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بسم ربِّنا العليّ األعلى

"الـباب املـذكـور فـي بـيان أّن الـعباد لـن يـصلوا إلـى شـاطئ بحـر الـعرفـان إالّ بـاالنـقطاع الـّصرف عـن كـّل مـن 
فــي الــّسموات واألرض.  قــّدســوا أنــفسكم يــا أهــل األرض لــعّل تــصلّن إلــى املــقام الّــذي قــّدر اهلل لــكم وتــدخــلنّ 

في سرادق جعله اهلل في سمآء البيان مرفوًعا".

.جـوهـر هـذا الـباب هـو أنّـه يـجب عـلى الـّسالـكني سـبيل اإليـمان والـطّالـبني كـؤوس اإليـقان أن يطهّــروا أنـفسهم 
ويــــقّدســــوهــــا عــــن جــــميع الــــشؤونــــات الــــعرضــــيّة - يــــعني يــــنزّهــــون الــــّسمع عــــن اســــتماع األقــــوال، والــــقلب عــــن 
الــظّنونــات املــتعّلقة بســبحات الــجالل، والــّروح عــن الــتّعّلق بــاألســباب الــّدنــيويّــة، والــعني عــن مــالحــظة الــكلمات 
الــــفانــــية، ويســــلكون فــــي هــــذا السّــــــــبيل مــــتوكّــــــلني عــــلى اهلل ومــــتوسّــــــــلني إلــــيه، حــــتّى يــــصبحّن قــــابــــلني لتجــــّليات 
إشـراقـات شـموس الـعلم والـعرفـان اإللـهيّ، ومـحالًّ لـظهورات فـيوضـات غـيب ال يـتناهـى.  ألّن الـعبد لـو أراد أن 
يــجعل أقــوال الــعباد مــن عــالــم وجــاهــل، وأعــمالــهم وأفــعالــهم مــيزانًــا ملــعرفــة الــحّق وأولــيائــه فــإنّــه لــن يــدخــل أبــًدا 
رضــوان مــعرفــة رّب الــعزّة، ولــن يــفوز بــعيون عــلم ســلطان األحــديّــة وحــكمته، ولــن يــرد مــنزل الــبقاء، ولــن يــذوق 

كأس القرب والرضا.

انـظروا إلـى األيّـام الـّسالـفة، كـم مـن الـعباد مـن شـريـف ووضـيع، كـانـوا دائـًما يـنتظرون ظـهورات األحـديّـة فـي 
الـهياكـل الـقدسـيّة، عـلى شـأن كـانـوا فـي جـميع األوقـات واألزمـنة يـترصّـــــــــدون ويـنتظرون، يـدعـون ويـتضرّعـون، 
لـعّل يهـبُّ نـسيم الـرّحـمة اإللـهيّة، ويـطلع جـمال املـوعـود مـن خـلف سـرادق الـغيب إلـى عـرصـة الـظّهور.  وعـندمـا 
كـانـت تـنفتح أبـواب الـعنايـة، ويـرتـفع غـمام املـكرمـة، وتظهـر شـمس الـغيب عـن أفـق الـقدرة، يـقوم الجـميع عـلى 
تـــكذيـــبها وإنـــكارهـــا ويـــحترزون عـــن لـــقائـــها الّـــذي هـــو عـــني لـــقاء اهلل، كـــما هـــو مـــذكـــور ومســـطور تـــفصيله فـــي 

جميع الكتب الّسماويّة.

تــدبّــروا اآلن وتــفّكروا قــليالً، لِــَم اعــترض الــعباد مــن بــعد طــلبهم وانــتظارهــم؟! وكــان اعــتراضــهم أيــًضا بــدرجــة 
يعجــــز الــــلِّسان والــــبيان عــــن وصــــفه، ويــــقصر الــــتّقريــــر والتّحــــريــــر عــــن ذكــــره.  فــــلم يظهــــر أحــــد مــــن املــــظاهــــر 
الـقدسـيّة واملـطالـع األحـديّـة إالّ وابـتلي بـاعـتراض الـنّاس وإنـكارهـم واحـتجاجـهم كـما قـال تـعالـى: ﴿يَـا َحسْـــــرَةً 
ــةٍ  ْت كُــــلُّ أُمّـَ ــن رَّسُـــــــوٍل إاِلَّ كَــــانُــوا بِـــِه يَسْـــــــتَْهِزُؤون﴾، وكــما قــال فــي مــوضــع آخــر ﴿َوهَــــمَّ عَــــَلى الْـــِعبَاِد مَـــا يَــأْتِــــيِهم مّـِ
﴾ وكــذلــك كــانــت الــكلمات الــنّازلــة مــن غــمام الــقدرة  بِـــرَسُـــــــولِــِهْم لِــيَأْخُـــذُوهُ َوجَـــــاَدلُـــوا بِـــالْـــبَاطِـــــِل لِــيُْدحِـــــُضوا بِـــِه الْـــَحقَّ
الــّصمدانــيّة، وســماء الــعزّة الــّربّــانــيّة تــفوق حــّد اإلحــصاء وإحــاطــة الــعباد، وإّن فــي ســورة هــود لــكفايــة ألولــي 
األفــئدة وأصــحاب الــبصر.  فــتأمّـــلوا قــليالً فــي هــذه الــّسورة املــباركــة وتــدبّــروا فــيها بــالــفطرة األصــليّة، حــتّى 
تــطّلعوا قــليالً عــلى بــدائــع أمــور األنــبياء ورّد كــلمات الــنّفي لــهم وتــكذيــبهم إيّــاهــم، لــعلَّ تــكونــنَّ ســببًا ألن يــطير 
الــنّاس مــن مــوطــن الــغفلة الــنّفسانــيّة إلــى أوكــار الــوحــدة واملــعرفــة اإللــهيّة، وتشــربــنَّ مــن زالل الــحكمة الــباقــية، 
وتـــرزقـــنَّ مـــن أثـــمار شجـــرة عـــلم ذي الـــجالل. هـــذا هـــو نـــصيب األنـــفس املجـــرّدة مـــن املـــائـــدة املـــنزّلـــة الـــقدســـيّة 

الباقية.



لـو اطّـلعتم عـلى عـّلة إبـتالء األنـبياء، وسـبب اعـتراضـات الـعباد عـلى تـلك الـّشموس الـهويّـة، لـوقـفتم عـلى كـثير 
مـــن أمـــورهـــم.  كـــذلـــك كـــّلما الحـــظتم وتـــفّحصتم كـــثيرًا فـــي اعـــتراضـــات الـــعباد عـــلى مـــشارق شـــموس صـــفات 
األحـديّـة، ازددتـم إحـكامًــا فـي ديـنكم، ورسـوخًــا فـي أمـر اهلل.  لـذا نـذكـر فـي هـذه األلـواح بـعًضا مـن قـصص 
األنـبياء عـلى سـبيل اإلجـمال، حـتّى يـكون مـعلومًــا ومـثبوتًـا أنّـه قـد ورد عـلى مـظاهـر الـقدرة ومـطالـع الـعزّة فـي 
جـــميع األعـــصار والـــقرون، مـــا يـــضطرب لـــه الـــقلم ويخجـــل مـــن ذكـــره.  لـــعلَّ تـــصير هـــذه األذكـــار ســـببًا لـــعدم 
اضـــــطراب بـــــعض الـــــنّاس مـــــن إعـــــراض الـــــعلماء واعـــــتراض جُـــــــّهال الـــــعصر، بـــــل ربّـــــما يـــــزيـــــدهـــــم هـــــذا إيـــــقانًـــــا 

واطمئنانًا.

فـــمن جـــملة األنـــبياء نـــوح عـــليه السّــــــــالم الّــــذي نـــاح تـــسعمائـــة وخـــمسني ســـنة، ودعـــا الـــعباد إلـــى وادي الـــّروح 
األيــمن، ومــا اســتجاب لــه أحــد، وفــي كــّل يــومٍ كــان يــرد مــنهم عــلى هــذا الــوجــود املــبارك مــن األذيّــة واإليــذاء مــا 
كـانـوا بـه يـوقـنون أنّـه قـد هـلك.  وكـثيرًا مـا ورد عـلى حـضرتـه مـن أنـواع الّسخـريـة واالسـتهزاء والـتّعريـض.  كـما 
قـال تـعالـى: ﴿وَكُــلََّما مَـرَّ عَــَليِْه مَـألٌ مّـِن قَـْومِــِه َسخِـــُرواْ مِــنُْه قَـاَل إِن تَْسخَــُرواْ مِــنَّا فَـِإنّـَا نَْسخَــُر مِــنُكْم كَــَما تَْسخَــُرونَ 
فَـَسْوَف تَـْعَلُموَن) .  وبـعد حـني مـن الـزّمـن وعـد أصـحابـه وعـًدا مـعيّنًا عـّدة مـرّات بـإنـزال الـنّصر عـليهم، وفـي كـلّ 
مـرٍّة مـنها كـان يـحصل الـبداء، فـأعـرض بسـبب ظـهور الـبداء بـعٌض مـن أصـحابـه املـعدوديـن، كـما هـو مـثبوت 
تـــفصيله فـــي أكـــثر الـــكتب املـــشهورة مِـــــّما ال بـــّد أنّـــكم قـــد اطّـــلعتم عـــليه أو ســـتطّلعون.  حـــتّى أنّـــه لـــم يـــبق مـــع 
حـضرتـه إال أربـعون نـفًسا أو اثـنان وسـبعون، كـما هـو مـذكـور فـي الـكتب واألخـبار، إلـى أن صـرخ أخـيرًا مـن 

أعماق قلبه بدعائه ﴿رَبِّ ال تَذَْر َعَلى األَرِْض ِمَن اْلَكاِفِريَن َديَّارًا﴾.

واآلن يــجب الــتّأمّـــل قــليالً.  مــاذا كــان ســبب اعــتراض الــعباد واحــترازهــم إلــى هــذه الــّدرجــة فــي ذلــك الــزّمــان، 
ولِـــَم لـــم يخـــلعوا قـــميص الـــنّفي، ويتحـــّلوا بـــرداء اإلثـــبات ويـــفوزوا بـــه.  وكـــذلـــك ملـــاذا حـــصل الـــبداء فـــي الـــوعـــود 
اإللـــهيّة مـــّما كـــان ســـببًا فـــي إدبـــار بـــعض املـــقبلني. لـــذا يـــجب الـــتأمّـــل كـــثيرًا، حـــتّى تـــقف عـــلى أســـرار األمـــور 
الــغيبيّة، وتســتنشق رائــحة الــطّيب املــعنوّي مــن الــفردوس الــحقيقيّ، وتــوقــن بــأّن االمــتحانــات اإللــهيّة لــم تــزل 
كــانــت بــني الــعباد، وال تــزال تــكون بــينهم، حــتّى يــتبنّي ويــتميّز الــنّور مــن الــظّلمة، والــّصدق مــن الــكذب، والــحقّ 
مـــن الـــباطـــل، والهـــدايـــة مـــن الـــّضاللـــة، والـــّسعادة مـــن الـــّشقاوة، والـــّشوك مـــن الـــورد، كـــما قـــال تـــعالـــى: ﴿الـــم 

أََحِسَب النَّاُس أَْن يُتْرَُكوا أَْن يَُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم ال يُفْتَنُوَن﴾.

ومـن بـعد نـوح، أشـرق جـمال هـود مـن مشـرق اإلبـداع، ودعـا الـنّاس إلـى رضـوان الـقرب مـن ذي الـجالل نـحًوا 
مـــن ســـبعمائـــة ســـنة أو يـــزيـــد، عـــلى حســـب اخـــتالف األقـــوال.  فـــكم مـــن الـــباليـــا نـــزلـــت عـــلى حـــضرتـــه كـــالـــغيث 
الــهاطــل، حــتّى صــارت كــثرة الــّدعــوة ســببًا لــكثرة اإلعــراض، وشِـــــّدة االهــتمام عــّلًة لشــّدة اإلغــماض ﴿واَل يَــِزيــدُ 

الكاِفِريَن ُكفْرُُهْم إاِلَّ َخَسارًا﴾.

ومـن بـعده طـلع هـيكل صـالـح مـن رضـوان الـغيب املـعنوّي، ودعـا الـعباد إلـى شـريـعة الـقرب الـباقـية، وفـي مـائـة 
سـنة أو أزيـد، أمـرهـم بـاألوامـر اإللـهيّة ونـهاهـم عـن املـناهـي الـربّـانـيّة، فـلم يـأت ذلـك بـثمر، ولـم يظهـر مـنه أثـر، 
فــــاخــــتار الــــغيبة والــــعزلــــة عــــنهم مــــرّات عــــديــــدة، مــــع إّن هــــذا الجــــمال األزلــــيّ، مــــا دعــــا الــــنّاس إالّ إلــــى مــــديــــنة 
ـْن إَِلــٍه غَـيْرُهُ﴾.  إلـى  إِلَـى ثَـُموَد أَخَــاهُــْم صَـــــــــالِـًحا قَـاَل يَـا قَـْومِ اعْــبُُدواْ اهللَّ مَــا لَـُكم مّـِ األحـديّـة، كـما قـال تـعالـى: ﴿َو



ا  ــمَّ ـنَا لَــِفي شَـــــــكٍّ مّـِ إِنّـَ ـْعبَُد مَـــا يَــْعبُُد آبَــاؤُنَــا َو قــولــه ﴿قَــالُــواْ يَــا صَــــــــــالِــحُ قَــْد كُـــنَت فِـــينَا مَـــرْجُـــــوًّا قَــبَْل َهـــذَا أَتَــنَْهانَــا أَن نّـَ
تَْدُعونَا إَِليِْه ُمِريٍب﴾، وما أتى ذلك بفائدة ما، إلى أن أخذتهم الّصيحة جميًعا، وكان مرجعهم إلى النّار.

ومـن بـعده كـشف الخـليل الـنِّقاب عـن جـمالـه، ورفـع عـلم الهـدى، ودعـا أهـل األرض إلـى نـور الـتُّقى، وكـلَّما بـالـغ 
فــي الــنّصيحة لــهم، لــم يــثمر ذلــك غــير الحســد، ولــم يــنتج غــير الــغفلة، إالّ الّــذيــن هــم انــقطعوا بــكّلهم إلــى اهلل، 

وعرجوا بجناحيّ اإليقان إلى مقام جعله اهلل عن اإلدراك مرفوًعا.

وقــّصة حــضرتــه مــشهورة، فــكم مــن األعــداء أحــاطــوا بــه إلــى أن اشــتعلت نــار الحســد واإلعــراض.  ومــن بــعد 
حكاية النّار أخرجوا ذلك الّسراج اإللهيّ من بلده، كما هو مذكور في الكتب والرّسائل.

وملّــا انـــقضى زمـــانـــه أتـــت دورة مـــوســـى، فظهـــر حـــضرتـــه مـــن ســـيناء الـــنّور إلـــى عـــرصـــة الـــظّهور بـــعصا األمـــر 
وبـيضاء املـعرفـة.  وأتـى مـن فـاران املـحبّة اإللـهيّة، ومـعه ثـعبان الـقدرة والـّشوكـة الـّصمدانـيّة.  ودعـا جـميع مـن 
فــــي املــــلك الــــى مــــلكوت الــــبقاء، وأثــــمار شجــــرة الــــوفــــاء.  ولــــقد ســــمعت مــــا ورد عــــليه مــــن فــــرعــــون ومــــأله مــــن 
االعـتراضـات، وكـم أُلـقي عـلى تـلك الّشجـرة الـطّيّبة مـن أحـجار الـظّنونـات مـن األنـفس املشـركـة، وبـلغ االعـتداء 
عــليه إلــى حــّد أن هــّم فــرعــون ومــأله بــإخــماد نــار تــلك السّــــــدرة الــّربّــانــيّة وإطــفائــها بــماء اإلعــراض والــتّكذيــب.  
وغـــفلوا عـــن أّن نـــار الـــحكمة اإللـــهيّة ال يخـــمدهـــا املـــاء الـــعنصرّي، وســـراج الـــقدرة الـــّربّـــانـــيّة ال تـــطفئه األريـــاح 
املــخالــفة. بــّل إّن املــاء فــي هــذا املــقام يــصير ســببًا لــالشــتعال، والــّريــح عــّلًة لــلحفظ لــو أنــتم بــالــبصر الحــديــد 

تنظرون، وفي رضا اهلل تسلكون.

ومـا أحـلى الـبيان الّـذي فـاه بـه مـؤمـن آل فـرعـون، كـما أخـبر رّب الـعزّة حـبيبه بـحكايـته قـائـالً ﴿َوقَـاَل رَجُـــٌل مّـُؤْمِــنٌ 
إِن يَــُك كَــــاِذبًــا  ـُكْم َو بّـِ ــْن آِل فِـــرْعَـــْوَن يَــْكتُُم إِيــَمانَــُه أَتَــْقتُُلوَن رَجُـــــالً أَن يَــُقوَل َربّـِـيَ اهللُ َوقَــْد جَـــــاءكُــــم بِـــالْــبَيِّنَاِت مِــــن رَّ مّـِ

إِن يَُك َصاِدًقا يُِصبُْكم بَْعُض الَِّذي يَِعُدُكْم إِنَّ اهللَ ال يَْهِدي َمْن ُهَو ُمْسرٌِف َكذَّاٌب﴾. فََعَليِْه َكِذبُُه َو

وأخــــيرًا وصــــل األمــــر الــــى حــــّد أن قــــتلوا هــــذا املــــؤمــــن، واســــتشهد بــــنهايــــة الــــعذاب (أال لــــعنُة اهلل عــــلى الــــقوم 
الـــظّاملـــني) فـــانـــظروا اآلن وتـــأمّـــلوا قـــليالً فـــي هـــذه األمـــور ومـــاذا كـــان ســـبب أمـــثال هـــذه االخـــتالفـــات، إذْ كـــّلما 
ظهــر ظــهور حــّق فــي اإلمــكان مــن أفــق الــالّمــكان كــان يظهــر ويــبدو فــي أطــراف الــعالــم أمــثال هــذا الــنّوع مــن 
الــفساد والــفتنة والــظّلم واالنــقالب، مــع أّن جــميع األنــبياء كــانــوا يبشّـــــــرون الــنّاس فــي حــني ظــهورهــم بــالــنّبيّ 
الـــــتّالـــــي، ويـــــذكـــــرون لـــــهم عـــــالمـــــات الـــــظّهور اآلتـــــي، كـــــما هـــــو مســـــطور فـــــي كـــــّل الـــــكتب.  ومـــــع طـــــلب الـــــنّاس 
وانـتظارهـم لـظهور املـظاهـر الـقدسـيَّة، وذكـر الـعالمـات فـي الـكتب، ملـاذا تحـدث هـذه األمـور فـي الـعالـم، ويـرد 
عـــــلى جـــــميع األنـــــبياء واألصـــــفياء فـــــي كـــــّل عهـــــد وعـــــصر أمـــــثال هـــــذا الـــــظّلم والـــــعسف و الـــــتعدِّي؟ كـــــما قـــــال 
تـعالـى: ﴿أَفَـُكلََّما جَــــاءكُـــْم رَسُــــــوٌل بِــَما الَ تَـْهَوى أَنـفُُسُكُم اسْــــــتَْكبَرْتُـْم فَـفَِريـًقا كَـــذَّبْـتُْم َوفَـِريـًقا تَـْقتُُلوَن﴾ أي أنّـه كـّلما 
جـــاءكـــم رســـول مـــن قـــبل اهلل بـــما ال تـــهوى أنـــفسكم فـــي أّي عهـــد وزمـــان اســـتكبرتـــم، ومـــا أيـــقنتم، فـــفريـــًقا مـــن 

هؤالء األنبياء كذّبتم وفريًقا كنتم تقتلون.

ـلوا حـينئٍذ مـاذا كـان سـبب هـذه األفـعال، ولـم كـانـوا يسـلكون بهـذه الـكيفيّة مـع طـلعات جـمال ذي الـجالل؟   تـأمّـَ
إذ كـّل مـا كـان سـبب إعـراض الـعباد وإغـماضـهم فـي تـلك األزمـنة، قـد أصـبح الـيوم أيـًضا بـعينه سـبب غـفلة 



هـؤالء الـعباد.  فـإذا قـلنا أّن الـحجج اإللـهيّة لـم تـكن كـامـلة وال تـامّــة، ولـذا كـانـت سـببًا العـتراض الـعباد، فـإنّ 
هـذا يـكون كـفرًا صـراحًــــا.  ألنّـه بـعيد جـدًّا عـن فـيض الـفيّاض، وبـعيد عـن واسـع رحـمته، أن يـجتبي نـفًسا مـن 
بـني جـميع الـعباد لهـدايـة خـلقه، وال يـؤتـيها الـحّجة الـكافـية الـوافـية، ومـع ذلـك يـعذّب الخـلق لـعدم إقـبالـهم إلـيها.  
بــل لــم يــزل جــود ســلطان الــوجــود مــحيطًا عــلى كــّل املــمكنات بــظهور مــظاهــر نــفسه، ومــا أتــى عــلى اإلنــسان 
حــني مــن الــّدهــر انــقطع فــيه فــيضه، أو مــنع نــزول أمــطار الــرّحــمة مــن غــمام عــنايــته.  إذًا فليســت هــذه األمــور 
املحــدثــة إالّ مــن األنــفس ذات اإلدراكــات املحــدودة، الّـــذيــن يــهيمون فــي وادي الــكبر والــغرور، ويــسيرون فــي 
بـيداء الـبعد، ويـتأسّــــــون بـظنونـاتـهم، وبـما اسـتمعوه مـن عـلمائـهم.  لهـذا لـم يـكن عـندهـم أمـور غـير اإلعـراض، 
وال بــغية االّ اإلغــماض، ومــن املــعلوم لــدى كــّل ذي بــصر، أنّــه لــو كــان هــؤالء الــعباد فــي حــني ظــهور أّي مظهــر 
مــــن مــــظاهــــر شــــمس الــــحقيقة، يــــقّدســــون ويطّهــــرون الــــّسمع والــــبصر والــــفؤاد مــــن كــــلِّ مــــا ســــمعوه وأبــــصروه 

وأدركوه، ملا حرموا البتَّة من الجمال اإللهيّ، وال منعوا عن حرم القرب والوصال للمطالع القدسيّة.

وملّـا كـانـوا يـزنـون الـحّجة فـي كـّل زمـان بـمعرفـتهم الّــتي تـلّقوهـا عـن عـلمائـهم، وكـانـوا يجـدونـها غـير مـتّفقة مـع 
عقولهم الّضعيفة، لذا كان يظهر منهم في عالم الظّهور أمثال هذه األمور غير املرضيّة.

إنَّ عــلماء الــعصر فــي كــلِّ األزمــان كــانــوا ســببًا لــصدِّ الــعباد، ومــنعهم عــن شــاطئ بحــر األحــديّــة، ألنَّ زِمــام 
هـــؤالء الـــعباد كـــان فـــي قـــبضة قـــدرتـــهم. فـــكان بـــعضهم يـــمنع الـــنَّاس حـــبًّا لـــلّريـــاســـة، والـــبعض االخـــر يـــمنعهم 
لـــعدم الـــعلم و املـــعرفـــة. كـــما أنّـــه بـــإذن عـــلماء الـــعصر وفـــتاويـــهم قـــد شـــرب جـــميع األنـــبياء ســـلسبيل الـــّشهادة، 
وطــاروا إلــى أعــلى أفــق الــعزَّة.  فــكم ورد عــلى ســالطــني الــوجــود، وجــواهــر املــقصود، مــن ظــلم رؤســاء العهــد، 
وعـــلماء الـــعصر، الّـــذيـــن قـــنعوا بهـــذه األيّـــام املحـــدودة الـــفانـــية، ومـــنعوا أنـــفسهم عـــن املـــلك الّـــذي ال يـــفنى، كـــما 
حـرمـوا عـيونـهم مـن مـشاهـدة أنـوار جـمال املـحبوب، ومـنعوا آذانـهم عـن اسـتماع بـدائـع نـغمات ورقـاء املـقصود.  
ولهـــذا ذكـــرت أحـــوال عـــلماء كـــّل عـــصر فـــي جـــميع الـــكتب الـــّسماويّـــة كـــما قـــال تـــعالـــى: ﴿يَـــا أَهْــــَل الْــــِكتَاِب لِـــمَ 
تَـْكفُُروَن بِــآيَـاِت اهللِّ َوأَنـتُْم تَْشهَـــُدوَن﴾  وكـما قـال ﴿يَـا أَهْـــَل الْــِكتَاِب لِـَم تَـْلِبُسوَن الْــَحقَّ بِــالْــبَاطِــــِل َوتَـْكتُُموَن الْــَحقَّ 

َوأَنتُْم تَْعَلُموَن﴾ وكما قال تعالى في مقامٍ آخر ﴿ُقْل يَا أَْهَل اْلِكتَاِب لَِم تَُصدُّوَن َعن َسِبيِل اهللِّ﴾.

ومــن املــعلوم أّن أهــل الــكتاب الّـــذيــن صــّدوا الــنّاس عــن الــّصراط املســتقيم كــانــوا عــلماء ذلــك العهــد، كــما هــو 
مــذكــور اســم الجــميع ورســمهم فــي الــكتب، وكــما هــو ُمســتفاد مــن أكــثر اآليــات واألخــبار، لــو أنــتم بــطرف اهلل 

تنظرون.

إذًا تــــأمّــــلوا قــــليالً بــــعني الــــبصيرة اإللــــهيّة، فــــي آفــــاق الــــعلم الــــربّــــانــــيّ، وتــــعقَّلوا فــــي أنــــفس الــــكلمات الــــتّامّــــات 
الـــــصمدانـــــيّة، حـــــتّى تـــــنكشف لـــــكم وتظهـــــر جـــــميع أســـــرار الـــــحكمة الـــــّروحـــــانـــــيّة، مـــــن خـــــلف ســـــرادق الـــــفضل 
واإلفـضال، مجـرّدة عـن سـبحات الـجالل، وتـعرفـوا أّن أسـاس اعـتراضـات الـنّاس واحـتجاجـاتـهم، لـم يـكن إالّ 
مــن عــدم اإلدراك والــعرفــان. فــمثالً إنّــهم ملّـا لــم يــفهموا الــبيانــات الــتّي صــدرت مــن طــلعات جــمال الــحّق، عــن 

عالمات الظّهور اآلتي، ولم يصلوا إلى معرفة حقيقتها، لذا رفعوا علم الفساد، ونصبوا رايات الفتنة.

ومـن املـعلوم أّن تـأويـل كـلمات الحـمامـات األزلـيّة ال يـدركـه إالّ الـهياكـل األزلـيّة، وأنَّ نـغمات الـورقـاء املـعنويّـة، ال 
يــسمعها االّ مــسامــع أهــل الــبقاء.  فــليس لــقبطيّ الــظّلم نــصيب أبــًدا مــن شــراب ســبطيّ الــعدل، وال لــفرعــون 



الـكفر خـبر عـن بـيضاء مـوسـى، كـما قـال تـعالـى: ﴿َومَــا يَـْعَلُم تَـأِْويـَلُه إاِلَّ اهللُّ َوالـرَّاسِـــــُخوَن فِــي الْـِعْلمِ﴾ ومـع ذلـك 
طلبوا تفسير الكتاب وتأويله من أهل الحجاب، ولم يأخذوا العلم من منبعه.

فـــمثالً ملّــا انـــقضت أيّـــام مـــوســـى، وأحـــاطـــت الـــعالـــم أنـــوار عـــيسى الـــّساطـــعة مـــن فجـــر الـــّروح، اعـــترض جـــميع 
الــيهود بــأّن ذلــك املــوعــود فــي الــتّوراة، يــجب أن يــرّوج ويــكّمل شــرائــع الــتّوراة.  بــينما هــذا الــّشاب الــنّاصــرّي، 
الّــذي يــدعــو نــفسه بــمسيح اهلل، قــد نــسخ حــكميّ الــطّالق والسّــــــبت، الّــذيــن هــما أعــظم أحــكام مــوســى، فــضالً 
عـــن أّن عـــالئـــم الـــظّهور لـــم تظهـــر بـــعد، ولهـــذا ال يـــزال الـــيهود إلـــى اآلن مـــنتظريـــن ذلـــك الـــظّهور املـــذكـــور فـــي 
الـتّوراة.  ولَــَكم ظهـر فـي عـالـم اإلبـداع مـن بـعد مـوسـى، مـن مـظاهـر الـقدس األحـديّـة، ومـطالـع الـنّور األزلـيّة، 
والــــيهود مــــا زالــــوا مــــحتجبني بــــالــــحجبات الــــنّفسيّة الــــّشيطانــــيّة، والــــظّنونــــات اإلفــــكيّة الــــنّفسانــــيّة، وال يــــزالــــون 
يـنتظرون ظـهور ذلـك الـهيكل املـجعول، بـالـعالمـات املـذكـورة الّـتي يـتصّورونـها بـإدراكـاتـهم،  كـذلـكم أخـذهـم اهلل 
بـذنـبهم، وأخـذ عـنهم روح اإليـمان، وعـذّبـهم بـناٍر كـانـت فـي هـاويـة الـجحيم. ولـم يـكن هـذا إالّ مـن عـدم عـرفـان 
الـيهود لـلعبارات املسـطورة فـي الـتّوراة، واملـذكـورة فـي عـالئـم الـظّهور الـتّالـي. وملّـا لـم يـقفوا عـلى حـقيقة هـذه 
الــعالمــات، ولــم تظهــر تــلك األمــور بحســب الــظّاهــر، فــقد حــرمــوا عــن الجــمال الــعيسوّي، ولــم يــفوزوا بــلقاء اهلل 
كني بهــذه األفــكار املــجعولــة غــير الــالّئــقة، وقــد  وكــانــوا مــن املــنتظريــن. ومــازال جــميع األمــم، وال يــزالــون مــتمسِّ

حرموا أنفسهم من العيون الّلطيفة الّصافية الجارية.

ولـــقد ذكـــرنـــا بـــعًضا مـــن عـــبارات األنـــبياء، فـــي كـــشف هـــذه األســـرار، فـــي ألـــواح مســـطورة مـــن قـــبل، رقّـــمناهـــا 
ألحد من األحبّاء ببدائع النّغمات الحجازيّة.

واآلن، إجــــابــــة لــــطلب جــــنابــــكم، نجــــّدد ذكــــرهــــا فــــي هــــذه األوراق بــــمليح الــــتّغنّيات الــــعراقــــيّة، لــــعّل يهــــتدي بــــها 
عـــطاش صـــحارى الـــبعد الـــى بحـــر الـــقرب، ويـــصل الـــّضالـــون فـــي فـــيافـــي الهجـــر والـــفراق الـــى خـــيام الـــقرب 
والــوصــال.  حــتّى يــنقشع غــمام الــّضاللــة وتــطلع مــن أفــق الــّروح شــمس الهــدايــة املــضيئة عــلى الــعالــم، وعــلى 
اهلل أتّـكل، وبـه أسـتعني، لـعلَّ يجـري مـن هـذا الـقلم، مـا يـحيا بـه أفـئدة الـنّاس لـيقومـّن الـكّل عـن مـراقـد غـفلتهم، 

ويسمعنَّ أطوار ورقات الفردوس من شجر كان في الرَّوضة األحديّة من أيدي القدرة بإذن اهلل مغروًسا.

مـن الـواضـح املـعلوم لـدى أهـل الـعلم، أنّـه ملّـا أحـرقـت نـار املـحبّة الـعيسويّـة حـجبات حـدود الـيهود، ونـفذ حـكم 
حــــضرتــــه نــــوعًــــــا مــــا حســــب الــــظّاهــــر، ذكــــر ذاك الجــــمال الــــغيبيّ فــــي يــــومٍ مــــن األيّــــام لــــبعٍض مــــن أصــــحابــــه 
الـّروحـانـينّي أمـر الـفراق، وأشـعل فـيهم نـار االشـتياق قـائـالً لـهم: "إنّـي ذاهـب ثـم أعـود."  وقـال فـي مـقامٍ اخـر: 
م مـا قـلته."  وهـاتـان الـعبارتـان هـما فـي الـحقيقة شـيء  "إنّـي ذاهـب ويـأتـي غـيري حـتّى يـقول مـا لـم أقـله ويـتمِّ

واحد، لو أنتم في مظاهر التّوحيد بعني اهلل تشهدون.

ولـو نـظرنـا بـعني الـبصيرة املـعنويّـة، نـشاهـد فـي الـحقيقة أّن كـتاب عـيسى وأمـره أيـًضا قـد ثـبتا فـي عهـد خـاتـم 
األنـــبياء.  فـــمن حـــيث االســـم قـــال حـــضرة محـــّمد (إنّـــي أنـــا عـــيسى) وقـــد صـــّدق أخـــباره وآثـــاره وكـــتابـــه أيـــًضا 
بـقولـه (إنّـه مـن عـند اهلل)، فـفي هـذا املـقام ال يـشاهـد بـينهما فـرق وال يـرى فـي كـتابـيهما غـيريّـه، ألّن كـالًّ مـنهما 
كـان قـائـًما بـأمـر اهلل، ونـاطـًقا بـذكـر اهلل، وكـتاب كـّل مـنهما مـشعر بـأوامـر اهلل.  فـمن هـذه الـوجـهة قـال عـيسى 
بــنفسه إنّــي ذاهــب وراجــع.  مَـــثَُل ذلــك مــثل الــّشمس، فــإذا قــالــت شــمس الــيوم إنّــني أنــا شــمس األمــس فــهي 



صـادقـة، ولـو قـالـت إنّـني غـيرهـا نـظرًا الخـتالف األيّـام فـهي صـادقـة أيـًضا.  وكـذلـك لـو نـظرنـا إلـى األيّـام، وقـلنا 
إنّـها جـميعها شـيء واحـد، فـإّن هـذا الـقول يـكون صـحيًحا وصـادقًـا.  وإذا قـلنا إنّـها غـيرهـا مـن حـيث تحـديـد 
االســم والــرّســم، فــإّن ذلــك أيــًضا يــكون صــحيًحا وصــادقًــا.  إذ بــينما نــالحــظ أنّــها شــيء واحــد، فــإنّــه مــع ذلــك 
يــالحــظ أّن كــالً مــنها لــه اســم خــاّص، وخــواّص أخــرى، ورســم مــعنّي ال يُــرى فــي غــيرهــا.  فــأدرِك بهــذا الــبيان 
وهــذه الــقاعــدة مــقامــات الــتّفصيل والــفرق واالتّــحاد بــني املــظاهــر الــقدســيّة، حــتّى تــعرف وتــقف عــلى مــرامــي 
اإلشـــارات، فـــي كـــلمات مـــبدع األســـماء والـــّصفات فـــي مـــقامـــات الجـــمع والـــفرق بـــينها.  وتـــطَّلع تـــمامًــــا عـــلى 
جــواب ســؤالــك فــي ســرِّ اتّــخاذ ذاك الجــمال األزلــيّ لــنفسه فــي كــلِّ مــقام اســًما خــاصًــــــــــا ورســًما مــخصوصًــــــــــا.  
ومـن بـعد ذلـك طـلب أصـحاب عـيسى وتـالمـيذه مـن حـضرتـه بـيان عـالمـات الـرَّجـعة والـظُّهور، ومـتى يـكون وقـتها 
واســـتفهموا مـــن طـــلعته نـــادرة املـــثال عـــن هـــذا الـــّسؤال فـــي عـــّدة مـــواقـــع.  وفـــي كـــّل مـــوقـــع مـــنها ذكـــر حـــضرتـــه 

عالمة، كما هو مسطور في األناجيل األربعة.

وهـذا املـظلوم يـذكـر فـقرة مـنها، ويـمنح عـباد اهلل الـنّعم املـكنونـة فـي السّــــــدرة املخـزونـة، حـبًّا لـوجـه اهلل حـتّى ال 
تحــرم الــهياكــل الــفانــية مــن األثــمار الــباقــية، عــساهــم يــفوزون بــرشــح مــن أنــهار حــضرة ذي الــجالل، املــقدَّســة 
ـَما نُــطِْعُمُكْم لِــَوجْـــــهِ  عــن الــزّوال، والّــتي جــرت فــي دار السّــــــالم (بــغداد) وال نــطلب عــلى ذلــك جــزاء وال أجــرًا ﴿إِنّـَ
اهللِ ال نُـِريـُد مِــنُكْم جَـــزَاًء واَل شُـــــُكورًا﴾  وهـذا هـو الـطّعام الّـذي بـه تـحيا األرواح واألفـئدة املـنيرة الـحياة الـباقـية، 
َماء﴾ وهـذه املـائـدة ال انـقطاع لـها أبـًدا عـن  ـَن الـسَّ وهـو املـائـدة الّـتي قـيل فـي حـّقها ﴿َربّـَنَا أَنـِزْل عَــَليْنَا مَــآئِــَدةً مّـِ
أهـلها وال نـفاذ لـها، وفـي كـّل حـني تـؤتـي أكـلها مـن شجـرة الـفضل، وتـنزل مـن سـماء الـرّحـمة والـعدل كـما قـال 
َماء تُــؤْتِــــي  تــعالــى: ﴿ أَلَـــْم تَــَر كَــــيَْف ضَـــــــــــرََب اهللُ مَـــثاَلً كَــــلَِمًة طَــيِّبًَة َكَشجَـــــرٍة طَــيِّبٍَة أَصْـــــــــــُلَها ثَــابِـــٌت َوفَــرْعُــــَها فِـــي الــسَّ

أُُكَلَها ُكلَّ ِحنيٍ﴾.

فـــيا حســـرة عـــلى اإلنـــسان مـــن حـــرمـــان نـــفسه عـــن هـــذه الـــعطيّة الـــّلطيفة، ومـــنعها عـــن هـــذه الـــنّعمة الـــباقـــية، 
والـــحياة الـــّدائـــمة.  فـــاعـــرف إذن قـــدر هـــذه املـــائـــدة املـــعنويّـــة، لـــعلَّ تـــحيا األجـــساد الـــهامـــدة بـــحياٍة جـــديـــدة مـــن 
األلــطاف الــبديــعة مــن شــمس الــحقيقة، وتــفوز األرواح الــخامــدة بــروحٍ غــير محــدود.  فــاجهــد نــفسك يــا أخــي، 
واغـتنم الـفرصـة لتشـرب مـن األكـواب الـّدائـمة الـباقـية مـا دامـت فـي الـحياة بـقيّة، ألّن نـسيم الـّروح الـهاّب مـن 
مــصر املــحبوب، ال يســتمّر عــلى الــّدوامِ فــي هــبوب.  وأنــهار الــتِّبيان، ال تــظّل إلــى األبــد فــي جــريــان، وأبــواب 
الـرّضـوان ال تـبقى مـفتّحة عـلى الـّدوام.  سـوف يـأتـي يـوم فـيه يـطير عـندلـيب الـفردوس مـن روضـة الـقدس الـى 
األوكــار اإللــهيّة.  وحــينئٍذ ال تــعود تــسمع نــغمة الــبلبل وال تــرى جــمال الــورد.  أمّـــا مــا دامــت الحــمامــة األزلــيّة 
فــــي ولــــه وتــــغريــــد، والــــّربــــيع اإللــــهيّ فــــي جــــلوة وزيــــنة، فــــيجب اغــــتنام الــــفرصــــة حــــتّى ال تحــــرم أذن قــــلبك مــــن 
االســتماع أللــحانــها.  هــذه نــصيحة هــذا الــعبد لــجنابــك وألحــباء اهلل، فــمن شــاء فــليقبل، ومــن شــاء فــليعرض، 

إّن اهلل كان غنيًّا عنه وعّما يشاهد ويرى.

وهـذه نـغمات عـيسى ابـن مـريـم الّـتي تـغنّى بـها فـي رضـوان اإلنـجيل بـلحن جـليل، فـي وصـف عـالئـم الـظّهور 
اآلتــي بــعده، املــذكــور فــي الــّسفر األّول املــنسوب الــى مــتّى، عــندمــا ســألــوه عــن عــالمــات الــظّهور اآلتــي بــعده، 
فـأجـاب بـقولـه "ولـلوقـت مـن بـعد ضـيق تـلك األيّـام تـظلم الـّشمس، والـقمر ال يـعطي ضـوءه، والـكواكـب تـتساقـط 
مـن الـّسماء، وقـّوات األرض تـرتـجّ، حـينئٍذ يظهـر عـالمـات ابـن اإلنـسان فـي الـّسماء، ويـنوح كـّل قـبائـل األرض 
ويــرون ابــن اإلنــسان آتــيًا عــلى ســحاب الــّسماء مــع قــّواٍت ومجــٍد كــبير، ويــرســل مــالئــكته مــع صــوت الــّسافــور 



الـعظيم."  انـتهى. أي أنّـه بـعد أن يـحيط الـّضيق والـبالء بـكّل الـعباد، تـظلم الـّشمس أي تـمنع عـن اإلفـاضـة، 
والـــقمر ال يـــعطي نـــوره، وكـــواكـــب الـــّسماء تـــتساقـــط عـــلى األرض، وتـــتزلـــزل أركـــان األرض.  فـــفي هـــذا الـــوقـــت 
تظهــــر عــــالمــــة ابــــن اإلنــــسان فــــي الــــّسماء، يــــعني أّن جــــمال املــــوعــــود وســــاذج الــــوجــــود مــــن بــــعد ظــــهور هــــذه 
الـــعالمـــات، يظهـــر مـــن عـــرصـــة الـــغيب إلـــى عـــالـــم الـــّشهود.  ثـــّم يـــقول إنّـــه فـــي ذلـــك الـــحني يـــنوح ويـــندب جـــميع 
الـــقبائـــل الـــّساكـــنة عـــلى األرض، ويـــرون مـــحيّا جـــمال األحـــديّـــة آتـــيًا مـــن الـــّسماء، راكـــبًا عـــلى الـــّسحاب، بـــقّوةٍ 

وعظمٍة ومجٍد كبير، ويرسل مالئكته مع صوت الّسافور العظيم.  انتهى.

 وهـذه الـعبارات مـذكـورة أيـًضا فـي األسـفار الـثاّلثـة األخـرى املـنسوبـة إلـى لـوقـا ومـرقـس ويـوحـنّا.  وملّا كـانـت 
هـذه الـعبارات مـذكـورة فـي األلـواح الـعربـيّة بـالـتّفصيل، فـإنّـنا ال نـتعرّض لـذكـرهـا عـلى صـفحات هـذه األوراق، 

ونكتفي باإلشارة إلى واحدة منها.

إّن عــــلماء اإلنــــجيل، ملّــــا لــــم يــــعرفــــوا مــــعانــــي هــــذه الــــبيانــــات، وال املــــقصود مــــنها، املــــودع فــــي تــــلك الــــكلمات، 
وتـمّسكوا بـظاهـرهـا، لهـذا صـاروا مـمنوعـني مـن شـريـعة الـفيض املحـّمدي، وسـحابـة الـفضل األحـمدّي. وجـّهال 
تـــلك الـــطّائـــفة، الّـــذيـــن تـــمّسكوا بـــعلمائـــهم أيـــًضا، ظـــّلوا محـــرومـــني مـــن زيـــارة جـــمال ســـلطان الـــجالل، ألّن فـــي 

ظهور الّشمس األحمديّة، لم تظهر هذه العالمات املذكورة.

وهــــا قــــد انــــقضت الــــقرون، ومــــضت الــــّدهــــور واألعــــصار، ورجــــع جــــوهــــر الــــّروح ذاك إلــــى مــــقّر بــــقاء ســــلطنته، 
ونــفخت الــنّفخة األخــرى فــي الــّصور اإللــهيّ مــن الــنّفس الــّروحــانــيّ، وحشــرت األنــفس املــيتة مــن قــبور الــغفلة 
والــــّضاللــــة إلــــى أرض الهــــدايــــة ومحــــّل الــــعنايــــة.  وهــــؤالء األقــــوام مــــا زالــــوا مــــنتظريــــن إلــــى اآلن ظــــهور هــــذه 
الـعالمـات، وبـروز ذاك الـهيكل املـعهود إلـى حـيّز الـوجـود، حـتّى يـنصروه، ويـنفقوا األمـوال فـي سـبيله، ويـفدوا 
األرواح فـي حـبّه، كـما ابـتعدت املـلل األخـرى بهـذه الـظّنون واألفـكار عـن كـوثـر مـعانـي رحـمة حـضرة الـبارئ 

اّلتي ال نهاية لها، وشغلوا عنها بتخيّالتهم وأوهامهم.

وفـضالً عـن هـذه الـعبارة الـّسالـفة، فـإّن هـناك بـيانًـا آخـر فـي اإلنـجيل يـقول فـيه "الـّسماء واألرض تـزوالن ولـكنّ 
كـــالمـــي ال يـــزول" أي أنّـــه مـــن املـــمكن أّن الـــّسماء واألرض تـــزوالن وتـــنعدمـــان، أمّــــا كـــالمـــي فـــال يـــزول أبـــًدا، 

وسيكون باقيًا وثابتًا على الّدوام بني النّاس.

ولــذلــك يــقول أهــل اإلنــجيل، إّن حــكمه ال يُــنسخ أبــًدا، حــتّى أنّــه فــي أّي وقــت وزمــان يظهــر فــيه طــلعة املــوعــود 
بـكّل الـعالمـات، ال بـّد وأنّـه يـؤيّـد ويـثبّت الشّـــــريـعة املـرتـفعة فـي اإلنـجيل، بـحيث ال يـبقى ديـن فـي كـّل الـعالـم إالّ 
هـذا الـّديـن.  وهـذه الـفقرة مـن املـطالـب املـحّققة املسـّلم بـها عـندهـم، والّـتي يـعتقدون فـيها أنّـه لـو بـعث شـخص 
أيــًضا بجــميع الــعالمــات املــوعــودة، ولــكنّه يــحكم بــخالف الــحكم الــظّاهــر فــي اإلنــجيل، فــإنّــهم ال يــذعــنون إلــيه 
الـبتّة، وال يـقبلون مـنه حـكًما، بـل يـكفّرونـه ويسـتهزؤن بـه، كـما شـوهـد ذلـك فـي ظـهور الـّشمس املحـّمديـة.  أمّــا 
لــو كــان جــميع الــنّاس قــد ســألــوا بــتمام الــخضوع ظــهورات األحــديّــة فــي أّي ظــهور، عــن مــعانــي تــلك الــكلمات 
املـــنزّلـــة فـــي كـــّل الـــكتب، والّــــتي بســـبب عـــدم بـــلوغـــهم إلـــى مـــعانـــيها قـــد حـــجبوا عـــن الـــغايـــة الـــقصوى وســـدرة 

املنتهى، فال بّد أنّهم كانوا يهتدون بأنوار شمس الهداية، ويقفون على أسرار العلم والحكمة.



واآلن يـــذكـــر هـــذا الـــعبد رشـــًحا مـــن مـــعانـــي هـــذه الـــكلمات، كـــي يـــقف أصـــحاب الـــبصيرة والـــفطرة، بـــواســـطة 
تـــفسيرهـــا، عـــلى جـــميع تـــلويـــحات الـــكلمات اإللـــهيّة، وإشـــارات بـــيانـــات املـــظاهـــر الـــقدســـيّة، حـــتّى ال تـــمنعهم 
هــــيمنة الــــكلمات عــــن بحــــر األســــماء والــــّصفات، وال تــــحجبهم عــــن مــــصباح األحــــديّــــة، الّــــذي هــــو محــــّل تجــــّلي 

الذّات.

فـقولـه مـن بـعد ضـيق تـلك األيّـام، إشـارة إلـى زمـان تُـبتلى فـيه الـنّاس بـالشّـــــّدة والـّضيق، وتـزول فـيه آثـار شـمس 
الــحقيقة مــن بــني الــنّاس، وتــنعدم أثــمار ســدرة الــعلم والــحكمة، ويــصبح زمــام الــنّاس بــأيــدي الــجّهال، وتــغلق 
أبـواب الـتّوحـيد واملـعرفـة، الّـتي هـي املـقصد األصـليّ مـن خـلق اإلنـسان، ويـتبّدل الـعلم بـالـظّّن، وتـنقلب الهـدايـة 
بــالــّشقاوة.  كــما نــشاهــد الــيوم، أّن زمــام كــّل طــائــفة فــي يــد جــاهــل، يحــرّكــهم كــيفما أراد، ولــم يــبق بــينهم مــن 
املــعبود إالّ اســمه، وال مــن املــقصود إالّ لــفظه، وغــلبت عــليهم أريــاح الــنّفس والــهوى، إلــى درجــة أطــفئت مــعها 
ســرج الــعقل والــفؤاد مــن الــقلوب.  مــع أّن أبــواب الــعلم اإللــهيّ قــد فــتحت بــمفاتــيح الــقدرة الــّربّــانــيّة، وجــواهــر 
وجـود املـمكنات قـد تـنّورت بـنور الـعلم، واهـتدت بـالـفيوضـات الـقدسـيّة، عـلى شـأن فـتح فـي كـّل شـيء بـاب مـن 
الـعلم، وشـوهـد فـي كـّل ذرّة آثـار مـن الـّشمس.  ومـع كـّل هـذه الـظّهورات الـعلميّة الّــتي أحـاطـت الـعالـم، فـإنّـهم 
لـــآلن يحســـبون بـــاب الـــعلم مســـدوًدا، وأمـــطار الـــرّحـــمة مـــقطوعـــة، مـــتمّسكني بـــالـــظّن، بـــعيديـــن عـــن عـــروة الـــعلم 
الـوثـقى الّــتي ال انـفصام لـها.  وكـّل مـا يـعرف عـنهم أّن لـيس لـهم بـالـفطرة رغـبة فـي الـعلم وبـابـه، وأّن ال فـكرة 
عـــندهـــم أيـــًضا عـــن ظـــهوره ألنّـــهم قـــد وجـــدوا فـــي الـــظّّن والـــزّعـــم أبـــواب املـــعاش، بـــينما ال يجـــدون فـــي ظـــهور 
مـظاهـر الـعلم إالّ إنـفاق الـّروح.  لهـذا حـتًما يهـربـون مـن هـذا ويـتمّسكون بـذاك.  ومـع أنّـهم يـعتقدون أّن حـكم 
اهلل واحـــد، فـــإنّـــه يـــصدر مـــنهم مـــن كـــّل نـــاحـــية حـــكم، ويظهـــر مـــن كـــّل محـــّل أمـــر.  فـــال يـــشاهـــد بـــينهم نـــفسان 
مــتّفقان عــلى حــكم واحــد.  إذ ال يــعرفــون إلــًها غــير الــهوى، وال يســلكون ســبيالً إالّ الخــطأ.  يــعّدون الــّريــاســة 
نــــهايــــة الــــوصــــول إلــــى املــــطلوب، ويحســــبون الــــكبر والــــغرور غــــايــــة الــــبلوغ إلــــى املــــحبوب.  جــــعلوا الــــتّزويــــرات 
الــنّفسانــيّة مــقّدمــة عــلى الــتّقديــرات الــربّــانــيّة.  تــركــوا التّســليم والــرضــا، واشــتغلوا بــالــتّدبــير والــّريــا، يــحافــظون 
عـــلى هـــذه املـــراتـــب بـــتمام الـــقّوة والـــقدرة، حـــتّى ال يجـــد الـــنّقص ســـبيالً إلـــى شـــوكـــتهم، وال يـــتطّرق الخـــلل إلـــى 
عــزّتــهم، وإذا مــا تــنّورت عــني بكحــل املــعارف اإللــهيّة، فــإنّــها تــشاهــد عــّدة وحــوش مــرتــمية عــلى جــيف أنــفس 
الـــعباد فـــاآلن أّي ضـــيق وشـــّدة أشـــّد مـــن هـــذه املـــراتـــب املـــذكـــورة، فـــإنّـــه إذا أراد شـــخص أن يـــطلب حـــقًّا، أو 
ن يــطلب، ألنَّ اآلراء مــختلفة لــلغايــة، والسّــــــبل مــتعدِّدة.  وهــذا  يــلتمس مــعرفــًة، فــال يــدري إلــى مــن يــذهــب، ومــمَّ
الـّضيق وتـلك الشّـــــدَّة مـن شـرائـط كـّل ظـهور.  ومـا لـم يـقع هـذا ويـحصل، فـال تظهـر شـمس الـحقيقة، ألّن صـبح 
ظــــهور الهــــدايــــة يــــطلع بــــعد لــــيل الــــّضاللــــة.  ولهــــذا تــــوجــــد اإلشــــارة فــــي الــــّروايــــات واألحــــاديــــث إلــــى كــــلِّ هــــذه 
املـــضامـــني، بـــأنَّ الـــكفر يـــغشى الـــعالـــم، وتـــحيط بـــه الـــظّلمة وأمـــثالـــها مـــّما قـــد ســـبقت اإلشـــارة إلـــيه، وبـــالـــنظر 
لشهـرة هـذه األحـاديـث، ورغـبة هـذا الـعبد فـي االخـتصار فـإنّـه لـم يـتعرّض لـذكـر عـبارات تـلك األحـاديـث. أمّــا 
لـو كـان املـقصود مـن هـذا الـضيق، هـو مـا يـدركـونـه مـن أّن الـعالـم يـضيق فـعالً، أو تـقع تـلك األمـورات األخـرى 
الّـــتي يــتوهّــــمونــها بــزعــمهم، فــإّن ذلــك ال يــحصل أبــًدا، وحــتًما يــقولــون بــأّن هــذا الشــرط لــم يظهــر، كــما قــالــوا 
ويــــقولــــون.  والــــحال أنَّ املــــقصود مــــن الــــّضيق هــــو ضــــيق عــــن اســــتيعاب املــــعارف اإللــــهيّة، وعجــــز عــــن إدراك 
الـــكلمات الـــربّـــانـــيّة حـــيث إنَّ الـــعباد بـــعد غـــروب الـــّشمس، واخـــتفاء مـــرايـــاهـــا عـــن األبـــصار، يـــقعون فـــي ضـــيق 
وشــّدة، وال يــعرفــون إلــى مــن يــتوجّـــــهون كــما قــد ذُكــر.  كــذلــك نــعلِّمك مــن تــأويــل األحــاديــث، ونــلقي عــليك مــن 

أسرار الحكمة، لتطّلع بما هو املقصود، وتكون من اّلذين هم شربوا كأس العلم والعرفان



وقـــولـــه، تـــظلم الـــّشمس والـــقمر ال يـــعطي ضـــوءه، والـــكواكـــب تـــتساقـــط مـــن الـــسماء.  فـــاملـــقصود مـــن الـــّشمس 
والــقمر املــذكــوريــن فــي كــلمات األنــبياء، لــيس مــنحصرًا فــي هــذيــن الــكوكــبني املــشهوريــن، بــل إنّــهم قــد أرادوا 
مـن الـّشمس والـقمر مـعانـي عـديـدة.  وفـي كـّل مـقام مـنها يـريـدون مـعنىً خـاصًّـــــــــا بـمناسـبة ذلـك املـقام.  فـمثالً: 
أحـد مـعانـي الـّشمس يـطلق عـلى شـموس الـحقيقة، الّـذيـن يـطلعون مـن مشـرق الـقدم، ويـكونـون واسـطة إبـالغ 
الـــفيض إلـــى جـــميع املـــمكنات.  وهـــؤالء الـــّشموس هـــم املـــظاهـــر اإللـــهيّة الـــكلِّيّة، فـــي عـــوالـــم صـــفاتـــه وأســـماءه.  
فـــكما أنَّ الـــّشمس الـــظّاهـــرة بـــتقديـــر مـــن املـــعبود الـــحقيقيّ تـــربّـــي األشـــياء الـــظّاهـــرة، مـــن األثـــمار واألشـــجار 
واأللـــوان واملـــعادن ومـــا دون ذلـــك، مـــّما هـــو مـــشهود فـــي عـــالـــم املـــلك، بـــتأثـــير حـــرارتـــها، كـــذلـــك تظهـــر أشـــجار 
الــتّوحــيد وأثــمار الــتّفريــد، وأوراق التّجــريــد وأوراد الــعلم واإليــقان، وريــاحــني الــحكمة والــبيان، مــن أثــر تــربــية 
الـّشموس املـعنويّـة وعـنايـتها.  ولهـذا يتجـدَّد الـعالـم فـي حـني إشـراق هـذه الـّشموس، وتجـري أنـهار الـحيوان، 
وتـــتمّوج بـــحور اإلحـــسان ويـــرتـــفع ســـحاب الـــفضل، وتهـــّب نـــسمات الـــجود عـــلى هـــيكل كـــّل مـــوجـــود، وتـــنبعث 
حـــرارة املـــحبّة اإللـــهيّة فـــي أركـــان الـــعالـــم مـــن هـــذه الـــّشموس اإللـــهيّة ونـــيرانـــها املـــعنويّـــة، وتـــوهـــب روح الـــحياة 
الـباقـية إلـى أجـساد األمـوات الـبالـية، بـعنايـة هـذه األرواح املجـردة.  وفـي الـحقيقة أنَّ هـذه الـّشمس الـظاهـريّـة 
إن هـــي إالّ آيـــة مـــن تجـــّلي تـــلك الـــّشمس املـــعنويّـــة، الّـــتي ال يـــشاهـــد لـــها نـــظيٌر وال شـــبيٌه وال نـــدٌّ، والـــكّل قـــائـــم 
بـوجـودهـا، وظـاهـر مـن فـيضها، وراجـع إلـيها.  مـنها ظهـرت األشـياء، وإلـى خـزائـن أمـرهـا رجـعت، ومـنها بـدئـت 
املــمكنات، وإلــى كــنائــز حــكمها عــادت أمّــا كــون هــذه الــّشموس قــد تــخّصصت وتحــّددت بــبعض مــن األســماء 
والــــّصفات فــــي مــــقام الــــذّكــــر والــــبيان كــــما ســــمعتم وتــــسمعون اآلن، فــــلم يــــكن هــــذا إالّ ألجــــل إدراك الــــعقول 
الــنّاقــصة الــّضعيفة، وإالّ فــهي لــم تــزل كــانــت وال تــزال تــكون مــقّدســة عــن كــّل اســم، ومــنزّهــة عــن كــّل وصــف.  
لـيس لـجواهـر األسـماء فـي سـاحـة قـدسـها طـريـق، وال لـلطائـف الـّصفات فـي مـلكوت عـزِّهـا سـبيل.  فسـبحان 
اهلل مــن أن يُــعرف أصــفياؤه بــغير ذواتــهم، أو يــوصــف أولــياؤه بــغير أنــفسهم، فــتعالــى عــّما يــذكــر الــعباد فــي 

وصفهم، وتعالى عّما هم  يعرفون.

