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كتاب اإليقان
الحجة وظهرت الكلمة"
تمت
ّ
"قل هذا يوم فيه ّ
والح البرهان
يقربكم إلى اهلل"
"إنّه يد ُعوكم بما ينفعكم ويأمركم بما ّ
مالك األديان
الرابعة
الطّبعة ّ
معربة عن الفارس ّية
ّ

بسم ر ِّبنا العليّ األعلى
dصرف عdن ك ّdل مdن
"الdباب املdذكdور فdي بdيان أ ّن الdعباد لdن يdصلوا إلdى شdاط hبحdر الdعرفdان إالّ بdاالنdقطاع ال ّ
dسموات واألرض .قّ dدسddوا أنddفسكم يddا أهddل األرض لّ d
dعل تddصل ّن إلddى املddقام ا ّلddذي قّ dدر اهلل لddكم وتddدخddلنّ
فddي الّ d
في سرادق جعله اهلل في سمآء البيان مرفو ًعا".
dسالdكني سdبيل اإليdمان والdطّالdبني كdؤوس اإليdقان أن يط ّdهdروا أنdفسهم
.جdوهdر هdذا الdباب هdو أنّdه يdجب عdلى ال ّ
dسمع ع ddن اس ddتماع األق ddوال ،وال ddقلب ع ddن
وي ddق ّدس ddوه ddا ع ddن ج ddميع ال ddشؤون ddات ال ddعرضd dيّة  -ي ddعني ي ddنزّه ddون ال ّ d
ال dظّنونddات املddتع ّلقة بسddبحات الddجالل ،والdّ dروح عddن ال dتّع ّلق بddاألسddباب ال ّ dدنddيويّddة ،والddعني عddن مddالحddظة الddكلمات
dتوس ddلني إل ddيه ،حd dتّى ي ddصبح ّن ق ddاب ddلني لتجّ d dليات
الس ddبيل م ddتو ّكdd dلني ع ddلى اهلل وم d dّ d
ال ddفان ddية ،ويس ddلكون ف ddي ه ddذا ّd d
إشdراقdات شdموس الdعلم والdعرفdان اإللdهيّ ،ومdحالًّ لdظهورات فdيوضdات غdيب ال يdتناهdى .أل ّن الdعبد لdو أراد أن
يddجعل أقddوال الddعباد مddن عddالddم وجddاهddل ،وأعddمالddهم وأفddعالddهم مddيزانًddا ملddعرفddة الddحقّ وأولddيائddه فddإنّddه لddن يddدخddل أبً dدا
رب الddعزّة ،ولddن يddفوز بddعيون عddلم سddلطان األحddديّddة وحddكمته ،ولddن يddرد مddنزل الddبقاء ،ولddن يddذوق
رضddوان مddعرفddة ّ
كأس القرب والرضا.
dسالdفة ،كdم مdن الdعباد مdن شdريdف ووضdيع ،كdانdوا دائ ًdما يdنتظرون ظdهورات األحdديّdة فdي
انdظروا إلdى األيّdام ال ّ
dتضرعdون،
dترصdدون ويdنتظرون ،يdدعdون وي
الdهياكdل الdقدسdيّة ،عdلى شdأن كdانdوا فdي جdميع األوقdات واألزمdنة ي ّ d d d
ّ
ل ّ
dب نdسيم ال ّdرحdمة اإللdهيّة ،ويdطلع جdمال املdوعdود مdن خdلف سdرادق الdغيب إلdى عdرصdة الdظّهور .وعdندمdا
dعل يه ُّ
كdانdت تdنفتح أبdواب الdعنايdة ،ويdرتdفع غdمام املdكرمdة ،وتظهdر شdمس الdغيب عdن أفdق الdقدرة ،يdقوم الجdميع عdلى
ت ddكذي ddبها وإن ddكاره ddا وي ddحترزون ع ddن ل ddقائ ddها ا ّلddذي ه ddو ع ddني ل ddقاء اهلل ،ك ddما ه ddو م ddذك ddور ومس ddطور ت ddفصيله ف ddي
السماويّة.
جميع الكتب ّ
تddد ّبddروا اآلن وتddف ّكروا قddليالً ،لِ َ dم اعddترض الddعباد مddن بddعد طddلبهم وانddتظارهddم؟! وكddان اعddتراضddهم أيً d
dضا بddدرجddة
يعج ddز الِّ d dلسان وال ddبيان ع ddن وص ddفه ،وي ddقصر الd dتّقري ddر والتّح ddري ddر ع ddن ذك ddره .ف ddلم يظه ddر أح ddد م ddن امل ddظاه ddر
س َdرةً
الdقدسdيّة واملdطالdع األحdديّdة إالّ وابdتلي بdاعdتراض الdنّاس وإنdكارهdم واحdتجاجdهم كdما قdال تdعالdى﴿ :يَdا َح ْd d
َdع َ dلى ا ْلdِ dعبَ ِ
سٍ d
ت ُكdُّ dل أ ُ َّم dةٍ
dول إِالَّ َكddانُddوا ِبdِ dه يَ ْd d
اد َمddا يَ dأ ْ ِتddي ِهم ِّمddن َّر ُ d
س dت َ ْه ِزؤُون﴾ ،وكddما قddال فddي مddوضddع آخddر ﴿ َو َهdَّ dم ْ
سddولِ ِ dه ْم لِ dيَأ ْ ُ
حُ d
dحقَّ ﴾ وكddذلddك كddانddت الddكلمات ال dنّازلddة مddن غddمام الddقدرة
اط ِ dل لِ dيُ ْد ِd
جddا َد ُلddوا ِبddا ْل dبَ ِ d
خ dذُوهُ َو َd
ِبdَ dر ُ d
dضوا ِبdِ dه ا ْلَ d
dصمدانdيّة ،وسddماء الddعزّة الdّ dربّddانdيّة تddفوق حّ dد اإلحddصاء وإحddاطddة الddعباد ،وإ ّن فddي سddورة هddود لddكفايddة ألولddي
الّ d
dسورة املddباركddة وتddدبّddروا فddيها بddالddفطرة األصddليّة ،ح dتّى
األفddئدة وأصddحاب الddبصر .فddتأ ّمddلوا قddليالً فddي هddذه الّ d
تdطّلعوا قddليالً عddلى بddدائddع أمddور األنddبياء ور ّد كddلمات الdنّفي لddهم وتddكذيddبهم إيّddاهddم ،لَّ d
dعل تddكونَّ dن سddببًا ألن يddطير
الdنّاس مddن مddوطddن الddغفلة الdنّفسانdيّة إلddى أوكddار الddوحddدة واملddعرفddة اإللddهيّة ،وتشddربَّ dن مddن زالل الddحكمة الddباقddية،
وت ddرزق َّ dن م ddن أث ddمار شج ddرة ع ddلم ذي ال ddجالل .ه ddذا ه ddو ن ddصيب األن ddفس املج dّ dردة م ddن امل ddائ ddدة امل ddنزّل ddة ال ddقدس ّ dية
الباقية.

لdو اطّdلعتم عdلى عّ dلة إبdتالء األنdبياء ،وسdبب اعdتراضdات الdعباد عdلى تdلك ال ّ
dشموس الdهويّdة ،لdوقdفتم عdلى كdثير
dثيرا ف ddي اع ddتراض ddات ال ddعباد ع ddلى م ddشارق ش ddموس ص ddفات
م ddن أم ddوره ddم .ك ddذل ddك ك ّ dلما الح ddظتم وت ّ d
dفحصتم ك ً d
خdا فdي أمdر اهلل .لdذا نdذكdر فdي هdذه األلdواح ب ً
dعضا مdن قdصص
األحdد ّيdة ،ازددتdم إحdكا ًdمdا فdي ديdنكم ،ورسdو ًd
األنdبياء عdلى سdبيل اإلجdمال ،حdتّى يdكون مdعلو ًdمdا ومdثبوتًdا أنّdه قdد ورد عdلى مdظاهdر الdقدرة ومdطالdع الdعزّة فdي
ج ddميع األع ddصار وال ddقرون ،م ddا ي ddضطرب ل ddه ال ddقلم ويخج ddل م ddن ذك ddره .ل َّ d
dعل ت ddصير ه ddذه األذك ddار س ddببًا ل ddعدم
جّ d dهال الdd dعصر ،بdd dل ربّdd dما يdd dزيdd dدهdd dم هdd dذا إيdd dقانًdd dا
اضdd dطراب بdd dعض ال d dنّاس مdd dن إعdd dراض الdd dعلماء واعdd dتراض ُd
واطمئنا ًنا.
الس ddالم ا ّل ddذي ن ddاح ت ddسعمائ ddة وخ ddمسني س ddنة ،ودع ddا ال ddعباد إل ddى وادي ال dّ dروح
ف ddمن ج ddملة األن ddبياء ن ddوح ع ddليه ّd d
األيddمن ،ومddا اسddتجاب لddه أحddد ،وفddي كdّ dل يddوم ٍ كddان يddرد مddنهم عddلى هddذا الddوجddود املddبارك مddن األذيّddة واإليddذاء مddا
السخdريdة واالسdتهزاء والdتّعريdض .كdما
dثيرا مdا ورد عdلى حdضرتdه مdن أنdواع ّ
كdانdوا بdه يdوقdنون أنّdه قdد هdلك .وك ً
خ ُdروا ْ ِمdن ْ ُه َق َ
خ ُdرونَ
س َd
س َd
س َd
س ِd
خ ُdر ِdمdن ُك ْم َdك َdما تَ ْ
خ ُdروا ْ ِمdنَّا فَ ِdإنَّdا نَ ْ
dال إِن تَ ْ
قdال تdعالdىَ ﴿ :و ُكَّ dل َما َم َّdر َعَ dل ْي ِه َمdأل ٌ ِّمdن َقْ dو ِdم ِdه َ
ف تَْ dع َل ُمونَ(  .وبdعد حdني مdن الdزّمdن وعdد أصdحابdه وعً dدا مdعيّنًا عّ dدة م ّdرات بdإنdزال الdنّصر عdليهم ،وفdي كdلّ
فَ َ
dس ْو َ
م ّdر ٍة مdنها كdان يdحصل الdبداء ،فdأعdرض بسdبب ظdهور الdبداء ب ٌ
dعض مdن أصdحابdه املdعدوديdن ،كdما هdو مdثبوت
ت ddفصيله ف ddي أك ddثر ال ddكتب امل ddشهورة ِdم dّ dما ال ب ّ dد أنّ ddكم ق ddد اطّ ddلعتم ع ddليه أو س ddتطّلعون .ح dتّى أنّ ddه ل ddم ي ddبق م ddع
dيرا مdن
حdضرتdه إال أربdعون ن ً
dفسا أو اثdنان وسdبعون ،كdما هdو مdذكdور فdي الdكتب واألخdبار ،إلdى أن صdرخ أخ ً
ِ
ب ال َت َذر َع َلى األَر ِ ِ
ارا﴾.
﴿ر ِّ
ْ
أعماق قلبه بدعائه َ
ْ
ض م َن ا ْل َكاف ِري َن َديَّ ً
واآلن يddجب الdتّأ ّمddل قddليالً .مddاذا كddان سddبب اعddتراض الddعباد واحddترازهddم إلddى هddذه الّ dدرجddة فddي ذلddك الdزّمddان،
ولِ َ dم ل ddم يخ ddلعوا ق ddميص ال dنّفي ،ويتح ّ dلوا ب ddرداء اإلث ddبات وي ddفوزوا ب ddه .وك ddذل ddك مل ddاذا ح ddصل ال ddبداء ف ddي ال ddوع ddود
dثيرا ،ح dتّى ت ddقف ع ddلى أس ddرار األم ddور
اإلل ddهيّة م dّ dما ك ddان س ddببًا ف ddي إدب ddار ب ddعض امل ddقبلني .ل ddذا ي ddجب ال ddتأ ّمddل ك ً d
dعنوي مddن الddفردوس الddحقيقيّ ،وتddوقddن بddأ ّن االمddتحانddات اإللddهيّة لddم تddزل
الddغيبيّة ،وتسddتنشق رائddحة ال dطّيب املd
ّ
dصدق مddن الddكذب ،والddحقّ
كddانddت بddني الddعباد ،وال تddزال تddكون بddينهم ،حdتّى يّ d
dتبني ويddتميّز الdنّور مddن الdظّلمة ،والّ d
dشقاوة ،وال ّ d
dسعادة م ddن ال ّ d
م ddن ال ddباط ddل ،واله ddداي ddة م ddن ال ّ d
dشوك م ddن ال ddورد ،ك ddما ق ddال ت ddعال ddى﴿ :ال ddم
dضالل ddة ،وال ّ d
أ َ َح ِ
اس أ َ ْن يُت ْ َر ُكوا أ َ ْن يَ ُقو ُلوا آ َمنَّا َو ُه ْم ال يُ ْفتَنُونَ﴾.
ب الن َّ ُ
س َ
ومdن بdعد نdوح ،أشdرق جdمال هdود مdن مشdرق اإلبdداع ،ودعdا الdنّاس إلdى رضdوان الdقرب مdن ذي الdجالل نdح ًوا
م ddن س ddبعمائ ddة س ddنة أو ي ddزي ddد ،ع ddلى حس ddب اخ ddتالف األق ddوال .ف ddكم م ddن ال ddبالي ddا ن ddزل ddت ع ddلى ح ddضرت ddه ك ddال ddغيث
وشّ dدة االهddتمام عّ dل ًة لشّ dدة اإلغddماض ﴿ َوال يَِ dزيdدُ
الddهاطddل ،حdتّى صddارت كddثرة الّ dدعddوة سddببًا لddكثرة اإلعddراضd ِ ،
ِ
ال َ
الكاف ِري َن ُكفْ ُر ُه ْم إِ َّ
ارا﴾.
خ َ
س ً
dعنوي ،ودعdا الdعباد إلdى شdريdعة الdقرب الdباقdية ،وفdي مdائdة
ومdن بdعده طdلع هdيكل صdالdح مdن رضdوان الdغيب امل
ّ
سdنة أو أزيdد ،أمdرهdم بdاألوامdر اإللdه ّية ونdهاهdم عdن املdناهdي الdر ّبdانّ dية ،فdلم يdأت ذلdك بdثمر ،ولdم يظهdر مdنه أثdر،
ف ddاخ ddتار ال ddغيبة وال ddعزل ddة ع ddنهم م dّ dرات ع ddدي ddدة ،م ddع إ ّن ه ddذا الج ddمال األزلd dيّ ،م ddا دع ddا الd dنّاس إالّ إل ddى م ddدي ddنة
dحا َق َ
dال َيdا َقْ dوم ِ ا ْعdبُ ُدوا ْ اهللَّ َdمdا َلُ dكم ِّمْ dن إِ َلـ ٍdه َغْ dي ُر ُه﴾ .إلdى
خdا ُهْ dم َ d d d
األحdد ّيdة ،كdما قdال تdعالdىَ ﴿ :و إِ َلdى ثَ ُdمو َد أ َ َd
صdالِ ً

شdٍّ dك ِّمdَّ dما
جً dوّا َقdبْ َل َهـ dذَا أَتَ dن ْ َهانَddا أَن نَّ ْ dعبُ َد َمddا يَ ْ dعبُ ُد آبَddا ُؤنَddا َو إِنَّ dنَا َلdِ dفي َ d
dنت ِفddينَا َمdْ dر ُ d
قddولddه ﴿ َقddا ُلddوا ْ يَddا َ d d
صddالِ dحُ َقْ dد ُكَ d
َت ْد ُعو َنا إِ َل ْي ِه ُم ِر ٍ
الصيحة جمي ًعا ،وكان مرجعهم إلى النّار.
يب﴾ ،وما أتى ذلك بفائدة ما ،إلى أن أخذتهم ّ
ومdن بdعده كdشف الخdليل الdنِّقاب عdن جdمالdه ،ورفdع عdلم الهdدى ،ودعdا أهdل األرض إلdى نdور الdتُّقى ،وكَّ dلما بdالdغ
فddي الdنّصيحة لddهم ،لddم يddثمر ذلddك غddير الحسddد ،ولddم يddنتج غddير الddغفلة ،إالّ ا ّلddذيddن هddم انddقطعوا بddك ّلهم إلddى اهلل،
وعرجوا بجناحيّ اإليقان إلى مقام جعله اهلل عن اإلدراك مرفو ًعا.
dصة حddضرتddه مddشهورة ،فddكم مddن األعddداء أحddاطddوا بddه إلddى أن اشddتعلت نddار الحسddد واإلعddراض .ومddن بddعد
وقّ d
والرسائل.
حكاية النّار أخرجوا ذلك ّ
السراج اإللهيّ من بلده ،كما هو مذكور في الكتب ّ
ومل ّddا ان ddقضى زم ddان ddه أت ddت دورة م ddوس ddى ،فظه ddر ح ddضرت ddه م ddن س ddيناء ال dنّور إل ddى ع ddرص ddة ال dظّهور ب ddعصا األم ddر
وبdيضاء املdعرفdة .وأتdى مdن فdاران املdحبّة اإللdه ّية ،ومdعه ثdعبان الdقدرة وال ّ
dصمدانّ dية .ودعdا جdميع مdن
dشوكdة ال ّ
ف ddي امل ddلك ال ddى م ddلكوت ال ddبقاء ،وأث ddمار شج ddرة ال ddوف ddاء .ول ddقد س ddمعت م ddا ورد ع ddليه م ddن ف ddرع ddون وم ddأله م ddن
االعdتراضdات ،وكdم أُلdقي عdلى تdلك ّ
الشجdرة الdطّ ّيبة مdن أحdجار الdظّنونdات مdن األنdفس املشdركdة ،وبdلغ االعdتداء
السddدرة الdّ dربّddان dيّة وإطddفائddها بddماء اإلعddراض وال dتّكذيddب.
عddليه إلddى ح ّ dد أن ه ّ dم فddرعddون ومddأله بddإخddماد نddار تddلك ّ d
dعنصري ،وس ddراج ال ddقدرة ال dّ dربّ ddان dيّة ال ت ddطفئه األري ddاح
وغ ddفلوا ع ddن أ ّن ن ddار ال ddحكمة اإلل ddهيّة ال يخ ddمده ddا امل ddاء ال d
ّ
املddخالddفة .بdّ dل إ ّن املddاء فddي هddذا املddقام يddصير سddببًا لddالشddتعال ،والdّ dريddح ع ّ dل ًة لddلحفظ لddو أنddتم بddالddبصر الحddديddد
تنظرون ،وفي رضا اهلل تسلكون.
رب الdعزّة حdبيبه بdحكايdته قdائdالً ﴿ َو َق َ
ج ٌdل ُّمdؤ ِْمdنٌ
dال َر ُ d
ومdا أحdلى الdبيان ا ّلdذي فdاه بdه مdؤمdن آل فdرعdون ،كdما أخdبر ّ
ات ِمddن ر ِّب ُ dك ْم َو إِن َيdُ dك َكِ d
جddاء ُكddم ِبddا ْلdبَ ِّين َ ِ
ِّم ْ dن ِ
جdالً أَن َي ُ dق َ
dاذ ًبddا
ول َر ِّب dيَ اهللُ َو َقْ dد َd
آل ِفdْ dر َعْ dو َن َي ْ dكت ُ ُم إِيdَ dمانَ ُ dه أَتَ ْ dقت ُ ُلو َن َر ُ d
َّ
اد ًقا ُي ِ
ص ِ
صبْ ُكم َب ْع ُ
اب﴾.
فَ َع َل ْي ِه َك ِذ ُب ُه َو إِن َي ُك َ
ض ا َّل ِذي َي ِع ُد ُك ْم إِ َّن اهللَ ال َي ْه ِدي َم ْن ُه َو ُم ْ
ف َكذَّ ٌ
س ِر ٌ
dيرا وص ddل األم ddر ال ddى حّ d dد أن ق ddتلوا ه ddذا امل ddؤم ddن ،واس ddتشهد ب ddنهاي ddة ال ddعذاب )أال ل ddعن ُة اهلل ع ddلى ال ddقوم
وأخ ً d
ال dظّامل ddني( ف ddان ddظروا اآلن وت ddأ ّمddلوا ق ddليالً ف ddي ه ddذه األم ddور وم ddاذا ك ddان س ddبب أم ddثال ه ddذه االخ ddتالف ddات ،إذْ ك ّ dلما
ظهddر ظddهور حddقّ فddي اإلمddكان مddن أفddق الdالّمddكان كddان يظهddر ويddبدو فddي أطddراف الddعالddم أمddثال هddذا الdنّوع مddن
يبشddرون ال dنّاس فddي حddني ظddهورهddم بddال dنّبيّ
الddفساد والddفتنة وال dظّلم واالنddقالب ،مddع أ ّن جddميع األنddبياء كddانddوا ّ d
ال d dتّالdd dي ،ويdd dذكdd dرون لdd dهم عdd dالمdd dات ال d dظّهور اآلتdd dي ،كdd dما هdd dو مسdd dطور فdd dي كdّ d dل الdd dكتب .ومdd dع طdd dلب ال d dنّاس
وانdتظارهdم لdظهور املdظاهdر الdقدسdيَّة ،وذكdر الdعالمdات فdي الdكتب ،ملdاذا تحdدث هdذه األمdور فdي الdعالdم ،ويdرد
عdd dلى جdd dميع األنdd dبياء واألصdd dفياء فdd dي كdّ d dل عهdd dد وعdd dصر أمdd dثال هdd dذا ال d dظّلم والdd dعسف و الdd dتع ِّدي؟ كdd dما قdd dال
س ٌ
اسdت َ ْكبَ ْرتُْ dم فَdفَ ِريً dقا َكdذَّ ْبdت ُ ْم َوفَِ dريً dقا تَْ dقت ُ ُلونَ﴾ أي أنّdه كّ dلما
س ُك ُم ْ d
جdاء ُكْ dم َر ُ d d
تdعالdى﴿ :أَفَُ dك َّل َما َ d
dول ِdب َdما الَ تَْ dه َوى أَنdفُ ُ
أي عه ddد وزم ddان اس ddتكبرت ddم ،وم ddا أي ddقنتم ،ف ddفري ً dقا م ddن
ج ddاءك ddم رس ddول م ddن ق ddبل اهلل ب ddما ال ت ddهوى أن ddفسكم ف ddي ّ
هؤالء األنبياء كذّبتم وفري ًقا كنتم تقتلون.
تdأ َّdمdلوا ح ٍ
dينئذ مdاذا كdان سdبب هdذه األفdعال ،ولdم كdانdوا يسdلكون بهdذه الdكيفيّة مdع طdلعات جdمال ذي الdجالل؟
إذ ك ّdل مdا كdان سdبب إعdراض الdعباد وإغdماضdهم فdي تdلك األزمdنة ،قdد أصdبح الdيوم أي ً
dضا بdعينه سdبب غdفلة

