
سNئَلوا عNن أهNل الNذّكNر بNعد ا ّلNNذي أ َ َمNَ Nر ُهُ Nم اهللُ بNذلNك؛ قNال وقNولNه الNحقّ ﴿ :
ش ّNموا روائNح الNفضل ومNا َ N
فNNاسNNئلوا أهNNل الNذّكNNر إ ْن كNNنتم ال تNNعلمون﴾) (19بNNل أعNَ NرضNNوا عNNن أهNNل الNذّكNNر واتّNNبعوا ّ
ّ
بNNأهNNوائNNهم ،وبNNذلNNك َب ُ Nع ُدوا عNNن رحNNمة اهلل ومNNا فNNازوا بجNNمالNNه يNNوم لNNقائNNه بNNعد ا ّلNNذي كNٌّ Nل انNNتظروا يNNوم
سNت َ ْ
سNت َ ْه ُدوا
ش َه ُدوا فNي سNبيله َو َي ْ N
ظNهوره َو َد ُNعNوا اهلل فNي الّ NليالNي واألنNهار بNأن يحشNرهNم بNني يNديNه ل ُي ْ N
Nلما جNائNهم بNآي ٍNة مNن عNند اهلل وح ّNج ٍة مNن لNدنNه كNفّروه وسNبّوه وفNعلوا بNه مNا
بهNدايNته َ و َي ْ N
سNتَن ْ ِو ُروا بNنوره ف ّ
Nينئذ َي ِ
فNعلوا عNلى مNقام ٍ ال أنNا أقNدر أن أذكNر وال أنNت تNقدر أن تNسمع ،والNقل ُم ح ٍ
Nضجُّ واملNداد يNبكي
Nسموات ،ولNو تNكشف الNحجابَ
ويNصرخ وإنّNك لNو ت ّ
Nتوجْ Nه بNسمع الNفطرة فNواهلل َلNتسمعْ ضNجيج أهNل ال ّ
عNن عNينيك لتشهْ Nد بNأ ّن الNحوريّNات َمْ Nغ ِ
Nنصعقات َويَ ْ
Nلسنَ
Nض ِربَْ Nن عNلى وجNوهNه ّن َو َ N
ات واألروا َح م
ٌ
شيّ ٌ
ج ْ
Nآه ٍ
ع NNلى وج NNه ال Nتّراب ف ٍ N
آه ع Nّ Nما ورد ع NNلى مظه NNر ن NNفس اهلل وم NNا ف NNعلوا ب NNه وب NNأح Nبّائ NNه ،ب NNحيث م NNا ف NNعل
Nآه ٍ
Nفس وال ك NNاف NNر إل NNى م NNؤم Nٍ Nن وال م NNؤم ٌ Nن إل NNى ك NNاف ٍ Nر ف ٍ N
Nفس إل NNى ن ٍ N
آه ق NNد ج NNلس
أح NNد ع NNلى أح Nٍ Nد وال ن ٌ N
ٌ
Nسوداء ،ون NNاح NNت روح ال NNقدس ف NNي رف NNارف األع NNلى ،وتهّ N Nدم NNت أرك NNان
ه NNيكل ال NNبقاء ف NNي الN Nتّراب ال ّ N
الNNعرش فNNي الهNNوت األسNNنى ،وتNNب ّدلNNت عُ N
Nيش الNNوجNNود فNNي أرض الحNNمراء ،وخNNرسNNت لNNسان الNNورقNNاء
ف لNهم وبNما اكتسNبت أيNديNهم وعNن ك ّNل مNا هNم كNانNوا أن يNعملون فNاسNتمعْ مNا
فNي جNبروت ال ّ
Nصفراء أ ُ ٍّ
Nغمات ب NNدي Nعٍ واك NNمل ت NNغر ٍ
ٍ
دات م NNنيعٍ ل NNيكون حس NNرةً ع NNليهم م NNن
غ Nنّت ال NNورق NNاء ف NNي ش NNأن NNهم ب NNأح NNسن ن N
ّ
يNوم ٍ
Nرب الNعاملNني وكNانNوا مNن ق ُ
Nلما
Nبل يسNتفتحون عNلی ا ّلNذيNن كNفروا ،ف ّ
Nئذ إلNى يNوم ا ّلNذي يNقوم الNنّاس ل ّ
جNائNهم مNا عNرفNوا كNفروا بNه ،فNلعن ُة اهلل عNلی الNكافNريNن) (21هNذا شNأنNهم َو َمNبْ َل ُغ ُه ْم فNي حNيوة الNباطNلة،
Nسعير ولNNن يجNNدوا ألنNNفسهم ال مNNن ولNيٍّ وال مNNن نNNصير وال يNNحجبك كNُّ Nل مNNا
وسُ Nي َر ُّدون إلNNی عNNذاب الّ N
الNNسامNNري)(20

ُنNزّل فNNي الNNفرقNNان ومNNا سNNمعت عNNن آثNNار شNNموس الNNعصمة وبNNدور الNNعظمة) (22فNNي تحNNريNNف الNNغالNNني
وت NNبدي NNل املتح Nّ Nرف NNني؛ م NNا ك NNان م NNقصو ُده NNم ف NNي ت NNلك ال NNكلمات إالّ ف NNي ب NNعض امل NNوارد امل NNخصوص NNة
Nغرب
املNنصوصNة ،وانّNي مNع عجNزي وفNقري لNو أريNد أن أذكNر لNجنابNك مNا هNو املNذكNور ألقNدر ،ولNكن ي ُ
Nصراط امل NNمدود ون NNغرق ف NNي إش NNارات املح NNدود ونخ NNرج ع Nّ Nما ه NNو
عN Nنّا امل NNقصود ون NNب ُعد ع NNن ه NNذا ال ّ N
س Nتَن ْ ِو ُر فNNي
املNNحبوب فNNي سNNاحNNة املحNNمود وإنّNNك أنNNت يNNا أ ّيNNها املNNذكNNور فNNي هNNذا الNّ Nرقّ املNNنشور ،وامل ُ ْN N
Nفسك عNن كNلّ
هNذه الNظُّ ُلمات الَّ NديNجور فNيما تجNلىّ عNليك مNن أنNوار الNطّور فNي سNيناء الNظّهور ،نَNزِّ ْه ن َ
مNا عNرفNت مNن ق ُ
الشNركّ Nية لتجNد رائNحة الNبقاء عNن يNوسNف الNوفNاء
Nسوئّ Nية والّ Nدالالت ّ N N
Nبل مNن إشNارات ال ُّ
ط ْ Nي ِ
Nسناء عNNن هNNذا ال ّ Nلوح ال ّ Nد ّر ّي الNNبيضاء فNNيما
وتNNكون داخ Nالً فNNي مNNصر ال َ Nعماء وتجNNد روائNNح ِ N
ب الّ N
َر َّقَ N Nم ف NNيه ال NNقل ُم م NNن أس NNرار ال Nِ Nق َدم ف NNي أس NNماء ربّ NNه ال NNعليّ األع NNلى ل NNتكون م NNن امل NNوق NNنني ف NNي أل NNواح
Nدي الNعبد حNني غNفلتك عNن ذلNك ،ال بّ Nد ملNن يُNريNد أن
الNقدس مNكتوبNا ً ثّ Nم اعNل ْم يNا أيّNها الNحاضNر بNني ي ّ
ي NNقطع األس NNفار ف NNي م NNعارج األس NNرار ب NNأن ي NNجاه NNد ف NNي ال ّ Nدي NNن ع NNلى َق ْ Nد ِر ط NNاق NNته وق NNدرت NNه ليَظه NNر ل NNه
السُ N
Nج ٌة مNNن مNNواله
ّN
Nبيل فNNي مNNناهNNج ال ّ NدلNNيل وإ ْن يَج ِْ Nد نNNفسا ً ي ّ NدعNNي أمNNرا ً مNNن اهلل ،وكNNان فNNي يNNده حّ N
مفر له إالّ بأن يتّبعه في ّ
كل ما يأمر ويقول ويحكم ،ولو يُجري على
ا ّلتي تعجز عنها العاملني ال ّ
Nسماء أو فNوق ذلNك أو تNحت ذلNك ،ولNو يNحكم بNالNتّغيير
Nسماء حNكم األرض أو عNلى األرض حNكم ال ّ
ال ّ
أو بNNال NتّبديNNل ،النّNNه اطََّ Nلعَ بNNأسNNرار الNNهويّNNة ورمNNوزات الNNغيبيّة وأحNNكام اإللNNهيّة ولNNو أ ّن كNّ Nل الNNعباد مNNن
أمNN Nم املNN Nختلفة يNN Nعملون بNN Nما ذكNN NرنNN Nا ،حٍ N N
س ُهNُ N Nل عNN Nليهم أمNُ N NرهNN Nم ،ومNN Nا يNN Nمنعهم تNN Nلك الNN Nعبارات
Nينئذ َليَ ْ
Nصفات ول NNو ع NNرف NNوا ذل NNك م NNا ك NNفروا ب NNأن ُ Nعم اهلل وم NNا
واإلش NNارات ع NNن ال NNورود ف NNي غ NNمرات األس NNماء وال ّ N
حNاربNوا مNع الNنّب ّيني ومNا جNاحNدوهNم ومNا أنNكروهNم ،وبNمثل تNلك الNعبارات تجNدون فNي الNقرآن لNو أنNتم
ص ُل بNNني املNNؤمNNن
ص اهللُ عNNبا َد ُه ويNNغربNNلنّهمَ ،ي Nفْ ُ
فNNيه تNNتف ّكرون ثNNم أعNNلم بNNأ ّن بNNمثل تNNلك الNNكلمات ُيNَ Nم ِّح ُ
Nتمسك واملNحسن واملجNرم والNتّقيّ وال ّ
Nشقيّ وأمNثال ذلNك كNما نNطق بNذلNك ورقNاء
والNكافNر واملNنقطع وامل ّ
NتركNوا أن يNقولNوا آمNنّا وهNم ال يُNفتنون﴾) (23ال بّ Nد لNلمسافNر إلNی
الNهويّNة﴿ :الNم ،أ َ َح ِN N
س َ
Nب الNنّاس أن يُ َ
ف نNNفسه عNNن كNّ Nل مNNا
اهلل واملNNهاجNNر فNNي سNNبيله بNNأن يNNنقطع عNNن كNّ Nل مNNن فNNي الّ N
Nسموات واألرض َويَُ Nك َّ
Nب ع NNليه ن NNسمات ال NNعطوف NNة ،وإذا ك NNتب ع NNلى ن NNفسه م NNا
س NNواه ل Nيُفتَح ع NNلی وج NNهه أب NNواب ال NNعناي NNة َوتَ ُهَّ N
ألNقيناه مNن جNواهNر املNعانNي والNبيان َلNNيعرف ك ّNل اإلشNارات مNن تNلك الّ Nدالالت ،ويُNن ِز ُل اهلل عNلى قNلبه
Nرف مNا سNئلتَ
َN N
سNكين ًة مNن عNنده ويNجع ُله مNن ال ّ
NساكNنني وبNمثل هNذه الNكلمات املNتشابNهات املُنزَلNة فNاع ْ
عNن هNذا الNعبد ا ّلNذي جNلس عNلی نNقطة الNذّ ّلNة ومNا يNمشي فNي األرض إالّ كNمثل غNريNب ا ّلNذي لNن يجNد
لNNنفسه ال مNNن مNNعني وال مNNن مNNونNNس وال مNNن حNNبيب وال مNNن نNNصيرا ،ويNNكون مNNتو ّكNالً عNNلی اهلل ،ويNNقول
فNي ك ّNل حNني﴿:إنّNا هلل وإنّNا إلNيه راجNعون﴾) (24وإ ّن مNا ذكNرنNا الNكلمات بNاملNتشابNهات ،هNذا لNم يNكن
إالّ ع NNند ا ّل NNذي NNن ل NNن ي NNتعارج NNوا إل NNی أف NNق اله NNداي NNة ،وم NNا وص NNلوا إل NNی م NNرات NNب ال NNعرف NNان ف NNي م NNكام NNن
ال NNعناي NNة ،وإالّ ع NNند ا ّل NNذي NNن ه NNم ع NNرف NNوا م NNواق NNع األم NNر وشه NNدوا أس NNرار ال NNوالي NNة ف NNيما أل NNقى اهلل ع NNلى
نات لNديNهم ،وإنّNهم يNعرفNون أسNرار املNودعNةَ
مات عNندهNم وك ُّNل اإلشNارات ُمNت ْ َق ٌ
Nح َك ٌ
أنNفسهم ك ُّNل اآليNات ُم ْ

فNي ُقNُ Nمص الNكلمات بNمثل مNا أنNتم تNعرفNون مNن ال ّ
Nشمس الحNرارة ومNن املNاء ال ّNرطNوبNة بNل أظهNر مNن
ذل NNك ،ف NNتعال NNى اهلل ع Nّ Nما ك Nنّا ف NNي ذك NNر أح Nبّائ NNه ،ف NNتعال NNى ع Nّ Nما ه NNم ي NNذك NNرون إذا ً مل ّNNا وص NNلنا إل NNی ذل NNك
املNNقام األسNNنىَ ،وبََ Nل ْغنا إلNNى ِذروة األحNNلى فNNيما يجNNري مNNن هNNذا الNNقلم مNNن عNNنايNNة الNNكبرى مNNن لNNدى
اهلل الNعليّ األعNلى ،أردنNا بNأن نNذكNر لNك بNعضا ً مNن مNقامNات سNلوك الNعبد فNي أسNفاره إلNی مNبدئNه،
Nرف بNأنّ
لNيكشف عNلى جNنابNك كّ Nلما أردت وتNريNد ،لNتكون ال ّ
Nحج ُة بNالNغ ًة والNنّعم ُة سNابNغ ًة فNاعNل ْم ثّ Nم اع ْ
NسالNNك فNNي أ ّول سNNلوكNNه إلNNی اهلل ال بّ Nد لNNه بNNأن َيْ Nد ُ
Nسفَر يNNنبغي
خNَ Nل فNNي حNNديNNقة الNطّلب وفNNي هNNذا الّ N
الّ N
Nسموات واألرض ،ولNم
NلسالNك بNأن يNنقطع عNن ك ّNل مNا سNوى اهلل ،و ُيNغمض عNيناه عNن ك ّNل مNن فNي ال ّ
ل ّ
يNكن فNي قNلبه ُبْ Nغ ُ
Nب أح ٍNد عNلى َقْ Nد ِر ا ّلNNذي يNمنعه عNن الNوصNول إلNی َمْ Nك َمنِ
ض أح ٍNد مNن الNعباد وال ح ُّ