وأمّــا إطـالق لـفظة الـّشموس عـلى تـلك األنـوار املجـرّدة، فـي كـلمات أهـل الـعصمة فـهو كـثير.  فـمن جـملة ذلـك 
مـا ورد فـي دعـاء الـنّدبـة، حـيث يـقول "أيـن الـّشموس الـطّالـعة. أيـن األقـمار املـنيرة،  أيـن األنجـم الـزّاهـرة". إذًا 
صــــــار مــــــن املــــــعلوم أنَّ املــــــقصود مــــــن الــــــّشمس والــــــقمر والــــــنّجوم فــــــي الــــــرّتــــــبة األولــــــى هــــــم األنــــــبياء واألولــــــياء 
وأصـحابـهم، الّــذيـن مـن أنـوار مـعارفـهم قـد أضـاءت وتـنّورت عـوالـم الـغيب والـّشهود، وفـي الـرّتـبة الـثّانـية يـكون 
املـقصود مـن الـّشمس والـقمر والـنّجوم هـم عـلماء الـظّهور الـّسابـق، الّـذيـن يـكونـون مـوجـوديـن فـي زمـان الـظّهور 
الــالّحــق، وبــيدهــم زمــام ديــن الــنّاس.  فــإذا مــا اســتناروا بــضياء شــمس أخــرى أثــناء ظــهورهــا، يــكونــون مــن 
املــــقبولــــني واملــــضيئني واملــــتأللــــئني، وإالّ يجــــري فــــي حــــقِّهم حــــكم الــــظّلمة، ولــــو يــــكونــــون بحســــب الــــظّاهــــر مــــن 
الـــهاديـــن.  ألّن جـــميع هـــذه املـــراتـــب مـــن الـــكفر واإليـــمان، والهـــدايـــة والـــّضاللـــة، والـــّسعادة والـــّشقاوة، والـــنّور 
والــــظّلمة، مــــنوطــــة بــــتصديــــق تــــلك الــــّشموس املــــعنويّــــة اإللــــهيّة.  فــــكّل نــــفس مــــن الــــعلماء جــــرى عــــليها فــــي يــــوم 
الـتّغابـن واإلحـسان حـكم اإليـمان مـن مـبدأ الـعرفـان، يـصدق فـي حـقِّها الـعلم والـرّضـا، والـنّور واإليـمان.  وإالّ 

يجري في حّقها حكم الجهل والنّفي والكفر والظّلم.

ومـن املـشهود لـدى كـّل ذي بـصر، أنّـه كـما يـنمحي نـور النّجـم عـند إشـراق الـّشمس الـظّاهـرة، كـذلـك تـنمحي 
وتظلم شمس العلم والحكمة والعرفان الظّاهرّي عند طلوع شمس الحقيقة وإشراق نيِّر املعاني



وإطـــالق لـــفظ الـــّشمس عـــلى أولـــئك الـــعلماء، هـــو ملـــناســـبة عـــلّوهـــم وشهـــرتـــهم ومـــكانـــتهم، ألنـــهم عـــلماء الـــعصر 
املــعترف بــهم، املــشهورون فــي الــبالد، واملســلَّم بــهم بــني الــعباد.  فــإذا مــا حــكوا عــن الــّشمس اإللــهيّة، فــإنّــهم 

يحسبون من الّشموس العالية، وإال فيعتبرون من شموس سّجني، كما قال تعالى:
ْمُس َوالْـَقَمُر ِبُحسْـــــبَاٍن﴾.  وال بـدَّ أنّـك قـد أطّلعت عـلى مـعنى الـّشمس والـقمر املـذكـوريـن أيـًضا فـي اآليـة  ﴿الـشَّ
فـال احـتياج لـذكـره.  وكـذلـك كـّل مـن كـان مـن عـنصر هـذه الـّشمس وذاك الـقمر، أعـني أنّـه مـقبل إلـى الـباطـل، 
ومـعرض عـن الـحّق، فـال بـّد وأنّـه قـد ظهـر مـن الحسـبان، وإلـى الحسـبان راجـع.  فـعلينا إذًا أيّـُها الـّسائـل أن 
ك بــالــعروة الــوثــقى، كــي نخــرج مــن لــيل الــّضاللــة بــنور الهــدايــة، ونــفرَّ مــن ظــّل الــنّفيّ، لــندخــل فــي ظــلّ  نــتمسَّ
اإلثــبات، ونحــرِّر أنــفسنا مــن نــار الحســبان، لــنتنّور بــنور جــمال حــضرة املــنّان والسّــــــالم.  كــذلــك نــعطيكم مــن 

أثمار شجرة العلم لتكونُّن في رضوان حكمة اهلل مَلِن املَحبرين.

وفـي مـقام آخـر يـكون املـقصود مـن إطـالقـات الـّشمس والـقمر والـنّجوم، هـو الـعلوم واألحـكام املـرتـفعة فـي كـلّ 
شـريـعة، مـثل أحـكام الـّصوم والـّصالة، الّــتي صـارت فـي شـريـعة الـفرقـان، بـعد غـيبة الجـمال املحـّمدّي أحـكم 
وأعـظم مـن كـّل األحـكام، كـما تـدّل األحـاديـث واألخـبار عـلى ذلـك.  وبـالـنّظر لشهـرتـها فـال داعـي لـذكـرهـا، بـل 
أنَّ حــــكم الــــّصالة فــــي كــــّل عــــصر كــــان مــــحكًما ونــــافــــذًا كــــما هــــو املــــأثــــور عــــن األنــــوار املشــــرقــــة مــــن الــــّشمس 
املحــّمديّــة، مــن أنَّ حــكم الــّصالة قــد نــزل عــلى جــميع األنــبياء فــي كــّل عــصر.  غــايــة مــا هــنالــك أنّــه قــد أخــتصّ 
فـي كـّل وقـت بـاقـتضاء الـزّمـان بـرسـوم وآداب جـديـدة.  وحـيث أنّـه فـي كـّل ظـهور الحـق، كـانـت تـنسخ الـعادات 
واآلداب والـعلوم، الّـتي كـانـت مـرتـفعًة ومـحكمًة ومشـرقـًة وواضـحًة وثـابـتًة فـي الـظّهور الـّسابـق، لهـذا قـد ذكـرت 

تلويًحا باسم الّشمس والقمر ﴿لِيَبُْلوَُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَمالً﴾.

وكــذلــك جــاء فــي الحــديــث إطــالق الــّشمس والــقمر عــلى الــّصوم والــّصالة كــما يــقول "الــّصوم ضــياء والــّصالة 
نـــور" ولـــكن بـــينما كـــنت جـــالـــًسا ذات يـــوم فـــي محـــّل، ورد عـــلينا شـــخص مـــن الـــعلماء املـــعروفـــني، وذكـــر هـــذا 
الحـديـث بـمناسـبٍة، وقـال ملّا كـان الـّصوم يحـدث حـرارة فـي املـزاج، لهـذا عُــبِّر عـنه بـالـّضياء الّـذي هـو الـّشمس، 
وملّا كانت الّصالة في الليل تتطلب البرودة، لهذا ُعبِّر عنها بالنّور اّلذي هو القمر.  فالحظت أنَّ ذلك الفقير 
لــم يــوفّــق إلــى قــطرة مــن بحــر املــعانــي، ولــم يــفز بجــذوة مــن نــار ســدرة الــحكمة الــّربّــانــيّة.  وبــعد بــرهــة قــلت لــه 
بـنهايـة األدب، إنَّ مـا ذكـرتَـه جـنابُـك فـي مـعنى الحـديـث هـو املـتداول عـلى األلـسن، واملـذكـور فـي أفـواه الـنّاس.  
ولـــكن ربّـــما يســـتفاد مـــن الحـــديـــث أيـــًضا مـــعنى آخـــر، فـــطلب مـــنّا بـــيان ذلـــك.  فـــذكـــرنـــا لـــه بـــأّن خـــاتـــم األنـــبياء، 
وسـيِّد األصـفياء، قـد شـبّه الـّديـن املـرتـفع فـي الـفرقـان بـالـّسماء، بسـبب عـلوَّه، ورفـعته، وعـظمته، وإحـاطـته عـلى 
جــــميع األديــــان.  وملّـــا كــــان فــــي الــــّسماء الــــظّاهــــرة يــــوجــــد ركــــنان أعــــظمان أقــــومــــان، هــــما الــــنّيران املــــسّميان 
بــالــّشمس والــقمر، كــذلــك قــّدر فــي ســماء الــّديــن أيــًضا نــيِّران هــما الــّصالة والــّصوم.  اإلســالم ســماء والــّصوم 

شمسها والّصالة قمرها.

والــخالصــة أنَّ هــذا هــو املــقصود مــن تــلويــحات كــلمات املــظاهــر اإللــهيّة.  إذًا قــد ثــبت وتــحّقق بــاآليــات الــنّازلــة 
واألخـــبار الـــواردة، إطـــالق لـــفظ الـــّشمس والـــقمر فـــي هـــذه املـــراتـــب، عـــلى هـــذه املـــقامـــات املـــذكـــورة فـــي اآليـــات 
الــنّازلــة واألخــبار الــواردة.  وهــذا هــو املــقصود مــن ذكــر ظــلمة الــّشمس والــقمر، وســقوط الــنّجوم، أي ضــاللــة 
الـعلماء، ونـسخ األحـكام املـرتـفعة فـي الشّــــــريـعة، الّــتي كـان مظهـر ذلـك الـظّهور يـخبر عـنها بهـذه الـتّلويـحات.  



ولـم يـكن لـغير األبـرار نـصيب مـن كـأسـها، وال لـغير األخـيار قـسمة فـيها ﴿إِنَّ األَبْـرَاَر يَشْــــــَربُـوَن مِـــن كَـــأٍْس كَـــانَ 
ِمزَاُجَها َكافُورًا﴾.

ومــن املســّلم أنّــه فــي كــّل ظــهور تــاٍل، تــظلم شــمس الــعلوم واألحــكام واألوامــر والــنّواهــي، الّــتي كــانــت مــرتــفعة 
فــــي الــــظّهور الــــّسابــــق، والّـــــتي أظــــّلت أهــــل ذلــــك الــــعصر، واســــتناروا مــــن شــــمس مــــعارفــــها، و اهــــتدوا بــــقمر 
ـة اإلنـجيل قـد عـرفـت املـقصود مـن  أوامـرهـا.  أي أنّـه يـنتهي حـكمها ويـنعدم أثـرهـا.  فـتأمّــلوا اآلن: لـو كـانـت أُمّـَ
الـّشمس والـقمر، أو اسـتفسرت عـنها مـن مظهـر الـعلم اإللـهيّ بـدون اعـتراض ولـجاج، لـكانـت قـد وضـحت لـها 
مـعانـيها، وملـا ابـتُليت بهـذا الـنّوع مـن ظـلمه الـنّفس والـهوى.  نـعم، أنّـها ملّـا لـم تـأخـذ الـعلم مـن مـبدئـه، وال مـن 
مــعدنــه، لهــذا قــد انتهــت إلــى الهــالك فــي الــوادي املهــلك، وادي الــكفر والــّضاللــة.  وإلــى اآلن لــم يــشعروا بــأنّ 
رت وأظـلمت،  جـميع الـعالمـات قـد ظهـرت، وشـمس املـوعـود قـد أشـرقـت مـن أفـق الـظّهور.  وشـمس الـعلوم قـد كـوِّ
وقــمر األحــكام واملــعارف الــّسابــقة قــد خــسف وغــرب.  واآلن ضــع الــقدم عــلى صــراط حــّق الــيقني، بــعني عــلم 
الــيقني، وجــناحــيّ عــني الــيقني ﴿قُــِل اهللُّ ثُــمَّ ذَرْهُـــْم فِــي خَـــْوضِـــــــــِهْم يَــْلَعبُوَن﴾ حــتّى تُحســب مــن األصــحاب الّــذيــن 
ــنَا اهللُ ثُـــمَّ اسْــــــــتََقامُــــوا تَـــتَنَزَُّل عَــــَليِْهُم امْلَــالئِــــَكُة﴾، وتشهـــد بـــبصرك جـــميع هـــذه  ــِذيـــَن قَـــالُـــوا َربّـُ نـــزل فـــيهم، ﴿إِنَّ الّـَ

األسرار.

أي أخـــي: ســـر بـــقدم الـــروح، حـــتّى تـــطوى فـــي آن واحـــد بَـــَواِدي الـــبعد والهجـــر الـــنّائـــية، وتـــدخـــل فـــي رضـــوان 
الـقرب والـوصـال، وتـفوز فـي نَـفٍَس بـاألنـفس اإللـهيّة، ألّن هـذه املـراحـل ال تـطوى أبـًدا بـقدم الجسـد، وال يـوصـل 
بــها إلــى املــقصود.  والسّـــــــالم عــلى مــن أتّــبع الــحّق بــالــحّق، وكــان عــلى صــراط األمــر، فــي شــاطئ الــعرفــان، 

باسم اهلل موقوفًا.

هـذا هـو مـعنى اآليـة املـباركـة ﴿فَـال أُقْــِسُم بِــرَبِّ امْلََشاِرِق َوامْلََغارِِب﴾، وذلـك ألّن لـكّل شـمس مـن هـذه الـّشموس 
املــــذكــــورة محــــّل شــــروق ومحــــّل غــــروب.  وحــــيث أّن عــــلماء الــــتّفسير مــــا اطّــــلعوا عــــلى حــــقيقة هــــذه الــــّشموس 
املـذكـورة، لهـذا تـحيّروا فـي تـفسير هـذه اآليـة املـباركـة.  فـالـبعض ذكـر فـيها "أنّـه ملّا كـانـت الـّشمس فـي كـّل يـوم 
تـطلع مـن نـقطة غـير الـنّقطة الّــتي طـلعت مـنها فـي يـوم أمـس، فـقد ذكـرت بـلفظ الجـمع"، والـبعض ذكـروا بـأنّ 
املـقصود مـن ذلـك هـو الـفصول األربـعة، الّـتي فـي كـّل فـصل مـنها تـطلع الـّشمس مـن محـّل، وتـغرب فـي محـلّ 
آخــر، لهــذا قــد ذكــرت بــلفظ املــشارق واملــغارب، هــذه مــراتــب عــلم الــعباد.  ومــع ذلــك فــكم ينســبون مــن الجهــل 

والعيوب إلى اّلذين هم جواهر العلم ولطائف الحكمة.

كــذلــك فــأَْدرِك واعْــــرِف مــن هــذه الــبيانــات الــواضــحة املــحكمة املــتقنة غــير املــتشابــهة، مــعنى انــفطار الــسماء، 
َماُء انـفَطَرَْت﴾، إذ املـقصود هـنا سـماء  الّـذي هـو مـن عـالمـات الـّساعـة والـقيامـة.  ولهـذا قـال تـعالـى: ﴿إِذَا الـسَّ
األديـان، الّــتي تـرتـفع فـي كـّل ظـهور، ثـمَّ تـنشّق وتـنفطر فـي الـظّهور الّــذي يـأتـي بـعده، أي أنّـها تـصير بـاطـلة 
ومــنسوخــة.  قــسًما بــاهلل لــو تــالحــظ مــالحــظًة صــحيحة لــترى أّن تــفطّر هــذه الــّسماء أعــظم مــن تــفطّر الــّسماء 
الــظّاهــرة.  تــأمّـــل قــليالً، كــيف أّن الــّديــن الّـــذي ارتــفع ســنينًا، ونــشأ ونــما فــي ظــلِّه الجــميع، وتــربّــوا بــأحــكامــه 
املشـرقـة فـي تـلك األزمـنة، ولـم يـسمعوا مـن آبـائـهم وأجـدادهـم إالّ ذكـره، بـدرجـة لـم تـدرك الـعيون أمـرًا غـير نـفوذ 
ق وتـمزِّق كـّل هـذا بـقوَّة وقـدرة إلـهيّة، بـل قـد  أمـره، ولـم تـسمع اآلذان إال أحـكامـه، ثـمَّ تظهـر بـعد ذلـك نـفٌس تـفرِّ
ره هـــؤالء الـــهمج الـــرّعـــاع مـــن تـــفطُّر  ــهما أعـــظم؟ أهـــذا أم ذاك الّـــذي تـــصوِّ ــك أيّـُ ر بـــربّـِ تـــنفيه كـــّله وتـــنسخه.  فـــكِّ



ر فـــي مـــصاعـــب ومـــشّقات أولـــئك الـــطّلعات، الّـــذيـــن أقـــامـــوا حـــدود اهلل أمـــام جـــميع أهـــل  الـــّسماء؟  وأيـــًضا تـــفكَّ
األرض مـن غـير نـاصـر وال مـعني فـي الـظّاهـر، ومـع مـا ورد عـلى أولـئك الـوجـودات املـباركـة الـّلطيفة الـرّقـيقة مـن 

كّل أذى، فإنّهم صبروا بكمال القدرة، وتحّملوا بنهاية الغلبة.

كــذلــك اعــرَف مــعنى تــبديــل األرض، الّـــذي هــو عــبارة عــن تــبديــل أراضــي الــقلوب، بــما نــزل عــليها مــن أمــطار 
املــكرمــة الــهاطــلة مــن غــمام الــرّحــمة مــن تــلك الــّسماء، إذ تــبدَّلــت أراضــيها بــأرض املــعرفــة والــحكمة.  فــكم نــبت 
فـي ريـاض قـلوبـهم مـن ريـاحـني الـتوحـيد، وكـم تـفتَّح فـي صـدورهـم املـنيرة مـن شـقائـق حـقائـق الـعلم والـحكمة.  
وإذا لـم تـكن أراضـي قـلوبـهم قـد تـبدَّلـت، فـكيف يـقدر رجـال مـا تـعلَّموا حـرفًـا، ومـا رأوا مـعلًِّما، ومـا دخـلوا أيّـَة 
مـــدرســـٍة، أن يـــتكّلموا بـــكلمات ومـــعارف ال يســـتطيع أحـــٌد أن يـــدركـــها، بـــل كـــأنّـــهم قـــد خـــلقوا مـــن تـــراب الـــعلم 
السّـــــــرمــدّي، وعُـــجنوا مــن مــاء الــحكمة الــّلدنّــيّة.  ولهــذا قــيل "الــعلم نــور يــقذفــه اهلل فــي قــلب مــن يــشاء".  وهــذا 
الـنّوع مـن الـعلم هـو الّــذي كـان وال يـزال مـمدوحًــــا، ال الـعلوم املحـدودة الـحادثـة مـن األفـكار املـحجوبـة الـكدرة، 

اّلتي تارة يسرقونها من بعض، ويفتخرون بها على الغير.

ـر مـن نـقوش هـذه التّحـديـدات والـكلمات املـظلمة، لـعلَّ تـفوز بتجـّلي أنـوار  فـيا لـيت صـدور الـعباد تـتقدَّس وتتطهّـَ
شــمس الــعلم واملــعانــي، وجــواهــر أســرار الــحكمة الــّلدنّــيّة.  فــانــظر اآلن، لــو لــم تــتبّدل األراضــي الجــرزة لهــذه 
ــــة.  ولهـــــذا قـــــال  ــــة.  وبـــــروز جـــــواهـــــر الـــــهويّـَ الـــــوجـــــودات، كـــــيف يـــــمكن أن تـــــصبح مـــــحالًّ لـــــظهور أســـــرار األحـــــديّـَ
تـــــعالـــــى: ﴿يَـــــْوَم تُـــــبَدَُّل األَرُْض غَـــــيَْر األَرِْض﴾.  كـــــذلـــــك بـــــفضل نـــــسمات جـــــود ســـــلطان الـــــوجـــــود، حـــــتّى األرض 

رون. الظّاهرة قد تبدَّلت، لو أنتم في أسرار الظّهور تتفكَّ

ماَواُت مَــطِْويّـَاٌت بِــيَِميِنهِ  وهـكذا فـأدرك مـعنى هـذه اآليـة الّـتي تـقول ﴿َواألَرُْض جَــــِميًعا قَـبَْضتُُه يَـْوَم الْـِقيَامَــِة َوالـسَّ
ا يُشْــــــرِكُـــوَن﴾.  وهـنا يـجب اإلنـصاف قـليالً، ألنّـه لـو كـان املـقصود مـنها مـا أدركـه الـنّاس،  سُــــــبَْحانَـُه َوتَـَعالَــى عَــمَّ
فــأّي حــسن يــترتّــب عــلى ذلــك؟  فــضالً عــن أنّــه مــن املســلَّم بــه أنّــه ال ينســب إلــى ذات الــحقِّ املــنيع يــٌد مــرئــيّة 
بــالــبصر الــظّاهــر، تــعمل هــذه األمــور، ألّن اإلقــرار بــمثل هــذا األمــر يــكون كــفرًا مــحًضا، وإفــًكا صــرفًــا.  وإذا 
قــلنا أّن هــذا يــرجــع إلــى مــظاهــر أمــره الّــذيــن يــكونــون مــأمــوريــن بهــذا األمــر فــي يــوم الــقيامــة، فــإّن هــذا أيــًضا 
يـكون بـعيًدا لـلغايـة، وال يـأتـي بـفائـدة بـل أّن املـقصود مـن األرض هـو أرض املـعرفـة والـعلم، ومـن الـّسموات هـو 
ســـموات األديـــان.  فـــانـــظر اآلن كـــيف أّن أرض الـــعلم واملـــعرفـــة الّــــتي كـــانـــت مـــبسوطـــة مـــن قـــبل، قـــد قـــبضها 
بــــقبضة الــــقدرة واالقــــتدار، وبســــط أرضًــــــــــــا مــــنيعة جــــديــــدة فــــي قــــلوب الــــعباد، وأنــــبت ريــــاحــــني جــــديــــدة، ووروًدا 

بديعة، وأشجارًا منيعة في الّصدور املنيرة.

وكـذلـك فـانـظر كـيف قـد طـويـت بـيمني الـقدرة سـماوات األديـان املـرتـفعة مـن قـبل، وارتـفعت سـماء الـبيان بـأمـر 
اهلل، وتـــزيّـــنت بـــالـــّشمس والـــقمر والـــنّجوم مـــن أوامـــره الـــبديـــعة الجـــديـــدة.  هـــذه أســـرار الـــكلمات قـــد أصـــبحت 
مكشوفة وظاهرة بغير حجاب، لعلَّ تدرك صبح املعاني، وتطفئ سرج الظّنون والوهم، والشّك والّريب، بقّوة 

التّوّكل واالنقطاع، وتوقد في مشكاة قلبك وفؤادك مصباح العلم واليقني الجديد.

واعـلم بـأّن املـقصود مـن جـميع هـذه الـكلمات املـرمـوزة، واإلشـارات الـعويـصة الـظّاهـرة مـن املـصادر األمـريّـة، 
إْن هــو إالّ امــتحان لــلعباد، كــما قــد ذُكــر، حــتّى تــعرف أراضــي الــقلوب الــجيّدة املــنيرة مــن األراضــي الجــرزة 



الــفانــية، هــذه سُــــــنَّة اهلل بــني عــباده فــي الــقرون الــخالــية، يشهــد بــذلــك مــا هــو مســطور فــي الــكتب ثــمَّ تــأمّــل آيــة 
الـقبلة، وكـيف أنّـه بـعد هجـرة شـمس الـنبّوة املحـّمديّـة مـن مشـرق الـبطحاء إلـى يـثرب، اسـتمّر فـي الـتّوجّــــه إلـى 
بـــيت املـــقدس فـــي وقـــت الـــّصالة، حـــتّى جـــرى لـــسان الـــيهود بـــكلمات غـــير الئـــقة ال يـــناســـب ذكـــرهـــا فـــي هـــذا 
املــــقام، ويــــدعــــو إلــــى الــــتّطويــــل.  وملّـــا تــــكّدر حــــضرتــــه كــــثيرًا مــــن ذلــــك، شــــخص بــــبصره إلــــى الــــّسماء مــــتفّكرًا 
ــــيَنََّك قِـــــبَْلةً  مــــتحيّرًا، فــــنزل بــــعدئــــٍذ جــــبريــــل، وتــــلى عــــليه هــــذه اآليــــة ﴿قَـــــْد نَــــَرى تَــــَقلَُّب َوجْـــــــِهَك فِـــــي الــــّسماء فَــــَلنَُولّـِ
تَـرْضَـــــــــاهَــا﴾ وبـعدئـٍذ،  بـينما كـان حـضرتـه قـائـًما يـصّلي ذات يـوم فـريـضة الظّهـر مـع جـمع مـن أصـحابـه، وأّدى 
ركـعتني مـنها، نـزل عـليه جـبريـل وقـال ﴿فَـَولِّ َوجْــــَهَك شَــــــطَْر امْلَْسجِِد اْلحَــــرَامِ﴾، فـانحـرف حـضرتـه أثـناء الـّصالة 
عــن بــيت املــقدس، وولّـــى وجــهه شــطر الــكعبة وفــي الــحني حــصل تــزلــزل واضــطراب بــني أصــحابــه بــدرجــة أنّ 
جـــــمًعا مـــــنهم تـــــركـــــوا الـــــّصالة وأعـــــرضـــــوا.  فهـــــذه الـــــفتنة لـــــم تـــــكن إالّ امـــــتحانًـــــا لـــــلعباد، وإالّ فـــــذاك السّـــــــــلطان 
الــــحقيقيّ كــــان قــــادرًا عــــلى أن ال يــــغيّر الــــقبلة أبــــًدا، وأن يــــبقى بــــيت املــــقدس قــــبلة فــــي ذلــــك الــــعصر، وأن ال 
يســلب مــنه خــلعة الــقبول هــذه هــذا وفــي عهــد أكــثر األنــبياء، الّـــذيــن بــعثوا بــالــرّســالــة بــعد مــوســى، مــثل داود 
وعـيسى ودونـهم مـن األنـبياء الـعظام، الّـذيـن جـاءوا بـني هـذيـن الـنّبينّي، لـم يحـدث أن تـغيّر حـكم الـقبلة، بـل كـان 
كـّل هـؤالء املـرسـلني مـن جـانـب رّب الـعاملـني، يـأمـرون الـنّاس بـالـتوجّــــه إلـى تـلك الـجهة، إذ أّن كـّل األراضـي فـي 
نـــظر ذلـــك السّــــــــلطان الـــحقيقيّ هـــي فـــي درجـــة واحـــدة، إالّ أرضًـــــــــــا يـــكون قـــد أخـــتّصها بـــأمـــٍر فـــي أيّـــام ظـــهور 
مـظاهـره، كـما قـال تـعالـى:﴿َوهللِ امْلَشْـــــِرُق َوامْلَْغرُِب فَـأَيْـنََما تُـَولّـُواْ فَـثَمَّ َوجْــــُه اهللِّ﴾.  ومـع تـحقُّق هـذه األمـور فـلماذا 
حـصل هـذا الـتّبديـل الّـذي تسـبّب مـنه جـزع الـعباد وفـزعـهم، وصـار عـلَّة تـزلـزل األصـحاب واضـطرابـهم.  أجـل 
إّن مــثل هــذه األمــور الّـــتي هــي ســبب وحــشة جــميع الــنّفوس لــم تــقع إالّ لــكي يــرّد الــكّل عــلى مــحكِّ  امــتحان 
اهلل، كـــي يـــحصل الـــتّمييز والـــفصل بـــني الـــّصادق والـــكاذب.  ولهـــذا قـــال بـــعد اخـــتالف الـــنّاس، ﴿َومَــــا جَــــــَعْلنَا 
ن يَــنَقلُِب عَـــَلى عَـــِقبَيِْه﴾ الّــتي مــضمونــها إنّــا مــا غــيّرنــا  الْــِقبَْلَة الّــتي كُـــنَت عَـــَليَْها إاِلَّ لِــنَْعَلَم مَـــن يَــتَِّبعُ الــرَّسُــــــوَل مِـــمَّ
ومـا نـسخنا الـقبلة الّـتي كـانـت بـيت املـقدس إالّ لـنعلم مـن يـتّبعك مـّمن يـنقلب عـلى عـقبيه.  أي مـن يـعرض عـنك 

وال يطيعك، ويبطل الّصالة ويفّر منك، ﴿ُحُمٌر مُّْستَنِفرَةٌ فَرَّْت ِمن َقْسَورٍَة﴾

وإنّـك لـو تـأمّـَـلت قـليالً فـي هـذا املـطلب والـبيان، لـشاهـدت أبـواب املـعانـي والـتّبيان مـفتوحـة أمـام وجـهك، وتـرى 
كـّل الـعلوم وأسـرارهـا بـال سـتر وال حـجاب.  وإّن هـذه األمـور ليسـت إالّ لـتربـية الـنّفوس وخـالصـهم مـن قـفص 
الــنّفس والــهوى.  وإالّ فــإّن ذاك السّــــــلطان الــحقيقيّ لــم يــزل كــان غــنيًّا بــذاتــه عــن مــعرفــة املــوجــودات، وال يــزال 
يـــكون مســـتغنيًا بـــكينونـــته عـــن عـــبادة املـــمكنات.  فـــنسمة مـــن نـــسمات غـــنائـــه تـــجعل كـــّل الـــعالـــم يفتخـــر بخـــلعه 
الــغنى.  وقــطرةً واحــدة مــن بحــر جــوده، تهــب كــّل الــوجــود شــرف الــحياة الــباقــية.  ولــكن ملّـا كــان املــقصود هــو 
تـمييز الـحّق مـن الـباطـل، والـّشمس عـن الـظّل، لهـذا كـانـت االمـتحانـات الـنّازلـة فـي كـّل حـني مـن قـبل ربِّ الـعزّة 

جاريًة كالغيث الهاطل.

وإذا مــا تــدبّـَـر الــنّاس وتــفّكروا ولــو قــليالً فــي حــياة األنــبياء الــّسالــفني وظــهورهــم فــإّن األمــر يسهــل كــثيرًا عــلى 
أهـــل الـــّديـــار، بـــدرجـــٍة أنّـــهم ال يـــحتجبون مـــن األفـــعال واألقـــوال الّـــتي تـــخالـــف الـــنّفس والـــهوى، ويحـــرقـــون كـــلّ 
الــحجبات بــنار ســدرة الــعرفــان، ويســتريــحون عــلى عــرش الــّسكون واالطــمئنان.  فــمثالً: مــوســى بــن عــمران 
الّــذي كـان أحـد األنـبياء الـعظام، وصـاحـب كـتاب، بـينما كـان مـارًّا فـي الـّسوق ذات مـرة فـي أوائـل أيّـامـه قـبل 
بـعثته رأى اثـنني يـتخاصـمان، فـطلب أحـدهـما مـن مـوسـى أن يـعاونـه عـلى خـصمه، فـأعـانـه حـضرتـه بـما أّدى 
إلــــى قــــتله كــــما هــــو مســــطوٌر فــــي الــــكتاب، وال نــــذكــــر تــــفصيله لــــئالّ يــــكون ســــببًا لــــلتّعويــــق، وتــــعطيل املــــقصود.  



فـاشـتهر هـذا الـخبر فـي املـديـنة، وغـلب عـلى حـضرتـه الـخوُف، كـما نُـصَّ فـي الـكتاب إلـى أن أتـاه الـخبر﴿إنّ 
املــأل يــأتــمرون بِـــَك لــيَْقتُُلوَك﴾ فخــرج مــن املــديــنة، وأقــام فــي مَـــْديَــن فــي خــدمــة شــعيب، وفــي أثــناء عــودتــه، ورد 
بـالـوادي املـبارك بـريّـة سـيناء، وشـاهـد تجـلِّي سـلطان األحـديّـة مـن شجـرٍة ال شـرقـيٍَّة وال غـربـيٍَّة، واسـتمع الـنّداء 
الــّروحــانــيّ املــنعش لــلروح مــن الــنّار املــوقــدة الــربّــانــيّة، وتــلّقى األمــر بــأن يهــدي األنــفس الــفرعــونــيّة، حــتّى يــنقذ 
الــعباد مــن وادي الــنّفس والــهوى، ويــدخــلهم فــي ريــاض الــّروح  والهــدى املــحيية لــلقلوب، ويخــّلص جــميع مــن 
ــا ورد عــــلى بــــيت  فــــي اإلبــــداع بســــلسبيل االنــــقطاع مــــن حــــيرة الــــبعد، ويــــوصــــلهم إلــــى دار ســــالم الــــقرب.  وملّـَ
فـرعـون، وبـّلغه مـا كـان مـأمـورًا بـه، أطـلق فـرعـون عِــنان لـسانـه بـغير أدب وقـال: "ألـم تَـُك أنـت قَـتَْلَت نـفًسا وكـنت 
ـِتي  مــن الــكافــريــَن" كــما أخــبر رّب الــعزّة عــن لــساِن فــرعــون ملّـا اعــترض عــلى مــوســى بــقولــه: ﴿َوفَــَعْلَت فَــْعَلتََك الّـَ
َـا خِــــفْتُُكْم فَــَوهَـــَب لِــي َربّـِـي  ـنَي فَــفََررُْت مِـــنُكْم ملَّ الّـِ فَــَعْلَت َوأَنــَت مِـــَن الْــَكافِـــِريــَن﴾.  قــال: ﴿فَــَعْلتَُها إِذًا َوأَنَــا مِـــَن الــضَّ

ُحْكًما َوَجَعَلِني ِمَن امْلُرَْسلنَِي﴾.

فـتفّكر اآلن فـي الـفنت اإللـهيّة وبـدائـع امـتحانـاتـه كـيف أّن شـخًصا عُــرف بـقتل الـنّفس، واعـترف أيـًضا بـالـظّلم 
كـما هـو مـذكـور فـي اآليـة، وتـربّـَى أيـًضا فـي بـيت فـرعـون بحسـب الـظّاهـر نـحًوا مـن ثـالثـني سـنة أو أقـّل، ونـشأ 
ـــه بــــغتًة مــــن بــــني الــــعباد، ويــــأمــــره بــــأمــــر الهــــدايــــة الــــكبرى، والــــحال أّن ذاك  ونــــما فــــي نــــعمائــــه، ثــــمَّ يــــجتبيه ربّـُ
السّــــــــلطان املـــقتدر، كـــان قـــادرًا عـــلى أن يـــمنع مـــوســـى مـــن الـــقتل، حـــتّى ال يـــكون مـــشهورًا بـــني الـــعباد بهـــذا 
االسـم، الّــذي هـو سـبب وحـشة الـقلوب، وعـّلة احـتراز الـنفوس ولـننتقل اآلن إلـى حـالـة مـريـم لـنشاهـد كـيف أنَّ 
هـذه الـطّلعة الـكبرى تـمنَّت املـوت مـن عـظمة األمـر وشـّدة الـتّحيّر، كـما يسـتفاد مـن اآليـة املـباركـة الّــتي نـاحـت 
بها مريم بعد والدة عيسى، ونطقت بهذه الكلمة ﴿يَا َليْتَِني ِمتُّ َقبَْل َهذَا وَُكنُت نَْسيًا مَّنِسيًّا﴾.  قسًما باهلل، 
إّن األكـباد لـتذوب مـن اسـتماع هـذا الـكالم، والـفرائـص لـترتـعد.  ومـا كـان هـذا الحـزن واالضـطراب إالّ خـشية 
مــن شــماتــة األعــداء، واعــتراض أهــل الــكفر والــّشقاء.  ثــّم تــفّكر أّي جــواب كــان يــمكن أن تــقولــه مــريــم لــلنّاس 
! وكـيف يـمكن أن يُـقال لـهم إنّـه مـن روح الـقدس! لهـذا حـملْت ُمخَــدَّرةُ الـبقاء ذاك  بـشأن طـفل لـيس لـه أب مُـَعنيَّ
الــطفل، ورجــعت بــه إلــى املــنزل.  فــقال لــها الــقوم ملّـَا وقــعت عــيونــهم عــليه ﴿يَــا أُخْـــَت هَـــاُروَن مَــا كَـــاَن أَبُــوِك امْــرَأَ 

َسْوٍء َوَما َكانَْت أُمُِّك بَِغيًّا﴾.

فــانــظر اآلن إلــى هــذه الــفتنة الــكبرى، واالمــتحان األعــظم، واصــرف نــظرًا عــّما مــضى، وتــفّكر كــيف أّن نــفس 
جــوهــر الــّروح، املــعروف بــني الــقوم بــأّن ال أب لــه، قــد مــنحه اهلل الــنّبّوة وجــعله حــّجته عــلى كــّل أهــل الــسموات 
واألرض.  ثـــــّم تـــــأمّـــــل بـــــعدهـــــا فـــــي أمـــــور مـــــظاهـــــر الـــــظّهور الّـــــتي تظهـــــر عـــــلى خـــــالف مشـــــتهى أنـــــفس الـــــعباد 
وأهـوائـهم بـتقديـر مـن سـلطان اإليـجاد، وإذا مـا اطّلعت عـلى جـواهـر هـذه األسـرار، فـإنّـك تـطَّلع عـلى مـقصود 
ذاك املـحبوب، وتـالحـظ أنَّ أقـوال ذاك املـليك ذي االقـتدار هـي مـثل أفـعالـه تـمامًــا، بـدرجـة أّن مـا تـشاهـده فـي 
أفــعالــه تــراه أيــًضا فــي كــلماتــه، ومــا تــالحــظه فــي كــلماتــه يتجــّلى لــك فــي أفــعالــه.  ولــذلــك كــانــت هــذه األفــعال 
واألقـوال، فـي الـظّاهـر نـقمة لـلفّجار، وفـي الـباطـن رحـمة لـألبـرار.  وإذا مـا نـظرت بـعني الـبصيرة شـاهـدت أنّ 
الـــكلمات املـــنزّلـــة مـــن ســـماء املـــشيّة مـــتّفقة متّحـــدة مـــع األمـــور الـــظّاهـــرة مـــن مـــلكوت الـــقدرة، وألدركـــت أنّـــهما 
كـشيء واحـد، كـما قـد سـبق ذكـره واآلن أيّـها األخ، انـظر وتـفّكر لـو كـانـت تظهـر أمـثال هـذه األمـور فـي هـذا 
العهـد، وتَـِذيـعُ أمـثال هـذه الـحكايـات فـماذا كـانـوا يـفعلون؟  قـسًما بـمربـيّ الـوجـود ومـنزل الـكلمات، إنّـهم كـانـوا 
يـحكمون بـالـكفر فـي الـحال، ويـأمـرون بـالـقتل بـال سـؤال.  فـكيف يسـتمعون إلـى الـقول بـأّن عـيسى قـد ظهـر 
مــن نــفخة روح الــقدس؟ أو أّن مــوســى قــد أُمــر بــاألمــر املــبرم؟  إنّــك لــو تــصيح بــذلــك مــائــة ألــف مــرّة، فــإنّــه ال 



يــدخــل فــي أذن أحــد أّن مــن ال أب لــه قــد بــعث بــالــرّســالــة، أو أّن قــاتــالً قــد ســمع الــنّداء مــن شجــرة نــار - أنّــي 
أنا اهلل.

ولـو نُـِظَر بـعني اإلنـصاف، لَـيُشاهـُد مـن جـميع هـذه الـبيانـات أّن مظهـر هـذه األمـور كـّلها هـو الـيوم ظـاهـر كـما 
أّن نـتائـجها أيـًضا ظـاهـرة.  ومـع أنّـه لـم يـقع فـي هـذا الـظّهور أمـثال هـذه األمـور، فـإنّـهم مـع ذلـك مـتمّسكون 
بــظنونــات األنــفس املــردودة.  ولــَكْم افــتَرْوا عــليه مــن افــتراءات، ولــَكْم ارتــكبوا فــي حــّقه مــن بــاليــا لــم يظهــر لــها 

شبه في اإلبداع.

اهلل أكـبر، ملَّا بـلغ الـبيان هـذا املـقام، مَــّر الشّـــــذى الـّروحـانـي مـن الـّصبح الـّصمدانـي، وهـبَّ نـسيم الـّصباح مـن 
مــديــنة ســبأ الــبقاء، وبــمروره بشّـــــــر الــنّفس بــبشارة جــديــدة، وفــتح لــلّروح فــتوحًـــــا غــير محــدود، وبســط أمــامــها 
بـــساطًــا جـــديـــًدا.  وأتـــى بهـــدايـــا ثـــمينة ال عـــداد لـــها مـــن قِـــبَِل املـــحبوب الّـــذي جـــّل عـــن الـــوصـــف، فَخِـــــْلَعة الـــذّكـــر 
قــاصــرة عــن أن تــتناســب مــع قَــدِّه الــلطيف، ورداء الــبيان نــاقــص ال يــفي بــقامــته املــنيرة، يــكشف رمــز املــعانــي 
مــن غــير لــفظ، ويــنطق بــأســرار الــتّبيان مــن دون لــسان.  يــلّقن بــالبــل أغــصان الهجــر والــفراق الــنّوح واألنــني، 
ُ لــهم سِــــــرَّ الــخضوع لــلمحبوب، ويــلقِّن الــورود الــبديــعة فــي  ويــعّلمهم قــواعــد الــعشق وســلوك الــعاشــقني، ويُــبنيِّ
رضــوان الــقرب والــوصــال كــيف يــكون جــذب الــقلوب وسحــر الــّدالل.  ويــفيض بــأســرار الــحقائــق عــلى شــقائــق 
ــقت حـــياض  بســـتان الـــعشق، ويســـتودع فـــي صـــدور الـــعشاق دقـــائـــق الـــرمـــوز، ولـــطائـــف األســـرار.  ولـــقد تـــدفّـَ
عـنايـته فـي هـذه الـّساعـة عـلى شـأن يـغتبط لـه روح الـقدس غـايـة الـغبطة، إذ وهـب لـلقطرة أمـواج البحـر، ولـلذرَّة 
طــــراز الــــّشمس.  وبــــلغت األلــــطاف إلــــى مــــقام: قــــصد الــــُجعل مــــكمن املــــسك، واســــتقّر الــــخفّاش فــــي مــــقابــــل 
الــــّشمس، وبــــعثت األمــــوات مــــن قــــبور األجــــساد بــــنفخة الــــحياة، وأجــــلَس الــــجّهاَل عــــلى ســــريــــر الــــعلم، وأقــــام 

الظّاملني على أريكة العدل.

إّن عـالـم الـوجـود حـامـل بجـميع هـذه الـعنايـات.  يـنتظر الـّساعـة الّـتي فـيها تظهـر آثـار هـذه الـعنايـة الـغيبيّة فـي 
الـعوالـم الـتّرابـيّة، وبـها يـبلغ الـعطاش الّـذيـن سـقطوا مـن شـّدة الـظّمأ إلـى كـوثـر زالل املـحبوب، ويـفوز الـّضالـون 
فـــي فـــيافـــي الـــبعد والـــعدم بســـرادق الـــقرب والـــحياة فـــي جـــوار املـــعشوق.  ومـــن هـــم الّــــذيـــن تـــنبت فـــي أرض 
قـــلوبـــهم هـــذه الـــحبوب الـــقدســـيّة؟ وتـــنفتح فـــي ريـــاض نـــفوســـهم شـــقائـــق الـــحقائـــق الـــغيبيّة؟ وحـــقيقًة إّن ســـدرة 
الـــعشق مشـــتعلة فـــي ســـيناء الـــحّب بـــأشـــّد اشـــتعال،بـــحيث ال تخـــمدهـــا وال تـــقضي عـــليها مـــياه الـــبيان، وإنّ 
عَــطََش هـذا الـحوت ال تـرويـه الـبحور، وإّن هـذا الـّسمندر الـنَّاريَّ ال يسـتقّر إال فـي وهـج سـناء طـلعة املـحبوب.  
فــأوقــد إذًا يــا أخــي ســراج الــّروح  فــي مــشكاة قــلبك، وأشــعله بــدهــن الــحكمة، واحــفظه بــزجــاج الــعقل، كــي ال 
يـطفئه نَـفَس األنـفس املشـركـِة، ويـمنعه عـن اإلنـارة.  كـذلـك نـّورنـا أفـق سـماء الـبيان مـن أنـوار شـموس الـحكمة 

والعرفان، ليطمئنَّ بها قلبك وتكون من اّلذين طاروا بأجنحة اإليقان في هواء محبّة ربّهم الرّحمن.

أمّـا قـولـه: حـينئذ تظهـر عـالمـة ابـن اإلنـسان فـي الـسماء، فـمعناه أنّـه مـن بـعد كـسوف شـمس املـعارف اإللـهيّة، 
وسـقوط نـجوم األحـكام الـثّابـتة، وخـسوف قـمر الـعلم املـربّـي لـلعباد، وانـعدام أعـالم الهـدايـة والـفالح، وإظـالم 
صُــــــــــبْح الــّصدق والــّصالح، تظهــر عــالمــة ابــن اإلنــسان فــي الــّسماء.  واملــقصود مــن الــّسماء هــنا هــو الــّسماء 
الــــظّاهــــرة.  إذ عــــند قــــرب ظــــهور فَــــلك ســــموات الــــعدل، وجــــريــــان فُــــلك الهــــدايــــة عــــلى بحــــر الــــعظمة، يظهــــر فــــي 
الـّسماء نجـم بحسـب الـظّاهـر يـكون مبشّــــــرًا لخـلق الـّسموات بـظهور ذاك الـنّير األعـظم، كـما يظهـر فـي سـماء 



املـعانـي نجـم يـكون مبشّــــــرًا ألهـل األرض بـذاك الفجـر األقـوم األكـرم. وهـاتـان الـعالمـتان تظهـران فـي الـّسماء 
الظّاهرة، وفي الّسماء الباطنة، قبل ظهور كّل نبيّ كما هو املعروف واملشهور.

مـــن جـــملة ذلـــك خـــليل الـــرّحـــمن، حـــيث قُـــبيل ظـــهور حـــضرتـــه رأى الـــنّمروُد مـــنامًـــا، فـــاســـتطلع فـــيه رأَي الـــكهنة، 
ُر النّاَس بظهور حضرته. فأخبروه عن طلوع نجمٍ في الّسماء.  كما أنّه ظهر في األرض شخص أخذ يبشِّ

ومـن بـعده كـانـت حـكايـة كـليم اهلل الّـتي أخـبر عـنها كـهنُة ذاك الـزّمـان فـرعـون بـأّن كـوكـبًا قـد طـلع فـي الـّسماء، 
ــــــر بــني  وهــو دلــيل عــلى انــعقاد نــطفة عــلى يــدهــا يــكون هــالكــك أنــت وقــومــك.  وكــذلــك قــد ظهــر عــالــٌم كــان يبشّـِ
إســـرائـــيل فـــي الـــّليالـــي، يُســـلِّيهم ويـــطمئنهم كـــما هـــو مســـطور فـــي الـــكتب.  ولـــو تـــوخّــــينا تـــفصيل تـــلك األمـــور 
ألصـبحت هـذه الـرّسـالـة كـتابًـا مـفّصالً.  كـما أنّـنا ال نـحّب أن نـذكـر حـكايـات األيّـام الـخالـية، ويشهـد اهلل بـأنّ 
هــذا الــبيان الّــذي ذكــرنــاه اآلن لــم يــكن إالّ مــن فــرط الــحبِّ لــجنابــكم، لــعّل يــصل جــمع مــن فــقراء األرض إلــى 
شـــاطئ الـــِغنى، أو تَـــرِد فـــئة مـــن الـــجّهال إلـــى بحـــر الـــعلم، أو يـــصل طـــالب الـــعلم املـــتعطّشون لـــلمعرفـــة إلـــى 

سلسبيل الحكمة.  وإالّ فإّن هذا العبد يَُعّد االشتغال بهذه املقاالت ذنبًا عظيًما، ويحسبه عصيانًا كبيرًا.

وكـذلـك أيـًضا، عـند قـرب ظـهور عـيسى اطّـلع نـفر مـن املـجوس عـلى ظـهور نجـم عـيسى فـي الـّسماء.  واقـتفوا 
أثَـــر ذلـــك النّجـــم إلـــى أن دخـــلوا املـــديـــنة الّـــتي كـــانـــت مـــقرَّ ســـلطنة هـــيريـــدوس، وهـــو الّـــذي كـــانـــت ســـلطنة تـــلك 
املـمالـك فـي قـبضة تـصرّفـه فـي تـلك األيـام.  وجـاء هـؤالء املـجوس قـائـلني: أيـن هـو املـولـود مـلك الـيهود؟ ألنّـنا قـد 
رأيــنا نجــمه فــي املشــرق ووافــينا لنسجــد لــه.  وبــعد الــبحث والــفحص عــلموا بــأّن ذاك الــطّفل قــد ولــد فــي بــيت 
لحـم بـأرض يـهوذا.  فهـذه هـي الـعالمـة فـي الـّسماء الـظّاهـرة.  وأمّــا الـعالمـة فـي الـّسماء الـباطـنة، الّــتي هـي 
ســماء الــعلم واملــعانــي فــكانــت ظــهور يــحيى بــن زكــريّــا، الّــذي كــان يبشّــــــر الــنّاس بــظهور عــيسى، كــما قــال عــزَّ 
ــَن اهللِّ َوسَـــــــيًِّدا َوحَـــــُصورًا﴾ فــاملــقصود مــن الــكلمة هــنا، هــو  ــــــرَُك بِـــيَْحيَى مُـــَصدِّقًــا بِـــَكلَِمٍة مّـِ مــن قــائــل﴿أَنَّ اهللَّ يُبَشّـِ

حضرة عيسى اّلذي كان يحيى مبّشرًا بظهوره.  ومسطوٌر أيًضا في األلواح الّسماوية هذه العبارة:
كـــان يـــوحـــنا يـــكرز فـــي بـــّريّـــة يـــهوذا قـــائـــالً: "تـــوبـــوا فـــقد اقـــترب مـــلكوت الـــّسماوات"، واملـــقصود مـــن يـــوحـــنّا هـــو 

يحيى.

كـذلـك كـان قـبل ظـهور الجـمال املحـّمدي قـد ظهـر آثـار فـي الـّسماء الـظّاهـرة.  وأمّــا اآلثـار الـباطـنة فـقد كـانـوا 
أربـــعة رجـــال واحـــًدا بـــعد اآلخـــر يبشّــــــــرون الـــنّاس عـــلى األرض بـــظهور شـــمس الـــهويّـــة.  وقـــد تشـــرّف بشـــرف 
ي بسـلمان، وكـان كـّلما حـضرت الـوفـاةُ أحـًدا مـنهم يُـرسـل "ُروزبَـْه" إلـى الـّشخص  خـدمـتهم "ُروزبَـْه" الّـذي سُـــــمِّ
اآلخــر إلــى أن أتــت نــوبــة الــرّابــع الّــذي قــال لــه فــي حــني وفــاتــه: يــا روزبــه اذهــب مــن بــعد تــكفيني ودفــني إلــى 

الحجاز حيث تشرق هناك الّشمس املحّمديّة ويا بشراك بلقاء حضرته. 

وملّـا بــلغت األيّــام إلــى هــذا األمــر الــبديــع املــنيع، أخــبر أكــثر املنجّـــــمني عــن ظــهور نجــم فــي الــّسماء الــظّاهــرة.  
كما أنّه قد كان على األرض النّوران النّيّران أحمد وكاظم قّدس اهلل تربتهما.

إذاً قــد ثــبت مــن هــذه املــعانــي بــأّن قــبل ظــهور أّي أحــد مــن املــرايــا األحــديّــة، تظهــر عــالمــات ذلــك الــظّهور فــي 
الـّسماء الـظّاهـرة، وفـي الـّسماء الـباطـنة، الّـتي هـي محـّل شـمس الـعلم، وقـمر الـحكمة وأنجـم املـعانـي والـبيان، 



وتــلك عــبارة عــن ظــهور إنــسان كــامــل قــبل كــّل ظــهور لــتربــية الــعباد وإعــدادهــم ملــالقــاة شــمس الــهويّــة، وقــمر 
األحديّة. 

ــا قــولــه: وحــينئٍذ يــنوح كــّل قــبائــل األرض ويــرون ابــن اإلنــسان آتــيًا عــلى ســحاب الــّسماء بــقوٍَّة ومجــٍد كــبير.   أمّـَ
فـــالـــتّلميح فـــي هـــذا الـــبيان اإللـــهيّ يـــقصد بـــه أنّـــه فـــي ذاك الـــوقـــت يـــنوح الـــعباد مـــن فـــقدان شـــمس الجـــمال 
اإللـهيّ، وقـمر الـعلم، وأنجـم الـحكمة الـّلدنّـيّة، ويـشاهـد فـي تـلك األثـناء طـلعة املـوعـود، وجـمال املـعبود نـازالً مـن 
الـــّسماء، وراكـــبًا عـــلى الـــّسحاب.  يـــعني أّن ذاك الجـــمال اإللـــهيّ يظهـــر مـــن ســـماوات املـــشيئة الـــربّـــانـــيّة فـــي 
هــــيكل بشــــري، ولــــم يــــقصد مــــن الــــّسماء هــــنا إالّ جــــهة الــــعلّو والــــسمّو، الّــــتي هــــي محــــلُّ ظــــهور تــــلك املــــشارق 
الـقدسـيّة واملـطالـع الـقدمـيّة.  ولـو أّن هـذه الـكينونـات الـقديـمة قـد ظهـرت مـن بـطون األمّـهات بحسـب الـظّاهـر إالّ 
أنّـــهم فـــي الـــحقيقة نـــازلـــون مـــن ســـماوات األمـــر، وإن يـــكونـــوا ســـاكـــنني عـــلى األرض، إالّ أنّـــهم مـــتّكئون عـــلى 
رفــرف املــعانــي.  وحــيثما يــمشون بــني الــعباد فــإنّــهم يــكونــون طــائــريــن فــي هــواء الــقرب.  يــمشون عــلى أرض 
الـّروح  بـغير حـركـة الـرّجـل، ويـطيرون إلـى مـعارج األحـديّـة بـغير جـناح.  وفـي كـّل نَـفَس يـطوون عـالـم اإلبـداع 
مــن مشــرقــه إلــى مــغربــه، وفــي كــّل آن يــمّرون عــلى مــلكوت الــغيب والــّشهادة، مســتقّرون عــلى عــرش ال يــشغله 
شــأن عــن شــأن.  وجــالــسون عــلى كــرســي: كــّل يــوم هــو فــي شــأن.  مــبعوثــون مــن عــلّو قــدرة ســلطان الــقدم، 

وسمّو مشيئة املليك األعظم.  وهذا معنى قوله إنّهم ينزلون من الّسماء.