هdؤالء الdعباد .فdإذا قdلنا أ ّن الdحجج اإللdهيّة لdم تdكن كdامdلة وال تdا ّمddة ،ولdذا كdانdت سdببًا العdتراض الdعباد ،فdإنّ
dفسا مdن
dفرا ص ً d
dراحdا .ألنّdه بdعيد جً dدّا عdن فdيض الdف ّياض ،وبdعيد عdن واسdع رحdمته ،أن يdجتبي ن ً
هdذا يdكون ك ً
dحجة الdكافdية الdوافdية ،ومdع ذلdك يdعذّب الخdلق لdعدم إقdبالdهم إلdيها.
بdني جdميع الdعباد لهdدايdة خdلقه ،وال يdؤتdيها ال ّ
بddل لddم يddزل جddود سddلطان الddوجddود مddحيطًا عddلى كdّ dل املddمكنات بddظهور مddظاهddر نddفسه ،ومddا أتddى عddلى اإلنddسان
حddني مddن الّ dدهddر انddقطع فddيه فddيضه ،أو مddنع نddزول أمddطار الdّ dرحddمة مddن غddمام عddنايddته .إذًا فليسddت هddذه األمddور
املحddدثddة إالّ مddن األنddفس ذات اإلدراكddات املحddدودة ،ا ّلddذيddن يddهيمون فddي وادي الddكبر والddغرور ،ويddسيرون فddي
dتأسdون بdظنونdاتdهم ،وبdما اسdتمعوه مdن عdلمائdهم .لهdذا لdم يdكن عdندهdم أمdور غdير اإلعdراض،
بdيداء الdبعد ،وي ّ d d
أي مظهddر
وال بddغية االّ اإلغddماض ،ومddن املddعلوم لddدى كdّ dل ذي بddصر ،أنّddه لddو كddان هddؤالء الddعباد فddي حddني ظddهور ّ
dسمع وال ddبصر وال ddفؤاد م ddن ك dِّ dل م ddا س ddمعوه وأب ddصروه
م ddن م ddظاه ddر ش ddمس ال ddحقيقة ،ي ddق ّدس ddون ويطّه ddرون ال ّ d
وأدركوه ،ملا حرموا البتَّة من الجمال اإللهيّ ،وال منعوا عن حرم القرب والوصال للمطالع القدسيّة.
dحجة فdي ك ّdل زمdان بdمعرفdتهم ا ّلddتي تdل ّقوهdا عdن عdلمائdهم ،وكdانdوا يجdدونdها غdير مdتّفقة مdع
ومل ّdا كdانdوا يdزنdون ال ّ
عقولهم ّ
الضعيفة ،لذا كان يظهر منهم في عالم الظّهور أمثال هذه األمور غير املرضيّة.
إ َّن عddلماء الddعصر فddي كdِّ dل األزمddان كddانddوا سddببًا لddص ِّد الddعباد ،ومddنعهم عddن شddاط hبحddر األحddديّddة ،أل َّن ِزمddام
dلري ddاس ddة ،وال ddبعض االخ ddر ي ddمنعهم
ه ddؤالء ال ddعباد ك ddان ف ddي ق ddبضة ق ddدرت ddهم .ف ddكان ب ddعضهم ي ddمنع ال dنَّاس ح dبًّا ل ّ d
ل ddعدم ال ddعلم و امل ddعرف ddة .ك ddما أنّ ddه ب ddإذن ع ddلماء ال ddعصر وف ddتاوي ddهم ق ddد ش ddرب ج ddميع األن ddبياء س ddلسبيل ال ّ d
dشهادة،
وطddاروا إلddى أعddلى أفddق الddعزَّة .فddكم ورد عddلى سddالطddني الddوجddود ،وجddواهddر املddقصود ،مddن ظddلم رؤسddاء العهddد،
وع ddلماء ال ddعصر ،ا ّلddذي ddن ق ddنعوا به ddذه األ ّي ddام املح ddدودة ال ddفان ddية ،وم ddنعوا أن ddفسهم ع ddن امل ddلك ا ّلddذي ال ي ddفنى ،ك ddما
حdرمdوا عdيونdهم مdن مdشاهdدة أنdوار جdمال املdحبوب ،ومdنعوا آذانdهم عdن اسdتماع بdدائdع نdغمات ورقdاء املdقصود.
dسماو ّي ddة ك ddما ق ddال ت ddعال ddىَ ﴿ :ي ddا أ َ ْه dَ dل ا ْل dِ dكت َ ِ
اب لِ dمَ
وله ddذا ذك ddرت أح ddوال ع ddلماء ك dّ dل ع ddصر ف ddي ج ddميع ال ddكتب ال ّ d
تَْ dكفُرو َن ِبddآ َي ِ
ش َهُ dدونَ﴾ وكdما قdال ﴿ َيdا أ َ ْهdَ dل ا ْلdِ dكت َ ِ
dات اهللِّ َوأَنdت ُ ْم تَ ْ
dحقَّ
dحقَّ ِبddا ْلdبَ ِd
اطِ dل َوتَْ dكت ُ ُمو َن ا ْلَ d
سو َن ا ْلَ d
اب لَِ dم تَْ dل ِب ُ
ُ
َوأَنت ُ ْم تَ ْع َل ُمونَ﴾ وكما قال تعالى في مقام ٍ آخر ﴿ ُق ْل يَا أ َ ْه َل ا ْل ِكت َ ِ
س ِبي ِل اهللِّ﴾.
اب لِ َم تَ ُ
ص ُّدو َن َعن َ
dصراط املسddتقيم كddانddوا عddلماء ذلddك العهddد ،كddما هddو
ومddن املddعلوم أ ّن أهddل الddكتاب ا ّلddذيddن ص ّ dدوا ال dنّاس عddن الّ d
مddذكddور اسddم الجddميع ورسddمهم فddي الddكتب ،وكddما هddو ُمسddتفاد مddن أكddثر اآليddات واألخddبار ،لddو أنddتم بddطرف اهلل
تنظرون.
إذًا ت ddأ ّم ddلوا ق ddليالً ب ddعني ال ddبصيرة اإلل ddهيّة ،ف ddي آف ddاق ال ddعلم ال ddربّ ddانd dيّ ،وت ddع َّقلوا ف ddي أن ddفس ال ddكلمات الd dتّا ّم ddات
الdd dصمدان d dيّة ،ح d dتّى تdd dنكشف لdd dكم وتظهdd dر جdd dميع أسdd dرار الdd dحكمة الdّ d dروحdd dان d dيّة ،مdd dن خdd dلف سdd dرادق الdd dفضل
واإلفdضال ،مج ّdردة عdن سdبحات الdجالل ،وتdعرفdوا أ ّن أسdاس اعdتراضdات الdنّاس واحdتجاجdاتdهم ،لdم يdكن إالّ
مddن عddدم اإلدراك والddعرفddان .فddمثالً إنّddهم مل ّdا لddم يddفهموا الddبيانddات ال dتّي صddدرت مddن طddلعات جddمال الddحقّ  ،عddن
عالمات ال ّ
ظهور اآلتي ،ولم يصلوا إلى معرفة حقيقتها ،لذا رفعوا علم الفساد ،ونصبوا رايات الفتنة.
ومdن املdعلوم أ ّن تdأويdل كdلمات الحdمامdات األزلdيّة ال يdدركdه إالّ الdهياكdل األزلdيّة ،وأ َّن نdغمات الdورقdاء املdعنويّdة ،ال
يddسمعها االّ مddسامddع أهddل الddبقاء .فddليس لddقبطيّ ال dظّلم نddصيب أب ً dدا مddن شddراب سddبطيّ الddعدل ،وال لddفرعddون

اسُ d
خو َن ِdفdي ا ْل ِdع ْلم ِ﴾ ومdع ذلdك
الdكفر خdبر عdن بdيضاء مdوسdى ،كdما قdال تdعالdىَ ﴿ :و َdمdا يَْ dع َل ُم تَdأ ْ ِويَ dل ُه إِالَّ اهللُّ َوال َّdر ِ d
طلبوا تفسير الكتاب وتأويله من أهل الحجاب ،ولم يأخذوا العلم من منبعه.
dساط ddعة م ddن فج ddر ال dّ dروح ،اع ddترض ج ddميع
ف ddمثالً مل ّddا ان ddقضت أيّ ddام م ddوس ddى ،وأح ddاط ddت ال ddعال ddم أن ddوار ع ddيسى ال ّ d
dكمل شddرائddع الdتّوراة .بddينما هddذا الّ d
dري،
الddيهود بddأ ّن ذلddك املddوعddود فddي الdتّوراة ،يddجب أن يddر ّوج ويّ d
dشاب الdنّاصّ d
والسddبت ،ا ّلddذيddن هddما أعddظم أحddكام مddوسddى ،فddضالً
ّd
ا ّلddذي يddدعddو نddفسه بddمسيح اهلل ،قddد نddسخ حddكميّ الdطّالق
ع ddن أ ّن ع ddالئ ddم ال dظّهور ل ddم تظه ddر ب ddعد ،وله ddذا ال ي ddزال ال ddيهود إل ddى اآلن م ddنتظري ddن ذل ddك ال dظّهور امل ddذك ddور ف ddي
الdتّوراة .و َلَ dكم ظهdر فdي عdالdم اإلبdداع مdن بdعد مdوسdى ،مdن مdظاهdر الdقدس األحdديّdة ،ومdطالdع الdنّور األزلdيّة،
وال ddيهود م ddا زال ddوا م ddحتجبني ب ddال ddحجبات الd dنّفسيّة ال ّ d
dشيطانd dيّة ،والd dظّنون ddات اإلف ddكيّة الd dنّفسانd dيّة ،وال ي ddزال ddون
يdنتظرون ظdهور ذلdك الdهيكل املdجعول ،بdالdعالمdات املdذكdورة ا ّلdتي يdتص ّورونdها بdإدراكdاتdهم ،كdذلdكم أخdذهdم اهلل
بdذنdبهم ،وأخdذ عdنهم روح اإليdمان ،وعdذّبdهم بdنا ٍر كdانdت فdي هdاويdة الdجحيم .ولdم يdكن هdذا إالّ مdن عdدم عdرفdان
الdيهود لdلعبارات املسdطورة فdي الdتّوراة ،واملdذكdورة فdي عdالئdم الdظّهور الdتّالdي .ومل ّdا لdم يdقفوا عdلى حdقيقة هdذه
dعيسوي ،ولddم يddفوزوا بddلقاء اهلل
الddعالمddات ،ولddم تظهddر تddلك األمddور بحسddب الdظّاهddر ،فddقد حddرمddوا عddن الجddمال الd
ّ
dتمسكني بهddذه األفddكار املddجعولddة غddير ال dالّئddقة ،وقddد
وكddانddوا مddن املddنتظريddن .ومddازال جddميع األمddم ،وال يddزالddون مِّ d
الصافية الجارية.
حرموا أنفسهم من العيون ال ّلطيفة ّ
ول ddقد ذك ddرن ddا ب ً d
dعضا م ddن ع ddبارات األن ddبياء ،ف ddي ك ddشف ه ddذه األس ddرار ،ف ddي أل ddواح مس ddطورة م ddن ق ddبل ،ر ّقddمناه ddا
ألحد من األحبّاء ببدائع النّغمات الحجاز ّية.
واآلن ،إج ddاب ddة ل ddطلب ج ddناب ddكم ،نجّ d dدد ذك ddره ddا ف ddي ه ddذه األوراق ب ddمليح الd dتّغنّيات ال ddعراقd dيّة ،ل ّ d
dعل يه ddتدي ب ddها
ع ddطاش ص ddحارى ال ddبعد ال ddى بح ddر ال ddقرب ،وي ddصل ال ّ d
dضال ddون ف ddي ف ddياف ddي الهج ddر وال ddفراق ال ddى خ ddيام ال ddقرب
والddوصddال .ح dتّى يddنقشع غddمام الّ d
dضاللddة وتddطلع مddن أفddق الdّ dروح شddمس الهddدايddة املddضيئة عddلى الddعالddم ،وعddلى
dعل يجdري مdن هdذا الdقلم ،مdا يdحيا بdه أفdئدة الdنّاس لdيقومّ dن ال ّ
اهلل أتّdكل ،وبdه أسdتعني ،ل َّ
dكل عdن مdراقdد غdفلتهم،
مغروسا.
الروضة األحديّة من أيدي القدرة بإذن اهلل
ً
ويسمع َّن أطوار ورقات الفردوس من شجر كان في َّ
مdن الdواضdح املdعلوم لdدى أهdل الdعلم ،أنّdه مل ّdا أحdرقdت نdار املdحبّة الdعيسو ّيdة حdجبات حdدود الdيهود ،ونdفذ حdكم
ٍ
dبعض م ddن أص ddحاب ddه
ح ddضرت ddه ن ddو ًعdd dا م ddا حس ddب الd dظّاه ddر ،ذك ddر ذاك الج ddمال ال ddغيبيّ ف ddي ي ddوم ٍ م ddن األيّ ddام ل d
ال ّdروحdانdيّني أمdر الdفراق ،وأشdعل فdيهم نdار االشdتياق قdائdالً لdهم" :إنّdي ذاهdب ثdم أعdود ".وقdال فdي مdقام ٍ اخdر:
dتمم مdا قdلته ".وهdاتdان الdعبارتdان هdما فdي الdحقيقة شdيء
"إنّdي ذاهdب ويdأتdي غdيري حdتّى يdقول مdا لdم أقdله وي ِّ
واحد ،لو أنتم في مظاهر التّوحيد بعني اهلل تشهدون.
ولdو نdظرنdا بdعني الdبصيرة املdعنو ّيdة ،نdشاهdد فdي الdحقيقة أ ّن كdتاب عdيسى وأمdره أي ً
dضا قdد ثdبتا فdي عهdد خdاتdم
األن ddبياء .ف ddمن ح ddيث االس ddم ق ddال ح ddضرة مح dّ dمد )إنّ ddي أن ddا ع ddيسى( وق ddد ص ّ dدق أخ ddباره وآث ddاره وك ddتاب ddه أي ً d
dضا
بdقولdه )إنّdه مdن عdند اهلل( ،فdفي هdذا املdقام ال يdشاهdد بdينهما فdرق وال يdرى فdي كdتابdيهما غdير ّيdه ،أل ّن كdالًّ مdنهما
كdان قdائ ًdما بdأمdر اهلل ،ونdاطً dقا بdذكdر اهلل ،وكdتاب ك ّdل مdنهما مdشعر بdأوامdر اهلل .فdمن هdذه الdوجdهة قdال عdيسى
بddنفسه إنّddي ذاهddب وراجddعَ .مdث َ ُل ذلddك مddثل الّ d
dشمس ،فddإذا قddالddت شddمس الddيوم إنّddني أنddا شddمس األمddس فddهي

dظرا الخdتالف األيّdام فdهي صdادقdة أي ً
dضا .وكdذلdك لdو نdظرنdا إلdى األيّdام ،وقdلنا
صdادقdة ،ولdو قdالdت إنّdني غdيرهdا ن ً
dحيحا وصdاد ًقdا .وإذا قdلنا إنّdها غdيرهdا مdن حdيث تحdديdد
إنّdها جdميعها شdيء واحdد ،فdإ ّن هdذا الdقول يdكون ص ً
االسddم والdّ dرسddم ،فddإ ّن ذلddك أيً d
dحيحا وصddاد ًقddا .إذ بddينما نddالحddظ أنّddها شddيء واحddد ،فddإنّddه مddع ذلddك
dضا يddكون صً d
dعني ال ُيddرى فddي غddيرهddا .فddأد ِرك بهddذا الddبيان
dواص أخddرى ،ورسddم مّ d
dاص ،وخّ d
يddالحddظ أ ّن كdالً مddنها لddه اسddم خّ d
وهddذه الddقاعddدة مddقامddات ال dتّفصيل والddفرق واالتّddحاد بddني املddظاهddر الddقدس ّ dية ،ح dتّى تddعرف وتddقف عddلى مddرامddي
dصفات ف ddي م ddقام ddات الج ddمع وال ddفرق ب ddينها .وت dطَّلع ت ddما ًم ddا ع ddلى
اإلش ddارات ،ف ddي ك ddلمات م ddبدع األس ddماء وال ّ d
dخصوصddا.
ًdd
dاصddا ورسdً dما مd
جddواب سddؤالddك فddي سdِّ dر اتّddخاذ ذاك الجddمال األزل dيّ لddنفسه فddي كdِّ dل مddقام اسdً dما خd d ً d
ومdن بdعد ذلdك طdلب أصdحاب عdيسى وتdالمdيذه مdن حdضرتdه بdيان عdالمdات ال َّdرجdعة والdظُّهور ،ومdتى يdكون وقdتها
dسؤال ف ddي ع ّ dدة م ddواق ddع .وف ddي ك dّ dل م ddوق ddع م ddنها ذك ddر ح ddضرت ddه
واس ddتفهموا م ddن ط ddلعته ن ddادرة امل ddثال ع ddن ه ddذا ال ّ d
عالمة ،كما هو مسطور في األناجيل األربعة.
السdدرة املخdزونdة ،حdبًّا لdوجdه اهلل حdتّى ال
وهdذا املdظلوم يdذكdر فdقرة مdنها ،ويdمنح عdباد اهلل الdنّعم املdكنونdة فdي ّ d d
تحddرم الddهياكddل الddفانddية مddن األثddمار الddباقddية ،عddساهddم يddفوزون بddرشddح مddن أنddهار حddضرة ذي الddجالل ،املddق َّدسddة
جdهِ
السddالم )بddغداد( وال نddطلب عddلى ذلddك جddزاء وال أجdً dرا ﴿إِنَّdَ dما نُ dطْ ِع ُم ُك ْم لِ َ dو ْ d
عddن ال dزّوال ،وا ّلddتي جddرت فddي دار ّ d
ورا﴾ وهdذا هdو الdطّعام ا ّلdذي بdه تdحيا األرواح واألفdئدة املdنيرة الdحياة الdباقdية،
اهللِ ال نُِ dريُ dد ِdمdن ُك ْم َجdزَا ًء َوال ُ d
شُ dك ً
وهdو املdائdدة ا ّلdتي قdيل فdي حّ dقها ﴿ربَّdنَا أَنِ dز ْل َعَ dليْنَا َdم ِ
dس َماء﴾ وهdذه املdائdدة ال انdقطاع لdها أبً dدا عdن
dآئَ dدةً ِّمَ dن ال َّ
َ
أهdلها وال نdفاذ لdها ،وفdي ك ّdل حdني تdؤتdي أكdلها مdن شجdرة الdفضل ،وتdنزل مdن سdماء ال ّdرحdمة والdعدل كdما قdال
جٍ d
ب اهللُ َم dثَالً َكddلِ َم ًة طَ dيِّبَ ًة َك َ
dس َماء تُ dؤ ِْتddي
dرة طَ dيِّبَ ٍة أ َ ْ d d d
ش َd
ف َd d d
ص ُ dل َها ثَddا ِبٌ d
dت َوفَdْ dر ُdع َ dها ِفddي الَّ d
ضdَ dر َ
تddعالddى ﴿ :أ َ َل ْ dم تَdَ dر َdك dيْ َ
أ ُ ُك َل َها ُك َّل ِ
حنيٍ﴾.
ف ddيا حس ddرة ع ddلى اإلن ddسان م ddن ح ddرم ddان ن ddفسه ع ddن ه ddذه ال ddعط ّية ال ّ dلطيفة ،وم ddنعها ع ddن ه ddذه ال dنّعمة ال ddباق ddية،
ٍ
وال ddحياة ال ّ dدائ ddمة .ف ddاع ddرف إذن ق ddدر ه ddذه امل ddائ ddدة امل ddعنو ّي ddة ،ل َّ d
dحياة ج ddدي ddدة م ddن
dعل ت ddحيا األج ddساد ال ddهام ddدة ب d
األلddطاف الddبديddعة مddن شddمس الddحقيقة ،وتddفوز األرواح الddخامddدة بddروح ٍ غddير محddدود .فddاجهddد نddفسك يddا أخddي،
dهاب مdن
واغdتنم الdفرصdة لتشdرب مdن األكdواب الّ dدائdمة الdباقdية مdا دامdت فdي الdحياة بdقيّة ،أل ّن نdسيم ال ّdروح ال ّ
dتمر عddلى ال ّ dدوام ِ فddي هddبوب .وأنddهار ال dتِّبيان ،ال تّ d
dظل إلddى األبddد فddي جddريddان ،وأبddواب
مddصر املddحبوب ،ال يسّ d
ال ّdرضdوان ال تdبقى مdفتّحة عdلى الّ dدوام .سdوف يdأتdي يdوم فdيه يdطير عdندلdيب الdفردوس مdن روضdة الdقدس الdى
األوكddار اإللddهيّة .وحٍ d
dينئذ ال تddعود تddسمع نddغمة الddبلبل وال تddرى جddمال الddورد .أ ّمddا مddا دامddت الحddمامddة األزل dيّة
ف ddي ول ddه وت ddغري ddد ،وال dّ dرب ddيع اإلل ddهيّ ف ddي ج ddلوة وزي ddنة ،ف ddيجب اغ ddتنام ال ddفرص ddة حd dتّى ال تح ddرم أذن ق ddلبك م ddن
االسddتماع أللddحانddها .هddذه نddصيحة هddذا الddعبد لddجنابddك وألحddباء اهلل ،فddمن شddاء فddليقبل ،ومddن شddاء فddليعرض،
وعما يشاهد ويرى.
إ ّن اهلل كان غن ًيّا عنه ّ
وهdذه نdغمات عdيسى ابdن مdريdم ا ّلdتي تdغنّى بdها فdي رضdوان اإلنdجيل بdلحن جdليل ،فdي وصdف عdالئdم الdظّهور
dسفر األ ّول املddنسوب الddى مdتّى ،عddندمddا سddألddوه عddن عddالمddات الdظّهور اآلتddي بddعده،
اآلتddي بddعده ،املddذكddور فddي الّ d
فdأجdاب بdقولdه "ولdلوقdت مdن بdعد ضdيق تdلك األيّdام تdظلم ال ّ
dشمس ،والdقمر ال يdعطي ضdوءه ،والdكواكdب تdتساقdط
dسماء ،وقّ dوات األرض تdرتdجّ ،ح ٍ
dسماء ،ويdنوح ك ّdل قdبائdل األرض
dينئذ يظهdر عdالمdات ابdن اإلنdسان فdي ال ّ
مdن ال ّ
dسماء مddع ق ّ dو ٍ
dسافddور
ات ومجdٍ dد كddبير ،ويddرسddل مddالئddكته مddع صddوت الّ d
ويddرون ابddن اإلنddسان آت dيًا عddلى سddحاب الّ d