حNNقٌّ بNNأن ال يفتخNNر عNNلی أحNNد فNNي كNّ Nل مNNا أعNNطاه
سNبُحات الNNجالل ولNNه َN
Nفسه عNNن ُ N
س نَ N
الجNNمال ،ويNNق ّد َ
جّ Nده وسNNعيه لNNيع ِّلمه
اهلل مNNن زخNNارف الّ NدنNNيا أو مNNن عNNلوم الNظّاهNNرة أو غNNيرهNNا ،ويNNطلب الNNحقّ بNNكمال ِN
ِ
Nير مNعنيٍ بNعباده وأحNس ُن نNاصٍ Nر ألر ّقNائNه؛ قNال وقNولNه الNحقّ :
اهلل ُ N
NكرمNته ،ألنّNه خ ُ
سNبُ َل عNنايNته ومNناهNجَ م ُ
﴿ا ّلNNذيNن جNاهNدوا فNينا لنهNديNنّهم سNبلنا﴾ (25)،وفNي مNقام آخNر﴿ :اتّNقوا اهلل يNع ّلمكم اهلل﴾) (26وفNي
NسالNN Nك ال N NتّبديNN Nالت وال N Nتّغييرات واملNN Nختلفات واملNN NتقارنNN Nات ،ويشهNN Nد عNN NجائNN Nب
Nسفر يشهNN Nد الّ N N
هNN Nذا الّ N N
سN Nبُ ِل اله NNداي NNة َوطُ Nُ Nر ِق اإلل NNهيّة ه NNذا م NNقام الN Nطّال NNبني
ال Nّ Nرب NNوبN Nيّة ف NNي أس NNرار الخ NNليقة ،ويN Nطّلع ع NNلی ُ N
والجNذْب ح ٍ
ومNعارج الNقاصNديNن وإذا اسNترقNى عNن ذلNك املNقام يَْ Nد ُ
Nينئذ تَ ُهNبُّ
َN
خNُ Nل فNي مNديNنة الNعشق
Nات ال ّ N
Nشوق ون NNفحاتُ
أري NNا ُح امل NNحبّة َوتَ ِ Nهيْجُ ن N
Nسال Nَ Nك ف NNي ه NNذا امل NNقام ج NNذب ُ N
ُ
Nسمات ال Nّ Nروح Nيّة وي NNأخ NNذ ال ّ N
الNذَّوق بNحيث لNن يNعرف الNيمني عNن ال ّ
Nصحارى عNن الNجبال وفNي كNلّ
Nبر مNن البحNر وال ال َّ
Nشمال وال ال ّ
ح NNنيٍ ي NNحترق ب NNنار االش NNتياق َو ُي ْ Nو َقُ N Nد م NNن س NNطوة ال NNفراق ف NNي اآلف NNاق وي NNرك NNض ف NNي ف NNاران ال NNعشق
Nس ُك ُن ومNNرةً يNNضطرب ،وال ُيNNبالNNي مNNن شٍ N
ح ْ Nو ِر ْيِ N
Nيء وال
َو ُ N
Nب الجNNذب؛ مNّ Nرةً يNNضحك ومNّ Nرةً يNNبكي ومNّ Nرةً َيْ N
ّ
حْ Nكم ٍ ،ويNNنتظر أمNNر مNNواله فNNي َمِ N
NبدئNNه و ُمNNنتهاه ،و ُيNNنفق روحNNه فNNي ك Nلّ
سُّ Nد ُه مNNن ُ N
يNNمنعه مNNن أم ٍ Nر وال َي ُ N
َ
Nدره ف NNي م NNقاب NNلة رم NNاح األع NNداء ،وي NNرف NNع رأس NNه ل NNسيف
ح NNني ،ويَ NNفدي ن NNفسه ف NNي ك Nّ Nل آ ْن وي NNقاب NNل ص َ N
س ُه وجسNده فNي سNبيل
الNقضاء ،بNل يَُ Nقبِّ ُل أيNدي مNن يNقتله ،ويُNنفق ك َّNل مNا لNه وعNليه لِNيَفدي روحNه ونَNفْ َ
م NNواله ،ول NNك ْن ب ٍ N
Nإذن م NNن م NNحبوب NNه ال ب NNهواء م NNن ن NNفسه وتج NNده ب NNاردا ً ف NNي الN Nنّار وي NNاب NNسا ً ف NNي امل NNاء،
ٍ
س ُه فNNي تNNلك الNNحالNNة َليجNNد حNNرارة املNNحبّة
Nس ُك ُن عNNلى كNّ Nل
أرض ويNNمشي فNNي كNّ Nل طNNريNNق ،و َمNNن يَNَ Nم ُّ
َويَْ N
مNنه ،وإنّNه يNمشي فNي رفْNر ِ
ف االنNقطاع ويNركNض فNي وادي االمNتناع ،ولNم يNزل كNانNت عNيناه مNنتظراً
َ َ
ِ
ْ
ً
ني
لبدائع رحمة اهلل ومشاهدة أنوار جماله ،فهنيئا للواصلني وهذا مقام العاشقني وشأن امل ُ ْجتَذَب ْ َ
Nسفر واسNترقNى عNن هNذا املNقام األكNبر يNدخNل فNي مNديNنة الNتّوحNيد وحNديNقة الNتّفريNد
وإذا قNطع هNذا ال ّ
Nح ُجبات والNNعبارات،
NسالNُ Nك كNَّ Nل اإلشNNارات والّ Nدالالت والُ N
وبNNساط التّجNNريNNد ،وفNNي هNNذا املNNقام يُNNلقي الّ N
Nسفر بNأ ّن املNختلِفات كّ Nلها
ويشهNد األشNياء بNعني ا ّلNتي تجّ Nلى اهلل لNه بNه بNنفسه ،ويNشاهNد فNي هNذا ال ّ
Nدة ،واإلشNارات تNنتهي إلNى ن ٍ
تNرجNع إلNى ك ٍ
Nقطة واح ٍ
Nلمة واح ٍ
Nدة ،كNما شهNد بNذلNك قNول مNن ركNب عNلی
فُْ Nل ِك الNنّار ومNشى فNي قNطب األسNفار حNتّى وصNل إلNى ِذروة األعNلى فNي جNبروت الNبقاء بNأ ّن ﴿الNعلم

نNقطة كNثّرهNا الNجاهNلون﴾ (27)،وهNذا مNقام ا ّلNNذي ذُكNر فNي الحNديNث بNأنّNي ﴿أنNا هNو وهNو أنNا إالّ أ ّنNه
هNNو هNNو وأنNNا أنNNا﴾) (28فNNي ذلNNك املNNقام لNNو يNNقول هNNيكل ال َ N
ص ُدقُ  ،ولNNو
ختْم بNNأنّNNي أنNNا نNNقطة الNNبدء َل Nيَ ْ
ي NNقول ب NNأنّ NNي أن NNا غ NNيره NNا ل NNحقٌّ  ،ول NNو ي NNقول ب NNأنّ NNي ص NNاح NNب امل ُNNلك وامل NNلكوت أو َمNNلِ ُك امل NNلوك أو س NNلطان
ال NNجبروت أو مح Nّ Nمد أو ع NNليّ أو أب NNنائ ُNNهم أو غ NNير ذل NNك َل NNيكون ص NNادق Nا ً م NNن ع NNند اهلل وح NNاك NNما ً ع NNلى
Nمعت م NNا ورد م NNن ق ُ N
Nبل ب NNأ ّن ﴿أ ّول NNنا مح Nّ Nمد وآخ NNرن NNا مح Nّ Nمد
امل NNمكنات وع NNلى ك Nّ Nل م NNا سّ N Nواه أم NNا س َ N
ت ح NNكمُ
وأوس NNطنا مح Nّ Nمد﴾ ،وف NNي م NNقام آخ NNر ب NNأ ّن ﴿كّ N Nلهم م NNن ن NNور واح NNد﴾ وف NNي ذل NNك امل NNقام َيN Nثْبُ ُ
Nات التّجNNريNNد ،وتجNNد بNNأ ّن كّ Nلهم رفNNعوا رؤسNNهم عNNن جNNيب قNNدرة اهلل ويNNدخNNلون فNNي أكNNمام
الNتّوحNNيد وآيُ N
ش ْNركٌ
رحNمة اهلل مNن غNير أن تNشاهNد الNفرق بNني األكNمام والNجيب ،والNتّغيير والNتّبديNل فNي هNذا املNقام ِ N
صNرف وكNفر مNحض أل ّن هNذا مNقام تجّ Nلي الNوحNدانNيّة وتَNح ّكي الNفردانNيّة وإشNراق أنNوار فجNر األزلNيّة
فNي مNرايNا ال ّNرفNيعة املNنطبعة وإنّNي فNواهلل لNو أذكNر هNذا املNقام عNلى َقْ Nد ِر ا ّلNNذي َقّ Nدر اهلل فNيه لNتنقطع
Nججِ املNNمكنات،
األرواح عNNن أجNNسادهNNا وتNNنزّلNNت الNNجوهNNريّNNات مNNن أمNNاكNNنها ،وتNNنصعق كNّ Nل َمNNن فNNي ُلَ N
وتNN Nنعدم كNّ N Nل مNN Nا يتحNّ N Nرك فNN Nي أراضNN Nي اإلشNN Nارات أمNN Nا سNN Nمعت ﴿ال تNN NبديNN Nل لخNN Nلق اهلل﴾؟) (29وأمNN Nا
Nرأت ﴿ولNن تجNد لNسنّته مNن تNبديNل﴾؟) (30وأمNا شهNدت ﴿مNا تNرى فNي خNلق ال ّNرحNمن مNن تNفاوت﴾؟
ق َ
Nسفينة لNم يشهNد الNتّبديNل فNي خNلق
) (31بNلى وربّNي ،مNن كNان مNن أهNل هNذه الُّ Nل ّجة وركNب فNي هNذه ال ّ
اهلل وال يNرى الNتّفاوت فNي أرض اهلل وملّا لNم يNكن الNتّبديNل والNتّغيير فNي خNلق اهلل ،فNكيف يجNري عNلى
مNظاهNر نNفس اهلل؟ فسNبحان اهلل ع ّNما كNنّا فNي وصNف مNظاهNر أمNره ،وتNعالNى ع ّNما هNم يNذكNرون أهلل
ع عNNنك
اكNNبر هNNذا البحNNر قNNد ذخNNرا وه ّ Nيج الNّ NريNNح مNNوج Nا ً يNNقذف ال ُّ Nدررا فNNاخNNلغ ثNNيابNNك واغNNرق فNNيه و َد ْ
خNرا وإنّNك أنNت لNو تNكون مNن أهNل هNذه املNديNنة فNي هNذه الُّ Nل ّجة األحNد ّيNة
السNبْحُ مفت َ N
السNبّاحNة ولNيس َّ N
NرسNNلني ك NNهيك ٍل واح NNد ون ٍ N
Nفس واح NNدة ون NNو ٍر واح NNد وروح ٍ واح NNدة ،ب NNحيث ي NNكون
َلNNترى ك Nّ Nل ال Nنّب ّيني وامل N َ N
أ ّو ُلNهم آخ َNرهNم وآخ ُNرهNم أ ّو َلNهم ،وكّ Nلهم قNامNوا عNلى أمNر اهلل وش ّNرعNوا شNرائNع حNكمة اهلل وكNانNوا مNظاهNر
نNفس اهلل ومNعادن قNدرة اهلل ومNخازن وحNي اهلل ومNشارق شNمس اهلل ومNطالNع نNور اهلل ،وبNهم ظهNرت
آيNات التّجNريNد فNي حNقائNق املNمكنات وعNالمNات الNتّفريNد فNي جNوهNريّNات املNوجNودات وعNناصNر الNتّمجيد
خ ْ Nلقُ وإل NNيهم
Nصمديّ NNات ،وب NNهم ي NNب َدء ال َN
ف NNي ذات Nيّات األح NNديّ NNات وم NNواق NNع التّح NNميد ف NNي س NNاذج Nيّات ال ّ N
يُNNعيد كNّ Nل املNNذكNNورات ،كNNما أنّNNهم فNNي حNNقائNNقهم كNNانNNوا أنNNوار واحNNدة وأسNNرار واحNNدة ،وكNNذلNNك فNNاشهNدْ
ٍ
واحد ،بل تجدهم علی لفظ واحد وكالم واحد وبيان واحد
في ظواهرهم لتعرف ك َّلهم على هيك ٍل
وإنّ NNك ف NNي ذل NNك امل NNقام ل NNو تُ NNطلق أ َّو َلNNهم ب NNاس NNم آخ NNره NNم أو ب NNال NNعكس ل NNحقٌّ  ،ك NNما نَ Nز ََل ح NNك ُم ذل NNك ع NNن
م NNصدر األل NNوه Nيّة وم NNنبع ال Nّ Nرب NNوب Nيّة ﴿ق NNل ادع NNوا اهلل أو ادع NNوا ال Nّ Nرح NNمن أيّ Nا ً م NNا ت NNدع NNوا ف َ Nل ُه األس NNماء
الNحسنى﴾ (32)،ألنّNهم مNظاهNر اسNم اهلل ومNطالNع صNفاتNه ومNواقNع قNدرتNه ومNجامNع سNلطنته ،وإنّNه جNلّ
Nظر آثNNار قNNدرة اهلل فNNي
وعNزّ بNNذاتNNه مNNق ّدس عNNن كNّ Nل األسNNماء ومNNنزّه عNNن مNNعارج الّ N
Nصفات وكNNذلNNك فNNانْ N
آفNاق أرواحNهم وأنNفس هNياكNلهم لNيطمئ ّن قNلبك وتNكون مNن ا ّلNذيNنهم كNانNوا فNي آفNاق الNقرب لNسائNريNن
ج ِّ Nد ُد ل NNك ال NNكالم ف NNي ه NNذا امل NNقام ل NNيكون ل NNك ُمNNعينا ً ف NNي ع NNرف NNان NNك ب NNارئ NNك؛ ف NNاع NNل ْم ب NNأ ّن اهلل ت NNبارك
ث ّ Nم أ ُ َ N

وتNعالNى لNن يَظْ َ Nه َNر بNكينونNيّته وال بNذاتNيّته ،لNم يNزل كNان مNكنونNا ً فNي ِقَ Nدم ِ ذاتNه ومخNزونNا ً فNي سNرمNد ّيNة
Nصفات أظهNNر
Nلما أراد إظNNهار جNNمالNNه فNNي جNNبروت األسNNماء وإبNNرازجNNاللNNه فNNي مNNلكوت الّ N
كNNينونNيّته ،فّ N
األنNبيا ُء مNن الNغيب إلNى ال ّ