واعـــلم أنّـــه يـــطلق لـــفظ الـــّسماء فـــي بـــيانـــات شـــموس املـــعانـــي عـــلى مـــراتـــب كـــثيرة: فـــمثالً مـــنها ســـماء األمـــر، 
وســماء املــشيئة، وســماء اإلرادة، وســماء الــعرفــان، وســماء اإليــقان، وســماء الــتّبيان، وســماء الــظّهور، وســماء 
الـبطون، وأمـثالـها.  فـفي كـّل مـقام أراد مـن لـفظ الـّسماء مـعنى مـخصوصًـــــــــا ال يـدركـه أحـد غـير الـواقـفني عـلى 
َماء ِرزْقُــُكْم َومَــا تُـوعَــُدوَن﴾ والـحال أنّ  أسـرار األحـديّـة، والـّشاربـني مـن كـؤوس األزلـيّة.  فـمثالً يـقول﴿َوفِــي الـسَّ

الّرزق ينبت من األرض. وكذلك قوله: "األسماء تنزل من الّسماء" مع أنّها تظهر من لسان العباد.

ـــرتــها مــن غــبار الــغرض، فــإنّــك تــدرك جــميع الــتّلميحات فــي كــلمات  فــإن أنــت نــظّفت ولــو قــليالً مــرآة قــلبك وطهّـَ
الـكلمة الـجامـعة اإللـهيّة، وتـقف عـلى أسـرار الـعلم فـي كـّل ظـهور.  ومـا لـم تحـرق الـحجبات الـعلميّة املـصطلح 

عليها بني العباد بنار االنقطاع،  فإنّك ال تفوز بصبح العلم الحقيقيّ النورانيّ.

والـعلم عـلمان: عـلم إلـهيّ، وعـلم شـيطانـيّ، أّولـهما يظهـر مـن إلـهامـات السّـــــلطان الـحقيقيّ، وثـانـيهما يـبدو مـن 
تـــخيّالت األنـــفس الـــظّلمانـــيّة.  فـــمعّلم ذاك حـــضرة الـــباري، ومـــعّلم هـــذا الـــوســـاوس الـــنّفسانـــيّة.  بـــيان األّول: 
بُر والــــّشوق  اتّــــقوا اهلل ويــــعّلمكم اهلل.  وبــــيان الــــثانــــي: الــــعلم هــــو الــــحجاب األكــــبر.  أثــــمار ذاك الّشجــــِر الــــصَّ
والــعرفــان واملــحبّة، وأثــمار هــذا الّشجــر الــكبُر والــغرور والــنّخوة.  ومــن بــيانــات أصــحاب الــبيان الّــتي ذكــروهــا 
فــي مــعنى الــعلم، أنّــه ال يســتشّم مــنه أيّــة رائــحة مــن روائــح هــذه الــعلوم الــظّلمانــيّة الّــتي أحــاطــت ظــلمتُها كــلّ 
الـبالد.  ال يـثمر هـذا الّشجـر إال الـبغي والـفحشاء، وال يـأتـي إالّ بـالـغّل والـبغضاء، ثـمره سـّم قـاتـل، وظـّله نـار 

مهلكة، فنعم ما قال:
تــمّسك بــأذيــال الــهوى فــأخــلع الــحياوخــلِّ ســبيل الــنّاســكني وإن جــّلوا فــيجب إذًا أن تُــنزِّه الــّصدر عــن كــّل مــا 
ســـمعته، وتـــقّدس الـــقلب عـــن جـــميع الـــتّعّلقات كـــي تـــكون محـــّل إدراك اإللـــهامـــات الـــغيبيَّة، ومســـتودع أســـرار 
الـــعلوم الـــربّـــانّـــيّة.  ولهـــذا يـــقول "الـــّسالـــك فـــي الـــنّهج الـــبيضاء والـــرّكـــن الحـــمراء لـــن يـــصل إلـــى مـــقام وطـــنه إال 



ر فــيه مــليًّا وتــعّقله، حــتّى تــقف عــلى مــقصود  فر عــّما فــي أيــدي الــناس" هــذا شــرط الــّسالــك.  فــكِّ بــالــكفِّ الــصِّ
الكتاب من غير ستر وال حجاب.

وبــاالخــتصار قــد بــعدنــا عــن املــقصد، ولــو أّن كــّل مــا ذكــر هــو فــي املــطلب، قــسًما بــاهلل كــّلما أردت االخــتصار 
واالكـتفاء بـاألقـّل مـن الـقليل، أرى زمـام الـقلم يـفلت مـن الـيد، ومـع ذلـك فـكم مـن آللئ عـصماء ال عـداد لـها، لـم 
تـزل مـودعـة فـي صـدف الـقلب، وكـم مـن حـوريّـات املـعانـي لـم تـزل مسـتورةً فـي غـرفـات الـحكمة، لـم يـمسسهنّ 
أحـد، كـما قـال تـعالـى: ﴿لَـْم يَـطِْمثُْهنَّ إِنـٌس قَـبَْلُهْم واَل جَــــانٌّ﴾ ومـع كـّل هـذه الـبيانـات، كـأنّـي لـم أذكـر حـرفًـا عـن 
املـــقصود، ولـــم آت بـــرمـــز عـــن املـــطلوب.  فـــمتى يـــوجـــد محـــرم أمـــني للسّـــــــّر مســـتعّد لـــإلحـــرام فـــي حـــرم املـــحبوب، 
والـــــوصـــــول إلـــــى كـــــعبة املـــــقصود، كـــــي يـــــرى ويـــــسمع أســـــرار الـــــبيان مـــــن دون ســـــمع وال لـــــسان.  إذًا أصـــــبح 

املقصود من الّسماء في اآلية املنزلة معلوًما ومفهوًما من هذه البيانات املحكمة الواضحة الالّئحة.

أمّــا قـولـه: إنّـه يـأتـي عـلى الـّسحاب والـغمامِ، فـاملـراد مـن الـغمام هـنا - هـو تـلك األمـور املـخالـفة ألهـواء الـنّاس 
ومــيولــهم، كــما ورد فــي اآليــة﴿أَفَــُكلََّما جَـــــاءكُــــْم رَسُـــــــوٌل بِـــَما الَ تَــْهَوى أَنــفُُسُكُم اسْـــــــتَْكبَرْتُــْم فَــفَِريــًقا كَــــذَّبْــتُْم َوفَــِريــًقا 
تَــْقتُُلوَن﴾ وذلــك مــن قــبيل تــغيير األحــكام وتــبديــل الشّــــــرائــع وارتــفاع الــقواعــد والــرّســوم الــعاديّــة وتــقدُّم املــؤمــنني 
مـــن الـــعوام عـــلى املـــعرضـــني مـــن الـــعلماء.  وكـــذلـــك يـــقصد بـــه ظـــهور ذلـــك الجـــمال األزلـــيّ خـــاضـــًعا للحـــدودات 
البشـريّـة، مـثل األكـل والشـرب، والـفقر والـغنى، والـعزَّة والـذّلّـة، والـنّوم والـيقظة، وأمـثال ذلـك، مـّما يـثير الشّــــــبهة 

عند النّاس ويحجبهم.  فكّل هذه الحجبات قد عبّر عنها بالغمام.

وهــذا هــو الــغمام الّـــذي بــه تــتشّقق ســماوات الــعلم والــعرفــان لــكّل مــن عــلى األرض.  كــما قــال تــعالــى: ﴿يَــْومَ 
َماُء بِـــالْــَغَمامِ﴾ وكــما أّن الــغمام يــمنع أبــصار الــنّاس عــن مــشاهــدة الــّشمس الــظّاهــرة، كــذلــك هــذه  تَــَشقَُّق الــسَّ
الـــّشؤونـــات املـــذكـــورة تـــمنع الـــعباد عـــن إدراك شـــمس الـــحقيقة.  يشهـــد بـــذلـــك مـــا جـــاء فـــي الـــكتاب عـــن لـــسان 
الـــكفّار. ﴿َوقَــــالُــــوا مَــــاِل هَـــــذَا الـــرَّسُــــــــوِل يَـــأْكُـــــُل الـــطََّعاَم َويَـــْمِشي فِــــي األَسْــــــــَواِق لَــــواْل أُنـــِزَل إِلَــــيِْه مَــــَلٌك فَـــيَُكوَن مَــــَعهُ 
نَـــِذيـــرًا﴾ حـــيث قـــد لـــوحـــظ عـــلى األنـــبياء فـــقر وابـــتالء ظـــاهـــرّي،  كـــما لـــوحـــظ أيـــًضا فـــيهم مســـتلزمـــات الجســـد 
الـعنصريّـة مـن قـبيل الـجوع واألمـراض والـحوادث اإلمـكانـيّة.  وملّا كـانـت تظهـر هـذه الـّشؤون مـن تـلك الـهياكـل 
الــقدســيّة كــان الــنّاس يــتيهون فــي فــيافــي الــّشّك والــّريــب، ويــهيمون فــي بــوادي الــوهــم والــحيرة مســتغربــني: 
كــيف أّن نــفًسا تــأتــي مــن جــانــب اهلل وتــّدعــي إظــهار الــغلبة عــلى كــّل مــن عــلى األرض، وتنســب إلــى نــفسها 
أنّــها عــلَّة خــلق املــوجــودات كــما قــال (لَـــواْلَك مَلَـا خَـــَلْقُت األَفْــالَك)، ومــع ذلــك تــكون مــبتلية بهــذه األمــور الجــزئــيّة 
ــة، حـــيث كـــانـــوا  بـــتلك الـــكيفيّة، كـــما قـــد ســـمعت مـــن قـــبيل ابـــتالء كـــّل نـــبيّ وأصـــحابـــه بـــالـــفقر واألمـــراض والـــذّلّـَ
يـرسـلون رؤوس أصـحابـهم إلـى املـدائـن كهـدايـا.  ويـمنعونـهم عـن إظـهار مـا أُمـروا بـه.  وكـّل واحـد مـنهم كـان 

مبتلي تحت أيدي أعداء الّدين، بدرجة أنّهم صنعوا بهم كّل ما أرادوا أن يصنعوه.

ومـن املـعلوم أّن الـتّغييرات والـتّبديـالت الّـتي تـقع فـي كـّل ظـهور هـي عـبارة عـن ذاك الـغمام املـظلم الّـذي يـحول 
بــني بــصر عــرفــان الــعباد ومــعرفــتهم تــلك الــّشمس اإللــهيّة الّــتي أشــرقــت مــن مشــرق الــهويّــة، وذلــك ألّن الــعباد 
بـاقـون عـلى تـقليد آبـائـهم وأجـدادهـم هـذه الـّسنني الـطّويـلة، ومـتربّـون عـلى اآلداب والـطّرائـق الّـتي كـانـت مـقرَّرة 
فــــي الشّـــــــــريــــعة الــــقديــــمة.  ثــــمَّ دفــــعة واحــــدة يــــسمعون أو يــــرون شــــخًصا مــــماثــــالً لــــهم فــــي جــــميع الحــــدودات 
البشــريّــة، يــقوم مــن بــينهم ويــنسخ تــلك الحــدودات الشّــــــرعــيّة الّــتي تــربــوا عــليها قــرونًــا مــتواتــرة، وكــانــوا يــعّدون 



املــخالــف واملــنكر لــها، كــافــرًا وفــاســًقا وفــاجــرًا.  فــال بــدَّ أّن هــذه األمــور تــكون حــجابًــا وغــمامًـــا لــّلذيــن لــم تــذق 
قــــلوبــــهم ســــلسبيل االنــــقطاع، ولــــم تشــــرب مــــن كــــوثــــر املــــعرفــــة.  ويــــحتجبون عــــن عــــرفــــان تــــلك الــــّشمس بمجــــرّد 
اســتماعــهم لهــذه األمــور.  وبــدون ســؤال وال جــواب يــحكمون بــكفره، ويــفتون بــقتله.  كــما قــد عــرفــت وســمعت 
مــّما وقــع فــي الــقرون األولــى، ومــّما هــو واقــع فــي هــذا الــزّمــان أيــضا ً مــّما شــاهــدتــه، إذًا يــنبغي لــنا أن نــبذل 
الجهـد حـتّى أنّـنا بـفضل الـتأيـيدات الـغيبيَّة ال نُحـرَم بهـذه الـحجبات الـظّلمانـيّة، وغـمام االمـتحانـات الـربّـانـيّة، 
عـن مـشاهـدة ذاك الجـمال الـنّورانـيّ، ونـعرفـه هـو بـنفسه ال بـشيء آخـر.  وإذا مـا أردنـا حـّجة، فـنكتفي بـحّجة 
واحـــدة وبـــرهـــان واحـــد حـــتّى نـــفوز بـــمنبع الـــفيض الـــالّمـــتناهـــي، الّـــذي فـــي ســـاحـــته تـــنعدم جـــميع الـــفيوضـــات 

األخرى. ال أنّنا في كّل يوم نعترض باعتراض من خيالنا، أو نتمّسك برأي على حسب أهواء أنفسنا.

سـبحان اهلل، رغـًما مـن كـّل هـذه اإلنـذارات الّــتي أخـبروا عـنها مـن قـبُل، بـتلويـحات عـجيبة، وإشـارات غـريـبة، 
كــي يــطَّلع عــليها كــّل الــناس، وال يحــرمــون أنــفسهم فــي هــذا الــيوم عــن بحــر بــحور الــفيوضــات، مــع ذلــك فــقد 
ا هــو مــشهور، ونــزلــت بــمضامــينه اآليــات الــفرقــانــيّة كــما قــال تــعالــى :﴿هَـــْل يَــنظُُرونَ  وقــع فــي األمــر مــا وقــع مــمَّ
ــَن الْــَغَمامِ﴾.  وبــعض عــلماء أهــل الــظاهــر جــعلوا هــذه اآليــة مــن عــالمــة الــقيامــة  إاِلَّ أَن يَــأْتِـــيَُهُم اهللُّ فِـــي ظُــَلٍل مّـِ
املـــوهـــومـــة الّـــتي يـــتصورونـــها.  والـــحال إّن مـــضمونـــها مـــوجـــود فـــي أكـــثر الـــكتب الـــّسماويّـــة، ومـــذكـــور فـــي كـــلّ 

األماكن اّلتي فيها ِذكر عالمات الظّهور اّلذي يأتي بعده كما ذكرنا من قبل.

ــِبنيٍ يَــْغَشى الــنَّاَس هَـــذَا عَـــذَاٌب أَلِــيٌم﴾ يــريــد بــها أّن ربَّ الــعزَّة قــد  َماُء بِـــُدخَـــاٍن مّـُ وكــذلــك قــولــه: ﴿يَــْوَم تَــأْتِـــي الــسَّ
ا ومــيزانًــا المــتحان عــباده، وتــمييزًا  جــعل األمــورات املــضاّدة لــألنــفس الــخبيثة، واملــخالــفة ألهــواء الــنّاس مــحكًّ
لـــلّسعيد مـــن الـــّشقي، واملـــعرض مـــن املـــقبل، كـــما قـــد ذُكـــر.  وقـــد عـــبّر بـــالـــدُّخـــان فـــي هـــذه اآليـــة املـــذكـــورة عـــن 
االخــتالفــات فــي الــرّســوم الــعاديّــة، وعــن نــسخها وهــدمــها وانــعدام أعــالمــها املحــدودة.  فــأّي دخــان أعــظم مــن 
هـذا الـّدخـان الّــذي غـشى كـّل الـنّاس، وأصـبح عـذابًـا لـهم، ال يسـتطيعون مـنه خـالصًــــــــــا مـهما حـاولـوا بـل إنّـهم 
فــي كــّل حــني يــعذّبــون بــعذاب جــديــد مــن نــار أنــفسهم.إذ أنّــهم كــّلما يــسمعون بــأّن هــذا األمــر الــبديــع اإللــهيّ، 
والـحكم املـنيع الـّصمدانـيّ قـد أصـبح ظـاهـرًا فـي أطـراف األرض.  وهـو كـّل يـوم فـي عـلوٍّ وازديـاد تشـتعل فـي 
قـــلوبـــهم نـــار جـــديـــدة، وكـــّلما يـــالحـــظون مـــن قـــدرة أصـــحابـــه وانـــقطاعـــهم وثـــبوتـــهم الّـــذي يـــزداد كـــّل يـــوم بـــفضل 
الـــعنايـــة اإللـــهيّة اســـتحكامًـــا ورســـوخًــــا يظهـــر عـــلى نـــفوس املـــعرضـــني اضـــطراب جـــديـــد. والحـــمد هلل، قـــد بـــلغت 
السّــــــطوة اإللــهيّة فــي هــذه األيــام شــأنًــا ال يجــرؤون مــعه عــلى الــكالم.  وإذا مــا لــقوا أحــًدا مــن أصــحاب الــحقّ 
مــــن الّــــذيــــن لــــو كــــان لــــهم مــــائــــة ألــــف روح ألنــــفقوهــــا فــــي ســــبيل املــــحبوب بــــكّل روح وريــــحان، يظهــــرون أمــــامــــه 
إِذَا لَــُقوكُـــْم قَــالُــواْ  ـــــبِّ والــّلعن كــما قــال تــعالــى: ﴿َو اإليــمان مــن الــخوف.  وإذا مــا خــلوا ألنــفسهم يشــتغلون بــالسّـَ
ُدوِر﴾ وعـّما قـليل  واْ عَــَليُْكُم األَنَـامِـــَل مِـــَن الْــَغيِْظ قُــْل مُــوتُـواْ بِــَغيِْظُكْم إِنَّ اهللَّ عَــلِيٌم بِــذَاِت الـصُّ إِذَا خَــَلْواْ عَــضُّ آمَــنَّا َو
ســـوف تـــرى أعـــالم الـــقدرة اإللـــهيّة مـــرتـــفعة فـــي كـــّل الـــبالد، وتـــشاهـــد آثـــار غـــلبته وســـلطنته ظـــاهـــرة فـــي جـــميع 

الّديار.

وخـــالصـــة الـــكالم أنّـــه ملّــا لـــم يـــدرك أكـــثر الـــعلماء هـــذه اآليـــات ولـــم يـــقفوا عـــلى املـــقصود مـــن الـــقيامـــة فسّـــــــروهـــا 
بـقيامـة مـوهـومـة مـن حـيث ال يـشعرون.  واهلل األحـد شـهيد بـأنّـه لـو كـان لـديـهم شـيء مـن الـبصيرة، ألدركـوا مـن 
تــلويــح هــاتــني اآليــتني جــميع املــطالــب الّــتي هــي عــني املــقصود.  ولــوصــلوا بــعنايــة الــرّحــمن إلــى صــبح اإليــقان 



املــنير، كــذلــك تــغّن عــليك حــمامــة الــبقاء عــلى أفــنان ســدرة الــبهاء لــعلَّ تــكونــنَّ فــي مــناهــج الــعلم والــحكمة بــإذن 
اهلل سالًكا. 

وقــولــه يــرســل مــالئــكته إلــى آخــر الــقول، فــاملــقصود بــهؤالء املــالئــكة هــم أولــئك الــنّفوس الّــذيــن هــم بــقّوة روحــانــيّة 
حــــرقــــوا الــــّصفات البشــــريّــــة بــــنار مــــحبّة اهلل، واتّــــصفوا بــــصفات أهــــل الــــعلينّي والــــكروبــــينّي كــــما يــــقول حــــضرة 
الـصادق فـي وصـف الـكروبـينّي "إنّـهم قـوم مـن شـيعتنا خـلف الـعرش" ولـو أّن ذكـر عـبارة خـلف الـعرش يـقصد 
بـها مـعان شـتَّى، حسـب الـظّاهـر وحسـب الـباطـن أيـضا،ً إالّ أنّـها فـي إحـدى املـقامـات فـي املـرتـبة األولـى تـدل 
عـلى عـدم وجـود الـّشيعة كـما يـقول فـي مـقام آخـر (املـؤمـن كـالـكبريـت األحـمر) وبـعدهـا يـخاطـب املسـتمع قـائـالً 
لـه (هـل رأيـت الـكبريـت األحـمر) فـالـتفت إلـى هـذا الـتّلويـح الّــذي هـو أبـلغ مـن الـتّصريـح وأدّل عـلى عـدم وجـود 
املـؤمـن، هـذا قـول حـضرتـه، واآلن أنـظر كـم مـن هـؤالء الخـلق املجـرّديـن عـن اإلنـصاف، والّــذيـن لـم يسـتنشقوا 

رائحة اإليمان كيف أنّهم ينسبون الكفر لّلذين بقولهم يتحّقق اإليمان.

ــة، ومتخـــلِّقة  وبـــاالخـــتصار ملّـــا أن صـــارت هـــذه الـــوجـــودات الـــقدســـيّة مـــنزّهـــة ومـــقّدســـة عـــن الـــعوارض البشـــريّـَ
بــأخــالق الــّروحــانــينّي، ومــتَّصفة بــأوصــاف املــقدَّســني، لهــذا أطــلق اســم املــالئــكة عــلى هــذه الــنّفوس املــقدَّســة.  
هـذا هـو مـعنى تـلك الـكلمات الّــتي قـد اتّـَضحت كـّل فـقرة مـنها بـاآليـات الـواضـحة والـّدالئـل املـتقنة، والـبراهـني 

الالّئحة.

ـا لــم تــصل أمــم عــيسى إلــى هــذه املــعانــي، ولــم تظهــر هــذه الــعالمــات بحســب الــظّاهــر كــما أدركــوهــا هــم   وملّـَ
وعـــلمائـــهم، لهـــذا لـــم يُـــقبلوا إلـــى املـــظاهـــر الـــقدســـيّة مـــن ذلـــك الـــيوم إلـــى اآلن، وصـــاروا محـــرومـــني مـــن جـــميع 
الــفيوضــات الــقدســيَّة، ومــحجوبــني عــن بــدائــع الــكلمات الــّصمدانــيّة.  هــذا شــأن هــؤالء الــعباد فــي يــوم املــيعاد 
حـيث عجـزوا عـن أن يـدركـوا بـأنّـه لـو كـانـت أشـراط الـظّهور فـي أّي عـصر تظهـر فـي عـالـم الـظّاهـر مـطابـقة ملـا 
ورد فـــي األخـــبار، فـــمن الّـــذي كـــان يســـتطيع اإلنـــكار واإلعـــراض، وكـــيف كـــان يـــفصل بـــني الـــّسعيد والـــّشقيّ، 
واملجـرم والـتّقيّ، احـكم بـاإلنـصاف.  مـثال ً لـو تظهـر بحسـب الـظّاهـر هـذه الـعبارات املسـطورة فـي اإلنـجيل، 
وتـنزل املـالئـكة مـع عـيسى ابـن مـريـم مـن الـّسماء الـظّاهـرة عـلى الـّسحاب، فـمن ذا الّــذي يـقدر عـلى الـتّكذيـب 
أو يسـتطيع اإلنـكار ويسـتكبر عـن اإليـمان؟ بـل إّن االضـطراب يـأخـذ أهـل األرض قـاطـبة عـلى الـفور بـدرجـة ال 
يــقدرون عــلى الــتّكّلم والــتّفوُّه بحــرف واحــد، فــكيف يــصل الــحال إلــى الــرّدِّ أو الــقبول؟ ونــظرا ً لــعدم إدراكــهم 
هـذه املـعانـي فـقد عـارض جـمع مـن عـلماء الـنّصارى محـّمدا ً قـائـلني لـه إذا كـنت أنـت الـنّبيّ املـوعـود، فـلماذا 
لـيس مـعك هـؤالء املـالئـكة املـذكـورون فـي كـتبنا والّــذيـن يـجب أن يـأتـوا مـع جـمال املـوعـود ويـكونـوا عـونًـا لـه فـي 
أمــره ونــذيــرًا لــلعباد؟ كــما أخــبر ربِّ الــعزّة عــن لــسانــهم بــقولــه: ﴿لَـــواْل أُنــِزَل إِلَـــيِْه مَـــَلٌك فَــيَُكوَن مَـــَعُه نَــِذيــرًا﴾ إنّ 
أمـــثال هـــذه االعـــتراضـــات كـــانـــت مـــوجـــودة بـــني الـــنّاس فـــي كـــّل األزمـــان واألعـــصار.  وكـــانـــوا فـــي كـــّل األيّـــام 
مشــتغلني بــزخــارف الــقول، بــحّجة أّن الــعالمــة الــفالنــيّة لــم تظهــر، والــبرهــان الــفالنــي لــم يــتحّقق ومــا انــتابــتهم 
كهم بـــعلماء عـــصرهـــم فـــي تـــصديـــق وتـــكذيـــب هـــذه الـــجواهـــر املجـــرَّدة، والـــهياكـــل  هـــذه األمـــراض إالّ مـــن تـــمسُّ
اإللـهيّة.  ونـظرًا السـتغراقـهم فـي الـّشؤونـات الـنّفسيّة، واشـتغالـهم بـاألمـورات الـّدنـيّة الـفانـية، لهـذا كـانـوا يـرون 
فــــي هــــذه الــــّشموس الــــباقــــية، أنّــــها مــــخالــــفة لــــعلمهم وإدراكــــهم، ومــــعارضــــة لجهــــدهــــم واجــــتهادهــــم.  وكــــانــــوا 
يفسّـــــــرون مــعانــي الــكلمات اإللــهيّة، ويــبيِّنون أحــاديــث الحــروفــات األحــديّــة وأخــبارهــا، تــفسيرًا لــفظيًّا بحســب 
مــــداركــــهم الــــقاصــــرة.  لهــــذا حَــــــرَمــــوا أنــــفسهم وجــــميع الــــنّاس مــــن أمــــطار ربــــيع الــــفضل، وابــــتعدوا عــــن رحــــمة 



حــــضرة األحــــديّــــة، مــــع أنّــــهم مــــقّرون ومــــذعــــنون بــــالحــــديــــث املــــشهور الــــقائــــل (حــــديــــثُنا صــــعٌب مســــتصعٌب).  
وبـالحـديـث الّـذي يـقول فـي مـوضـع آخـر (إّن أمـرَنـا صـعٌب مسـتصعٌب ال يـحتمله إالّ مَــَلٌك مُــَقرٌَّب أو نـبيٌّ مُــرسَـــــلٌ 
أو عــبٌد امــتحَن اهللُ قــلبَُه لــإليــماِن).  ومــن املســلَّم لــديــهم أنّــه لــم يــصدق فــي حــقِّهم أحــد هــذه األحــوال الــثاّلثــة.  
فــالــحاالن األواّلن أمــرهــما واضــح، وأمّـــا فــي الــحالــة الــثّالــثة فــإنّــهم لــم يسْـــــــَلموا أبــًدا مــن االمــتحانــات اإللــهيّة 

وعند ظهور املحكِّ اإللهيّ لم يظهر منهم شيء إالّ الغّش.

ســبحان اهلل مــع إقــرارهــم بهــذا الحــديــث فــإّن الــعلماء الّــذيــن ال يــزالــون إلــى اآلن فــي ظــّن وشــّك فــي املــسائــل 
الشّـــــــرعـــيّة كـــيف يـــّدعـــون الـــعلم فـــي غـــوامـــض مـــسائـــل األصــــول اإللـــهيّة، وجـــواهـــر أســـرار الـــكلمات الـــقدســـيّة، 
ويــقولــون بــأّن الحــديــث الــفالنــي الّــذي هــو مــن عــالئــم ظــهور الــقائــم (املهــدي) لــم يظهــر إلــى اآلن مــع أنّــهم لــم 
يـــدركـــوا أبـــًدا رائـــحة مـــعانـــي األحـــاديـــث وغـــفلوا عـــن أّن جـــميع الـــعالمـــات قـــد ظهـــرت وصـــراط األمـــر قـــد امـــتّد، 
واملـؤمـنون كـالـبرق عـليه يـمّرون.  وهـم لـظهور الـعالمـة يـنتظرون. قـل يـا مـأل الـجّهال فـانـتظروا كـما كـان الّــذيـن 

من قبلكم ملن املنتظرين.

وإذا مـا سـئلوا عـن شـرائـط ظـهور األنـبياء الّــذيـن يـأتـون مـن بـعد حسـب مـا هـو املسـطور فـي الـكتب مـن قـبل 
والّــتي مــن جــملتها عــالمــات ظــهور الــّشمس املحــّمديّــة وإشــراقــها كــما قــد أشــرنــا إلــيه مــن قــبل والّــتي بحســب 
الــظّاهــر لــم تظهــر مــنها عــالمــة واحــدة.  فــمع هــذا إذا ســئلوا بــأّي دلــيل وبــرهــان تــرّدون الــنّصارى وأمــثالــهم 
وتـحكمون عـليهم بـالـكفر، فـحني عجـزهـم عـن الـجواب يـتمّسكون بـقولـهم إّن هـذه الـكتب قـد حـرّفـت وإنّـها ليسـت 
مــــن عــــند اهلل، وإنّــــها لــــم تــــكن مــــن عــــنده أبــــًدا.  والــــحال أّن نــــفس عــــبارات اآليــــة تشهــــد بــــأنّــــها مــــن عــــند اهلل.  
ومـضمون نـفس هـذه اآليـة أيـًضا مـوجـود فـي الـقرآن لـو أنـتم تـعرفـون: الـحّق أقـول لـكم أنّـهم لـم يـدركـوا فـي تـلك 

املّدة ما هو املقصود من التّحريف.

أجـل قـد ورد فـي اآليـات املـنزلـة، وكـلمات املـرايـا األحـمديّـة ذكـر تحـريـف الـعالـني وتـبديـل املسـتكبريـن ولـكّن ذلـك 
فـي مـواضـع مـخصوصـة: ومـن جـملتها حـكايـة ابـن صـوريّـا حـينما سـأل أهـل خـيبر مـن نـقطة الـفرقـان محـّمد 
عــليه الســالم عــن حــكم قــصاص زنــا املــحصن واملــحصنة فــأجــابــهم حــضرتــه "بــأّن حــكم اهلل هــو الــرجــم" وهــم 
أنـكروا قـائـلني بـأّن مـثل هـذا الـحكم غـير مـوجـود فـي الـتّوراة فـسألـهم حـضرتـه "أّي عـالـم مـن عـلمائـكم تسـلِّمون 
بــه وتــصدقــون كــالمــه؟" فــاخــتاروا ابــن صــوريّــا فــأحــضره رســول اهلل  وقــال لــه "أقــسمك بــاهلل  الّـــذي فــَلق لــكم 
َلكم عـلى الـنّاس بـأن تـذكـر لـنا  اكـم مـن فـرعـون ومـلئه، وفـضَّ ، وظـلََّل لـكم الـغماَم، ونـجَّ البَحْــــَر، وأَنْـزََل عـليكم املَنَّ
مـا حـكم بـه مـوسـى فـي قـصاص الـزّانـي املُْحَصن والـزّانـية املُْحَصنَة) أي أّن حـضرتـه اسـتحلف ابـن صـوريّـا 
بهــذه اإليــمان املــؤكّــــدة عــّما نُــزِّل فــي الــتّوراة مــن حــكم قــصاص الــزّانــي املــحصن فــأجــاب: أن يــا محــّمد إنّــه 
الـرّجـم، فـقال حـضرتـه ملـاذا نـسخ هـذا الـحكم مـن بـني الـيهود وتـعطَّل حـكمه. فـأجـاب بـأنّـه "ملّا حَــــَرَق بـختنّصر 
بـــيت املـــقدس وأعـــمل الـــقتل فـــي جـــميع الـــيهود لـــم يـــبَق أحـــٌد مـــنهم فـــي األرض إالّ عـــدد يـــسير.  فـــعلماء ذاك 
الـعصر بـالـنظر لـقلَّة الـيهود وكـثرة الـعمالـقة اجـتمعوا وتـشاوروا فـيما بـينهم بـأنّـهم لـو عـملوا وفـق حـكم الـتّوراة 
لــُقِتل الّــذيــن نــجوا مــن يــد بــختنّصر بــحكم الــتّوراة، ولهــذه املــصلحة رفــعوا حــكم الــقتل مــن بــينهم بــاملــرة" وفــي 
ـَواضِــــــــِعِه﴾ هـذا مـوضـع  هـذه األثـناء نـزل جـبريـل عـلى قـلبه املـنير وعـرض عـليه هـذه اآليـة ﴿يُحَــــرِّفُـوَن الْــَكلَِم عَــن مّـَ
مـن املـواضـع الّــتي أشـير إلـيها، وفـي هـذا املـقام لـيس املـقصود مـن التّحـريـف مـا فـهمه هـؤالء الـهمج الـرّعـاع 
كـــما يـــقول بـــعضهم إّن عـــلماء الـــيهود والـــنّصارى مـــحوا مـــن الـــكتاب اآليـــات الّــــتي كـــانـــت فـــي وصـــف الـــطّلعة 



املحـّمديّـة، وأثـبتوا فـيه مـا يـخالـفها، وهـذا الـقول ال أصـل لـه وال مـعنى أبـًدا: فهـل يـمكن أنَّ أحـًدا يـكون مـعتقًدا 
بــكتاب ويــعتبره بــأنّــه مــن عــند اهلل ثــمَّ يــمحوه؟ وفــضالً عــن ذلــك فــإّن الــتّوراة كــانــت مــوجــودة فــي كــّل الــبالد ولــم 
تـكن مـحصورة بـمّكة واملـديـنة حـتّى يسـتطيعوا أّن يـغيّروا أو يـبّدلـوا فـيها.  بـل إّن املـقصود مـن التّحـريـف هـو 
مـا يشـتغل بـه الـيوم جـميع عـلماء الـفرقـان أال وهـو تـفسير الـكتاب وتـأويـله بحسـب مـيولـهم وأهـوائـهم: وملّا كـان 
ــــــرون آيــات الــتّوراة الــّدالــة عــلى ظــهور حــضرتــه بحســب أهــوائــهم ومــا  الــيهود فــي عــصر حــضرة الــرّســول يفسّـِ
كــانــوا يــرضــون بــبيان محــّمد عــليه السّــــــالم لــذا صــدر فــي حــقِّهم حــكم التّحــريــف.  كــما هــو مــشهود الــيوم عــن 
ـــــــرونــــها بحســــب مــــيولــــهم  ـــة الــــفرقــــان كــــيف أنّــــها حــــرَّفــــت آيــــات الــــكتاب الــــدَّالــــة عــــلى عــــالمــــات الــــظّهور، ويفسّـِ أمّـَ

وأهوائهم كما هو معروف.

ـــنُْهْم يَـــْسَمُعوَن كَـــــالََم اهللِّ ثُـــمَّ يُحَــــــرِّفُـــونَـــُه مِـــــن بَـــْعِد مَــــا عَــــَقُلوهُ َوهُــــمْ  وفـــي مـــوضـــع آخـــر يـــقول: ﴿َوقَــــْد كَـــــاَن فَـــِريـــٌق مّـِ
يَـْعَلُموَن﴾ وهـذه اآليـة دالّـة أيـًضا عـلى تحـريـف مـعانـي الـكالم اإللـهيّ ال عـلى مـحو الـكلمات الـظّاهـريّـة كـما هـو 

مستفاد من اآلية، وتدركه أيًضا العقول املستقيمة.

ـلَِّذيـَن يَـْكتُبُوَن الْــِكتَاَب بِــأَيْـِديـِهْم ثُـمَّ يَـُقولُــوَن هَــذَا مِـــْن عِـــنِد اهللِّ لِيَشْــــــتَُرواْ بِــِه ثَـَمنًا  وفـي مـوضـع آخـر يـقول: ﴿فَـَويْـٌل لّـِ
قَــلِيالً﴾ إلــى آخــر اآليــة.  وهــذه اآليــة قــد نــزلــت فــي شــأن عــلماء الــيهود وأكــابــرهــم حــيث كــانــوا يــكتبون ألــواحًـــــا 
عــديــدة فــي ردِّ حــضرة الــرّســول ألجــل اســترضــاء خــاطــر األغــنياء، واســتجالب زخــارف الــّدنــيا، وإظــهار الــغلّ 
والـكفر.  وكـانـوا يسـتدلّـُون عـلى ذلـك بـدالئـل عـديـدة ال يـجوز ذكـرهـا، وينسـبون إلـى أدلّـَتهم هـذه أنّـها مسـتفادة 
مـن أسـفار الـتوراة كـما يـشاهـد الـيوم مـثل ذلـك: فـكم مـن الـرّدود عـلى هـذا األمـر الـبديـع كـتبها عـلماء الـعصر 

الجاهلون، وزعموا بأّن مفترياتهم هذه مطابقٌة آليات الكتاب، وموافقة لكلمات أولي األلباب.

وقــصارى الــقول إّن املــقصود مــن هــذه األذكــار هــو أنّــه إذا كــانــوا يــقولــون بــأّن هــذه الــعالئــم املــذكــورة املــشار 
إلـــيها فـــي اإلنـــجيل قـــد حـــرِّفـــت، ويـــرّدونـــها ويـــتمّسكون بـــآيـــات وأخـــبار، فـــاعـــرف بـــأنّـــه كـــذب مـــحض، وافـــتراء 
صـرف: نـعم إّن ذكـر التّحـريـف بهـذا املـعنى الّــذي أشـير إلـيه مـوجـود فـي مـواضـع مـعيّنة.  ولـقد ذكـرنـا بـعًضا 
مـنها حـتّى يـكون مـعلومًـا ومـثبوتًـا لـكّل ذي بـصر بـأّن اإلحـاطـة بـالـعلوم الـظّاهـرة أيـًضا مـوجـودة لـدى بـعض مـن 
األمّــينّي اإللــهينّي كــيال يــقع املــعارضــون فــي هــذا الــوهــم ويتشــبّثون بــاملــعارضــة مــدَّعــني بــأّن اآليــة الــفالنــيّة دلــيل 
عــلى التّحــريــف.  وإّن هــؤالء األصــحاب قــد ذكــروا هــذه املــراتــب واملــطالــب فــقط بســبب عــدم اطّـالعــهم: وعــالوة 
عـلى مـا ذكـر فـإّن أكـثر اآليـات املـشعرة بـالتّحـريـف قـد نـزِّلـت فـي حـّق الـيهود "لـو أنـتم فـي جـزائـر عـلم الـفرقـان 

تحبرون".

ولـو أنّـه قـد سـمع مـن بـعض حـمقى أهـل األرض أنّـهم يـقولـون بـأّن اإلنـجيل الـّسماوي لـيس فـي يـد الـنّصارى 
بـل قـد رفـع إلـى الـّسماء غـافـلني عـن أنّـهم بهـذا الـقول يـثبتون نسـبة الـظّلم واالعـتساف بـأكـمله لـحضرة الـباري 
جــلَّ وعــال.  ألنّــه إذا كــان بــعد غــياب شــمس جــمال عــيسى عــن وســط الــقوم وارتــقائــها إلــى الــفلك الــرّابــع ورفــع 
كـتاب اهلل جـلَّ ذكـره أيـًضا مـن بـني خـلقه الّـذي هـو أعـظم حـّجة بـينهم فـبأّي شـيء يـتمّسك بـه أولـئك الـعباد مـن 
زمـن عـيسى إلـى زمـن إشـراق الـّشمس املحـّمديّـة؟ وبـأّي أمـر كـانـوا بـه مـأمـوريـن؟ وكـيف يـصيرون مـورد انـتقام 
املــنتقم الــحقيقيّ، ومحــلَّ نــزول عــذاب وســياط السّــــــلطان املــعنوّي: وبــصرف الــنّظر عــّما ذكــر يــترتّـَـب عــلى ذلــك 



انـقطاع فـيض الـفيَّاض وانسـداد بـاب رحـمة سـلطان اإليـجاد "فَـنَُعوذُ بِـاهللِّ عَــّما يَـظُنُّ الـعباُد فـی حَـــقِّه، فَـتَعالـی 
َعّما ُهم يَعرفُوَن".

مَواِت َواألَرِْض﴾ وارتــفع  فــيا عــزيــزي إنّــه فــي هــذا الــصبح األزلــي الّــذي فــيه أحــاط الــعالــم أنــوار﴿اهللُ نُــوُر الــسَّ
سـرادق الـعصمة والـحفظ بـقولـه: ﴿َويَـأْبَـى اهللُّ إاِلَّ أَن يُـِتمَّ نُـورَهُ﴾ وفـيه انبسـطت وقـامـت يـد الـقدرة بـقولـه: ﴿بِـيَِدهِ 
ة لـعلَّ نـصُل بـعنايـة مـن اهلل وكـرم مـنه إلـى املـديـنة الـقدسـيّة ﴿ مَــَلُكوُت كُــلِّ شَــــــيٍْء﴾ يـنبغي لـنا أن نشـدَّ أزر الـهمَّ
ـا إِلَـــيِْه رَاجِــــُعوَن﴾ ويــجب عــليك إن شــاء اهلل أن تــنزِّه عــيني فــؤادك عــن  إِنّـَ ـا هللِ﴾ ونســتقّر فــي مــواقــع عــزّ ﴿َو إِنّـَ
الـّشؤون الـّدنـيويّـة حـتّى تـدرك مـا ال نـهايـة لـه مـن مـراتـب الـعرفـان، وتـرى الـحّق أظهـر مـن أن يـحتاج فـي إثـبات 

ك بحّجة في معرفته. وجوده إلى دليل أو يتطّلب التّمسُّ

أيّــها الــّسائــل املــحّب، لــو أنّــك تــكون طــائــرًا فــي هــواء الــّروح  الــّروحــانــيّ لــترى الــحّق ظــاهــرًا فــوق كــّل شــيء 
بـدرجـة ال تـرى فـي الـوجـود شـيئًا غـيره "كـان اهللُ ولـم يـكن مـعه مِـــن شـيء" وهـذا املـقام مـقدَّس عـن أن يسـتدلّ 
عــليه بــدلــيل أو يــحتاج إلــى بــرهــان.  ولــو تــكون ســائــرًا فــي فــضاء قــدس الــحقيقة لتجــد كــّل األشــياء مــعروفــة 
بــعرفــانــه وهــو مــا زال وال يــزال مــعروفًــا بــنفسه.  ولــو تــكون ســاكــنًا فــي أرض الــّدلــيل فــاكــف نــفسك بــما قــالــه 
ــا أَنـــزَلْـــنَا عَــــَليَْك الْـــِكتَاَب﴾ هـــذه هـــي الـــحّجة الّـــتي قـــّررهـــا بـــنفسه ولـــم يـــكن أعـــظم مـــنها  بـــنفسه ﴿أََولَـــْم يَـــْكِفِهْم أَنّـَ

حّجة ولن يكون "دليله آياته ووجوده إثباته".

ــر أهــل الــبيان وأطــلب مــن عــرفــائــهم وحــكمائــهم وعــلمائــهم وشهــدائــهم بــأن ال يــنسوا  إنّــني فــي هــذا الــوقــت أُذَكّـِ
الـــوصـــايـــا اإللـــهيّة الّـــتي أنـــزلـــها فـــي الـــكتاب ويـــكون دائـــًما نـــاظـــريـــن إلـــى أصـــل األمـــر كـــيال يـــتمّسكوا بـــبعض 
عـبارات الـكتاب حـني ظـهور ذلـك الـجوهـر الّـذي هـو جـوهـر الـجواهـر وحـقيقة الـحقائـق ونـور األنـوار.  وأن ال يـرد 
عـليه مـنهم مـا ورد فـي كـور الـفرقـان ألّن ذاك السّـــــلطان -سـلطان الـهويّـة- قـادر عـلى أن يـقبض الـّروح  مـن كـلّ 
الـــبيان، وخـــلقه بحـــرف واحـــد مـــن بـــدائـــع كـــلماتـــه.  أو يهـــب عـــليهم الـــحياة الـــبديـــعة الـــقدمـــيَّة بحـــرف واحـــد مـــنه 
ويحشـرهـم ويـبعثهم مـن قـبور الـنّفس والـهوى: وأنـت فـالـتفت وارتـقب وأيـقن فـي ذاتـك بـأنَّ الـكلَّ سـوف يـنتهي 
أمرهم إلى اإليمان به وإدراك أيَّامه ولقائه ﴿لَّيَْس اْلِبرَّ أَن تَُولُّواْ ُوُجوَهُكْم ِقبََل امْلَْشِرِق َوامْلَْغرِِب َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن 
ــــــــيناكـم بـالـحّق لـعلَّ تـسكننَّ فـي ظـلِّ كـان فـي أيـام اهلل  آمَـَن بِـاهللِّ َوالْـيَْومِ اآلخِـــِر﴾ "اسـمعوا يـا أهـل الـبيان مـا وصّـَ

ممدوًدا".

"الـــباب املـــذكـــور فـــي بـــيان أنَّ شـــمس الـــحقيقة ومظهـــر نـــفس اهلل لـــيكونـــنَّ ســـلطانًـــا عـــلى مـــن فـــي الـــّسموات 
واألرض وإن لـن يـطيعه أحـد مـن أهـل األرض، وغـنيًّا عـن كـلِّ مـن فـي املـلك وإن لـم يـكن عـنده ديـنار – كـذلـك 
نظهــر لــك مــن أســرار األمــر، ونــلقي عــليك مــن جــواهــر الــحكمة لــتطيرّن بــجناحــيّ االنــقطاع فــي الــهواء الّــذي 

كان عن األبصار مستورًا".

ـــــــــح وتــثبت لــدى أصــحاب الــنّفوس الــزّكــيّة واملــرايــا الــقدســيّة، أنَّ شــموس  إّن لــطائــف هــذا الــباب وجــواهــره تــوضّـِ
الـحقيقة ومـرايـا األحـديّـَة الّــتي تظهـر فـي كـلِّ عـصٍر وزمـان مـن خـيام غـيب الـهويّـة إلـى عـالـم الـّشهادة لـتربـية 
املــمكنات، وإبــالغ الــفيض إلــى كــّل املــوجــودات – هــذه الــّشموس تظهــر بســلطنة قــاهــرة، وســطوة غــالــبة، ألنّ 

هذه الجواهر املخزونة والكنوز الغيبيّة املكنونة هم محل ظهور "يفعُل اهللُ ما يشاُء ويحكُم ما يريُد".



ــة كـــان مـــقدَّسًــــــــا عـــن الـــبروز  ــة وذات األحـــديّـَ ومـــن الـــواضـــح لـــدى أولـــي الـــعلم واألفـــئدة املـــنيرة، أنَّ غـــيب الـــهويّـَ
والـظّهور، والـّصعود والـنّزول والـّدخـول والخـروج، ومـتعالـيًا عـن وصـف كـّل واصـف وإدراك كـلِّ مـدرك، لـم يـزل 
كــان غــنيًّا فــي ذاتــه، وال يــزال يــكون مســتورًا عــن األبــصار واألنــظار بــكينونــته ﴿الَّ تُــْدرِكُــــُه األَبْــَصاُر َوهُـــَو يُــْدرِكُ 
األَبْـَصاَر َوهُــَو الـلَِّطيُف الْــَخِبيُر﴾ ألنّـَه ال يـمكن أن يـكون بـينه وبـني املـمكنات بـأيِّ وجـه مـن الـوجـوه نسـبة وربـط 
وفــصل ووصــل أو قــرب وبــعد وجــهة وإشــارة.  ألنَّ جــميع مــن فــي الــّسموات واألرض قــد ُوجِــــدوا بــكلمة أمــره، 

وبُِعثوا من العدم البحت والفناء الّصرف إلى عرصة الّشهود والحياة بإرادته اّلتي هي نفس املشيئة.

سـبحان اهلل! إنّـَه مـا كـان ولـن يـكون بـني املـمكنات وبـني كـلمته أيـًضا نسـبة وال ربـط: والـبرهـان الـواضـح عـلى 
هــذا املــطلب قــولــه: ﴿َويُحَـــــذِّرُكُــــُم اهللُّ نَــفَْسُه﴾ والــّدلــيل الــالّئــح عــليه "كــان اهلل ولــم يــكن مــعه مــن شــيء".  إذ أنَّ 
جـــميع األنـــبياء واألوصـــياء والـــعلماء والـــعرفـــاء والـــحكماء قـــد أقـــّروا بـــعدم بـــلوغ مـــعرفـــة ذلـــك الـــجوهـــر الّـــذي هـــو 

جوهر الجواهر.  وأذعنوا بالعجز عن العرفان والوصول إلى تلك الحقيقة اّلتي هي حقيقة الحقائق.

وملـا أن كـانـت أبـواب عـرفـان ذات األزل مسـدودةً عـلى وجـه املـمكنات لهـذا بـاقـتضاء رحـمته الـواسـعة فـي قـولـه 
"سـبقْت رحْــــَمتُه كـلَّ شـيٍء ووسـَعْت رحـمتي كـلَّ شـيٍء" قـد أظهـر بـني الخـلق جـواهـر قـدس نـورانـيّة، مـن عـوالـم 
الـّروح  الـّروحـانـيّ عـلى هـياكـل الـعزِّ اإلنـسانـيّ، كـي تـحكي عـن ذات األزلـيَّة وسـاذج الـقدمـيّة – وهـذه املـرايـا 
الـــقدســـيّة ومـــطالـــع الـــهويّـــة تـــحكي بـــتمامـــها عـــن شـــمس الـــوجـــود وجـــوهـــر املـــقصود.  فـــمثالً عـــلمهم مـــن عـــلمه، 
وقـدرتـهم مـن قـدرتـه، وسـلطنتهم مـن سـلطنته، وجـمالـهم مـن جـمالـه، وظـهورهـم مـن ظـهوره، وهـم مـخازن الـعلوم 
الـربّـانـيّة، ومـواقـع الـحكمة الـّصمدانـيّة، ومـظاهـر الـفيض الـالّمـتناهـي، ومـطالـع الـّشمس السّـــــرمـديّـة كـما قـال "ال 
فـــرق بـــينك وبـــينهم إالّ بـــأنّـــهم عـــبادك وخـــلقك" وهـــذا مـــقام "أنـــا هـــو وهـــو أنـــا" حســـب املـــذكـــور فـــي الحـــديـــث.  
واألحـاديـث واألخـبار الـّدالـة عـلى هـذا املـطلب عـديـدة لـم يـتعرَّض هـذا الـعبد إلـى ذكـرهـا حـبًّا لـالخـتصار.  بـل 
فات واألســماء اإللــهيّة، كــما هــو ظــاهــر فــي كــلِّ ذرَّة آثــار  إّن كــلَّ مــا فــي الــّسموات واألرض مــواقــع لــبروز الــصِّ
تجـلِّي تـلك الـّشمس الـحقيقيّة، بـل إنّـَه مـن غـير ظـهور هـذا التّجـلِّي فـي عـالـم املـلك ال يـكون ألّي شـيء شـرف 
الفخــــر بخــــلعة الــــحياة أو شــــرف الــــوجــــود.  فــــكم فــــي الــــذّرة مســــتور مــــن شــــموس املــــعارف، وكــــم فــــي الــــقطرة 
مخــزون مــن بــحور الــحكمة، وال ســيّما اإلنــسان الّــذي اخــتّص مــن بــني املــوجــودات بهــذه الخــلع، وامــتاز بهــذا 
فات اإللـهيّة تظهـر مـن املـظاهـر اإلنـسانـيّة بـنحٍو أكـمل وأشـرف.  وكـّل هـذه  الشـرف.  ألنَّ جـميع األسـماء والـصِّ
فات راجـعة إلـيه حـيث قـال: "اإلنـسان سـّري وأنـا سـرّه" واآليـات املـتواتـرة املـشعرة والـّدالـة عـلى  األسـماء والـصِّ
هـذا املـطلب الـرّقـيق الـّلطيف مسـطورة فـي جـميع الـكتب الـسماويّـة، ومـذكـورة فـي الـّصحف اإللـهيّة، كـما قـال 
تـعالـى: ﴿سَـــــنُِريـِهْم آيَـاتِــنَا فِــي اآلفَـاِق َوفِــي أَنـفُِسِهم﴾ وفـي مـقام آخـر ﴿َوفِــي أَنـفُِسُكْم أَفَـال تُـبِْصُروَن﴾(2) وفـي 
مـقام آخـر يـقول أيـًضا: ﴿واَل تَـُكونُـوا كَــالّـذيـَن نَـُسوا اهللََّ فَـأَنـَساهُــْم أَنـفَُسُهْم﴾(3) وكـما يـقول سـلطان الـبقاء روح 
ـه" قــسًما بــاهلل يــا حــبيبي الجــليل لــو تــفّكر قــليالً  مــن فــي ســرادق الــعماء فــداه "مَـــْن عــرَف نَــفَسُه فــقد عَـــرَف ربّـَ

في هذه العبارات لتجدن أبواب الحكمة اإللهيّة ومصاريع العلم غير املتناهي مفتوحة أمام وجهك.

ـه صــار مــعلومًـــا مــن هــذه الــبيانــات أنَّ جــميع األشــياء حــاكــية عــن األســماء والــّصفات اإللــهيّة،  والــخالصــة أنّـَ
وعــلى كــّل قــدر اســتعداده مــدّل ومــشعر بــاملــعرفــة اإللــهيّة عــلى شــأن أحــاطــت ظــهوراتــه الــّصفاتــيّة واألســمائــيّة 
كـّل الـغيب والـّشهود – ولهـذا يـقول: "أيـكون لـغيرك مـن الـظهور مـا لـيس لـك حـتّى يـكون هـو املظهـر لـك عـميت 



عـني ال تـراك" وكـما يـقول أيـًضا سـلطان الـبقاء: "مـا رأيـت شـيئًا إال وقـد رأيـت اهلل فـيه أو قـبله أو بـعده".  وفـي 
روايـــة كـــميل "نـــور أشـــرق مـــن صـــبح األزل فـــيلوح عـــلى هـــياكـــل الـــتوحـــيد آثـــاره" واإلنـــسان الّـــذي هـــو أشـــرف 
املخـــلوقـــات وأكـــملها ألشـــّد داللـــة وأعـــظم حـــكايـــة مـــن ســـائـــر املـــعلومـــات، وأكـــمل إنـــسان وأفـــضله وألـــطفه هـــم 
مــظاهــر شــمس الــحقيقة.  بــل إنَّ مــا ســواهــم مــوجــودون بــإرادتــهم ومتحــرّكــون بــإفــاضــتهم.  لــوالك ملــا خــلقتُ 
األفــــالك.  بــــل الــــكّل فــــي ســــاحــــة قــــدســــهم عــــدٌم صــــرف وفــــناٌء بــــحت.  بــــل إنَّ ذكــــرهــــم مــــنزّه عــــن ذكــــر غــــيرهــــم، 
ووصـفهم مـقّدس عـن وصـف مـا سـواهـم.  وهـؤالء الـهياكـل الـقدسـيّة هـم املـرايـا األّولـيّة األزلـيّة الّـتي تـحكي عـن 
غـيب الـغيوب وعـن كـّل أسـمائـه وصـفاتـه مـن عـلم وقـدرة وسـلطنة وعـظمة ورحـمة وحـكمة وعـزّة وجـود وكـرم.  فـكلّ 
تــلك الــّصفات ظــاهــرة ســاطــعة مــن ظــهور هــذه الــجواهــر األحــديّــة.  إنَّ هــذه الــّصفات ليســت مــختّصة بــبعض 
دون بـعض ولـم تـكن كـذلـك فـيما مـضى بـل إنَّ جـميع األنـبياء املـقّربـني واألصـفياء املـقّدسـني مـوصـوفـون بهـذه 
الـّصفات ومـوسـومـون بـتلك األسـماء.  نـهايـة األمـر أنَّ بـعضهم يظهـر فـي بـعض املـراتـب أشـّد ظـهورًا، وأعـظم 
ْلنَا بَــْعَضُهْم عَـــَلى بَــْعٍض﴾.  إذًا صــار مــن املــعلوم واملــحّقق أنَّ محــلّ  نــورًا كــما قــال تــعالــى: ﴿تِـــْلَك الــرُّسُــــــُل فَــضَّ
ظـــهور جـــميع هـــذه الـــّصفات الـــعالـــية وبـــروز األســـماء غـــير املـــتناهـــية هـــم أنـــبياء اهلل وأولـــياؤه.  ســـواء أتظهـــر 
ـه إذا لــم  بحســب الــظّاهــر بــعض هــذه الــّصفات فــي تــلك الــهياكــل الــنّورانــيّة أو ال تظهــر: ولــيس مــعنى ذلــك أنّـَ
تظهـــر مـــن تـــلك األرواح املجـــرّدة صـــفة بحســـب الـــظّاهـــر يـــكون نـــصيبها نـــفي تـــلك الـــّصفة عـــن أولـــئك املـــظاهـــر 
لــلّصفات اإللــهيّة ومــعادن أســماء الــّربــوبــيّة.  لهــذا يجــري عــلى كــّل هــؤالء الــوجــودات املــنيرة والــطّلعات الــبديــعة 
حــــكم جــــميع صــــفات اهلل مــــن السّــــــــلطنة والــــعظمة وأمــــثالــــها حــــتّى وإن لــــم يظهــــروا بحســــب الــــظّاهــــر بســــلطنة 

ظاهرة أو غيرها.  وهذه الفقرة ثابتة ومحّققة لكّل ذي بصر فال تحتاج إلى دليل آخر.