dضيق والdبالء ب ّ
dكل الdعباد ،تdظلم ال ّ
الdعظيم ".انdتهى .أي أنّdه بdعد أن يdحيط ال ّ
dشمس أي تdمنع عdن اإلفdاضdة،
dسماء ت ddتساق ddط ع ddلى األرض ،وت ddتزل ddزل أرك ddان األرض .ف ddفي ه ddذا ال ddوق ddت
وال ddقمر ال ي ddعطي ن ddوره ،وك ddواك ddب ال ّ d
dسماء ،ي ddعني أ ّن ج ddمال امل ddوع ddود وس ddاذج ال ddوج ddود م ddن ب ddعد ظ ddهور ه ddذه
تظه ddر ع ddالم ddة اب ddن اإلن ddسان ف ddي ال ّ d
ال ddعالم ddات ،يظه ddر م ddن ع ddرص ddة ال ddغيب إل ddى ع ddال ddم ال ّ d
dشهود .ث ّ dم ي ddقول إنّ ddه ف ddي ذل ddك ال ddحني ي ddنوح وي ddندب ج ddميع
dسحاب ،ب ddق ّوةٍ
dسماء ،راك dبًا ع ddلى ال ّ d
dساك ddنة ع ddلى األرض ،وي ddرون م ddحيّا ج ddمال األح ddديّ ddة آت dيًا م ddن ال ّ d
ال ddقبائ ddل ال ّ d
ٍ
ٍ
وعظمة
السافور العظيم .انتهى.
ومجد كبير ،ويرسل مالئكته مع صوت ّ
وهdذه الdعبارات مdذكdورة أي ً
dضا فdي األسdفار الdثّالثdة األخdرى املdنسوبdة إلdى لdوقdا ومdرقdس ويdوحdنّا .ومل ّا كdانdت
dتعرض لdذكdرهdا عdلى صdفحات هdذه األوراق،
هdذه الdعبارات مdذكdورة فdي األلdواح الdعربّ dية بdالdتّفصيل ،فdإنّdنا ال ن ّ
ونكتفي باإلشارة إلى واحدة منها.
إ ّن ع ddلماء اإلن ddجيل ،مل ّ ddا ل ddم ي ddعرف ddوا م ddعان ddي ه ddذه ال ddبيان ddات ،وال امل ddقصود م ddنها ،امل ddودع ف ddي ت ddلك ال ddكلمات،
dمدي .وجّ dهال
وت ّ
dمسكوا بdظاهdرهdا ،لهdذا صdاروا مdمنوعdني مdن شdريdعة الdفيض املح ّdمدي ،وسdحابdة الdفضل األح ّ
dمسكوا ب ddعلمائ ddهم أي ً d
dضا ،ظ ّ dلوا مح ddروم ddني م ddن زي ddارة ج ddمال س ddلطان ال ddجالل ،أل ّن ف ddي
ت ddلك ال dطّائ ddفة ،ا ّلddذي ddن ت ّ d
ظهور ّ
الشمس األحمد ّية ،لم تظهر هذه العالمات املذكورة.
dقر ب ddقاء س ddلطنته،
وه ddا ق ddد ان ddقضت ال ddقرون ،وم ddضت الّ d dده ddور واألع ddصار ،ورج ddع ج ddوه ddر ال dّ dروح ذاك إل ddى م ّ d
dصور اإللddهيّ مddن الdنّفس الdّ dروحddانdيّ ،وحشddرت األنddفس املddيتة مddن قddبور الddغفلة
ونddفخت الdنّفخة األخddرى فddي الّ d
وال ّ d
dضالل ddة إل ddى أرض اله ddداي ddة ومح dّ dل ال ddعناي ddة .وه ddؤالء األق ddوام م ddا زال ddوا م ddنتظري ddن إل ddى اآلن ظ ddهور ه ddذه
الdعالمdات ،وبdروز ذاك الdهيكل املdعهود إلdى حdيّز الdوجdود ،حdتّى يdنصروه ،ويdنفقوا األمdوال فdي سdبيله ،ويdفدوا
األرواح فdي حdبّه ،كdما ابdتعدت املdلل األخdرى بهdذه الdظّنون واألفdكار عdن كdوثdر مdعانdي رحdمة حdضرة الdبارئ
ا ّلتي ال نهاية لها ،وشغلوا عنها بتخيّالتهم وأوهامهم.
dسماء واألرض تdزوالن ولdكنّ
dسالdفة ،فdإ ّن هdناك بdيانًdا آخdر فdي اإلنdجيل يdقول فdيه "ال ّ
وفdضالً عdن هdذه الdعبارة ال ّ
dسماء واألرض ت ddزوالن وت ddنعدم ddان ،أ ّم ddا ك ddالم ddي ف ddال ي ddزول أب ً dدا،
ك ddالم ddي ال ي ddزول" أي أنّ ddه م ddن امل ddمكن أ ّن ال ّ d
وسيكون باقيًا وثابتًا على ال ّدوام بني النّاس.
أي وقddت وزمddان يظهddر فddيه طddلعة املddوعddود
ولddذلddك يddقول أهddل اإلنddجيل ،إ ّن حddكمه ال ُيddنسخ أب ً dدا ،ح dتّى أنّddه فddي ّ
ب ّ
الشdريdعة املdرتdفعة فdي اإلنdجيل ،بdحيث ال يdبقى ديdن فdي ك ّdل الdعالdم إالّ
dكل الdعالمdات ،ال بّ dد وأنّdه يdؤ ّيdد ويdثبّت ّd d
هdذا الّ dديdن .وهdذه الdفقرة مdن املdطالdب املdح ّققة املسّ dلم بdها عdندهdم ،وا ّلdتي يdعتقدون فdيها أنّdه لdو بdعث شdخص
أيً d
dضا بجddميع الddعالمddات املddوعddودة ،ولddكنّه يddحكم بddخالف الddحكم ال dظّاهddر فddي اإلنddجيل ،فddإنّddهم ال يddذعddنون إلddيه
dكما ،بdل يdكفّرونdه ويسdتهزؤن بdه ،كdما شdوهdد ذلdك فdي ظdهور ال ّ
dشمس املح ّdمديdة .أ ّdمdا
الdبتّة ،وال يdقبلون مdنه ح ً
أي ظddهور ،عddن مddعانddي تddلك الddكلمات
لddو كddان جddميع الdنّاس قddد سddألddوا بddتمام الddخضوع ظddهورات األحddديّddة فddي ّ
امل ddنزّل ddة ف ddي ك dّ dل ال ddكتب ،وا ّل ddتي بس ddبب ع ddدم ب ddلوغ ddهم إل ddى م ddعان ddيها ق ddد ح ddجبوا ع ddن ال ddغاي ddة ال ddقصوى وس ddدرة
املنتهى ،فال ب ّد أ ّنهم كانوا يهتدون بأنوار شمس الهداية ،ويقفون على أسرار العلم والحكمة.

dحا م ddن م ddعان ddي ه ddذه ال ddكلمات ،ك ddي ي ddقف أص ddحاب ال ddبصيرة وال ddفطرة ،ب ddواس ddطة
واآلن ي ddذك ddر ه ddذا ال ddعبد رش ً d
ت ddفسيره ddا ،ع ddلى ج ddميع ت ddلوي ddحات ال ddكلمات اإلل ddه ّية ،وإش ddارات ب ddيان ddات امل ddظاه ddر ال ddقدس ّ dية ،ح dتّى ال ت ddمنعهم
dصفات ،وال ت ddحجبهم ع ddن م ddصباح األح ddد ّي ddة ،ا ّل ddذي ه ddو مح dّ dل تجّ d dلي
ه ddيمنة ال ddكلمات ع ddن بح ddر األس ddماء وال ّ d
الذّات.
dالشّ dدة وال ّ
dضيق ،وتdزول فdيه آثdار شdمس
فdقولdه مdن بdعد ضdيق تdلك األيّdام ،إشdارة إلdى زمdان تُdبتلى فdيه الdنّاس ب ّ d
الddحقيقة مddن بddني ال dنّاس ،وتddنعدم أثddمار سddدرة الddعلم والddحكمة ،ويddصبح زمddام ال dنّاس بddأيddدي الddج ّهال ،وتddغلق
أبdواب الdتّوحdيد واملdعرفdة ،ا ّلdتي هdي املdقصد األصdليّ مdن خdلق اإلنdسان ،ويdتب ّدل الdعلم بdالdظّنّ ،وتdنقلب الهdدايdة
بddالّ d
dشقاوة .كddما نddشاهddد الddيوم ،أ ّن زمddام كdّ dل طddائddفة فddي يddد جddاهddل ،يحdّ dركddهم كddيفما أراد ،ولddم يddبق بddينهم مddن
املddعبود إالّ اسddمه ،وال مddن املddقصود إالّ لddفظه ،وغddلبت عddليهم أريddاح ال dنّفس والddهوى ،إلddى درجddة أطddفئت مddعها
سddرج الddعقل والddفؤاد مddن الddقلوب .مddع أ ّن أبddواب الddعلم اإللddهيّ قddد فddتحت بddمفاتddيح الddقدرة الdّ dر ّبddان ّ dية ،وجddواهddر
وجdود املdمكنات قdد تdن ّورت بdنور الdعلم ،واهdتدت بdالdفيوضdات الdقدسّ dية ،عdلى شdأن فdتح فdي ك ّdل شdيء بdاب مdن
ذرة آثdار مdن ال ّ
dشمس .ومdع ك ّdل هdذه الdظّهورات الdعلم ّية ا ّلddتي أحdاطdت الdعالdم ،فdإنّdهم
الdعلم ،وشdوهdد فdي ك ّdل ّ
dتمسكني ب ddال dظّن ،ب ddعيدي ddن ع ddن ع ddروة ال ddعلم
ل ddآلن يحس ddبون ب ddاب ال ddعلم مس ddدو ًدا ،وأم ddطار ال dّ dرح ddمة م ddقطوع ddة ،م ّ d
الdوثdقى ا ّلddتي ال انdفصام لdها .وك ّdل مdا يdعرف عdنهم أ ّن لdيس لdهم بdالdفطرة رغdبة فdي الdعلم وبdابdه ،وأ ّن ال فdكرة
ع ddنده ddم أي ً d
dضا ع ddن ظ ddهوره ألنّ ddهم ق ddد وج ddدوا ف ddي ال dظّ ّن وال dزّع ddم أب ddواب امل ddعاش ،ب ddينما ال يج ddدون ف ddي ظ ddهور
dتمسكون بdذاك .ومdع أنّdهم يdعتقدون أ ّن حdكم
dتما يهdربdون مdن هdذا وي ّ
مdظاهdر الdعلم إالّ إنdفاق ال ّdروح .لهdذا ح ً
اهلل واح ddد ،ف ddإنّ ddه ي ddصدر م ddنهم م ddن ك dّ dل ن ddاح ddية ح ddكم ،ويظه ddر م ddن ك dّ dل مح dّ dل أم ddر .ف ddال ي ddشاه ddد ب ddينهم ن ddفسان
م dتّفقان عddلى حddكم واحddد .إذ ال يddعرفddون إل ً dها غddير الddهوى ،وال يسddلكون سddبيالً إالّ الخddطأ .يddع ّدون الdّ dريddاسddة
ن ddهاي ddة ال ddوص ddول إل ddى امل ddطلوب ،ويحس ddبون ال ddكبر وال ddغرور غ ddاي ddة ال ddبلوغ إل ddى امل ddحبوب .ج ddعلوا الd dتّزوي ddرات
الdنّفسانdيّة مddق ّدمddة عddلى الdتّقديddرات الddربّddانdيّة .تddركddوا التّسddليم والddرضddا ،واشddتغلوا بddالdتّدبddير والdّ dريddا ،يddحافddظون
dتطرق الخ ddلل إل ddى
ع ddلى ه ddذه امل ddرات ddب ب ddتمام ال ddق ّوة وال ddقدرة ،ح dتّى ال يج ddد ال dنّقص س ddبيالً إل ddى ش ddوك ddتهم ،وال ي ّ d
ع dزّتddهم ،وإذا مddا تddن ّورت عddني بكحddل املddعارف اإللddه ّية ،فddإنّddها تddشاهddد ع ّ dدة وحddوش مddرتddمية عddلى جddيف أنddفس
أي ض ddيق وش ّ dدة أش ّ dد م ddن ه ddذه امل ddرات ddب امل ddذك ddورة ،ف ddإ ّن ddه إذا أراد ش ddخص أن ي ddطلب ح ً dقّا ،أو
ال ddعباد ف ddاآلن ّ
والسddبل مddتع ِّددة .وهddذا
ّd
يddلتمس مddعرف ً dة ،فddال يddدري إلddى مddن يddذهddب ،ومdَّ dمن يddطلب ،أل َّن اآلراء مddختلفة لddلغايddة،
ال ّ
الشَّ dدة مdن شdرائdط ك ّdل ظdهور .ومdا لdم يdقع هdذا ويdحصل ،فdال تظهdر شdمس الdحقيقة ،أل ّن صdبح
dضيق وتdلك ّ d
ظ ddهور اله ddداي ddة ي ddطلع ب ddعد ل ddيل ال ّ d
dضالل ddة .وله ddذا ت ddوج ddد اإلش ddارة ف ddي ال dّ dرواي ddات واألح ddادي ddث إل ddى ك dِّ dل ه ddذه
امل ddضام ddني ،ب ddأ َّن ال ddكفر ي ddغشى ال ddعال ddم ،وت ddحيط ب ddه ال dظّلمة وأم ddثال ddها م dّ dما ق ddد س ddبقت اإلش ddارة إل ddيه ،وب ddال ddنظر
dتعرض لdذكdر عdبارات تdلك األحdاديdث .أ ّمddا
لشهdرة هdذه األحdاديdث ،ورغdبة هdذا الdعبد فdي االخdتصار فdإنّdه لdم ي ّ
لdو كdان املdقصود مdن هdذا الdضيق ،هdو مdا يdدركdونdه مdن أ ّن الdعالdم يdضيق فdعالً ،أو تdقع تdلك األمdورات األخdرى
dتما يddقولddون بddأ ّن هddذا الشddرط لddم يظهddر ،كddما قddالddوا
ا ّلddتي يddتو ّهddمونddها بddزعddمهم ،فddإ ّن ذلddك ال يddحصل أب ً dدا ،وحً d
وي ddقول ddون .وال ddحال أ َّن امل ddقصود م ddن ال ّ d
dضيق ه ddو ض ddيق ع ddن اس ddتيعاب امل ddعارف اإلل ddهيّة ،وعج ddز ع ddن إدراك
ال ddكلمات ال ddربّ ddان dيّة ح ddيث إ َّن ال ddعباد ب ddعد غ ddروب ال ّ d
dشمس ،واخ ddتفاء م ddراي ddاه ddا ع ddن األب ddصار ،ي ddقعون ف ddي ض ddيق
dتوجddهون كddما قddد ذُكddر .كddذلddك نddع ِّلمك مddن تddأويddل األحddاديddث ،ونddلقي عddليك مddن
وش ّ dدة ،وال يddعرفddون إلddى مddن يdّ d
أسرار الحكمة ،لتطّلع بما هو املقصود ،وتكون من ا ّلذين هم شربوا كأس العلم والعرفان

dشمس وال ddقمر ال ي ddعطي ض ddوءه ،وال ddكواك ddب ت ddتساق ddط م ddن ال ddسماء .ف ddامل ddقصود م ddن ال ّ d
وق ddول ddه ،ت ddظلم ال ّ d
dشمس
dنحصرا فddي هddذيddن الddكوكddبني املddشهوريddن ،بddل إنّddهم قddد أرادوا
والddقمر املddذكddوريddن فddي كddلمات األنddبياء ،لddيس مd
ً
مdن ال ّ
صّdا بdمناسdبة ذلdك املdقام .فdمثالً:
dشمس والdقمر مdعانdي عdديdدة .وفdي ك ّdل مdقام مdنها يdريdدون مdعنىً خdا ً d d d
أحdد مdعانdي ال ّ
dشمس يdطلق عdلى شdموس الdحقيقة ،ا ّلdذيdن يdطلعون مdن مشdرق الdقدم ،ويdكونdون واسdطة إبdالغ
ال ddفيض إل ddى ج ddميع امل ddمكنات .وه ddؤالء ال ّ d
dشموس ه ddم امل ddظاه ddر اإلل ddه ّية ال ddك ِّل ّية ،ف ddي ع ddوال ddم ص ddفات ddه وأس ddماءه.
ف ddكما أ َّن ال ّ d
dشمس ال dظّاه ddرة ب ddتقدي ddر م ddن امل ddعبود ال ddحقيقيّ ت ddربّ ddي األش ddياء ال dظّاه ddرة ،م ddن األث ddمار واألش ddجار
واألل ddوان وامل ddعادن وم ddا دون ذل ddك ،م dّ dما ه ddو م ddشهود ف ddي ع ddال ddم امل ddلك ،ب ddتأث ddير ح ddرارت ddها ،ك ddذل ddك تظه ddر أش ddجار
ال dتّوحddيد وأثddمار ال dتّفريddد ،وأوراق التّجddريddد وأوراد الddعلم واإليddقان ،وريddاحddني الddحكمة والddبيان ،مddن أثddر تddربddية
dشموس املdعنويّdة وعdنايdتها .ولهdذا يتجَّ dدد الdعالdم فdي حdني إشdراق هdذه ال ّ
ال ّ
dشموس ،وتجdري أنdهار الdحيوان،
dب ن ddسمات ال ddجود ع ddلى ه ddيكل ك dّ dل م ddوج ddود ،وت ddنبعث
وت ddتم ّوج ب ddحور اإلح ddسان وي ddرت ddفع س ddحاب ال ddفضل ،وته ّ d
ح ddرارة امل ddحبّة اإلل ddهيّة ف ddي أرك ddان ال ddعال ddم م ddن ه ddذه ال ّ d
dشموس اإلل ddهيّة ون ddيران ddها امل ddعنويّ ddة ،وت ddوه ddب روح ال ddحياة
الdباقdية إلdى أجdساد األمdوات الdبالdية ،بdعنايdة هdذه األرواح املجdردة .وفdي الdحقيقة أ َّن هdذه ال ّ
dشمس الdظاهdريّdة
dظير وال ش ddبي ٌه وال ن ٌّ dد ،وال ّ d
إن ه ddي إالّ آي ddة م ddن تج ّ dلي ت ddلك ال ّ d
dكل ق ddائ ddم
dشمس امل ddعنويّ ddة ،ا ّلddتي ال ي ddشاه ddد ل ddها ن ٌ d
بdوجdودهdا ،وظdاهdر مdن فdيضها ،وراجdع إلdيها .مdنها ظهdرت األشdياء ،وإلdى خdزائdن أمdرهdا رجdعت ،ومdنها بdدئdت
املddمكنات ،وإلddى كddنائddز حddكمها عddادت أ ّمddا كddون هddذه الّ d
dخصصت وتحّ dددت بddبعض مddن األسddماء
dشموس قddد تّ d
dصفات ف ddي م ddقام الd dذّك ddر وال ddبيان ك ddما س ddمعتم وت ddسمعون اآلن ،ف ddلم ي ddكن ه ddذا إالّ ألج ddل إدراك ال ddعقول
وال ّ d
ال dنّاقddصة الّ d
dضعيفة ،وإالّ فddهي لddم تddزل كddانddت وال تddزال تddكون مddق ّدسddة عddن كdّ dل اسddم ،ومddنزّهddة عddن كdّ dل وصddف.
dصفات فdي مdلكوت عdزِّهdا سdبيل .فسdبحان
لdيس لdجواهdر األسdماء فdي سdاحdة قdدسdها طdريdق ،وال لdلطائdف ال ّ
اهلل مddن أن يُddعرف أصddفياؤه بddغير ذواتddهم ،أو يddوصddف أولddياؤه بddغير أنddفسهم ،فddتعالddى عdّ dما يddذكddر الddعباد فddي
عما هم يعرفون.
وصفهم ،وتعالى ّ
وأ ّمddا إطdالق لdفظة ال ّ
dشموس عdلى تdلك األنdوار املج ّdردة ،فdي كdلمات أهdل الdعصمة فdهو كdثير .فdمن جdملة ذلdك
مdا ورد فdي دعdاء الdنّدبdة ،حdيث يdقول "أيdن ال ّ
dشموس الdطّالdعة .أيdن األقdمار املdنيرة ،أيdن األنجdم الdزّاهdرة" .إذًا
ص dd dار م dd dن امل dd dعلوم أ َّن امل dd dقصود م dd dن ال ّ d d
dشمس وال dd dقمر وال d dنّجوم ف dd dي ال dّ d dرت dd dبة األول dd dى ه dd dم األن dd dبياء واألول dd dياء
وأصdحابdهم ،ا ّلddذيdن مdن أنdوار مdعارفdهم قdد أضdاءت وتdن ّورت عdوالdم الdغيب وال ّ
dشهود ،وفdي ال ّdرتdبة الdثّانdية يdكون
املdقصود مdن ال ّ
dسابdق ،ا ّلdذيdن يdكونdون مdوجdوديdن فdي زمdان الdظّهور
dشمس والdقمر والdنّجوم هdم عdلماء الdظّهور ال ّ
ال dالّحddق ،وبddيدهddم زمddام ديddن ال dنّاس .فddإذا مddا اسddتناروا بddضياء شddمس أخddرى أثddناء ظddهورهddا ،يddكونddون مddن
امل ddقبول ddني وامل ddضيئني وامل ddتألل ddئني ،وإالّ يج ddري ف ddي حِّ d dقهم ح ddكم الd dظّلمة ،ول ddو ي ddكون ddون بحس ddب الd dظّاه ddر م ddن
dسعادة وال ّ d
ال ddهادي ddن .أل ّن ج ddميع ه ddذه امل ddرات ddب م ddن ال ddكفر واإلي ddمان ،واله ddداي ddة وال ّ d
dشقاوة ،وال dنّور
dضالل ddة ،وال ّ d
dشموس امل ddعنويّ ddة اإلل ddهيّة .ف ّ d
والd dظّلمة ،م ddنوط ddة ب ddتصدي ddق ت ddلك ال ّ d
dكل ن ddفس م ddن ال ddعلماء ج ddرى ع ddليها ف ddي ي ddوم
الdتّغابdن واإلحdسان حdكم اإليdمان مdن مdبدأ الdعرفdان ،يdصدق فdي حِّ dقها الdعلم وال ّdرضdا ،والdنّور واإليdمان .وإالّ
يجري في ح ّقها حكم الجهل والنّفي والكفر والظّلم.
ومdن املdشهود لdدى ك ّdل ذي بdصر ،أنّdه كdما يdنمحي نdور النّجdم عdند إشdراق ال ّ
dشمس الdظّاهdرة ،كdذلdك تdنمحي
وتظلم شمس العلم والحكمة والعرفان الظّ
اهري عند طلوع شمس الحقيقة وإشراق نيِّر املعاني
ّ