Nشهود لNيمتاز اس ُNمه الNظّاهNر مNن اسNمه الNباطNن ،ويظهNر اس ُNمه األ ّول عNن
Nكل ش ٍ
Nيء مNحيط﴾)(33
واآلخNر والNظّاهNر والNباطNن وهNو ب ّ
اآلخNر لِNيَ ْك ُم َل ال ُ
ِN
Nقول بNأنّNه ﴿هNو األ ّول
ِN
اسNمه
وجNعل مNظاهNر تNلك األسNماء الNكبرى وهNذه الNكلمات الNعليا فNي مNظاهNر نNفسه ومNرايNا كNينونّ Nيته إذاً
Nصفات تNرجNع إلNى هNذه األنNوار املNق ّدسNة املNتعالNية وتجNد ك ّNل األسNماء فNي
ثَNبُ َ
ت بNأ ّن ك ّNل األسNماء وال ّ
Nصفات ف NNي ص NNفات NNهم وف NNي ذل NNك امل NNقام ل NNو ت NNدع NNوه NNم ب ّ N
Nحقٌّ ب NNمثل
Nكل األس NNماء َل َ N
أس NNمائ NNهم وك Nّ Nل ال ّ N
سNNرادق قNNلبك لNNتعرف حNNكم
Nرف مNNا هNNو املNNقصود فNNي هNNذا الNNبيان ،ثNNم اكNت ُ ْمها فNNي ُ N
وجNNودهNNم إذا ً فNNاعْ N
Nئلت وت NNصل إل NNيه ع NNلى َق ْ Nد ِر م NNا َق َّ Nد َر اهللُ ل NNك ،ل ّ N
Nعل ت NNكون م NNن ا ّلNNذي NNن ه NNم ك NNان NNوا ب NNمراد اهلل َملِ Nنَ
م NNا س َ N
Nججِ األرواح فNداه حNقٌّ ال
الNفائNزيNن وك ُّNل مNا سNمعت فNي ذكNر مح ّNمد بNن الNحسن) (34روح مNن فNي ُلَ N
ريNب فNيه ،وإنّNا ك ٌّNل بNه مNوقNنون ولNكن ذكNروا أئ ّNم ُة الّ NديNن بNأنّNه كNان فNي مNديNنة جNابُNلقا (35)،ووصNفوا
ه NNذه امل NNدي NNنة ب NNآث NNا ٍر غ NNري ٍ N
تفس NNر ه NNذه امل NNدي NNنة ع NNلی ظ NNاه NNر
Nبة وع NNالم NNات ع NNجيبة ،وإنّ NNك ل NNو ت NNري NNد أن ّN N
Nفحص فNNي أقNNطار الNNعالNNم وأطNNراف الNNبالد لNNن تجNNدهNNا
الحNNديNNث لNNن تNNقدر ولNNن تجNNدهNNا أبNNدا ً ألنّNNك لNNو تّ N
ب NNأوص NNاف الN Nتّي وص NNفوه NNا م NNن ق ُ N
Nبل ول NNو ت NNسير ف NNي األرض ب NNدوام أزلN Nيّة اهلل وب NNقاء س NNلطنته ،ألنّ
Nس َعها ول NNن تح NNملها وإنّ NNك ل NNو ت NNد ّل NNني إل NNى ه NNذه امل NNدي NNنة أن NNا أ ُد ُّل Nَ Nك إل NNی ه NNذه
األرض ب NNتمام NNها ل NNن تَ َ N
NقدسNية الNتّي عNرفNوه الNنّاس بNما عNندهNم ال بNما عNنده وملّا أنNت لNن تNقدر عNلى ذلNك ،ال بّ Nد لNك
الNنّفس ال ّN N
الNتّأويNNل فNNي هNNذه األحNNاديNNث واألخNNبار املNNرو ّيNNة عNNن هNNؤالء األنNNوار ومل ّNا تNNحتاج إلNNی الNتّأويNNل فNNي هNNذه
األح NNادي NNث امل NNرو ّي NNة ف NNي ذك NNر ه NNذه امل NNدي NNنة امل NNذك NNورة وك NNذل NNك ت NNحتاج إل NNی ال Nتّفسير ف NNي ه NNذه ال Nنّفس
الNNقدسّ Nية ،ومل ّNا عNNرفNNت هNNذا الNتّأويNNل لNNن تNNحتاج إلNNی الNتّبديNNل وال غNNيره ثّ Nم اعNNل ْم بNNأنّNNه مل ّNا كNNان األنNNبياء
ك ّ N Nلهم روح ونNN Nفس واسNN Nم ورسNN Nم واحNN Nد ،وإنّNN Nك بهNN Nذا الNN Nعني َلN Nتَرى كNّ N Nل ال N Nظّهورات اسNN Nمهم محNّ N Nمد
Nدرة اهلل ويظهNNروا مNNن جNNابُNNلصاء رحِ N
Nسن وظهNNروا مNNن جNNابُNNلقاء قِ N
Nمة اهلل وجNNابُNNلقا لNNم يNNكن
وآبNNائNNهم َN
حَ N
االّ خ NNزائ NNن ال NNبقاء ف NNي ج NNبروت ال َ Nعماء وم NNدائ NNن ال NNغيب ف NNي اله NNوت ال NNعالء ،وتشه NNد ب NNأ ّن مح Nّ Nمد ب NNن
الNحسن كNان فNي جNابُNلقاء وظهNر مNنها ،و َمNNن يُظهNره اهلل يNكون فNيها إلNی أن يُظهNره اهلل عNلى مNقام
سNNلطنته ،وإنّNNا بNNذلNNك ُمNِ Nق ّرون وبNNك ّلهم مNNؤمNNنون وإنّNNا اخNNتصرنNNا فNNي مNNعانNNي جNNابُNNلقا فNNي هNNذا املNNقام،
ول NNك ْن ت NNعرف ك Nّ Nل امل NNعان NNي ف NNي أس NNرار ه NNذه األل NNواح ل NNو ت NNكون م NNن امل NNوق NNنني ول NNك ّن ا ّل NNذي ظه NNر ف NNي
الس Nتّني ال ت NNحتاج ف NNي ح ّ Nقه ال ال Nتّبدي NNل وال ال Nتّأوي NNل ألنّ NNه ك NNان اس NNمه مح Nّ Nمد وك NNان م NNن أب NNناء ائ Nّ Nمة
ّN N
Nص ُدقُ فNNي حّ Nقه بNNأنّNNه ابNNن الNNحسن ،وهNNذا مNNعلو ٌم عNNند جNNنابNNك ومNNشهو ٌد لNNدى حNNضرتNNك،
الّ NديNNن ،اذا ً يَْ N
بNل إنّNه خNالNق االسNم ومNبدعNه لNنفسه لNو انNتم بNطَرف اهلل تNنظرون ح ٍ
Nينئذ أردنNا أن نNترك مNا كNنّا فNي
ْ
ٍ
ذكNره ،وأذكNر مNا جNرى عNلی نNقطة الNفرقNان) (36ونNكون فNيه مNن الNذّاكNريNن ،ولNتكون عNلی بNصيرة فNي
كNّ Nل األمNNور مNNن لNNدن عNNزيNNز جNNميل فNNاعNNل ْم ث ّ Nم ف ّ Nك ْر ،أ ّيNNا َم ُ Nه حNNني ا ّلNNذي أقNNامNNه اهلل عNNلى أمNNره وأظهNNرهُ
عNلى مNقام نNفسه كNيف هجNموا عNليه الNعباد واعNترضNوا بNه وحNاجNجوا مNعه ،وكّ Nلما مNشى قّ NدامNهم فNي

امل NNعاب NNر واألس NNواق اس NNتهزئ NNوا ب NNه ،وح Nّ Nرك NNوا ع NNليه رؤس NNهم وسخ NNروا ب NNه ،وف NNي ك Nّ Nل ح NNني أرادوا ق NNتله
بNNحيث ضNNاقNNت عNNليه األرض بNNأوسNNعها وحNNارت فNNي أمNNره س ّ Nكان َمNNأل األعNNلى وتNNب ّدلNNت أركNNان الNNبقاء
ج NNرة م NNا ال ي NNقدر أح ٌ Nد أن
ب NNال NNفناء وب NNكت ع NNليه ع NNيون أه NNل ال َ Nعماء ،وأص NNاب NNه م NNن ه NNؤالء ال َ Nكفَ َرة الفَ َ N
سقة كNNانNNوا أن يNNف ّكروا فNNي أمNNرهNNم ويNNعرفNNوا نNNغمات تNNلك
يNNسمعه مNNن أولNNو الNNوفNNاء ولNNو ا ّن هNNؤالء ال Nفَ َ
الNNورقNNاء عNNلى أفNNنان هNNذه ّ
الشجNNرة الNNبيضاء ويNNرضNNوا بNNما نَ Nزّل اهلل عNNليهم فNNيما أنNNعمهم بNNه ويجNNدوا
أث NNمار ّ
الشج NNرة ع NNلی أغ NNصان NNها ،لَِ N Nم اع NNترض NNوا ع NNليه وأن NNكروه ب NNعد ا ّل NNذي كّ N Nلهم ك NNان NNوا أن ي NNرف NNعوا
أعNناقNهم لNبلوغNهم إلNيه ،ويNسئلوا اهلل فNي ك ّNل حNني بNأن يش ّNرفَNهم جNما ُلُ Nه ويNرز َقNNهم لNقائ َُ Nه بNلى مل ّNا مNا
عNرفNوا لNحن االحNد ّيNة وأسNرار الNهو ّيNة وإشNارات الNقدسّ Nية ع ّNما ظهNر عNن لNسان األحNمد ّيNة ومNا تNف ّكروا
Nصدون الNناس فNي
فNي أنNفسهم ،واتّNبعوا عNلماء الNباطNل الNذيNن صّ Nدوا عNباد اهلل عNن أدوار الَ Nقبْل وي ّ
أكNوار الNبَعد ،لNذا احNتجبوا عNن ُمNNراد اهلل ومNا شNربNوا عNن كNوثNر الNهويّNة وصNاروا محNرومNني عNن لNقاء
اهلل ومظهNNر كNNينونNNته ومNNطلع أزلNيّته ،وبNNذلNNك سNNلكوا فNNي مNNناهNNج الّ N
وسNبُل الNNغفلة ورجNNعوا إلNNى
NضاللNNة ُ N
NقرهNم فNي نNار الNتّي كNانNت وقNودهNا أنNفسهم وكNانNوا فNي كNتاب الNقدس مNن قNلم اهلل بNالNكفر مNكتوبNاً،
م ّ
ومNNا وجNNدوا ولNNن يجNNدوا إلNNى حٍ N
Nتمسكون
Nينئذ ألنNNفسهم ال مNNن حNNبيب وال مNNن مNNعينا ً ولNNو أ ّن هNNؤالء يّ N
بNنفس ُعNNروة اهلل فNي قNميص املح ّNمديّNة ،ويُNق ِبلون إلNی اهلل بNتمامNهم ويُNلقون ك ّNل مNا فNي أيNديNهم مNن
NقدسNNية فNي كNلماتNه األزلNيّة ،أل ّن اهلل أج ّNل وأعNظم
NعرفNهم مNعانNي ال ّ N
عNلمائNهم َليهNديNهم اهلل بNفضله وي ّ
NسائNNل عNNن بNNابNNه أو يُNNخيّب ِ
اآلمNNل عNNن ِفNNنائNNه أو يَ Nطْ ُر َد مNNن اسNNتجار فNNي ظ ّ Nله أو يحNNرم
مNNن أن يَNُ Nر ّد الّ N
Nلما هNؤالء مNا أقNبلوا إلNی اهلل
مNن تشNبّث بNذيNل رحNمته أو ُيNبعد فNقير ا ّلNNذي نNزل فNي شNريNعة َغNNنائNه ف ّ
ب NNك ّلهم وم NNا تش Nبّثوا ب NNذي NNل رح NNمته املنبس NNطة ف NNي ظ NNهور ش NNمس األح NNد ّي NNة خ NNرج NNوا ع NNن ظ Nّ Nل اله NNداي NNة
ووردوا فNNي مNNديNNنة الّ N
NضاللNNة ،وبNNذلNNك فسNNدوا وأفسNNدوا الNNعباد ،وض ّ Nلوا وأض ّ Nلوا كNّ Nل مNNن فNNي الNNبالد،
Nسماء مسNطورا ً وح ٍ
Nينئذ ملّا بNلغ هNذا الNخادم الNفانNي إلNی هNذا املNقام
وكNانNوا مNن الNظّاملNني فNي كNتب ال ّ
الNNعالNNي فNNي بNNيان رمNNوز املNNعانNNي أذكNُ Nر لNNك ع ّ Nلة إعNNراض هNNؤالء الNِ Nغالظ عNNلی غNNايNNة اإليNNجاز ،لNNيكون
دلNيالً ألولNي األلNباب مNن أولNي األبNصار ،ولNيكون مNوهNب ًة مNن هNذا الNعبد عNلی املNؤمNنني جNميعا ً فNاعNلمْ
السNNبحان مل ّNا جNNاء بNNآيٍ N
Nات مNNح َكمات وبNNراهNNني سNNاطNNعات مNNن اآليNNات ال Nتّي
بNNأ ّن نNNقطة الNNفرقNNان ونNNور ّ N
ج Nزُ ع NNنها ك Nّ Nل م NNن ف NNي ج NNبروت امل NNوج NNودات أ َ َم Nَ Nر ال َّ N
Nصراط امل NNرت NNفعة
تَ ْع َ N
Nكل ع NNلى ال NNقيام ع NNلى ه NNذه ال ّ N
امل NNمدودة ف NNي ك Nّ Nل م NNا ج NNاء ب NNه م NNن ع NNند اهلل ،و َم NNن أق Nّ Nر ع NNليه واع NNترف ب NNآي NNات ال NNوح NNدان Nيّة ف NNي ف NNؤاده
حْ Nكم الNNبعث والحشNNر والNNحيوة والNNجنّة ،ألنّNNه بNNعد إيNNمانNNه بNNاهلل
حNِ Nكم عNNليه ُ N
وجNNمال االزلNيّة فNNي جNNمالNNه ُN
حNيَّ بNحيوة اإليNمان واإليNقان ودخNل
شNر فNي أرض فNؤاده َو َN
وح ِN N
ومظهNر جNمالNه بُ ِNعث مNن مNرقNد غNفلته ُ