أجـــل إنَّ هـــؤالء الـــعباد ملّــا لـــم يـــأخـــذوا تـــفاســـير الـــكلمات الـــقدســـيّة مـــن الـــعيون الـــّصافـــية املـــنيرة عـــيون الـــعلوم 
اإللــهيّة، فــهم لهــذا ســائــرون فــي وادي الــظّنون والــغفلة، وقــد أنــهكهم الــظّمأ، وأدركــهم اإلعــياء مــعرضــون عــن 
إِن يَــَرْواْ سَـــــــِبيلَ  البحــر الــعذب الــفرات، وطــائــفون حــول املــلح األجــاج كــما قــال ورقــاء الــهويّــة فــي وصــفهم، ﴿َو
إِن يَـَرْواْ سَـــــِبيَل الْـَغيِّ يَتَّخِـــذُوهُ سَـــــِبيالً ذَلِـَك بِــأَنّـَُهْم كَــذَّبُـواْ بِــآيَـاتِــنَا وَكَــانُـواْ عَــنَْها غَـافِــلنَِي﴾  الـرُّشْــــــِد ال يَتَّخِـــذُوهُ سَـــــِبيالً َو
ـــه إنَّ يــــروا ســــبيل الــــّصالح والــــفالح ال يتّخــــذوه ســــبيالً وال يــــقبلوا عــــليه.  وأمّـــــا إن يــــروا طــــريــــق الــــباطــــل  أي أنّـَ
والـــطّغيان والـــّضاللـــة فهـــذا يـــعّدونـــه بـــزعـــمهم طـــريـــق الـــوصـــول إلـــى الـــحّق.  ولـــم يظهـــر مـــنهم هـــذا اإلقـــبال إلـــى 
الــباطــل واإلعــراض عــن الــحّق يــعني أنّــهم لــم يــبتلوا بــالــّضاللــة والــغيّ إالّ جــزاًء بــما كــانــوا يــكذّبــون بــآيــاتــنا، 
وكـانـوا عـن نـزولـها وظـهورهـا غـافـلني.  كـما شـوهـد فـي هـذا الـظّهور الـبديـع املـنيع مـن مـئات اآلالف مـن اآليـات 
اإللـهيّة الّـتي نـزّلـت مـن سـماء الـقدرة والـرّحـمة – ومـع ذلـك قـد أعـرض عـنها كـّل الخـلق وتـمّسكوا بـأقـوال الـعباد 
الّــذيــن مــا أدركــوا حــرفًــا مــنها – فلهــذا السّــــــبب اشــتبهوا فــي أمــثال هــذه املــسائــل الــواضــحة وحــرمــوا أنــفسهم 

عن رضوان علم األحديّة ورياض الحكمة الّصمديّة.

ولــنرجــع أخــيرًا إلــى املــبحث الــخاّص بــالــّسؤال عــن ســلطنة الــقائــم مــن حــيث كــونــها قــد وردت فــي األحــاديــث 
املـأثـورة عـن األنجـم املـضيئة.  ومـع ذلـك لـم يظهـر أثـر مـن تـلك السّـــــلطنة بـل قـد تـحّقق خـالفـه.  إذ أنَّ أصـحابـه 
وأولـــياءه كـــانـــوا وال زالـــوا مـــحصوريـــن ومـــبتلني تـــحت أيـــدي الـــنّاس، وظـــاهـــريـــن فـــي عـــالـــم املـــلك بـــمنتهى الـــذّلّ 
والعجــز.  نــعم إنَّ السّــــــلطنة املــذكــورة فــي الــكتب فــي حــّق الــقائــم لــهي حــّق وال ريــب فــيها، ولــكنّها ليســت بــتلك 
السّـــــــلطنة والـــحكومـــة الّـــتي تـــدركـــها كـــّل نـــفس، فـــضالً عـــن أّن جـــميع األنـــبياء الـــّسابـــقني الّـــذيـــن بشّـــــــروا الـــنّاس 
بـالـظّهور الّــذي يـأتـي بـعدهـم، قـد ذكـر كـّل أولـئك املـظاهـر الـّسابـقني سـلطنة الـظّهور الـتّالـي كـما هـو مسـطور 



فـي كـتب الـقبل، وإنّـها لـم تـتخّصص بـالـقائـم وحـده بـل إّن حـكم السّــــــلطنة وجـميع الـّصفات واألسـماء مـتحّقق 
وثـابـت فـي حـّق كـّل أولـئك املـظاهـر مـن الـّسابـقني والـالّحـقني، ألنّـهم مـظاهـر الـّصفات الـغيبيّة، ومـطالـع األسـرار 

اإللهيّة كما سبقت اإلشارة إليه.

وفــضالً عــن ذلــك فــإّن املــقصود مــن السّــــــلطنة هــو إحــاطــة حــضرتــه وقــدرتــه عــلى كــّل املــمكنات – ســواء أيظهــر 
فــي عــالــم الــظّاهــر بــاالســتيالء الــظّاهــرّي أو ال يظهــر بــه – وهــذا أمــر مــنوط بــإرادة حــضرتــه ومــشيئته، ولــيكن 
فـي عـلم جـنابـك أنَّ املـقصود مـن السّــــــلطنة والـغنى، والـحياة واملـوت، والحشـر والنّشـر، املـذكـور فـي الـّصحف 
األولـى لـيس هـو مـا يـدركـه اآلن هـؤالء الـقوم ويـفهمونـه.  بـل إنَّ املـراد مـن السّــــــلطنة هـي السّــــــلطنة الّــتي تظهـر 
فــي أيّــام ظــهور كــّل واحــد مــن شــموس الــحقيقة مــن نــفس املظهــر لــنفسه، وهــي اإلحــاطــة الــباطــنيّة الّــتي بــها 
يــــحيطون بــــكّل مــــن فــــي الــــّسموات واألرض.  ثــــمَّ تظهــــر بــــعدئــــذ فــــي عــــالــــم الــــظّاهــــر بحســــب اســــتعداد الــــكون 
والــزّمــان والخــلق.  فــمثالً ســلطنة حــضرة الــرّســول هــي اآلن ظــاهــرة واضــحة بــني الــنّاس، ولــكن فــي أّول أمــر 
حـضرتـه كـانـت كـما سـمعت وعـرفـت.  بـحيث ورد عـلى ذلـك الـجوهـر جـوهـر الـفطرة وسـاذج الـهويّـة مـا ورد مـن 
أهـل الـكفر والـّضالل، الّــذيـن هـم عـلماء ذلـك الـعصر وأتـباعـهم.  فـكم كـانـوا يـلقون مـن األقـذار واألشـواك فـي 
محـــّل عـــبور حـــضرتـــه: ومـــن املـــعلوم أنَّ أولـــئك األشـــخاص كـــانـــوا يـــعتقدون بـــظنونـــهم الـــخبيثة الـــّشيطانـــيّة، أنَّ 
أذيـتهم لـذلـك الـهيكل األزلـيّ، تـكون سـببًا لـفوزهـم وفـالحـهم ألّن جـميع عـلماء الـعصر، مـثل عـبد اهلل بـن أُبَـيّ، 
وأبـو عـامـر الـرّاهـب، وكـعب بـن أشـرف، ونـضر بـن الـحارث جـميعهم قـامـوا عـلى تـكذيـب حـضرتـه ونسـبوا إلـيه 
الــــجنون واالفــــتراء، ورمــــوه بــــمفتريــــات. نــــعوذ بــــاهلل مــــن أن يجــــري بــــه املــــداد، أو يتحــــرّك عــــليه الــــقلم أو تحــــمله 
األلـواح.  نـعم إنَّ هـذه املـفتريـات الّــتي نسـبوهـا إلـى حـضرتـه كـانـت سـببًا فـي إيـذاء الـنّاس لـه.  ومـن املـعلوم 
والـواضـح أنّـه إذا كـان عـلماء الـعصر يُـكفّرون شـخًصا ويـحكمون بـرّدتـه ويـطردونـه مـن بـينهم وال يـعتبرونـه مـن 

أهل اإليمان فكم يرد على هذه النّفس من الباليا كما قد ورد على هذا العبد مّما كان مشهوًدا للجميع.

لهـذا قـال حـضرة الـرّسـول:  "مـا أوِذي نـبيٌّ بـمثل مـا أوذيـت" فهـذه املـفتريـات الّـتي ألـصقوهـا بـحضرتـه، وذلـك 
اإليـــذاء الّــــذي حـــّل بـــه مـــنهم، كـــّل ذلـــك مـــذكـــور فـــي الـــفرقـــان.  فـــارجـــعوا إلـــيه لـــعّلكم بـــمواقـــع األمـــر تـــطّلعون.  
واشـــتّدت عـــليه األمـــور مـــن كـــّل الـــجهات بـــدرجـــة أنّـــه مـــا كـــان يـــعاشـــره أحـــد، وال يـــعاشـــرون أصـــحابـــه مـــّدة مـــن 

الزّمان.  و كّل من كان يتشرّف بحضرته ويتّصل به كانوا يؤذونه غاية األذى.

إنّــا نــذكــر فــي هــذا املــقام آيــة مــن الــكتاب بــحيث لــو نــظرت إلــيها بــعني الــبصيرة لَــنُحَت ونــدبــت عــلى مــظلومــيّة 
حـــضرتـــه مـــا دمـــت حـــيًّا – وهـــذه اآليـــة قـــد نـــزلـــت فـــي وقـــت كـــان حـــضرتـــه فـــي شـــّدة الـــّضيق والـــكدر مـــن شـــّدة 
إِن كَـــانَ  الــباليــا وإعــراض الــنّاس عــنه.  فــنزل عــليه جــبريــل مــن ســدرة مــنتهى الــقرب، وتــال عــليه هــذه اآليــة ﴿َو
َماء﴾ أي يــقول لــه إنّــه إن  كَـــبَُر عَـــَليَْك إِعْـــرَاضُــــــــــُهْم فَــِإِن اسْــــــتَطَْعَت أَن تَــبْتَِغيَ نَــفًَقا فِـــي األَرِْض أَْو سُــــــلًَّما فِـــي الــسَّ
كـان قـد كـبر عـليك إعـراض املـعرضـني واشـتّد عـليك إدبـار املـنافـقني وإيـذاؤهـم، فـإن اسـتطعت وقـدرَت فـاطـلب 
نـفًقا تـحت األرض أو سـّلًما فـي الـّسماء.  ويـفهم مـن الـتّلويـح فـي هـذا الـبيان أنّـه ال مـفّر لـك مـن ذلـك وال قـدرة 

لك عليه، إالّ إذا كنت تختفي تحت األرض أو ترقى إلى الّسماء.

واآلن انـظر وتـأمّــل كـم مـن السّــــــالطـني يـخضعون السـم حـضرتـه ويـعظّمونـه، وكـم مـن الـبالد وأهـلها يسـتظّلون 
فــــي ظــــّله ويفتخــــرون بــــاالنــــتساب إلــــيه، كــــما أنّــــهم يــــذكــــرون عــــلى املــــنابــــر واملــــآذن هــــذا االســــم املــــبارك بــــكمال 



الــتّعظيم والــتّكريــم – وكــذا السّـــــــالطــني الّـــذيــن لــم يــدخــلوا فــي ظــّل حــضرتــه، ولــم يخــلعوا عــن أنــفسهم قــميص 
الـكفر، هـم أيـًضا مـقّرون ومـعترفـون بـالـعظمة والـجالل لهـذه الـّشمس – شـمس الـعنايـة – فهـذه هـي السّـــــلطنة 
الـظّاهـرة الّـتي تـشاهـدهـا.  وهـي ال بـّد مـن ظـهورهـا وثـبوتـها لجـميع األنـبياء، إمّــا فـي الـحياة أو بـعد عـروجـهم 
إلـى املـوطـن الـحقيقيّ كـما هـو مـشهود الـيوم.  ولـكن تـلك السّــــــلطنة املـقصودة لـم تـزل وال تـزال طـائـفة حـولـهم، 
ودائــــًما مــــعهم، ومــــا انــــفّكت عــــنهم آنًــــا مــــن الــــزّمــــان.  وهــــي السّـــــــــلطنة الــــباطــــنيّة الّـــــتي أحــــاطــــت كــــّل مــــن فــــي 

الّسموات واألرض.

ومــن جــملة ذلــك السّــــــلطنة الّــتي ظهــرت عــن شــمس األحــديّــة محــّمد عــليه الــّصالة والسّــــــالم.  أمــا ســمعت كــيف 
أنّـه بـآيـة واحـدة قـد فـصل بـني الـنّور والـظّلمة، والـّسعيد والـّشقي، واملـؤمـن والـكافـر، وظهـرت جـميع اإلشـارات 
والـّدالالت الـخاصّـــــــــة بـالـقيامـة الّــتي سـمعت عـنها، مـن حشـر ونشـر، وحـساب وكـتاب وغـيره.  كـّل ذلـك قـد ظهـر 
وتـــحّقق فـــي عـــالـــم الـــّشهود بـــتنزيـــل تـــلك اآليـــة الـــواحـــدة – وهـــكذا كـــانـــت تـــلك اآليـــة املـــنزلـــة رحـــمة لـــألبـــرار، أي 
لــلنّفوس الّــذيــن قــالــوا حــني االســتماع: ربّــنا ســمعنا وأطــعنا.  ونــقمة لــلفّجار أي لــّلذيــن قــالــوا بــعد االســتماع: 
سـمعنا وعـصينا.  وكـانـت سـيف اهلل الـفاصـل بـني املـؤمـن والـكافـر، وبـني األب واالبـن.  كـما شـاهـدت كـيف أنَّ 
أولــئك الّــذيــن أقــّروا بــاإليــمان والّــذيــن أنــكروا، قــد قــامــوا ضــّد بــعضهم بــعًضا إلبــادة األنــفس وإتــالف األمــوال.  
فكم من أب قد أعرض عن أبنائه، وكم من عّشاق ابتعدوا عن معشوقيهم، واحترزوا منهم.  وكم كان هذا

الـّسيف الـبديـع حـادًّا وقـاطـًعا بـحيث قـطع مـن بـينهم كـّل نسـبة وصـلة.  كـما تـالحـظ أيـًضا أنّـه مـن جـهة أخـرى 
قــد وصــل وألّــف بــينهم، إذ قــد شــوهــد أنَّ جــمًعا مــن الــنّاس كــان شــيطان الــنّفس والــهوى قــد بــذر فــيما بــينهم 
فــــي ســــنني عــــديــــدة بــــذور الــــعداوة والــــبغضاء، وبســــبب اإليــــمان بهــــذا األمــــر الــــبديــــع املــــنيع صــــاروا متّحــــديــــن 
ومـتّفقني بـدرجـة كـأنّـهم أتـوا مـن صـلب واحـد.  كـذلـك يـؤلّـف اهلل بـني قـلوب الّـذيـن هـم انـقطعوا إلـيه وآمـنوا بـآيـاتـه 
وكـانـوا مـن كـوثـر الـفضل بـأيـادي الـعزّ مـن الـّشاربـني.  وعـالوة عـلى ذلـك، كـم مـن أنـاس مـختلفني فـي الـعقائـد، 
ومـتبايـنني فـي املـذاهـب، ومـتفاوتـني فـي املـزاج، قـد لـبسوا قـميص الـتّوحـيد الجـديـد مـن هـذا الـنّسيم – نـسيم 

الرّضوان اإللهيّ وربيع القدس املعنوّي.  وشربوا من كأس التّفريد.

هـذا هـو مـعنى الحـديـث املـشهور الـقائـل بـأّن "الـذّئـب والـغنم يـأكـالن ويشـربـان مـن محـّل واحـد".  واآلن انـظر 
إلـــــى عـــــدم عـــــرفـــــان هـــــؤالء الجهـــــالء، كـــــيف أنّـــــهم ال زالـــــوا يـــــنتظرون مـــــثل األمـــــم الـــــّسابـــــقة مـــــتى تـــــجتمع هـــــذه 
الـحيوانـات عـلى خـوان واحـد – هـذه درجـة عـرفـان أولـئك الـنّاس، كـأنّـهم مـا شـربـوا مـن كـأس اإلنـصاف أبـًدا 
ومـــا مـــشوا فـــي ســـبيل الـــعدل خـــطوة.  وبـــصرف الـــنّظر عـــن ذلـــك، فـــأّي حـــسٍن يحـــدثـــه وقـــوع هـــذا األمـــر فـــي 

العالم.  فِنْعَم ما نُزِّل في شأنهم ﴿َلُهْم ُقُلوٌب الَّ يَفَْقُهوَن ِبَها َوَلُهْم أَْعنُيٌ الَّ يُبِْصُروَن ِبَها﴾.

وانـظر أيـًضا كـيف أنّـَه بـتنزيـل تـلك اآليـة الـواحـدة مـن سـماء املـشيئة قـد فـّصل فـي حـساب الـخالئـق، بـحيث أنَّ 
كـّل مـن أقـبل وأقـّر زادت حـسناتـه عـلى سـيّئاتـه وعـفي عـنه وغـفرت لـه جـميع الخـطايـا.  كـذلـك يـصدق فـي شـأنـه 
ـــه ســــريــــع الــــحساب.  وكــــذلــــك يــــبّدل اهلل الــــّسيّئات بــــالــــحسنات، لــــو أنــــتم فــــي آفــــاق الــــعلم وأنــــفس الــــحكمة  بــــأنّـَ
تـتفرّسـون – وكـذلـك كـّل مـن أخـذ نـصيبه مـن كـأس الـحّب فـقد فـاز بـالـحياة اإليـمانـيّة الـباقـية األبـديّـة مـن بحـر 
الــــفيوضــــات السّــــــــرمــــديّــــة، وغــــمام الــــرّحــــمة األبــــديّــــة.  وكــــّل مــــن لــــم يــــفز بهــــذه الــــكأس ابــــتلي بــــاملــــوت الــــّدائــــميّ.  
واملـــقصود مـــن املـــوت والـــحياة املـــذكـــوريـــن فـــي الـــكتب هـــو املـــوت اإليـــمانـــيّ والـــحياة اإليـــمانـــيّة.  وبســـبب عـــدم 



إدراك هــــذا املــــعنى اعــــترضــــت عــــامّـــــة الــــنّاس فــــي كــــّل ظــــهور، ولــــم يهــــتدوا إلــــى شــــمس الهــــدايــــة، ولــــم يــــقتدوا 
بالجمال األزليّ.

 وملّـــا أضــــاء السّــــــــراج املحــــّمدّي فــــي املــــشكاة األحــــمديّــــة، أطــــلق عــــلى الــــنّاس حــــكم الــــبعث والحشــــر والــــحياة 
واملــــوت.  وبــــذا ارتــــفعت أعــــالم املــــخالــــفة، وانــــفتحت أبــــواب االســــتهزاء، كــــما أخــــبر الــــّروح  األمــــني عــــن لــــسان 
ـِبنٌي﴾ وفـي  ـبُْعوثُـوَن مِــن بَـْعِد امْلَْوِت لَـيَُقولَـنَّ الّـذيـَن كَــفَُرواْ إِْن هَــذَا إاِلَّ ِسحْــــٌر مّـُ املشـركـني بـقولـه: ﴿َولَـِئن قُـْلَت إِنّـَُكم مّـَ
إِن تَـْعَجْب فَـَعَجٌب قَـْولُـُهْم أَئِــذَا كُــنَّا تُـرَابًـا أَئِــنَّا لَـِفي خَــْلٍق جَــــِديـٍد﴾.  ولهـذا قـال فـي مـقام آخـر قهـرًا  مـقام آخـر ﴿َو
ــْن خَــــْلٍق جَــــــِديـــٍد﴾ ومـــضمونـــه هـــل كـــنّا عـــاجـــزيـــن عـــن الخـــلق  ِل بَـــْل هُــــْم فِـــي لَـــبٍْس مّـِ لـــهم:  ﴿أَفَـــَعِيينَا بِـــاْلخَــــْلِق األَوَّ

األّول، بل إنَّ هؤالء املشركني في شّك وشبهة من خلق جديد.

إّن عــلماء الــتّفسير وأهــَل الــظّاهــر ملّـا لــم يــدركــوا مــعانــي الــكلمات اإللــهيّة، واحــتجبوا عــن املــقصود األصــليّ، 
لهـذا اسـتدلّــوا بـقاعـدة الـنّحو عـلى أنَّ كـلمة (إذا) الّــتي تـدخـل عـلى املـاضـي تـفيد مـعنى املسـتقبل.  وبـعدهـا 
وِر ذَلِــَك يَــْوُم الْــَوعِــــيدِ  تــحيّروا فــي تــفسير الــكلمات الّــتي لــم تــنزل فــيها كــلمة (إذا) مــثل قــولــه: ﴿َونُــِفخَ فِـــي الــصُّ
ـَعَها سَــــــائِــٌق َوشَــــــِهيٌد﴾ الّــذي مــعناه الــظّاهــر بــأنّـَـه نــفخ فــي الــّصور فــعالً، وإنّــه لــيوم الــوعــيد،  َوجَــــاءْت كُـــلُّ نَــفٍْس مّـَ
الّــذي كــان بحســب نــظرهــم بــعيًدا جــًدا.  وجــاءت كــّل نــفس ألجــل الــحساب ومــعها ســائــق وشــهيد.  وفــي مــثل 
ـه ملّـا كــانــت الــقيامــة مــحّققة الــوقــوع، لهــذا أتــى بــه  هــذه املــواقــع إمّـــا قــدَّروا كــلمة (إذا) أو اســتدلّـــوا عــليها، بــأنّـَ
ــهم لـــم يـــدركـــوا  ــه شـــيء مـــضى: فـــانـــظروا إلـــى قـــّلة إدراكـــهم وعـــدم تـــمييزهـــم.  إذ إنّـَ بـــلفظ الـــفعل املـــاضـــي كـــأنّـَ
الـــــنّفخة املحـــــّمديّـــــة الّـــــتي عـــــبّر عـــــنها بهـــــذه الـــــّصراحـــــة، ويحـــــرمـــــون أنـــــفسهم عـــــن فـــــيض هـــــذه الـــــنّقرة اإللـــــهيّة، 
ويـــنتظرون صـــور إســـرافـــيل، الّــــذي هـــو واحـــد مـــن عـــباده.  مـــع أنَّ وجـــود إســـرافـــيل وأمـــثالـــه قـــد تـــحّقق بـــبيان 
حــضرتــه:  قــل أتســتبدلــون الّــذي هــو خــير لــكم فــبئس مــا اســتبدلــتم بــغير حــّق وكــنتم قــوم ســوء أخســريــن. بــل 
املـقصود مـن الـّصور هـو الـّصور املحـّمدي الّـذي نـفخ عـلى كـّل املـمكنات.  واملـقصود مـن الـقيامـة قـيام حـضرتـه 
ــه قـــد خـــلع عـــلى الـــغافـــلني الّـــذيـــن كـــانـــوا أمـــواتًـــا فـــي قـــبور أجـــسادهـــم خـــلع اإليـــمان  عـــلى األمـــر اإللـــهيّ.  وإنّـَ
الجــــديــــدة، وأحــــياهــــم بــــحياة جــــديــــدة بــــديــــعة – لهــــذا ملّـــا أراد جــــمال األحــــديّــــة إظــــهار رمــــٍز مــــن أســــرار الــــبعث 
والحشــر والــجنّة والــنّار والــقيامــة، أوحــى إلــيه جــبريــل بهــذه اآليــة ﴿فَــَسيُنِْغُضوَن إِلَــيَْك ُرُؤوسَــــــُهْم َويَــُقولُــوَن مَـــتَى 
هُـــــَو قُــــْل عَـــــَسى أَن يَـــُكوَن قَــــِريـــبًا﴾. ومـــعناه إنَّ أولـــئك الـــّضالـــني الـــتّائهـــني فـــي وادي الـــّضاللـــة، ســـوف يهـــزّون 
رؤوســهم عــلى ســبيل االســتهزاء، ويــقولــون: فــي أّي زمــان ســتظهر هــذه األمــور؟ فــقل لــهم فــي الــجواب عــسى 

أن يكون ذلك قريبًا: إنَّ التّلويح في هذه اآلية الواحدة ليكفي النّاس لو كانوا بالنّظر الّدقيق ينظرون.

ســبحان اهلل، مــا أبــعد هــؤالء الــقوم عــن ســبيل الــحّق، إذ إنَّ الــقيامــة كــانــت قــائــمة بــقيام حــضرتــه، وعــالمــاتــه 
وأنــواره كــانــت مــحيطة بــكّل األرض، مــع ذلــك كــانــوا يسخــرون.  وكــانــوا عــاكــفني عــلى الــتّماثــيل الّـــتي أقــامــها 
عـــلماء الـــعصر بـــأفـــكارهـــم الـــباطـــلة الـــعاطـــلة.  وكـــانـــوا غـــافـــلني عـــن شـــمس الـــعنايـــة الـــّربّـــانـــيّة، وأمـــطار الـــرّحـــمة 
السّــــــبحانـيّة.  بـلى إنَّ الـُجعل ملحـروم عـن روائـح الـقدس األزلـيّة، والـخفّاش ليهـرب مـن مـواجـهة أنـوار الـّشمس 

املضيئة.

إّن هـذا املـطلب وتـلك األحـوال كـانـت فـي كـّل األعـصار فـي أيـام ظـهور مـظاهـر الـحّق.  كـما قـال عـيسى عـليه 
السّــــــالم "ال بـّد لـكم بـأن تـولـدوا مـرّة أخـرى". وكـما قـال فـي مـقام آخـر: "مـن لـم يـولـد مـن املـاء والـّروح  ال يـقدر 
أن يــدخــل مــلكوت اهلل.  املــولــود مــن الجســد جســد هــو، واملــولــود مــن الــّروح  هــو روح" أي أنَّ الــنّفس الّــتي لــم 



تـحيَ مـن مـاء املـعرفـة اإللـهيّة وروح الـقدس الـعيسوّي، فـإنّـها غـير الئـقة لـلّدخـول والـورود فـي املـلكوت الـّربّـانـيّ.  
ألنَّ الّـــذي ظهـــر مـــن الجســـد وتـــولّـــد مـــنه فـــهو جســـد، واملـــولـــود مـــن الـــّروح  الّـــتي هـــي نـــفس عـــيسى فـــهو روح.  
وخــالصــة املــعنى هــو أنَّ الــعباد الّـــذيــن ولــدوا مــن روح املــظاهــر الــقدســيّة، وحَـــــيُوا مــن نــفحتهم فــي أّي ظــهور 
يــصدق عــليهم حــكم الــحياة والــبعث والــورود فــي جــنّة املــحبّة اإللــهيّة.  ومــا عــداهــم مــن الــعباد يــصدق عــليهم 
حـــكم آخـــر، هـــو املـــوت والـــغفلة، والـــورود فـــي نـــار الـــكفر والـــغضب اإللـــهيّ.  ولـــقد أطـــلق فـــي الـــكتب واأللـــواح 
والــّصحائــف حــكم املــوت والــنّار، وعــدم الــبصر والــقلب والــّسمع عــلى الّـــذيــن لــم يشــربــوا مــن كــؤوس املــعارف 
الـّلطيفة ولـم تـفز قـلوبـهم بـفيض روح الـقدس إبّـان ظـهوره فـي كـّل عـصر كـما أشـير إلـيه مـن قـبل ﴿لَــُهْم قُــُلوبٌ 

الَّ يَفَْقُهوَن ِبَها﴾. 

ـه فــي ذات يــوم تــوفّــي والــد أحــد أصــحاب عــيسى.  فــعرض األمــر  وفــي مــقام آخــر فــي اإلنــجيل مســطور بــأنّـَ
عـلى حـضرتـه وطـلب مـنه إجـازة لـيذهـب لـيكفّنه ويـدفـنه ثـمَّ يـرجـع.  فـأجـابـه جـوهـر االنـقطاع "دع املـوتـى يـدفـنون 

موتاهم".

وكـذلـك قـد حـضر لـدى حـضرة اإلمـام عـليّ كـرم اهلل وجـهه نـفران مـن أهـل الـكوفـة، أحـدهـما لـه بـيت يـريـد بـيعه، 
واآلخــر كــان مشــتريًــا لــه، وكــان قــد قــّر قــرارهــما عــلى أن تــقع املــبايــعة بــاطّـالع حــضرتــه، وتحــّرر وثــيقة املــبايــعة 
أمــامــه.  فــخاطــب مظهــر األمــر اإللــهيّ الــكاتــب وقــال لــه أن اكــتب. "قــد اشــترى مــيت عــن مــيت بــيتًا محــدوًدا 
بحـــدود أربـــعة، حـــّد إلـــى الـــقبر وحـــّد إلـــى الّلحـــد وحـــّد إلـــى الـــّصراط وحـــد إمّــــا إلـــى الـــجنّة وإمّــــا إلـــى الـــنّار".  
فـاآلن لـو كـان هـذان الـنّفران قـد حُــــييت روحـهما مـن نـفخة صـور عـليّ ولـو كـانـا قـد بـعثا مـن قـبر الـغفلة بـمحبّة 

حضرته ملا أطلق عليهما البتّة حكم املوت. 

لــم يــكن مــقصود األنــبياء واألولــياء فــي أّي عهــد وعــصر مــن ذكــر الــحياة والــبعث والحشــر إالّ الــحياة والــبعث 
والحشـر الـحقيقيّ.  فـإذا مـا تـأمّـل اإلنـسان قـليالً فـي هـذا الـبيان الّـذي قـالـه عـليّ النـكشفت لـه جـميع األمـور، 
وعــــــرف مــــــا هــــــو املــــــقصود مــــــن الّلحــــــد والــــــقبر، والــــــّصراط والــــــجنّة والــــــنّار.  ولــــــكن مــــــا الــــــحيلة وجــــــميع الــــــنّاس 
مــحجوبــون فــي لحــد الــنّفس ، ومــدفــونــون فــي قــبر الــهوى.  والــخالصــة أنّـَـك لــو رزقــت قــليالً مــن زالل املــعرفــة 
اإللــهيّة لــعرفــت بــأنَّ الــحياة الــحقيقيّة هــي حــياة الــقلب ال حــياةُ الجســد، ألنَّ فــي حــياة الجســد يشــترك جــميع 
الــــنّاس والــــحيوانــــات.  أمّــــا هــــذه الــــحياة فــــهي مــــختّصة بــــأصــــحاب األفــــئدة املــــنيرة، الّــــذيــــن شــــربــــوا مــــن بحــــر 
اإليــــمان، ورزقــــوا مــــن ثــــمرة اإليــــقان.  وهــــذه الــــحياة ال يــــعقبها مــــوت، وهــــذا الــــبقاء ال يــــلحقه فــــناء، كــــما قــــال 
"املـؤمـن حـيٌّ فـي الـّداريـن".  أمّــا إذا كـان املـقصود بـتلك الـحياة، هـي الـحياة الجسـديّـة الـظّاهـرة املـشهودة، 

فإّن هذه يعقبها املوت. 
 وكـــذلـــك الـــبيانـــات األخـــرى املـــذكـــورة فـــي الـــكتب واملـــثبوتـــة فـــيها تـــدّل عـــلى هـــذا املـــطلب الـــعالـــي وتـــلك الـــكلمة 
املــتعالــية.  وكــذلــك اآليــة املــباركــة الّــتي نــزّلــت فــي حــّق حــمزة ســيّد الّشهــداء، وفــي حــّق أبــي جهــل إنّــها لــبرهــان 
واضـح عـلى ذلـك، وحـّجة الئـحة حـيث تـقول ﴿أََو مَــن كَــاَن مَــيْتًا فَـأَحْــــيَيْنَاهُ َوجَــــَعْلنَا لَـُه نُـورًا يَـْمِشي بِــِه فِــي الـنّاس 
ــنَْها﴾، وهــذه اآليــة قــد نــزّلــت مــن ســماء املــشيئة عــندمــا ارتــدى حــمزة  ــثَُلُه فِـــي الــظُُّلَماِت لَـــيَْس بِـــَخاِرجٍ مّـِ كَــــَمن مّـَ
رداء اإليـمان املـقّدس وكـان أبـو جهـل ثـابـتًا عـلى الـكفر وراسـًخا فـي اإلعـراض.  فـصدر مـن مـصدر األلـوهـيّة 
الــكبرى ومــكمن الــّربــوبــيّة الــعظمى حــكم الــحياة بــعد املــوت فــي حــّق حــمزة، وعــلى نــقيض ذلــك فــي حــّق أبــي 
جهــــل، مــــّما أشــــعل نــــائــــرة الــــكفر فــــي قــــلوب املشــــركــــني، وحــــرّك فــــيهم هــــوى اإلعــــراض.  وعــــلى هــــذا صــــرخــــوا 



وصــاحــوا قــائــلني: فــي أّي زمــان مــات حــمزة ومــتى قــام مــن املــوت؟ وفــي أّي وقــت جــاءتــه هــذه الــحياة؟ وملّـا لــم 
يـدركـوا هـذه الـبيانـات الشّـــــريـفة، ولـم يـسألـوا أيـًضا أهـل الـذّكـر حـتّى يـبذلـوا لـهم رشـًحا مـن كـوثـر املـعانـي، لهـذا 

شاع في العالم أمثاُل هذا النّوع من الفساد.

ـه مــع وجــود شــمس املــعانــي فــإّن جــميع الــنّاس مــن األعــالــي واألدانــي مــتمّسكون بــالــُجعل  إنّــك لــترى الــيوم أنّـَ
الـظّلمانـيّة واملـظاهـر الـّشيطانـيّة، وعـلى الـّدوام يسـتفسرون مـنهم عـن مـشكالت مـسائـلهم.  وهـؤالء نـظرًا لـعدم 
عــرفــانــهم يــجيبون بــجواب ال يــترتّــب مــنه ضــرر عــلى أســباب مــعاشــهم، وال عــلى مــكانــتهم بــني الــنّاس.  ومــن 
الــواضــح املــعلوم أنَّ الــُجعل نــفسه مــا فــاز بــنصيب مــن نــسيم مــسك الــبقاء، ومــا دخــل فــي رضــوان الــّريــاحــني 
املـــعنويّـــة، فـــكيف مـــع هـــذا يـــمكنه أن يـــعطّر مـــشاّم اآلخـــريـــن؟ ولـــم يـــزل كـــان هـــذا شـــأن هـــؤالء الـــعباد وال يـــزال 
يـكون كـذلـك.  ولـن يـفوز بـآثـار اهلل إال الّـذيـن هـم أقـبلوا إلـيه وأعـرضـوا عـن مـظاهـر الـّشيطان.  وكـذلـك أثـبَت اهلل 
رْتَ  حــكم الــيوم مــن قــلم الــعزّة عــلى لــوح كــان خــلف ســرادق الــعزّ مــكنونًــا.  ولــو الــتفتَّ إلــى هــذه الــبيانــات وتــفكَّ
فــي ظــاهــرهــا وبــاطــنها لــَعرفــَت جــميعَ املــسائــل املــعضلة الّـــتي هــي الــيوم ســّد بــني الــعباد وبــني مــعرفــتهم يــوم 
الــتّناد.  ومــا احــتجت بــعد ذلــك إلــى ســؤال وال إلــى جــواب.  ونــرجــو إن شــاء اهلل أالّ تــرجــعَ مــن شــاطئ البحــر 
اإللــهيّ ظــمآنًــا محــرومًـــا، وأالّ تــؤوب مــن حــرم املــقصود األزلــيّ بــدون قــسمة وال نــصيب.  وهــذا مــتوقــٌف عــلى 

هّمتكم ومسعاكم.
وخـالصـة املـقال أنَّ املـقصود مـن هـذه الـبيانـات الـواضـحة هـو إلثـبات سـلطنة سـلطان السّــــــالطـني.  فـأنـصفوا 
اآلن أيُّ الّسلطنتني أكبُر وأعظم، أتلك الّسلطنة اّلتي بحرف واحد وبيان واحد، صار لها كّل هذا التّصرف 
والـــغلبة والـــهيمنة، أم ســـلطنة أولـــئك السّـــــــالطـــني الّـــذيـــن بحســـب الـــظّاهـــر يـــخضع الـــنّاس لـــهم أيّـــامًـــا مـــعدودات 
بـفضل إعـانـة الـرّعـايـا ومـعاونـة الـفقراء لـهم؟  بـينما هـم فـي الـحقيقة مـعرِضـون ومـدبـرون عـنهم بـالـقلوب.  وهـذه 
السّــــــلطنة قــد سخّـــرت الــعالــم بحــرف واحــد ومــنحته الــحياة وأفــاضــت عــليه الــوجــود – مــا لــلتّراب ورّب األربــاب! 
بـل كـيف يـمكن أن تـذكـر هـناك نسـبة مـع أنَّ كـّل النّسـب مـقطوعـة لـدى سـاحـة قـدس سـلطنته؟ وإذا مـا أمـعنت 

النّظر لشاهدت أنَّ خدام عتبته لهم سلطنة على كّل املخلوقات واملوجودات كما ظهر ويظهر.

وبـــاالخـــتصار هـــذا هـــو مـــعنىً مـــن مـــعانـــي السّــــــــلطنة الـــباطـــنيّة الّــــتي أشـــرنـــا إلـــيها بحســـب اســـتعداد الـــنّاس 
وقـابـليّتهم، وإالّ فـلنقطة الـوجـود وطـلعة املحـمود سـلطنات أخـرى، هـذا املـظلوم غـير قـادر عـلى إظـهار مـراتـبها 
ومــقامــاتــها، والخــلق غــير الئــق إلدراكــها – فســبحان اهلل عــّما يــصف الــعباد فــي ســلطنته   وتــعالــى عــّما هــم 

يذكرون.

إنّـــي أســـأل جـــنابـــك عـــّما إذا كـــان املـــقصود مـــن السّــــــــلطنة هـــو الـــحكم الـــظّاهـــرّي والـــغلبة واالقـــتدار الـــّدنـــيويّ 
الــظّاهــرّي، الّــذي يقهــر كــّل الــنّاس ويــخضعهم، ويــجعلهم طــائــعني لــه فــي الــظّاهــر، ومــنقاديــن إلــيه حــتّى بــذلــك 
يـكون األحـباء مسـتريـحني ومـعزّزيـن، واألعـداء مخـذولـني ومـنكوبـني – فـإّن هـذا الـنّوع مـن السّــــــلطنة ال يـصدق 
فــي حــّق رّب الــعزّة، الّــذي مــن املســّلم أنَّ السّــــــلطنة تــكون بــاســمه، والجــميع يــعترف بــعظمته وشــوكــته.  إذ أنّـَـك 
تـــشاهـــد اآلن أنَّ أكـــثر األرض تـــحت تـــصرف أعـــدائـــه. والجـــميع يـــسيرون عـــلى خـــالف رضـــائـــه. وكـــّلهم كـــافـــر 
ومــــعرض ومــــدبــــر عــــما أُمــــر بــــه.  ومــــقبل وفــــاعــــل ملــــا نــــهي عــــنه.  وأحــــباؤه دائــــًما مــــقهورون ومُـــــبتلون تــــحت يــــد 

األعداء.  وكّل هذا واضح وأظهر من الّشمس.



إذًا فـاعـلم أيّـها الـّسائـل الـطّالـب، إنَّ السّــــــلطنة الـظّاهـرة مـا كـانـت أبـًدا ولـن تـكون يـومًــا مـا مـعتبرة لـدى الـحقّ 
وأولـيائـه.  وعـالوة عـلى ذلـك فـإنّـه إذا كـان املـقصود مـن الـغلبة والـقدرة هـو الـقدرة والـغلبة الـظّاهـريّـة فـإّن األمـر 
إِنَّ جُــــنَدنَـا لَــُهُم الْــَغالِـبُوَن﴾.  ويـقول  يـكون فـي غـايـة الـّصعوبـة واإلشـكال عـلى جـنابـك، حـيث يـقول تـعالـى: ﴿َو
فـي مـقام آخـر ﴿يُـِريـُدوَن أَن يُـطِْفُؤواْ نُـوَر اهللِّ بِــأَفْـَواهِــِهْم َويَـأْبَـى اهللُّ إاِلَّ أَن يُـِتمَّ نُـورَهُ َولَـْو كَـــرِهَ الْـَكافِــُروَن﴾ وقـولـه 

في مقام آخر (هو الغالِب فوَق ُكلِّ شيء).  كما أنَّ أكثر آياِت الفرقان صريحة في هذا املطلب.

وأمّــــا إذا كـــان املـــقصود مـــن هـــذا هـــو مـــا يـــقول بـــه هـــؤالء الـــهمجُ الـــرّعـــاُع فـــال مـــفّر لـــهم مـــن إنـــكار جـــميع هـــذه 
ـه لــم يــكن هــناك مُـــجاهــد مــن جــند اهلل عــلى وجــه األرض أعــلى وال  الــكلمات الــقدســيّة، واإلشــارات األزلــيّة، ألنّـَ
أقـرب إلـى اهلل مـن الحسنـي بـن عـلي.  إذ لـم يـكن لـحضرتـه مـثٌل وال شـبٌه عـلى وجـه األرض.  لـواله لـم يـكن مـثلهُ 

في امللك.  ومع هذا فقد سمعت ما وقع له – أال لعنة اهلل على القوم الظّاملني.

واآلن لـــو تفسّـــــــر هـــذه اآليـــة حســـب الـــظّاهـــر فـــإنّـــها ال تـــصدق بـــحال مـــن األحـــوال فـــي أولـــياء اهلل وجـــنوده، ألنَّ 
حــضرتــه قــد ذاق كــأس الــّشهادة بــنهايــة املــغلوبــيّة واملــظلومــيّة فــي كــربــالء فــي أرض الــطّّف، مــع أنَّ بــسالــته 
وجـــنديّـــته كـــانـــت الئـــحة وواضـــحة كـــالـــّشمس وكـــذلـــك قـــولـــه فـــي اآليـــة املـــباركـــة ﴿يُـــِريـــُدوَن أَن يُـــطِْفُؤوا نُـــوَر اهللِّ 
بِـــــأَفْــــَواهِـــــِهْم َويَــــأْبَــــى اهللُّ إاِلَّ أَن يُــــِتمَّ نُــــورَهُ َولَــــْو كَـــــرِهَ الْــــَكافِـــــُروَن﴾.  لــــو كــــانــــت تُفسّــــــــر تــــفسيرًا حــــرفــــيًّا بــــالسّــــــــلطنة 
الـظّاهـريّـة، فـإنّـها ال تـتّفق أبـًدا، ألنّـَهم كـانـوا دائـًما يـطفئون األنـوار اإللـهيّة بحسـب الـظّاهـر ويخـمدون السّـــــرج 
الـّصمدانـيّة فـمن أيـن مـع هـذا كـانـت تظهـر الـغلبة؟ ثـمَّ انـظر إلـى املـنع الـوارد فـي اآليـة الشّـــــريـفة قـولـه: ﴿َويَـأْبَـى 
اهللُّ إاِلَّ أَن يُـِتمَّ نُـورَهُ﴾ فـأّي مـعنى لـنوره هُــنا؟ إذ قـد لـوحـظ أنَّ جـميع األنـوار لـم يجـدوا محـّل أمـٍن ليسـتريـحوا 
فـيه مـن ظـلم املشـركـني ولـم يـذوقـوا طـعم الـرّاحـة.  وكـانـت مـظلومـيّة هـذه األنـوار عـلى شـأن أنَّ أّي إنـسان كـان 
يســتطيع أن يــفعل بــجواهــر الــوجــود هــؤالء كــّل مــا كــان يــريــده.  كــما عَـــرَف الــنّاس كــّل ذلــك وأدركــوه وأحــصوه.  
وكـــيف مـــع هـــذا يســـتطيع هـــؤالء الـــنّاس أن يـــفهموا ويفسّـــــــروا مـــعنى وبـــيان هـــذه الـــكلمات اإللـــهيّة وآيـــات الـــعزّ 

الّصمدانيّة؟
والــخالصــة أنَّ املــقصود لــيس كــما تــصّوره بــل إنَّ املــقصود مــن الــغلبة والــقدرة واإلحــاطــة هــو مــقام آخــر وأمــر 
آخــر.  مــثالً انــظروا إلــى غــلبة قــطرات دم حــضرة الحســني الّــذي ســفك عــلى الــتّراب وكــيف كــان لهــذا الــتّراب 
مـن تـأثـير فـي أجـساد الـنّاس، وغـلبة ونـفوذ عـلى أرواحـهم بسـبب شـرافـة هـذا الـّدم وغـلبة نـفوذه، بـحيث وصـل 
األمـر إلـى حـد أنَّ كـّل مـن أراد االسـتشفاء مـن أسـقامـه، كـان يـشفى إن رزق بـذرّة مـنه.  وكـّل مـن أراد حـفظ 
مـــالـــه ووضـــع فـــي بـــيته مـــقدارًا مـــن هـــذا الـــتّراب املـــقّدس بـــيقني كـــامـــل، ومـــعرفـــة ثـــابـــتة راســـخة حـــفظت جـــميع 
أمــوالــه.  وهــذه مــراتــب تــأثــيراتــه فــي الــظّاهــر.  ولــو أنّـَـني أذكــر تــأثــيراتــه الــباطــنيّة فــال بــّد أن يــقال إنّــه اعــتبر 

التّراب رّب األرباب، وخرج بالكّليّة عن دين اهلل.

وكــذلــك فــانــظر إلــى شــهادة الحســني وكــيف كــانــت بــنهايــة الــذّلّــة.  وتــفّكر كــيف لــم يــكن مــعه أحــد لــينصره فــي 
الـظّاهـر أو يغسـله ويـكفّنه.  مـع ذلـك تـرى الـيوم كـم مـن الـنّاس يشـّدون الـرّحـال مـن  أطـراف الـبالد وأكـنافـها 
لــيحضروا فــي تــلك األرض، ويــضعوا رؤوســهم عــلى تــلك الــعتبة.  هــذه هــي الــغلبة والــقدرة اإللــهيّة، والــّشوكــة 

والعظمة الّربّانيّة.
إيّـاك أن تـتصّور أنَّ تـلك األمـور حـدثـت بـعد شـهادة الحسـني وأنَّ لـيس لـها فـائـدة أو ثـمرة بـالنّسـبة لـحضرتـه.  
ذلـــك ألنَّ حـــضرتـــه حـــيّ أبـــًدا بـــالـــحياة اإللـــهيّة، وســـاكـــن فـــي رفـــرف امـــتناع الـــقرب، ومـــقيم فـــي ســـدرة ارتـــفاع 



ـهم أنــفقوا ويــنفقون  الــوصــل.  فــجواهــر الــوجــود هــؤالء قــائــمون فــي مــقام اإلنــفاق بــكّل مــا عــندهــم، بــمعنى أنّـَ
أرواحــهم وأمــوالــهم وأنــفسهم كــّلها فــي ســبيل املــحبوب.  ولــيس لــديــهم مــرتــبة أحــّب مــن هــذا املــقام، إذ لــيس 

للعاشقني مطلب إال رضاء املعشوق، وال مقصد إال لقاء املحبوب.

وإنّـــي لـــو أريـــد أن أذكـــر لـــك رشـــًحا مـــن أســـرار شـــهادة الحســـني ونـــتائـــجها، فـــإّن هـــذه األلـــواح ال تـــكفيها وال 
تـصل إلـى نـهايـتها، وإنّـي آمـل إن شـاء اهلل أن يهـّب نـسيم الـرحـمة، وتـلبس شجـرة الـوجـود خـلعة جـديـدة مـن 
الــّربــيع اإللــهي، حــتّى نهــتدي إلــى أســرار الــحكمة الــّربّــانــيّة، ونســتغني بــعنايــته عــن عــرفــان كــّل شــيء.  وإلــى 
اآلن لــم نــشاهــد أحــًدا فــائــزًا بهــذا املــقام إالّ عــدًدا قــلياًل لــيسوا مــعروفــني بــني الــنّاس.  فــلننتظر مــا يــقضي بــه 
قــضاء اهلل، ومــا يظهــر مــن خــلف ســرادق اإلمــضاء. كــذلــك لــكم مــن بــدائــع أمــر اهلل ونــلقي عــليكم مــن نــغمات 

الفردوس لعّلكم بمواقع العلم تصلون، ومن ثمرات العلم ترزقون.

إذًا فـــاعـــلم عـــلم الـــيقني بـــأنَّ شـــموس الـــعظمة هـــؤالء، إن يـــكونـــوا جـــالســـني عـــلى الـــتّراب، فـــإنّـــهم فـــي الـــحقيقة 
مســـتقّرون عـــلى الـــعرش األعـــظم وإن لـــم يـــكن لـــديـــهم فـــلس واحـــد فـــإنّـــهم يـــكونـــون طـــائـــريـــن فـــي أعـــلى مـــدارج 
الـغنى.  وإن يـكونـوا مـبتلني تـحت يـد األعـداء فـإنّـهم يـكونـون سـاكـنني عـلى يـمني الـقدرة والـغلبة.  وإن يـكونـوا 
فــي كــمال الــذّلّــة الــظّاهــرة، فــإنّــهم يــكونــون جــالســني ومــتّكئني عــلى عــرش الــعزّة الــّصمدانــيّة.  وإن يــكونــوا فــي 

نهاية العجز الظّاهرّي، فإنّهم يكونون قائمني على كرسيّ الّسلطنة واالقتدار.  

بـناًء عـلى هـذا جـلس عـيسى ابـن مـريـم يـومًــا مـن األيّـام عـلى كـرسـيّ، ونـطق بـبيانـات مـن نـغمات روح الـقدس، 
مـضمونـها: أيّـها الـنّاس، إّن غـذائـي هـو مـن نـبات األرض أَسُــــــدُّ بـه الـجوع، وفـراشـي سـطح الـغبراء وسـراجـي 
فـي الـّليالـي ضـياء الـقمر، وركـوبـتي أقـدامـي، فـمن أغـنى مـني عـلى وجـه الـبسيطة؟ قـسًما بـاهلل إنَّ مـائـة ألـف 

نوع من الثّروة والغنى طائف حول هذا الفقر، وإّن مائة ألف من ملكوت العزّة طالب لهذه الذّّلة.
ولـــو تـــفوز بـــرشـــح مـــن بحـــر هـــذه املـــعانـــي لـــتنقطع عـــن عـــالـــم املـــلك والـــوجـــود، وتـــفدى بـــروحـــك كـــالـــفراش حـــول 

الّسراج الوّهاج.

ومـثل هـذا قـد روى عـن حـضرة الـّصادق مـن أنَّ شـخًصا مـن األصـحاب اشـتكى مـن الـفقر لـدى حـضرتـه ذات 
يـوم، فـقال لـه ذاك الجـمال األبـدّي – إنّـك غـنيّ وشـربـت مـن شـراب الـِغنَى.  فـتحيّر ذاك الـفقير مـن بـيان ذاك 
الـوجـه املـنير.  وقـال كـيف أكـون غـنيًّا وأنـا مـحتاج إلـى درهـم؟ فـقال لـه حـضرتـه – أو ليسـت مـحبّتنا فـي قـلبك؟ 
فـأجـاب بـلى يـا ابـن رسـول اهلل.  فـقال لـه هـل تـبيعها بـألـف ديـنار؟ فـأجـاب، أنّـَي ال أسـتبدلـها بـالـّدنـيا ومـا خـلق 

فيها- فقال حضرته: كيف يكون فقيرًا من عنده مثل هذا الكنز اّلذي ال يرضى عنه بالعالم بديالً.

هــــذا الــــفقر والــــِغنَى وهــــذه الــــذّلّــــة والــــعزّة، والسّــــــــلطنة والــــقدرة، ومــــا دونــــها مــــّما هــــو مــــعتبر عــــند هــــؤالء الــــهمج 
الـرّعـاع، إنّـه لـيس شـيئًا مـذكـورًا لـدى تـلك الـّساحـة، كـما يـقول: ﴿يَـا أَيّـَُها الـنّاس أَنـتُُم الْـفَُقرَاء إِلَـى اهللَِّ َواهللَُّ هُــوَ 

اْلَغِنيُّ اْلَحِميُد﴾ إذًافاملقصود من الِغنَى هو الِغنَى عّما سوى اهلل، ومن الفقر هو الفقر إلى اهلل.

وكـذلـك انـظر وتـأمـل، كـيف أنَّ الـيهود قـد أحـاطـوا بـعيسى ابـن مـريـم ذات يـوم، وطـلبوا مـنه اإلقـرار بـما أّدعـى 
ـه هــو املــسيح والــنّبيّ، لــيحكموا عــليه بــالــكفر ويــنفذّوا فــيه حــد الــقتل، حــتّى أحــضروا شــمس ســماء  بــه مــن أنّـَ



املـــعانـــي فـــي مجـــلس بـــيالطـــس بـــحضور قـــيافـــا الّــــذي كـــان أعـــظم عـــلماء ذاك الـــعصر.  وأحـــضروا فـــي ذلـــك 
املجـلس أيـًضا جـميع الـعلماء، واجـتمع كـذلـك جـمع كـبير بـقصد الـتّفّرج عـليه واالسـتهزاء بـه وإيـذاء حـضرتـه.  
ــه كـــّلما اســـتفسروا مـــن حـــضرتـــه لـــعّلهم يـــسمعون مـــنه إقـــرارًا، كـــان حـــضرتـــه يـــختار الـــّسكوت، ومـــا  وحـــدث أنّـَ
تــعرّض لــلجواب عــليهم أبــًدا إلــى أن قــام مــلعون وجــاء فــي مــقابــل وجــهه وحــّلفه قــائــالً: أو لــم تــقل إنّــي مــسيح 
اهلل؟ وإنّـي مـلك الـيهود؟ وإنّـي صـاحـب كـتاب وإنّـي مخـرّب يـوم السّـــــبت؟ فـرفـع حـضرتـه رأسـه املـبارك وأجـاب: 
أمـا تـرى بـأنَّ ابـن اإلنـسان قـد جـلس عـن يـمني الـقدرة والـقّوة، يـعني أمـا تـرى ابـن اإلنـسان جـالـًسا عـن يـمني 
ـه بحســب الــظّاهــر لــم يــكن مــوجــوًدا لــدى حــضرتــه شــيء أبــًدا مــن أســباب  الــقدرة والــقّوة اإللــهيّة.  والــحال أنّـَ
الـقدرة إالّ الـقدرة الـباطـنيّة الّـتي قـد أحـاطـت بـكّل مـن فـي الـّسموات واألرض.  وال أدري مـاذا أذكـر بـعد هـذا 
الـقول، مـّما ورد عـلى حـضرتـه، ومـاذا صـنعوا مـعه إلـى أن تـصّدوا أخـيرًا إليـذاء حـضرتـه وقـتله حـتّى فـّر إلـى 

الفلك الرابع؟

وكـذلـك مـذكـور فـي انـجيل لـوقـا بـأنَّ حـضرتـه مـّر فـي يـوم آخـر عـلى أحـد مـن الـيهود كـان مـبتلى بـمرض الـفالـج، 
وراقـًدا عـلى السّــــــريـر.  فـلما رأى الـيهودّي حـضرتـه عـرفـه بـالـقرائـن واسـتغاث بـه.  فـأجـاب عـيسى قـائـالً – قـم 
عـن سـريـرك فـإنّـك مـغفورة خـطايـاك – فـاعـترض بـعض الـيهود الّــذيـن كـانـوا حـاضـريـن فـي ذاك املـكان قـائـلني 
هــل يــمكن ألحــد أن يــغفر الخــطايــا إالّ اهلل؟ فــالــتفت املــسيح إلــيهم وقــال: أيّــما أسهــل أن أقــول لــه قــم فــاحــمل 
سـريـرك أم أقـول لـه مـغفورة خـطايـاك لـتعلموا بـأنَّ البـن اإلنـسان سـلطانًـا عـلى األرض ملـغفرة الخـطايـا–. أي 
أنَّ حــضرتــه ملــا أن قــال لــذلــك الــعاجــز املــسكني قــم حــقًّا قــد غــفرت خــطايــاك، اعــترض جــمع مــن الــيهود قــائــلني 
هـــل يـــقدر أحـــد أن يـــغفر لـــلعباد غـــير اهلل الـــغالـــب الـــقادر؟ فـــالـــتفت حـــضرتـــه إلـــيهم وقـــال: أيـــما أسهـــل عـــندكـــم 
أأقــول لهــذا املــفلوج الــعاجــز قــم وامــِش أم أقــول لــه مــغفورة خــطايــاك لــتعلموا أنَّ البــن اإلنــسان ســلطانًــا عــلى 

األرض لغفران ذنوب املذنبني.  هذه هي الّسلطنة الحقيقيّة وهذا هو اقتدار أولياء اهلل.