وإط ddالق ل ddفظ ال ّ d
dشمس ع ddلى أول ddئك ال ddعلماء ،ه ddو مل ddناس ddبة ع ddل ّوه ddم وشه ddرت ddهم وم ddكان ddتهم ،ألن ddهم ع ddلماء ال ddعصر
املddعترف بddهم ،املddشهورون فddي الddبالد ،واملس َّ dلم بddهم بddني الddعباد .فddإذا مddا حddكوا عddن الّ d
dشمس اإللddه ّية ،فddإنّddهم
يحسبون من ّ
سجني ،كما قال تعالى:
الشموس العالية ،وإال فيعتبرون من شموس ّ
سdبَ ٍ
ان﴾ .وال بَّ dد أنّdك قdد أطّلعت عdلى مdعنى ال ّ
﴿ال َّ
dشمس والdقمر املdذكdوريdن أي ً
dضا فdي اآليdة
س َوا ْلَ dق َم ُر ِب ُح ْ d
dش ْم ُ
فdال احdتياج لdذكdره .وكdذلdك ك ّdل مdن كdان مdن عdنصر هdذه ال ّ
dشمس وذاك الdقمر ،أعdني أنّdه مdقبل إلdى الdباطdل،
dسائdل أن
ومdعرض عdن الdحقّ  ،فdال بّ dد وأنّdه قdد ظهdر مdن الحسdبان ،وإلdى الحسdبان راجdع .فdعلينا إذًا أيُّdها ال ّ
dتمسك بddالddعروة الddوثddقى ،كddي نخddرج مddن لddيل الّ d
dفر مddن ظdّ dل ال dنّفيّ ،لddندخddل فddي ظ dلّ
نَّ d
dضاللddة بddنور الهddدايddة ،ونَّ d
والسddالم .كddذلddك نddعطيكم مddن
ّd
اإلثddبات ،ونحdِّ dرر أنddفسنا مddن نddار الحسddبان ،لddنتن ّور بddنور جddمال حddضرة امل dنّان
أثمار شجرة العلم لتكونُ ّن في رضوان حكمة اهلل َملِن املَحبرين.
وفdي مdقام آخdر يdكون املdقصود مdن إطdالقdات ال ّ
dشمس والdقمر والdنّجوم ،هdو الdعلوم واألحdكام املdرتdفعة فdي كdلّ
دي أحdكم
dصوم وال ّ
شdريdعة ،مdثل أحdكام ال ّ
dصالة ،ا ّلddتي صdارت فdي شdريdعة الdفرقdان ،بdعد غdيبة الجdمال املح ّdم ّ
وأعdظم مdن ك ّdل األحdكام ،كdما ت ّ
dدل األحdاديdث واألخdبار عdلى ذلdك .وبdالdنّظر لشهdرتdها فdال داعdي لdذكdرهdا ،بdل
dحكما ون ddافd dذًا ك ddما ه ddو امل ddأث ddور ع ddن األن ddوار املش ddرق ddة م ddن ال ّ d
dشمس
أ َّن ح ddكم ال ّ d
dصالة ف ddي ك dّ dل ع ddصر ك ddان م ً d
dصالة قddد نddزل عddلى جddميع األنddبياء فddي كdّ dل عddصر .غddايddة مddا هddنالddك أنّddه قddد أخddتصّ
املحdّ dمد ّيddة ،مddن أ َّن حddكم الّ d
فdي ك ّdل وقdت بdاقdتضاء الdزّمdان بdرسdوم وآداب جdديdدة .وحdيث أنّdه فdي ك ّdل ظdهور الحdق ،كdانdت تdنسخ الdعادات
dسابdق ،لهdذا قdد ذكdرت
واآلداب والdعلوم ،ا ّلdتي كdانdت مdرتdفع ًة ومdحكم ًة ومشdرقً dة وواضdح ًة وثdابdت ًة فdي الdظّهور ال ّ
تلويحا باسم ّ
س ُن َع َمالً﴾.
ً
الشمس والقمر ﴿لِيَبْ ُل َو ُك ْم أَيُّ ُك ْم أ َ ْح َ
وكddذلddك جddاء فddي الحddديddث إطddالق الّ d
dصالة
dصوم ضddياء والّ d
dصالة كddما يddقول "الّ d
dصوم والّ d
dشمس والddقمر عddلى الّ d
dسا ذات ي ddوم ف ddي مح dّ dل ،ورد ع ddلينا ش ddخص م ddن ال ddعلماء امل ddعروف ddني ،وذك ddر ه ddذا
ن ddور" ول ddكن ب ddينما ك ddنت ج ddال ً d
الحdديdث بdمناس ٍ
dضياء ا ّلdذي هdو ال ّ
dصوم يحdدث حdرارة فdي املdزاج ،لهdذا ُعdبِّر عdنه بdال ّ
dشمس،
dبة ،وقdال ملّا كdان ال ّ
الصالة في الليل تتطلب البرودة ،لهذا ُعبِّر عنها بالنّور ا ّلذي هو القمر .فالحظت أ َّن ذلك الفقير
وملّا كانت ّ
لddم يddوفّddق إلddى قddطرة مddن بحddر املddعانddي ،ولddم يddفز بجddذوة مddن نddار سddدرة الddحكمة الdّ dر ّبddان ّ dية .وبddعد بddرهddة قddلت لddه
بdنهايdة األدب ،إ َّن مdا ذكdرتَdه جdنا ُبdك فdي مdعنى الحdديdث هdو املdتداول عdلى األلdسن ،واملdذكdور فdي أفdواه الdنّاس.
ول ddكن ر ّب ddما يس ddتفاد م ddن الح ddدي ddث أي ً d
dضا م ddعنى آخ ddر ،ف ddطلب م dنّا ب ddيان ذل ddك .ف ddذك ddرن ddا ل ddه ب ddأ ّن خ ddات ddم األن ddبياء،
dسماء ،بسdبب عdل َّوه ،ورفdعته ،وعdظمته ،وإحdاطdته عdلى
وسِّ dيد األصdفياء ،قdد شdبّه الّ dديdن املdرتdفع فdي الdفرقdان بdال ّ
dسميان
ج ddميع األدي ddان .ومل ّ ddا ك ddان ف ddي ال ّ d
dسماء الd dظّاه ddرة ي ddوج ddد رك ddنان أع ddظمان أق ddوم ddان ،ه ddما الd dنّيران امل ّ d
بddالّ d
dشمس والddقمر ،كddذلddك قّ dدر فddي سddماء الّ dديddن أيً d
dصوم
dصوم .اإلسddالم سddماء والّ d
dصالة والّ d
dضا نdيِّران هddما الّ d
والصالة قمرها.
شمسها
ّ
والddخالصddة أ َّن هddذا هddو املddقصود مddن تddلويddحات كddلمات املddظاهddر اإللddهيّة .إذًا قddد ثddبت وتddح ّقق بddاآليddات الdنّازلddة
واألخ ddبار ال ddواردة ،إط ddالق ل ddفظ ال ّ d
dشمس وال ddقمر ف ddي ه ddذه امل ddرات ddب ،ع ddلى ه ddذه امل ddقام ddات امل ddذك ddورة ف ddي اآلي ddات
ال dنّازلddة واألخddبار الddواردة .وهddذا هddو املddقصود مddن ذكddر ظddلمة الّ d
dشمس والddقمر ،وسddقوط ال dنّجوم ،أي ضddاللddة
الشddريdعة ،ا ّلddتي كdان مظهdر ذلdك الdظّهور يdخبر عdنها بهdذه الdتّلويdحات.
الdعلماء ،ونdسخ األحdكام املdرتdفعة فdي ّ d

ش َdربُdو َن ِ dمdن َكdأ ْ ٍ
س َ dكdانَ
ار يَ ْ d d
ولdم يdكن لdغير األبdرار نdصيب مdن كdأسdها ،وال لdغير األخdيار قdسمة فdيها ﴿إِ َّن األَبْ َdر َ
ورا﴾.
ِمز ُ
َاج َها َكافُ ً
ومddن املس ّ dلم أنّddه فddي كdّ dل ظddهور تٍ d
dال ،تddظلم شddمس الddعلوم واألحddكام واألوامddر وال dنّواهddي ،ا ّلddتي كddانddت مddرتddفعة
dساب ddق ،وا ّلdd dتي أظّ d dلت أه ddل ذل ddك ال ddعصر ،واس ddتناروا م ddن ش ddمس م ddعارف ddها ،و اه ddتدوا ب ddقمر
ف ddي الd dظّهور ال ّ d
أوامdرهdا .أي أنّdه يdنتهي حdكمها ويdنعدم أثdرهdا .فdتأ ّdمdلوا اآلن :لdو كdانdت أ ُ َّdمdة اإلنdجيل قdد عdرفdت املdقصود مdن
ال ّ
dشمس والdقمر ،أو اسdتفسرت عdنها مdن مظهdر الdعلم اإللdهيّ بdدون اعdتراض ولdجاج ،لdكانdت قdد وضdحت لdها
مdعانdيها ،وملdا ابdتُليت بهdذا الdنّوع مdن ظdلمه الdنّفس والdهوى .نdعم ،أنّdها مل ّdا لdم تdأخdذ الdعلم مdن مdبدئdه ،وال مdن
مddعدنddه ،لهddذا قddد انتهddت إلddى الهddالك فddي الddوادي املهddلك ،وادي الddكفر والّ d
dضاللddة .وإلddى اآلن لddم يddشعروا بddأنّ
جdميع الdعالمdات قdد ظهdرت ،وشdمس املdوعdود قdد أشdرقdت مdن أفdق الdظّهور .وشdمس الdعلوم قdد كِّ dورت وأظdلمت،
dسابddقة قddد خddسف وغddرب .واآلن ضddع الddقدم عddلى صddراط حddقّ الddيقني ،بddعني عddلم
وقddمر األحddكام واملddعارف الّ d
الddيقني ،وجddناحdيّ عddني الddيقني ﴿ ُقِ dل اهللُّ ثَُّ dم ذَ ْر ُهْ dم ِفddي َ
ضِ dه ْم يَْ dل َعبُونَ﴾ حdتّى تُحسddب مddن األصddحاب ا ّلddذيddن
خْ dو ِ d d
اس dت َ َقا ُم ddوا تَ dتَنَز َُّل َdع َ dل ْي ِه ُم ْامل َِ d
dالئَ d dك ُة﴾ ،وتشه ddد ب ddبصرك ج ddميع ه ddذه
ن ddزل ف ddيهم﴿ ،إِ َّن ا َّلdِ dذي َ dن َقddا ُلddوا َر ُّب dنَا اهللُ ثُ َّ dم ْ d d
األسرار.
أي أخ ddي :س ddر ب ddقدم ال ddروح ،ح dتّى ت ddطوى ف ddي آن واح ddد بَ َ dو ِ
ادي ال ddبعد والهج ddر ال dنّائ ddية ،وت ddدخ ddل ف ddي رض ddوان
الdقرب والdوصdال ،وتdفوز فdي نَdفَ ٍ
س بdاألنdفس اإللdهيّة ،أل ّن هdذه املdراحdل ال تdطوى أبً dدا بdقدم الجسdد ،وال يdوصdل
والسddالم عddلى مddن أتّddبع الddحقّ بddالddحقّ  ،وكddان عddلى صddراط األمddر ،فddي شddاط hالddعرفddان،
ّd
بddها إلddى املddقصود.
باسم اهلل موقوفًا.
هdذا هdو مdعنى اآليdة املdباركdة ﴿فَdال أ ُ ْقِ d
ب﴾ ،وذلdك أل ّن ل ّ
شا ِر ِق َو ْامل َ َغا ِر ِ
dكل شdمس مdن هdذه ال ّ
ب ْامل َ َ
dشموس
dس ُم ِdب َdر ِّ
امل ddذك ddورة مح dّ dل ش ddروق ومح dّ dل غ ddروب .وح ddيث أ ّن ع ddلماء الd dتّفسير م ddا اطّ ddلعوا ع ddلى ح ddقيقة ه ddذه ال ّ d
dشموس
املdذكdورة ،لهdذا تdح ّيروا فdي تdفسير هdذه اآليdة املdباركdة .فdالdبعض ذكdر فdيها "أنّdه ملّا كdانdت ال ّ
dشمس فdي ك ّdل يdوم
تdطلع مdن نdقطة غdير الdنّقطة ا ّلddتي طdلعت مdنها فdي يdوم أمdس ،فdقد ذكdرت بdلفظ الجdمع" ،والdبعض ذكdروا بdأنّ
املdقصود مdن ذلdك هdو الdفصول األربdعة ،ا ّلdتي فdي ك ّdل فdصل مdنها تdطلع ال ّ
dشمس مdن مح ّdل ،وتdغرب فdي محdلّ
آخddر ،لهddذا قddد ذكddرت بddلفظ املddشارق واملddغارب ،هddذه مddراتddب عddلم الddعباد .ومddع ذلddك فddكم ينسddبون مddن الجهddل
والعيوب إلى ا ّلذين هم جواهر العلم ولطائف الحكمة.
كddذلddك ف dأ َ ْد ِرك وا ْdع ِ dرف مddن هddذه الddبيانddات الddواضddحة املddحكمة املddتقنة غddير املddتشابddهة ،مddعنى انddفطار الddسماء،
ت﴾ ،إذ املdقصود هdنا سdماء
dس َما ُء انdفَطَ َر ْ
dساعdة والdقيامdة .ولهdذا قdال تdعالdى﴿ :إِذَا ال َّ
ا ّلdذي هdو مdن عdالمdات ال ّ
األديdان ،ا ّلddتي تdرتdفع فdي ك ّdل ظdهور ،ثَّ dم تdنشقّ وتdنفطر فdي الdظّهور ا ّلddذي يdأتdي بdعده ،أي أنّdها تdصير بdاطdلة
dسماء
dسماء أعddظم مddن تddفطّر الّ d
dسما بddاهلل لddو تddالحddظ مddالحddظ ًة صddحيحة لddترى أ ّن تddفطّر هddذه الّ d
ومddنسوخddة .قً d
ال dظّاهddرة .تddأ ّمddل قddليالً ،كddيف أ ّن ال ّ dديddن ا ّلddذي ارتddفع سddنينًا ،ونddشأ ونddما فddي ظ ِّ dله الجddميع ،وتddر ّبddوا بddأحddكامddه
املشdرقdة فdي تdلك األزمdنة ،ولdم يdسمعوا مdن آبdائdهم وأجdدادهdم إالّ ذكdره ،بdدرجdة لdم تdدرك الdعيون أم ًdرا غdير نdفوذ
dفرق وتdمزِّق ك ّdل هdذا بdق َّوة وقdدرة إلdه ّية ،بdل قdد
أمdره ،ولdم تdسمع اآلذان إال أحdكامdه ،ثَّ dم تظهdر بdعد ذلdك ن ٌ
dفس ت ِّ
ت ddنفيه ك ّ dله وت ddنسخه .ف ِّ dكر ب ddربِّ ddك أيُّ ddهما أع ddظم؟ أه ddذا أم ذاك ا ّلddذي ت ddص ِّوره ه ddؤالء ال ddهمج ال dّ dرع ddاع م ddن ت ddفطُّر

dسماء؟ وأي ً d
dضا ت ddف َّكر ف ddي م ddصاع ddب وم ddش ّقات أول ddئك ال dطّلعات ،ا ّلddذي ddن أق ddام ddوا ح ddدود اهلل أم ddام ج ddميع أه ddل
ال ّ d
األرض مdن غdير نdاصdر وال مdعني فdي الdظّاهdر ،ومdع مdا ورد عdلى أولdئك الdوجdودات املdباركdة الّ dلطيفة ال ّdرقdيقة مdن
ّ
وتحملوا بنهاية الغلبة.
كل أذى ،فإنّهم صبروا بكمال القدرة،
ّ
كddذلddك اعdَ dرف مddعنى تddبديddل األرض ،ا ّلddذي هddو عddبارة عddن تddبديddل أراضddي الddقلوب ،بddما نddزل عddليها مddن أمddطار
dسماء ،إذ تddب َّدلddت أراضddيها بddأرض املddعرفddة والddحكمة .فddكم نddبت
املddكرمddة الddهاطddلة مddن غddمام الdّ dرحddمة مddن تddلك الّ d
فdي ريdاض قdلوبdهم مdن ريdاحdني الdتوحdيد ،وكdم تdفتَّح فdي صdدورهdم املdنيرة مdن شdقائdق حdقائdق الdعلم والdحكمة.
وإذا لdم تdكن أراضdي قdلوبdهم قdد تdب َّدلdت ،فdكيف يdقدر رجdال مdا تdع َّلموا حdرفًdا ،ومdا رأوا مdع ِّل ًما ،ومdا دخdلوا أيَّdة
م ddدرس dٍ dة ،أن ي ddتك ّلموا ب ddكلمات وم ddعارف ال يس ddتطيع أح ٌ dد أن ي ddدرك ddها ،ب ddل ك ddأنّ ddهم ق ddد خ ddلقوا م ddن ت ddراب ال ddعلم
dدي ،و ُعddجنوا مddن مddاء الddحكمة ال ّ dلدنّ dيّة .ولهddذا قddيل "الddعلم نddور يddقذفddه اهلل فddي قddلب مddن يddشاء" .وهddذا
ّd
السddرمّ d
dمدوحdا ،ال الdعلوم املحdدودة الdحادثdة مdن األفdكار املdحجوبdة الdكدرة،
ًd
الdنّوع مdن الdعلم هdو ا ّلddذي كdان وال يdزال م
ا ّلتي تارة يسرقونها من بعض ،ويفتخرون بها على الغير.
فdيا لdيت صdدور الdعباد تdتق َّدس وتتط َّdهdر مdن نdقوش هdذه التّحdديdدات والdكلمات املdظلمة ،ل َّ
dعل تdفوز بتجّ dلي أنdوار
شddمس الddعلم واملddعانddي ،وجddواهddر أسddرار الddحكمة الّ dلدنّdيّة .فddانddظر اآلن ،لddو لddم تddتب ّدل األراضddي الجddرزة لهddذه
الdd dوجdd dودات ،كdd dيف يdd dمكن أن تdd dصبح مdd dحالًّ لdd dظهور أسdd dرار األحdd dديَّdd dة .وبdd dروز جdd dواهdd dر الdd dهويَّdd dة .ولهdd dذا قdd dال
ض َغd dيْ َر األ َ ْر ِ
تdd dعالdd dى﴿ :يَ ْ d dو َم تُ d dبَ َّد ُل األ َ ْر ُ
ض﴾ .كdd dذلdd dك بdd dفضل نdd dسمات جdd dود سdd dلطان الdd dوجdd dود ،ح d dتّى األرض
الظّاهرة قد تب َّدلت ،لو أنتم في أسرار الظّهور تتف َّكرون.
dات ِبdيَ ِم ِ
ج ِdمي ًعا َقdبْ َ
وهdكذا فdأدرك مdعنى هdذه اآليdة ا ّلdتي تdقول ﴿ َواأل َ ْر ُ
ينهِ
ض َd
ات َمdطْ ِويَّ ٌ
dسما َو ُ
ضت ُ ُه يَْ dو َم ا ْل ِdقيَا َdم ِdة َوال َّ
شِ dر ُ dكdونَ﴾ .وهdنا يdجب اإلنdصاف قdليالً ،ألنّdه لdو كdان املdقصود مdنها مdا أدركdه الdنّاس،
سdبْ َحانَُ dه َوتََ dعا َلddى َdع َّdما ُي ْ d
ُd
dأي حddسن يddترتّddب عddلى ذلddك؟ فddضالً عddن أنّddه مddن املس َّ dلم بddه أنّddه ال ينسddب إلddى ذات الddحقِّ املddنيع ي ٌ dد مddرئ ّ dية
فّ d
dفرا مً d
dحضا ،وإفً dكا صddرفًddا .وإذا
بddالddبصر الdظّاهddر ،تddعمل هddذه األمddور ،أل ّن اإلقddرار بddمثل هddذا األمddر يddكون كً d
قddلنا أ ّن هddذا يddرجddع إلddى مddظاهddر أمddره ا ّلddذيddن يddكونddون مddأمddوريddن بهddذا األمddر فddي يddوم الddقيامddة ،فddإ ّن هddذا أيً d
dضا
dسموات هdو
يdكون بdعي ًدا لdلغايdة ،وال يdأتdي بdفائdدة بdل أ ّن املdقصود مdن األرض هdو أرض املdعرفdة والdعلم ،ومdن ال ّ
س ddموات األدي ddان .ف ddان ddظر اآلن ك ddيف أ ّن أرض ال ddعلم وامل ddعرف ddة ا ّل ddتي ك ddان ddت م ddبسوط ddة م ddن ق ddبل ،ق ddد ق ddبضها
أرض ddا م ddنيعة ج ddدي ddدة ف ddي ق ddلوب ال ddعباد ،وأن ddبت ري ddاح ddني ج ddدي ddدة ،وورو ًدا
ب ddقبضة ال ddقدرة واالق ddتدار ،وبس ddط ً d d d
الصدور املنيرة.
بديعة،
وأشجارا منيعة في ّ
ً
وكdذلdك فdانdظر كdيف قdد طdويdت بdيمني الdقدرة سdماوات األديdان املdرتdفعة مdن قdبل ،وارتdفعت سdماء الdبيان بdأمdر
اهلل ،وت ddزيّ ddنت ب ddال ّ d
dشمس وال ddقمر وال dنّجوم م ddن أوام ddره ال ddبدي ddعة الج ddدي ddدة .ه ddذه أس ddرار ال ddكلمات ق ddد أص ddبحت
مكشوفة وظاهرة بغير حجابَّ ،
ّ
والريب ،بق ّوة
لعل تدرك صبح املعاني ،وتطف hسرج الظّنون والوهم،
والشك ّ
التّو ّكل واالنقطاع ،وتوقد في مشكاة قلبك وفؤادك مصباح العلم واليقني الجديد.
واعdلم بdأ ّن املdقصود مdن جdميع هdذه الdكلمات املdرمdوزة ،واإلشdارات الdعويdصة الdظّاهdرة مdن املdصادر األمdر ّيdة،
إ ْن هddو إالّ امddتحان لddلعباد ،كddما قddد ذُكddر ،ح dتّى تddعرف أراضddي الddقلوب الddجيّدة املddنيرة مddن األراضddي الجddرزة