فNNي جNنّة الّ Nلقاء هNNل يNNكن الNNجنّة أعNNلى مNNن ذلNNك أو الحشNNر أعNNظم مNNن هNNذا أو الNNبعث أكNNبر مNNن هNNذا
الNبعث؟ لNو يNطّلع أحٌ Nد بNأسNراره َلNيعرف مNا ال عNرف أحٌ Nد مNن الNعاملNني ثّ Nم اعNل ْم بNأ ّن هNذه الNجنّة فNي
Nطف مNن حNقائNق ال ّNرضNوان ال ّن اهلل تNبارك وتNعالNى بNعد ا ّلNذي خNتم
يNوم اهلل أعNظم مNن ك ّNل الNجنان وأل ُ
خNلقه ،كNما نُNزّل فNي مNلكوت الNعزّة ﴿ولNكنّه رسNول
مNقام الNنّب ّوة فNي شNأن حNبيبه وصNف ّيه وخNيرتNه مNن َN

بيني﴾ (37)،وعNد الNعباد بNلقائNه يNو َم الNقيمة لNعظمة ظNهور الNبَ ْعد ،كNما ظهNر بNالNحقّ ولNم
اهلل وخNا َتُ Nم الNن ّ ّ
يَ ُ Nك ْن ج Nن ّ ٌة أع NNظم م NNن ذل NNك وال رت NNب ٌة أك NNبر م NNن ه NNذا إ ْن أن NNتم ف NNي آي NNات ال NNقرآن ت NNتف ّكرون ف NNهنيئا ً مل NNن
أيNقن بNلقائNه يNوم ظNهور جNمالNه وإنّNي لNو أذكNر لNك آيNات الNنّازلNة فNي هNذه ال ّNرتNبة الNعالNية َلNيطول الNكالمُ
ِ
قر عNNيناك وتNNصل إلNNی مNNا ُكNِ Nنزَ فNNيها و ُ
خِ Nزنَ
ونَNNب ُعد عNNن املNNرام ،ولNNك ْن أذكNNر هNNذه اآليNNة ونNNكتفي بNNها ل Nت َ َّ
Nسموات ب NNغير ُعNُ Nمد ت NNرون NNها ث ّ Nم اس NNتوى ع NNلى ال NNعرش وس ّ
خNNر
ب NNها ،وه NNي ه NNذه﴿ :اهلل ا ّلNNذي رف NNع ال ّ N
يفصل اآليات لع ّلكم بلقاء ر ّبكم ِ
توقنون﴾)(38
الشمس والقمر ٌّ
ّ
سمى يد ّبر األمر ّ
كل يجري ألج ٍل ُم َّ
Nسموات واألرض والNعرش وال ّ
Nشمس
إذا ً فNالNت َ ِف ْ
ت يNا حNبيبي فNي ذكNر اإليNقان فNي هNذه اآليNة ،كNأ ّن ال َّ
والNقمر كّ Nله ّن ُِ N
Nظر عNظمة هNذا املNقام وشNأن
خNل ْق َن إليNقان الNعباد لNقائ َ ُه فNي أ ّيNامNه فNواهلل يNا أخNي ،فNان ْ
ح ُNم ٌر مسNتنفرة﴾) (39ف ّNرت عNن طNلعة اإللNهيّة وجNمال الNهويّNة لNو
هNوالء الNعباد فNي هNذه االيّNام ﴿كNأنّNهم ُ N
ت NNف ّكر ف NNيما ن Nزّل NNناك َلتج NNد م NNا أردن NNا ف NNي ذك NNر ه NNذا ال NNبيان وت NNعرف م NNا أح NNببنا أن نُ NNع ّلمك ف NNي ه NNذا
ِ
ح َّ N
Nفسك عNNن
Nتقر عNNيناك عNNن ال Nنّظر فNNيها َوتَ َ Nلذَّ سNNم ُعك عNNن اسNNتماع مNNا ُقِ Nر َء فNNيها وتُ َ N
ظ نُ N
الNّ NرضNNوان ،لّ N
س Nتَبْ ِ
روحNNك ع NNن ِNع Nطْ ِر ا ّلNNذي نَ Nفَحَ م NNنها وت NNصل إل NNی غ NNاي NNة
ش َر ُN
إدراك NNها وي NNن ّور ق NNلبك ع NNن ع NNرف NNان NNها وتَ ْN N
فNيض اهلل وتNكون فNي رضNوان الNقدس َملِNن الNخالNديNن و َNمNن أعNرض عNن اهلل فNي حّ Nقه ،وأدبNر وطNغى
وأي ش NNرك أع NNظم م NNن إق NNبال NNه إل NNى
ح ْ Nك ُم ّ N
حNِ Nكم ع NNليه ُ N
ث ّ Nم ك NNفر وش NNقىN ُ ،
الشNNرك وال NNكفر وامل NNوت وال Nنّار ّ
مNظاهNر ال ّ
وأي كNفر أعNلى عNن إعNراضNه عNن
Nشيطان واتّNباعNه عNلماء الNنّسيان وأصNحاب الNطّغيان؟
ّ
وأي مNNوت أذّل عNNن ِفNNراره عNNن مNNنبع
جَّ Nد ُد فNNيه اإليNNما ُن مNNن اهلل املNNقتدر امل Nنّان؟
اهلل فNNي يNNوم ا ّلNNذي يُ َ N
ّ
وأي ن NNار أح Nّ Nر ع NNن ُب NNعده ع NNن ج NNمال ال NNهو ّي NNة وج NNالل األح NNد ّي NNة ف NNي ي NNوم ال Nتّغاب NNن
Nح َيوان؟
ال NNحيّ ال َ N
ّ
واإلحNسان؟ وإ ّن أعNراب جNاهNل ّية بهNذه الNعبارات والNكلمات اعNترضNوا عNليه وحNكموا عNليه مNا حNكموا،
وقNNالNNوا هNNؤالء ا ّلNNذيNNن آمNNنوا بمحNّ Nم ٍد هNNم كNNانNNوا مNNعنا وراودونNNا فNNي كNّ Nل لNNيل ونNNهار ،مNNتى مNNاتNNوا وبNNأيّ
أئNNذا كNنّا تNNرابNا ً وعNNظامNا ً ِ
Nعجب قNNولNNهم ِ
أئNنّا
Nعجب فN
يNNوم رجNNعوا؟ فNNاسNNمعْ مNNا نُNزّل فNNيما قNNالNNوا﴿ :إن تَ N
ٌ
ملNبعوثNون﴾ (40)،وفNي مNقام آخNر﴿ :ولNئن قNلت إنّNكم مNبعوثNون مNن بNعد املNوت لNيقولّ Nن ا ّلNذيNن كNفروا إنْ
ني﴾) (41وبNذلNك اسNتهزؤا بNه وسخNروا عNليه النّNهم شهNدوا فNي كNتبهم وسNمعوا مNن
هNذا إالّ سح ٌNر مNب ٌ
Nلما مNا وجNدوا مNا
عNلمائNهم لNفظ املNوت والNحيوةN N ّ ،
وفسNروهNما بNاملNوت الNظّاهNريّNة والNحيوة الNعنصريّNة ،ف ّ
Nجتَثَّة وع NNقول NNهم اإلف NNكيّة ال NNخبيثة رف NNعوا أع NNالم االخ NNتالف وراي NNات ال NNفساد
ع NNرف NNوا م NNن ظ NNنون NNهم امل ُ ْ N
واش NNتعلوا ن NNار الح NNرب ول NNو أط NNفأه NNا اهلل ب NNقدرت NNه ك NNما تشه NNد ال NNيوم م NNن ه NNؤالء املش NNرك NNني وه NNؤالء
الNفاسNقني وإنّNي ح ٍ
بات ال ّ
Nشوق
Nينئذ مل ّNا هNبّت عNليّ رائNح ُة الجNذب عNن مNديNنة الNبقاء ،وأحNاطNتني َغَ Nل ُ
Nغمات الNNحجاز فNNي
مNNن شNNطر اإلشNNراق فNNيما الحNNت شNNمس اآلفNNاق مNNن ركNNن الNNعراق ،وأسNNمعتني نN
ُ
أسNرار الNفراق ،أريNد أن أذكNر لNجنابNك بNعض مNا غNنّت الNورقNاء فNي قNطب الَ Nعماء فNي مNعنى الNحيوة
أفسNNر لNNك كNNما هNNو املNNكتوب فNNي ألNNواح املNNحفوظ لNNن
واملNNوت ،ولNNو أ ّن هNNذا مNNمتنع؛ ألنّNNي لNNو أريNNد أن ّ N
تح NNمله األل NNواح ول NNن ت NNسعه األوراق ول NNن ت NNطيقه األرواح ،ول NNكن أذك NNر ع NNلى م NNا ي NNنبغى له NNذا ال Nزّم NNان
وهNNذه األوان لNNيكون دلNNيالً ملNNن أراد أن يNNدخNNل فNNي رفْNNر ِ
ف املNNعانNNي ويNNسمع نNNغمات الNّ NروحNNانNNي مNNن
َ َ

ه NN Nذا ال N Nطّير امل NN Nعنوي االل NN Nهيّ وي NN Nكون م NN Nن ا ّلNN Nذي NN Nنهم ان NN Nقطعوا إل NN Nی اهلل وك NN Nان NN Nوا ال NN Nيوم ب NN Nلقاء اهلل
يسNتبشرون فNاعNرف بNأ ّن لNلحيوة مNقامNني؛ مNقام يNتع ّلق بNظاهNر البشNر ّيNة فNي جسNد الNعنصر ّيNة ،وهNذا
م NNعلو ٌم ع NNند ج NNناب NNك وع NNند ك Nّ Nل م NNن ع NNلی األرض ب NNمثل ال ّ N
Nسماء ،وه NNذه ال NNحيوة
Nشمس ف NNي وس NNط ال ّ N
تَْ Nفنى مNNن مNNوت الّ N
Nفر ألحNNد؛ وأ ّمNNا الNNحيوة الNتّي هNNي املNNذكNNور
ظاهNNر ّيNNة ،وهNNذا حNNقّ مNNن عNNند اهلل وال مّ N
فNNي كNNتب األنNNبياء واألولNNياء لNNم يNNكن إالّ الNNحيوة الNNعرفNNان ّ Nية ،أي عNNرفNNان الNNعبد آيNNة تج ّ Nلي مج ّ Nليه بNNما
تجّ Nلى لNه بNه بNنفسه وإيNقانNه بNلقاء اهلل فNي مNظاهNر أمNره ،وهNذه هNي الNحيوة الNطيّبة الNباقNية الّ NدائNمة
Nحيَ بNه لNن يNموت أبNدا ً ويNكون بNاقNيا ً بNبقاء ربّNه ودائNما ً بNدوام بNارئNه والNحيوة األ ّولNيّة الNتّي
الNتّي َNمNن يَ ْ
د ب NNما نَN Nز ََل م NNن ع NNند اهلل﴿ :ك Nّ Nل ن NNفس ذائ NNقة امل NNوت﴾)(42
Nعنصري NNة يَN Nنْفَ ُ
ك NNان NNت م NNتع ّلق ًة ب NNالجس NNد ال ّ N
Nبل﴿ :فNلنحيينّه حNيوة طNيبة﴾)(43
والNحيوة الNثّانNويّNة الNتّي كNانNت مNن املNعرفNة مNا تَNنْفَ ُد كNما نَNز ََل مNن ق ُ
ّ
وفNي مNقام أُخNرى فNي ذكNر الشهNداء﴿ :بNل أحNياء عNند ربّNهم يُNرزَقNون﴾) (44ومNا ورد فNي األخNبار﴿ :
املNNؤمNNن ح Nيّ فNNي ال ّ Nداري Nن﴾) (45وبNNمثل تNNلك الNNكلمات كNNثير فNNي كNNتب اهلل ومNNظاهNNر عNNدلNNه ،وإ ّنNNا مNNا
أردنNNا ذكNNرهNNا لNNالخNNتصار واكNNتفينا بNNذلNNك فNNيما أردنNNا لNNك إذا ً يNNا أخNNي ،فNNأعْ N
Nرض عNNن هNNواك ثNNم أ َ ْقِ Nبلْ
إلNی مNوالك وال تNتّبع ا ّلNNذيNن كNان إلNههم هNواهNم لNتدخNل فNي قNطب الNحيوة فNي ظ ّNل الNنّجاة مNن مNربّNي
Nصفات ،أل ّن ا ّلNN Nذي NNنهم ال NNيوم أع NNرض NNوا ع NNن ربّ NNهم أم NNوات ول NNو ي NNمشون ع NNلى األرض،
األس NNماء وال ّ N
وصNّ Nماء ولNNو يNNسمعون ،وعNNمياء ولNNو يشهNNدون ،كNNما صNّ Nرح بNNذلNNك مNNالNNك يNNوم ال ّ NديNNن﴿ :ولNNهم قNNلوب ال
شNNفا ُجNNرفٍ
يNفقهون بNها ولNهم أعNني ال يNبصرون بNها﴾) (46إلNى آخNر الNقول ،بNل إنّNهم يNمشون عNلى ِN
شNNفا حNفرة مNن الNنّار (47)،لNم يNكن لNهم نNصيب مNن هNذا البحNر املNتم ّوج الNزّ ّ
خNNار وكNانNوا
هNا ٍر أو فNي ِN
فNي زخNارف أقNوالNهم يNلعبون وحNينئذ نُNلقي عNليك فNي هNذا املNقام فNي ذكNر الNحيوة مNا نُNزّل مNن قNبلُ
ضN Nيْ ِق ال َ Nقفْ ِ
Nجوار ال َ N
خ ِنس وت NNكون ف NNي
ل NNيق ّلبك ع NNن إش NNارات ال Nنّفس ويخ ّ Nلصك ع NNن ِ N N
س ف NNي ه NNذا ال َ N
ظُNلمات األرض َملِNن املهNتديNن قNال وقNولNه الNحقّ ﴿ :أ َومNن كNان مNيتا ً فNأحNييناه وجNعلنا لNه نNورا ً يNمشي
بNه فNي الNنّاس كNمن مNثله فNي الNظّلمات لNيس بNخارج مNنها﴾) (48هNذه آاليNة نNزلNت فNي شNأن الحNمزة
Nثر ال NNعلماء ،وم NNن ع NNلماء ال NNجاه NNليّة،
وأب NNو جه NNل مل ّ NNا آم NNن األ ّول وك NNفر ال Nثّان NNي ،وب NNذل NNك اس NNتهزؤا أك ُ N