إّن املـقصود مـن كـّل هـذه الـتّفاصـيل الّـتي تـكّرر ذكـرهـا فـي كـّل مـقام ومـكان، هـو لـتطّلع عـلى تـلويـحات كـلمات 
أصـفياء اهلل.  لـعلَّ الـقدم ال يـزّل، والـقلب ال يـضطرب مـن بـعض الـعبارات، ونـسير عـلى صـراط حـّق يـقني بـقدم 
الـيقني، لـعلَّ يهـب عـلينا نـسيُم الـرّضـا مـن ريـاض الـَقبُول اإللـهيّ.  ويـوصـلنا نـحن الـفانـني إلـى املـلكوت األبـديّ 

ولتكون عارفًا بمعاني الّسلطنة وأمثالها، مّما ورد ذكره في األخبار واآليات.

وزيـادة عـلى ذلـك، فـليكن مـن املـعلوم املـحّقق لـجنابـك أنَّ مـا تـمّسك بـه الـيهود والـنّصارى وكـانـوا يـعترضـون بـه 
عــلى الجــمال األحــمدّي هــو بــعينه مــا قــد تشــبّث بــه أصــحاب الــفرقــان فــي هــذا الــزّمــان، ويــعترضــون بــه عــلى 
نـقطة الـبيان روح مـن فـي مـلكوت األمـر فـداه.  فـانـظر إلـى هـؤالء الـغافـلني الّـذيـن يـقولـون الـيوم مـا قـالـه الـيهود 
ُهمْ  وهـم ال يـشعرون.  فـنعَم مـا نـزّل مـن قـبُل فـي شـأنـهم ﴿ذَرْهُـــْم فِــي خَـــْوضِـــــــــِهْم يَـْلَعبُوَن﴾.  وأيـًضا ﴿لَــَعْمرَُك إِنّـَ

َلِفي َسْكرَِتِهْم يَْعَمُهوَن﴾.

وملّا أشـرق غـيب األزل وسـاذج الـهويّـة، الـّشمس املحـّمديّـة مـن أفـق الـعلم واملـعانـي كـان مـن جـملة اعـتراضـات 
ـه ال بــّد أن تظهــر طــلعة لــترّوج  ـه لــن يــبعث نــبيّ بــعد مــوســى: نــعم، إنّــه مــذكــور فــي الــكتاب بــأنّـَ عــلماء الــيهود أنّـَ
مــّلته ومــذهــبه، حــتّى يــحيط بــكّل األرض شــرعــة شــريــعته املــذكــورة فــي الــتّوراة.  لــذلــك يــنطق ســلطان األحــديّــة 
عـــن لـــسان أولـــئك الـــّساكـــنني فـــي وادي الـــبعد والـــّضاللـــة بـــقولـــه:  ﴿َوقَـــالَـــِت الْـــيَُهوُد يَـــُد اهللِّ مَـــْغُلولَـــٌة غُـــلَّْت أَيْـــِديـــِهمْ 



َولُــِعنُواْ بِــَما قَــالُــواْ بَـْل يَـَداهُ مَــبُْسوطَـتَاِن﴾ أي أنَّ الـيهود قـالـت أنَّ يـد اهلل مـغلولـة غـّلت أيـديـهم ولـعنوا بـما افـتروا 
بل إنَّ أيادي قدرته مبسوطتان ومهيمنتان دائًما أبًدا ﴿يَُد اهللَِّ فَْوَق أَيِْديِهْم﴾.

ـه يــجب أن تــنظر إلــى املــقصود  ولــو أنَّ عــلماء الــتّفسير قــد اخــتلفوا فــي شــرح أســباب نــزول هــذه اآليــة، إالّ أنّـَ
الّــذي تــنّص عــليه اآليــة ال إلــى مــا تــخيّله الــيهود مــن أنَّ السّــــــلطان الــحقيقيّ قــد خــلق الــطّلعة املــوســويّــة، وخــلع 
عـليه ثـوب الـرّسـالـة، وبـعدهـا أصـبحت يـداه مـغلولـتني وغـير قـادر عـلى إرسـال رسـول بـعد مـوسـى.  والـتفت إلـى 
هــذا الــقول الّــذي ال مــعنى لــه، وكــم هــو بــعيد عــن شــريــعة الــعلم واملــعرفــة.  وانــظر الــيوم كــيف أنَّ جــميع هــؤالء 
الـنّاس يشـتغلون بـأمـثال هـذه األقـوال املـزخـرفـة، وقـد مـضى عـليهم أكـثر مـن ألـف سـنة وهـم يـرّددون تـالوتـها، 
ويـعترضـون عـلى الـيهود مـن حـيث ال يـشعرون.  ومـا الـتفتوا ومـا أدركـوا بـأنَّ مـا يـقولـونـه سـرًّا وجهـرًا هـو عـني 
مـا يـعتقد بـه الـيهود.  كـما سـمعت كـيف أنّـَهم يـقولـون إنَّ جـميع الـظّهورات قـد انتهـت، وأبـواب الـرّحـمة اإللـهيّة 
قــــد انســــّدت. فــــال تــــطلع بــــعد ذلــــك شــــمس مــــن مــــشارق الــــقدس املــــعنويّــــة، وال تظهــــر أمــــواج مــــن بحــــر الــــقدم 
الــّصمدانــي، وال يــأتــي هــيكل مــشهود مــن خــيام الــغيب الــربّــانــيّ.  هــذا هــو مــبلغ إدراك هــؤالء الــهمج الــرّعــاع 
الّــذيـن اعـتقدوا بـجواز انـقطاع الـفيض الـكّليّ والـرّحـمة املنبسـطة األمـر الّــذي ال يـجوز ألّي عـقل أو إدراك أنَّ 
يســـّلم بـــانـــقطاعـــه.  وقـــد قـــامـــوا عـــلى الـــظّلم مـــن كـــّل الـــنّواحـــي واألطـــراف.  وبـــذلـــوا الـــهّمة إلخـــماد نـــار السّـــــــدرة 
بــأجــاج مــاء الــظّنون، وغــفلوا عــن أنَّ زجــاج الــقدرة يــحفظ ســراج األحــديّــة فــي حــصن حــفظه.  فــيكفي هــؤالء 
الـقوم ذلّــة أن بـقوا محـرومـني عـن أصـل املـقصود.  مـحجوبـني عـن لـطيفة األمـر وجـوهـره.  ألنَّ مـنتهى الـفيض 
اإللــهيّ الّــذي قُــّدر لــلعباد، هــو لــقاء اهلل وعــرفــانــه الّــذي بــه وعــد الــكّل وهــذا هــو نــهايــة فــيض فــيّاض الــقدم عــلى 
عـباده، وكـمال الـفضل املـطلق عـلى خـلقه، مـّما لـم يـرزق بـه أحـد مـن هـؤالء الـعباد، وال تشـرّف بـهاتـه الشّــــــرافـة 
الــكبرى.  ومــع ذلــك أنــكروهــا وفسّـــــــروهــا حســب أهــوائــهم كــما يــقول: ﴿َوالّـــذيــَن كَــــفَُروا بِـــآيَــاِت اهللَِّ َولِــَقائِـــِه أُْولَـــِئكَ 
ــُهْم إِلَـــيْهِ  ــِهْم َوأَنّـَ ـــالَقُـــو َربّـِ ــُهم مّـُ يَـــِئُسوا مِــــن رَّحْــــــَمِتي َوأُْولَـــِئَك لَـــُهْم عَــــذَاٌب أَلِـــيٌم﴾.  وكـــذلـــك يـــقول: ﴿الّـــذيـــَن يَـــظُنُّوَن أَنّـَ
ـالَقُــوا اهللِّ كَـــم مّـِـن فِــئٍَة قَــلِيَلٍة غَــَلبَْت فِــئَةً  رَاجِـــُعوَن﴾.  وكـذلـك يـقول فـي مـوضـع آخـر: ﴿قَــاَل الّــذيـَن يَـظُنُّوَن أَنّـَُهم مّـُ
ـرُ  ـِه فَــْليَْعَمْل عَـــَمال صَــــــــــالِــحا﴾ وفــي مــوضــع آخــر ﴿يُــَدبّـِ كَــــِثيرَةً﴾.  وفــي مــوضــع آخــر: ﴿فَــَمن كَــــاَن يَــرْجُـــــو لِــَقاء َربّـِ
ـُكْم تُــوقِـــنُوَن﴾ فجــميع هــذه اآليــات دالّــة عــلى الــّلقاء، بــحيث مــا لــوحــظ فــي  ُل اآليَــاِت لَــَعلَُّكم بِـــلَِقاء َربّـِ األَمْـــَر يُــفَصِّ
الـكتب الـّسماويّـة حـكم أحـكم مـنها مـع ذلـك أنـكروهـا وجـعلوا أنـفسهم محـرومـني مـن هـذه الـرّتـبة الـّسامـية الـعليا 

واملقام األعزّ األبهى.  

ـــهم لــــو يــــقولــــون إنَّ  وقــــد ذكــــر بــــعضهم أنَّ املــــقصود مــــن الــــّلقاء هــــو تجــــّلي اهلل فــــي يــــوم الــــقيامــــة.  والــــحال أنّـَ
املـقصود هـو التّجـّلي الـعاّم، فـإّن هـذا التّجـّلي مـوجـود فـي كـّل األشـياء كـما قـد ثـبت مـن قـبل أنَّ كـّل األشـياء 
هـــي َمحـــلٌّ ومظهـــٌر لتجـــّلي ذاك السّـــــــلطان الـــحقيقيّ.  وأنَّ آثـــار إشـــراق شـــمس املجّــــــّلي مـــوجـــودة والئـــحة فـــي 
مـرايـا املـوجـودات.  بـل لـو يـنظر اإلنـسان بـالـبصر املـعنوّي اإللـهيّ لـيشاهـد بـأنّـَه ال يـمكن أن يـوجـد شـيء فـي 
الـــوجـــود بـــغير ظـــهور تجـــّلي السّـــــــلطان الـــحقيقيّ.  حـــيث تـــالحـــظون أنَّ كـــّل املـــمكنات واملخـــلوقـــات حـــاكـــية عـــن 
ظــهور ذاك الــنّور املــعنوّي وبــروزه، وتــشاهــدون أنَّ أبــواب الــرّضــوان اإللــهيّ مــفتوحــة فــي كــّل األشــياء لــورود 
الــطّالــبني فــي مــدائــن املــعرفــة والــحكمة، ودخــول الــواصــلني فــي حــدائــق الــعلم والــقدرة، كــي يــشاهــدوا فــي كــلّ 
حـديـقة عـرائـس املـعانـي جـالـسة فـي غـرفـات الـكلمات بـنهايـة الـزّيـنة والـّلطافـة.  إذ أنَّ أكـثر آيـات الـفرقـان دالّ 
ــن شَـــــــيٍْء إاِلَّ يُسَــــــبِّحُ ِبحَـــــْمَدِه﴾، شــاهــٌد نــاطــٌق بــذلــك.   إِن مّـِ عــلى هــذا املــطلب الــّروحــانــي ومــشِعر بــه.  فــقولــه: ﴿َو
وقــولــه: ﴿وَكُــــلَّ شَـــــــيٍْء أَحْـــــَصيْنَاهُ كِــــتَابــا﴾ هــو بــرهــان صــادق عــليه.  فــاآلن لــو يــكون املــقصود مــن لــقاء اهلل هــذه 



التّجـّليات لـكان جـميع الـنّاس إذًا مشـرّفـني بـلقاء طـلعة مـن ال يـزال ذاك السّـــــلطان عـديـم املـثال وال يـكون هـناك 
داع إذًا للتّخصيص بالقيامة.

ولـو يـقولـون إنَّ املـقصود هـو التّجـّلي الـخاّص كـما عـبّر جـمع مـن الـّصوفـيّة عـن هـذا املـقام بـالـفيض األقـدس، 
فـإّن هـذا التّجـّلي أيـًضا إن يـكن فـي نـفس الـذّات فـإنّـه فـي حـضرة الـعلم مـن األزل.  وعـلى فـرض الـتّصديـق 
بهذه الرّتبة، فإّن صدق الّلقاء في هذا املقام ال يصدق على أحد ألنَّ هذه الرّتبة محّققة في غيب الذّات ولم 
يـفز بـها أحـد.السّــــــبيل مسـدود والـطّلب مـردود – ألنَّ هـذا املـقام ال تـطير إلـيه أفـئدة املـقّربـني فـكيف تـصل إلـيه 

عقول ذوي الحدود والحجبات؟

ولــو يــقولــون إنّــه هــو التّجــّلي الــثّانــي املُـعبّر عــنه بــالــفيض املــقّدس فهــذا ُمسَــــــّلم بــه فــي عــالــم الخــلق أعــني فــي 
عــالــم ظــهور األّولــيّة وبــروز الــبدعــيّة.  وهــذا املــقام مــختّص بــأنــبيائــه وأولــيائــه، إذ لــم يــكن مــوجــوًدا فــي عــوالــم 
الـــوجـــود مـــن هـــو أعـــظم مـــنهم وأكـــبر كـــما يـــقّر الجـــميع بهـــذا املـــطلب ويـــذعـــنون لـــه.  وهـــؤالء هـــم مـــواقـــع جـــميع 
الـّصفات األزلـيّة ومـظاهـر األسـماء اإللـهيّة.  وهـم املـرايـا الّـتي تـحكي عـنه تـمامًـا.  وكـّل مـا هـو راجـع إلـيهم فـي 
الــحقيقة، فــهو راجــع إلــى حــضرة الــظّاهــر املســتور.  وال يــمكن أن تــحصل مــعرفــة املــبدأ األّول والــوصــول إلــيه 
إالّ بـمعرفـة هـذه الـكينونـات املشـرقـة مـن شـمس الـحقيقة والـوصـول إلـيها.  وإذًا مـن لـقاء هـذه األنـوار املـقّدسـة 
يـحصل لـقاء اهلل.  ومـن عـلمهم يظهـر عـلم اهلل.  ومـن وجـههم يـلوح وجـه اهلل.  ومـن أّولـيّة هـذه الـجواهـر املجـرّدة 
ُل َواآلخِــــــُر َوالــــظَّاهِـــــرُ  ـــه ﴿هُـــــَو األَوَّ وآخــــريّــــتها وظــــاهــــريّــــتها وبــــاطــــنيّتها يــــثبت عــــلى مــــن هــــو شــــمس الــــحقيقة بــــأنّـَ
َوالْــبَاطِــــُن﴾.  وكـذلـك تـثبت سـائـر األسـماء الـعالـية والـّصفات املـتعالـية.  لهـذا فـكّل نـفس صـارت فـي أّي ظـهور 
مــوفّــقًة وفــائــزةً بهــذه األنــوار املــضيئة املــمتنعة، والــّشموس املشــرقــة الــالّئــحة، فــهي فــائــزة بــلقاء اهلل وواردةٌ فــي 
مـــديـــنة الـــحياة األبـــديّـــة الـــباقـــية.  وهـــذا الـــّلقاء ال يتيسّـــــــر ألحـــد إالّ فـــي الـــقيامـــة، الّـــتي هـــي نـــفس اهلل بمظهـــره 

الكّليّ.

ــــروا بـذلـك الـيوم.   وهـذا هـو مـعنى الـقيامـة املـذكـورة واملسـطورة فـي كـّل الـكتب والّـتي بـها ُوعـد جـميع الـنّاس وبُشّـِ
فــانــظر اآلن هــل يُــتَصّور يــوم أعــزّ مــن هــذا الــيوم وأكــبر مــنه وأعــظم، حــتّى يــسمح اإلنــسان لــنفسه بــأن يــفلت 
مــن يــده مــثل هــذا الــيوم، ويحــرم نــفسه مــن فــيوضــات هــذا الــيوم الــجاريــة مــن قــبل الــرّحــمن كــأمــطار الــّربــيع؟ 
وبـعد أن قـام الـّدلـيل بـتمامـه عـلى أنّـَه ال يـوجـد يـوم أعـظم مـن هـذا الـيوم، وال أعـزّ مـن هـذا األمـر، كـيف يـجوز 
إلنــسان أن يحــرم نــفسه مــن فــضل كهــذا الــفضل األكــبر بــكلمات املــتوهّـــمني والــظّانّــني.  وفــضالً عــن كــّل هــذه 
الــــّدالئــــل املــــحكمة املــــتقنة الّـــــتي ال مــــفّر ألّي عــــاقــــل مــــنها، وال مهــــرب ألّي عــــارف عــــنها، أمــــا ســــمعوا الــــّروايــــة 
املـشهورة الّـتي تـقول: "إذا قـام الـقائـم قـامـت الـقيامـة".  وكـذلـك فسّـــــر أئـمة الهـدى واألنـوار الّـتي ال تـطفى اآليـة 
ـَن الْـَغَمامِ﴾ بـأنّـَها تـشير إلـى حـضرة الـقائـم وظـهوره مـع  الـكريـمة: ﴿هَــْل يَـنظُُروَن إاِلَّ أَن يَـأْتِــيَُهُم اهللُّ فِــي ظَُلٍل مّـِ

أنَّ القوم يعتبرونها من األمورات املحدثة في يوم القيامة واملسّلم بها عندهم.

ـــر الــّسمع عــن كــلمات هــؤالء املــردوديــن.  فــإنّــك لــو تــسير  فــيا أيّــها األخ أدرك إذًا مــعنى الــقيامــة واعــرفــه، وطهّـِ
قـليالً فـي عـوالـم االنـقطاع لتشهـد بـأنّـَه ال يُـتصّور يـوٌم أعـظم مـن هـذا الـيوم، وال قـيامـة أكـبر مـن هـذه الـقيامـة.  
وإّن عـمالً واحـًدا فـي هـذا الـيوم يـعادل بـأعـمال مـائـة ألـف سـنة.  بـل أسـتغفر اهلل عـن هـذا التّحـديـد، ألنَّ عـمل 
هــذا الــيوم مــقّدس عــن الجــزاء املحــدود.  وحــيث أنَّ هــؤالء الــهمجَ الــرعــاَع مــا أدركــوا ومــا عَـــرَفــوا مــعنى الــقيامــة 



وال لـقاء اهلل، لهـذا غـدوا مـحجوبـني عـن فـيضه بـاملـرّة، مـع أنَّ املـقصود مـن الـعلم وتحـّمل مـشّقاتـه هـو الـوصـول 
إلـــى هـــذا املـــقام ومـــعرفـــته.  مـــع ذلـــك فجـــميعهم مـــشغولـــون بـــالـــعلوم الـــظّاهـــرة بـــحيث ال يـــنفّكون عـــنها لحـــظة.  
وغــّضوا الــطّرف عــن جــوهــر الــعلم واملــعلوم، كــأنّـَـهم مــا تجــرّعــوا رشــًحا مــن يــّم الــعلم اإللــهيّ، ومــا فــازوا بــقطرة 

من سحاب الفيض الرّحماني.

فــانــظر اآلن، هــل إذا لــم يــدرك أحــد فــيض الــّلقاء فــي يــوم ظــهور الــحّق، وال يــعرف مــظاهــر الــحّق، هــل يــصدق 
عـليه صـفة الـعالِـم حـتّى ولـو كـان لـه ألـف سـنة فـي الـتّحصيل، وأحـاط بجـميع الـعلوم املحـدودة الـظّاهـرة؟ كـالّ 
ـه ال يــصدق فــي حــّقه صــفة الــعلم.  ولــكن إذا لــم تــطّلع نــفٌس عــلى حــرف واحــد مــن  ـه مــعلوم بــالــبداهــة أنّـَ – ألنّـَ
ـها قــد فــازت بــالــغايــة  ـها مــحسوبــة مــن الــعلماء الــربّــانــينّي، ألنّـَ الــعلم، وفــازت بهــذه الشّـــــــرافــة الــكبرى، فــال بــد أنّـَ

القصوى من العلم، وبلغت نهاية منتهاه.

وهـــذه الـــرّتـــبة أيـــًضا هـــي مـــن عـــالئـــم الـــظّهور كـــما يـــتفّضل ويـــقول: "يـــجعل أعـــالكـــم أســـفلكم".  وكـــما قـــال فـــي 
ًة َونَـــْجَعَلُهُم الْــــَوارِثِــــنَي﴾.  وقـــد  ــُمنَّ عَـــــَلى الّــــذيـــَن اسْــــــــتُْضِعفُوا فِــــي األَرِْض َونَـــْجَعَلُهْم أَئِــــمَّ الـــفرقـــان: ﴿َونُـــِريـــُد أَن نّـَ
شــوهــد الــيوم، كــم مــن الــعلماء نــظرًا إلعــراضــهم قــد اســتقّروا فــي أســفل أراضــي الجهــل، وانــمحت أســماؤهــم 
مـن دفـتر الـعالـني والـعلماء، وكـم مـن الـجّهال نـظرًا إلقـبالـهم قـد ارتـقوا إلـى أعـلى أفـق الـعلم، وأثـبتت أسـماؤهـم 
فـي ألـواح الـعلم بـقلم الـقدرة. كـذلـك ﴿يَـْمُحو اهللُّ مَـا يَـَشاء َويُـثِْبُت َوعِــنَدهُ أُمُّ الْـِكتَاِب﴾ ولهـذا قـالـوا: (طـلب الـّدلـيل 
عــند حــصول املــدلــول قــبيح.  واالشــتغال بــالــعلم بــعد الــوصــول إلــى املــعلوم مــذمــوم). قــل يــا أهــل األرض هــذا 
فــتى نــارّي، يــركــض فــي بــّريّــة الــّروح، ويبشّــــــركــم بســراج اهلل ويــذكّـــركــم بــاألمــر الّــذي كــان عــن أفــق الــقدس فــي 

شطر العراق تحت حجبات النّور بالّستر مشهوًدا.

فـــيا حـــبيبي إنّـــك لـــو تـــطير قـــليالً فـــي ســـماوات مـــعانـــي الـــفرقـــان، وتـــتفّرج عـــلى أرض املـــعرفـــة املـــبسوطـــة فـــيه، 
لــينفتح عــلى وجــهك كــثير مــن أبــواب الــعلوم، وتــوقــن بــأّن جــميع هــذه األمــور الّــتي تــمنع الــعباَد فــي هــذا الــيوم 
عــن الــورود إلــى شــاطئ البحــر األزلــيّ، هــي الّـــتي بــعينها فــي ظــهور نــقطة الــفرقــان:  قــد مــنعت أيــًضا أهــلَ 
ذلــك الــعصر عــن اإلقــرار بــتلك الــّشمس، واإلذعــان لــها.  وكــذلــك تــطّلع عــلى أســرار الــرّجــعة والــبعث، وتســتقرّ 

في أعلى غرف اليقني واالطمئنان.
فـانـظر مـن جـملة ذلـك أنَّ جـمًعا مـن الـجاحـديـن لـذلـك الجـمال عـديـم املـثال، واملحـرومـني مـن الـكعبة الـباقـية، قـد 
عـرضـوا عـلى محـّمد ذات يـوم عـلى سـبيل االسـتهزاء قـائـلني: ﴿إِنَّ اهللَّ َعهِـَد إِلَـيْنَا أاَلَّ نُـؤْمِــَن لِـرَسُـــــوٍل حـتّى يَـأْتِــيَنَا 
بِــُقْربَـاٍن تَـأْكُـــُلُه الـنَّاُر﴾ يـعني أنَّ اهلل عهـد إلـينا أال نـؤمـن لـرسـول مـا لـم يظهـر معجـزة هـابـيل وقـابـيل، أي يـقدم 
قــربــانًــا تــنزل عــليه الــنّار مــن الــّسماء فتحــرقــه، كــما ســمعتم عــن حــكايــة هــابــيل، ومــّما هــو مــذكــور فــي الــكتب.  
ــن قَـــبْلِي بِـــالْـــبَيِّنَاِت َوبِـــالّـــذي قُـــْلتُْم فَــلَِم قَـــتَْلتُُموهُــــْم إِن كُــــنتُْم صَــــــــــاِدقِـــنَي﴾.   فــأجــابــهم حــضرتــه ﴿قَـــْد جَـــــاءكُــــْم رُسُـــــــٌل مّـِ
ومضمونها أنَّ حضرته قال لهم لقد جاءكم من قبلي رسل من عند اهلل بالبيّنات الظّاهرات وباّلذي تطلبونه، 
فـلَِم قـتلتم رسـل اهلل هـؤالء إن كـنتم صـادقـني.  فـأنـصفوا اآلن: مـتى كـان هـؤالء الـعباد الّـذيـن كـانـوا فـي عـصر 
محـّمد وعهـده بحسـب الـظّاهـر مـوجـوديـن فـي عهـد آدم أو األنـبياء اآلخـريـن، مـع أنّـَه كـان هـناك فـاصـلة آالف 
الـّسنني بـني عهـد آدم وذاك الـزّمـان؟ فـمع ذلـك لِـَم نسـب جـوهـر الـّصدق محـّمد إلـى أهـل زمـانـه قـتل هـابـيل أو 
األنـبياء اآلخـريـن؟ إنّـه ال مـفّر مـن أن تنسـب إلـى حـضرتـه والـعياذ بـاهلل الـكذب، أو الـكالم الـّلغو، أو تـقول بـأنَّ 



هـؤالء األشـقياء كـانـوا هـم نـفس أولـئك األشـقياء الّـذيـن كـانـوا يـعارضـون األنـبياء واملـرسـلني فـي كـّل عـصر إلـى 
أن قتلوهم أخيرًا واستشهدوا جميًعا.

تــفّكر وتــمّعن فــي هــذا الــبيان، كــي يــمّر عــليك طــيب نــسيم الــعرفــان الــهاّب مــن مــصر الــرّحــمن، وتــبلغ الــّروح  
بــمليح بــيان املــحبوب إلــى حــديــقة الــعرفــان.  إذ إنَّ الــغافــلني مــن الــنّاس ملّـا لــم يــدركــوا مــعانــي هــذه الــبيانــات 
الـبالـغة الـكامـلة، ولـم يجـدوا الـجواب مـطابـًقا لـلّسؤال حسـب زعـمهم، كـانـوا ينسـبون إلـى تـلك الـجواهـر جـواهـر 

العلم والعقل – الجهل والجنون.

وكـذلـك يـقول حـضرة الـرسـول فـي آيـة أخـرى، فـي مـقام الـتّعريـض بـأهـل زمـانـه ﴿وَكَـــانُـواْ مِـــن قَــبُْل يَسْــــــتَفِْتُحونَ 
ـــا عَــــرَفُـــواْ كَــــفَُرواْ بِــــِه فَـــَلْعنَُة اهللَّ عَــــَلى الْـــَكافِــــِريـــَن﴾ أي أنَّ هـــؤالء الـــقوم كـــانـــوا  ا جَــــــاءهُــــم مّـَ عَــــَلى الّـــذيـــَن كَــــفَُرواْ فَـــَلمَّ
يـقاتـلون الـكفّار ويـحاربـونـهم فـي سـبيل اهلل، ويـطلبون الـفتح عـليهم لـنصرة أمـر اهلل، فـلما جـاءهـم الّـذي عـرفـوه 
كــفروا بــه فــلعنة اهلل عــلى الــكافــريــن.  فــانــظر اآلن كــيف أنَّ هــذه اآليــة تــتضّمن هــذا املــعنى: وهــو أنَّ الــنّاس 
الّـذيـن كـانـوا فـي زمـان حـضرتـه، هـم عـني الـنّاس الّـذيـن كـانـوا فـي عهـد األنـبياء الـّسابـقني، يـحاربـون ويـجادلـون 
لــترويــج تــلك الشّــــــريــعة، وتــبليغ أمــر اهلل.  والــحال أنَّ الــنّاس الّــذيــن كــانــوا فــي عهــد عــيسى ومــوســى، هــم غــير 
الّـــذيـــن كـــانـــوا فـــي عهـــد محـــّمد.  وفـــضالً عـــن ذلـــك فـــإّن الـــّشخصني الـــّلذيـــن عـــرفـــوهـــما مـــن قـــبل، كـــانـــا مـــوســـى 
صــاحــب الــتّوراة، وعــيسى صــاحــب اإلنــجيل.  مــع ذلــك لِــَم يــقول حــضرة محــّمد ملّــا أن جــاءهــم مــا عــرفــوه أي 
الّـــذي هـــو عـــيسى أو مـــوســـى كـــفروا بـــه؟  والحـــل أنَّ محـــّمًدا كـــان مـــوســـومًــــا بحســـب الـــظّاهـــر بـــاســـم آخـــر هـــو 
محـّمد، وظهـر مـن مـديـنة أخـرى، وجـاء بـلغة أخـرى، وشـرع آخـر، فـمع ذلـك كـيف يـمكن إثـبات حـكم هـذه اآليـة 

وإدراك معناها؟.

إذن فـإدراك اآلن حـكم الـرّجـوع الّـذي نـزّل فـي نـفس الـفرقـان بـتلك الـّدرجـة مـن الـّصراحـة، والّـذي مـا فـهمه أحـد 
إلــى الــيوم.  واآلن فــماذا تــقول؟ لــو تــقول إنَّ محــّمًدا كــان رجــعة األنــبياء األّولــني كــما هــو مســتفاد مــن اآليــة، 
فـكذلـك أصـحابـه أيـًضا هـم رجـعة أصـحاب األنـبياء األّولـني، حـيث إنَّ رجـعة عـباد الـقبل واضـحة والئـحة أيـًضا 
مــن اآليــات املــذكــورة.  ولــو يــنكرون ذلــك يــكونــون قــائــلني بــخالف حــكم الــكتاب الّــذي هــو الــحّجة الــكبرى.  إذًا 
فـأدرك أنـت عـلى هـذا املـنوال حـكم الـرّجـع والـبعث والحشـر الّــذي كـان فـي أيّـام ظـهور مـظاهـر الـهويّـة، حـتّى 
تــــرى بــــعينيّ رأســــك رجــــوع األرواح املــــقّدســــة فــــي األجــــساد الــــّصافــــية املــــنيرة، وتــــزيــــل غــــبار الجهــــل، وتُطهِـــــرّ 
الـنّفس الـظّلمانـيّة بـماء الـرّحـمة املـتدفّـق مـن الـعلم الـرّحـمانـي، لـعلَّ تـميّز سـبيل صـبح الهـدايـة مـن لـيل الـّضاللـة 

بسراجه النّورانيّ، وتفّرق بينهما بقّوة الرّحمن وهداية الّسبحان.

ولــيكن فــي عــلم جــنابــك عــالوة عــلى مــا ذكــر أنَّ الــحامــلني ألمــانــة حــضرة األحــديّــة الّــذيــن يظهــرون فــي الــعوالــم 
املـلكيّة بـحكم جـديـد وأمـر بـديـع، ملّا كـانـت هـذه األطـيار – أطـيار الـعرش الـباقـي – يـنزلـون مـن سـماء املـشيئة 
اإللــهيّة، ويــقومــون جــميًعا عــلى األمــر املــبرم الــّربّــانــيّ، لهــذا هــم فــي حــكم نــفس واحــدة، وذات واحــدة.  إذ إنَّ 
الجــــميع يشــــربــــون مــــن كــــأس املــــحبّة اإللــــهيّة، ويُــــرزقــــون مــــن أثــــمار شجــــرة الــــتّوحــــيد.  وملــــظاهــــر الــــحّق هــــؤالء 
مــقامــان مــقّرران، أّولــهما مــقام صــرف التّجــريــد وجــوهــر الــتّفريــد، وفــي هــذا املــقام لــو تــدعــو الــكّل بــاســم واحــد 
ـن رُّسُــــــلِِه﴾ ألنّـَـهم جــميًعا يــدعــون  ُق بَــنْيَ أَحَـــــٍد مّـِ وتــصفهم بــوصــف واحــد فــال بــأس فــي ذلــك، كــما يــقول: ﴿الَ نُــفَرِّ
الــنّاس إلــى تــوحــيد اهلل، ويبشّــــــرونــهم بــكوثــر الــفيض والــفضل الّــذي ال يــتناهــى، وكــّلهم فــائــزون بخــلعة الــنّبوة، 



ومفتخـــرون بـــرداء املـــكرمـــة.  ولهـــذا يـــقول محـــّمد نـــقطة الـــفرقـــان: "أمّـــا الـــنّبيون فـــأنـــا" وكـــذلـــك يـــقول: "إنّـــي آدم 
األّول ونــوح ومــوســى وعــيسى".  وكــما نــطقت الــطّلعة الــعلويّــة بهــذا املــضمون، وظهــرت مــن مــجاري الــبيانــات 
األزلــيّة، ومــخازن الــآللــيء الــعلميّة، أمــثاُل هــذه الــبيانــات املــشعرة بــتوحــيد مــواقــع التّجــريــد مــّما هــو مــدّون فــي 
الــكتب.  وهــذه الــطّلعات هــم مــواقــع الــحكم ومــطالــع األمــر.  وهــذا األمــر مــقّدس عــن حــجبات الــكثرة وعــوارض 
الــتّعّدد ولهــذا يــقول: ﴿ َومَـــا أَمْـــرُنَــا إاِلَّ َواحِــــَدةٌ ﴾ وملّـا كــان األمــر واحــًدا فــال بــّد أن يــكون مــظاهــر األمــر أيــًضا 
واحـًدا.  وكـذلـك نـطق أئـمة الـّديـن، وسـرج الـيقني فـي الـّديـن اإلسـالمـيّ – قـالـوا: أّولـنا محـّمد، وآخـرنـا محـّمد، 

وأوسطنا محّمد.  
وخـــالصـــة الـــقول إنَّ مـــن املـــعلوم واملـــحّقق لـــجنابـــك، أنَّ جـــميع األنـــبياء هـــم هـــياكـــل أمـــر اهلل الّـــذيـــن ظهـــروا فـــي 
أقـمصة مـختلفة.  وإذا مـا نـظرت إلـيهم بـنظر لـطيف لـتراهـم جـميًعا سـاكـنني فـي رضـوان واحـد، وطـائـريـن فـي 
هـواء واحـد، وجـالسـني عـلى بـساط واحـد، ونـاطـقني بـكالم واحـد، وآمـريـن بـأمـر واحـد.  وهـذا هـو اتّـحاد جـواهـر 
الــوجــود والــّشموس غــير املحــدودة واملــعدودة.  فــإذًا لــو يــقول أحــد مــن هــذه املــظاهــر الــقدســيّة، إنّــي رجــعة كــلّ 
األنــبياء فــهو صــادق.  وكــذلــك يــثبت فــي كــّل ظــهور الحــق صــدق رجــوع الــظّهور الــّسابــق.  وإذا كــان قــد ثــبت 
رجـوع األنـبياء وفـًقا لـآليـات وطـبًقا لـألخـبار، كـذلـك يـثبت ويـتحّقق رجـوع األولـياء أيـًضا.  وهـذا الـرّجـوع أظهـر 
مـن أن يـحتاج إلـى أي دلـيل أو بـرهـان.  فـانـظروا مـثالً إنَّ مـن جـملة األنـبياء نـوحًــــا عـليه السّــــــالم، وإنّـه ملـا أن 
بــعث بــالــنّبوة وقــام عــلى األمــر بــقيام إلــهيّ، أصــبح كــّل مــن آمــن بــه وأذعــن ألمــره فــي الــحقيقة مشــرّفًــا بــحياة 
جـديـدة.  ويـصدق فـي حـّقه أنّـه قـد مـنح حـياة جـديـدة وروحًــــا جـديـدة، إذ إنّـَه قـبل اإليـمان بـاهلل واإلذعـان ملظهـر 
نــــفسه، كــــان عــــنده كــــمال الــــتّعّلق بــــاألمــــوال واألســــباب املــــتعّلقة بــــالــــّدنــــيا مــــن قــــبيل األزواج واألوالد والــــطّعام 
والشّــــــراب وأمـثالـها بـدرجـة أنّـَه كـان يـقضي الـّليل والـنّهار فـي الـحصول عـلى الـزّخـارف الـّدنـيويّـة، واسـتجماع 
الـــّلهو والـــتّرف، ويـــبذل الـــهّمة فـــي اقـــتناء األشـــياء الـــفانـــية.  وعـــالوة عـــلى مـــا ذكـــر فـــإنّـــه قـــبل الـــورود عـــلى لـــّجة 
اإليــمان، كــان راســًخا فــي حــدود اآلبــاء واألجــداد، وثــابــتًا فــي اتّــباع آدابــهم وشــرائــعهم، عــلى شــأن لــو كــان 
يـحكم عـليه بـالـقتل، ربّـما كـان يـرضـى بـه، وال يـقبل تـغيير حـرف مـن األمـور الـتّقليديّـة الّـتي كـانـت مـوجـودة بـني 

ْقتَُدوَن﴾. إِنَّا َعَلى آثَارِِهم مُّ ٍة َو قومه.  وذلك كما صاح القوم كّلهم بنداء ﴿إِنَّا َوَجْدنَا آبَاءنَا َعَلى أُمَّ

عـــلى أنَّ هـــؤالء الـــقوم مـــع تـــقيّدهـــم بهـــذه الـــحجبات املحـــدودة، والحـــدودات املـــذكـــورة، فـــإنّـــهم بمجـــرّد مـــا كـــانـــوا 
يتجـرّعـون صهـباء اإليـمان مـن كـأس اإليـقان مـن أيـادي مـظاهـر السّــــــبحان، كـانـوا يـنقلبون بـاملـرّة بـحيث أنّـَهم 
كــــانــــوا يــــنقطعون عــــن األزواج، واألوالد واألمــــوال، واملــــتاع، واألرواح واإليــــمان.  بــــل عــــن كــــّل مــــا ســــوى اهلل.  
وتــأخــذهــم غــلبات الــّشوق اإللــهيّ، وجــذبــات الــذّوق الــّصمدانــي عــلى شــأن مــا كــانــوا يــقيمون لــلّدنــيا ومــا فــيها 
وزنًــا.  فهــل ال يــنطبق عــلى هــؤالء حــكم خــلق جــديــد ورجــوع جــديــد؟ ألــم يــشاهــد أنَّ هــذه الــنّفوس قــبل الــفوز 
بــالــعنايــة الــبديــعة الجــديــدة اإللــهيّة، كــانــت تــحافــظ عــلى روحــها ونــفسها مــن مــوارد الهــالك بــمائــة ألــف حــيلة 
وتـدبـير؟ بـحيث أنّـَهم كـانـوا يـحترزون مـن اإلصـابـة بـشوكـة، ويـفّرون فـي املـثل خـوفًـا مـن ثـعلب؟ ولـكن بـعد أن 
نـالـوا شـرف الـفوز األكـبر، والـعنايـة الـعظمى، كـانـوا يـنفقون فـي سـبيل املـحبوب أرواحـهم بـكّل ارتـياح، حـتّى 
ولـو يـكون لـلواحـد مـنهم مـائـة ألـف روح، لـو اسـتطاعـوا إلـى ذلـك سـبيالً.  بـل إنَّ نـفوسـهم املـقّدسـة كـانـت تـتمنّى 
الــخالص مــن قــفص الجســد، وكــان الــفرد الــواحــد مــن هــؤالء الــجنود يــواجــه قــومًــا ويــقاتــلهم، مــع ذلــك لــو تــكون 
هــذه الــنّفوس هــي عــني الــنّفوس األولــى، كــيف يظهــر مــنها أمــثال هــذه األمــورات، املــخالــفة لــلعادات البشــريّــة، 

واملنافية لألهواء الجسمانيّة؟.



والـخالصـة إنَّ هـذا املـطلب واضـح.  إذ بـدون حـصول الـتّغيير والـتّبديـل اإللـهيّ، يـكون مـن املـحال ظـهور مـثل 
هـــذه اآلثـــار واألفـــعال مـــنهم، وبـــروزهـــا فـــي عـــالـــم الـــكون مـــّما لـــيس لـــه شـــبيه بـــأّي وجـــه مـــن الـــوجـــوه بـــآثـــارهـــم 
وأفـعالـهم األولـى، حـيث كـان يـتبّدل اضـطرابـهم بـاالطـمئنان، ويـتغيّر ظـنُّهم بـالـيقني، ويـنقلب خـوفـهم إلـى جـرأه 

وشجاعة.  هذا هو شأن اإلكسير اإللهيّ، اّلذي يُقلِّب العباد في لحظة واحدة.

مـــثالً انـــظروا إلـــى مـــادة الـــنّحاس، إنّـــها لـــو تـــحفظ فـــي منجـــمها مـــدة ســـبعني ســـنة مـــن غـــير أن تتجـــّمد فـــإنّـــها 
تــصل إلــى رتــبة الــذّهــب، ولــو أنَّ الــبعض يــعتقد أنَّ نــفس الــنّحاس هــو ذهــب اســتولــى عــليه املــرض مــن تــأثــير 

الجمودة عليه فلم يبلغ إلى رتبته الذّاتيّة.

والـــخالصـــة إنّـــه عـــلى أّي حـــال يســـتطيع اإلكـــسير الـــكامـــل تـــحويـــل مـــادة الـــنّحاس إلـــى ذهـــب فـــي آن واحـــد، 
ويـقدر عـلى طـيّ مـنازل السّــــــبعني سـنة فـي لحـظة واحـدة.  فهـل يـمكن أن يـقال بـعدئـذ أنَّ ذاك الـذّهـب مـا زال 
ا مـوجـوًدا يـمكنه أن يـّعني ويـوضّـــــــــح الـّصفات الـذّهـبيّة  بـعُد نـحاسًـــــا؟ وأنّـَه لـم يـبلغ رتـبة الـذّهـب مـع أنَّ هـناك مِــحكًّ

من الّصفات النّحاسيّة؟

وهــكذا حــال هــؤالء الــنّفوس، فــإنّــهم بــفضل اإلكــسير اإللــهيّ يــطوون الــعالــم الــتّرابــي فــي آن واحــد ويــدخــلون 
فـي الـعوالـم الـقدسـيّة.  وبخـطوة واحـدة يـنتقلون مـن املـكان املحـدود، ويـصلون إلـى الـعالـم اإللـهيّ املـنزّه عـن 
املـكان والحـدود.  فـيجب بـذل الجهـد حـتّى تـفوز بهـذا اإلكـسير الّــذي فـي لحـظة واحـدة يُـَوصّــــــــــل مـغرب الجهـل 
إلــى مشــرق الــعلم، ويــبّدل ظــلمة الــّليل الــظّلمانــيّ بــالــّصبح الــنّورانــيّ، ويهــدي الــهائــمني فــي بــيداء الــظّّن إلــى 
مـعني الـقرب والـيقني، ويـدخـل الـهياكـل الـفانـية فـي الـجنّة الـباقـية.  فـاآلن لـو يـصدق فـي حـّق هـذا الـذّهـب حـكم 
الـنّحاس لـيصدق أيـًضا فـي حـّق هـؤالء الـعباد ويـتحّقق فـيهم حـكم أنّـَهم هـم هـم نـفس أولـئك الـعباد قـبل الـفوز 

باإليمان.

فـانـظر يـا أخـي كـيف أنَّ أسـرار الخـلق الجـديـد والـرّجـوع والـبعث هـي ظـاهـرة بـغير حـجاب، والئـحة بـال نـقاب 
مـــن هـــذه الـــبيانـــات الـــّشافـــية الـــكافـــية الـــوافـــية.  وإن شـــاء اهلل بـــفضل الـــتّأيـــيدات الـــغيبيّة تخـــلع عـــن جـــسمك 

ونفسك الثّياب الرّثيثة، وتفتخر بارتدائك الخلع الجديدة الباقية.

لهـذا فـكّل الّــذيـن سـبقوا بـاإليـمان كـّل مـن عـلى األرض فـي أّي ظـهور الحـق، وشـربـوا زالل املـعرفـة مـن جـمال 
األحـديّـة، وارتـقوا إلـى أعـلى مـعارج اإليـمان واإليـقان واالنـقطاع، فـهؤالء يـكون لـهم حـكم رجـوع األنـفس الّـذيـن 
فــازوا بهــذه املــراتــب فــي الــظهور الــّسابــق، ويــنطبق عــلى هــؤالء األصــحاب فــي الــظّهور الــالّحــق حــكم رجــعة 
أصـحاب الـظّهور الـّسابـق اسـًما ورسـًما وفـعالً وقـوالً وأمـرًا، ألنَّ مـا ظهـر مـن أولـئك الـعباد فـي العهـد الـّسابـق 
هـو بـعينه قـد ظهـر والح مـن هـؤالء الـعباد فـي العهـد الـالّحـق.  خـذوا مـثالً الـورد، لـو أنّـَه يـطلع مـن شجـرة فـي 
شــرق األرض، ويــطلع أيــًضا مــن شجــرة أخــرى فــي مــغربــها فــإنّــه يــكون ورًدا فــي الــحالَــني، ألنَّ االعــتبار فــي 
هــذه الــحالــة ال يــكون مــوجّـــــًها إلــى حــدودات غــصن الّشجــرة وهــيئته، بــل يــكون مــوجّـــــًها إلــى الــرّائــحة والــعطر 

الظّاهرين من كليهما.



ـــر الـــنّظر ونـــزِّهـــه عـــن الحـــدودات الـــظّاهـــرة حـــتّى تـــرى الجـــميع بـــاســـم واحـــد ورســـم واحـــد وذات واحـــدة  إذًا طهّـِ
وحـــقيقة واحـــدة.  وتـــدرك أيـــًضا أســـرار رجـــوع الـــكلمات فـــي الحـــروفـــات الـــنّازلـــة.  تـــأمّــــل قـــليالً فـــي األصـــحاب 
الّــذيـن كـانـوا فـي عهـد نـقطة الـفرقـان، وكـيف أنّـَهم بـالـنّفحات الـقدسـيّة مـن الـحضرة املحـّمديّـة صـاروا مـنزّهـني 
ومـــقّدســـني ومـــنقطعني عـــن جـــميع الـــّشؤونـــات البشـــريّـــة واملشـــتهيات الـــنّفسيّة، وفـــائـــزيـــن قـــبل كـــّل أهـــل األرض 
ـــهم كــــانــــوا يــــنفقون  جــــميًعا بشــــرف الــــّلقاء، الّــــذي هــــو عــــني لــــقاء اهلل، ومــــنقطعني عــــن كــــّل مــــا ســــواه.  وكــــيف أنّـَ
أرواحــهم بــني يــدّي ذلــك املظهــر – مظهــر ذي الــجالل كــما عــرفــت وســمعت.  واآلن فــاشهــد نــفس ذاك الــثّبوت 
والـرّسـوخ واالنـقطاع، فـإنّـه بـعينه قـد رجـع فـي أصـحاب نـقطة الـبيان، كـما شـاهـدت كـيف أنَّ هـؤالء األصـحاب 

قد رفعوا علم االنقطاع على رفرف االمتناع ببدائع وجود رّب األرباب.

وخـالصـة الـقول إنَّ هـذه األنـوار قـد ظهـرت مـن مـصباح واحـد، وهـذه األثـمار قـد أتـت مـن شجـرة واحـدة، فـال 
فـرق مـلحوظ بـينهم فـي الـحقيقة وال تـغيير مـشهود. كـّل ذلـك مـن فـضل اهلل يـؤتـيه مـن يـشاء مـن خـلقه. ولـنحترز 
إن شـــــاء اهلل عـــــن أرض الـــــنّفي، ونـــــتقدم إلـــــى بحـــــر اإلثـــــبات ، حـــــتّى نـــــشاهـــــد بـــــبصٍر مـــــقّدس عـــــن الـــــعناصـــــر 
واألضــداد الــعوالــم اإللــهيّة، مــن عــوالــم الجــمع والــفرق، والــتّوحــيد والــتّفريــق، والتّحــديــد والتّجــريــد، ونــطير إلــى 

أعلى أفق القرب والقدس ملعاني كلمات الحضرة اإللهيّة.

ـه لــو تظهــر طــلعة مــن الــطّلعات اإللــهيّة، فــي اآلخــر الّــذي ال آخــر  إذًا قــد أصــبح مــعلومًــا مــن هــذه الــبيانــات بــأنّـَ
لــه، وتــقوم عــلى أمــر قــام بــه طــلعة فــي األّول الّــذي ال أول لــه، فــإنّــه فــي هــذا الــحني يــصدق عــلى طــلعة اآلخــر 
حـكم طـلعة األّول.  ألنَّ طـلعة اآلخـر الّــذي ال آخـر لـه قـد قـامـت بـنفس األمـر الّــذي قـام بـه طـلعة األّول الّــذي ال 
أّول لــه. ولهــذا فــإن نــقطة الــبيان روح مــا ســواه فــداه قــد شــبّه شــموس األحــديّــة بــالــّشمس، ولــو أنّــها تــطلع مــن 
األّول الّـــذي ال أّول لـــه إلـــى اآلخـــر الّـــذي ال آخـــر لـــه، فـــإنّـــما هـــي هـــي تـــلك الـــّشمس.  واآلن لـــو يـــقال بـــأنَّ هـــذه 
ــها رجـــوع تـــلك الـــّشمس فـــهو صـــحيح  الـــّشمس هـــي هـــي الـــّشمس األولـــيّة فـــهو صـــحيح.  ولـــو يـــقال عـــنها بـــأنّـَ
أيـًضا.  وكـذلـك يـصدق مـن هـذا الـبيان ذكـر صـيغة الـختميّة عـلى طـلعة الـبدء وذكـر صـيغة الـبدئـيّة عـلى طـلعة 

الختم، ألنَّ ما يقوم به طلعة الختم هو هو بعينه ما قام به جمال البدء.

وبــالــرّغــم مــن وضــوح هــذا املــطلب لــدى الــّشاربــني مــن صهــباء الــعلم واإليــقان، فــإنّــه مــع ذلــك، كــم مــن الــنّفوس 
بســبب عــدم الــبلوغ إلــى مــعناه، قــد احــتجبوا بــذكــر خــاتــم الــنّبينّي، وصــاروا مــحجوبــني ومــمنوعــني عــن جــميع 
الــــفيوضــــات.  مــــع أنَّ الــــحضرة املحــــّمديّــــة قــــد قــــالــــت: "أمّــــا الــــنّبيون فــــأنــــا".  وكــــذلــــك قــــالــــت: "إنّــــني آدم ونــــوح 
ومـوسـى وعـيسى" كـما سـبقت اإلشـارة إلـى ذلـك.  ومـع هـذا لـم يـتفّكروا كـيف أنّـَه بـعد أن جـاز لـذلـك الجـمال 
األزلــيّ أن يــقول عــن نــفسه، إنّــي آدم األّول، كــيف ال يــجوز لــه كــذلــك أن يــقول إنّــي آدم اآلخــر.  وكــما أطــلق 
ـــه خــــتم  ـــه بــــدء األنــــبياء أي آدم، كــــذلــــك بــــمثل هــــذه الــــكيفيّة يــــطلق عــــلى ذلــــك الجــــمال اإللــــهيّ أنّـَ عــــلى نــــفسه أنّـَ
ـه بــدء الــنّبينّي، كــذلــك يــصحّ عــليه  ـه بــعد أن صــحّ عــلى حــضرتــه أنّـَ األنــبياء أيــًضا.  وهــذا األمــر واضــح جــدًّا ألنّـَ

بنفس هذه الكيفيّة أنَّه ختم النّبينّي.

ولــقد امــتُحن جــميع أهــل األرض فــي هــذا الــظّهور بهــذا املــطلب حــيث أنَّ األكــثريــن مــنهم قــد تــمّسكوا بــنفس 
هــذا الــقول وأعــرضــوا عــن صــاحــبه.  وإنّــني ال أدري مــاذا أدرك هــؤالء الــقوم مــن األّولــيّة واآلخــريّــة لــلحّق جــلَّ 
ذكــره.  إن يــكن املــقصود مــن األّولــيّة واآلخــريّــة هــي األّولــيّة واآلخــريّــة فــي الــعالــم املــلكيّ، فــإّن عــالــم املــلك لــم 



يــصل بــعُد إلــى املــنتهى، فــكيف تــصدق إذًا اآلخــريّــة عــلى تــلك الــذّات األحــديّــة؟ بــل إنّــه فــي هــذا املــقام تــكون 
األّوليّة نفس اآلخريّة واآلخريّة عني األّوليّة.

وخـالصـة الـقول إنّـَه كـما تـصدق اآلخـريّـة عـلى ذاك املـربّـي لـلغيب والـّشهود فـي األّول الّــذي ال أّول لـه، كـذلـك 
تـصدق أيـًضا عـلى مـظاهـره بـنفس هـذه الـكيفيّة فـي الـحني الّــذي يـصدق فـيه عـليهم اسـم األّولـيّة يـصدق فـيه 
عــليها أيــًضا اســم اآلخــريّــة.  وفــي الــحني الّــذي يــكونــون فــيه جــالســني عــلى ســريــر الــبدئــيّة يــكونــون فــي نــفس 
الـحني مسـتقّريـن عـلى عـرش الـختميّة.  ولـو يـكون ألحـد بـصر حـديـد، فـإنّـه يـشاهـد بـأنَّ مظهـر األّولـيّة واآلخـريّـة 
والـظّاهـريّـة والـباطـنيّة والـبدئـيّة والـختميّة، هـم هـؤالء الـذّوات املـقّدسـة واألرواح املجـرّدة واألنـفس اإللـهيّة.  ولـو 
تــكون طــائــرًا فــي هــواء قــدس – كــان اهلل ولــم يــكن مــعه مــن شــيء – لــترى أنَّ جــميع هــذه األســماء لــدى تــلك 
الـّساحـة مـعدومـة عـدمًـا صـرفًـا ومـفقودة فـقًدا بـحتًا.  ومـا كـنت تـحتجب أبـًدا بـعدهـا بهـذه الـحجبات واإلشـارات 
والــكلمات.  فــما أعــلى وألــطف هــذا املــقام الّــذي فــيه ال يهــتدي جــبرائــيل إلــى السّــــــبيل بــغير دلــيل وال يســتطيع 

الطّير القدسيّ أن يطير فيه بغير إعانة غيبيّة.

واآلن فــــافــــهم قــــول عــــليّ أمــــير املــــؤمــــنني حــــيث قــــال: كــــشف ســــبحات الــــجالل مــــن غــــير إشــــارة.  ومــــن جــــملة 
السّـــــبحات املجـّللة هـم عـلماء الـعصر وفـقهاء زمـان الـظّهور الّـذيـن هـم جـميًعا نـظرًا لـعدم إدراكـهم، واشـتغالـهم 
بـالـّدنـيا، وحـبّهم لـلّريـاسـة الـظّاهـريّـة، لـم يـذعـنوا ألمـر اهلل.  بـل أنّـَهم كـانـوا ال يـمدون آذانـهم السـتماع الـنّغمة 
اإللـهيّة، بـل يـجعلون أصـابـعهم فـي آذانـهم.  وملّـا كـان الـعباد قـد اتّخـذوهـم أيـًضا أولـياء مـن دون اهلل لـذا هـم 
ـه لــيس لــهم بــصر وال ســمع وال قــلب لــيميّزوا بــه ويــفرّقــوا  مــنتظرون لــرفــض تــلك الُخشــُب املــسنّدة وقــبولــهم.  ألنّـَ
مــن تــلقاء أنــفسهم بــني الــحّق والــباطــل.  مــع أنَّ جــميع األنــبياء واألولــياء واألصــفياء قــد أمــروا الــعباد مــن قِـــبَل 
اهلل بـأن يـسمع كـلٌّ بـإذنـه ويـرى بـعينه، مـع ذلـك مـا اعـتنوا بـنصح األنـبياء بـل صـاروا تـابـعني لـعلمائـهم وال زالـوا 

لهم تابعني.