سdنَّة اهلل بddني عddباده فddي الddقرون الddخالddية ،يشهddد بddذلddك مddا هddو مسddطور فddي الddكتب ثَّ dم تddأ ّمddل آيddة
الddفانddية ،هddذه ُ d
وجdه إلdى
dتمر فdي الdت ّ ّ d
الdقبلة ،وكdيف أنّdه بdعد هجdرة شdمس الdنب ّوة املح ّdمد ّيdة مdن مشdرق الdبطحاء إلdى يdثرب ،اس ّ
dصالة ،ح dتّى ج ddرى ل ddسان ال ddيهود ب ddكلمات غ ddير الئ ddقة ال ي ddناس ddب ذك ddره ddا ف ddي ه ddذا
ب ddيت امل ddقدس ف ddي وق ddت ال ّ d
dسماء م ddتف ّك ًرا
dثيرا م ddن ذل ddك ،ش ddخص ب ddبصره إل ddى ال ّ d
امل ddقام ،وي ddدع ddو إل ddى الd dتّطوي ddل .ومل ّ ddا ت ddك ّدر ح ddضرت ddه ك ً d
dسماء فََ d dلن ُ َو ِّلَ d dين َّ َك ِقd dبْ َلةً
ب َو ْd
جِ d dه َك ِفdd dي ال ّ d
م ddتح ّي ًرا ،ف ddنزل ب ddعدئ dٍ dذ ج ddبري ddل ،وت ddلى ع ddليه ه ddذه اآلي ddة ﴿ َقْ d dد نَ dَ dرى تََ d dق ُّل َ
ضdا َdهdا﴾ وبdعدئ ٍdذ ،بdينما كdان حdضرتdه قdائ ًdما يdص ّلي ذات يdوم فdريdضة الظّهdر مdع جdمع مdن أصdحابdه ،وأ ّدى
تَ ْdر َ d d d
dصالة
سج ِ ِد ا ْل َ d
جَ dه َك َ d
ركdعتني مdنها ،نdزل عdليه جdبريdل وقdال ﴿فََ dو ِّل َو ْd
ح َdرام ِ﴾ ،فdانحdرف حdضرتdه أثdناء ال ّ
شdطْ َر ْامل َ ْ
عddن بddيت املddقدس ،وو ّلddى وجddهه شddطر الddكعبة وفddي الddحني حddصل تddزلddزل واضddطراب بddني أصddحابddه بddدرجddة أنّ
السdd dلطان
dصالة وأعdd dرضdd dوا .فهdd dذه الdd dفتنة لdd dم تdd dكن إالّ امdd dتحانًdd dا لdd dلعباد ،وإالّ فdd dذاك ّ d
جdd dم ًعا مdd dنهم تdd dركdd dوا الّ d d
dادرا ع ddلى أن ال ي ddغيّر ال ddقبلة أبً d dدا ،وأن ي ddبقى ب ddيت امل ddقدس ق ddبلة ف ddي ذل ddك ال ddعصر ،وأن ال
ال ddحقيقيّ ك ddان ق ً d
يسddلب مddنه خddلعة الddقبول هddذه هddذا وفddي عهddد أكddثر األنddبياء ،ا ّلddذيddن بddعثوا بddالdّ dرسddالddة بddعد مddوسddى ،مddثل داود
وعdيسى ودونdهم مdن األنdبياء الdعظام ،ا ّلdذيdن جdاءوا بdني هdذيdن الdنّبيّني ،لdم يحdدث أن تdغيّر حdكم الdقبلة ،بdل كdان
dتوجdه إلdى تdلك الdجهة ،إذ أ ّن ك ّdل األراضdي فdي
رب الdعاملdني ،يdأمdرون الdنّاس بdال ّ d
ك ّdل هdؤالء املdرسdلني مdن جdانdب ّ
dتصها ب ddأم ٍ dر ف ddي أيّ ddام ظ ddهور
الس ddلطان ال ddحقيقيّ ه ddي ف ddي درج ddة واح ddدة ،إالّ ًd d d
ن ddظر ذل ddك ّd d
أرضddا ي ddكون ق ddد أخ ّ d
جُ dه اهللِّ﴾ .ومdع تdح ُّقق هdذه األمdور فdلماذا
ب فَdأ َ ْيdن َ َما تَُ dو ُّلdوا ْ فَdث َ َّم َو ْd
مdظاهdره ،كdما قdال تdعالdىَ ﴿:وهللِ ْامل َ ْ d
شِ dرقُ َو ْامل َ ْغ ِر ُ
حdصل هdذا الdتّبديdل ا ّلdذي تسdبّب مdنه جdزع الdعباد وفdزعdهم ،وصdار عَّ dلة تdزلdزل األصdحاب واضdطرابdهم .أجdل
إ ّن مddثل هddذه األمddور ا ّلddتي هddي سddبب وحddشة جddميع ال dنّفوس لddم تddقع إالّ لddكي يddر ّد الّ d
dكل عddلى مِّ d
dحك امddتحان
ج َ dع ْلنَا
dصادق وال ddكاذب .وله ddذا ق ddال ب ddعد اخ ddتالف ال dنّاسَ ﴿ ،و َم ddا َ d
اهلل ،ك ddي ي ddحصل ال dتّمييز وال ddفصل ب ddني ال ّ d
سَ d
ب َعَ dلى َعdِ dقبَيْ ِه﴾ ا ّلddتي مddضمونddها إنّddا مddا غ dيّرنddا
dنت َعَ dليْ َها إِالَّ لِ dن َ ْع َل َم َمddن يَ dت َّ ِبعُ الdَّ dر ُ d
ا ْلdِ dقبْ َل َة ا ّلddتي ُكَ d
dول ِمdَّ dمن يَddن َقلِ ُ
ومdا نdسخنا الdقبلة ا ّلdتي كdانdت بdيت املdقدس إالّ لdنعلم مdن يdتّبعك م ّdمن يdنقلب عdلى عdقبيه .أي مdن يdعرض عdنك
ست َ ِ
س َو َر ٍة﴾
الصالة
ويفر منكُ ،
نف َرةٌ فَ َّر ْ
ت ِمن َق ْ
وال يطيعك ،ويبطل ّ
﴿ح ُم ٌر ُّم ْ
ّ
وإنّdك لdو تdأ َّdمdلت قdليالً فdي هdذا املdطلب والdبيان ،لdشاهdدت أبdواب املdعانdي والdتّبيان مdفتوحdة أمdام وجdهك ،وتdرى
ك ّdل الdعلوم وأسdرارهdا بdال سdتر وال حdجاب .وإ ّن هdذه األمdور ليسdت إالّ لdتربdية الdنّفوس وخdالصdهم مdن قdفص
السddلطان الddحقيقيّ لddم يddزل كddان غddن ًيّا بddذاتddه عddن مddعرفddة املddوجddودات ،وال يddزال
الdنّفس والddهوى .وإالّ فddإ ّن ذاك ّ d
ي ddكون مس ddتغن ًيا ب ddكينون ddته ع ddن ع ddبادة امل ddمكنات .ف ddنسمة م ddن ن ddسمات غ ddنائ ddه ت ddجعل ك dّ dل ال ddعال ddم يفتخ ddر بخ ddلعه
الddغنى .وقddطرةً واحddدة مddن بحddر جddوده ،تهddب كdّ dل الddوجddود شddرف الddحياة الddباقddية .ولddكن مل ّdا كddان املddقصود هddو
تdمييز الdحقّ مdن الdباطdل ،وال ّ
رب الdعزّة
dشمس عdن الdظّل ،لهdذا كdانdت االمdتحانdات الdنّازلdة فdي ك ّdل حdني مdن قdبل ِّ
جاري ًة كالغيث الهاطل.
dثيرا عddلى
وإذا مddا تddدبَّddر الdنّاس وتddف ّكروا ولddو قddليالً فddي حddياة األنddبياء الّ d
dسالddفني وظddهورهddم فddإ ّن األمddر يسهddل كً d
أه ddل ال ّ dدي ddار ،ب ddدرج dٍ dة أنّ ddهم ال ي ddحتجبون م ddن األف ddعال واألق ddوال ا ّلddتي ت ddخال ddف ال dنّفس وال ddهوى ،ويح ddرق ddون ك dلّ
dسكون واالطddمئنان .فddمثالً :مddوسddى بddن عddمران
الddحجبات بddنار سddدرة الddعرفddان ،ويسddتريddحون عddلى عddرش الّ d
dسوق ذات مdرة فdي أوائdل أ ّيdامdه قdبل
ا ّلddذي كdان أحdد األنdبياء الdعظام ،وصdاحdب كdتاب ،بdينما كdان مdا ًرّا فdي ال ّ
بdعثته رأى اثdنني يdتخاصdمان ،فdطلب أحdدهdما مdن مdوسdى أن يdعاونdه عdلى خdصمه ،فdأعdانdه حdضرتdه بdما أ ّدى
dطور ف ddي ال ddكتاب ،وال ن ddذك ddر ت ddفصيله ل ddئالّ ي ddكون س ddببًا ل ddلتّعوي ddق ،وت ddعطيل امل ddقصود.
إل ddى ق ddتله ك ddما ه ddو مس ٌ d

dص فdي الdكتاب إلdى أن أتdاه الdخبر﴿إنّ
فdاشdتهر هdذا الdخبر فdي املdديdنة ،وغdلب عdلى حdضرتdه ال
dخوف ،كdما نُ َّ
ُ
املddأل يddأتddمرون ِبdَ dك ل َ dي ْقت ُ ُل َ
وك﴾ فخddرج مddن املddديddنة ،وأقddام فddي َم ْ dد َيddن فddي خddدمddة شddعيب ،وفddي أثddناء عddودتddه ،ورد
بdالdوادي املdبارك بdر ّيdة سdيناء ،وشdاهdد تجِّ dلي سdلطان األحdد ّيdة مdن شج ٍ
dرة ال شdرقَّ dي ٍة وال غdربَّ dي ٍة ،واسdتمع الdنّداء
الdّ dروحddانdيّ املddنعش لddلروح مddن الdنّار املddوقddدة الddر ّبddانّ dية ،وتddل ّقى األمddر بddأن يهddدي األنddفس الddفرعddونّ dية ،حdتّى يddنقذ
الddعباد مddن وادي ال dنّفس والddهوى ،ويddدخddلهم فddي ريddاض الdّ dروح والهddدى املddحيية لddلقلوب ،ويخ ّ dلص جddميع مddن
ف ddي اإلب ddداع بس ddلسبيل االن ddقطاع م ddن ح ddيرة ال ddبعد ،وي ddوص ddلهم إل ddى دار س ddالم ال ddقرب .ومل َّ ddا ورد ع ddلى ب ddيت
dفسا وكdنت
dورا بdه ،أطdلق فdرعdون ِdعdنان لdسانdه بdغير أدب وقdال" :ألdم تَ ُdك أنdت َقdت َ ْل َ
تن ً
فdرعdون ،وبّ dلغه مdا كdان مdأم ً
رب الddعزّة عddن لِ d
ت فَْ dع َلت َ َك ا َّلdِ dتي
dسان فddرعddون مل ّdا اعddترض عddلى مddوسddى بddقولddهَ ﴿ :وفََ dع ْل َ
مddن الddكافddريdنَ" كddما أخddبر ّ
dت ِمَ dن ا ْلَ dك ِ
افِ dري dنَ﴾ .قddال﴿ :فَ َ dع ْلت ُ َها إِذًا َوأَنَddا ِمَ dن الَّ d
dب لِddي َربِّddي
ت ِمddن ُك ْم َّمل َdا ِd
dضا ِّلَ d
ت َوأَنَ d
فَ َ dع ْل َ
ني فَ dفَ َر ْر ُ
خdفْت ُ ُك ْم فَ َ dو َهَ d
ني﴾.
سلِ َ
ُح ْك ًما َو َج َع َل ِني ِم َن ْامل ُ ْر َ
dضا بdالّ d
dخصا ُdعdرف بdقتل الdنّفس ،واعdترف أي ً
ظلم
فdتف ّكر اآلن فdي الdفنت اإللdهيّة وبdدائdع امdتحانdاتdه كdيف أ ّن ش ً
كdما هdو مdذكdور فdي اآليdة ،وتdر َّبdى أي ً
dضا فdي بdيت فdرعdون بحسdب الdظّاهdر نdح ًوا مdن ثdالثdني سdنة أو أق ّdل ،ونdشأ
ون ddما ف ddي ن ddعمائ ddه ،ثَّ d dم ي ddجتبيه ر ُّب ddه ب ddغت ًة م ddن ب ddني ال ddعباد ،وي ddأم ddره ب ddأم ddر اله ddداي ddة ال ddكبرى ،وال ddحال أ ّن ذاك
dشهورا ب ddني ال ddعباد به ddذا
dادرا ع ddلى أن ي ddمنع م ddوس ddى م ddن ال ddقتل ،ح dتّى ال ي ddكون م d
ّd d
ً
الس ddلطان امل ddقتدر ،ك ddان ق ً d
االسdم ،ا ّلddذي هdو سdبب وحdشة الdقلوب ،وعّ dلة احdتراز الdنفوس ولdننتقل اآلن إلdى حdالdة مdريdم لdنشاهdد كdيف أنَّ
هdذه الdطّلعة الdكبرى تdمنَّت املdوت مdن عdظمة األمdر وشّ dدة الdتّحيّر ،كdما يسdتفاد مdن اآليdة املdباركdة ا ّلddتي نdاحdت
سيًا َّم ِ
قسما باهلل،
نسيًّا﴾.
ت َقبْ َل َهذَا َو ُك ُ
بها مريم بعد والدة عيسى ،ونطقت بهذه الكلمة ﴿يَا َليْت َ ِني ِم ُّ
نت نَ ْ
ً
إ ّن األكdباد لdتذوب مdن اسdتماع هdذا الdكالم ،والdفرائdص لdترتdعد .ومdا كdان هdذا الحdزن واالضdطراب إالّ خdشية
مddن شddماتddة األعddداء ،واعddتراض أهddل الddكفر والّ d
أي جddواب كddان يddمكن أن تddقولddه مddريddم لddلنّاس
dشقاء .ث ّ dم تddف ّكر ّ
dملت ُم َ
خَّ dدرةُ الdبقاء ذاك
بdشأن طdفل لdيس لdه أب ُمَ dع َّني! وكdيف يdمكن أن يُdقال لdهم إنّdه مdن روح الdقدس! لهdذا ح ْ
dت َهddارو َن َمddا َكddا َن أَبُِ d
الddطفل ،ورجddعت بddه إلddى املddنزل .فddقال لddها الddقوم مل َّdا وقddعت عddيونddهم عddليه ﴿يَddا أ ُ ْ
dوك ا ْمdَ dرأَ
خَ d
ُ
ت أ ُ ُّم ِك بَ ِغيًّا﴾.
س ْو ٍء َو َما َكانَ ْ
َ
dظرا عdّ dما مddضى ،وتddف ّكر كddيف أ ّن نddفس
فddانddظر اآلن إلddى هddذه الddفتنة الddكبرى ،واالمddتحان األعddظم ،واصddرف نً d
dجته عddلى كdّ dل أهddل الddسموات
جddوهddر الdّ dروح ،املddعروف بddني الddقوم بddأ ّن ال أب لddه ،قddد مddنحه اهلل ال dنّب ّوة وجddعله حّ d
واألرض .ث ّ d dم تdd dأ ّمdd dل بdd dعدهdd dا فdd dي أمdd dور مdd dظاهdd dر ال d dظّهور ا ّلdd dتي تظهdd dر عdd dلى خdd dالف مشdd dتهى أنdd dفس الdd dعباد
وأهdوائdهم بdتقديdر مdن سdلطان اإليdجاد ،وإذا مdا اطّلعت عdلى جdواهdر هdذه األسdرار ،فdإنّdك تdطَّلع عdلى مdقصود
ذاك املdحبوب ،وتdالحdظ أ َّن أقdوال ذاك املdليك ذي االقdتدار هdي مdثل أفdعالdه تdما ًdمdا ،بdدرجdة أ ّن مdا تdشاهdده فdي
أفddعالddه تddراه أيً d
dضا فddي كddلماتddه ،ومddا تddالحddظه فddي كddلماتddه يتج ّ dلى لddك فddي أفddعالddه .ولddذلddك كddانddت هddذه األفddعال
dلفجار ،وفdي الdباطdن رحdمة لdألبdرار .وإذا مdا نdظرت بdعني الdبصيرة شdاهdدت أنّ
واألقdوال ،فdي الdظّاهdر نdقمة ل ّ
ال ddكلمات امل ddنزّل ddة م ddن س ddماء امل ddشيّة م dتّفقة متّح ddدة م ddع األم ddور ال dظّاه ddرة م ddن م ddلكوت ال ddقدرة ،وألدرك ddت أنّ ddهما
كdشيء واحdد ،كdما قdد سdبق ذكdره واآلن أيّdها األخ ،انdظر وتdف ّكر لdو كdانdت تظهdر أمdثال هdذه األمdور فdي هdذا
dسما بdمربdيّ الdوجdود ومdنزل الdكلمات ،إنّdهم كdانdوا
العهdد ،وتَ ِdذيdعُ أمdثال هdذه الdحكايdات فdماذا كdانdوا يdفعلون؟ ق ً
يdحكمون بdالdكفر فdي الdحال ،ويdأمdرون بdالdقتل بdال سdؤال .فdكيف يسdتمعون إلdى الdقول بdأ ّن عdيسى قdد ظهdر
مddن نddفخة روح الddقدس؟ أو أ ّن مddوسddى قddد أُمddر بddاألمddر املddبرم؟ إنّddك لddو تddصيح بddذلddك مddائddة ألddف مdّ dرة ،فddإنّddه ال