وتNNبلبلوا وتهNزّلNNوا وتNNصاحNNوا وقNNالNNوا :كNNيف مNNات الحNNمزة وكNNيف رجNNع إلNNى حNNيوة األولNNى؟ وبNNمثل ذلNNك
Nدت ق NNلوب Nا ً ص NNاف NNي ًة ألُل NNقي ع NNليهم
Nتفرس NNون ف NNيا ل NNيت وج ُ N
Nثير ف NNي ال NNكتاب ل NNو أن NNتم ف NNي آي NNات اهلل ت ّ N
كٌ N
رشNحا ً مNن أبحNر الNعلم ا ّلNذي عّ Nلمني ربّNي لِNيطير ّن فNي الNهواء كNما يNمشون عNلی األرض ويNركNضنّ
عNلى املNاء كNما يNركNضون عNلى الNتّراب ويNأخNذوا أرواحNهم بNأيNديNهم ويNفدوهNا فNي سNبيل بNارئNهم ،ولNكنْ
الس Nّ Nر مخ NNزون Nا ً ف NNي ك NNنوز
ج NNاء اإلذن ع NNلى ال NNقضاء ف NNي ه NNذا ال Nّ Nرم NNز ال ُ Nعظمى ول NNم ي NNزل ك NNان ه NNذا ّN N
Nفسهم رج NNا ًء له NNذا امل NNقام
ال NNقدرة ،وه NNذا ال Nّ Nرم NNز م NNكنون Nا ً ف NNي خ NNزائ NNن ال NNق ّوة ،ل NNئالّ ُيه NNلكون ال NNعبا ُد أن َ N
Nص ْي َلم ِ املNظلم ولNقد ك ّNررنNا الNقول
االعNظم فNي مNمالNك ال ِNق َدم ،ولNن يNصله ا ّلNذيNن يNمشون فNي ظNلمات ال َّ
السNNطور ،ولِ Nيُغنيك ع NNن
سNNطر ف NNي ّ N
ي NNا أخ NNي ف NNي ك Nّ Nل امل NNقام ل NNيوض NNح ل NNك ب NNإذن اهلل ك Nّ Nل األم NNور ع Nّ Nما ُ N
ا ّلNNذيNNنهم يNNخوضNNون فNNي أنNNفس ال ّ NديNNجور ويNNمشون فNNي وادي الNِ Nكبْر والNNغرور ،ولNNتكون فNNي فNNردوس

NسائNNريNNن قNNل يNNا أهNNل املNNأل ،إ ّن شجNNرة الNNحيوة قNNد ُغِ NرسNNت فNNي وسNNط فNNردوس
الNNحيّ الَ N
Nحيَوان َملِNن الّ N
اهلل ويُ NNعطى ال NNحيوة ع NNن ك Nّ Nل ال NNجهات ،ك NNيف أن NNتم ال ت NNشعرون وال ت NNعرف NNون؟ وي NNؤيّ NNدك ف NNي ك Nّ Nل م NNا
ألNNقيناك مNNن جNNواهNNر أسNNرار الNNه ّويNNة مNNن هNNذه ال Nنّفس املNNطمئنّة تَ َ Nغنِّي حNNمامNNة الNNقدس فNNي فNNردوس
الشNNبهات فNNي تNNلك
الNNبقاء ،وأذكNُ Nر لNNك لNNتلبس قNNميص الجNNديNNد مNNن زُبُNNر الحNNديNNد لNNيحفظك عNNن َر ْم Nيِ ّ N
اإلشNNارات ،وهNNي هNNذه﴿ :إ ّن مNNن لNNم يNNلد مNNن املNNاء والNّ Nروح لNNن يNNقدر أن يNNدخNNل فNNي مNNلكوت اهلل النّ
نب مNن قNولNي إنّNه يNنبغي لNكم
Nتعج ّ
املNولNود مNن الجسNد جسNد هNو واملNولNود مNن ال ّNروح فNهو ال ّNروح فNال ت ّ
خNذْ مNNن ثNNمراتNNها ث ّ Nم ال َ Nق ْ
بNNأن تُNNولNNدوا مNNرةً أخNNرى﴾) (49إذا ً طNNير إلNNی شجNNرة اإللNNهي َو ُ
ط عNّ Nما سNNقط
بشNNر األرواح ب NNمن
ع NNنها وك ْ Nن ل NNها ح NNاف NNظا ً أم NNني ،وف ّ Nك ْر ف NNيما ذَ َكNَ Nر واح ٌ Nد م NNن األن NNبياء ح NNني ا ّلNNذي ُي ّ N
Nارات م NNقن ّ ٍ
ٍ
ي NNأت NNي ب NNعده ب NNإش ٍ N
Nوزات ُمَ N Nغطَّئ َ ٍة م NNن دون الجه NNر م NNن ال NNقول ،ل NNتوق NNن ب NNأ ْن ال ي NNعرف
عة ورم N
كNلماتNهم إالّ أولNو األلNباب ،إلNی أن قNال﴿ :كNانNت عNينتاه كNلهيب الNنّار وكNانNت رجNاله كNالNنّحاس وكNان
يخ NNرج م NNن ف NNمه س NNيف ذا ف NNمني﴾) (50ح ٍ N
يفسNNر ه NNذه ال NNكلمات وف NNي ال Nظّاه NNر؟ ل NNو ي NNجيء
Nينئذ ك NNيف ّ N
Nفرون
أح ٌ Nد بNNتلك الNNعالمNNات لNNم يNNكن بNNإنNNسان ،وكNNيف يسNNتأنNNس بNNه أح ٌ Nد؟ بNNل مل ّNا يظهNNر فNNي مNNديNNنة تّ N
مNنه أهNل مNديNنة أخNرى ،وال يNقربNوا بNه أحNد أبNداً؟ مNع إنّNك لNو تُNف ّكر فNي هNذه الNعبارات َلتجNدهNا عNلى
Nت إلNى غNايNة الNبيان ووصNلت إلNى مNنتهى مNقام الNتّبيان،
غNايNة الNفصاحNة ونNهايNة الNبالغNة بNحيث َNع َNر َ N
ج ْ
الح ْNمراء
Nرف هNؤالء ُ N
كNأ ّن شNموس الNبالغNة مNنها ظهNرت وأنجNم الNفصاحNة عNنها بNزغNت والحNت إذا ً فNاع ْ
مNن أمNم املNاضNية وا ّلNذيNن يNكونNون فNي تNلك األيّNام يNنتظرون مNجيء تNلك اإلنNسان ،ولNو ال تNجيء هNذه
Nصورة املNNذكNNورة لNNم يNNؤمNNنوا بNNه أبNNداً ،ومل ّNا مNNا يNNجيء هNNذه أبNNدا ً إنّNNهم لNNن يNNؤمNNنوا
ال Nنّفس عNNلی هNNذه الّ N
أبNNدا ً هNNذا مNNبلغ هNNؤالء الNNكفرة مNNن أنNNفس املشNNركNNة وإ ّن ا ّلNNذيNNن مNNا يNNعرفNNون مNNا هNNو أبNNده الNNبديNNه ّيات
Nصمدان ّ Nية؟
وأظهNNر ال NظّاهNNر ّيNNات فNNكيف يNNعرفNNون غNNوامNNض أصNNول اإللNNه ّية وجNNواهNNر أسNNرار حNNكمة الّ N
وإنّ NNي ح ٍ N
أفسNN Nر ل NNك ه NNذا ال NNكالم ع NNلى س NNبيل االخ NNتصار ل NNتعرف األس NNرار وت NNكون ف NNيها م NNن
Nينئذ ّ N
الNعارفNني فNاعNلم ثّ Nم أن ِ
ف فNيما نُNلقي الNيك لNتكون مNن أهNل اإلنNصاف فNي هNذا املَصاف بNني يNديّ
Nص ْ
اهلل مNذكNوراًفNاعNل ّم بNأ ّن مNن تNك ّلم بهNذا املNقال فNي مNياديNن الNجالل أراد أن يNذكNر أوصNاف َNمNن يNأتNي
بNNإضNNما ٍر وألNNغا ٍز لNNئالّ ي Nطّلع عNNليه أهNNل املNNجاز فNNأ ّمNNا قNNولNNه :كNNانNNت عNNينتاه كNNلهيب ال Nنّار ،مNNا أراد إالّ
والسNNبحات ،وبNNها يNNعرف
ّN
Nح ُجبات
ِN
حّ Nدة بNNصر َمNNن يNNأتNNي وقّ Nوة بNNصيرتNNه ،بNNحيث بNNعينتاه يحNNرق كNّ Nل الُ N
أسNNرار الNِ Nق َد ِمNيّة فNNي عNNوالNNم امل ُْ Nل ِكيّة ،ويNNميّز ا ّلNNذيNNن تَNْ Nر َهNNقُ فNNي وجNNوهNNهم َقNت ْ َرةٌ مNNن الNNجحيم عNNن ا ّلNNذيNNن
ف وجNNو ُهُ Nهم نَْ N
Nض َرةَ الNنّعيم) (51ولNNو لNNم يNNك ْن عNNينتاه مNNن نNNار اهلل املNNو َقNNدة ،كNNيف يحNNرق الNNحجبات
تَْ Nع ِر ُ
وك َّNل مNا كNان بNني أيNدي الNنّاس ،ويNالحNظ آيNات اهلل فNي جNبروت األسNماء ومNلكوت األشNياء ،ويشهNد
وأي نNNار
األشNNياء بNNعني اهلل الNنّاظNNرة؟ وكNNذلNNك جNNعلنا الNNيوم بNNصره حNNديNNدا ً إ ْن أنNNتم بNNآيNNات اهلل مNNوقNNنا ً ّ
أح Nّ Nر م NNن ه NNذه الN Nنّار الN Nتّي تجّ N Nلى ف NNي ط NNور ع NNينتيه وح NNرق ب NNها ك Nّ Nل م NNا اح NNتجبوا ب NNه ال NNعباد ف NNي
السNNداد مNNن أسNNرار املNNبدء واملNNعاد إلNNى يNNوم
أراضNNي اإليNNجاد؟ فسNNبحان اهلل عNّ Nما ظهNNر فNNي ألNNواح ّ N
ا ّلNNذي فNNيه يِ N
Nناد امل ُNناد ،إذا ً إنّNNا كNٌّ Nل إلNNی اهلل ملNNنقلبون وقNNولNNه :كNNانNNت رجNNاله كNNالNنّحاس ،مNNا أراد بNNذلNNك

إالّ االس NNتقام NNة ح NNني ا ّل NNذي ي NNسمع ن NNداء اهلل ﴿ف NNاس NNتق ْم ك NNما أ ُ ِNم NNرت﴾ (52)،ليس NNتقيم ع NNلى أم NNر اهلل
Nسموات واألرض مNا تَNز َُّل قNدمNاه عNن
ويُNقيم عNلى صNراط قNدرة اهلل ،بNحيث لNو يNنكروه ك ّNل مNن فNي ال ّ
جNNاله كNNالNNجبال الNNباذخNNة وال ُ Nقلل الّ N
NشامNNخة،
Nفر عNّ Nما أمNNره اهلل فNNي التّشNNريNNع ،ويNNكون ِر ْN
ال Nتّبليغ ومNNا يّ N
ويNNكون مسِ N
Nتحكما ً فNNي طNNاعNNة اهلل وق Nيّوم Nا ً فNNي إظNNهار أمNNره وإبNNراز كNNلمته ،وال يَNُ Nر ُّدهْ َم Nنْعُ مNNان Nعٍ وال
ض ،وال ُي ِ
Nص ُّد ُه نَْ Nهيُ ُمْ Nع ِر ٍ
NندمNه إنNكار كNافNر وكّ Nلما يشهNد مNن اإلنNكار والNبغضاء والNكفر والNفحشاء
َي ُ
يNزداد فNي مNحبّة اهلل ويNزيNد ال ّ
Nشوق فNي قNلبه ويNكثر الَ Nو َلُ Nه فNي فNؤاده ويNنوح الNعشق فNي صNدره هNل
Nدت فNNي األرض نُNNحاس Nا ً أحNNك َم مNNن ذلNNك ،أو حNNديNNدا ً أش ُّ Nد مNNن ذلNNك ،أو جNNبل أسNNكن مNNن هNNذا؟
شهَ N
جNNاله ف NNي ُمNNقاب NNلة ك Nّ Nل م NNن ع NNلی األرض ،وال ي NNخاف م NNن أح Nٍ Nد م NNع م NNا أن NNت ت NNعرف ِف ْ Nعلَ
ألنّ NNه ي NNقوم ب ِ Nر ْN
Nس ِكنه و ُمN Nبْ ِعثُه ،وإنّ NNه ه NNو امل NNقتدر ع NNلی م NNا ي NNشاء ،وإنّ NNه ه NNو امل NNهيمن ال NNقيّوم
ال NNعباد فس NNبحان اهلل ُم ْ N
وم ْ Nن فَ Nمِ
Nسيف مل ّNNا ك NNان آل NNة ال NNقطع وال NNفصلNِ ،
وك NNان يخ NNرج م NNن ف NNمه س NNيف ذا ف Nّ Nمني ،ف NNاع NNل ّم ب NNأ ّن ال ّ N
سNّ Nمي
Nحب واملNNحبوب ،ل Nذّا ُ N
األنNNبياء واألولNNياء يخNNرج مNNا يَ Nفْ ُ
ص ُل بNNني املNNؤمNNن والNNكافNNر ويNNقطع بNNني املّ N
بهNNذا وإنّNNه مNNا اراد بNNذلNNك إالّ الNNقطع والNNفصل مNNثالً نNNقطة األ ّول Nيّة والّ N
Nشمس األزل Nيّة فNNي حNNني ا ّلNNذي
يNNريNNد أن يحشNNر الNNخالئNNق بNNإذن اهلل ويNNبعثهم مNNن مNNراقNNد نNNفوسNNهم ويNNفصل بNNينهم لNNينطق بNNآيNNة مNNن
عNند اهلل ،وهNذه اآليNة تNفصل بNني الNحقّ والNباطNل مNن يNوم ٍ
وأي سNيف أحّ Nد مNن هNذا
Nئذ إلNى يNوم الNقيمة ّ
صNNمصام أ َ ْ
NصمديNNة ا ّلNNذي يNNقطع كNّ Nل النّسNNبة،
ش َN
وأي َ N N
Nصمصام الّ N
حNذُ مNNن هNNذا الَّ N
الّ N
Nسيف األحNNديّNNة؟ ّ
ص ُل بNNني املNNقبل واملNNعرض وبNNني األب واالبNNن واألخ واألخNNت والNNعاشNNق واملNNعشوق؟) (53ألنّ