ولـو أنَّ مـسكينًا أو فـقيرًا عـاريًـا عـن لـباس أهـل الـعلم يـقول: ﴿يَـا قَـْومِ اتّـَِبُعوا امْلُرْسَـــــلنَِي﴾ لـيقولـن فـي جـوابـه: إنّ 
هــؤالء الــعلماء والــفضالء مــع مــا لــهم مــن الــّريــاســة الــظّاهــرة، واأللــبسة األنــيقة الــّلطيفة، لــم يــفهموا ولــم يــدركــوا 
الـحّق مـن الـباطـل، وأنـت وأمـثالـك قـد أدركـته؟ ويـتعّجبون غـايـة الـعجب مـن مـثل هـذا الـقول، بـالـرّغـم مـن أنَّ أمـم 
السّـــــــلف هــم أكــثر عــدًدا مــنهم وأعــظم قــّوة وأكــبر شــأنًــا.  ولــو تــكون الــكثرة ولــباس الــعلم دلــيالً وشــاهــًدا عــلى 

العلم والّصدق، لكانت األمم الّسابقة البتّة أولى بذلك منهم وأسبق.

وفـضالً عـن وجـود هـذه الـفقرة فـإنّـه مـن املـعلوم الـواضـح أنّـَه فـي جـميع أحـيان ظـهور املـظاهـر الـقدسـيّة، كـان 
َن فـــــي جـــــميع الـــــكتب والـــــّصحف  عـــــلماء عـــــصرهـــــم يـــــصّدون الخـــــلق عـــــن ســـــبيل الـــــحّق، يشهـــــد بـــــذلـــــك مـــــا ُدوِّ
الـــّسماويّـــة.  فـــإنّـــه مـــا بـــعث أحـــد مـــن األنـــبياء إال وكـــان مَــــعرض الـــبغض واإلنـــكار والـــرّّد والسّـــــــّب مـــن الـــعلماء، 
قـاتـلهم اهلل بـما فـعلوا مـن قـبُل، ومـن بـعُد كـانـوا يـفعلون.  واآلن أّي سـبحات الـجالل أعـظم مـن هـياكـل الـّضالل 
هـذه؟ واهللِ إِنَّ كـشفها أعـظم األمـور وخـرقـها أكـبر أعـمال. وفـقنا اهلل وإيّـاكـم يـا معشـر الـّروح، لـعّلكم بـذلـك فـي 

زمن املستغاث توفّقون، ومن لقاء اهلل في أيّامه ال تحتجبون.

وكــذلــك فــإّن مــن السّـــــــبحات املجــّللة أيــًضا ذكــر خــاتــم الــنّبينّي وأمــثال تــلك اإلطــالقــات، الّـــتي يــعّد كــشفها مــن 
أعـظم األمـور لـدى هـؤالء الـهمج الـرّعـاع، الّــذيـن ظـّل جـميعهم مـحتجبني بهـذه الـحجبات املحـدودة والسّــــــبحات 



املجــّللة الــعظيمة، أمــا ســمعوا نــغمة طــير الــهويّــة الــقائــل: إنّــي تــزّوجــت بــألــف فــاطــمة، كــّل واحــدة مــنهّن كــانــت 
بــنت محــّمد بــن عــبد اهلل خــاتــم الــنّبينّي.  فــانــظروا اآلن كــم مــن األســرار مســتورة فــي ســرادق الــعلم اإللــهيّ، 
وكــم مــن جــواهــر عــلمه مــكنونــة فــي خــزائــن الــعصمة، حــتّى تــوقــن بــأنَّ صــنعه لــم يــكن لــه بــدايــة ولــن يــكون لــه 
نــهايــة.  وبــأنَّ فــضاء قــضائــة أعــظم مــن أن يحــّدد بــالــبيان، أو تــطويــه طــيور األفــئدة.  وأنَّ تــقديــراتــه الــقدريّــة 
أكــــبر مــــن أن تــــنتهي بــــإدراك نــــفس خــــلقه مــــوجــــود مــــن األّول الّـــــذي ال أّول لــــه إلــــى اآلخــــر الّـــــذي ال آخــــر لــــه.  
ومــظاهــر جــمالــه لــم يــعرف لــها مــن بــدايــة، وســتستمّر إلــى نــهايــة مــا ال نــهايــة لــه.  فــفّكر اآلن فــي هــذا الــبيان 

وتأّمل كيف يصدق حكمه على جميع هاته الطّلعات.

وكـذلـك فـأدرك نـغمة الجـمال األزلـيّ حسـني بـن عـليّ حـيث يـقول لسـلمان مـا مـضمونـه: إنّـي كـنت مـع ألـف آدم، 
واملــّدة الــفاصــلة بــني كــّل آدم وآدم خــمسون ألــف ســنة.  وقــد عــرضــت عــلى كــّل مــنهم واليــة أبــي.  ثــمَّ يــذكــر مــن 
الــتّفاصــيل حــتّى يــقول: إنّــي خــضت ألــف مــوقــعة فــي ســبيل اهلل بــحيث أنَّ أصــغر مــوقــعة وأقــّلها كــانــت مــثل 
غـــزوة خـــيبر الّـــتي حـــارب فـــيها أبـــي وجـــاهـــد ضـــّد الـــكفار فَـــِكدَّ نـــفسك اآلن وأجهـــدهـــا حـــتّى تـــفهم مـــن هـــاتـــني 

الّروايتني أسرار كّل من الختم والرّجع والّصنع اّلذي ال أّوليّة له وال آخريّة.

فـالـخالصـة يـا حـبيبي أنَّ نـغمة الـالّهـوت مـقدسـة عـن أن تحـّد بحـدود سـمع أهـل الـنّاسـوت وإدراكـاتـهم وأنّـَى 
لــنملة الــوجــود أن تــطرق بــقدمــها فــي ســاحــة املــعبود.  مــع ذلــك فــالــنّفوس الــّضعيفة بســبب عــدم اإلدراك تــنكر 
هـذه الـبيانـات املـعضلة وتـنفي أمـثال هـذه األحـاديـث. بـلى ال يـعرف ذلـك إال أولـو األلـباب.  قـل هـو الـختم الّـذي 
لــيس لــه خــتم فــي اإلبــداع، وال بــدء لــه فــي االخــتراع.  إذًا يــا مــأل األرض فــي ظــهورات الــبدء تجــّليات الــختم 

تشهدون.

يـا لـلعجب الشّـــــديـد مـن أنَّ هـؤالء الـقوم يـتمّسكون فـي بـعض املـراتـب الّـتي تـطابـق مـيولـهم وأهـواءهـم بـأيّـة مـنزلـة 
فـي الـفرقـان، أو حـديـث مـن أحـاديـث أولـي اإليـقان.  وفـي بـعض املـراتـب الّـتي تـغايـر أهـواءهـم يـعرضـون بـاملـرّة 
﴿أَفَـتُؤْمِـــنُوَن بِــبَْعِض الْـِكتَاِب َوتَـْكفُُروَن بِــبَْعٍض﴾ مـا لـكم كـيف تـحكمون مـا ال تـشعرون.  مـثل ذلـك مـا أنـزلـه ربّ 
الــعاملــني فــي الــكتاب املــبني بــعد أن ذكــر الــختميّة فــي قــولــه تــعالــى: ﴿َولَـــِكن رَّسُـــــــوَل اهللِ َوخَـــاتَــَم الــنَِّبيِّنَي﴾ وعــد 
جـميع الـنّاس بـلقائـه، كـما تشهـد بـذلـك آيـات الـكتاب الـّدالّـة عـلى لـقاء مـليك الـبقاء، مـّما قـد ذكـرنـا بـعًضا مـنها.  
واهلل األحـد شـاهـد عـلى هـذا الـقول بـأنّـه لـم يـذكـر فـي الـفرقـان أمـر أعـظم مـن الـّلقاء، وال أصـرح مـنه.  فـهنيئًا 

ملن فاز به في يوم أعرض عنه أكثر النّاس كما أنتم تشهدون.

ومـــع ذلـــك صـــاروا مـــعرضـــني بـــالـــحكم األول عـــن األمـــر الـــثّانـــي بـــالـــرّغـــم مـــن أنَّ حـــكم الـــّلقاء فـــي يـــوم الـــقيامـــة 
مـنصوص فـي الـكتاب.  ولـقد ثـبت وتـحّقق بـالـّدالئـل الـواضـحة أنَّ املـقصود مـن الـقيامـة هـو قـيام مظهـره عـلى 
أمــــره.  وكــــذلــــك املــــقصود مــــن الــــّلقاء لــــقاء جــــمالــــه فــــي هــــيكل ظــــهوره.  إذ أنّــــه ال تــــدركــــه األبــــصار وهــــو يــــدرك 
األبصار.  وبالرّغم من جميع هذه املطالب الثّابتة والبيانات الواضحة قد تمّسكوا بذكر الختم من حيث ال

يـشعرون.  وظـّلوا مـحتجبني بـاملـرّة عـن مـوجـد الـختم والـبدء فـي يـوم لـقائـه. ﴿َولَـْو يُـؤَاخِـــذُ اهللُ الـنَّاَس بِــَما َكسَـــــبُوا 
ى﴾ وبــصرف الــنّظر عــن هــذه املــراتــب، لــو كــان  ــَسمًّ ــرُهُـــْم إِلَــى أَجَـــــٍل مّـُ ـٍة َولَــِكن يُــؤَخّـِ مَـــا تَــرََك عَـــَلى ظَهْـــرِهَـــا مِـــن َدابّـَ
هـؤالء الـقوم قـد ذاقـوا قـطرة مـن الـعني الـّلطيفة عـني يـفعل مـا يـشاء ويـحكم مـا يـريـد ملـا كـانـوا يـعترضـون أبـًدا 
عـلى محـّل األمـر بـمثل هـذه االعـتراضـات غـير املـرضـية. - األمـر والـقول والـفعل فـي قـبضة قـدرتـه. كـّل شـيء 



فـي قـبضة قـدرتـه أسـير.  وإّن ذلـك عـليه سهـل يـسير.  فـاعـل ملـا يـريـد وعـامـل بـما يـشاء.  مـن قـال لِـَم وبِــَم فـقد 
كـفر. ولـو أّن هـؤالء الـعباد يـشعرون قـليالً بـما ارتـكبوا ليَهـلُكنَّ فـي الـحني ولـيَقذفُـنَّ أنـفسهم بـأيـديـهم إلـى الـنّار 
ا يَـفَْعُل﴾ ومـع وجـود هـذه الـبيانـات كـيف  الّـتي هـي مـقرّهـم ومـرجـعهم.  أمـا سـمعوا قـولـه تـعالـى: ﴿ال يُـْسئَُل عَــمَّ

يقدر املرء أن يتجاسر ويسأله ويشتغل بزخارف القول.

ســبحان اهلل قــد بــلغ جهــل الــعباد وعــدم عــرفــانــهم إلــى حــّد ومــقام أصــبحوا فــيه مــقبلني إلــى عــلمهم وإرادتــهم، 
ومـــعرضـــني عـــن عـــلم الـــحّق وإرادتـــه جـــلَّ وعـــزّ.  فـــأنـــصفوا اآلن لـــو يـــكون هـــؤالء الـــعباد مـــوقـــنني بهـــذه الـــكلمات 
الــّدّريّــة، واإلشــارات الــقدســيّة، ويــعتقدون أنَّ الــحّق يــفعل مــا يــشاء كــيف بــعدئــذ يتشــبّثون بهــذه الــزّخــارف مــن 
الــقول ويــتمّسكون بــها بــل إنّــهم كــانــوا يــقّرون بــأرواحــهم كــّل مــا يــقولــه ويــذعــنون لــه.  قــسًما بــاهلل لــو لــم تســبق 
الـــتّقديـــرات املـــقّدرة والـــحكم الـــقدريّـــة ألهـــلكت األرُض جـــميع هـــؤالء الـــعباد ولـــكن يـــؤخّــــر ذلـــك إلـــى مـــيقات يـــوم 

معلوم.

الـخالصـة قـد انـقضى ألـف سـنة ومـايـتان وثـمانـون مـن الـّسنني مـن ظـهور نـقطة الـفرقـان، وجـميع هـؤالء الـهمج 
الـرّعـاع يـتلون الـفرقـان فـي كـّل صـباح، ومـا فـازوا لـآلن بحـرف مـن املـقصود مـنه، وهـم يـقرأون ويـكّررون بـعض 
اآليــات الــّصريــحة فــي الــّداللــة عــلى املــطالــب الــقدســيّة، وعــلى مــظاهــر الــعزّ الــّصمدانــيّة. ومــع ذلــك لــم يــدركــوا 
شـيئًا مـنها بـل إنّـهم عجـزوا عـن أن يـدركـوا فـي كـّل تـلك املـّدة، أنَّ املـقصود مـن تـالوة الـكتب وقـراءة الـّصحف 
فـي كـّل عـصر، هـو إلدراك مـعانـيها والـبلوغ إلـى مـعارج أسـرارهـا.  وإال فـالـتاّلوة بـال مـعرفـة لـيس مـنها الـبتّة 

فائدة كّليّة. 
ولــقد حــدث أن حــضر شــخص ذات يــوم عــند هــذا الــفقير إلــى بحــر املــعانــي، وجــاء فــي ســياق الحــديــث مــعه 
ذكـر عـالئـم الـقيامـة والحشـر والنّشـر والـحساب.  فـأصـّر وألـحّ عـلى االسـتفهام مـنّا كـيف تـم حـساب الـخالئـق 
فــي الــظّهور الــبديــع مــع أنّــه لــم يــطّلع عــليه أحــد.  فــألــقينا عــليه حــينئذ بــعًضا مــن الــّصور الــعلميّة والــّشؤونــات 
الــحكميّة عــلى قــدر إدراك الــّسامــع وفــهمه.  ثــمَّ قــلنا لــه بــعد ذلــك، أفــي كــّل تــلك املــّدة لَــْم تــتل الــقرآن؟ وألَــم تــر 
اآليـــة املـــباركـــة الّـــتي تـــقول: ﴿فَـــيَْومَـــِئٍذ ال يُـــْسأَُل عَــــن ذَنـــِبِه إِنـــٌس واَل جَــــــانٌّ﴾؟  وألـــم تـــلتفت إلـــى أنَّ املـــقصود مـــن 
مــعنى الــّسؤال لــيس كــما أدركــتموه؟ بــل إنَّ الــّسؤال لــيس بــالــّلسان وال بــالــبيان كــما تــشعر بــه وتــدّل عــليه هــذه 

اآلية.  ألنّه يقول بعدها: ﴿يُْعرَُف امْلُْجرُِموَن ِبِسيَماُهْم فَيُؤَْخذُ ِبالنََّواِصي َواألَْقَدامِ﴾.

إذن بهـذا يـكون حـساب الـخالئـق مـن سـيماهـم، وظـهور كـفر الجـميع وإيـمانـهم وعـصيانـهم مـن وجـوهـهم، مـثل 
مـا هـو مـشهود الـيوم مـن مـعرفـة أهـل الـّضاللـة بـسيماهـم، وتـمييزهـم بـها عـن أصـحاب الهـدايـة.  فـلو أنَّ هـؤالء 
الـــعباد يـــمعنون الـــنّظر فـــي آيـــات الـــكتاب خـــالـــًصا لـــوجـــه اهلل وطـــلبًا لـــرضـــائـــه لِـــيُْدرِكـــون مـــنها الـــبتّة جـــميع مـــا 
يـــطلبونـــه بـــدرجـــة أنّـــهم يـــدركـــون مـــن آيـــاتـــه ظـــاهـــرًا مـــكشوفًـــا كـــّل األمـــور الـــواقـــعة فـــي هـــذا الـــظّهور مـــن الـــكّليّ 
والجــزئــيّ، حــتّى خــروج مــظاهــر األســماء والــّصفات مــن األوطــان، وإعــراض املــّلة وإغــماض الــّدولــة، وســكون 
مظهــــر الــــكّليّة واســــتقراره فــــي األرض املــــعلومــــة املــــخصوصــــة.  ولــــكن ال يــــعرف ذلــــك إالّ أولــــو األلــــباب.  أخــــِتم 
الـقول بـما نـزّل عـلى محـّمد مـن قـبُل لـيكون خـتامـه املـسك الّــذي يهـدي الـنّاس إلـى رضـوان قـدس مـنير.  قـال 
ـــــالَمِ عِـــندَ  ـــــالمِ ويَهـدي مَــْن يَـَشاُء إلـى صِــــــــرَاٍط مُّسْــــــتَقيمٍ﴾. ﴿لَــُهْم َداُر السّـَ وقـولـه الـحّق: ﴿واهللُ يَـْدعُــوا إلـى داِر السّـَ

َربِِّهْم َوُهَو َولِيُُّهْم ِبَما َكانُواْ يَْعَمُلوَن﴾.  ليسبق هذا الفضل على العالم، والحمد هلل رّب العاملني.



لـقد كـّررنـا الـبيان فـي كـّل مـطلب لـعلَّ يـأخـذ كـّل امـرئ مـن الشّـــــريـف والـوضـيع حـظّه ونـصيبه مـن هـذه الـبيانـات 
عـلى قـدره واسـتعداده.  وإذا مـا عجـز إنـسان عـن إدراك بـياٍن، فـإنّـه يـدرك مـقصوده مـن بـيان آخـر لـيعلم كـلّ 

أناس مشربهم.

قــسًما بــاهلل إنَّ لهــذه الحــمامــة الــتّرابــيّة نــغمات غــير هــاتــه الــنّغمات، ولــها رمــوز غــير هــذه الــبيانــات، كــّل نــكتة 
مـنها مـقّدسـة عـّما سـبق بـيانـه وجـرى بـه الـقلم.  فلتحـّدد املـشيئة اإللـهيّة الـوقـت الّـذي فـيه تـبرز عـرائـس املـعانـي 
مـن الـقصر الـّروحـانـيّ بـغير حـجاب، وتخـطو بـقدم الـظّهور فـي سـاحـة الـقدم. ومـا مـن أمـر إالّ بـعد إذنـه، ومـا 
مـــن قـــدرة إالّ بـــحولـــه وقـــّوتـــه، ومـــا مـــن إلـــه إال هـــو لـــه الخـــلق واألمـــر، وكـــّل بـــأمـــره يـــنطقون ومـــن أســـرار الـــّروح 

يتكّلمون.

لـقد سـبق أن بـيّنّا مـن قـبل أنَّ لـلّشموس املشـرقـة مـن املـشارق اإللـهيّة مـقامـني، أحـدهـما مـقام الـتّوحـيد ورتـبة 
ـنُْهْم﴾.  وثـانـيهما مـقام الـتّفضيل ومـقام عـالـم  ُق بَـنْيَ أَحَــــٍد مّـِ الـتّفريـد كـما سـبقت اإلشـارة إلـيه مـن قـبل ﴿الَ نُـفَرِّ
الخــلق ورتــبة الحــدودات البشــريّــة، فــفي هــذا املــقام لــكّل واحــد مــنهم هــيكل مــعنّي، وأمــر مــقّرر، وظــهور مــقّدر، 
وحــدود مــخصوصــة.  بــمثل مــا إنَّ كــّل واحــد مــنهم مــوســوم بــاســم، ومــوصــوف بــوصــف، ومــأمــور بــأمــر بــديــع، 
ـنُْهم مّـَـن كَـــلََّم اهللُّ َورَفَـعَ بَـْعَضُهْم َدرَجَــــاتٍ  ْلنَا بَـْعَضُهْم عَــَلى بَـْعٍض مّـِ وشـرع جـديـد، كـما يـقول: ﴿تِــْلَك الـرُّسُــــــُل فَـضَّ
ـْدنَــاهُ بِـــُروحِ الْــُقُدِس﴾ . وبــالــنّظر الخــتالف هــذه املــراتــب واملــقامــات تظهــر  َوآتَــيْنَا عِـــيَسى ابْــَن مَـــْريَــَم الْــبَيِّنَاِت َوأَيّـَ
بـيانـاٌت وكـلماٌت مـختلفٌة مـن تـلك الـينابـيع لـلعلوم السّــــــبحانـيّة.  وإالّ فـي الـحقيقة تـعتبر جـميعها لـدى الـعارفـني 
بــمعضالت املــسائــل اإللــهيّة فــي حــكم كــلمة واحــدة.  وملــا لَــْم يــطّلعْ أكــثر الــنّاس عــلى املــقامــات املــذكــورة، لهــذا 

يضطربون، ويتزلزلون من الكلمات املختلفة الّصادرة من تلك الهياكل املتّحدة.

إذن أصـبح مـعلومًــا أزالً وأبـًدا، أنَّ جـميع هـذه االخـتالفـات فـي الـكلمات هـي مـن اخـتالفـات املـقامـات.  ولهـذا 
أُطْـــلِقت وال تــــزال تــــطلق عــــلى جــــواهــــر الــــوجــــود هــــؤالء فــــي مــــقام الــــتّوحــــيد وعــــلو التّجــــريــــد، صــــفات الــــّربــــوبــــيّة، 
واأللــوهــيّة، واألحــديّــة الــّصرفــة، والــهويّــة الــبحتة، ألّن جــميعهم ســاكــنون عــلى عــرش ظــهور اهلل، وواقــفون عــلى 
كـرسـيّ بـطون اهلل، أعـني أنَّ ظـهور اهلل ظـاهـٌر بـظهورهـم، وجـماَل اهلل مشـرٌق مـن وجـوهـهم.  لهـذا قـد ظهـرت 

نغمات الّربوبيّة من هذه الهياكل األحديّة.

ولـــكن فـــي املـــقام الـــثّانـــي الّــــذي هـــو مـــقام الـــتّمييز والـــتّفضيل والتّحـــديـــد ومـــقام اإلشـــارات والـــّدالالت املـــلكيّة، 
تظهـــر مـــنهم الـــعبوديّـــة الـــّصرفـــة، والـــفقر الـــبحت، والـــفناء الـــباّت كـــما يـــقول: إنّـــي عـــبد اهلل، ومـــا أنـــا إالّ بشـــر 

مثلكم.

فــأدرك مــن هــذه الــبيانــات املــثبوتــة املــحّققة مــسائــلك الّــتي قــد ســألــت عــنها، حــتّى تــكون راســًخا فــي ديــن اهلل 
غير متزلزل من اختالفات بيانات األنبياء واألصفياء.

وإذا مــا ســمع مــن املــظاهــر الــجامــعة: أنّــي أنــا اهلل، فــهو حــّق وال ريــب فــيه.  إذ قــد ثــبت مــرارًا أنَّ بــظهورهــم 
وبـــصفاتـــهم وبـــأســـمائـــهم، يظهـــر فـــي األرض ظـــهور اهلل واســـم اهلل وصـــفة اهلل.  ولهـــذا يـــقول: ﴿َومَـــا رَمَـــيَْت إِذْ 
ـَما يُــبَايِــُعوَن اهللَّ﴾ . وإذا مــا تــغنّوا بــنغمة: إنّــي  رَمَــيَْت َولَــِكنَّ اهللَّ رَمَــى﴾ وكــذلــك يــقول: ﴿إِنَّ الّــذيــَن يُــبَايِــُعونَــَك إِنّـَ



ــن رِّجَـــــالِــُكْم َولَــِكن رَّسُــــــولَ  ــا كَــــاَن محــّمٌد أَبَــا أَحَـــــٍد مّـِ رســول اهلل، فــإنّــه أيــًضا صــحيح وال شــّك فــيه كــما يــقول: ﴿مّـَ
اهللِّ﴾.  وفي هذا املقام هم جميًعا مرسلون من لدن ذاك الّسلطان الحقيقيّ والكينونة األزليّة.

وإذا مــا نــادى كــّل واحــد مــنهم بــنداء: أنــا خــاتــم الــنّبينّي، فــهو أيــًضا حــّق وال ســبيل إلــى الــّريــب فــيه وال طــريــق 
إلــــى الشّـــــــــبهة.  ألّن الجــــميع حــــكمهم حــــكم ذات واحــــدة، ونــــفس واحــــدة، وروح واحــــدة، وجســــد واحــــد، وأمــــر 
واحــــد.  وكــــّلهم مظهــــر الــــبدئــــيّة والــــختميّة، واألولــــيّة واآلخــــريّــــة والــــظّاهــــريّــــة والــــباطــــنيّة لــــروح األرواح الــــحقيقيّ 

وساذج الّسواذج األزليّ.

ولــــو يــــقولــــون: نــــحن عــــباد اهلل، فــــإّن هــــذا أيــــًضا ثــــابــــت وظــــاهــــر، حــــيث قــــد ظهــــروا فــــي الــــظّاهــــر بــــمنتهى رتــــبة 
الــعبوديّــة.  تــلك الــعبوديّــة الّـــتي ال يســتطيع أحــد فــي اإلمــكان أن يظهــر بــنحٍو مــنها.  لــذلــك قــد ظهــرت أذكــار 
الــّربــوبــيّة واأللــوهــيّة مــن جــواهــر الــوجــود هــؤالء فــي حــني اســتغراقــهم فــي بــحار الــقدس الــّصمدّي، وارتــقائــهم 
إلـى مـعارج املـعانـي للسّـــــلطان الـحقيقيّ.  وإذا مـا نـظر بـعني الـتّدقـيق، يـرى أنّـهم فـي هـذه الـرّتـبة قـد اعـتبروا 
أنــفسهم فــي مــنتهى الــعدم والــفناء أمــام الــوجــود املــطلق، والــبقاء الــّصرف حــتّى كــأنّــهم عــّدوا أنــفسهم عــدمًـــا 
صـرفًـا، وجـعلوا ذكـرهـم فـي تـلك الـّساحـة شِـــــركًـــا.  ألّن مـطلق الـذّكـر فـي هـذا املـقام دلـيل عـلى الـوجـود والـبقاء.  
وإّن هـذا َلخـطأ كـبير عـند الـواصـلني، فـكيف بِـذكـر الـغير أو اشـتغال الـقلب والـّلسان والـفؤاد والـّروح بـغير ذكـر 

املحبوب، أو مالحظة العني غير جماله، أو إصغاء األذن لغير نغمته، أو مشي الرّجل في غير سبيله.

ولـقد هـبّت نـسمة اهلل فـي هـذا الـزّمـان وأحـاطـت روح اهلل مـن فـي اإلمـكان، فـامـتنع الـقلم عـن الحـركـة، وتـوقّــف 
الّلسان عن البيان.

والــخالصــة أنّــه بــالــنّظر إلــى هــذا املــقام قــد ظهــر مــنهم ذكــر الــّربــوبــيّة وأمــثالــها.  وفــي مــقام الــرّســالــة أظهــروا 
الــرّســالــة، وهــكذا فــي كــّل مــقام جــاءوا بــذكــر حســب اقــتضائــه، ونســبوا كــّل هــذه األذكــار إلــى أنــفسهم، فــهي 
أذكـار مـن عـالـم األمـر إلـى عـالـم الخـلق، ومـن عـوالـم الـّربـوبـيّة إلـى الـعوالـم املـلكيّة، لهـذا فـمهما يـقولـون، ومـهما 
يــذكــرون، مــن األلــوهــيّة والــّربــوبــيّة، والــنّبّوة والــرّســالــة، أو الــواليــة واإلمــامــة، والــعبوديّــة، كــّله حــّق وال شــبهة فــيه.  
إذن يــــجب الــــتّفّكر فــــي هــــذه الــــبيانــــات الّــــتي اســــتدلــــلنا بــــها حــــتّى ال يــــضطرب أحــــد بــــعدهــــا، وال يــــتزلــــزل مــــن 

االختالفات في أقوال املظاهر الغيبيّة، واملطالع القدسيّة.

واملـقصود أنّـه يـجب الـتّفّكر فـي كـلمات شـموس الـحقيقة حـتّى إذا لـم تـدرك وتـعرف يـحب االسـتفهام والـّسؤال 
عــنها مــن الــواقــفني عــلى مــخازن الــعلم حــتّى يــبيّنوهــا ويــوضّــــــــــحوهــا، ويــرفــعوا اإلشــكال عــنها.  ألنّــهم يفسّــــــرون 
الـكلمات الـقدسـيّة بـعقولـهم الـقاصـرة، وإذا لـم يجـدوهـا مـطابـقة ألهـوائـهم ومـا فـي أنـفسهم، يـقومـون عـلى الـرّدّ 
واالعـتراض.  وهـكذا حـال عـلماء الـعصر وفـقهائـه فـي هـذا الـيوم. مـن أولـئك الّـذيـن يجـلسون عـلى مـسند الـعلم 
والـــفضل، ويَـــعتَبرون الجهـــل عـــلًما، ويـــسّمون الـــظّلم عـــدالً، فـــإنّـــهم لـــو يـــسألـــون شـــمس الـــحقيقة عـــن مـــجعوالت 
أفـكارهـم، ولـو إنّـهم يـسمعون مـنها جـوابًـا غـير مـطابـق ملـا فـهموه، أو ملـا أدركـوه مـن الـكتاب بـأنـفسهم، فـإنّـهم 

البتّة ينفون العلم عن معدن العلم ومنبعه، كما وقع هذا في كّل األزمان.



مــثالً مــذكــور فــي الــّسؤال عــن األهِـــلَّة ملّـا ســئلوا محــّمًدا ســيّد الــوجــود وأجــابــهم حــضرتــه حســب األمــر اإللــهيّ 
بقوله: ﴿ِهيَ َمَواِقيُت لِلنَّاِس﴾ فإنّهم بعد االستماع نفوا عن حضرته صفة العلم.

وُح مِــْن أَمْـِر َربّـِي﴾، فـإنّـه ملّا ذكـر لـهم  ومـثل ذلـك حـدث فـي آيـة الـّروح الّـتي تـقول ﴿َويَـْسئَُلونَـَك عَــِن الـرُّوحِ قُـِل الـرُّ
هـذا الـجواب صـاحـوا جـميًعا مـحتّجني قـائـلني: وا ويـاله مـن جـاهـل ال يـعرف مـا هـي الـّروح، ويـعّد نـفسه عـاملًا 
بـالـعلم الـّلدنـيّ.  والـيوم حـيث أنَّ عـلماء الـعصر يفتخـرون بـاسـم حـضرتـه وقـد رأوا آبـاءهـم مـذعـنني لـه أيـًضا، 
فـــلذلـــك هـــم قـــابـــلون لـــحكمه بـــالـــتّقليد.  وأنـــصفوا لـــو أنّـــهم يـــسمعون الـــيوم مـــثل هـــذا الـــجواب فـــي اإلجـــابـــة عـــن 
أمــثال هــذه املــسائــل.  فــإنّــهم ال بــّد يَــرُدُّون ويــعترضــون ويُــعيدون نــفس كــلمات الــّسابــقني كــما فــعلوا.  مــع أنَّ 
جــواهــر الــوجــود هــؤالء مــقّدســون عــن كــّل هــذه الــعلوم املــجعولــة، ومــنزّهــون عــن جــميع هــذه الــكلمات املحــدودة، 
ومــتعالــون عــن إدراك كــّل مــدرك.  كــّل هــذه الــعلوم تــلقاء ذاك الــعلم كــذب صــرف، وجــميع هــذه اإلدراكــات إفــك 
مـحض.  بـل إنَّ كـّل مـا يظهـر مـن مـعادن الـحكمة اإللـهيّة ومـخازن الـعلم الـّصمدانـي فـهو عـني الـعلم.  وحـديـث 
(الـــعلم نـــقطة كـــثّرهـــا الـــجاهـــلون) دلـــيٌل عـــليه، وحـــديـــث (الـــعلم نـــور يـــقذفـــه اهلل فـــي قـــلب مـــن يـــشاء) مـــثبّت لهـــذا 

البيان.

وخـالصـة الـقول أنّـه ملّا لـم يـدركـوا مـعنى الـعلم، وسَـــــّموا أفـكارهـم الـوهـميّة الـنّاشـئة مـن مـظاهـر الجهـل عـلًما لـذا 
قد ورد منهم على مبدأ العلوم ما قد رأيت وسمعت.

فـــمثالً، إنَّ أحـــًدا مـــن الـــعباد املـــشهور بـــالـــعلم والـــفضل، والّـــذي يـــعّد نـــفسه مـــن صـــناديـــد الـــقوم، قـــد رّد وســـبّ 
جــميع الــعلماء الــرّاشــديــن فــي كــتابــه، كــما هــو مــشهود فــي كــّل مَـــْوقــع مــنه تــلويــًحا وتــصريــًحا.  وملــا كــان هــذا 
الـــعبد قـــد ســـمع كـــثيرًا عـــن ذكـــره، أردت أن أتـــصفّح قـــليالً فـــي رســـائـــله، رغـــم أنَّ هـــذا الـــعبد مـــا كـــان لـــه مـــيل 
لــإلقــبال عــلى الــنّظر فــي كــلمات الــغير ولــن يــكون.  إال أنّــه ملــا ســأل جــمعٌ عــن أحــوالــه واســتفسروا عــنه، لهــذا 

صار لزاًما علينا أن ننظر قليالً في كتبه، ونجيب الّسائلني بعد االطاّلع واملعرفة.

والـخالصـة أنَّ مـؤلـفاتـه بـالـّلغة الـعربـيّة لـم يـتّفق وقـوعـها فـي يـدنـا حـتّى أخـبرنـا شـخص ذات يـوم بـأنّـه يـوجـد فـي 
هـذا الـبلد كـتاب لـه يـسّمى بـإرشـاد الـعواّم.  ولـو أنّـه يُشْـــــتَمُّ مـن هـذا االسـم رائـحة الـكبر والـغرور، حـيث فـرض 
نــفسه عــاملًـا والــنّاس جهــالء.  وفــي الــحقيقة قــد عُـــرِفــت جــميع مــراتــبه مــن اســم هــذا الــكتاب، وثــبت بــأنّــه ســالــك 
ســبيل الــنّفس والــهوى، وســاكــن فــي تــيه الجهــل والــعمى، كــأنّــه نــسي الحــديــث املــشهور الــقائــل: (الــعلم تــمام 
املـعلوم، والـقدرة والـعزّة تـمام الخـلق).  فـمع هـذا طـلبنا الـكتاب، ومـكث عـند هـذا الـعبد أيّـامًـا مـعدودات، وكـأنّـنا 
نــظرنــا فــيه مــرّتــني، وتــصادف فــي املــرّة الــثّانــية أن وقــع نــظرنــا عــلى مــوضــع فــيه حــكايــة مــعراج ســيّد (لــوالك)، 
إشـارة إلـى الحـديـث (لـوالك ملـا خـلقت األفـالك).  فـالحـظنا أنّـه دّون نـحًوا مـن عشـريـن عـْلًما أو يـزيـد، وجـعلها 
شـرطًا ملـعرفـة املـعراج.  وكـذلـك عـرفـنا مـنه بـأنّـه لـو كـانـت نـفس ال تـدرك هـذه الـعلوم حـّق إدراكـها، فـإنّـها ال تـفوز 
بـــمعرفـــة هـــذا األمـــر الـــعالـــي املـــتعالـــي.  ومـــن جـــملة الـــعلوم الّـــتي ذكـــرهـــا، عـــلم الـــفلسفة، وعـــلم الـــكيميا، وعـــلم 

الّسيميا.  وجعل إدراك هذه العلوم الفانية املردودة شرطًا إلدراك العلوم الباقية القدسيّة.

ســـبحان اهلل مـــع هـــذا اإلدراك، كـــم مـــن االعـــتراضـــات والـــتّهم قـــد وردت مـــنه عـــلى هـــياكـــل الـــعلم اإللـــهيّ غـــير 
املــتناهــي؟ فــنعم مــا قــال: "أتــتهُم الّــذيــن جــعلهم اهلل أمــناَء عــلى خــزائــن السّــــــبع الــطّباق"؟ ولــم يــلتفت إلــى هــذه 



املــزخــرفــات مــن األقــوال أحــٌد مــن أهــل الــبصيرة.  إنَّ أمــثال هــذه الــعلوم لــم تــزل وال تــزال مــردودة عــند الــحّق.  
وكــيف يــكون إدراك الــعلوم املــردودة عــند الــعلماء الــحقيقينّي شــرطًـا مــن شــروط إدراك مــعارج املــعراج، مــع أنَّ 
صـــاحـــب املـــعراج مـــا حـــمل حـــرفًـــا مـــن هـــذه الـــعلوم املحـــدودة املـــحجوبـــة! والـــقلب املـــنير، قـــلب ســـيّد لـــوالك كـــان 
مـقّدسًـــــا ومـنزّهًــا عـن جـميع هـذه اإلشـارات فـنعم مـا قـال: كـّل اإلدراكـات محـمولـة عـلى الحـمر الـعرجـاء.  بـينما 
الـــحّق راكـــب عـــلى الـــّريـــح ومـــنطلق كـــالـــّسهم.  فـــواهلل لـــو يـــريـــد إنـــسان إدراك ســـّر املـــعراج أو تـــناول قـــطرة مـــن 
عـرفـان هـذا البحـر، ويـكون لـديـه أيـًضا هـذه الـعلوم، بـمعنى أنَّ مـرآة قـلبه تـكون مـغبرّة مـن نـقوش هـذه الـعلوم، 

رها، حتّى يتجّلى سّر هذا األمر في مرآة قلبه. يجب عليه حتًما أن يُنظِّفها ويُطهِّ

والــيوم يــنهى الــنّاَس عــن تــحصيل هــذه الــعلوم املــنغمسون فــي بحــر الــعلوم الــّصمدانــيّة، والــّساكــنون فــي فُــلك 
الـــحكمة الـــّربّـــانـــيّة.  فـــصدورهـــم  املـــنيرة بحـــمد اهلل مـــنزّهـــة عـــن هـــذه اإلشـــارات، ومـــقّدســـة عـــن تـــلك الـــحجبات.  
ولـــقد حـــرقـــنا الـــحجاب األكـــبر بـــنار مـــحبّة املـــحجوب، ذاك الـــحجاب الّـــذي قـــيل فـــيه – الـــعلم حـــجاب األكـــبر – 
وأقــمنا مــكانــه ســرادقًــا آخــر.  وبهــذا نفتخــر وهلل الحــمد بــأنّــنا أحــرقــنا ســبحات الــجالل بــنار جــمال املــحبوب، 
ولــم نــترك فــي الــقلب والــفؤاد مــحالًّ لــغير املــقصود، ومــا كــنّا مــتمّسكني بــعلم غــير عــلمه، وال متشــبّثني بــمعلوم 

غير تجّلي أنواره.

والـخالصـة إنّـي تـعّجبت كـثيرًا، حـيث لـم أَر فـي أقـوالـه هـذه إالّ أنّـه يـريـد أن يـعرف الـنّاس بـأّن لـديـه جـميع هـذه 
الـعلوم ومـع ذلـك أقـسم بـاهلل بـأنّـه مـا مـّر عـليه نـسيم مـن ريـاض الـعلم اإللـهيّ، ومـا اطّلع عـلى حـرف مـن أسـرار 
الــــحكمة الــــّربّــــانــــيّة، بــــل لــــو يــــقال لــــه مــــعنى الــــعلم لــــيضطرب حــــتًما، ولــــيندّك جــــبل وجــــوده.  ومــــع هــــذه األقــــوال 

الّسخيفة اّلتي ال معنى لها، كم اّدعى من االّدعاءآت الزّائدة عن الحّد.

ســبحان اهلل كــم أتــعّجب مــن أنــاس مــلتفنّي حــولــه، وتــابــعني ملــثل هــذا الــّشخص، حــيث قــنعوا بــالــتّراب وأقــبلوا 
إلـــيه، وأعـــرضـــوا عـــن رّب األربـــاب، واكـــتفوا بـــنعيق الـــغراب عـــن نـــغمة الـــبلبل، وقـــنعوا بـــمنظر غـــراب الـــبني عـــن 
جــمال الــورد.  وعــالوة عــلى ذلــك، كــم الحــظنا مــن أشــياء أخــرى مــن الــكلمات املــجعولــة فــي هــذا الــكتاب.  فــي 
الــحقيقة إنّــه مَلِــن الــظّلم أن يــنشغل الــقلم بتحــريــر ذكــر تــلك املــطالــب أو يُــصرف الــوقــت فــيها، ولــكن إذا ُوجــد 

املحّك يُعرف الحّق من الباطل، والنّور من الظّلمة، والّشمس من الظّّل.
ومــــن جــــملة الــــعلوم الّــــتي يــــّدعــــيها هــــذا الــــّشخص صــــنعة الــــكيميا.  وإنّــــني ألتــــوق أن يــــطلب مــــنه ســــلطان أو 
شـخص مـقتدٌر ظـهوَر هـذا الـعلم مـن عـالـم الـّلفظ إلـى عـالـم الـّشهود، ومـن حـيّز الـقول إلـى حـيّز الـفعل.  وهـذا 
الــعاري عــن الــعلم الــفانــي، مــع كــونــه مــا اّدعــى أمــثال هــذه الــعلوم، وال اعــتبر وجــودهــا دلــيالً عــلى الــعلم، أو 
فُـْقَدانَـها عـّلة للجهـل، فـإنّـي أتحـّدى هـذا الـرّجـل فـي هـذه الـفقرة، حـتّى يـتّضح الـّصدق مـن الـكذب.  ولـكن مـا 
الــفائــدة وأنــا لــم أَر مــن أنــاس هــذا الــزّمــان إالّ جــرح الــّسنان، ولــم أذق شــيئًا مــنهم غــير الــّسّم الــقاتــل.  وإلــى 

اآلن ال يزال أثر الحديد باقيًا في عنقي، وعالئم التّعذيب ظاهرةً في كّل بدني. 

وأمّـا عـن مـراتـب عـلمه وجهـله، وعـرفـانـه وإيـقانـه، فـقد ورد ذكـرهـا فـي الـكتاب الّـذي مـا فـرّط فـيه مـن شـيء، ذلـك 
قـولـه تـعالـى: ﴿إِنَّ َشجَــــرَةَ الـزَّقّـُومِ طََعاُم األَثِـيمِ﴾ ثـمَّ يـتفضل بـذكـر آيـة أخـرى حـتّى يـنتهي بهـذه اآليـة ﴿ذُْق إِنّـَكَ 
أَنــَت الْـــَعِزيــزُ الْـــَكِريــُم﴾ فــانــظر كــيف أّن وصــفه مــذكــور فــي مــحكم الــكتاب بــغايــة الــوضــوح والــّصراحــة.  ومــن 



عـجب هـذا الـّشخص أيـًضا أنّـه يـدعـو نـفسه فـي كـتابـه مـن بـاب خـفض الـجناح، بـأنّـه الـعبد األثـيم.  أثـيم فـي 
الكتاب، وعزيز بني األنعام، وكريم في االسم.

تـفّكر فـي اآليـة املـباركـة، حـتّى يـثبت بـوجـه صـحيح عـلى لـوح قـلبك مـعنى: ﴿واَلَ رَطْـٍب واَلَ يَـابِــٍس إاِلَّ فِــي كِـــتَابٍ 
مّـُـِبنيٍ﴾.  ومـع وجـود هـذا فـقد اعـتقد بـه جـمعٌ، وأعـرضـوا عـن مـوسـى الـعلم والـعدل وتـمّسكوا بـسامـرّي الجهـل.  

وأدبروا عن شمس املعاني املشرقة في الّسماء األزليّة اإللهيّة، واعتبروها على زعمهم كأنّها لم تكن.

وقــصارى الــقول يــا أخــي، إنَّ آللئ الــعلم الــّربّــانــيّ ال تــتناولــها يــد إالّ مــن املــعدن اإللــهيّ.  ورائــحة الــّريــحان 
املــعنوّي ال تســتنشق إالّ مــن حــديــقة األزهــار الــحقيقيّة.  وأوراد عــلوم األحــديّــة ال تــنبت إالّ فــي مــديــنة الــقلوب 

الّصافية. ﴿َواْلبََلُد الطَّيُِّب يَْخُرُج نَبَاتُُه ِبِإذِْن َربِِّه َواّلذي َخبَُث الَ يَْخُرُج إاِلَّ نَِكًدا﴾.

وملّـا كـان مـن املـفهوم أنَّ تـغنّيات ورقـاء الـهويّـة ال يـدركـها أحـد إالّ مـن أهـلها، لهـذا يـجب ويـلزم عـلى كـّل نـفس 
أن تــعرض مــشكالت املــسائــل اإللــهيّة، ومــعضالت إشــارات املــطالــع الــقدســيّة عــلى أصــحاب األفــئدة املــنيرة، 
وحــملة أســرار األحــديّــة، حــتّى تحــّل املــسائــل بــالــتّأيــيدات الــّربّــانــيّة، والــفيوضــات اإللــهيّة.  ال بــتأيــيدات الــعلوم 

االكتسابيّة ﴿فَاْسأَُلواْ أَْهَل الذِّْكِر إِن ُكنتُْم الَ تَْعَلُموَن﴾.

ولــكن يــا أخــي، إنَّ الــّشخص املــجاهــد الّــذي أراد أن يخــطو بــقدم الــطّلب والسّــــــلوك فــي ســبيل مــعرفــة ســلطان 
الــقدم، يــجب عــليه فــي بــدايــة األمــر، أن يــجعل الــقلب الّـــذي هــو محــّل ظــهور تجــّلي األســرار الــغيبيّة اإللــهيّة، 
مطهّــــرًا ومــنزّهًـــا عــن كــّل غــبرة مــظلمة مــن غــبار الــعلوم االكــتسابــيّة، وإشــارات املــظاهــر الــّشيطانــيّة.  ويــجعل 
الـّصدر الّـذي هـو سـريـر ورود وجـلوس مـحبّة املـحبوب األزلـيّ لـطيفًا ونـظيفًا.  وكـذلـك يـقّدس الـقلب عـن كـّل مـا 
يـتعّلق بـاملـاء والـطنّي.  يـعني أن يـجعله مـقّدسًــــــا عـن جـميع الـنّقوش الشّــــــبحيّة والـّصور الـظّّليّة، بـدرجـة ال يـبقى 
فـي الـقلب آثـار لـلحّب والـبغض، كـيال يـميل بـه الـحّب عـن جـهة أو يـمنعه الـبغض عـن جـهة بـال دلـيل.  وذلـك كـما 
مـنع الـيوم أكـثر الـنّاس لهـذيـن الـوجهـني عـن الـوجـه الـباقـي، وعـن حـضرة صـاحـب املـعانـي، وأصـبحوا يـرتـعون 
بـــال راع فـــي صـــحارى الـــّضاللـــة والـــنّسيان.  ويـــجب عـــلى الـــّسالـــك فـــي كـــّل حـــني أن يـــتوكّــــل عـــلى الـــحّق، وأن 
يـعرض عـن الخـلق ويـنقطع عـن عـالـم الـتّراب، ويـتمّسك بـرّب األربـاب.  وال يـرجّــــح نـفسه عـلى أحـد، ويـمحو عـن 
لـوح قـلبه االفـتخار واالسـتكبار، ويـأخـذ نـفسه بـالـّصبر واالصـطبار، ويتّخـذ الـّصمت لـه شـعارًا.  ويـحترز عـن 
الـتّكّلم بـما ال فـائـدة فـيه، ألّن الـّلسان نـار خـامـدة وكـثرة الـبيان سـّم قـاتـل.  فـالـنّار الـظّاهـرة تحـرق األجـساد، 
ونــــار الــــّلسان تــــكوي األفــــئدة واألرواح.  أثــــر تــــلك الــــنّار يــــفنى بــــعد ســــاعــــة، وأثــــر هــــذه الــــنّار يــــبقى قــــرنًــــا مــــن 

الزّمان.

وعــلى الــّسالــك أن يــعّد الــغيبة ضــاللــة، وأن ال يخــطو بــقدمــه أبــًدا فــي تــلك الــّساحــة، ألّن الــغيبة تطفئ ســراج 
الــقلب املــنير، وتــميت الــحياة مــن الــفؤاد.  يــقنع بــالــقليل، ويــزهــد عــن طــلب الــكثير.  يــعّد مــصاحــبة املــنقطعني 
غـنيمة، والـعزلـة عـن املـتمّسكني بـالـّدنـيا واملـتكبّريـن نـعمة.  يشـتغل فـي األسـحار بـاألذكـار، ويـسعى فـي طـلب 
مـــحبوبـــه بـــتمام الـــهّمة واالقـــتدار.  يحـــرق حـــجاب الـــغفلة بـــنار الـــحّب والـــذّكـــر.  يـــفّر كـــالـــبرق عـــّما ســـوى اهلل.  
يــجود بــنصيب عــلى الــبائســني، وال يــتوقّــف عــن الــعطاء واإلحــسان للمحــرومــني.  يــنظر بــعني الــرّعــايــة لــلحيوان، 
فــكيف بــاإلنــسان، وأهــل الــبيان؟  ال يبخــل بــالــّروح عــن املــحبوب.  وال يــحترز عــن الــحّق خــشية شــماتــة الخــلق.  



ومـــا ال يـــرضـــاه لـــنفسه ال يـــرتـــضيه لـــغيره، وال يـــقول بـــما ال يـــفي بـــه، ويـــعفو عـــن الـــخاطـــئني عـــند كـــمال الـــقدرة 
عـليهم، ويـطلب لـهم املـغفرة ويـصفح عـن الـعاصـني وال يـنظر إلـيهم بـعني الـحقارة، ألّن حـسن الـخاتـمة مـجهول.  
إذ كــم مــن عــاص يــتوفّــق حــنَي املــوت إلــى جــوهــر اإليــمان ويــذوق خــمرة الــبقاء ويســرع إلــى املــأل األعــلى.  وكــم 

من مطيع ومؤمن ينقلب حني ارتقاء الّروح، ويستقّر في أسفل دركات النّيران.

والـــخالصـــة أنَّ املـــقصود مـــن جـــميع هـــذه الـــبيانـــات املـــتقنة واإلشـــارات املـــحكمة هـــو أنّـــه يـــجب عـــلى الـــّسالـــك 
والطّالب أن يعلم ويعتقد بأّن ما سوى اهلل فاٍن، وما دون املعبود معدوم. 

وهـذه الشّـــــرائـط هـي مـن صـفات الـعالـني، وسـجايـا الـّروحـانـينّي، ذكـرت فـي شـرائـط املـجاهـديـن،وسـير الـّسالـكني 
فـي مـناهـج عـلم الـيقني.  وبـعد أن تـتحّقق هـذه املـقامـات فـي الـّسالـك املـنقطع، والـطّالـب الـّصادق يـصدق فـي 
حـــّقه لـــفظ املـــجاهـــد.  وإذا مـــا صـــار مـــؤيّـــًدا بـــعمل: ﴿َوالّـــذيـــَن جَـــــاهَــــُدوا فِـــينَا﴾ فـــال بـــّد أن يســـتبشر بـــبشارة ﴿

َلنَْهِديَنَُّهمْ ُسبَُلنَا﴾

وإذا مــا أُوقــد فــي الــقلب ســراج الــطّلب واملــجاهــدة، والــذّوق والــّشوق، والــعشق والــَولَــه، والجــذب والــحّب، وهــبَّ 
نــسيم املــحبّة مــن شــطر األحــديّــة، تــزول ظــلمة ضــاللــة الــّشّك والــّريــب، وتــحيط أنــوار الــعلم والــيقني بــكّل أركــان 
الـوجـود.  فـفي ذلـك الـحني يـطلع الـبشير املـعنوي كـالـّصبح الـّصادق، مـن املـديـنة اإللـهيّة بـالـبشارة الـّروحـانـيّة، 
ويسـتيقظ الـقلب والـنّفس والـّروح مـن نـوم الـغفلة بـصوِر املـعرفـة، ويُـمنح حـياة جـديـدة بـديـعة بـتأيـيدات وعـنايـات 
مـــن روح الـــقدس الـــّصمدانـــيّ، بـــحيث يـــرى نـــفسه صـــاحـــب بـــصر جـــديـــد، وســـمع بـــديـــع، وقـــلب وفـــؤاد جـــديـــد.  
ويـرى اآليـات الـواضـحة فـي اآلفـاق، والـحقائـق املسـتورة فـي األنـفس.  ويـشاهـد بـعني اهلل الـبديـعة فـي كـّل ذرّة 
بـابًـا مـفتوحًــــا لـلوصـول إلـى مـراتـب عـني الـيقني، وحـّق الـيقني ونـور الـيقني.  ويـالحـظ فـي جـميع األشـياء أسـرار 

تجّلي الوحدانيّة، وآثار الظّهور الّصمدانيّة.

قـــسًما بـــاهلل لـــو وصـــل الـــّسالـــك فـــي ســـبيل الهـــدى، والـــطّالـــب ملـــعارج الـــتّقى، إلـــى هـــذا املـــقام األرفـــع األعـــلى، 
السـتنشق رائـحة الـحّق مـن مـسافـات بـعيدة، وألدرك صـبح الهـدايـة الـنّورانـيّ مـن مشـرق كـّل شـيء، ولـَدلّـَه كـلّ 
ذرّة عــلى املــحبوب.  وهــداه كــّل شــيء إلــى املــطلوب، والســتطاع أن يــميّز الــحّق مــن الــباطــل، ويــفّرق بــينهما، 
كــما يــفّرق بــني الــظّّل والــّشمس.  فــمثالً لــو هــبَّ نــسيُم الــحّق عــن مشــرق اإلبــداع وهــو فــي مــغرب االخــتراع، 
الســـتنشق حـــتًما شـــذى عـــبيره.  وكـــذلـــك يـــميّز جـــميع آثـــار الـــحّق مـــن كـــلمات بـــديـــعة، وأعـــمال مـــنيعة، وأفـــعال 
بــاهــرة، عــن أفــعال وأعــمال وآثــار مــا ســواه، كــما يــميّز أهــُل الــّلؤلــِؤ الــّلؤلــؤةَ مــن الحجــر، وكــما يــميز اإلنــسان 
الــّربــيعَ مــن الخــريــف، والحــرارة مــن الــبرودة.  وإذا مــا تطهّــــر مــشام الــّروح مــن زكــام الــكون واإلمــكان، لــوجــد 
الـّسالـك حـتًما رائـحة املـحبوب مـن مـنازل بـعيدة، ولـَورََد مـن أثـر تـلك الـرّائـحة إلـى مـصر اإليـقان لـحضرة املـنّان 
َولــيشاهــد بــدائــع حــكمة الــحضرة السّــــــبحانــيّة فــي تــلك املــديــنة الــّروحــانــيّة.  ولــسمع جــميع الــعلوم املــكنونــة مــن 
أطــــوار ورقــــة الّشجــــرة لــــتلك املــــديــــنة.  ولــــيسمع مــــن تــــراب تــــلك املــــديــــنة بــــسمعه الــــظّاهــــر والــــباطــــن، التّســــبيح 
والـتّقديـس لـرّب األربـاب.  ولـيشاهـد بـعني رأسـه أسـرار الـرّجـوع واإليـاب.  فـماذا أذكـر مـن اآلثـار والـعالمـات، 
والــظّهورات والتّجــّليات، املــقّدرة فــي تــلك املــديــنة بــأمــر ســلطان األســماء والــّصفات؟ فــيها يــزول الــعطش بــغير 
مــاء.  وتــزداد حــرارة مــحبّة اهلل بــدون نــار.  وفــي كــّل نــبت مســتور حــكمة بــالــغة مــعنويّــة.  وعــلى أغــصان كــلّ 
دوحـِة ورد ألـُف بـلبل نـاطـق بـالجـذب والـولـه.  ومـن أورادهـا الـبديـعة يظهـر سـّر الـنّار املـوسـويّـة.  ومـن نـغماتـها 



الــقدســيّة تــبدو نــغمة روح الــقدس الــعيسويّــة تَهِـــب الــغناء بــغير ذهــب، وتــمنح الــبقاء بــال فــناء.  مــكنون فــي كــلّ 
ورقة منها نعيم، ومخزون في كّل غرفة منها مئة ألف حكمة.

واملـــجاهـــدون فـــي اهلل بـــعد االنـــقطاع عـــّما ســـواه يـــأنـــسون بـــتلك املـــديـــنة بـــحيث ال يـــنفّكون آنًـــا عـــنها يـــسمعون 
الــّدالئــل الــقطعيّة مــن ســنابــل ذاك املــحفل، ويــأخــذون الــبراهــني الــواضــحة مــن جــمال الــورود ونــغمات الــبلبل.  

وهذه املدينة تتجّدد وتتزيّن في رأس كّل ألف سنة، أو ما يقّل عن ذلك أو يزيد.