يddدخddل فddي أذن أحddد أ ّن مddن ال أب لddه قddد بddعث بddالdّ dرسddالddة ،أو أ ّن قddاتdالً قddد سddمع الdنّداء مddن شجddرة نddار  -أنّddي
أنا اهلل.
ولdو نُ ِ
dظ َر بdعني اإلنdصافَ ،لdيُشاهُ dد مdن جdميع هdذه الdبيانdات أ ّن مظهdر هdذه األمdور كّ dلها هdو الdيوم ظdاهdر كdما
أ ّن نdتائdجها أي ً
dتمسكون
dضا ظdاهdرة .ومdع أنّdه لdم يdقع فdي هdذا الdظّهور أمdثال هdذه األمdور ،فdإنّdهم مdع ذلdك م ّ
dتر ْوا عddليه مddن افddتراءات ،ول َ dك ْم ارتddكبوا فddي ح ّ dقه مddن بddاليddا لddم يظهddر لddها
بddظنونddات األنddفس املddردودة .ول َ dك ْم افَ d
شبه في اإلبداع.
dصباح مdن
اهلل أكdبر ،ملَّا بdلغ الdبيان هdذا املdقامdَ ،م ّdر ّd d
dب نdسيم ال ّ
dصبح ال ّ
الشdذى ال ّdروحdانdي مdن ال ّ
dصمدانdي ،وه َّ
dتوحddا غddير محddدود ،وبسddط أمddامddها
dلروح فdً d
مddديddنة سddبأ الddبقاء ،وبddمروره ّ d
بشddر ال dنّفس بddبشارة جddديddدة ،وفddتح لّ d
خ ْ dل َعة ال dذّك ddر
ب ddساطًddا ج ddدي ً dدا .وأت ddى به ddداي ddا ث ddمينة ال ع ddداد ل ddها م ddن ِق dبَ ِل امل ddحبوب ا ّلddذي ج dّ dل ع ddن ال ddوص ddف ،فَ ِ d
قddاصddرة عddن أن تddتناسddب مddع َقِّ dده الddلطيف ،ورداء الddبيان نddاقddص ال يddفي بddقامddته املddنيرة ،يddكشف رمddز املddعانddي
مddن غddير لddفظ ،ويddنطق بddأسddرار ال dتّبيان مddن دون لddسان .يddل ّقن بddالبddل أغddصان الهجddر والddفراق ال dنّوح واألنddني،
سdَّ dر الddخضوع لddلمحبوب ،ويddل ِّقن الddورود الddبديddعة فddي
dبني لddهم ِ d
ويddع ّلمهم قddواعddد الddعشق وسddلوك الddعاشddقني ،و ُيُ ِّ d
رضddوان الddقرب والddوصddال كddيف يddكون جddذب الddقلوب وسحddر ال ّ dدالل .ويddفيض بddأسddرار الddحقائddق عddلى شddقائddق
بس ddتان ال ddعشق ،ويس ddتودع ف ddي ص ddدور ال ddعشاق دق ddائ ddق ال ddرم ddوز ،ول ddطائ ddف األس ddرار .ول ddقد ت ddدفَّ ddقت ح ddياض
dلذرة
عdنايdته فdي هdذه ال ّ
dساعdة عdلى شdأن يdغتبط لdه روح الdقدس غdايdة الdغبطة ،إذ وهdب لdلقطرة أمdواج البحdر ،ول َّ
ط ddراز ال ّ d
dتقر ال ddخفّاش ف ddي م ddقاب ddل
dشمس .وب ddلغت األل ddطاف إل ddى م ddقام :ق ddصد ال ُ d
dجعل م ddكمن امل ddسك ،واس ّ d
dلس ال ddج ّه َ
ال ّ d
ال ع ddلى س ddري ddر ال ddعلم ،وأق ddام
dشمس ،وب ddعثت األم ddوات م ddن ق ddبور األج ddساد ب ddنفخة ال ddحياة ،وأج َ d
الظّاملني على أريكة العدل.
dساعdة ا ّلdتي فdيها تظهdر آثdار هdذه الdعنايdة الdغيب ّية فdي
إ ّن عdالdم الdوجdود حdامdل بجdميع هdذه الdعنايdات .يdنتظر ال ّ
الdعوالdم الdتّرابّ dية ،وبdها يdبلغ الdعطاش ا ّلdذيdن سdقطوا مdن شّ dدة الdظّمأ إلdى كdوثdر زالل املdحبوب ،ويdفوز ال ّ
dضالdون
ف ddي ف ddياف ddي ال ddبعد وال ddعدم بس ddرادق ال ddقرب وال ddحياة ف ddي ج ddوار امل ddعشوق .وم ddن ه ddم ا ّل ddذي ddن ت ddنبت ف ddي أرض
ق ddلوب ddهم ه ddذه ال ddحبوب ال ddقدس dيّة؟ وت ddنفتح ف ddي ري ddاض ن ddفوس ddهم ش ddقائ ddق ال ddحقائ ddق ال ddغيبيّة؟ وح ddقيق ًة إ ّن س ddدرة
dحب ب ddأش ّ dد اش ddتعال،ب ddحيث ال تخ ddمده ddا وال ت ddقضي ع ddليها م ddياه ال ddبيان ،وإنّ
ال ddعشق مش ddتعلة ف ddي س ddيناء ال ّ d
َعdطَ َ
dتقر إال فdي وهdج سdناء طdلعة املdحبوب.
ش هdذا الdحوت ال تdرويdه الdبحور ،وإ ّن هdذا ال ّ
dسمندر الdن َّ َّ
اري ال يس ّ
فddأوقddد إذًا يddا أخddي سddراج الdّ dروح فddي مddشكاة قddلبك ،وأشddعله بddدهddن الddحكمة ،واحddفظه بddزجddاج الddعقل ،كddي ال
يdطفئه نَdفَس األنdفس املشdرك ِdة ،ويdمنعه عdن اإلنdارة .كdذلdك نّ dورنdا أفdق سdماء الdبيان مdن أنdوار شdموس الdحكمة
الرحمن.
والعرفان ،ليطمئ َّن بها قلبك وتكون من ا ّلذين طاروا بأجنحة اإليقان في هواء محبّة ربّهم ّ
أ ّمdا قdولdه :حdينئذ تظهdر عdالمdة ابdن اإلنdسان فdي الdسماء ،فdمعناه أنّdه مdن بdعد كdسوف شdمس املdعارف اإللdه ّية،
وسdقوط نdجوم األحdكام الdثّابdتة ،وخdسوف قdمر الdعلم املdر ّبdي لdلعباد ،وانdعدام أعdالم الهdدايdة والdفالح ،وإظdالم
dسماء
ُd d d
dسماء هddنا هddو الّ d
dسماء .واملddقصود مddن الّ d
dصالح ،تظهddر عddالمddة ابddن اإلنddسان فddي الّ d
dصدق والّ d
ص dبْح الّ d
الd dظّاه ddرة .إذ ع ddند ق ddرب ظ ddهور فَ ddلك س ddموات ال ddعدل ،وج ddري ddان فُ ddلك اله ddداي ddة ع ddلى بح ddر ال ddعظمة ،يظه ddر ف ddي
dسموات بdظهور ذاك الdنّير األعdظم ،كdما يظهdر فdي سdماء
ّd d
dسماء نجdم بحسdب الdظّاهdر يdكون
مبش ًdرا لخdلق ال ّ
ال ّ

dسماء
ّd d
املdعانdي نجdم يdكون
مبش ًdرا ألهdل األرض بdذاك الفجdر األقdوم األكdرم .وهdاتdان الdعالمdتان تظهdران فdي ال ّ
السماء الباطنة ،قبل ظهور ّ
ال ّ
كل نبيّ كما هو املعروف واملشهور.
ظاهرة ،وفي ّ
رأي ال ddكهنة،
م ddن ج ddملة ذل ddك خ ddليل ال dّ dرح ddمن ،ح ddيث ُقddبيل ظ ddهور ح ddضرت ddه رأى ال dنّمرو ُد م ddنا ًمddا ،ف ddاس ddتطلع ف ddيه َ
السماء .كما أ ّنه ظهر في األرض شخص أخذ ِّ
اس بظهور حضرته.
فأخبروه عن طلوع نجم ٍ في ّ
يبش ُر الن ّ َ
dسماء،
ومdن بdعده كdانdت حdكايdة كdليم اهلل ا ّلdتي أخdبر عdنها كdهن ُة ذاك الdزّمdان فdرعdون بdأ ّن كdوكdبًا قdد طdلع فdي ال ّ
يبشddر بddني
وهddو دلddيل عddلى انddعقاد نddطفة عddلى يddدهddا يddكون هddالكddك أنddت وقddومddك .وكddذلddك قddد ظهddر عddال ٌ dم كddان ِّ d
إس ddرائ ddيل ف ddي ال ّ dليال ddيُ ،يس ِّ dليهم وي ddطمئنهم ك ddما ه ddو مس ddطور ف ddي ال ddكتب .ول ddو ت ddو ّ
خddينا ت ddفصيل ت ddلك األم ddور
dحب أن نdذكdر حdكايdات األيّdام الdخالdية ،ويشهdد اهلل بdأنّ
ألصdبحت هdذه ال ّdرسdالdة كdتابًdا م ّ
dفصالً .كdما أنّdنا ال ن ّ
dحب لddجنابddكم ،لّ d
dعل يddصل جddمع مddن فddقراء األرض إلddى
هddذا الddبيان ا ّلddذي ذكddرنddاه اآلن لddم يddكن إالّ مddن فddرط الِّ d
ش ddاط hال dِ dغنى ،أو تَ ِ dرد ف ddئة م ddن ال ddج ّهال إل ddى بح ddر ال ddعلم ،أو ي ddصل ط ddالب ال ddعلم امل ddتعطّشون ل ddلمعرف ddة إل ddى
سلسبيل الحكمة .وإ ّ
كبيرا.
عظيما ،ويحسبه عصيا ًنا
ال فإ ّن هذا العبد يَ ُع ّد االشتغال بهذه املقاالت ذنبًا
ً
ً
وكdذلdك أي ً
dسماء .واقdتفوا
dضا ،عdند قdرب ظdهور عdيسى اطّdلع نdفر مdن املdجوس عdلى ظdهور نجdم عdيسى فdي ال ّ
dقر س ddلطنة ه ddيري ddدوس ،وه ddو ا ّلddذي ك ddان ddت س ddلطنة ت ddلك
أثَ ddر ذل ddك النّج ddم إل ddى أن دخ ddلوا امل ddدي ddنة ا ّلddتي ك ddان ddت م َّ d
dصرفdه فdي تdلك األيdام .وجdاء هdؤالء املdجوس قdائdلني :أيdن هdو املdولdود مdلك الdيهود؟ ألنّdنا قdد
املdمالdك فdي قdبضة ت ّ
رأيddنا نجddمه فddي املشddرق ووافddينا لنسجddد لddه .وبddعد الddبحث والddفحص عddلموا بddأ ّن ذاك الdطّفل قddد ولddد فddي بddيت
dسماء الdباطdنة ،ا ّلddتي هdي
dسماء الdظّاهdرة .وأ ّمddا الdعالمdة فdي ال ّ
لحdم بdأرض يdهوذا .فهdذه هdي الdعالمdة فdي ال ّ
يبشddر الdنّاس بddظهور عddيسى ،كddما قddال عdزَّ
سddماء الddعلم واملddعانddي فddكانddت ظddهور يddحيى بddن زكddريّddا ،ا ّلddذي كddان ّ d
ورا﴾ فddاملddقصود مddن الddكلمة هddنا ،هddو
س dيِّ ًدا َو َd
dص ِّد ًقddا ِب َ dكلِ َم ٍة ِّم َ dن اهللِّ َو َd d
مddن قddائddل﴿أ َ َّن اهللَّ يُبَ ِّ d
حُ d
شdُ dر َك ِب dيَ ْحيَى ُمَ d
dص ً
ّ
ومسطور ً
السماوية هذه العبارة:
مبش ًرا بظهوره.
حضرة عيسى ا ّلذي كان يحيى
أيضا في األلواح ّ
ٌ
dسماوات" ،وامل ddقصود م ddن ي ddوح dنّا ه ddو
ك ddان ي ddوح ddنا ي ddكرز ف ddي ب dّ dريّ ddة ي ddهوذا ق ddائ dالً" :ت ddوب ddوا ف ddقد اق ddترب م ddلكوت ال ّ d
يحيى.
dسماء الّ d
ظاهdرة .وأ ّمddا اآلثdار الdباطdنة فdقد كdانdوا
كdذلdك كdان قdبل ظdهور الجdمال املح ّdمدي قdد ظهdر آثdار فdي ال ّ
يبش ddرون ال dنّاس ع ddلى األرض ب ddظهور ش ddمس ال ddهويّ ddة .وق ddد تش dّ dرف بش ddرف
أرب ddعة رج ddال واح ً dدا ب ddعد اآلخ ddر ّd d
"روزبَْ dه" إلdى ال ّ
dشخص
"روزبَْ dه" ا ّلdذي ُd d
س ِّdمي بسdلمان ،وكdان كّ dلما حdضرت الdوفdاةُ أحً dدا مdنهم يُdرسdل ُ
خdدمdتهم ُ
اآلخddر إلddى أن أتddت نddوبddة الdّ dرابddع ا ّلddذي قddال لddه فddي حddني وفddاتddه :يddا روزبddه اذهddب مddن بddعد تddكفيني ودفddني إلddى
الحجاز حيث تشرق هناك ّ
املحمديّة ويا بشراك بلقاء حضرته.
الشمس
ّ
dسماء ال dظّاهddرة.
ّd
ومل ّdا بddلغت األ ّيddام إلddى هddذا األمddر الddبديddع املddنيع ،أخddبر أكddثر
املنجddمني عddن ظddهور نجddم فddي الّ d
كما أنّه قد كان على األرض النّوران النّيّران أحمد وكاظم ق ّدس اهلل تربتهما.
أي أحddد مddن املddرايddا األحddديّddة ،تظهddر عddالمddات ذلddك الdظّهور فddي
إذا ً قddد ثddبت مddن هddذه املddعانddي بddأ ّن قddبل ظddهور ّ
dسماء الdباطdنة ،ا ّلdتي هdي مح ّdل شdمس الdعلم ،وقdمر الdحكمة وأنجdم املdعانdي والdبيان،
dسماء الdظّاهdرة ،وفdي ال ّ
ال ّ

وتddلك عddبارة عddن ظddهور إنddسان كddامddل قddبل كdّ dل ظddهور لddتربddية الddعباد وإعddدادهddم ملddالقddاة شddمس الddهويّddة ،وقddمر
األحد ّية.
أ َّمddا قddولddه :وحٍ d
dسماء بddق َّو ٍة ومجdٍ dد كddبير.
dينئذ يddنوح كdّ dل قddبائddل األرض ويddرون ابddن اإلنddسان آتdيًا عddلى سddحاب الّ d
ف ddال dتّلميح ف ddي ه ddذا ال ddبيان اإلل ddهيّ ي ddقصد ب ddه أنّ ddه ف ddي ذاك ال ddوق ddت ي ddنوح ال ddعباد م ddن ف ddقدان ش ddمس الج ddمال
اإللdهيّ ،وقdمر الdعلم ،وأنجdم الdحكمة الّ dلدنّdيّة ،ويdشاهdد فdي تdلك األثdناء طdلعة املdوعdود ،وجdمال املdعبود نdازالً مdن
dسحاب .ي ddعني أ ّن ذاك الج ddمال اإلل ddهيّ يظه ddر م ddن س ddماوات امل ddشيئة ال ddربّ ddان dيّة ف ddي
dسماء ،وراك dبًا ع ddلى ال ّ d
ال ّ d
dسماء ه ddنا إالّ ج ddهة ال ddعل ّو وال ddسم ّو ،ا ّل ddتي ه ddي مح dُّ dل ظ ddهور ت ddلك امل ddشارق
ه ddيكل بش ddري ،ول ddم ي ddقصد م ddن ال ّ d
الdقدسdيّة واملdطالdع الdقدمdيّة .ولdو أ ّن هdذه الdكينونdات الdقديdمة قdد ظهdرت مdن بdطون األ ّمdهات بحسdب الdظّاهdر إالّ
أنّ ddهم ف ddي ال ddحقيقة ن ddازل ddون م ddن س ddماوات األم ddر ،وإن ي ddكون ddوا س ddاك ddنني ع ddلى األرض ،إالّ أنّ ddهم م dتّكئون ع ddلى
رفddرف املddعانddي .وحddيثما يddمشون بddني الddعباد فddإنّddهم يddكونddون طddائddريddن فddي هddواء الddقرب .يddمشون عddلى أرض
ال ّdروح بdغير حdركdة ال ّdرجdل ،ويdطيرون إلdى مdعارج األحdد ّيdة بdغير جdناح .وفdي ك ّdل نَdفَس يdطوون عdالdم اإلبdداع
dمرون عddلى مddلكوت الddغيب والّ d
dتقرون عddلى عddرش ال يddشغله
dشهادة ،مسّ d
مddن مشddرقddه إلddى مddغربddه ،وفddي كdّ dل آن يّ d
شddأن عddن شddأن .وجddالddسون عddلى كddرسddي :كdّ dل يddوم هddو فddي شddأن .مddبعوثddون مddن عddل ّو قddدرة سddلطان الddقدم،
السماء.
وسم ّو مشيئة املليك األعظم .وهذا معنى قوله إ ّنهم ينزلون من ّ
dسماء ف ddي ب ddيان ddات ش ddموس امل ddعان ddي ع ddلى م ddرات ddب ك ddثيرة :ف ddمثالً م ddنها س ddماء األم ddر،
واع ddلم أنّ ddه ي ddطلق ل ddفظ ال ّ d
وسddماء املddشيئة ،وسddماء اإلرادة ،وسddماء الddعرفddان ،وسddماء اإليddقان ،وسddماء الdتّبيان ،وسddماء الdظّهور ،وسddماء
dخصوصdا ال يdدركdه أحdد غdير الdواقdفني عdلى
ًd d d
dسماء مdعنى م
الdبطون ،وأمdثالdها .فdفي ك ّdل مdقام أراد مdن لdفظ ال ّ
أسdرار األحdد ّيdة ،وال ّ
dس َماء ِرزْ ُقُ dك ْم َو َdمdا تُdو َعُ dدونَ﴾ والdحال أنّ
dشاربdني مdن كdؤوس األزلّ dية .فdمثالً يdقول﴿ َو ِdفdي ال َّ
السماء" مع أنّها تظهر من لسان العباد.
الرزق ينبت من األرض .وكذلك قوله" :األسماء تنزل من ّ
ّ
فddإن أنddت ن dظّفت ولddو قddليالً مddرآة قddلبك وط َّهddرتddها مddن غddبار الddغرض ،فddإنّddك تddدرك جddميع ال dتّلميحات فddي كddلمات
الdكلمة الdجامdعة اإللdهيّة ،وتdقف عdلى أسdرار الdعلم فdي ك ّdل ظdهور .ومdا لdم تحdرق الdحجبات الdعلميّة املdصطلح
عليها بني العباد بنار االنقطاع ،فإ ّنك ال تفوز بصبح العلم الحقيقيّ النورانيّ.
السdلطان الdحقيقيّ ،وثdانdيهما يdبدو مdن
والdعلم عdلمان :عdلم إلdهيّ ،وعdلم شdيطانdيّ ،أ ّولdهما يظهdر مdن إلdهامdات ّd d
ت ddخ ّيالت األن ddفس ال dظّلمان ّ dية .ف ddمع ّلم ذاك ح ddضرة ال ddباري ،وم ddع ّلم ه ddذا ال ddوس ddاوس ال dنّفسان ّ dية .ب ddيان األ ّول:
بر وال ّ d
اتّ ddقوا اهلل وي ddع ّلمكم اهلل .وب ddيان ال ddثان ddي :ال ddعلم ه ddو ال ddحجاب األك ddبر .أث ddمار ذاك ّ
dشوق
الشجِ d dر ال َّ d
dص ُ
والddعرفddان واملddحبّة ،وأثddمار هddذا ّ
dكبر والddغرور والdنّخوة .ومddن بddيانddات أصddحاب الddبيان ا ّلddتي ذكddروهddا
الشجddر الُ d
فddي مddعنى الddعلم ،أنّddه ال يسddتش ّم مddنه أيّddة رائddحة مddن روائddح هddذه الddعلوم الdظّلمانdيّة ا ّلddتي أحddاطddت ظddلمتُها كdلّ
الشجdر إال الdبغي والdفحشاء ،وال يdأتdي إالّ بdال ّ
الdبالد .ال يdثمر هdذا ّ
dغل والdبغضاء ،ثdمره سّ dم قdاتdل ،وظّ dله نdار
مهلكة ،فنعم ما قال:
dصدر عddن كdّ dل مddا
dمسك بddأذيddال الddهوى فddأخddلع الddحياوخdِّ dل سddبيل ال dنّاسddكني وإن ج ّ dلوا فddيجب إذًا أن تُddنزِّه الّ d
تّ d
س ddمعته ،وت ddق ّدس ال ddقلب ع ddن ج ddميع ال dتّع ّلقات ك ddي ت ddكون مح dّ dل إدراك اإلل ddهام ddات ال ddغيبيَّة ،ومس ddتودع أس ddرار
dسال ddك ف ddي ال dنّهج ال ddبيضاء وال dّ dرك ddن الح ddمراء ل ddن ي ddصل إل ddى م ddقام وط ddنه إال
ال ddعلوم ال ddربّ ddانّ dيّة .وله ddذا ي ddقول "ال ّ d