وبNNذلNNك يَNفْ ُ
َمNNن آمNNن بNNما نُNزّل عNNليه فNNهو مNNؤمNNن ،ومNNن أعNNرض فNNهو كNNافNNر ويظهNNر الNNفصل بNNني هNNذا املNNؤمNNن وهNNذا
الNNكافNNر بNNحيث ال يNNعاشNNرا وال يNNجتمعا فNNي امل ُْ Nلك أبNNداً ،وكNNذلNNك فNNي األب واالبNNن وإ ّن االبNNن لNNو يNNؤمNNن
ص ُل بNNينهما وال يNNجانNNسا أبNNداً ،بNNل تشهNNد بNNأ ّن االبNNن يNNقتل األب وبNNالNNعكس ،وكNNذلNNك
واألب ُيNNنكر ُي Nفْ َ
Nسيف اإللNهيّ
Nصلنا وإنّNك لNو تَشهNد بNعني الNيقني َلتَشهNد بNأ ّن هNذا ال ّ
فNاعNرف ك ّNل مNا ذكNرنNا وبّ Nينّا وف ّ
ص ُل ب NNني األص NNالب ل NNو أن NNتم ت NNعلمون ،وه NNذه م NNن ك NNلمة ال NNفصل الN Nتّي تظه NNر ف NNي ي NNوم ال NNفصل
َلN Nيَفْ ُ
والNطّالق لNو كNانNوا الNنّاس فNي أيّNام ربّNهم يNتذ ّكNNرون ،بNل لNو تُ ِNدقَّ بNصرك َوتُِ Nرقَّ قNلبك َلتَشهNد بNأ ّن كNلّ
Nسيوف ال NظّاهNNريّNNة ال Nتّي تَ N
Nقتل الNNكفّار وتNNجاهNNد مNNع ال Nفُ ّجار فNNي كNّ Nل دهNNر وزمNNان يَظهNNر مNNن هNNذا
الّ N
Nسيف الNNباطNNنيّة اإللNNهيّة ،إذا ً فNNافNNتحْ عNNيناك لِتَج َِ Nد كNّ Nل مNNا أريNNناك َوتَ Nبْ ُلغَ إلNNی مNNا ال يَ Nبْ ُلغُ إلNNيه أح Nدٌ
الّ N
مNNن الNNعاملNNني ،وتNNقول الحNNمد لNNه إذ هNNو مNNالNNك يNNوم ال ّ NديNNن) (54وهNNؤالء الNNعباد مل ّNا مNNا أخNNذوا الNNعلم مNNن
NصافNN Nية
NسائNN Nغ ا ّلNN Nذي يَجNN Nري بNN Nإذن اهلل فNN Nي قNN Nلوب الّ N N
مNN NعدنNN Nه ومح ّ N Nله وعNN Nن بحNN Nر ال َ N Nعذْب الNN Nفرات الّ N N
NساذجNيّة لNذا احNتجبوا عNن مNراد اهلل فNي كNلماتNه وإشNاراتNه وكNانNوا فNي سNجن أنNفسهم َلNNساكNنني
ال ّ
Nسموات واألرض،
وانّNNا نNNشكر اهلل بNNما آتNNانNNا مNNن فNNضله َN
وجNNع َلنا مNNوقNNنا ً بNNأمNNره ا ّلNNذي ال يNNقوم مNNعه الّ N
وجَ Nعلنا مNن املNوقNنني بNه قNبل ظNهوره لNتكون
و ُم ِNق ّرا ً بNه يNوم لNقائNه وبNمن يُظْ ِه ُNرهُ اهلل فNي قNيامNة األخNرىNَ ،
الNنّعمة مNن عNنده بNالNغ ًة عNلينا وعNلی الNعاملNني ولNكن أشNكو إلNيك يNا أخNي عNن ا ّلNذيNن ينسNبون أنNفسهم
إل NNی اهلل وم NNظاه NNر ع NNلمه وي NNرت NNكبون ال NNفواح NNش وي NNأك NNلون أم NNوال ال NNناس ويش NNرب NNون الخ NNمر وي NNقتلون

األنNNفس ويسNNرقNNون األمNNوال بNNينهم َويَْ Nغتَبُ ْو َن بNNعضهم بNNعضا ً َويَNفْت َ ُر ْو َن عNNلى اهلل ويNNكذبNNون فNNي أكNNثر
Nناس ك Nَّ Nل ذل NNك إل NNينا وإنّ NNهم م NNا اس NNتحيون ع NNن اهلل وي NNترك NNون م NNا أم NNره NNم اهلل
أق NNوال NNهم ،ويُ NNرج NNع ال ُ N
Nار الNخضوع عNن وجNوهNهم وأنNوارُ
ويNرتNكبون مNا نُNهوا عNنه بNعد ا ّلNذي يNنبغي ألهNل الNحقّ بNأن يَظْ َNه َNر آث ُ
Nدي اهلل ويNكون مNمتازا ً عNن كNلّ
الNقدس مNن طNلعاتNهم ،ويNمشوا فNي األرض بNمثل مNن يNمشي بNني ي ّ
Nسكنات ،بNحيث يNشاهNدوا آثNار الNقدرة بNعيونNهم ويNذكNروا اهلل
َمNNن عNلی األرض بجNميع الحNركNات وال ّ
بNألNسنهم وقNلوبNهم ويNمشوا إلNی أوطNان الNقرب بNأرجNلهم ويNأخNذوا أحNكام اهلل بNأيNاديNهم ،ولNو َي ْNم ُ
ض ْونَ
عNNلی وادي ال NذّهNNب ومNNعادن الّ N
Nفضة مNNا َي ْ Nعتَن ُ ْو َن بNNهما وال يNNلتفتون إلNNيهما وإ ّن هNNؤالء أعNNرضNNوا عNNن
ك ّNل ذلNك وأقNبلوا إلNی مNا تَNهوى بNه هNواهNم ،وإنّNهم فNي وادي ال ِNكبر والNغرور َلNيهيمون وأشهُ Nد حNينئذٍ
بNNأ ّن اهلل كNNان بNNريء عNNنهم ونNNحن بُNَ Nرءاء ،ونNNسئل اهلل بNNأن ال يجNNمعنا وإيّNNاهNNم ال فNNي ا ّلNNدنNNيا وال فNNي
Nرب يNNا أخNNي مNNن
اآلخNNرة ،إذْ إنّNNه هNNو الNNحقّ ال إلNNه إالّ هNNو ،وإنّNNه كNNان عNNلی كNّ Nل شNNيء قNNديNNر إذا ً فNNاشْ N
ه NNذا امل NNاء ا ّلNNذي أج NNري NNناه ف NNي أبح NNر ت NNلك ال NNكلمات ،ك NNأ ّن ب NNحور ال NNعظمة م NNتم ّوج NNات ف NNيها وج NNواه NNر
َ
Nشعشعات لNها وبNها وعNليها فNإنّNك فNاخNلعْ ثNيابNك ع ّNما يَ ْNح ُجبُ َك عNن الّ NدخNول فNي هNذا البحNر
االحNديّNة م
Nخف مNNن أحNNد ،وتNNو ّكNNل عNNلى اهلل ربّNNك،
ال ُّ Nل ّجيّ الحNNمراء ،فَ ُ Nق ْل بNNسم اهلل وبNNاهلل ،ث ّ Nم ادخNNل فNNيها وال تْ N
سNبُ ُه ،فNNإنّNNه هNNو يNNحفظك وتNNكون فNNيه مNNن اآلمNNنني ثّ Nم اعNNل ْم بNNأ ّن فNNي هNNذه
و َمNNن يNNتو ّكNNل عNNلى اهلل فNNهو َح ْ N
Nكل الNNوجNNوه وخNNاشNNعا ً لّ N
NسالNَ Nك خNNاضNNعا ً لّ N
Nكل األشNNياء ،ألنّNNه ال يشهNNد
املNNديNNنة األلNNطف األبNNهى تجNNد الّ N
شNNيئا ً إالّ وقNNد يNNرى اهلل فNNيه ،ويشهNNد نNNوره فNNيما أحNNاطNNت أنNNوار ال Nظّهور عNNلى طNNور املNNمكنات وفNNي
ذل NNك امل NNقام ح NNقٌّ ع NNليه ب NNأن ال يج NNلس ع NNلی ص NNدور امل NNجال NNس الف NNتخار ن NNفسه ،وال ي NNتق ّدم ع NNلی ن NNفس
Nدي م NNواله ،وال ي NNرض NNى ل NNوج Nٍ Nه م NNا ال ي NNرض NNى
الس NNتكبار ن NNفسه ،ويشه NNد ن َ N
Nفسه ف NNي ك Nّ Nل ح NNني ب NNني ي ّ N
ح ُNرك
Nحب ألح ٍNد مNا ال ُيNحبّه لNنفسه و َي ْ N
لNوجNهه ،وال يNقول ألح ٍNد مNا ال يNقدر أن يNسمعه مNن غNيره ،وال ي ّ
NسالNك فNي أوائNل سNلوكNه ،كNما
فNي األرض عNلی خNيط االسNتوا فNي مNلكوت الNبَداء ولNكن اعNل ْم بNأ ّن ال ّ
ذكرنا من ُ
قبلَ ،ليرى التّبديل والتّغيير ،وهذا حقٌّ ال ريب فيه كما نُزّل في وصف تلك األيّام ﴿يوم
تُ NNب ّد ُل األرض غ NNير األرض﴾) (55وه NNذا م NNن أيّ NNام ا ّلNN Nذي م NNا شه NNدت ال NNعيون ب NNمثلها ،ف NNطوب NNى مل NNن
أدرك NNها وع NNرف َقْ N Nدره NNا ﴿ول NNقد أرس NNلنا م NNوس NNى ب NNآي NNات NNنا أن أخ NNرج ال NNقوم م NNن ال Nظّلمات إل NNی ال Nنّور
وذّك NNره NNم ب NNأيّ NNام اهلل﴾ (56)،وه NNذا م NNن أيّ NNام اهلل ل NNو أن NNتم ت NNعرف NNون وف NNي ه NNذا امل NNقام ك Nّ Nل امل ُ NNتغاي NNرات
وامل ُ Nتَبَ ّدالت َ Nمل NNوج NNو ٌد ب NNني ي NNدي NNك ،و َم NNن أق Nّ Nر ب NNغير ذل NNك ف NNقد ألح َ Nد ف NNي أم NNر اهلل ون NNازع NNه ف NNي س NNلطان NNه
َ
األرض وي NNجعلها غ NNير األرض َلNNيقدر أن ي NNب ّدل ك Nّ Nل م NNا ع NNليها وم NNا
وح NNارب NNه ف NNي ح NNكوم NNته و َمNNن يُ NNب ّدل
Nتعجب عNن ذلNك كNما بّ Nدل الNظّلمة بNالNنّور والNنّور بNالNظّلمة والجهNل بNالNعلم
ح ّNرك عNلی ظَهNرهNا ،وال تس
يُ َ N
ْ
وال ّ
ت حNك ُم الNتّبديNل إ ْن تNكون
NضاللNة بNالهNدايNة واملNوت بNالNحيوة والNحيوة بNاملNوت ،وفNي ذلNك املNقام يَNثْبُ ُ
سNرادق هNذا الّ NدلNيل ،لNتكون
Nلبت عNن هNذا الNذّلNيل مNن ُN N
مNن أهNل هNذا ّN N
السNبيل فّ Nك ْر فNيه لِيظهNر لNك مNا ط َ
Nساك NNنني ،ألنّ NNه ي NNفعل م NNا ي NNشاء وي NNحكم م NNا ي NNري NNد وال ُي NNسئ َ ُل ع Nّ Nما ي NNفعل ،و ُكNٌّ N Nل ع NNن ُكN Nلٍّ
ف NNيه م NNن ال ّ N
السNNلوك ك NNما ذك NNرن NNا ف NNي م NNدي NNنة
ُي NNسئ َ ُلون) (57ول NNكن ي NNا أخ NNيَ ،لNNترى ف NNي ه NNذه ال Nّ Nرت NNبة ،أي ف NNي أ ّول ّ N

Nات مNNختلف ًة وعNNالمٍ N
طلب ،مNNقامٍ N
ال ّ N
Nات مNNتفاوت ً Nة ،وك ّ Nلها حNNقٌّ فNNي مNNواقNNعها ومNNقامNNاتNNها ويNNنبغي لNNجنابNNك
ف NNي ه NNذا امل NNقام ب NNأن تشه NNد ك Nّ Nل األش NNياء ف NNي أم NNاك NNنها م NNن دون أن تُ NNنزل ش NNيئا ً ع NNن ص NNعوده NNا
Nوت فNNي الNنّاسِ N
وعNNل ّوهNNا ،أو تNNرفNNع شNNيئا ً مNNن مNNقامNNها ودنّ NوهNNا؛ مNNثالً إنّNNك لNNو تُ ِ
شNْ Nرك
Nوت هNNذا ِN
حNّ Nل الNالّهَ N
Nوت فNNي
Nفر ِ N N
صNNرف ،ولNNكن لNNو تَ Nذْ ُكNNر ال Nالّهَ N
مNNحض ،ولNNو تُNNصعد ال Nنّاسَ N
Nوت إلNNی هNNواء ال NالّهNNوت هNNذا كٌ N
Nوت فNNي ال Nنّاسِ N
ال Nالّهِ N
Nوت َلNNحقٌّ ال ريNNب فNNيه أي إ ّن جNNنابNNك لNNو تشهNNد ال NتّبديNNل فNNي عNNوالNNم
Nوت وال Nنّاسَ N
Nب لNم يNكن فNي املُلك أكNبر مNن ذلNك ،وإ ْن تَشهNد الNتّبدي َNل فNي مNقامNه وتNعرفNه عNلی مNا
الNتّوحNيد هNذا ذَنْ ٌ
يNنبغي ال بNأس عNليك وإنّNي فََ Nور ّبNي كّ Nلما ألNقيناك مNن أسNرار الNبيان ومNقامNات الNتّبيان فNي الNعيان
كNأنّNي مNا ذكNرت حNرفNا ً مNن بحNر عNلم اهلل املNكنونNة وجNوهNر حNكمة اهلل املخNزونNة ،وسNنذكNر فNي حNينها
إذا شNاء اهلل وأراد ،وإنّNه هNو ذاكNر ك ّNل شNيء فNي مNقامNها ،وإنّNا ك ٌّNل لNه ذاكNرون ثّ Nم اعNل ْم بNأ ّن طNير