فــــيا حــــبيبي، يــــجب بــــذل الجهــــد حــــتّى نــــصل إلــــى تــــلك املــــديــــنة، ونــــكشف ســــبحات الــــجالل بــــالــــعنايــــة اإللــــهيّة 
واأللــطاف الــّربّــانــيّة، حــتّى نــفدي أرواحــنا الــخامــدة بــتمام االســتقامــة فــي ســبيل املــحبوب الجــديــد.  ونــعترف 
بــكّل عجــز وانــكسار لــنفوز بهــذا الــفوز. وأمّـــا تــلك املــديــنة فــهي الــكتب اإللــهيّة فــي كــّل عهــد.  فــمثالً فــي عهــد 
مـوسـى كـانـت الـتّوراة، وفـي زمـن عـيسى كـان اإلنـجيل، وفـي عهـد محـّمد رسـول اهلل كـان الـفرقـان.  وفـي هـذا 
الـعصر الـبيان.  وفـي عهـد مـن يـبعثه اهلل كـتابـه الّـذي هـو مـرجـع كـّل الـكتب واملـهيمن عـلى جـميعها.  وفـي هـذه 
املــــدائــــن أرزاق مــــقدرة، ونــــعم بــــاقــــية مــــقّررة، تهــــب الــــغذاء الــــّروحــــانــــيّ، وتــــطعم الــــنّعمة الــــقدمــــيّة، وتــــمنح نــــعمة 
الــتّوحــيد ألهــل التّجــريــد، وتــجود عــلى مــن ال نــصيب لــهم بــنصيب، وتــبذل كــأس الــعلم لــلهائــمني فــي صحــراء 
الجهـل.  وفـي هـذه املـدائـن مخـزون ومـكنون الهـدايـة والـعنايـة، والـعلم واملـعرفـة، واإليـمان واإليـقان لـكّل مـن فـي 

الّسموات واألرض.
فــمثالً كــان الــفرقــان حــصنًا حــصينًا ألمّــة الــرّســول، بــحيث أنَّ كــّل مــن آوى إلــيه فــي زمــانــه بــقي مــحفوظًـا مــن 
رمــي الــّشياطــني، ورمــح املــخالــفني، والــظّنونــات املــجتثّة، واإلشــارات الشّـــــــركــيّة.  ورزق كــذلــك بــالــفواكــه الــطّيّبة 
األحـــديّـــة، وبـــأثـــمار عـــلم الّشجـــرة اإللـــهيّة، وشـــرب مـــن أنـــهار مـــاء املـــعرفـــة غـــيِر اآلسِـــــــن، وتـــذّوق خـــمر أســـرار 
الــتّوحــيد والــتّفريــد.  حــيث أنَّ جــميع مــا تــحتاج إلــيه تــلك األمّـــة مــن أحــكام الــّديــن، وشــريــعة ســيّد املــرســلني، 
ٌ فـي ذاك الـرّضـوان املـبني. وإنّـه لـهو الـحّجة الـباقـية ألهـله مـن بـعد نـقطة الـفرقـان.  إذ أنَّ حـكمه  مـوجـوٌد ومـَعنيَّ
مســّلم، وأمــره مــحّقق الــوقــوع، والجــميع كــانــوا مــأمــوريــن بــاتّــباعــه إلــى حــني الــظّهور الــبديــع فــي ســنة السّــــــتنّي.  
وبـه يـصل الـطّالـبون إلـى رضـوان الـوصـال، ويـفوز املـجاهـدون واملـهاجـرون بسـرادق الـقرب.  وإنّـه لـدلـيل مـحكم 
وحـــّجة عـــظمى.  ومـــا عـــداه مـــن الـــّروايـــات والـــكتب واألحـــاديـــث لـــيس لـــها ذلـــك الفخـــر، ألّن الحـــديـــث وأصـــحاب 
الحــــديــــث، وجــــودهــــم وقــــولــــهم مــــثبوت بــــحكم الــــكتاب ومــــحّقق بــــه.  وعــــالوة عــــلى مــــا ذكــــر فــــإّن فــــي األحــــاديــــث 
اخــتالفــات كــثيرة وشــبًها جــّمة كــما قــال نــقطة الــفرقــان فــي أواخــر أيّــامــه: (إنّــي تــارك فــيكم الــثّقلني كــتاب اهلل 
وعـترتـي). ومـع أنَّ هـناك أحـاديـث كـثيرة قـد نـزلـت مـن مـنبع الـرّسـالـة، ومـعدن الهـدايـة، فـإنّـه لـم يـذكـر شـيئًا غـير 

الكتاب.  وقد جعله الّسبب األعظم، والّدليل األقوم للطّالبني، حتّى يكون هاديًا للعباد إلى يوم امليعاد.

فـانـظر اآلن بـعني مـنصفة، وقـلب طـاهـر، ونـفس زكـيّة.  والحـظ مـا قـّرره اهلل فـي كـتابـة املسـّلم بـه بـني الـطّرفـني، 
مــن الــعامّـــة والــخاصّــــــــــة، وجــعله حــّجة ملــعرفــة الــعباد.  فــينبغي لهــذا الــعبد ولــجنابــك ولــكّل مــن عــلى األرض أن 
نـتمّسك بـنوره، ونـميّز الـحّق مـن الـباطـل ونـفّرق بـني الـّضاللـة والهـدايـة. ألّن الـحّجة انـحصرت بـأمـريـن أحـدهـما 

الكتاب وثانيهما عترته.  وملّا انقطعت العترة من بينهم انحصرت الحّجة حينئٍذ في الكتاب.

ــْلُمتَِّقنَي﴾ فــفي الحــروف املــقطّعة مــن الــفرقــان  وفــي أّول الــكتاب يــقول: ﴿الــم ذَلِــَك الْـــِكتَاُب الَ َريْــَب فِـــيِه هُــــًدى لّـِ
مســتورة أســرار الــهويّــة، وفــي صــدف هــذه الحــروف مخــزونــة آللئ األحــديّــة، ولــيس هــذا مــجال ذكــرهــا.  ولــكن 



بحسـب الـظّاهـر مـقصود حـضرتـه مـّما خـاطـبه بـه هـو أن يـا محـّمد، إّن هـذا الـكتاب املـنزّل مـن سـماء األحـديّـة 
ال ريـــب وال شـــّك فـــيه، وهـــو هـــدى لـــلمتّقني، فـــالحـــظوا بـــأّن هـــذا الـــفرقـــان قـــد قـــّرره وقـــّدره لهـــدايـــة كـــّل مـــن فـــي 
الــــّسموات واألرض، وشهــــد ذات األحــــديّــــة، وغــــيب الــــهويّــــة بــــنفسه عــــلى أنّــــه ال شــــّك وال شــــبهة فــــيه، وأنّــــه هــــاد 
لـلعباد إلـى يـوم املـيعاد، فهـل مـن اإلنـصاف أن يـشّك هـؤالء الـعباد، ويشـتبهوا فـي الـثّقل األعـظم الّــذي شهـد 
اهلل بــأحــّقيّته وحــكم بــها؟ أو يــعرضــوا عــن األمــر الّــذي جــعله ســببًا للهــدايــة، والــوصــول إلــى مــعارج الــعرفــان؟ 
ويـطلبون أمـرًا آخـر ويـتشّككون بـزخـرف أقـوال الـنّاس قـائـلني: إنَّ فـالنًـا قـال كـذا وكـذا، وأّن األمـر الـفالنـي مـا 
ظهـر.  والـحال لـو أنَّ هـناك أمـرًا أو شـيئًا غـير كـتاب اهلل يـكون عـّلة وسـببًا لهـدايـة الخـلق، لـذكـر حـتًما فـي اآليـة 

املذكورة. 

والــخالصــة أنّــه يــجب عــلينا أالّ نــتجاوز عــن األمــر املــبرم اإللــهيّ، وال عــن الــتّقديــر املــقّدر الــّصمدانــيّ املــذكــور 
فــــي اآليــــة، ونــــصّدق بــــالــــكتب الــــبديــــعة، ألنّــــنا إذا لــــم نــــصّدق بهــــذه الــــكتب، فــــال يــــتحّقق الــــتّصديــــق بهــــذه اآليــــة 
املـباركـة، كـما هـو واضـح مـن أنَّ أّي إنـسان لـم يـصّدق بـالـفرقـان فـإنّـه فـي الـحقيقة لـم يـصّدق أيـًضا بـالـكتب 
املـنزّلـة مـن قـبل.  وهـذه هـي املـعانـي املسـتفادة مـن ظـاهـر اآليـة.  ولـو نـذكـر مـعانـيها املسـتورة ونـبنّي أسـرارهـا 

املكنونة، فال شّك أنَّ الزّمان ال يكفي لذلك والكون ال يحتمله، وكان اهلل على ما أقول شهيًدا.

ـــثْلِِه َواْدعُــــواْ  ـــن مّـِ ا نَـــزَّلْــــنَا عَــــَلى عَــــبِْدنَـــا فَـــأْتُـــواْ بِــــُسورٍَة مّـِ ـــمَّ إِْن كُـــــنْتُْم فِــــي َريْـــٍب مّـِ وكـــذلـــك يـــقول فـــي مـــقام آخـــر: ﴿َو
ُشَهَداَءُكم مِّْن ُدوِن اهللِّ إِْن ُكنْتُْم َصاِدِقنَي﴾ .

مـّما تـرجـمته الـظّاهـرة، أنّـه لـو كـنتم فـي شـّك وشـبهة مـّما نـزّلـنا عـلى عـبدنـا محـّمد، فـأتـوا بـسورة مـن مـثل هـذه 
الــّسورة املــنزلــة، وادعــوا شهــداءكــم أي عــلماءكــم حــتّى يــعينوكــم عــلى إنــزال ســورة إن كــنتم صــادقــني.  فــانــظر 
اآلن كــم هــو عــظيم شــأن اآليــات وكــبير قــدرهــا، حــيث قــد خــتم بــها الــحّجة الــبالــغة والــبرهــان الــكامــل والــقدرة 
الــقاهــرة واملــشيئة الــنّافــذة.  ومــا أشــرك ســلطان األحــديّــة فــي إظــهار حــّجته أّي شــيء مــعها، ألّن اآليــات بــني 
الــحجج والــّدالئــل هــي بــمنزلــة الــّشمس، ومــا ســواهــا بــمنزلــة الــنّجوم.  وإنّــها لــهي الــحّجة الــباقــية، والــبرهــان 
الـثّابـت، والـنّور املـضيء بـني الـعباد مـن لـدن السّـــــلطان الـحقيقيّ.  ال يـبلغ فـضلها فـضل، وال يسـبقها أّي أمـر 
وهـــي كـــنز الـــآللئ اإللـــهيّة، ومخـــزن األســـرار األحـــديّـــة، وإنّـــها لـــهي الـــخيط املـــحكم، والـــحبل املـــتني، والـــعروة 
الــــوثــــقى، والــــنّور الّــــذي ال يــــطفى.  تجــــري مــــنها شــــريــــعة املــــعارف اإللــــهيّة، وتــــفور مــــنها نــــار الــــحكمة الــــبالــــغة 
الــّصمدانــية، وهــي نــار لــها أثــران ظــاهــران فــي آن واحــد:  فــي املــقبلني تحــدث حــرارة الــحّب، وفــي املــبغضني 

برودة الغفلة.

أيّـها الـرّفـيق، يـنبغي لـنا أالّ نـتجاوز عـن أمـر اهلل، ونـرضـى بـما جـعله حـّجته ونـخضع لـه.  والـخالصـة أنَّ حـّجة 
هــذه اآليــة املــنزلــة وبــرهــانــها، ألعــظم مــن أن يســتطيع هــذا الــعليل إقــامــة الــّدلــيل عــليها.  واهلل يــقول الــحّق وهــو 

يهدي الّسبيل، وهو القاهر فوق عباده وهو العزيز الجميل.

وكذلك يقول تعالى: ﴿ِتْلَك آيَاُت اهللِّ نَتُْلوَها َعَليَْك ِباْلَحقِّ فَِبأَيِّ َحِديٍث بَْعَد اهللِّ َوآيَاِتِه يُؤِْمنُوَن﴾.  أي يقول هذه 
آيــات مــنزلــة مــن ســماء الــهويّــة نــتلوهــا عــليك، فــبأّي حــديــث بــعد ظــهور الــحّق ونــزول آيــاتــه يــؤمــنون؟ ولــو تــلتفت 



إلـى تـلويـح هـذه اآليـة لـتفقه أنّـه لـم يـكن هـناك أبـًدا مظهـر أكـبر مـن األنـبياء ولـم تظهـر أيـًضا فـي األرض حـّجة 
أكبر وال أعظم من اآليات املنزلة، بل إنّه لم يكن في اإلمكان حّجة أعظم من هذه الحّجة إالّ ما شاء ربّك.

ــمْ  ــاٍك أَثِـــيمٍ يَـــْسَمعُ آيَـــاِت اهللِّ تُـــتَْلى عَــــَليِْه ثـــمَّ يُـــِصرُّ ُمسْـــــــتَْكِبرًا كَــــأَن لّـَ ــُكلِّ أَفّـَ وكـــذلـــك يـــقول فـــي مـــقام آخـــر: ﴿َويْـــٌل لّـِ
ــــــرْهُ بِـــَعذَاٍب أَلِــيمٍ﴾ يــعني ويــل لــكّل أفّــاك أثــيم، يــسمع اآليــات الــنّازلــة مــن ســماء املــشيئة اإللــهيّة  يَــْسَمْعَها فَبَشّـِ
تتلى عليه، ثمَّ يستكبر كأن لم يسمعها، فبّشره بعذاب أليم.  وإّن اإلشارة في هذه اآلية لتكفي كّل من في 
الــّسموات واألرض لــو كــان الــنّاس فــي آيــات ربــهم يــتفرّســون.  وإنّــك لَــتَسمع الــيوم كــيف أنّــه إذا تــليت اآليــات 
اإللهيّة ال يعتني بها أحد، كأّن أحقر األمور عندهم هي اآليات اإللهيّة والحال أنّه ما كان ولن يكون هناك

أمـر أعـظم مـن اآليـات.  قـل لـهم أيّـها الـغافـلون إنّـكم تـقولـون مـا قـالـه آبـاؤكـم مـن قـبل، فـلو أنّـهم جـنوا ثـمرًا مـن 
شجـــرة إعـــراضـــهم فـــسوف تـــجنونـــه أنـــتم أيـــًضا.  وعـــن قـــريـــب ســـوف تســـتقّرون فـــي الـــنّار مـــع آبـــائـــكم. فـــالـــنّار 

مثواهم فبئس مثوى الظّاملني.

إِذَا عَـــلَِم مِـــْن آيَـاتِـــنَا شَــــــيْئًا اتَّخَـــذَهَـــا هُـــزًُوا أُْولَــِئَك لَــُهْم عَـــذَاٌب مُّهِــنٌي﴾ يـعني إذا  ويـقول تـعالـى فـي مـقام آخـر: ﴿َو
عــلم مــن آيــاتــنا شــيئًا اتّخــذهــا عــلى ســبيل االســتهزاء، فــلهم عــذاب مهــني.  ومــن جــملة االســتهزاء أنّــهم كــانــوا 
ــــنَ  يــــقولــــون أظهــــر لــــنا معجــــزة أخــــرى وائــــتنا بــــبرهــــان آخــــر، فــــكان يــــقول أحــــدهــــم: ﴿فَــــأَسْــــــــِقْط عَـــــَليْنَا كِــــــَسفًا مّـِ
َماِء﴾.  وبـمثل  ـَن الـسَّ َماء﴾ واآلخـر كـان يـذكـر: ﴿إِن كَـــاَن هَــذَا هُــَو الْـَحقَّ مِـــْن عِـــنِدَك فَـأَمْــِطْر عَــَليْنَا حِـــَجارَةً مّـِ الـسَّ
مـا اسـتبدل الـيهود فـي عهـد مـوسـى املـائـدة الـّسماويّـة بـاألشـياء الـخبيثة مـن قـبيل الـثّوم والـبصل، كـذلـك طـلب 
هـؤالء الـقوم أيـًضا تـبديـل اآليـات املـنزّلـة بـالـظّنونـات الـنّجسة الـكثيفة.  كـما تـشاهـد الـيوم، أنَّ املـائـدة املـعنويّـة 
نـــازلـــة مـــن ســـماء الـــرّحـــمة اإللـــهيّة وغـــمام املـــكرمـــة السّـــــــبحانـــيّة.  وأّن بـــحور الـــحيوان فـــي مـــوج وجـــريـــان، فـــي 
رضـوان الـجنان، بـأمـر خـالـق كـن فـكان.  والجـميع مـجتمعون كـالـكالب عـلى األجـساد املـيتة، وقـانـعون بـالـبركـة 
املـــالـــحة الّـــتي هـــي مـــلح أجـــاج.  ســـبحان اهلل! إنّـــنا لـــفي غـــايـــة الـــحيرة مـــن عـــباد يـــطلبون الـــّدلـــيل بـــعد ارتـــفاع 
أعـالم املـدلـول.  ويـتمّسكون بـإشـارات الـعلم بـعد ظـهور شـمس املـعلوم.  مـثلهم كـمن يـطلب مـن الـّشمس حـّجة 
إلثـــبات نـــورهـــا، أو يـــطلب مـــن أمـــطار الـــّربـــيع بـــرهـــانًـــا إلثـــبات فـــيضها.  فـــحّجة الـــّشمس نـــورهـــا الّـــذي أشـــرق 
وأحـاط الـعالـم، وبـرهـان الـّربـيع جـوده الّـذي جـّدد الـعالـم بـرداء جـديـد.  عـلى أنَّ األعـمى ال يـعرف لـلّشمس أثـرًا 
غـــير حـــرارتـــها.  واألرض الجـــرز لـــيس لـــها نـــصيب مـــن رحـــمة الـــّربـــيع (فـــال عـــجب إن لـــم يـــكن لـــهم نـــصيب مـــن 

القرآن غير النّقش، كما أنّه ليس لألعمى نصيب من الّشمس إال الحرارة.

تَُهْم إاِلّ أَن َقاُلوا ائْتُوا ِبآبَاِئنَا إِن ُكنتُْم إِذَا تُتَْلى َعَليِْهْم آيَاتُنَا بَيِّنَاٍت مَّا َكاَن ُحجَّ وفي مقام آخر يقول: ﴿َو
صَــــــــــــاِدقِـــــنَي﴾ فــــانــــظر أّي حــــجج كــــانــــوا يــــحتّجون بــــها عــــلى مــــظاهــــر الــــرّحــــمة الــــكامــــلة الــــواســــعة.  إنّــــهم كــــانــــوا 
يسـتهزؤن بـاآليـات، الّــتي كـّل حـرف مـنها أعـظم مـن خـلق الـّسموات واألرض، وبـها يـحيا أمـوات وادي الـنّفس 
والــــهوى بــــروح اإليــــمان.  وكــــانــــوا يــــقولــــون أخــــِرج لــــنا آبــــاءنــــا مــــن الــــقبور.  فــــبمثل هــــذا كــــان إعــــراض الــــقوم 
واستكبارهم، مع أنَّ كّل واحدة من هذه اآليات حّجة ُمحكمة لكّل من على األرض، وبرهان أعظم يكفي كّل 
مــن عــليها لــو أنــتم فــي آيــات اهلل تــتفّكرون.  وإّن فــي هــذه اآليــة املــذكــورة ملــكنون آللئ األســرار.  ومــن طــلب 

وجّد وجد.



إيّـــاك واإلصـــغاء إلـــى زخـــرف أقـــوال الـــعباد الّــــذيـــن يـــّدعـــون بـــأّن الـــكتاب واآليـــات لـــيس بـــحّجة لـــلعواّم ألنّـــهم ال 
يـــفهمونـــها وال يـــدركـــونـــها مـــع أنَّ هـــذا الـــقرآن حـــّجة ألهـــل املشـــرق واملـــغرب.  وإن لـــم يـــكن فـــي مـــقدور الـــنّاس 
إدراكــه كــيف يــكون حــّجة عــلى الجــميع؟ ولــو صــحّ مــا يــّدعــون ملــا كــان هــناك تــكليف عــلى نــفس، أو إلــزام لــها 

بعرفان اهلل ألّن عرفانه أعظم من عرفان كتابه.  والعواّم ليس عندهم استعداد إلدراكه.

والــخالصــة أنَّ هــذا الــقول فــي مــنتهى الــّلغو والــّسخافــة.  وكــّله يــقال مــن بــاب الــكبر والــغرور، كــي مــا يــبعدون 
الـــنّاس عـــن  ريـــاض رضـــاء اهلل، ويـــقبضون عـــلى زمـــامـــهم فـــي أيـــديـــهم قـــبًضا مـــحكًما.  مـــع أنَّ هـــؤالء الـــعوامّ 
أكــثر قــبوالً ورضــاء لــدى الــحّق مــن عــلمائــهم الّــذيــن أعــرضــوا عــنه.  والــحال أنَّ فــهم الــكلمات اإللــهيّة، وإدراك 
بـيانـات الحـمامـات املـعنويّـة، لـيس لـه أّي دخـل بـالـعلم الـظّاهـرّي.  بـل هـو مـنوط بـصفاء الـقلب، وتـزكـية الـنّفوس، 
وتجـــرّد الـــّروح.  كـــما هـــو مـــشهود اآلن فـــي فـــئة مـــن الـــعباد الّــــذي مـــا عـــرفـــوا حـــرفًـــا مـــن رســـوم الـــعلم، لـــكنّهم 
جـــالـــسون عـــلى رفـــرف الـــعلم، وريـــاض قـــلوبـــهم مـــزيّـــنة بـــأوراد الـــحكمة وأنـــهار املـــعرفـــة، مـــن ســـحاب الـــفيض 

اإللهيّ. فطوبى للمخلصني من أنوار يوم عظيم.

وكـــذلـــك يـــقول: ﴿َوالّـــذيـــَن كَــــفَُروا بِـــآيَـــاِت اهللَِّ َولِـــَقائِـــِه أُْولَـــِئَك يَـــِئُسوا مِــــن رَّحْـــــَمِتي َوأُْولَـــِئَك لَـــُهْم عَــــذَاٌب أَلِـــيٌم﴾.  وكـــذا 
يقول:

﴿َويَـُقولُـوَن أَئِـنَّا لَـتَارِكُــوا آلِهَــِتنَا لِـَشاعِــٍر مّـَْجنُوٍن﴾.  ومـضمون هـذه اآليـة واضـح.  فـانـظر مـاذا كـانـوا يـقولـون بـعد 
تــنزيــل اآليــات، أئــنّا لــتاركــوا آلهــتنا لــشاعــر مــجنون.  فــكانــوا يــسّمون حــضرتــه شــاعــرًا ويسخــرون مــن اآليــات 
اإللـهيّة.  ويـقولـون إنَّ هـذه الـكلمات، إن هـي إالّ أسـاطـير األّولـني.  يـعنون بـذلـك الـكلمات الّـتي قـيلت مـن قـبل، 

وأّن محّمًدا جمعها ثمَّ يقول إنّها من عند اهلل.

كــذلــك قــد ســمعت الــيوم بــأمــثال هــذه األقــوال، مــّما ينســبونــه إلــى هــذا األمــر، ويــقولــون إنَّ هــذه الــكلمات قــد 
جمعها من الكلمات اّلتي نزلت من قبُل، أو هي كلمات مغلوطة.  قد كبر قولهم وصغر شأنهم وحدُّهم.

لهــذا قــالــوا بــعد هــذه اإلنــكارات واالعــتراضــات املــذكــورة، إنّــه بحســب مــا فــي الــكتب، ال يــجوز أن يــبعث نــبيّ 
مســــتقّل مــــن بــــعد مــــوســــى وعــــيسى يــــكون نــــاســــًخا للشّــــــــريــــعة.  بــــل يــــجب أن يــــأتــــي شــــخص يــــكمل الشّــــــــريــــعة 
الــّسابــقة.  فــنزلــت هــذه اآليــة املــباركــة املــشعرة بجــميع املــطالــب اإللــهيّة والــدَّالــة عــلى عــدم انــقطاع الــفيوضــات 
ا جَــــاءكُـــم بِــِه حـتّى إِذَا  ـمَّ الـرّحـمانـيّة.  قـولـه تـعالـى: ﴿َولَـَقْد جَــــاءكُـــْم يُـوسُـــــُف مِـــن قَـبُْل بِــالْـبَيِّنَاِت فَـَما زِلْـتُْم فِــي شَــــــكٍّ مّـِ
َهَلَك ُقْلتُْم َلن يَبَْعَث اهللُ ِمن بَْعِدِه رَُسوال َكذَلَِك يُِضلُّ اهللَُّ َمْن ُهَو ُمْسرٌِف مُّرْتَاٌب﴾ أي مرتاب في ربّه.  فأدركوا 
مـن هـذه اآليـة، وتـيّقنوا أنّـه فـي كـّل عـصر، كـان يـتمّسك أمـم ذلـك العهـد بـآيـة مـن الـكتاب، ويـنطقون بـمثل هـذه 
األقـــوال املـــزخـــرفـــة، مـــن أنّـــه ال يـــجوز أن يـــأتـــي نـــبيٌّ آخـــر فـــي عـــالـــم اإلبـــداع، مـــثل مـــا اســـتدّل عـــلماء اإلنـــجيل 

باآلية املذكورة فيه بأنّه ال يرفع حكم اإلنجيل أبًدا.  وال يبعث نبيّ مستقّل إالّ إلثبات شريعة اإلنجيل.

وأكـثر املـلل مـبتلون بهـذا املـرض الـّروحـيّ.  كـما تـرى، كـيف أنَّ أهـل الـفرقـان قـد احـتجبوا بـذكـر خـاتـم الـنّبينّي، 
عــلى مــثال األمــم الــّسابــقة.  مــع أنّــهم مــقّرون  بــقولــه: ﴿َومَـــا يَــْعَلُم تَــأِْويــَلُه إاِلَّ اهللُّ َوالــرَّاسِــــــُخوَن فِـــي الْــِعْلمِ﴾ وملــا 
يُـبنّي الـرّاسـخُ فـي الـعلوم وأمّـِـها ونـفسها وذاتـها وجـوهـرِهـا بـيانًـا فـيه مـخالـفة قـليلة ألهـوائـهم، فـإنّـك تـسمع مـاذا 
يـقولـون ومـاذا يـفعلون.  ومـا هـذا إالّ مـن رؤسـاء الـنّاس فـي الـّديـن، يـعني مـن أولـئك الّـذيـن مـا اتّخـذوا لـهم إلـًها 



إالّ الــهوى، وال عــرفــوا لــهم مــذهــبًا غــير الــذّهــب، واحــتجبوا بــحجبات الــعلم، وتــاهــوا فــي ضــاللــة كــما يــقول ربّ 
األنـام بـتصريـح تـاّم، ﴿أَفَـرَأَيْـَت مَــِن اتَّخَـــذَ إِلَــَهُه هَــَواهُ َوأَضَـــــــــلَُّه اهللَُّ عَــَلى عِـــْلمٍ َوخَــتََم عَــَلى سَــــــْمِعِه َوقَــْلِبِه َوجَــــَعَل عَــَلى 
ـــُروَن﴾ يــعني أمــا رأيــت ذاك الــغافــل الّــذي اتّخــذ إلــهه أهــواء  بَــَصرِِه غِــــَشاَوةً فَــَمن يَهْــــِديــِه مِــــْن بَــْعِد اهللِّ أَفَــال تَــذَكّـَ
نــفسه، وأضــّله اهلل عــلى عــلم، وخــتم عــلى ســمعه وقــلبه، وجــعل عــلى بــصره غــشاوة، فــمن يهــديــه مــن بــعد اهلل 

أفال تذكرون.

أمّــا مــعنى.وأضــّله اهلل عــلى عــلم.فــإنّــه وإن كــان فــي الــظّاهــر كــما ذكــر، ولــكن عــند هــذا الــفانــي، املــقصود مــن 
هـذه اآليـة، هـم عـلماء الـعصر الّـذيـن أعـرضـوا عـن جـمال الـحّق وتـمّسكوا بـعلومـهم املـنبعثة مـن الـنّفس والـهوى 
إِذَا تُـــتَْلى عَــــَليِْهمْ  وا عـــلى نـــبأ اهلل وأمـــره ﴿قُـــْل هُــــَو نَـــبَأٌ عَــــِظيٌم أَنـــتُْم عَــــنُْه مُــــْعرِضُـــــــــــوَن﴾.  وكـــذلـــك يـــقول ﴿َو واحـــتجُّ
ـفْتًَرى﴾.  ا كَـــاَن يَـْعبُُد آبَـاؤُكُـــْم َوقَـالُـوا مَــا هَــذَا إاِل إِفْـٌك مّـُ آيَـاتُـنَا بَـيِّنَاٍت قَـالُـوا مَــا هَــذَا إاِلّ رَجُــــٌل يُـِريـُد أَن يَـُصدَّكُـــْم عَــمَّ
والـحّق يـقول: وإذا تـتلى اآليـات الـقدسـيّة األحـديّـة عـليهم، يـعني أولـئك الـكفرة الفجـرة، يـقول أولـئك املشـركـون 
الـــغافـــلون عـــن الـــحّق مـــا هـــذا رســـول مـــن عـــند اهلل، إنّـــما هـــو رجـــل يـــريـــد أن يـــمنعكم عـــّما كـــان يـــعبده آبـــاؤكـــم، 

وقالوا ما هذا إال كذب مفترى.

فــاســمع الــنّداء الــقدســيّ اإللــهيّ، والــّلحن املــليح الــّصمدانــيّ، كــيف أنّــه بــالــتّلويــح قــد أنــذر املــكذّبــني بــاآليــات 
وتــــبرّأ عــــن املــــنكريــــن لــــلكلمات الــــقدســــيّة.  والحــــظ بُــــعد الــــنّاس عــــن كــــوثــــر الــــقرب وإعــــراض أولــــئك املحــــرومــــني 
واسـتكبارهـم عـلى ذلـك الجـمال الـقدسـيّ، مـع أنَّ ذاك الـجوهـر، جـوهـر الـّلطف والـكرم، قـد كـان يهـدي هـياكـل 
الــعدم إلــى ســاحــة الــقدم، ويــدّل اولــئك الــفقراء الــحقيقينّي إلــى شــريــعة الــغنى الــقدســيّة.  ومــع ذلــك كــان يــقول 
بــعضهم هــذا رجــل مــفتٍر عــلى رّب الــعاملــني.  وبــعضهم يــقول هــذا يــمنع الــنّاس عــن شــريــعة الــّديــن واإليــمان، 

واآلخرون ينسبون إليه الجنون وأمثال ذلك.

كــذلــك نــشاهــد الــيوم كــم مــن لــغو الــقول قــد قــالــوه عــلى ذاك الــجوهــر، جــوهــر الــبقاء، وكــم مــن مــفتريــات وذنــوب 
نســبوهــا إلــى مــنبع الــِعْصَمة ومــعدنــها.  مــع أنّــه فــي كــتاب اهلل ولــوح الــقدس الــّصمدانــيّ وفــي جــميع أوراقــه 
وكـــــلماتـــــه قـــــد أنـــــذر املـــــكذّبـــــني بـــــاآليـــــات املـــــنزلـــــة واملـــــعرضـــــني عـــــنها وبشّـــــــــر املـــــقبلني إلـــــيها.  ومـــــع هـــــذا كـــــم مـــــن 
االعـتراضـات قـد اعـترضـوا بـها عـلى اآليـات املـنزلـة مـن الـّسموات الـقدسـيّة الـبديـعة.  والـحال أنَّ عـني اإلمـكان 
مـــا رأت مـــثل هـــذا الـــفضل، وقـــّوة ســـمع األكـــوان مـــا ســـمعت بـــمثل هـــذه الـــعنايـــة.  إذ أنَّ اآليـــات كـــانـــت جـــاريـــة 
ونــازلــة مــن غــمام الــرّحــمة الــرّحــمانــيّة بــمثابــة غــيث الــّربــيع.  ألّن األنــبياء مــن أولــي الــعزم، الّــذيــن عَـــظََمُة قــدرهــم 
ورِفْـَعُة مَــقامِـــهم واضـحة والئـحة كـالـّشمس، يفتخـر كـّل واحـد مـنهم بـكتاب مـشهود، مـتداول بـني األيـدي، آيـاتـه 
مـــحصيّة.  بـــينما قـــد نـــزّلـــت اآليـــات مـــن هـــذا الـــغمام الـــرّحـــمانـــيّة عـــلى قـــدر لـــم يـــحصها أحـــد لـــآلن.  حـــيث أنَّ 
املــتداول مــنها فــي الــيد إلــى اآلن نــحو عشــريــن مجــّلًدا، وكــم مــنها لــم تــصل إلــيه األيــدي، وكــم مــنها أيــًضا قــد 

نُِهَب وُسلَِب ووقع بأيدي املشركني، وال يُعَلم ما فعلوا به.

فـيا أخـي يـنبغي الـتّأمّــل والـتّفّكر وااللـتجاء إلـى املـظاهـراإللـهيّة لـعلَّ نـتّعظ مـن املـواعـظ الـواضـحة فـي الـكتاب، 
ونــتنبّه مــن الــنّصائــح املــذكــورة فــي األلــواح، وال نــعترض عــلى مُـــنزل اآليــات، ونســتسلم ألمــره بــالــّروح.  ونــقبل 
حـكمه بـكّل روح وريـحان، ونـذعـن لـه، لـعلَّ نـرد فـي فـضاء الـرّحـمة، ونـسكن فـي شـاطئ الـفضل، (وإنّـه بـعباده 

لغفور رحيم).



وكــذلــك يــقول: ﴿قُــْل يَــا أَهْـــَل الْــِكتَاِب هَـــْل تَــنِقُموَن مِــــنَّا إاِلَّ أَْن آمَـــنَّا بِـــاهللِّ َومَـــا أُنــِزَل إِلَــيْنَا َومَـــا أُنــِزَل مِــــن قَــبُْل َوأَنَّ 
أَكْـــثَرَكُـــْم فَـاسِـــــُقوَن﴾؟  فـما أوضـح املـقصود فـي هـذه اآليـة، ومـا أظهـر بـرهـان حـجيّة اآليـات املـنزلـة.  ولـقد نـزلـت 
هــذه اآليــة فــي وقــت كــان فــيه الــكفار يــؤذون املســلمني، وينســبون إلــيهم الــكفر، كــما كــانــوا ينســبون ألصــحاب 
حــضرتــه بــأنّــهم صــاروا كــافــريــن بــاهلل، ومــؤمــنني ومــوقــنني بــساحــٍر كــذّاب.  وفــي صــدر اإلســالم ملّـا كــان األمــر 
بحســب الــظّاهــر لــم تــكن لــه قــوة، فــإنّــهم كــانــوا كــّلما لــقوا أصــحاب تــلك الــحضرة فــي أّي مــقام ومــكان، كــانــوا 
يـعملون عـلى نـهايـة األذيّـة والـزّجـر، والـرّجـم والسّـــــّب ألولـئك املـقبلني إلـى اهلل.  فـنزلـت فـي هـذا الـحني هـذه اآليـة 
املـباركـة مـن سـماء األحـديّـة، وعـّلمت أصـحاب تـلك الـحضرة بـبرهـان واضـح، ودلـيل الئـح، أن يـقولـوا لـلكافـريـن 
واملشـــركـــني: هـــل تـــؤذونـــنا وتـــظلمونـــنا ومـــا صـــدر مـــنّا عـــمل، إالّ أن آمـــنّا بـــاهلل وآيـــاتـــه الـــنّازلـــة عـــلينا مـــن لـــسان 
محـّمد؟ وكـذلـك آمـنّا بـاآليـات الـنّازلـة عـلى أنـبيائـه مـن قـبل بـحيث يـكون املـقصود أنَّ مـا عـلينا تـقصير إالّ أنّـنا 
اعــتبرنــا اآليــات الجــديــدة الــبديــعة اإللــهيّة الــنّازلــة عــلى محــّمد، واآليــات الــنّازلــة مــن قــبل عــلى األنــبياء، بــأنّــها 

جميعها من عند اهلل، وصّدقنا بها، وأذعنّا لها.

هــذا هــو الــّدلــيل الّـــذي عــّلمه ســلطان األحــديّــة لــعباده، مــع ذلــك هــل مــن الــجائــز أن يــعرضــوا عــن هــذه اآليــات 
الـبديـعة الّــتي أحـاطـت الشّــــــرق والـغرب، ويـعّدوا أنـفسهم مـن أهـل اإليـمان؟ أو أنّـهم يـؤمـنون بـأّن مـنزل اآليـات 
ال يحســـب املـــقّريـــن بـــها مـــن أهـــل اإليـــمان بـــناء عـــن هـــذا االســـتدالل الّـــذي قـــّرره؟ حـــاشـــا ثـــمَّ حـــاشـــا أن يـــطرد 
املـقبلني إلـى آيـات األحـديّـة، واملـقّريـن بـها عـن أبـواب رحـمته، أو يهـّدد املـتمّسكني بـالـحّجة املـثبتة. إذ أنّـه مـثبّت 

الحّق بآياته ومحّقق األمر بكلماته، وإنّه لهو املقتدر املهيمن القدير.
وكـذلـك يـقول عـزّ مـن قـال ﴿َولَــْو نَـزَّلْــنَا عَــَليَْك كِـــتَابًـا فِــي قِــرْطَـاٍس فَـَلَمُسوهُ بِــأَيْـِديـِهْم لَــَقاَل الّــذيـَن كَـــفَُرواْ إِْن هَــذَا إاِلَّ 
ـِبنٌي﴾.  وإّن أكـثر اآليـات الـفرقـانـيّة لـدالّــة عـلى هـذا املـطلب ومـشعرة بـه. وهـذا الـعبد قـد اقـتصر عـلى  ِسحْــــٌر مّـُ
هـــذه اآليـــات املـــذكـــورة.  فـــانـــظر اآلن هـــل ذُكِــــَر فـــي الـــكتاب بـــأجـــمعه أمـــٌر آخـــر غـــير اآليـــات الّـــتي جـــعلها حـــّجة 
ملـــعرفـــة مـــظاهـــر جـــمالـــه حـــتّى يـــعترضـــوا ويـــتمّسكوا بـــه؟ بـــل إنّـــه فـــي كـــّل املـــواقـــع قـــد جـــعل الـــنّار مـــوعـــًدا ومـــقرًّا 

للمنكرين باآليات واملستهزئني بها كما هو معلوم.

واآلن لـو يـأتـي إنـسان بـاآلالف املـؤلّـفة مـن اآليـات، والخـطب والـّصحايـف واملـناجـاة، دون أن يـكون قـد تـعّلمها 
مـــن أحـــد بـــالـــعلوم االكـــتسابـــيّة، فـــبأّي دلـــيل يســـتدّل بـــه الّـــذيـــن يـــعرضـــون عـــنها،  ويحـــرمـــون أنـــفسهم مـــن هـــذا 
الـفيض األكـبر؟ ومـاذا يـقولـون فـي الـجواب مـن بـعد عـروج الـّروح مـن الجسـد الـظّلمانـي؟ أيـتمّسكون بـقولـهم 
إنّـا تـمّسكنا بـالحـديـث الـفالنـي، وملّا لـم نجـد تـحّقق مـعناه بحسـب الـظّاهـر لـذا اعـترضـنا عـلى مـظاهـر األمـر، 
وابـتعدنـا عـن شـرائـع الـحّق؟ أمـا سـمعَت بـأّن مـن جـملة الـبراهـني واألدلّــة عـلى أحـّقيّة بـعض األنـبياء مـن أولـي 
الـعزم، كـان نـزول الـكتاب عـليهم.  وإّن هـذا لـدلـيل مسـّلم بـه.  وهـل يـجوز مـع هـذا أن يـعترضـوا عـلى مـن ظهـر 
مــنه مجــّلدات عــّدة؟ وأن يــتّبعوا فــي حــّقه أقــوال شــخص أحــمق جــمع بــعض أقــوال عــن طــريــق الجهــل إللــقاء 
الشّــــــبهة فــي الــقلوب؟ وأصــبح شــيطان الــعصر وســبب الــغفلة لــلعباد وإضــالل مــن فــي الــبالد؟ وبــذا يحــرمــون 
أنـــفسهم مـــن شـــمس الـــفيض اإللـــهيّ.  وبـــصرف الـــنّظر عـــن هـــذه املـــراتـــب، إذا هـــم احـــترزوا مـــن هـــذه الـــنّفس 
الــقدســيّة، وأدبــروا عــن هــذا الــنّفس الــرّحــمانــيّ، فــإنّــي ال أدري بــمن يــتمّسكون، وإلــى أّي وجــه يــقبلون.  بــلى 
ولـكّل وجـهة هـو مـولـيها، فـقد هـديـناك السّــــــبيلني فـي هـذيـن املـنهجني.  ثـمَّ أمـش عـلى مـا تـختار لـنفسك، وهـذا 

قول الحّق وما بعد الحّق إالّ الّضالل.



ومـن جـملة األدلّــة عـلى إثـبات هـذا األمـر، هـو أنّـه فـي كـّل عهـد وعـصر كـان يظهـر فـيه غـيب الـهويّـة فـي هـيكل 
البشـــريّـــة، كـــان يســـتضيء بـــضياء شـــمس الـــنّبّوة، ويهـــتدي بـــأنـــوار قـــمر الهـــدايـــة، ويـــفوز بـــلقاء اهلل بـــعٌض مـــن 
الّــذيـن ال يـعرفـهم أحـٌد، ولـيس لـهم شـأن بـني الـقوم، وال عـالقـة لـهم بـالـّدنـيا ومـا فـيها.  لهـذا كـان يسـتهزئ بـهم 
عـلماء الـعصر وأغـنياء الـوقـت، كـما يـقول عـن لـسان أولـئك الـّضالـني (فـقال املـأل الّـذيـن كـفروا مـن قـومِــه مـا نـراكَ 
إال بشــرًا مِـــثَلنا ومــا نــراَك اتّــبََعَك إالّ الّــذيــَن هُـــم أراِذلْــنا بــادَي الــرّأِي ومــا نــرى لــكم عــلينا مــن فــضٍل بــل نــظنُّكم 
كــاذبــنَي) فــكانــوا يــعترضــون ويــقولــون ألولــئكم املــظاهــر الــقدســيّة، إنّــه مــا اتــبعكم إالّ أراذلــنا الّـــذيــن ال يُــعتَنَى 
بــشأنــهم.  ومــقصودهــم مــن هــذا أنّــه لــم يــؤمــن بــكم عــلماء الــقوم، وال أغــنياؤهــم  وال ذوو الــّشأن مــنهم.  وكــانــوا 

يستدّلون بهذا الّدليل وأمثاله على بطالن من له الحّق.

وأمّــا فــي هــذا الــظّهور األظهــر، والسّــــــلطنة الــعظمى، فــإّن جــمًعا مــن الــعلماء الــرّاشــديــن، والــفضالء الــكامــلني، 
والـــفقهاء الـــبالـــغني، قـــد رزقـــوا مـــن كـــأس الـــقرب والـــوصـــال، وفـــازوا بـــالـــعنايـــة الـــعظمى، وانـــقطعوا عـــن الـــكون 
واإلمــكان فــي ســبيل املــحبوب.  ولــنذكــر بــعًضا مــن أســمائــهم، عــسى أن يــكون ذلــك ســببًا الســتقامــة األنــفس 

املضطربة والنّفوس غير املطمئنّة.

فـمن جـملتهم جـناب مُــال حسـني الّـذي أصـبح مـحالًّ إلشـراق شـمس الـظّهور .لـواله مـا اسـتوى اهلل عـلى عـرش 
رحـمانـيّته ومـا اسـتقّر عـلى كـرسـيِّ صـمدانـيّته. وجـناب آقـا سـيّد يـحيى الّـذي كـان وحـيد عـصره وفـريـد زمـانـه، 
ومُــال محـّمد عـلي الـزّنـجانـي،  ومُــال عـلي البسـطامـي، ومُــال سـعيد الـبارفـروشـي، ومُــال نـعمة اهلل املـازنـدرانـي، 
ومُـــال يــوســف األردبــيلي، ومُـــال مهــدي الــخوئــي، والــّسيّد حســني الــتّرشــيزي، ومُـــال مهــدي الــكندي، وأخــوه مُـــال 
بـاقـر، ومُــال عـبد الـخالـق الـيزدي ومُــال عـلي الـبَرقَــانـي، وأمـثالـهم مـّمن يـبلغ عـددهـم قـريـبًا مـن أربـعمايـة نـفس، 
أسـماؤهـم جـميًعا مـثبوتـة فـي الـّلوح املـحفوظ اإللـهيّ.  وهـؤالء كـّلهم قـد اهـتدوا بـشمس الـظّهور وأقـّروا وأذعـنوا 
لــــها عــــلى شــــأن انــــقطع أكــــثرهــــم عــــن أمــــوالــــهم وأهــــليهم، وأقــــبلوا إلــــى رضــــى ذي الــــجالل، وقــــامــــوا بــــتضحية 
األرواح فـي سـبيل املـحبوب.  وأنـفقوا جـميع مـا رزقـوا بـه عـلى شـأن كـانـت صـدروهـم هـدفًـا لـسهام املـخالـفني، 
ورؤوسـهم زيـنة لـسنان املشـركـني.  ولـم تـبق أرض إالّ وقـد شـربـت مـن دم هـذه األرواح املجـرّدة، ولـم يـبق سـيف 
إالّ وقـــد مَــــرَّ عـــلى رقـــابـــهم.  دلـــيُل صـــدق قـــولـــهم فـــعُلهم.  فهـــل شـــهادة هـــذه الـــنّفوس الـــقدســـيّة الّــــذيـــن أنـــفقوا 
أرواحهم في سبيل املحبوب على هذه الكيفيّة، واّلذين تحيّر العالم كافّة من بذلهم أرواحهم ونفوسهم، هل

شــــهادتــــهم ال تــــكفي لــــهؤالء الــــعباد مــــن أهــــل هــــذا الــــعصر؟ وأمّــــا إنــــكار بــــعض الــــعباد الّــــذيــــن يــــبيعون ديــــنهم 
بــدرهــم، ويُــبدِّلــون الــبقاء بــالــفناء، ويســتبدلــون كــوثــر الــقرب بــالــعيون املــالــحة، ولــيس لــهم مــراد إالّ أخــذ أمــوال 

النّاس، كما تشاهد أنَّ كّل واحد منهم مشغول بزخارف الّدنيا وبعيد عن الرّّب األعلى.

فـأنـصف اآلن، أّي الـّشهادتـني مـقبولـة ومـسموعـة؟ أشـهادة الّـذيـن وافـق قـولُـهم فـعَلهم، وطـابـق ظـاهـرهـم بـاطـنهم 
عـلى نـحو تـاهـت الـعقول فـي أفـعالـهم، وتـحيّرت الـنّفوس فـي اصـطبارهـم، وبـما حـملت أجـسادهـم؟ أم شـهادة 
هــــؤالء املــــعرضــــني؟ الّــــذيــــن ال يــــتنفّسون إال بــــأهــــواء أنــــفسهم، والّــــذيــــن لــــيس لــــهم نــــجاة مــــن قــــفص الــــظّنونــــات 
الــــباطــــلة، والّــــذيــــن ال يــــرفــــعون رأســــهم عــــن الــــفراش نــــهارًا إال لــــلّسعي فــــي طــــلب الــــّدنــــيا الــــفانــــية، كــــالــــخفّاش 
الـــظّلمانـــيّ، والّــــذيـــن ال يســـتريـــحون لـــيالً إال لـــلّسعي فـــي تـــدبـــيرات األمـــورات الـــّدنـــيئة.  مـــشغولـــون بـــالـــتّدبـــير 
الــــنّفسانــــيّ وغــــافــــلون عــــن الــــتّقديــــر اإللــــهيّ.  بــــالــــنّهار يشــــتغلون فــــي طــــلب املــــعاش بــــأرواحــــهم.  وفــــي الــــّليل 



يــأخــذون فــي تــزيــني أســباب الــفراش.  فــفي أّي شــرع ومــّلة يــجوز الــتّمّسك بــإعــراض هــذه الــنّفوس املحــدودة؟ 
وغــــّض الــــطّرف عــــن إقــــبال وتــــصديــــق الــــنّفوس الّــــذيــــن انــــقطعوا فــــي رضــــاء الــــحّق عــــن الــــنّفس واملــــال واالســــم 

والرّسم والّصيت والّشهرة؟.

ألــم يــكونــوا يــعتبرون مــن قــبل أنَّ أمــر ســيّد الّشهــداء الحســني بــن عــليّ، كــان أعــظم األمــور وأكــبر األدلّــة عــلى 
أحــّقيّة حــضرتــه؟ وكــانــوا يــقولــون بــأنّــه مــا حــدث فــي الــعالــم أمــر مــثله.  ومــا ظهــر حــّق بهــذه االســتقامــة وبهــذا 
الـظّهور.  مـع أنَّ أمـر حـضرتـه لـم يـمتّد ألكـثر مـن الـّصبح إلـى الظّهـر.  ولـكن هـذه األنـوار املـقّدسـة قـد قـضت 
ثــمانــية عشــر عــامًـــا، والــباليــا نــازلــة عــليهم كــاملــطر مــن جــميع الــجهات.  وهــم يــنفقون الــّروح بــكّل ارتــياح فــي 
ســبيل السّـــــــبحان، بــمنتهى الــعشق والــذّوق والــحّب واملــحبّة كــما هــو واضــح ومــثبوت للجــميع، فــكيف مــع هــذا 
يــعّدون هــذا األمــر سهــالً؟ هــل ظهــر فــي أّي عــصر مــثل هــذا األمــر الخــطير؟ وإذا لــم يــكن هــؤالء األصــحاب 
مـجاهـديـن فـي اهلل، فـمن غـيرهـم يـكون مـجاهـًدا؟ وهـل هـؤالء كـانـوا طـالّب عـزّة ومـكانـة وثـروة؟ وهـل كـان لـديـهم 
مـقصد غـير رضـاء اهلل؟ وإذا كـان كـّل هـؤالء األصـحاب، مـع مـا لـهم مـن هـذه اآلثـار الـعجيبة واألفـعال الـغريـبة 
عـــلى الـــباطـــل، فـــمن غـــيرهـــم يـــكون الئـــًقا لـــدعـــوى الـــحّق؟ قـــسًما بـــاهلل إنَّ فـــعلهم هـــذا لـــحّجة كـــافـــية ودلـــيل وافٍ 
لجــــميع مــــن عــــلى األرض، لــــو كــــان الــــنّاس فــــي أســــرار األمــــر يــــتفّكرون ﴿َوسَــــــــيَْعَلُم الّــــذيــــَن ظَــــَلُموا أَيَّ مُـــــنَقَلبٍ 

يَنَقلِبُوَن﴾.

وعـالوة عـلى ذلـك، فـإّن عـالمـة الـّصدق والـكذب مـعلومـة ومـقّررة فـي الـكتاب.  فـيجب أن يـمتحن إّدعـاء ودعـاوي 
كــــّل الــــعباد بهــــذا املــــحّك اإللــــهيّ، حــــتّى يــــميّز الــــّصادق مــــن الــــكاذب.  ولهــــذا يــــقول: ﴿فَــــتََمنَُّوا امْلَـــْوَت إِن كُـــــنتُمْ 
َصاِدِقنَي﴾.  فانظروا اآلن كيف أنّه مع وجود هؤالء الّشهداء الّصادقني، اّلذين نَصُّ الكتاب شاهٌد لهم على 
صـدق قـولـهم، كـما رأيـت أنّـهم جـميًعا أنـفقوا أرواحـهم وأمـوالـهم ونـساءهـم وأوالدهـم وكـّل مـا يـملكون، وعـرجـوا 
إلــى أعــلى غــرف الــرّضــوان، فهــل شــهادة هــذه الــطّلعات الــعالــية واألنــفس املــنقطعة فــي تــصديــق هــذا األمــر 
الـعالـي املـتعالـي تـكون غـير مـقبولـة؟ وهـؤالء الـقوم الّـذيـن يـتركـون املـذهـب ألجـل الـذّهـب، ويـحترزون عـن أّول مـا 
صـــدر مـــن جـــانـــب اهلل ألجـــل الجـــلوس فـــي الـــّصدر، تـــكون شـــهادتـــهم عـــلى بـــطالن هـــذا الـــنّور الـــالّئـــح جـــائـــزة 
ومــقبولــة؟ مــع أنَّ جــميع الــنّاس قــد عــرفــوهــم، وعــلموا مــن أطــوارهــم أنّــهم ال يــتجاوزون عــن االعــتبار الــظّاهــري 
املــــلكيّ بــــمقدار ذرّة واحــــدة فــــي ســــبيل الــــّديــــن اإللــــهيّ.  فــــكيف إذا بــــلغ الــــتّجاوز إلــــى الــــنّفس واملــــال وغــــيره؟ 
فـانـظر اآلن كـيف أنَّ املـحّك اإللـهيّ قـد فـّرق بـنّص الـكتاب ومـيّز الـخالـص مـن املـغشوش.  ومـع ذلـك هـم إلـى 
اآلن غــــير مســــتشعريــــن، وفــــي نــــوم الــــغفلة مــــشغولــــون بكســــب الــــّدنــــيا الــــفانــــية والــــّريــــاســــة الــــظّاهــــريّــــة. يــــا ابْــــنَ 
ـاٌم، َواشْـــــــتََغْلَت فِــيها بِــَما تَــْهوى بِــِه نَــفُْسَك مِـــَن الــظُّنُوِن َواألَْوهَـــامِ.  إِلــى مَــتى تَــُكونُ  اإِلنْــَساِن قَــْد مَــضى عَـــَليَْك أَيّـَ
ْمَس ارْتَــفََعْت فِـــي َوسَـــــــِط الــزَّواِل، لَـــَعلَّ تُشْـــــــِرُق عَــــَليْكَ  راقِـــًدا عَــــَلى بِـــساطِـــــَك.  فــارْفَــعْ رَأْسَـــــــَك عَــــِن الــنَّْومِ؛  فــِإنَّ الــشَّ

ِبأَنْواِر اْلَجماِل. والّسالم.

ولـكن فـليُعَلم بـأّن هـؤالء الـعلماء والـفقهاء الّـذيـن ذُكِــروا لـم يـكن أحـد مـنهم مـن ذوي الـّريـاسـة الـظّاهـرة، ألّن مـن 
املـحال أن يـتّبع الـحقَّ عـلماء الـعصر املـقتدرون واملـعروفـون والـجالـسون عـلى صـدر الـحكم واملسـتقّرون عـلى 
ـــْن عِـــــبَاِديَ  ســــريــــر األمــــر إالّ مــــن شــــاء ربّــــك.  فــــإّن مــــثل هــــذا األمــــر لــــم يظهــــر فــــي الــــعالــــم إالّ قــــليال ﴿َوقَــــلِيٌل مّـِ
ُكوُر﴾ كـما أنّـه لـم يـقبل فـي هـذا العهـد أحـد مـن الـعلماء املـشهوريـن الّــذيـن كـان فـي قـبضة حـكمهم زمـام  الـشَّ



الـــنّاس، بـــل ســـعوا فـــي دفـــع هـــذا األمـــر ورّده بـــتمام الـــبغض واإلنـــكار، عـــلى نـــحو لـــم تـــسمع بـــه أُذن، ولـــم تـــره 
عني.

ولـقد أصـدر حـضرة الـباب الـرّّب األعـلى، روح مـا سـواه فـداه، تـوقـيًعا مـخصوصًـــــــــا لجـميع عـلماء كـّل بـلد، ذكـر 
فــي تــوقــيع كــّل مــنهم مــراتــب إعــراضــه وإغــماضــه بــالــتّفصيل، ﴿فَــاعْـــتَِبُروا يَــا أُولِــي األَبْــَصاِر﴾ ومــقصوده مــن 
هـذا الـذّكـر هـو لـكيال يـعترض أهـل الـبيان حـني ظـهور املسـتغاث فـي الـقيامـة األخـرى بـأنّـه فـي ظـهور الـبيان 
قــد آمــن جــمع مــن الــعلماء، فــلماذا لــم يــحصل مــثله فــي هــذا الــظّهور؟ ويــتمّسكون والــعياذ بــاهلل بــأمــثال هــذه 
الـــزّخـــارف، ويحـــرمـــون أنـــفسهم مـــن الجـــمال اإللـــهيّ؟ نـــعم إنَّ هـــؤالء الـــعلماء املـــذكـــوريـــن لـــم يـــكن أكـــثرهـــم مـــن 
املـعروفـني، وبـفضل اهلل كـانـوا جـميًعا مـقّدسـني عـن الـّريـاسـة الـظّاهـرة ومـنزّهـني عـن الـزّخـارف الـفانـية.ذلـك مـن 

فضل اهلل يؤتيه من يشاء.