dسالddك .فِّ dكر فddيه مddليًّا وتddع ّقله ،حdتّى تddقف عddلى مddقصود
dصفر عdّ dما فddي أيddدي الddناس" هddذا شddرط الّ d
dكف الِّ d
بddالِّ d
الكتاب من غير ستر وال حجاب.
dسما بddاهلل كّ dلما أردت االخddتصار
وبddاالخddتصار قddد بddعدنddا عddن املddقصد ،ولddو أ ّن كdّ dل مddا ذكddر هddو فddي املddطلب ،قً d
واالكdتفاء بdاألق ّdل مdن الdقليل ،أرى زمdام الdقلم يdفلت مdن الdيد ،ومdع ذلdك فdكم مdن آلل hعdصماء ال عdداد لdها ،لdم
تdزل مdودعdة فdي صdدف الdقلب ،وكdم مdن حdوريّdات املdعانdي لdم تdزل مسdتورةً فdي غdرفdات الdحكمة ،لdم يdمسسهنّ
جdانٌّ﴾ ومdع ك ّdل هdذه الdبيانdات ،كdأنّdي لdم أذكdر حdرفًdا عdن
dس َقdبْ َل ُه ْم َوال َ d
أحdد ،كdما قdال تdعالdىَ ﴿ :لْ dم يَdطْ ِمث ْ ُه َّن إِن ٌ
للسdّ dر مس ddتع ّد ل ddإلح ddرام ف ddي ح ddرم امل ddحبوب،
امل ddقصود ،ول ddم آت ب ddرم ddز ع ddن امل ddطلوب .ف ddمتى ي ddوج ddد مح ddرم أم ddني ّ d
والdd dوصdd dول إلdd dى كdd dعبة املdd dقصود ،كdd dي يdd dرى ويdd dسمع أسdd dرار الdd dبيان مdd dن دون سdd dمع وال لdd dسان .إذًا أصdd dبح
السماء في اآلية املنزلة معلو ًما ومفهو ًما من هذه البيانات املحكمة الواضحة الالّئحة.
املقصود من ّ
dسحاب والdغمام ِ ،فdاملdراد مdن الdغمام هdنا  -هdو تdلك األمdور املdخالdفة ألهdواء الdنّاس
أ ّdمdا قdولdه :إنّdه يdأتdي عdلى ال ّ
سٌ d
اس dت َ ْكبَ ْرتُ ْ dم فَ dفَ ِري ً dقا َdك dذَّبْ dت ُ ْم َوفَ ِ dري ً dقا
س ُك ُم ْd d
جddاء ُdك ْ dم َر ُ d
ومddيولddهم ،كddما ورد فddي اآليddة﴿أَفَ ُ dك َّل َما َd
dول ِبdَ dما الَ تَ ْ dه َوى أَن dفُ ُ
الشddرائddع وارتddفاع الddقواعddد والdّ dرسddوم الddعاديّddة وتddق ُّدم املddؤمddنني
تَْ dقت ُ ُلونَ﴾ وذلddك مddن قddبيل تddغيير األحddكام وتddبديddل ّ d
م ddن ال ddعوام ع ddلى امل ddعرض ddني م ddن ال ddعلماء .وك ddذل ddك ي ddقصد ب ddه ظ ddهور ذل ddك الج ddمال األزل dيّ خ ddاض ً dعا للح ddدودات
الشdبهة
البشdريّdة ،مdثل األكdل والشdرب ،والdفقر والdغنى ،والdعزَّة والdذّ ّلdة ،والdنّوم والdيقظة ،وأمdثال ذلdك ،م ّdما يdثير ّ d d
ّ
فكل هذه الحجبات قد عبّر عنها بالغمام.
عند النّاس ويحجبهم.
وهddذا هddو الddغمام ا ّلddذي بddه تddتش ّقق سddماوات الddعلم والddعرفddان لّ d
dكل مddن عddلى األرض .كddما قddال تddعالddى﴿ :يَ ْ dومَ
dس َما ُء ِبddا ْلَ dغ َمام ِ﴾ وكddما أ ّن الddغمام يddمنع أبddصار الdنّاس عddن مddشاهddدة الّ d
تََ d
dشمس الdظّاهddرة ،كddذلddك هddذه
dش َّققُ الَّ d
ال ّ d
dشؤون ddات امل ddذك ddورة ت ddمنع ال ddعباد ع ddن إدراك ش ddمس ال ddحقيقة .يشه ddد ب ddذل ddك م ddا ج ddاء ف ddي ال ddكتاب ع ddن ل ddسان
dول يَ dأ ْ ُdك dُ dل ال dطَّ َعا َم َويَ dْ dم ِ
سِ d
ال ddكفّارَ ﴿ .و َق ddا ُل ddوا َم ِ d
سَ d dوا ِق َلْ d dوال أُن ِ dز َل إِ َلd dيْ ِه َمَ d dل ٌك فَ dيَ ُكو َن َمَ d dعهُ
شي ِف ddي األ َ ْ d
dال َهd dذَا ال dَّ dر ُd d
dري ،ك ddما ل ddوح ddظ أي ً d
dضا ف ddيهم مس ddتلزم ddات الجس ddد
نَ dِ dذي dً dرا﴾ ح ddيث ق ddد ل ddوح ddظ ع ddلى األن ddبياء ف ddقر واب ddتالء ظ ddاه ّ d
الdعنصريّdة مdن قdبيل الdجوع واألمdراض والdحوادث اإلمdكانdيّة .وملّا كdانdت تظهdر هdذه ال ّ
dشؤون مdن تdلك الdهياكdل
الddقدس dيّة كddان ال dنّاس يddتيهون فddي فddيافddي الّ d
dش ّك والdّ dريddب ،ويddهيمون فddي بddوادي الddوهddم والddحيرة مسddتغربddني:
dفسا تddأتddي مddن جddانddب اهلل وت ّ dدعddي إظddهار الddغلبة عddلى كdّ dل مddن عddلى األرض ،وتنسddب إلddى نddفسها
كddيف أ ّن نً d
ت األَفَْ d
أنّddها ع َّ dلة خddلق املddوجddودات كddما قddال ) َل ْ dو َ
الك َمل َdا َ
dالك( ،ومddع ذلddك تddكون مddبتلية بهddذه األمddور الجddزئ ّ dية
خ َ dل ْق ُ
ب ddتلك ال ddكيف ّية ،ك ddما ق ddد س ddمعت م ddن ق ddبيل اب ddتالء ك dّ dل ن ddبيّ وأص ddحاب ddه ب ddال ddفقر واألم ddراض وال dذّ َّلddة ،ح ddيث ك ddان ddوا
يdرسdلون رؤوس أصdحابdهم إلdى املdدائdن كهdدايdا .ويdمنعونdهم عdن إظdهار مdا أُمdروا بdه .وك ّdل واحdد مdنهم كdان
مبتلي تحت أيدي أعداء ال ّدين ،بدرجة أنّهم صنعوا بهم ّ
كل ما أرادوا أن يصنعوه.
ومdن املdعلوم أ ّن الdتّغييرات والdتّبديdالت ا ّلdتي تdقع فdي ك ّdل ظdهور هdي عdبارة عdن ذاك الdغمام املdظلم ا ّلdذي يdحول
بddني بddصر عddرفddان الddعباد ومddعرفddتهم تddلك الّ d
dشمس اإللddهيّة ا ّلddتي أشddرقddت مddن مشddرق الddهويّddة ،وذلddك أل ّن الddعباد
dقررة
بdاقdون عdلى تdقليد آبdائdهم وأجdدادهdم هdذه ال ّ
dسنني الdطّويdلة ،ومdتربّdون عdلى اآلداب والdطّرائdق ا ّلdتي كdانdت م َّ
dخصا م ddماثd dالً ل ddهم ف ddي ج ddميع الح ddدودات
ف ddي ّ d
الشdd dري ddعة ال ddقدي ddمة .ثَّ d dم دف ddعة واح ddدة ي ddسمعون أو ي ddرون ش ً d
الشddرع ّ dية ا ّلddتي تddربddوا عddليها قddرونًddا مddتواتddرة ،وكddانddوا يddع ّدون
البشddر ّيddة ،يddقوم مddن بddينهم ويddنسخ تddلك الحddدودات ّ d

املddخالddف واملddنكر لddها ،كddافdً dرا وفddاس ً dقا وفddاجdً dرا .فddال ب َّ dد أ ّن هddذه األمddور تddكون حddجابًddا وغddما ًمddا ل ّ dلذيddن لddم تddذق
ق ddلوب ddهم س ddلسبيل االن ddقطاع ،ول ddم تش ddرب م ddن ك ddوث ddر امل ddعرف ddة .وي ddحتجبون ع ddن ع ddرف ddان ت ddلك ال ّ d
dشمس بمج dّ dرد
اسddتماعddهم لهddذه األمddور .وبddدون سddؤال وال جddواب يddحكمون بddكفره ،ويddفتون بddقتله .كddما قddد عddرفddت وسddمعت
مdّ dما وقddع فddي الddقرون األولddى ،ومdّ dما هddو واقddع فddي هddذا الdزّمddان أيddضا ً مdّ dما شddاهddدتddه ،إذًا يddنبغي لddنا أن نddبذل
الجهdد حdتّى أنّdنا بdفضل الdتأيdيدات الdغيب َّية ال نُح َdرم بهdذه الdحجبات الdظّلمانّ dية ،وغdمام االمdتحانdات الdر ّبdانّ dية،
dحجة
عdن مdشاهdدة ذاك الجdمال الdنّورانdيّ ،ونdعرفdه هdو بdنفسه ال بdشيء آخdر .وإذا مdا أردنdا ح ّdجة ،فdنكتفي ب ّ
واح ddدة وب ddره ddان واح ddد ح dتّى ن ddفوز ب ddمنبع ال ddفيض ال dالّم ddتناه ddي ،ا ّلddذي ف ddي س ddاح ddته ت ddنعدم ج ddميع ال ddفيوض ddات
األخرى .ال أ ّننا في ّ
نتمسك برأي على حسب أهواء أنفسنا.
كل يوم نعترض باعتراض من خيالنا ،أو
ّ
سdبحان اهلل ،رغ ًdما مdن ك ّdل هdذه اإلنdذارات ا ّلddتي أخdبروا عdنها مdن ق ُ
dبل ،بdتلويdحات عdجيبة ،وإشdارات غdريdبة،
كddي ي dطَّلع عddليها كdّ dل الddناس ،وال يحddرمddون أنddفسهم فddي هddذا الddيوم عddن بحddر بddحور الddفيوضddات ،مddع ذلddك فddقد
وقddع فddي األمddر مddا وقddع مdَّ dما هddو مddشهور ،ونddزلddت بddمضامddينه اآليddات الddفرقddانّ dية كddما قddال تddعالddى َ ﴿:هdْ dل َيddنظُ ُرونَ
إِالَّ أَن َي dأ ْ ِتَ dي ُه ُم اهللُّ ِفddي ظَُ dل ٍل ِّم َ dن ا ْلَ dغ َمام ِ﴾ .وبddعض عddلماء أهddل الddظاهddر جddعلوا هddذه اآليddة مddن عddالمddة الddقيامddة
dسماو ّي ddة ،وم ddذك ddور ف ddي ك dلّ
امل ddوه ddوم ddة ا ّلddتي ي ddتصورون ddها .وال ddحال إ ّن م ddضمون ddها م ddوج ddود ف ddي أك ddثر ال ddكتب ال ّ d
األماكن ا ّلتي فيها ِذكر عالمات الظّهور ا ّلذي يأتي بعده كما ذكرنا من قبل.
خٍ d
dان ُّم ِ dبنيٍ َي ْ dغ َ
dس َما ُء ِب ُ dد َ
رب الddعزَّة قddد
شى ال dن َّ َ
وكddذلddك قddولddهَ ﴿ :ي ْ dو َم تَ dأ ْ ِتddي الَّ d
اب أَلِddي ٌم﴾ يddريddد بddها أ ّن َّ
اس َهdذَا َعdذَ ٌ
جddعل األمddورات املddضا ّدة لddألنddفس الddخبيثة ،واملddخالddفة ألهddواء ال dنّاس مddح ًكّا ومddيزانًddا المddتحان عddباده ،وتddمييزًا
dلسعيد م ddن ال ّ d
dشقي ،وامل ddعرض م ddن امل ddقبل ،ك ddما ق ddد ذُك ddر .وق ddد ع dبّر ب ddال ُّ dدخ ddان ف ddي ه ddذه اآلي ddة امل ddذك ddورة ع ddن
لّ d
dأي دخddان أعddظم مddن
االخddتالفddات فddي الdّ dرسddوم الddعاديّddة ،وعddن نddسخها وهddدمddها وانddعدام أعddالمddها املحddدودة .فّ d
dالصdا مdهما حdاولdوا بdل إنّdهم
هdذا الّ dدخdان ا ّلddذي غdشى ك ّdل الdنّاس ،وأصdبح عdذابًdا لdهم ،ال يسdتطيعون مdنه خ ً d d d
فddي كdّ dل حddني يddعذّبddون بddعذاب جddديddد مddن نddار أنddفسهم.إذ أنّddهم كّ dلما يddسمعون بddأ ّن هddذا األمddر الddبديddع اإللddهيّ،
dصمدانdيّ قdد أصdبح ظdاه ًdرا فdي أطdراف األرض .وهdو ك ّdل يdوم فdي عdل ٍّو وازديdاد تشdتعل فdي
والdحكم املdنيع ال ّ
ق ddلوب ddهم ن ddار ج ddدي ddدة ،وك ّ dلما ي ddالح ddظون م ddن ق ddدرة أص ddحاب ddه وان ddقطاع ddهم وث ddبوت ddهم ا ّلddذي ي ddزداد ك dّ dل ي ddوم ب ddفضل
ال ddعناي ddة اإلل ddهيّة اس ddتحكا ًمddا ورس ddو ً
خddا يظه ddر ع ddلى ن ddفوس امل ddعرض ddني اض ddطراب ج ddدي ddد .والح ddمد هلل ،ق ddد ب ddلغت
السddطوة اإللddهيّة فddي هddذه األيddام شddأنًddا ال يجddرؤون مddعه عddلى الddكالم .وإذا مddا لddقوا أحً dدا مddن أصddحاب الddحقّ
ّd
م ddن ا ّل ddذي ddن ل ddو ك ddان ل ddهم م ddائ ddة أل ddف روح ألن ddفقوه ddا ف ddي س ddبيل امل ddحبوب ب ّ d
dكل روح وري ddحان ،يظه ddرون أم ddام ddه
dب والّ dلعن كddما قddال تddعالddىَ ﴿ :و إِذَا َلُ dقو ُكْ dم َقddا ُلddواْ
اإليddمان مddن الddخوف .وإذا مddا خddلوا ألنddفسهم يشddتغلون بd َّ d
dالسِّ d
ظ ُك ْم إِ َّن اهللَّ َdعdلِي ٌم ِبdذَ ِ
dام َdل ِمَ dن ا ْلَ dغ ْي ِظ ُقdْ dل ُdمdوتُdوا ْ ِبَ dغ ْي ِ
آ َمdنَّا َو إِذَا َ
خَ dل ْوا ْ َdع ُّ
dص ُدو ِر﴾ وع ّdما قdليل
dضوا ْ َعَ dل ْي ُك ُم األَنَ ِ d
ات ال ُّ
س ddوف ت ddرى أع ddالم ال ddقدرة اإلل ddه ّية م ddرت ddفعة ف ddي ك dّ dل ال ddبالد ،وت ddشاه ddد آث ddار غ ddلبته وس ddلطنته ظ ddاه ddرة ف ddي ج ddميع
ال ّديار.
فسddروه ddا
وخ ddالص ddة ال ddكالم أنّ ddه مل ّddا ل ddم ي ddدرك أك ddثر ال ddعلماء ه ddذه اآلي ddات ول ddم ي ddقفوا ع ddلى امل ddقصود م ddن ال ddقيام ddة ّ d
بdقيامdة مdوهdومdة مdن حdيث ال يdشعرون .واهلل األحdد شdهيد بdأنّdه لdو كdان لdديdهم شdيء مdن الdبصيرة ،ألدركdوا مdن
تddلويddح هddاتddني اآليddتني جddميع املddطالddب ا ّلddتي هddي عddني املddقصود .ولddوصddلوا بddعنايddة الdّ dرحddمن إلddى صddبح اإليddقان

املddنير ،كddذلddك تddغ ّن عddليك حddمامddة الddبقاء عddلى أفddنان سddدرة الddبهاء لَّ d
dعل تddكونَّ dن فddي مddناهddج الddعلم والddحكمة بddإذن
اهلل سال ًكا.
وقddولddه يddرسddل مddالئddكته إلddى آخddر الddقول ،فddاملddقصود بddهؤالء املddالئddكة هddم أولddئك الdنّفوس ا ّلddذيddن هddم بddق ّوة روحddانdيّة
dصفات البش ddريّ ddة ب ddنار م ddحبّة اهلل ،واتّ ddصفوا ب ddصفات أه ddل ال ddعليّني وال ddكروبd dيّني ك ddما ي ddقول ح ddضرة
ح ddرق ddوا ال ّ d
الdصادق فdي وصdف الdكروبdيّني "إنّdهم قdوم مdن شdيعتنا خdلف الdعرش" ولdو أ ّن ذكdر عdبارة خdلف الdعرش يdقصد
بdها مdعان شdتَّى ،حسdب الdظّاهdر وحسdب الdباطdن أيdضا ً،إالّ أنّdها فdي إحdدى املdقامdات فdي املdرتdبة األولdى تdدل
عdلى عdدم وجdود ال ّ
dشيعة كdما يdقول فdي مdقام آخdر )املdؤمdن كdالdكبريdت األحdمر( وبdعدهdا يdخاطdب املسdتمع قdائdالً
ّ
وأدل عdلى عdدم وجdود
لdه )هdل رأيdت الdكبريdت األحdمر( فdالdتفت إلdى هdذا الdتّلويdح ا ّلddذي هdو أبdلغ مdن الdتّصريdح
املdؤمdن ،هdذا قdول حdضرتdه ،واآلن أنdظر كdم مdن هdؤالء الخdلق املج ّdرديdن عdن اإلنdصاف ،وا ّلddذيdن لdم يسdتنشقوا
رائحة اإليمان كيف أ ّنهم ينسبون الكفر ل ّلذين بقولهم يتح ّقق اإليمان.
وب ddاالخ ddتصار مل ّ ddا أن ص ddارت ه ddذه ال ddوج ddودات ال ddقدس dيّة م ddنزّه ddة وم ddق ّدس ddة ع ddن ال ddعوارض البش ddريَّ ddة ،ومتخ ِّ dلقة
بddأخddالق الdّ dروحddان dيّني ،وم dتَّصفة بddأوصddاف املddق َّدسddني ،لهddذا أطddلق اسddم املddالئddكة عddلى هddذه ال dنّفوس املddق َّدسddة.
هdذا هdو مdعنى تdلك الdكلمات ا ّلddتي قdد اتَّdضحت ك ّdل فdقرة مdنها بdاآليdات الdواضdحة والّ dدالئdل املdتقنة ،والdبراهdني
الالّئحة.
ومل َّddا لddم تddصل أمddم عddيسى إلddى هddذه املddعانddي ،ولddم تظهddر هddذه الddعالمddات بحسddب ال dظّاهddر كddما أدركddوهddا هddم
وع ddلمائ ddهم ،له ddذا ل ddم ُي ddقبلوا إل ddى امل ddظاه ddر ال ddقدس ّ dية م ddن ذل ddك ال ddيوم إل ddى اآلن ،وص ddاروا مح ddروم ddني م ddن ج ddميع
dصمدان ّ dية .هddذا شddأن هddؤالء الddعباد فddي يddوم املddيعاد
الddفيوضddات الddقدس َّ dية ،ومddحجوبddني عddن بddدائddع الddكلمات الّ d
أي عdصر تظهdر فdي عdالdم الdظّاهdر مdطابdقة ملdا
حdيث عجdزوا عdن أن يdدركdوا بdأنّdه لdو كdانdت أشdراط الdظّهور فdي ّ
dسعيد وال ّ d
dشقيّ،
ورد ف ddي األخ ddبار ،ف ddمن ا ّلddذي ك ddان يس ddتطيع اإلن ddكار واإلع ddراض ،وك ddيف ك ddان ي ddفصل ب ddني ال ّ d
واملجdرم والdتّقيّ ،احdكم بdاإلنdصاف .مdثال ً لdو تظهdر بحسdب الdظّاهdر هdذه الdعبارات املسdطورة فdي اإلنdجيل،
dسحاب ،فdمن ذا ا ّلddذي يdقدر عdلى الdتّكذيdب
dسماء الdظّاهdرة عdلى ال ّ
وتdنزل املdالئdكة مdع عdيسى ابdن مdريdم مdن ال ّ
أو يسdتطيع اإلنdكار ويسdتكبر عdن اإليdمان؟ بdل إ ّن االضdطراب يdأخdذ أهdل األرض قdاطdبة عdلى الdفور بdدرجdة ال
يddقدرون عddلى ال dتّك ّلم وال dتّف ُّوه بحddرف واحddد ،فddكيف يddصل الddحال إلddى الdّ dر ِّد أو الddقبول؟ ونddظرا ً لddعدم إدراكddهم
هdذه املdعانdي فdقد عdارض جdمع مdن عdلماء الdنّصارى مح ّdمدا ً قdائdلني لdه إذا كdنت أنdت الdنّبيّ املdوعdود ،فdلماذا
لdيس مdعك هdؤالء املdالئdكة املdذكdورون فdي كdتبنا وا ّلddذيdن يdجب أن يdأتdوا مdع جdمال املdوعdود ويdكونdوا عdونًdا لdه فdي
رب الddعزّة عddن لddسانddهم بddقولddهَ ﴿ :ل ْ dوال أُن ِ dز َل إِ َل dيْ ِه َم َ dل ٌك فَ dيَ ُكو َن َم َ dع ُه نَdِ dذيdً dرا﴾ إنّ
أمddره ونddذيdً dرا لddلعباد؟ كddما أخddبر ِّ
أم ddثال ه ddذه االع ddتراض ddات ك ddان ddت م ddوج ddودة ب ddني ال dنّاس ف ddي ك dّ dل األزم ddان واألع ddصار .وك ddان ddوا ف ddي ك dّ dل األ ّي ddام
dحجة أ ّن الddعالمddة الddفالن ّ dية لddم تظهddر ،والddبرهddان الddفالنddي لddم يddتح ّقق ومddا انddتابddتهم
مشddتغلني بddزخddارف الddقول ،بّ d
dمسكهم ب ddعلماء ع ddصره ddم ف ddي ت ddصدي ddق وت ddكذي ddب ه ddذه ال ddجواه ddر املج dَّ dردة ،وال ddهياك ddل
ه ddذه األم ddراض إالّ م ddن ت ُّ d
dظرا السdتغراقdهم فdي ال ّ
dشؤونdات الdنّفس ّية ،واشdتغالdهم بdاألمdورات الّ dدنّ dية الdفانdية ،لهdذا كdانdوا يdرون
اإللdه ّية .ون ً
ف ddي ه ddذه ال ّ d
dشموس ال ddباق ddية ،أنّ ddها م ddخال ddفة ل ddعلمهم وإدراك ddهم ،وم ddعارض ddة لجه ddده ddم واج ddتهاده ddم .وك ddان ddوا
dفسيرا لddفظيًّا بحسddب
يفسddرون مddعانddي الddكلمات اإللddهيّة ،ويddبيِّنون أحddاديddث الحddروفddات األحddديّddة وأخddبارهddا ،تd
ّd
ً
ح dَ dرم ddوا أن ddفسهم وج ddميع الd dنّاس م ddن أم ddطار رب ddيع ال ddفضل ،واب ddتعدوا ع ddن رح ddمة
م ddدارك ddهم ال ddقاص ddرة .له ddذا َ d