الNتّي تNNطير فNNي هNNواء الNNجبروت لNNن تNNقدر أن تNNطير فNNي سNNماء قNNدس الNالّهNNوت ،ولNNن تNNقدر أن تَNْ Nمذُقَ
فNNواكNNه الNNتي خNNلق اهلل فNNيها ،ولNNن تNNقدر أن تشNNرب أنNNهار ال Nتّي جNNرت فNNيها ،ولNNو تشNNرب قNNطرة مNNنها
ل NNتموت ف NNي ال NNحني ،ك NNما تشه NNد ف NNي ت NNلك األيّ NNام ع NNن ا ّل NNذي NNن ينس NNبون أن NNفسهم إل NNينا وي NNفعلون م NNا
Nرف كNلّ
يNNفعلون ويNNقولNNون مNNا يNNقولNNون ويّ NدعNNون مNNا يّ NدعNNون ،وكNNأنّNNهم فNNي حNNجباتNNهم مNيّتون كNNذلNNك فNNاعْ N
املNقامNات واإلشNارات والّ Nدالالت لNتعرف ك ّNل ش ٍ
Nيء فNي مNكانNه وتجNد ك ّNل أمNر فNي مNقامNه ولهNذا املNقام،
أي مNقام مNديNنة األحNديّNة ،رج ٌ
Nال قNد ركNبوا عNلى فُْ Nل ِك الهNدايNة وسNافNروا فNي مNعارج األحNديّNة ،وتشهNد
Nرار ال NNجالل م NNن ه NNياك NNلهم ،وتج NNد روائ NNح امل NNسك م NNن ك NNلمات NNهم،
Nوار الج NNمال ع NNن وج NNوه NNهم وأس َ N
أن َ N
الس ِ
Nلطنة فNي مNشيهم وحNركNاتNهم وسNكونNهم ،وال يNحجبك أعNمال الNذيNن هNم مNا شNربNوا
وتNالحNظ آيNات ّN N
Nصاف NNية وم NNا وص NNلوا إل NNی م NNدائ NNن ال NNقدس ّ Nية ،وي Nتّبعون أه NNواء أن NNفسهم و ُيفس NNدون ف NNي
م NNن ع NNيون ال ّ N
ع أت NNباع ك Nّ Nل ن NNاع NNق
سN Nبُ ْو َن ب NNأنّ NNهم ُمه NNتدون ه NNم ا ّل NNذي NNن ورد ف NNي ش NNأن NNهمNَ ﴿ :
األرض و َي ْح َ N
ه Nَ Nمجٌ ُرع NNا ٌ
يNNميلون بّ N
Nسفر وهNNذا املNNقام وهNNذا الNNوطNNن مNNعلو ٌم عNNند جNNنابNNك ومNNشهودٌ
Nكل ريNNح﴾) (58ومNNراتNNب هNNذا الّ N
Nمعت ب NNأ ّن ش NNمس
Nدت وس َ N
ع NNند ح NNضرت NNك ،ال ي NNحتاج إل NNى ت NNطوي NNل ال NNكالم ثّ N Nم اع NNل ْم ب NNأ ّن كّ N Nلما شه َ N
Nب إل NNی ن NNفسه م NNن أس NNماء ال َ Nقبْل ل NNم ي NNكن ذل NNك إالّ م NNن ض NNعف ال NNعباد
ال NNحقيقة وال Nنّقطة األ ّول Nيّة نَ َ N
سَ N
ح َNرمNه،
Nصفات يNطوفَُّ Nن حNول ذاتNه ويَُ Nد ْو ُر َّن فNي ِفNNناء َ N
وهNندسNة عNوالNم اإليNجاد ،وإالّ ك ّNل األسNماء وال ّ
ت ال Nذّوات و ُم ْ Nعلِ ُن اآليNNات و ُم Nطَ ِّرزُ الNNعالمNNات ،بNNل إنّ
Nصفات و ُم Nذَ ِّو ُ
بNNل هNNو ُمNNربّNNي األسNNماء و ُمظهNNر الّ N
جNنابNك لNو تشهْ Nد بNعني س ّNرك َلتجْ Nد مNا دونَNه مNفقود عNنده ومNعدوم فNي سNاحNته﴿ ،كNان اهلل ولNم يNكن
ت بNأنّNه ج ّNل وعNزّ كNان ولNم يNكن مNعه مNن ش ٍ
Nيء،
مNعه مNن شNيء واآلن كNان بNمثل مNا قNد كNان﴾ وملّا ثَNبُ َ
كNNيف يَجNNري حNNك ُم الNتّبديNNل والNتّغيير؟ وإنّNNك إذا ً تNNف ّك ْر فNNيما ألNNقيناك لِتظهNNر لNNك شNNمس الهNNدايNNة فNNي
Nصبح األزل Nيّة ،وتNNكون فNNيه مNNن ال NزّاهNNديNNن ث ّ Nم اعNNل ْم بNNأ ّن كNّ Nل مNNا ذكNNرنNNا فNNي ذكNNر األسNNفار لNNم
هNNذا الّ N
Nعنوي وت NNسير ف NNي ح NNدائ NNق اإلل NNهيّ
ي NNكن إالّ ل NNألح NNبار م NNن األخ NNيار ،وإنّ NNك ل NNو ت NNرك NNب ع NNلى بُ NNراق امل N
ّ
َلNNتقطع كNّ Nل األسNNفار وتNطّلع عNNلی األسNNرار مNNن قNNبل أن تNNرتّ Nد إلNNيك األبNNصار إذا ً يNNا أخNNي ،إ ْن تNNكون
مNNن فNNارس هNNذا املNNيدان فNNاركْ N
الشNNرك فNNي هNNذا
Nض فNNي مNNمالNNك اإليNNقان لِتخ ّ Nلص نNNفسك عNNن سNNجن ّ N

Nفرق NNت ن NNسمات
ال Nزّم NNان وتج NNد رائ NNحة امل NNسكيّة م NNن ن NNفحات ه NNذه الح NNدي NNقة وم NNن ع NNطر ه NNذه امل NNدي NNنة ت ّ N
الNعطريّNة فNي أقNطار الNعالNم ،وإنّNك ال تحNر ْم نNصيبك وال تNكن مNن الNغافNلني ف ِNن ْعم مNا قNالَ :و َلNNو َNعNب َقت
Nفاس طNNي ِبها وفNNي ال َ Nغرب َمNNزكNNو ٌم ل َ Nعا َد َلNNه الَّ N
Nسفر اإللNNهي وهNNذا
فNNي ّ N
Nش ُّم) (59وبNNعد هNNذا الّ N
الشNNر ِق أنُ N
Nحيْرة ،وهNذا مNقام ا ّلNNذي لNو أُلNقيْ عNليك َلNNتبكي وتNنوح
Nعنوي يَْ Nد ُN
الNعروج امل
Nسال ُNك فNي حNديNقة ال َ
خ ُNل ال ّ
ّ
Nدي هNNؤالء املشNNركNNني ،وصNNار مNNتح ّيرا ً فNNي أمNNره ويNNكون فNNي هNNذه
عNNلی هNNذا الNNعبد ا ّلNNذي بNNقي بNNني يْ N
الُّ Nل ّجة َN NملNن املNتح ّيريNن ،بNحيث فNي ك ّNل يNوم يNشاورون فNي قNتلي وفNي ك ّNل سNاعNة يNريNدون خNروجNي عNن
هNذه الNبلد كNما أخNرجNونNي عNن الNبالد ،وهNذا الNعبد أكNون حNاضNرا ً بNني يNديNهم وأنNتظر مNا قNضى اهلل
ح Nذَ ُر م NNن ن NNفس م NNع م NNا أح NNاط NNتنا م NNن
ح َ Nك َم ب NNنا و َق ّ Nدر ألن NNفسنا ،وم NNا أخ NNاف م NNن أح NNد ،وم NNا أ َ ْ N
ع NNلينا َو َ N
الNNبأسNNاء والّ N
Nض ّراء مNNن أهNNل الNNبغي والNNبغضاء ،وأغشNNت األحNNزان فNNي تNNلك األزمNNان :فَ NطُوفNNا ُن نNNوحٍ
عNNند نَNNوحNNي كNNأ ْد ُمNNعي وإيNNقا ُد نِ N
ث أق َّ Nله وكNّ Nل بَ Nالَ أيّNNوبِ
Nعقوب ب ّ N
وح Nزْن Nيَ مNNا يN
Nيران الخNNلي ِل َكNNلو َعNNتي ُ N
ُ
بNعض بَNليّتي) (60ولNو أذكNر لNجنابNك الNباليNا الNنّازلNة والNقضايNا الNواردة َلتحNزن عNلی ش ٍ
Nأن يNنقطع عNنك
كNّ Nل األذكNNار وتNNغفل عNNن وجNNودك وعNNن كNّ Nل مNNا خNNلق اهلل فNNي امل ُNلك وإنّNNا مل ّNا مNNا أردنNNا لNNجنابNNك ذلNNك لNNذا
ت إظNNهار الNNقضاء فNNي كNNبد الNNبهاء واحNNتجبت ُ ُه عNّ Nما يتحNّ Nرك فNNي أرض اإلنNNشاء لNNيكون مNNكنون Nاً
َغ Nطَّيْ ُ
Nسموات وال
فNي ُ N N
سNرادق الNغيب إلNى أن يُظ ِNهNر اهلل س ّNره إذ ﴿ال يَْ Nعز ُُب عNن عNلمه مNن شNيء ال فNي ال ّ
فNNي األرض وإ ّنNNه كNNان بّ N
Nكل شNNيء رقNNيب﴾) (60وإ ّنNNا مل ّNNا بَ ُ Nع ْدنNNا عNNن ذكNNر املNNقصود تNNركNNنا اإلشNNارات
Nجى ومNNن أعNNرض عNNنها َهNNلك
ورجNNعنا إلNNى مNNا كNنّا فNNيه فNNي ذكNNر هNNذه املNNديNNنة الNتّي مNNن دخNNل فNNيها َنَ N
Nسفر يNNكون مNNتح ّيرا ً فNNي آثNNار
Nرف يNNا أ ّيNNها املNNذكNNور فNNي هNNذه األلNNواح بNNأ ّن مNNن دخNNل فNNي هNNذا الّ N
فNNاعْ N
قNدرة اهلل وبNدائNع آيNات صNنع اهلل ،ويNأخNذه ال َNحيرة مNن ك ّNل الNجهات ومNن جNميع األطNراف كNما شهNد
﴿رب ز ْدنNNي فNNيك تNNح ّيراً﴾ (62)،فNِ Nنعم مNNا قNNال :ومNNا
بNNذلNNك جNNوهNNر الNNبقاء فNNي َمNNأل األعNNلی فNNي قNNولNNه:
ّ
Nترت حNبّك مNذهNبا ً فNواحNيرتNي لNو لNم تNكن فNيك حNيرتNي) (63وفNي ذلNك الNوادي تNض ّلون
Nترت حNتّى اخ ُ
اح ُ
NسالNكون وتهNلكون ،ولNن تNقدروا أن تNصلوا إلNى مNثواهNم اهلل أكNبر مNن عNظمة هNذا ال ِ
Nواد ومNن وسNعة
ال ّ
هNNذه املNNديNNنة فNNي جNNبروت اإليNNجاد ،كNNأنّNNك لNNن تجNNد لNNه مNNن أ ّو ٍل وال مNNن ِ
آخNNر ،فَبُشNNرى ثّ Nم بشNNرى ملNNن
س Nفَ ُرهُ ،وأيّNNده اهلل عNNلى ط Nيّ هNNذه األرض ال Nطّيّبة فNNي هNNذه املNNديNNنة اإللNNهيّة ال Nتّي تNNتح ّير
َكNُ Nم َل فNNيها َN N
NعاملNNني ولNNو يNNتعارج الNNعبد ويNNسافNNر عNNن هNNذا
رب الN َ N
NقربNNني واملخNNلصني ،ونNNقول الحNNمد هلل ّ
فNNيها كNّ Nل املّ N
الNNوطNNن ال Nتّراب Nيّ ،ويُNNريNNد أن يNNتعارج إلNNى وطNNن اإللNNهي َلNNيدخNNل مNNن هNNذه املNNديNNنة إلNNی مNNديNNنة الNNفناء
Nسفر
NسالNNك فNNي هNNذا املNNقام وهNNذا الNNوطNNن الNNبحت األعNNلى وهNNذا الّ N
لNNفنائNNه عNNن نNNفسه وبNNقائNNه بNNاهلل والّ N
س Nبَحُ ف NNي ُقNNلزم ال Nفَناء وي NNكون ف NNي األرض
Nحو ال NNكبرى َلNNينسى ن NNفسه وروح NNه وجس NNده وذات NNه َويَ ْN N
امل َْ N
Nار الNNوجNNود الضNNمحاللNNه عNNن مNNمالNNك الّ N
Nشهود
كNNمن لNNم يNNكن شNNيئا ً مNNذكNNوراً ،ولNNن يشهNNد أح ٌ Nد مNNنه آثَ N
ولNNبلوغNNه إلNNی مNNقامNNات املNNحو ولNNو أنّNNا نNNذكNNر أسNNرار هNNذه املNNديNNنة َلNNتفنى مNNمالNNك الNNفؤاد لِNNكثرة شNNوق
Nصادق ،وظNNهور
أهNNلها إلNNی هNNذا املNNقام ّ N
السNNداد ،أل ّن هNNذا املNNقام مNNقام تج ّ Nلي املNNعشوق لNNلعاشNNق الّ N
إشNNراق أنNNوار املNNحبوب لNNلحبيب الNNفارغ وهNNل يNNمكن لNNلعاشNNق وجNNو ٌد حNNني تج ّ Nلي املNNعشوقُ أو لNNلظّلّ

بNقا ٌء عNند ظNهور ال ّ
NسالNك
Nشمس ،أو لNلحبيب دوا ٌم عNند وجNود املNحبوب؟ ال فNوا ّلNذي نNفسي بNيده بNل ال ّ
Nفحص ف NNي ش NNرق األرض وغ NNرب NNها وبَ Nّ Nره NNا وبح NNره NNا وسه NNلها وج NNبلها م NNا يج NNد
ف NNي ه NNذا امل NNقام ل NNو ت ّ N
Nفسه وال نNNفس غNNيره لشّ Nدة فNNنائNNه فNNي ُمNNوجNNده ولNNطافNNة مNNحوه فNNي بNNارئNNه فسNNبحان اهلل! لNNوال خNNوفNNي
نَ N
NقربNك إلNى