وهــناك بــرهــان آخــر ودلــيل الئــح كــالــّشمس بــني الــّدالئــل أال وهــو - اســتقامــة ذلــك الجــمال األزلــيّ عــلى األمــر 
اإللـــهيّ.  فـــإنّـــه مـــع كـــونـــه كـــان فـــي ســـّن الشّـــــــباب فـــإنّـــه قـــد قـــام مـــع هـــذا بـــأمـــر مـــخالـــٍف لـــكّل أهـــل األرض مـــن 
الـوضـيع والشّــــــريـف، والـغنيّ والـفقير، والـعزيـز والـذّلـيل، والسّــــــلطان والـرّعـيّة، كـما سـمع بـذلـك الـكّل، ولـم يـَخفْ 
مـن أحـد، ولـم يـعنَتِ بـأّي نـفس.  فهـل يـكون هـذا بـغير أمـر إلـهيّ، ومـشيئة مـثبتة ربّـانـيّة؟ قـسًما بـاهلل لـو يـتطّرق 
فـــي فـــكر أحـــد أمـــٌر كهـــذا، ويـــتخيّله فـــي نـــفسه لـــينعدم فـــي الـــحني، ولـــو يـــجتمع فـــي قـــلبه كـــّل الـــقلوب، فـــإنّـــه ال 
يـتجاسـر أيـًضا عـلى مـثل هـذا األمـر املـهّم، إالّ بـإذن مـن اهلل، وأن يـكون قـلبه مـتّصالً بـالـفيوضـات الـرّحـمانـيّة، 
ونـفسه مـطمئنّة بـالـعنايـات الـّربّـانـيّة.  فـيا هـل تُـرى عَــالَم يحـملون هـذا! أينسـبونـه لـلجنون كـما نسـبوه لـألنـبياء 

من قبل؟ أم يقولون بأنّه تعرّض لهذه األمور من أجل الّرياسة الظّاهرة، وجمع زخارف الّدنيا الفانية؟.

ســـــبحان اهلل إنّـــــه فـــــي أّول كـــــتاب مـــــن كـــــتبه الّــــــذي ســـــماه قـــــيّوم األســـــماء، وهـــــو أّول جـــــميع كـــــتبه، وأعـــــظمها 
وأكـــبرهـــا، قـــد أخـــبر عـــن شـــهادتـــه.  وفـــي مـــقام مـــنه ذكـــر هـــذه اآليـــة قـــائـــالً ."يـــا بـــقيّة اهلل قـــد فـــديـــت بـــكّلي لـــك، 

بَّ في سبيلك، وما تمنّيت إالّ القتل في محبّتك وكفى باهلل العليّ معتصًما قديًما". ورضيُت السَّ

وكــذلــك فــي تــفسير حــرف الــهاء تــمنّى لــنفسه الــّشهادة قــائــالً ."كــأنّــي ســمعت مــناديًــا يــنادي فــي ســّري افْــدِ 
أحـّب األشـياء إلـيك فـي سـبيل اهلل كـما فـدى الحسـني عـليه السّـــــالم فـي سـبيلي.  ولـوال كـنت نـاظـرًا بـذلـك السّـــــرّ 
الـواقـع، فـوالّــذي نـفسي بـيده، لـو اجـتمع مـلوك األرض، لـن يـقدروا أن يـأخـذوا مـنّي حـرفًـا، فـكيف عـبيد الّــذي 
لـيس لـهم شـأن بـذلـك، وإنّـهم مـطرودون!" إلـى أن قـال "لـيعلم الـكّل مـقام صـبري ورضـائـي وفـدائـي فـي سـبيل 
اهلل"، فهـل يـمكن أن يُنسـب إلـى صـاحـب هـذا الـبيان بـأنّـه يـمشي عـلى غـير الـّصراط اإللـهيّ أو أنّـَه طـلب أمـرًا 
بـغير رضـائـه؟  إنَّ فـي هـذه اآليـة ملـكنون نـسيم انـقطاع، بـحيث إذا هـّب لـينفق جـميع هـياكـل الـوجـود أرواحـهم، 
ويـنقطعون عـن أنـفسهم.  فـانـظروا اآلن إلـى الـنّاس كـيف أنّـهم كـالـنّسناس فـي أفـعالـهم الـّدنـيئة، وجـاحـدون 
لـلحّق غـايـة الـجحود، بـحيث يـغّضون الـطّرف عـن كـّل هـذا، ويـركـضون خـلف جـيف عـديـدة، يـرتـفع مـن بـطونـها 
ضـجيج أمـوال املسـلمني.  ومـع هـذا كـم مـن مـفتريـات غـير الئـقة ينسـبونـها إلـى املـطالـع الـقدسـيّة.  كـذلـك نـذكـر 
لـك مـا اكتسـبت أيـدي الّــذيـن هـم كـفروا، وأعـرضـوا عـن لـقاء اهلل فـي يـوم الـقيامـة، وعـذّبـهم بـنار شـركـهم، وأعـدّ 
لــهم فــي اآلخــرة عــذابًــا تــحترق بــه أجــسادهــم وأرواحــهم ذلــك بــأنّــهم قــالــوا إنَّ اهلل لــم يــكن قــادرًا عــلى شــيء 

وكانت يده عن الفضل مغلولة.



هــذا وإّن االســتقامــة عــلى األمــر حــّجة كــبيرة وبــرهــان عــظيم كــما قــال خــاتــم األنــبياء "شــيّبتني اآليــتان" الّــتي 
كّل واحدة منها مشعرة باالستقامة على أمر اهلل كما قال: ﴿فَاْستَِقْم َكَما أُِمرَْت﴾

فـــانـــظر اآلن كـــيف قـــد بـــلَّغت هـــذه السّـــــــدرة الـــرّضـــوانـــيّة السّـــــــبحانـــيّة أمـــر اهلل فـــي أّول شـــبابـــها، وكـــم ظهـــر مـــن 
االســتقامــة مــن ذاك الجــمال، جــمال األحــديّــة، بــحيث أنّــه قــام كــّل مــن عــلى األرض عــلى مــنعه، ولــم يــأِت ذلــك 
بـثمر أو فـائـدة بـل كـّلما كـان يَـرِد مـنهم مـن اإليـذاء عـلى تـلك السّــــــدرة، سـدرة طـوبـى، كـّلما كـان يـزداد شـوقـه، 
ويـــزداد اشـــتعال نـــار حـــبّه.  وكـــّل هـــذا واضـــح ال يـــنكره أحـــد إلـــى أن فـــدى أخـــيرًا بـــروحـــه وصـــعد إلـــى الـــرّفـــيق 

األعلى.
ومـن جـملة الـّدالئـل عـلى أحـّقيّة ظـهوره ظـهور الـغلبة والـقدرة واإلحـاطـة الّـتي أظهـرهـا مـن نـفسه بـنفسه ُمظهِــر 
الـوجـود، ومظهـر املـعبود فـي أكـناف الـعالـم وأقـطاره.  فـحينما ظهـر فـي شـيراز ذاك الجـمال األزلـيّ فـي سـنة 
السّـــــتنّي وكـشف الـغطاء، فـإنّـه فـي قـليل مـن الـزّمـان قـد ظهـرت فـي جـميع الـبالد آثـار الـغلبة والـقدرة، والسّـــــلطنة 
واالقـتدار مـن ذاك الـجوهـر، جـوهـر الـجواهـر، وبحـر الـبحور، بـحيث أنّـه قـد ظهـرت مـن كـّل بـلد آثـار وإشـارات 
ودالالت وعـالمـات مـن تـلك الـّشمس الـالّهـوتـيّة. وكـم مـن رشـحات عـلميّة مـن ذلـك البحـر، بحـر الـعلم الـّلدنّـي، قـد 
أحـاطـت جـميع املـمكنات، مـع أنَّ جـميع الـعلماء وأعـزّة الـقوم فـي كـّل بـلد ومـديـنة قـد قـامـوا عـلى رّدهـم ومـنعهم، 
وشــّدوا أزر الــغّل والحســد والــظّلم عــلى دفــعهم. وكــم مــن نــفوس قــدســيّة قــتلوهــا بــتهمة الــظّلم، مــع أنّــها كــانــت 
جــواهــر الــعدل. وكــم مــن هــياكــل الــّروح قــد أهــلكوهــا بــأشــّد الــعذاب، ومــا بــدا مــنها إالّ خــالــص الــعلم والــعمل. 
ومـع كـّل هـذا كـان كـّل واحـد مـن أولـئك الـوجـودات ذاكـرًا ومـشغوالً بـذكـر اهلل إلـى الـنّفس األخـير، وطـائـرًا فـي 
هــواء التّســليم والــرّضــا. وقــد أثّــر فــي هــذه الــوجــودات وتــصرف فــيها عــلى نــحو لــم يــكن لــهم مــراد غــير إرادتــه، 

ولم يبغوا أمرًا غير أمره.  رضوا برضائه، وهامت قلوبهم بذكره. 

فــــفّكر اآلن قــــليالً.  هــــل ظهــــر مــــن أحــــد فــــي اإلمــــكان مــــثل هــــذه الــــقدرة واإلحــــاطــــة؟ فــــإّن جــــميع هــــذه الــــقلوب 
املـنزّهـة، والـنّفوس املـقّدسـة، قـد أسـرع إلـى مـوارد الـقضاء بـكمال الـرّضـا.  ومـا ظهـر مـنها فـي مـواقـع الـّشكايـة 
إالّ الـّشكران، ومـا شـوهـد مـنها فـي مـواطـن الـبالء إالّ الـرّضـاء.  ولـيس بـخاٍف عـلى أحـد مـقدار الـغّل والـبغض 
والــعداوة الّــذي كــان يظهــره كــّل أهــل األرض نــحو هــؤالء األصــحاب بــدرجــة أنّــهم كــانــوا يــعّدون األذيّــة واألذى 
لـتلك الـطّلعات الـقدسـيّة املـعنويّـة عـّلة الـفوز والـنّجاة، وسـببًا لـلفالح والـنّجاح األبـدّي.  وهـل وقـع فـي الـبالد فـي 
أّي تـاريـخ مـن عهـد آدم إلـى اآلن مـثل هـذه الـغوغـاء؟ وهـل ظهـر بـني الـعباد مـثل هـذه الـّضوضـاء؟ ومـع كـّل هـذه 
األذيّــة واإليــذاء فــإنّــهم كــانــوا عــرضــة لــلَّعن مــن جــميع الــنّاس، وهــدفًــا ملــالمــة كــّل الــعباد.  كــأّن الــّصبر قــد ظهــر 

في عالم الكون من اصطبارهم، والوفاء قد وجد في أركان العالم من أفعالهم.

وخـالصـة الـكالم عـليك بـأن تـفّكر فـي جـميع هـذه الـوقـائـع الـحادثـة والـحكايـات الـواردة، حـتّى تـطّلع عـلى عـظمة 
األمـر وسـمّوه، كـي يـنفخ فـي وجـودك روح االطـمئنان بـعنايـة الـرّحـمن، وتجـلس وتسـتريـح عـلى سـريـر اإليـقان.  
وعــالوة عــلى كــّل هــذه املــطالــب املــقّررة، والــّدالئــل املــذكــورة، فــاهلل األحــد لــشاهــد بــأنّــك لــو تــفّكر مــليًّا لــترى أنَّ 
إنـكار أهـل األرض وسـبَّهم هـذا، ولـعنهم لـهؤالء الـفوارس، فـوارس مـيدان التّسـليم واالنـقطاع، لـهو أعـظم دلـيل 
وأكـبر حـّجة عـلى أحـّقيّتهم.  وإنّـك فـي أيّـة لحـظة تـتفّكر فـي اعـتراضـات جـميع الـنّاس مـن الـعلماء والـفضالء 



والـجّهال تـزداد ثـبوتًـا ورسـوخًــا وتـمكينًا فـي هـذا األمـر.  ألّن كـّل مـا قـد وقـع قـد أخـبر بـه مـن قـبل مـعادن الـعلم 
الّلدنيّ، ومهابط األحكام األزليّة.

ولـو أنَّ هـذا الـعبد ال يـريـد أن يـذكـر األحـاديـث الّـتي وردت مـن قـبل، ولـكن نـظرًا ملـحبّة ذاك الـجناب نـتلو عـليك 
بـضعة مـن الـّروايـات الّـتي تـناسـب هـذا املـقام مـع أنّـه فـي الـحقيقة ال حـاجـة لـذكـرهـا ألّن كـّل مـا قـد ذكـر يـكفي 
األرض ومـن عـليها.  وفـي الـحقيقة قـد ذكـرت جـميع الـكتب وأسـرارهـا فـي هـذا املـختصر بـحيث لـو يـتأمّـل أحـد 
قـــليالً لـــيدرك مـــّما ذكـــر أســـرار الـــكلمات اإللـــهيّة واألمـــور الـــظّاهـــرة مـــن ذاك السّـــــــلطان الـــحقيقيّ.  ولـــكن ملّــا لـــم 
يــكن كــّل الــنّاس عــلى شــأن واحــد، وال مــن رتــبة واحــدة، لهــذا نــذكــر بــضعة مــن األحــاديــث حــتّى يــكون ســببًا 
الســـتقامـــة األنـــفس املـــتزلـــزلـــة واطـــمئنان الـــعقول املـــضطربـــة، وكـــذلـــك لـــتكون الـــحّجة اإللـــهيّة تـــامّـــة وبـــالـــغة عـــلى 

العباد من األعالي واألداني.

فــمن جــملة األحــاديــث الــواردة هــذا الحــديــث حــيث يــقول (إذا ظهــرت رايــة الــحّق لــعنها أهــل الشّــــــرق والــغرب).  
فـــاآلن يـــنبغي أن تـــرتـــشف قـــليالً مـــن صهـــباء االنـــقطاع واالســـتقرار عـــلى رفـــرف االمـــتناع وأن يـــكون نـــصب 
الـعني (تـفّكر سـاعـة خـير مـن عـبادة سـبعني سـنة) لـكي يـتبنّي لـك مـا هـو سـبب هـذا األمـر الـّشنيع، فـي أنَّ كـلّ 
الـــنّاس مـــع إظـــهارهـــم الـــحّب والـــطّلب لـــلحّق يـــلعنون أهـــل الـــحّق بـــعد ظـــهوره كـــما يســـتفاد مـــن الحـــديـــث وهـــذا 
واضـح.  إذ أنَّ السّــــــبب هـو نـسخ الـقواعـد والـرّسـوم والـعادات واآلداب الّـتي تـقيّد بـها كـّل الـنّاس.  وإالّ لـو أنَّ 
جــمال الــرّحــمن يــسير حســب تــلك الــرّســوم واآلداب الّـــتي كــان عــليها الــنّاس، ويــصدقــهم فــيما هــم عــليه، فــال 
يـكون هـناك داع لـظهور كـّل هـذا االخـتالف والـفساد فـي املـمالـك ومـّما يـثبت هـذا الحـديـث الشّـــــريـف ويـصدقـه 

قوله تعالى: ﴿يَْوَم يَْدُع الدَّاعِ إَِلى َشيٍْء نُُّكٍر﴾

وخــالصــة الــقول إنّــه ملّـا يــدعــو الــنّاس مــنادي األحــديّــة، مــن وراء الــحجبات الــقدســيّة إلــى االنــقطاع الــتّام عــّما 
فـي أيـديـهم وحـيث أنَّ هـذا الـنّداء اإللـهيّ مـخالـف ألهـوائـهم لـذلـك يظهـر كـّل هـذا االفـتتان واالمـتحان.  واآلن 
انـــــظر إلـــــى الـــــنّاس كـــــيف أنّـــــهم ال يـــــذكـــــرون أبـــــًدا هـــــذه األحـــــاديـــــث املـــــحكمة الّـــــتي ظهـــــرت جـــــميعها، ولـــــكنهم 
يــتمّسكون بــاألحــاديــث الّـــتي ال يــعلم صــّحتها مــن ســقمها، ويــقولــون عــنها ملــاذا لــم تظهــر؟ والــحال إنَّ مــا لــم 
يـتعّقلوه أيـًضا قـد ظهـر وبهـر، والحـت آثـار الـحّق وعـالمـاتـه كـالـّشمس فـي وسـط الـّسماء.  مـع ذلـك بـقي الـعباد 
هـــائـــمني فـــي تـــيه الجهـــل والـــعمى.  وبـــالـــرّغـــم مـــن اآليـــات الـــفرقـــانـــيّة الـــعديـــدة، والـــّروايـــات املـــحّققة الّــــتي تـــدلّ 
جــميعها عــلى شــرع جــديــد وحــكم جــديــد، وأمــر بــديــع، فــإنّــهم مــع ذلــك يــنتظرون بــأّن طــلعة املــوعــود يــحكم عــلى 

وفق شريعة الفرقان، كما يقول اليهود والنّصارى بمثل هذا املقال.
ومــن جــملة الــكلمات الــّدالّــة عــلى الشّــــــرع الجــديــد واألمــر الــبديــع، فــقرات دعــاء الــنّدبــة لــإلمــام عــلي الّــتي تــقول: 
(أيـــن املـــّدخـــر لتجـــديـــد الـــفرائـــض والـــّسنن وأيـــن املـــتخيّر إلعـــادة املـــّلة والشّــــــــريـــعة) ويـــقول أيـــًضا فـــي الـــزّيـــارة 

(الّسالم على الحّق الجديد).

سُـــــــِئل أبــو عــبد اهلل عــن ســيرة املهــدي كــيف ســيرتــه قــال: . (يــصنع مــا صــنع رســول اهلل، ويهــدم مــا كــان قــبله 
كما هدم رسول اهلل أمر الجاهليّة).



فـــانـــظر اآلن كـــيف أنّـــه مـــع وجـــود أمـــثال هـــذه الـــّروايـــات، كـــم مـــن اســـتدالالت يســـتدلّـــون بـــها عـــلى عـــدم تـــغيير 
األحــكام.  مــع أنَّ املــقصود مــن كــّل ظــهور الــتّغيير والــتّبديــل فــي أركــان الــعالــم ســرًّا وجهــرًا، وظــاهــرًا وبــاطــنًا.  
إذ أنّـه لـو لـم يـتغيّر أمـورات األرض بـأّي وجـه مـن الـوجـوه فـإّن ظـهور املـظاهـر الـكّليّة يـكون لـغًوا وبـاطـالً.  ومـع 
أنّـه يـقول فـي كـتاب الـعوالـم الّــذي هـو مـن الـكتب املـشهورة املـعتبرة . (يظهـر مـن بـني هـاشـم صـبيّ ذو كـتاب 
وأحـكام جـديـد) إلـى أن قـال: (وأكـثر أعـدائـه الـعلماء).  وفـي مـقام آخـر يـذكـر عـن الـّصادق بـن محـّمد أنّـه قـال: 
(ولـقد يظهـر صـبيّ مـن بـني هـاشـم، ويـأمـر الـنّاس بـبيعته.  وهـو ذو كـتاب جـديـد، يـبايـع الـنّاس بـكتاب جـديـد 
عـلى الـعرب شـديـد.  فـإن سـمعتم مـنه شـيئًا فـأسـرعـوا إلـيه).  فـما أحـسن اتّـباعـهم لـوصـيّة أئـمة الـّديـن وسـرج 
الـيقني مـع أنّـه يـقول: (إذا سـمعتم بـأّن شـابًّـا مـن بـني هـاشـم قـد ظهـر ويـدعـو الـنّاس إلـى كـتاب إلـهيّ جـديـد 
وأحــكام بــديــعة ربّــانــيّة، فــأســرعــوا إلــيه).  مــع ذلــك قــد حــكم الجــميع عــلى ذاك الــّسيّد، ســيّد اإلمــكان، بــالــكفر 
والخـــروج مـــن اإليـــمان.  ومـــا ذهـــبوا إلـــى ذاك الـــنّور الـــهاشـــميّ والـــظّهور السّــــــــبحانـــيّ، إالّ بـــسيوف مســـلولـــة، 
وقـلوب طـافـحة بـالـبغضاء.  ثـمَّ الحـظوا أيـًضا كـيف أنَّ عـداوة الـعلماء مـذكـورة فـي الـكتب بـمنتهى الـّصراحـة.  
ومـع وجـود هـذه األحـاديـث الـظّاهـرة املـدلّـة، واإلشـارات الـواضـحة املـحّققة، فـإّن جـميع الـنّاس قـد أعـرضـوا عـن 
الـــجوهـــر الـــّصافـــي لـــلمعرفـــة والـــبيان، وأقـــبلوا إلـــى مـــظاهـــر الـــّضاللـــة والـــطّغيان.  ومـــع هـــذه الـــّروايـــات الـــواردة 
والــكلمات الــنّازلــة، فــإنّــهم يــتكّلمون بــما تــهوى أنــفسهم. . ولــو يــنطق جــوهــر الــحّق بــبيان يــكون مــخالــفًا ألهــواء 
هــذه الــفئة، ومــا فــي أنــفسهم، فــإنّــهم يــكفِّرونــه فــي الــحال ويــقولــون بــأّن هــذا مــخالــف لــقول أئــّمة الــّديــن، وذوي 
الــنّور املــبني.  وإنّــه مــا صــدر فــي الشّــــــرع املــتني أمــر وحــكم كهــذا، كــما ظهــر ويظهــر الــيوم مــن هــذه الــهياكــل 

الفانية أمثال هذه األقوال اّلتي ال فائدة فيها.

وانـظر اآلن فـي هـذه الـّروايـة األخـرى كـيف أنّـهم قـد أخـبروا عـن جـميع هـذه األمـور قـبل وقـوعـها، فـقد ذكـر فـي 
كـتاب األربـعني (يظهـر مـن بـني هـاشـم صـبيّ، ذو أحـكام جـديـدة فـيدعـو الـنّاس ولـم يـجبه أحـد.  وأكـثر أعـدائـة 
الـعلماء.  فـإذا حـكم بـشيء لـم يـطيعوه.  فـيقولـون هـذا خـالف مـا عـندنـا مـن أئـّمة الـّديـن). إلـى آخـر الحـديـث.  
كـــما يـــعيد الجـــميع الـــيوم هـــذه الـــكلمات وهـــم ال يـــشعرون بـــأّن حـــضرتـــه جـــالـــس عـــلى عـــرش يـــفعل مـــا يـــشاء، 

ومستقّر على كرسيّ يحكم ما يريد.

إّن كـيفيّة ظـهوره ال يسـبقها إدراك أّي مـدرك وقـدر أمـره ال يـحيط بـه عـرفـان أّي عـارف، وجـميع األقـوال مـنوطـة 
بــــتصديــــقه، وكــــّل األمــــور مــــحتاج ألمــــره، ومــــا ســــواه مخــــلوق بــــأمــــره، ومــــوجــــود بــــحكمه.  وهــــو مظهــــر األســــرار 
اإللــهيّة، ومــبنّي الــحكم الــغيبيّة الــّصمدانــيّة كــما ورد فــي كــتاب بــحار األنــوار، وفــي الــعوالــم، وفــي الــينبوع عــن 
الــّصادق بــن محــّمد أنّــه قــال: (الــعلم ســبعة وعشــرون حــرفًــا، فجــميع مــا جــاءت بــه الــرّســل حــرفــان ولــم يــعرف 
الـنّاس حـتّى الـيوم غـير الحـرفـني.  فـإذا قـام قـائـمنا أخـرج الخـمسة والعشـريـن حـرفًـا).  فـانـظر اآلن كـيف أنّـه 
جـــعل الـــعلم ســـبعة وعشـــريـــن حـــرفًـــا.  وأّن جـــميع األنـــبياء مـــن آدم إلـــى الـــخاتـــم قـــد بـــيّنوا حـــرفـــني مـــنه، وبـــعثوا 
بهــذيــن الحــرفــني.  ويــقول بــأّن الــقائــم يظهــر جــميع هــذه الخــمسة والعشــريــن حــرفًــا.  فــاعــرف مــن هــذا الــبيان 
مــــقام حــــضرتــــه وقــــدره، وكــــيف أنَّ قــــدره أعــــظم مــــن كــــّل األنــــبياء، وأمــــره أعــــلى وأرفــــع مــــن عــــرفــــان وإدراك كــــلّ 
األولــياء.  وأّن األمــر الّــذي مــا اطّـلع عــليه األنــبياء واألولــياء واألصــفياء، أو مــا أظهــروه بــأمــر مــبرم إلــهيّ، مــثل 
هـــذا األمـــر. يـــزنـــه هـــؤالء الـــهمج الـــرّعـــاع بـــعقولـــهم وعـــلومـــهم ومـــداركـــهم الـــقاصـــرة.  فـــإذا لـــم يـــطابـــق مـــوازيـــنهم 

يرفضونه.  ﴿أَْم تَْحَسُب أَنَّ أَْكثَرَُهْم يَْسَمُعوَن أَْو يَْعِقُلوَن إِْن ُهْم إاِل َكاألَنَْعامِ بَْل ُهْم أََضلُّ َسِبيالً﴾



فــعلى أّي وجــه يحــملون هــذا الحــديــث املــذكــور الــّصريــح فــي الــّداللــة عــلى ظــهور املــطالــب الــغيبيّة، واألمــورات 
الــبديــعة الجــديــدة فــي أيّــام حــضرتــه.  وأّن هــذه األمــورات الــبديــعة تــصبح ســببًا فــي اخــتالف الــنّاس بــدرجــة 
يـــــحكم جـــــميع الـــــعلماء والـــــفقهاء بـــــقتل حـــــضرتـــــه، وقـــــتل أصـــــحابـــــه.  ويـــــقوم كـــــّل أهـــــل األرض عـــــلى مـــــخالـــــفته 
ومـعارضـته، كـما يـقول فـي كـتاب الـكافـي، فـي حـديـث جـابـر فـي لـوح فـاطـمة فـي وصـف الـقائـم . (عـليه كـمال 
مـــوســـى وبـــهاء عـــيسى وصـــبر أيّـــوب فـــيذّل أولـــياؤه فـــي زمـــانـــه، وتـــتهادى رؤوســـهم كـــما تـــتهادى رؤوس الـــتّرك 
والـّديـلم، فـيقتلون ويحـرقـون، ويـكونـون خـائـفني مـرعـوبـني وجـلني، تـصبغ األرض بـدمـائـهم ويـفشو الـويـل والـرّنّـة 
فـــي نـــسائـــهم.  أولـــئك أولـــيائـــي حـــقًّا).  فـــانـــظر اآلن كـــيف أنّـــه لـــم يـــبق حـــرف مـــن هـــذا الحـــديـــث إالّ وقـــد ظهـــر 
بـحيث أنَّ دمـهم الشّـــــريـف قـد سـفك فـي أكـثر األمـاكـن وأسـروهـم فـي كـّل بـلد، وأداروا بـهم فـي الـواليـات واملـدن 
والـــبلدان وأحـــرقـــوا بـــعًضا مـــنهم بـــالـــنّار.  ومـــع ذلـــك لـــم يـــفّكر أحـــد مـــنهم بـــأنّـــه لـــو كـــان الـــقائـــم املـــوعـــود يظهـــر 
بـالشّــــــريـعة الـّسابـقة، ويـبعث بـأحـكامـها، فـلَِم ذُكـرَت هـذه األحـاديـث؟ وملـاذا تظهـر كـّل هـذه االخـتالفـات، حـتّى 
يجعلوا قتل هؤالء األصحاب واجبًا، ويعّدون أذيّة هذه األرواح املقّدسة سببًا للوصول إلى معارج القرب؟

وفــــضالً عــــن هــــذا، فــــانــــظر كــــيف أنَّ جــــميع هــــذه األمــــور الــــواردة واألفــــعال الــــنّازلــــة قــــد ذكــــرت مــــن قــــبل فــــي 
األحــاديــث كــما يــقول فــي روضــة الــكافــي فــي بــيان الــزّوراء: .وفــي روضــة الــكافــي عــن مــعاويــة بــن وهــب عــن 
أبـي عـبد اهلل قـال: (أتـعرف الـزّوراء؟ قـلت: جـعلت فـداك، يـقولـون إنّـها بـغداد.  قـال: .ال ثـمَّ قـال: دخـلت الـّرّي؟ 
قـلت: نـعم.  قـال: أتـيت سـوق الـّدواّب؟ قـلت: نـعم.  قـال: رأيـت الـجبل األسـود عـن يـمني الـطّريـق؟ تـلك الـزّوراء 

يقتل فيها ثمانون رجالً من ولد فالن كّلهم يصلح للخالفة.  قلت: من يقتلهم؟ قال: يقتلهم أوالد العجم).

هــذا حــكم أصــحاب حــضرتــه وأمــرهــم الّــذي بــيّنوه مــن قــبل.  واآلن الحــظوا أنَّ الــزّوراء املــوافــقة لهــذه الــّروايــة 
هــي أرض الــّرّي.  وفــي ذلــك املــكان قــد قــتل هــؤالء األصــحاب بــأشــّد أنــواع الــعذاب.  وقــد قــتل العجــم جــميع 
هــذه الــوجــودات الــقدســيّة كــما هــو مــذكــور فــي الحــديــث، وكــما ســمعتم وعــرفــتم، وكــما هــو واضــح ومــثبوت لــكلّ 
الـــعالـــم واآلن لـــم ال يـــتفكر هـــؤالء الخـــرّاطـــني، خـــرّاطـــني األرض، فـــي هـــذه األحـــاديـــث الّــــتي تـــحّققت جـــميعها، 
وظهــــرت كــــالــــّشمس فــــي وســــط الــــّسماء،  ولــــم ال يُــــقبلون إلــــى الــــحّق ويــــتمّسكون بــــبعض األحــــاديــــث الّــــتي لــــم 
يــفهموا مــعناهــا؟ وبــذا أعــرضــوا عــن ظــهور الــحّق وجــمال اهلل واســتقّروا فــي ســقر: إنَّ هــذه األمــور ليســت إالّ 
مـــن إعـــراض فـــقهاء الـــعصر وعـــلماء العهـــد، ولهـــذا يـــقول الـــّصادق بـــن محـــّمد (فـــقهاء ذلـــك الـــزّمـــان شـــّر فـــقهاء 

تحت ظّل الّسماء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود).

وإنّــي ألرجــو مــن فــقهاء الــبيان وعــلمائــهم، أن ال يــقتفوا أثــرهــم فــي هــذا الــطّريــق، وأن ال يــرد مــنهم فــي زمــن 
املسـتغاث عـلى الـجوهـر اإللـهيّ، والـنّور الـّربّـانـيّ، والجـمال األزلـيّ، ومـبدأ املـظاهـر الـغيبيّة ومـنتهاهـا، مـا ورد 
فـــي هـــذا الـــكور.  وأن ال يـــعتمدوا عـــلى عـــقولـــهم وعـــلومـــهم ومـــداركـــهم.  وأن ال يـــتخاصـــموا مـــع مظهـــر الـــعلوم 
الـــّربّـــانـــيّة الّـــتي ال تـــتناهـــى.  وبـــالـــرّغـــم مـــن كـــّل هـــذه الـــوصـــايـــا فـــإنّـــا نـــرى أعـــورًا مـــن رؤســـاء الـــقوم يـــقوم عـــلى 
مــــعارضــــتنا بــــمنتهاهــــا.  وكــــذلــــك نــــرى أنّــــهم فــــي كــــّل بــــلد ســــيقومــــون عــــلى نــــفي ذاك الجــــمال الــــقدســــيّ، وإنّ 
أصــحاب ذاك السّــــــلطان، ســلطان الــوجــود وجــوهــر املــقصود، يــفّرون فــي الــجبال وفــي الــّصحاري، ويــختفون 
مــن أيــدي الــظّاملــني، والــبعض مــنهم يــتوكّـــلون عــلى اهلل، ويــنفقون أرواحــهم بــكمال االنــقطاع.  وكــأنّــي أشــاهــد 
أنَّ مـن هـو مـوصـوف ومـعروف بـكمال الـزّهـد والـتّقوى، عـلى شـأن يـعّد جـميع الـنّاس إطـاعـته فـرضًـــــــــا والتّسـليم 



ألمـره واجـبًا يـقوم عـلى املـحاربـة مـع أصـل تـلك الّشجـرة اإللـهيّة، ويـسعى ملـعارضـتها بـكمال الجـّد واالجـتهاد.  
هذا هو شأن النّاس.

أمّـا أهـل الـبيان، فـلي أمـل أنّـهم يـتربّـون ويـطيرون فـي هـوآء الـّروح ويـسكنون فـي فـضائـه، ويـميّزون الـحّق عـن 
غــيره، ويــدركــون غــّش الــباطــل بــالــبصيرة الــنّيّرة.  ولــو أنّــه فــي هــذه األيّــام قــد هــبّت رائــحة حســد، فــإنّــي أقــسم 
بـمربّـي الـوجـود مـن الـغيب والـّشهود، بـأنّـه مـن أّول بـدايـة وجـود الـعالـم، مـع كـونـه ال بـدايـة لـه، إلـى هـذا الـحني، 
مـا ظهـر مـثل هـذا الـغّل والحسـد والـبغضاء، ولـن يظهـر شـبهه أبـًدا.  حـيث أنَّ جـمًعا مـن الّـذيـن لـم يسـتنشقوا 
رائــحة اإلنــصاف قــد رفــعوا رايــات الــنّفاق، واتّــفقوا عــلى مــخالــفة هــذا الــعبد.  فــبرز مــن كــّل جــهة رمــح، وطــار 
مـن كـّل سـمت سـهم مـع أنّـي مـا افتخـرت عـلى أحـٍد فـي أمـر، ومـا اسـتعليت عـلى نـفس.  وكـنت مـع كـّل إنـسان 
صـديـًقا بـمنتهى املـحبّة، ورفـيًقا بـغايـة الـرّأفـة والـّشفقة، كـنت مـع الـفقراء مـثل الـفقراء، ومـع الـعلماء والـعظماء 
بــكمال التّســليم والــرّضــاء.  مــع ذلــك، فــواهلل الّــذي ال إلــه إالّ هــو مــع كــّل هــذا االبــتالء والــبأســاء والــّضرّاء الّــتي 
وردت عــلينا مــن األعــداء وأولــي الــكتاب، إنّــها كــانــت كــالــعدم الــّصرف، والــفقد الــبحت، بــالنّســبة ملــا ورد عــلينا 

من األحبّاء.

وبـاالخـتصار، مـاذا نـقول مـن الـبيان بـعد هـذا مـّما ال طـاقـة لـإلمـكان أن يـحتمله، إن كـان هـناك إنـصاف؟  إنَّ 
هـــذا الـــعبد فـــي أوائـــل أيّـــام وروده فـــي هـــذه األرض، ملّــا رأى عـــالئـــم الـــحوادث املـــقبلة، اخـــتار املـــهاجـــرة قـــبل 
وقــوعــها، وهــام فــي فــيافــي الــفراق.  وقــضيت اثــنني مــن الــّسنني وحــيًدا فــي بــراري الهجــر فجــرت الــعبرات مــن 
عــيونــي كــالــعيون، وســالــت بــحور الــّدم مــن قــلبي.  فــكم مــن لــيال لــم أجــد قــوتًــا، وكــم مــن أيّــام لــم أجــد للجســد 
راحــة.  ومــع كــّل هــذه الــباليــا الــنّازلــة، والــّرزايــا املــتواتــرة، فــوالّـــذي نــفسي بــيده كــان كــمال السّـــــــرور مــوجــوًدا، 
ونــهايــة الــفرح مــشهوًدا.  حــيث لــم يــكن عــندي خــبر مــن ضــّر أحــد أو نــفعه، وصــّحته أو ســقمه.  كــنت مــشغوالً 
بـنفسي، نـابـذًا ورائـي الـعالـم ومـا فـيه.  ومـا كـنت أدري أنَّ شـرك قـضاء اهلل أوسـع مـن مـيدان الـخيال، وسـهم 

تقديره مقّدس عن التّدبير.  فال نجاة ألحد من شرك قضائه، وال مفّر له إال بالرّضاء في إرادته. 
قــــسًما بــــاهلل لــــم يــــكن عــــندي نــــيّة الــــرّجــــوع مــــن هــــذه املــــهاجــــرة، وال أمــــل فــــي الــــعودة مــــن هــــذا الــــّسفر.  وكــــان 
مـــقصودي مـــن ذلـــك أن ال أكـــون عـــّلة اخـــتالف األحـــباب، وال مـــصدر انـــقالب األصـــحاب.  وأن ال أكـــون ســـببًا 
فـــي ضـــّر أحـــد، وال عـــّلة لحـــزن قـــلب.  فـــلم يـــكن فـــي فـــكري قـــصد آخـــر غـــير مـــا ذكـــرت، وال أمـــام نـــظري أمـــر 
ســواه.  ولــو أنَّ كــّل إنــسان قــد حــمله عــلى غــير محــمله، وفسّــــــره عــلى حســب أهــوائــه وأمــيالــه.  وأخــيرًا صــبرنــا 

إلى أن صدر حكم الرّجوع من مصدر األمر، وال بّد من التّسليم له.

فـــرجـــعنا والحـــظنا بـــعد الـــرّجـــوع مـــا يعجـــز الـــقلم عـــن ذكـــره.  وهـــا قـــد مـــضى اآلن ســـنتان، واألعـــداء قـــائـــمون 
بـنهايـة الجـّد واالهـتمام عـلى إهـالك هـذا الـعبد الـفانـي، كـما هـو مـعلوم عـند الجـميع.  مـع ذلـك مـا قـام أحـد مـن 
األحــباب لــنصرتــنا، ومــا أعــانــنا بــأّي وجــه مــن الــوجــوه.  بــل عــوضًـــــــــــا عــن الــنّصر كــان يــرد عــلينا مــن األحــزان 
املـتوالـية واملـتواتـرة، مـن قـولـهم وفـعلهم مـا هـو كـالـغيث الـهاطـل.  وهـذا الـعبد قـائـم أمـام الـوجـوه وواضـع روحـه 
عــلى كــفّه بــكمال التّســليم والــرّضــاء، عــسى بــالــعنايــة اإللــهيّة والــفضل السّــــــبحانــيّ يــنفق هــذا الحــرف املــذكــور 
املـشهور روحـه، ويـفدي بـها فـي سـبيل الـنّقطة األولـى، والـكلمة الـعليا.  ولـو لـم يـكن عـندي هـذه الـنّيّة، فـوالّـذي 
نــطق الــّروح بــأمــره، إنّــي مــا كــنت أتــوقّــف فــي هــذا الــبلد لحــظة واحــدة، وكــفى بــاهلل شــهيًدا.  أخــتم الــقول بــال 

حول وال قّوة إال باهلل، وإنّا هلل وإنّا إليه راجعون.



إّن أصــــحاب األفــــئدة املــــنيرة الّــــذيــــن شــــربــــوا مــــن صهــــباء الــــحّب، ومــــا اتّــــبعوا الــــنّفس والــــهوى بــــمقدار خــــطوة 
واحـدة، يشهـدون ويـرون أنَّ الـّدالئـل والـبراهـني والـحجج الّــتي تـدّل جـميعها عـلى هـذا األمـر الـبديـع والـظّهور 
اإللـــهيّ املـــنيع، لَـــهي أظهـــر مـــن الـــّشمس فـــي الـــفلك الـــرّابـــع.  فـــانـــظر اآلن إلـــى إعـــراض الخـــلق عـــن الجـــمال 
اإللـهيّ، وإقـبالـهم إلـى أهـوائـهم الـنّفسانـيّة.  ومـع هـذه اآليـات املـتقنة واإلشـارات املـحكمة املـوجـودة فـي الـثّقل 
األكــبر، الّــذي هــو الــوديــعة الــّربّــانــيّة بــني الــعباد.  ومــع هــذه األحــاديــث الــواضــحة الّــتي هــي أصــرح مــن الــبيان 
والـتّبيان، فـقد صـاروا عـنها جـميًعا غـافـلني، ومـعرضـني مـتمّسكني بـظاهـر بـضعة أحـاديـث، لـم يجـدوهـا مـطابـقة 
ملـداركـهم، ولـم يـفهموا مـعانـيها.  وبـذا صـاروا محـرومـني مـن سـلسال خـمر ذي الـجالل، ومـأيـوسـني مـن الـزاّلل 

الباقي للجمال الّسرمدي.
انــظر أيــًضا أنَّ ســنة ظــهور تــلك الــهويّــة الــنّوراء، قــد ذكــرهــا أئــّمة الهــدى أيــًضا فــي األخــبار واألحــاديــث، مــع 
ل أنّـه  ذلـك مـا اسـتشعروا ومـا انـقطعوا، ولـو فـي لحـظة واحـدة، عـن أهـواء أنـفسهم فـقد ورد فـي حـديـث املـفضَّ
ســأل الــّصادق: فــكيف يــا مــوالي فــي ظــهوره.  فــقال: (فــي ســنة السّــــــتنّي يظهــر أمــره ويــعلو ذكــره) هــذا وإنّــي 
لـفي حـيرة مـن هـؤالء الـعباد، كـيف أنّـهم احـترزوا عـن الـحّق مـع هـذه اإلشـارات الـواضـحة الـالّئـحة، حـتّى أنّـه 
مــثالً قــد ورد فــي األخــبار واألحــاديــث الــّسابــقة، ذكــر الحــزن والــّسجن واالبــتالء الّــذي ورد عــلى خــالصــة تــلك 
الــــفطرة اإللــــهيّة.  فــــفي كــــتاب الــــبحار . (إّن فــــي قــــائــــمنا أربــــع عــــالمــــات مــــن أربــــعة أنــــبياء، مــــوســــى وعــــيسى 
ويـوسـف ومحـّمد.  أمّــا الـعالمـة مـن مـوسـى فـالـخوف واالنـتظار.  وأمّــا الـعالمـة مـن عـيسى فـما قـالـوا فـي حـّقه 
والــعالمــة مــن يــوســف الــّسجن والــتّقيّة.  والــعالمــة مــن محــّمد يظهــر بــآثــار مــثل الــقرآن) ومــع أنّــهم ذكــروا هــذا 
الحـديـث املـحكم بهـذه الـّدرجـة، الّــتي جـاءت كـّل األمـورات الـواردة فـيه مـطابـقة ملـا وقـع، فـإنّـه مـع ذلـك لـم يـنتبه 
أحــد وال يــخيّل إلــيَّ أنّــهم ســيتنبهون فــيما بــعد أيــًضا، إالّ مــن شــاء ربّــك.  إنَّ اهلل مــسمع مــن يــشاء، ومــا أنــا 

بمسمع من في القبور.
ولـيكن مـن املـعلوم لـجنابـك، أنَّ ألطـيار الـهويّـة وحـمامـات األزلـيّة بـيانـان.  بـيان بحسـب الـظّاهـر قـالـوه ويـقولـونـه 
مــن غــير رمــز وســتر، وال نــقاب وال حــجاب، حــتّى يــكون ســراجًـــــا يهــدي الــّسالــكني إلــى مــعارج الــقدس، ونــورًا 
مــبينًا يجــذب الــطّالــبني إلــى بــساط األنــس كــما هــو مــذكــور فــي الــّروايــات الــّصريــحة واآليــات الــواضــحة.  ولــهم 
بــيانــات أخــرى، قــالــوهــا ويــقولــونــها تــحت الــرّمــز والسّـــــــتر والــحجاب كــيما يظهــر مــن املــغّلني مــكنونــات قــلوبــهم 
وتــــنكشف حــــقائــــقهم.  ولهــــذا يــــقول الــــّصادق بــــن محــــّمد: (واهلل لــــيمّحصّن واهلل لــــيغربــــلّن) وهــــذا هــــو املــــيزان 
اإللـــهيّ واملـــحّك الـــّصمدانـــيّ، الّــــذي بـــه يـــمتحن عـــباده.  فـــلم يهـــتد أحـــد إلـــى مـــعانـــي هـــذه الـــبيانـــات إال ذوو 
الـقلوب املـطمئنّة، والـنّفوس املـرضـيّة واألفـئدة املجـرّدة.  ومـن أمـثال هـذه الـبيانـات مـا كـان ولـم يـكن مـقصودهـم 
مــنها مــعانــيها الــظّاهــرة الّــتي يــدركــها الــنّاس لــذلــك يــقول: (لــكّل عــلم ســبعون وجــًها ولــيس بــني الــنّاس إالّ وجــه 
واحــد وإذا قــام الــقائــم يــبث بــاقــي الــوجــوه بــني الــنّاس) وأيــًضا قــال: (نــحن نــتكّلم بــكلمة، ونــريــد مــنها إحــدى 

وسبعني وجًها، ولنا لكّل منها املخرج).

والــخالصــة إنّــا قــد ذكــرنــا هــذه املــراتــب لــكيال يــضطرب الــعباد مــن بــعض الــّروايــات والــبيانــات، الّــتي لــم تظهــر 
آثـارهـا فـي عـالـم املـلك، ولـكي يحـملوهـا عـلى عـدم إدراكـهم لـها، ال عـلى عـدم ظـهور مـعانـي الحـديـث.  ألنّـه غـير 
مـعلوم عـند أولـئك الـعباد، مـاذا كـان مـقصود أئـّمة الـّديـن مـنها، كـما يسـتفاد مـن الحـديـث.  إذاً يـنبغي لـلعباد 
أن ال يــجعلوا أنــفسهم مــمنوعــني مــن الــفيوضــات بــأمــثال هــذه الــعبارات، وعــليهم أن يــسألــوا مــن أهــلها، حــتّى 

تتّضح األسرار املستورة، وتظهر من دون ستر وحجاب.



ولـــكنّا لـــم نـــشاهـــد أحـــًدا مـــن أهـــل األرض يـــكون طـــالـــبًا لـــلحّق لـــيرجـــع فـــي املـــسائـــل الـــغامـــضة إلـــى مـــظاهـــر 
األحـديّـة.  بـل الـكّل فـي أرض الـنّسيان سـاكـنون وألهـل الـغيّ والـطّغيان تـابـعون. ولـكّن اهلل يـفعل بـهم كـما هـم 
يــعملون ويــنساهــم كــما نــسوا لــقاءه فــي أيّــامــه، وكــذلــك قــضى عــلى الّـــذيــن كــفروا، ويــقضي عــلى الّـــذيــن هــم 

كانوا بآياته يجحدون.

وأخـتم الـقول بـقولـه تـعالـى: ﴿َومَــن يَـْعُش عَـــن ِذكْـــِر الـرَّحْــــَمِن نُـَقيِّْض لَــُه شَــــــيْطَانًـا فَـُهَو لَــُه قَــِريـٌن﴾  ﴿َومَــْن أَعْـــرَضَ 
َعن ِذْكِري فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنًْكا﴾ وكذلك نزّل من قبل لو أنتم تعقلون. املنزول من الباء والهآء والّسالم على 

من سمع نغمة الورقاء في سدرة املنتهى فسبحان ربّنا األعلى. 



تعريف بهذا الكتاب

وجّـــــه حــضرة بــهاء اهلل خــطابــه فــي هــذا الــكتاب إلــى الــحاج الــّسيّد محــّمد الــخال األكــبر لــحضرة الــباب وذلــك 
ردًّا عــلى األســئلة الّــتي رفــعها الــخال املــذكــور إلــى حــضرتــه كــما جــاء فــي الــّلوح املــبارك مــخاطــبًا الــّسيّد عــبد 

الحميد الّشيرازي ما تعريبه: 

"... تشـــرّف الـــحاّج جـــواد الـــكربـــالئـــي أحـــد مـــؤمـــني حـــضرة الـــباب الـــقدامـــى بـــمحضر حـــضرة بـــهاء اهلل جـــلَّ 
اسـمه األعـلى فـي بـغداد وعـرض أنَّ خـالـيّ حـضرة األعـلى وهـما الـحاج الـّسيّد محـّمد ومـيرزا حـسنعلي مـع 
بـــعض أوالدهـــما قـــد قـــدمـــوا إلـــى الـــعراق لـــزيـــارة الـــعتبات املـــقّدســـة وهـــما اآلن مـــوجـــودان فـــي بـــغداد، فـــسألـــه 
حـــضرة جـــمال الـــقدم هـــل تـــكّلمت مـــعهما بـــخصوص األمـــر املـــبارك؟ قـــال: كـــالّ، فـــكّلفه حـــضرة بـــهاء اهلل بـــأن 
يــذهــب إلــى بــيتهما ويــبّلغهما تــحيّات حــضرتــه ويــتكّلم مــعهما حــول األمــر املــبارك ويــصطحبهما إلــى املــحضر 
املــــقّدس، فــــعاد الــــحاج الــــّسيّد جــــواد إلــــى حــــضرتــــيّ الــــخال وأبــــلغهما تــــحيّات حــــضرة بــــهاء اهلل، وفــــي الــــيوم 
الـتّالـي رافـق الـحاج الـّسيّد محـّمد الـخال األكـبر الـحاج الـّسيّد جـواد دون اصـطحاب أخـيه وتشـرّفـا بـمحضر 
املـبارك، وملّا امـتثل لـدى سـاحـة الـعزّ والـجالل تـمّوج بحـر الـبيان املـقّدس وتـفّضل مـخاطـبًا الـخال بـأنّـا ال نـحب 

أن تكونوا محرومني من أثمار الحكمة والبيان اّلتي ظهرت سدرتها املباركة من بينكم...

يـــنبغي عـــليكم أن تـــكتبوا الشّـــــــبهات الّـــتي هـــي ســـبب تـــوقّـــفكم فـــي قـــبول األمـــر املـــبارك وتـــفّكروا مـــليًّا فـــي تـــلك 
الشّـــــبهات ثـمَّ هـاتـوا بـها بـصحبة أخـيكم لـو شـاء اهلل يـبّدل الشّـــــبهات بـآيـات مـحكمات إنّـه عـلى كـّل شـيء قـديـر.  
ولـــقد حـــضر الـــخال األكـــبر فـــي الـــيوم الـــتّالـــي دون أخـــيه وذكـــر شـــبهاتـــه واحـــًدا بـــعد واحـــد وصـــدر فـــي جـــوابـــه 

الرّسالة املعروفة برسالة الخال والتي عرفت فيما بعد باسم اإليقان"(1).
وأوفـى تـعريـف لـكتاب اإليـقان صـدر مـن يـراعـة حـضرة ولـيّ أمـر اهلل شـوقـي أفـندي ربّـانـي فـي كـتابـه بـالـّلغة 

اإلنجليزيّة GOD PASSES BY كما يلي(2):

"ومــن أبــرز الــكنوز الــنّفيسة الّــتي ألــقى بــها خــضّم إلــهام حــضرة بــهاء اهلل املــّواج كــتاب "اإليــقان" الّــذي نــزّل 
فــي الــّسنوات األخــيرة مــن هــذه الــفترة(3) (1278ه. = 1862 م.) فــي بحــر يــومــني ولــيلتني ال أكــثر! تــحقيًقا 
لـنبوءة حـضرة الـباب الّـذي نـّص عـلى أنَّ املـوعـود سـوف يـتّم نـّص الـبيان الـفارسـيّ الّـذي لـم يـكمل، وأجـابـة عـن 
األســئلة الّــتي وجّـــــهها إلــى حــضرة بــهاء اهلل الــحاج مــيرزا ســيّد محــّمد (وهــو خــال لــحضرة الــباب لــم يــكن قــد 
آمــن بــعد) أثــناء زيــارتــه لــكربــالء مــع أخــيه الــحاج مــيرزا حــسن عــلي.  وهــذا الــكتاب الّــذي يــبنّي مــعالــم الخــطّة 
اإللـهيّة املخـّلصة نـموذج لـلنّثر الـفارسـيّ بـأسـلوبـه الـنّاصـع األصـيل املـتدفّـق، ووضـوحـه املـلحوظ، وتـسانـده فـي 
الــبحث، وبــراعــته املــلزمــة فــي الــبالغــة.  لــذلــك فــهو يــحتّل مــنزلــة ال تــدانــيها مــنزلــة أّي كــتاب آخــر مــن مجــموعــة 
اآلداب الــبهائــيّة عــلى اإلطــالق بــاســتثناء الــكتاب األقــدس الــذي هــو أقــدس كــتب حــضرة بــهاء اهلل.  وملّـا كــان 
قـــد نـــزّل عـــشيّة إعـــالن حـــضرة بـــهاء اهلل لـــدعـــوتـــه فـــقد قـــّدم لـــلجنس البشـــرّي "الـــرّحـــيق املـــختوم" الّـــذي خـــتامـــه 
"مـسك"(4) وفـّض أخـتام "الـّسفر" الّــتي أشـار إلـيها دانـيال، وأزاح السّــــــتار عـن مـعانـي "الـكلمات" الّــتي قـّدر 

لها أن "تخفى وتختم" إلى "وقت النّهاية"(5).



فـي حـدود مـائـتي صـفحة يـعلن الـكتاب إعـالنًـا ال لـبس فـيه وال غـموض وجـود إلـه واحـد غـيب مـنيع ال يـدرك وال 
يُحَــــّد وال يـشار إلـيه، مـصدر كـّل وحـي وإلـهام، أبـدّي أزلـيّ، عـليم قـديـر مـحيط، ويـنبّه عـلى أنَّ الـحقيقة الـّديـنيّة 
حـــــقيقة نســـــبيّة وأّن الـــــوحـــــي اإللـــــهيّ مســـــتمّر، ويـــــؤكّـــــــد وحـــــدة األنـــــبياء وشـــــمول رســـــالـــــتهم واتّـــــفاق تـــــعالـــــيمهم 
األسـاسـيّة وصـّحة كـتبهم املـنزلـة املـقّدسـة، ويـبنّي طـبيعة مـقامـهم املـزدوج، ويـنّدد بـعمى الـعلماء وضـاللـهم فـي 
كـــّل عـــصر فـــهم عـــّلة اإلعـــراض واالعـــتراض، ويـــوضـــح آيـــات اإلنـــجيل املـــرمـــوزة، ومـــتشابـــهات الـــقرآن الـــكريـــم 
وغـوامـض األحـاديـث الشّــــــريـفة، تـلك الّــتي غـذّى رمـزهـا وتـشابـهها وغـموضـها الـّشكوك والـّضالالت والحـزازات 
والـعداوات املـزمـنة الّـتي شـطرت أتـباع ديـانـات الـعالـم الـعظمى فـرقًـا ومـزّقـتهم شـيًعا وأحـزابًـا، ويـعّدد املـطالـب 
الــجوهــريّــة الّــتي ال غــنى عــنها لــكّل بــاحــث مخــلص وراء هــدفــه ومــطلبه، ويظهــر صــّحة الــظّهور الــبابــيّ وســموّ 
داللـته، ويـثني عـلى بـطولـة أصـحابـه وانـقطاعـهم ويـتنبّأ بـاالنـتصار الـعاملـيّ الـّشامـل الّـذي يحـرزه الـظّهور الّـذي 
وعــد بــه أهــل الــبيان، ويــعلن ايــمانــه بــطهارة الــّسيّدة مــريــم الــعذراء وبــراءتــها ويمجّــــد أئــّمة ديــن حــضرة محــّمد، 
ويـــــتوجّــــــــع الســـــتشهاد اإلمـــــام الحســـــني ويمجّــــــــد ســـــيادتـــــه الـــــّروحـــــيّة، ويـــــكشف عـــــن أســـــرار مـــــصطلحات مـــــثل 
"الـــرّجـــعة" و"الـــبعث" و"خـــاتـــم الـــنّبينّي" و"يـــوم الـــقيامـــة". ويـــعرض املـــراحـــل الـــثاّلث لـــلظّهورات اإللـــهيّة ويـــميّز 
بــينها، ويسهــب الــقول بــعبارات مشــرقــة فــي ذكــر مــفاخــر ومــحامــد "مــديــنة اهلل" الّـــتي يجــّددهــا، عــلى فــترات 
مــقّدرة، ظــهور الــعنايــة الــّربّــانــيّة لهــدايــة الــجنس البشــرّي وخــالصــه وتــأمــني مــنفعته ومــصالــحه.  ويــمّكننا أن 
نــــّدعــــي بــــحّق أنَّ هــــذا الــــكتاب الّــــذي أنــــزلــــه شــــارع األمــــر الــــبهائــــي هــــو وحــــده، دون ســــواه مــــن ســــائــــر الــــكتب 
الــبهائــيّة، قــد وضــع األســاس الــرّاســخ الــعريــض لــلوفــاق الــّدائــم الــكامــل بــني أتــباع األديــان الــعاملــيّة الــعظمى 

بفضل تحطيمه للحواجز العتيدة العريقة اّلتي فرّقتها تفريًقا ال يمكن تخطّيه وال تجاوزه".
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