مNن نNمرود الNظّلم وحNفظي لخNليل الNعدل ألُلNقي عNليك مNا يُNغنيك عNن دونNك وألَقNرأ لNك مNا ي ّ
ه NNذه امل NNدي NNنة ح NNني َغ Nفْلة ع NNن ن NNفسك وه NNواك ،ول NNكن أص NNبر ح Nتّى ي NNأت NNي اهلل ب NNأم NNره ،وإنّ NNه ه NNو يج NNزي
NصابNNريNNن بNNغير حNNساب) (64إذا ً فNNأنِ N
Nجة
Nشقْ رائNNحة الNّ NروحNNانNيّ مNNن ُقNُ Nمص املNNعانNNي ،وقNْ Nل يNNا أهNNل ُلَّ N
الّ N
الNفناء ،أ ْن أسNرعNوا لّ NلدخNول فNي مNديNنة الNبقاء إ ْن أنNتم إلNى مNعارج الNبقاء تNتعارجNون ،ونNقول﴿ :إنّNا
هللّ وإنّ NNا إل NNيه راج NNعون﴾) (65وم NNن ذل NNك امل NNقام األع NNلى األع NNلى وال Nّ Nرت NNبة األع NNظم األس NNنى ي NNدخ NNل ف NNي
Nفسه ع NNلی ع NNرش االس NNتغناء وك NNرس Nيّ
Nسال Nُ Nك ن َ N
م NNدي NNنة ال NNبقاء ع NNلى ال NNبقاء وف NNي ذل NNك امل NNقام يشه NNد ال ّ N
االسNNتعالء ،إذا ً يَظْ َهNُ Nر لNNه حNNك ُم مNNا ذُكNNر مNNن قُ N
Nبل﴿ :يNNوم يُNNغني اهلل ك Nالًّ مNNن سNNعته﴾) (66فNNهنيئا ً ملNNن
NسالNك فNي
وصNل إلNی هNذا املNقام ،وشNرب مNن هNذا الNكأس الNبيضاء فNي هNذا ال ّNركNن الحNمراء فNإ ّن ال ّ
حNر الNبقاء ،واسNتفرغ فNؤا َدهُ عNن ك ّNل مNا سNواه ،واسNتبلغ إلNی مNعارج
Nسفر ملّا اسNتغرق فNي أبْ ُ N
هNذا ال ّ
الNNحيوة ال يNNرى الNNفناء لNNنفسه وال لNNغيره أبNNدا ً ويشNNرب عNNن كNNأس الNNبقاء ،ويNNمشي فNNي أرض الNNبقاء،
ويNNطير فNNي هNNواء الNNبقاء ،ويNNجالNNس مNNع هNNياكNNل الNNبقاء ،ويNNأكNNل مNNن نNNعمة الNNباقNNية الّ NدائNNمة مNNن ّ
شجNNرة
ال ّ NدائNNمة األزل Nيّة ،ويNNكون مNNن أهNNل الNNبقاء فNNي ُعNNلی الNNبقاء بNNالNNبقاء مNNذكNNورا ً وكNّ Nل مNNا يNNكون فNNي هNNذه
املNNديNNنة َلNNباقNNي ٌة دائNNم ٌة ال يَNNفنى وأنNNت لNNو تNNدخNNل بNNإذن اهلل فNNي هNNذه الحNNديNNقة الNNعالNNية املNNتعالNNية َلتجNNد
ب أب NNداً ،وك NNذل NNك ق NNمره NNا وأف NNالك NNها وأنج NNمها
ش NNمسها ف NNي ق NNطب الN Nزّوال ب NNحيث ال تُْ N Nك َ
ف وال تَْ N Nغ ُر ُ
س ُ
وأش ُج ُرها وأ ْب ُح ُرها ّ
ْ
وكل ما فيها وبها وإنّي فواهلل ا ّلذي ال إله إالّ هو لو أذكر لك بدايع أوصاف
هNذه املNديNنة مNن يNوم ٍ
Nب فNؤادي لهNذه املNديNنة الّ N
Nئذ إلNی آخNر ا ّلNذي ال آخNر لNه مNا َيْ Nف َر ُ
ط ّيبة الّ NدائNمة،
غ ُN
ح ُّ
طالNب ،ولNئالّ تَ ْ
Nقول لNضيق الNوقNت وتNعجيل الّ N
ولNكن أخNتم ال َ
Nرار فNي اإلجNهار مNن دون إذنٍ
ظ َ Nه ُNر األس ُ
NوحNدون فNي قNيامNة األخNرى بNأ ّن َمْ Nن يُظهNره اهلل مNع هNذه املNديNنة
سNيَنْظُ ُر امل ّ N
مNن اهلل املNقتدر الNق ّهار َو َ N
Nح ُ
ض ُر بNNني يNNديNNه ويNNفوز بNNلقائNNه،
NقربNNني الNNعا ّلNNني ،فNNطوبNNى ملNNن يَْ N
يَNNن ِزل مNNن سNNماء الNNغيب مNNع مNNالئNNكة املّ N
كل بذلك آملون ،ونقول الحمد هلل إذ هو الحقّ  ،وإنّا ٌّ
وإنّا ٌّ
كل إليه منقلبون ث ّم اعرف بأ ّن الواصل
السNNبيل مNNن ِكNبْ ٍر أو غNNرور َليهNNلك فNNي
فNNي هNNذه املNNقامNNات واملNNسافNNر فNNي هNNذه األسNNفار لNNو يNNنالNNه فNNي ّ N
ال NNحني ،وي NNرج NNع إل NNی َقNNدم األ ّول م NNن دون أن ي NNعرف ذل NNك وع NNالم NNة ال NNواص NNلني واملش NNتاق NNني ف NNي ه NNذه
NتقربNNوا إلNNی
األسNNفار أن يُNNخفضوا جNNناحNNهم لّ NلذيNNن آمNNنوا بNNاهلل وآيNNاتNNه ،ويُNNنج ِ ُعوا أنNNفسهم لّ NلذيNNن اسَ N
Nخضعوا ذوات NNهم ل ّ Nلذي NNن اس NNتقروا ع NNلى رفْ NNر ِ
اهلل وم NNظاه NNر ج NNمال NNه ،ويُ ِ N
ف أم NNر اهلل وع NNظمته ألنّ NNهم ل NNو
َ َ
ّ
Nقر ا ّلNNذي
يNتعارجNون إلNى غNايNة الNقصوى فNي سNلوكNهم إلNى اهلل ووصNولNهم إلNيه لNن يNصلوا إالّ إلNى م ّ
خ NNل َقت ف NNي أف NNئدت NNهنّ ،ف NNكيف يَ ِ N
ت ل NNهم وم NNا ُ
ُ
خ NNلِ َقتْ
ُN
Nقد ُر ّن أن ي N
Nتعارج ّ Nن إل NNی م NNقام NNات ا ّل NNتي م NNا ُقِّ N Nد َر ْ
لNNشأنNNهم؟ ولNNو يNNسافNNرون مNNن األزل إلNNى األبNNد لNNن يNNصلوا إلNNی قNNطب الNNوجNNود ومNNركNNز املNNوجNNود ا ّلNNذي
Nحور الNعظمة وعNن يNساره شNطو ُ
ط الNقدرة ولNن يNقدر أحٌ Nد أن يNنزل ب ِNفنائNه ،وكNيف
جNرى عNن يNمينه ب ُ

سِ Nر ْي عNلی بحNر الNنّار فNي كNرة الNنّار ،ويNمشي فNي
إلNی مNقامNه؟ وهNو كNان سNاكNنا ً فNي فُْ Nل ِك الNنّارَ ،ويَ ْ N
ب ب NNها ،وإ ْن يَْ N Nق ُربْ NNها
ه NNواء الN Nنّار ف NNكيف ي NNقدر َمْ N Nن ُN
خ NNلق ب NNاألض NNداد أن ي NNدخ NNل ف NNي الN Nنّار أو يَْ N Nق ُر َ
َلNN Nيحترق ف NNي ال NNحني ثّ N Nم اع NNل ْم ب NNأ ّن ه NNذا ال NNقطب األع NNظم ل NNو ي NNقطع خ NNيط َمNN Nدده ع NNن ك Nّ Nل َمNN Nن ف NNي
رب األرب NNاب فس NNبحان
ال ّ N
Nسموات واألرض ل NNتنعدم ك ّ Nلهنّ ،فس NNبحان اهلل! ك NNيف ي NNصل ال Nتّراب إل NNی ّ
NسالNك يNتعارج إلNی مNقام ا ّلNNذي
اهلل ع ّNما يNظنّون فNي أنNفسهم ،وتNعالNی ع ّNما هNم يNذكNرون َبَ Nلى ،إ ّن ال ّ
Nحب بNحيث يNأخNذ زمNام االخNتيار عNن هNؤالء األخNيار
ال غNايNة لNه فNيما ُقّ Nدر لNه ،ويجNد فNي قNلبه نNار ال ّ
وفNNي كNّ Nل حNNني يNNزداد فNNي حNبّه مNNوال ُه وإقNNبالNNه إلNNی بNNارئNNه ،بNNحيث لNNو كNNان مNNواله فNNي مشNNرق الُ Nقربّ Nية
Nصفراء
Nسموات واألرض م NNن ال NNلؤل NNؤ الح NNمراء وال Nذّه NNب ال ّ N
وه NNو ف NNي م NNغرب ال Nبُعد ّي NNة ،وك NNان ل NNه م NNأل ال ّ N
Nسال NNك ب NNغير ذل NNك
َل NNينفق وي NNرك NNض ب NNعينيه لِ NNيصل إل NNی أرض ال Nتّي ك NNان امل NNقصود ف NNيها ول NNو تج NNد ال ّ N
اب ُNمNفت َ ٍر إنّNا ِمل َ ْن يُظهNره اهلل فNي قNيامNة األخNرى ،وإنّNا بNه َملُبْ َعث ُ ْو َن وفNي تNلك األيّNام ملّا
فNاعNل ْم بNأنّNه كNذّ ٌ
م NNا ك NNشفنا ال Nِ Nغطاء ع NNن وج NNه األم NNر وم NNا ظه NNرن NNا ل NNلعباد ث NNمرات ه NNذه امل NNقام NNات الN Nتّي ُمNN Nنعنا ع NNن
سNكران الNغفلة ،وإالّ لNو ُNكNشف ل ّ
سّ Nم اإلبNره
Nكل َمNن عNلى األرض أق ّNل مNن َ N
إظNهارهNا ،لNذا تجNدهNم فNي ُN N
مNن هNذا املNقام َلتشهNد كNيف يNجتمعون فNي ِفNناء رحNمة اهلل ويNركNضون مNن ك ّNل األطNراف لNلبلوغ إلNی
Nبل ،ولِNيمتاز املNؤمNنون عNن امل ِ
سNاحNة الNقرب فNي رفْNر ِ
ف عNزّة اهلل ،ولNكن أخNفينا ِN NملNا ذكNرنNا مNن ق ُ
NنكريNن
َ َ
NسالNُ Nك مNNن
واملNNقبلون عNNن املNNعرضNNني ،وأقNNول ال َ N
ح ْ Nو َل وال ق ّ Nوة إالّ بNNاهلل املNNهيمن الNNقيّوم ويسNNترقNNي الّ N
هNNذا املNNقام إلNNی مNNديNNنة الNتّي لNNم يNNكن لNNها مNNن اسNم ٍ وال رسNم ٍ وال ذكٍ Nر وال صٍ N
Nوت ،تَجNNري فNNيها بNNحورُ
Nمس الNNغيب عNNن أفNNق الNNغيب ولNNها أفNNالك مNNن نNNفسها
الNِ Nق َدم وتNNدور فNNي حNNول الNِ Nق َدم وتُشNNرق فNNيها شُ N
وأقNمار مNن نNورهNا كّ Nله ّن يNطلِعن مNن بحNر الNغيب ويNدخNلن فNي بحNر الNغيب وإنّNي مNا أقNدر أن أذكNر
رشNN Nحا ً عNّ N Nما ُقّ N Nدر فNN Nيها وال ي N Nطّلع عNN Nلى أسNN NرارهNN Nا أح ٌ N Nد إالّ اهلل ومNN NظاهNN Nر نNN Nفسه ،إذْ هNN Nو خNN NالNN Nقها
نفسNر
Nتعرض بNتلك الNكلمات وكNتبنا بNعضها أردنNا بNأ ْن ّN N
و ُNمNبدعNها ثّ Nم اعNل ْم بNأنّNا حNني ا ّلNذي أردنNا أن ن ّ
ل NNجناب NNك ك Nّ Nل م NNا ذك NNرن NNا م NNن ق ُ N
Nقرب NNني َو َربَ َ Nوات
Nبل م NNن ك NNلمات ال Nنّبيّني وع NNبارات امل N َ N
NرسNNلني ب NNنغمات امل ّ N
املNق َّدسNني ،ولNكن مNا وجNدنNا الNفرصNة ومNا شهNدنNا املُهNلة مNن هNذا املNسافNر ا ّلNذي جNاء مNن عNندكNم وكNان
Nح ْكم ،ل NNذا ق NNد اق NNتصرن NNا واك NNتفينا وم NNا أت NNممنا ذك NNر األس NNفار
َNع NNجوالً ف NNي األم NNر وراك NNضا ً ف NNي ال ُ N
بNتمامNها ومNا يNنبغي لNها ويNليق بNها ،بNل تNركNنا ذكNر مNدائNن الNكبرى وأسNفار الُ Nعظمى ،وبNلغ تNعجيل
NسفَريNن األ َ ْعَ Nليَ ْنيِ فNي التّسNليم وال ّNرضNاء ولNو أ ّن جNنابNك لNو تُNف ّكر
ال ّNرافNع إلNی مNقام ا ّلNذي تNركNنا ذكNر ال َّ
ف NNي ه NNذه ال NNكلمات امل NNختصرات َل NNتعرف ك Nَّ Nل ال NNعلوم وت NNصل إل NNی ِذروة امل NNعلوم ،وت NNقول :ي NNكفي كN Nلَّ
ن مNNزيNNد(67)،
الNNوجNNود مNNن املNNشهود واملNNفقود ولNNكن لNNو تجNNد فNNي نNNفسك حNNرارة املNNحبّة لNNتقول :هNNل ِNم َ ْ N
رب العاملني.
ونقول :الحمد هلل ّ
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