dتصعب(.
dعب مس d
ٌ
dقرون وم ddذع ddنون ب ddالح ddدي ddث امل ddشهور ال ddقائ ddل )ح ddديd dثُنا ص ٌ d
ح ddضرة األح ddديّ ddة ،م ddع أنّ ddهم م ّ d
dرسdلٌ
ب أو نdبيٌّ ُdم َ d
dعب مس
dتصعب ال يdحتمله إالّ َمَ dل ٌك ُمَ dق َّر ٌ
ٌ
وبdالحdديdث ا ّلdذي يdقول فdي مdوضdع آخdر )إ ّن أم َdرنdا ص ٌ
أو عddب ٌد امddتح َن اهللُ قddلبَ ُه لddإليِ d
dمان( .ومddن املسَّ dلم لddديddهم أنّddه لddم يddصدق فddي حِّ dقهم أحddد هddذه األحddوال الdثّالثddة.
يس َ dلموا أب ً dدا مddن االمddتحانddات اإللddه ّية
فddالddحاالن األ ّوالن أمddرهddما واضddح ،وأ ّمddا فddي الddحالddة ال dثّالddثة فddإنّddهم لddم ْd d
ِّ
ّ
املحك اإللهيّ لم يظهر منهم شيء إ ّ
ال
الغش.
وعند ظهور
سddبحان اهلل مddع إقddرارهddم بهddذا الحddديddث فddإ ّن الddعلماء ا ّلddذيddن ال يddزالddون إلddى اآلن فddي ظ ّ dن وشdّ dك فddي املddسائddل
الشddرع dيّة ك ddيف ي ّ dدع ddون ال ddعلم ف ddي غ ddوام ddض م ddسائ ddل األصـ ddول اإلل ddهيّة ،وج ddواه ddر أس ddرار ال ddكلمات ال ddقدس dيّة،
ّd
ويddقولddون بddأ ّن الحddديddث الddفالنddي ا ّلddذي هddو مddن عddالئddم ظddهور الddقائddم )املهddدي( لddم يظهddر إلddى اآلن مddع أنّddهم لddم
ي ddدرك ddوا أب ً dدا رائ ddحة م ddعان ddي األح ddادي ddث وغ ddفلوا ع ddن أ ّن ج ddميع ال ddعالم ddات ق ddد ظه ddرت وص ddراط األم ddر ق ddد ام ddت ّد،
dمرون .وهdم لdظهور الdعالمdة يdنتظرون .قdل يdا مdأل الdج ّهال فdانdتظروا كdما كdان ا ّلddذيdن
واملdؤمdنون كdالdبرق عdليه ي ّ
من قبلكم ملن املنتظرين.
وإذا مdا سdئلوا عdن شdرائdط ظdهور األنdبياء ا ّلddذيdن يdأتdون مdن بdعد حسdب مdا هdو املسdطور فdي الdكتب مdن قdبل
وا ّلddتي مddن جddملتها عddالمddات ظddهور الّ d
dشمس املحdّ dمديّddة وإشddراقddها كddما قddد أشddرنddا إلddيه مddن قddبل وا ّلddتي بحسddب
dأي دلddيل وبddرهddان تddر ّدون ال dنّصارى وأمddثالddهم
ال dظّاهddر لddم تظهddر مddنها عddالمddة واحddدة .فddمع هddذا إذا سddئلوا بّ d
dتمسكون بdقولdهم إ ّن هdذه الdكتب قdد ح ّdرفdت وإنّdها ليسdت
وتdحكمون عdليهم بdالdكفر ،فdحني عجdزهdم عdن الdجواب ي ّ
م ddن ع ddند اهلل ،وإنّ ddها ل ddم ت ddكن م ddن ع ddنده أبً d dدا .وال ddحال أ ّن ن ddفس ع ddبارات اآلي ddة تشه ddد ب ddأنّ ddها م ddن ع ddند اهلل.
ومdضمون نdفس هdذه اآليdة أي ً
dضا مdوجdود فdي الdقرآن لdو أنdتم تdعرفdون :الdحقّ أقdول لdكم أنّdهم لdم يdدركdوا فdي تdلك
امل ّدة ما هو املقصود من التّحريف.
أجdل قdد ورد فdي اآليdات املdنزلdة ،وكdلمات املdرايdا األحdمديّdة ذكdر تحdريdف الdعالdني وتdبديdل املسdتكبريdن ولdك ّن ذلdك
فdي مdواضdع مdخصوصdة :ومdن جdملتها حdكايdة ابdن صdوريّdا حdينما سdأل أهdل خdيبر مdن نdقطة الdفرقdان مح ّdمد
عddليه السddالم عddن حddكم قddصاص زنddا املddحصن واملddحصنة فddأجddابddهم حddضرتddه "بddأ ّن حddكم اهلل هddو الddرجddم" وهddم
"أي عdالdم مdن عdلمائdكم تسِّ dلمون
أنdكروا قdائdلني بdأ ّن مdثل هdذا الdحكم غdير مdوجdود فdي الdتّوراة فdسألdهم حdضرتdه ّ
بddه وتddصدقddون كddالمddه؟" فddاخddتاروا ابddن صddور ّيddا فddأحddضره رسddول اهلل وقddال لddه "أقddسمك بddاهلل ا ّلddذي ف َ dلق لddكم
dجاكdم مdن فdرعdون ومdلئه ،وف َّ
dض َلكم عdلى الdنّاس بdأن تdذكdر لdنا
البَ ْ d
ح َdر ،وأَنْdز ََل عdليكم امل َنَّ ،وظَّ dل َل لdكم الdغما َم ،ون َّ
صنَة( أي أ ّن حdضرتdه اسdتحلف ابdن صdور ّيdا
صن والdزّانdية امل ُ ْح َ
مdا حdكم بdه مdوسdى فdي قdصاص الdزّانdي امل ُ ْح َ
بهddذه اإليddمان املddؤ ّكddدة عdّ dما نُ dزِّل فddي ال dتّوراة مddن حddكم قddصاص ال dزّانddي املddحصن فddأجddاب :أن يddا محdّ dمد إنّddه
dختنصر
ح َdرقَ ب
ال ّdرجdم ،فdقال حdضرتdه ملdاذا نdسخ هdذا الdحكم مdن بdني الdيهود وتdعطَّل حdكمه .فdأجdاب بdأنّdه "مل ّا َ d
ّ
ب ddيت امل ddقدس وأع ddمل ال ddقتل ف ddي ج ddميع ال ddيهود ل ddم ي ddبقَ أح ٌ dد م ddنهم ف ddي األرض إالّ ع ddدد ي ddسير .ف ddعلماء ذاك
الdعصر بdالdنظر لdق َّلة الdيهود وكdثرة الdعمالdقة اجdتمعوا وتdشاوروا فdيما بdينهم بdأنّdهم لdو عdملوا وفdق حdكم الdتّوراة
dختنصر بddحكم ال dتّوراة ،ولهddذه املddصلحة رفddعوا حddكم الddقتل مddن بddينهم بddاملddرة" وفddي
ل ُ dق ِتل ا ّلddذيddن نddجوا مddن يddد بd
ّ
اض ِdع ِه﴾ هdذا مdوضdع
ح ِّdرفُdو َن ا ْلَ dكلِ َم َdعdن َّمَ dو ِd d d
هdذه األثdناء نdزل جdبريdل عdلى قdلبه املdنير وعdرض عdليه هdذه اآليdة ﴿يُ َ d
مdن املdواضdع ا ّلddتي أشdير إلdيها ،وفdي هdذا املdقام لdيس املdقصود مdن التّحdريdف مdا فdهمه هdؤالء الdهمج ال ّdرعdاع
ك ddما ي ddقول ب ddعضهم إ ّن ع ddلماء ال ddيهود وال dنّصارى م ddحوا م ddن ال ddكتاب اآلي ddات ا ّل ddتي ك ddان ddت ف ddي وص ddف ال dطّلعة

املح ّdمديّdة ،وأثdبتوا فdيه مdا يdخالdفها ،وهdذا الdقول ال أصdل لdه وال مdعنى أبً dدا :فهdل يdمكن أ َّن أحً dدا يdكون مdعتق ًدا
بddكتاب ويddعتبره بddأنّddه مddن عddند اهلل ثَّ dم يddمحوه؟ وفddضالً عddن ذلddك فddإ ّن الdتّوراة كddانddت مddوجddودة فddي كdّ dل الddبالد ولddم
تdكن مdحصورة بdم ّكة واملdديdنة حdتّى يسdتطيعوا أ ّن يdغ ّيروا أو يdب ّدلdوا فdيها .بdل إ ّن املdقصود مdن التّحdريdف هdو
مdا يشdتغل بdه الdيوم جdميع عdلماء الdفرقdان أال وهdو تdفسير الdكتاب وتdأويdله بحسdب مdيولdهم وأهdوائdهم :وملّا كdان
يفسddرون آيddات ال dتّوراة ال ّ dدالddة عddلى ظddهور حddضرتddه بحسddب أهddوائddهم ومddا
الddيهود فddي عddصر حddضرة الdّ dرسddول ِّ d
السddالم لddذا صddدر فddي ح ِّ dقهم حddكم التّحddريddف .كddما هddو مddشهود الddيوم عddن
كddانddوا يddرضddون بddبيان محdّ dمد عddليه ّ d
ويفس ddرون ddها بحس ddب م ddيول ddهم
ِّd d
أ َّم ddة ال ddفرق ddان ك ddيف أنّ ddها ح dَّ dرف ddت آي ddات ال ddكتاب الَّ d dدال ddة ع ddلى ع ddالم ddات الd dظّهور،
وأهوائهم كما هو معروف.
ه dمْ
ح dِّ dرفُ ddونَ ُ dه ِdم ddن بَ ْ dع ِد َم ddا َdع َ dق ُلوهُ َو ُd
dس َم ُعو َن َكd dالَ َم اهللِّ ثُ َّ dم يُ َ d
وف ddي م ddوض ddع آخ ddر ي ddقولَ ﴿ :و َقْ d dد َdك ddا َن فَ ِ dري ddقٌ ِّمd dن ْ ُه ْم يَ ْ d
َيْ dع َل ُمونَ﴾ وهdذه اآليdة دا ّلdة أي ً
dضا عdلى تحdريdف مdعانdي الdكالم اإللdهيّ ال عdلى مdحو الdكلمات الdظّاهdر ّيdة كdما هdو
مستفاد من اآلية ،وتدركه ً
أيضا العقول املستقيمة.
اب ِبdأَيْ ِdديِ dه ْم ثَُّ dم يَُ dقو ُلddو َن َهdذَا ِمْ dن ِ dع ِ
شdت َ ُروا ْ ِdب ِdه ثَ َdمنًا
dند اهللِّ لِيَ ْ d
وفdي مdوضdع آخdر يdقول﴿ :فََ dويْ ٌdل ِّلَّ dل ِذيَ dن يَْ dكتُبُو َن ا ْلdِ dكت َ َ
dواحddا
َقddلِيالً﴾ إلddى آخddر اآليddة .وهddذه اآليddة قddد نddزلddت فddي شddأن عddلماء الddيهود وأكddابddرهddم حddيث كddانddوا يddكتبون ألdً d
عddديddدة فddي ر ِّد حddضرة الdّ dرسddول ألجddل اسddترضddاء خddاطddر األغddنياء ،واسddتجالب زخddارف ال ّ dدنddيا ،وإظddهار الddغلّ
والdكفر .وكdانdوا يسdتد ُّلdون عdلى ذلdك بdدالئdل عdديdدة ال يdجوز ذكdرهdا ،وينسdبون إلdى أد َّلdتهم هdذه أنّdها مسdتفادة
مdن أسdفار الdتوراة كdما يdشاهdد الdيوم مdثل ذلdك :فdكم مdن ال ّdردود عdلى هdذا األمdر الdبديdع كdتبها عdلماء الdعصر
الجاهلون ،وزعموا بأ ّن مفترياتهم هذه مطابق ٌة آليات الكتاب ،وموافقة لكلمات أولي األلباب.
وقddصارى الddقول إ ّن املddقصود مddن هddذه األذكddار هddو أنّddه إذا كddانddوا يddقولddون بddأ ّن هddذه الddعالئddم املddذكddورة املddشار
dتمسكون ب ddآي ddات وأخ ddبار ،ف ddاع ddرف ب ddأنّ ddه ك ddذب م ddحض ،واف ddتراء
إل ddيها ف ddي اإلن ddجيل ق ddد ح dِّ dرف ddت ،وي ddر ّدون ddها وي ّ d
صdرف :نdعم إ ّن ذكdر التّحdريdف بهdذا املdعنى ا ّلddذي أشdير إلdيه مdوجdود فdي مdواضdع مdعيّنة .ولdقد ذكdرنdا ب ً
dعضا
مdنها حdتّى يdكون مdعلو ًمdا ومdثبوتًdا ل ّ
dكل ذي بdصر بdأ ّن اإلحdاطdة بdالdعلوم الdظّاهdرة أي ً
dضا مdوجdودة لdدى بdعض مdن
األ ّمdيّني اإللddهيّني كddيال يddقع املddعارضddون فddي هddذا الddوهddم ويتشdبّثون بddاملddعارضddة مَّ dدعddني بddأ ّن اآليddة الddفالنdيّة دلddيل
عddلى التّحddريddف .وإ ّن هddؤالء األصddحاب قddد ذكddروا هddذه املddراتddب واملddطالddب فddقط بسddبب عddدم اطّdالعddهم :وعddالوة
عdلى مdا ذكdر فdإ ّن أكdثر اآليdات املdشعرة بdالتّحdريdف قdد نdزِّلdت فdي حdقّ الdيهود "لdو أنdتم فdي جdزائdر عdلم الdفرقdان
تحبرون".
dسماوي لdيس فdي يdد الdنّصارى
ولdو أنّdه قdد سdمع مdن بdعض حdمقى أهdل األرض أنّdهم يdقولdون بdأ ّن اإلنdجيل ال ّ
dسماء غdافdلني عdن أنّdهم بهdذا الdقول يdثبتون نسdبة الdظّلم واالعdتساف بdأكdمله لdحضرة الdباري
بdل قdد رفdع إلdى ال ّ
جdَّ dل وعddال .ألنّddه إذا كddان بddعد غddياب شddمس جddمال عddيسى عddن وسddط الddقوم وارتddقائddها إلddى الddفلك الdّ dرابddع ورفddع
كdتاب اهلل ج َّdل ذكdره أي ً
dتمسك بdه أولdئك الdعباد مdن
dبأي شdيء ي ّ
dضا مdن بdني خdلقه ا ّلdذي هdو أعdظم ح ّdجة بdينهم ف ّ
زمdن عdيسى إلdى زمdن إشdراق ال ّ
dأي أمdر كdانdوا بdه مdأمdوريdن؟ وكdيف يdصيرون مdورد انdتقام
dشمس املح ّdمديّdة؟ وب ّ
dعنوي :وبddصرف الdنّظر عdّ dما ذكddر يddترتَّddب عddلى ذلddك
السddلطان املd
املddنتقم الddحقيقيّ ،ومحdَّ dل نddزول عddذاب وسddياط ّ d
ّ

انdقطاع فdيض الdف َّياض وانسdداد بdاب رحdمة سdلطان اإليdجاد "فَdن َ ُعوذُ ِبdاهللِّ َdع ّdما َيdظُ ُّن الdعبا ُد فdی َحِّ dقه ،فَdتَعالdی
َع ّما ُهم َيعرفُونَ".
dسم َو ِ
ات َواأل َ ْر ِ
ض﴾ وارتddفع
dور الَّ d
فddيا عddزيddزي إنّddه فddي هddذا الddصبح األزلddي ا ّلddذي فddيه أحddاط الddعالddم أنddوار﴿اهللُ نُُ d
dورهُ﴾ وفdيه انبسdطت وقdامdت يdد الdقدرة بdقولdهِ ﴿ :بdيَ ِدهِ
سdرادق الdعصمة والdحفظ بdقولdهَ ﴿ :ويَdأْبَdى اهللُّ إِالَّ أَن يُ ِdت َّم نُ َ
dعل ن ُ
dهمة ل َّ
dصل بdعنايdة مdن اهلل وكdرم مdنه إلdى املdديdنة الdقدسdيّة ﴿
وت ُdك ِّdل َ d
َمَ dل ُك ُ
شdي ٍْء﴾ يdنبغي لdنا أن نشَّ dد أزر ال َّ
ج ُ dعونَ﴾ ويddجب عddليك إن شddاء اهلل أن تddنزِّه عddيني فddؤادك عddن
dتقر فddي مddواقddع ع dزّ ﴿ َو إِنَّddا إِ َل dيْ ِه َرا ِd
إِنَّddا هللِ﴾ ونسّ d
ال ّ
dشؤون الّ dدنdيويّdة حdتّى تdدرك مdا ال نdهايdة لdه مdن مdراتdب الdعرفdان ،وتdرى الdحقّ أظهdر مdن أن يdحتاج فdي إثdبات
بحجة في معرفته.
مسك
ّ
وجوده إلى دليل أو يتط ّلب الت ّ ُّ
dحب ،لddو أنّddك تddكون طddائdً dرا فddي هddواء الdّ dروح الdّ dروحddان dيّ لddترى الddحقّ ظddاهdً dرا فddوق كdّ dل شddيء
أيّddها الّ d
dسائddل املّ d
بdدرجdة ال تdرى فdي الdوجdود شdيئًا غdيره "كdان اهللُ ولdم يdكن مdعه ِ dمdن شdيء" وهdذا املdقام مdق َّدس عdن أن يسdتدلّ
عddليه بddدلddيل أو يddحتاج إلddى بddرهddان .ولddو تddكون سddائdً dرا فddي فddضاء قddدس الddحقيقة لتجddد كdّ dل األشddياء مddعروفddة
بddعرفddانddه وهddو مddا زال وال يddزال مddعروفًddا بddنفسه .ولddو تddكون سddاك dنًا فddي أرض ال ّ dدلddيل فddاكddف نddفسك بddما قddالddه
dحجة ا ّلddتي ق dّ dرره ddا ب ddنفسه ول ddم ي ddكن أع ddظم م ddنها
اب﴾ ه ddذه ه ddي ال ّ d
ب ddنفسه ﴿أ َ َو َل ْ dم يَ ْ dك ِف ِه ْم أَنَّ ddا أَن dزَ ْل dنَا َdع َ dليْ َك ا ْلdِ dكت َ َ
حجة ولن يكون "دليله آياته ووجوده إثباته".
ّ
إنّddني فddي هddذا الddوقddت أُذَ ِّكddر أهddل الddبيان وأطddلب مddن عddرفddائddهم وحddكمائddهم وعddلمائddهم وشهddدائddهم بddأن ال يddنسوا
dتمسكوا ب ddبعض
ال ddوص ddاي ddا اإلل ddه ّية ا ّلddتي أن ddزل ddها ف ddي ال ddكتاب وي ddكون دائ dً dما ن ddاظ ddري ddن إل ddى أص ddل األم ddر ك ddيال ي ّ d
عdبارات الdكتاب حdني ظdهور ذلdك الdجوهdر ا ّلdذي هdو جdوهdر الdجواهdر وحdقيقة الdحقائdق ونdور األنdوار .وأن ال يdرد
السdلطان -سdلطان الdهويّdة -قdادر عdلى أن يdقبض ال ّdروح مdن كdلّ
عdليه مdنهم مdا ورد فdي كdور الdفرقdان أل ّن ذاك ّd d
ال ddبيان ،وخ ddلقه بح ddرف واح ddد م ddن ب ddدائ ddع ك ddلمات ddه .أو يه ddب ع ddليهم ال ddحياة ال ddبدي ddعة ال ddقدم dيَّة بح ddرف واح ddد م ddنه
ويحشdرهdم ويdبعثهم مdن قdبور الdنّفس والdهوى :وأنdت فdالdتفت وارتdقب وأيdقن فdي ذاتdك بdأ َّن ال َّ
dكل سdوف يdنتهي
ش ِر ِق َو ْامل َ ْغ ِر ِ
س ا ْل ِب َّر أَن تُ َو ُّلوا ْ ُو ُجو َه ُك ْم ِقبَ َل ْامل َ ْ
ب َو َل ِك َّن ا ْل ِب َّر َم ْن
أمرهم إلى اإليمان به وإدراك أيَّامه ولقائه ﴿ َّليْ َ
ِ
وصdيناكdم بdالdحقّ ل َّ
نن فdي ظ ِّdل كdان فdي أيdام اهلل
اآلخِ dر﴾ "اسdمعوا يdا أهdل الdبيان مdا َّ d d d
آ َمَ dن ِبdاهللِّ َوا ْلdيَ ْوم ِ
dعل تdسك َّ
ممدو ًدا".
dسموات
"ال ddباب امل ddذك ddور ف ddي ب ddيان أ َّن ش ddمس ال ddحقيقة ومظه ddر ن ddفس اهلل ل ddيكون َّ dن س ddلطانً ddا ع ddلى م ddن ف ddي ال ّ d
واألرض وإن لdن يdطيعه أحdد مdن أهdل األرض ،وغdنيًّا عdن ك ِّdل مdن فdي املdلك وإن لdم يdكن عdنده ديdنار – كdذلdك
نظهddر لddك مddن أسddرار األمddر ،ونddلقي عddليك مddن جddواهddر الddحكمة لddتطير ّن بddجناح dيّ االنddقطاع فddي الddهواء ا ّلddذي
مستورا".
كان عن األبصار
ً
dوضddح وتddثبت لddدى أصddحاب ال dنّفوس ال dزّك dيّة واملddرايddا الddقدس dيّة ،أ َّن شddموس
إ ّن لddطائddف هddذا الddباب وجddواهddره تd d ِّ d
الdحقيقة ومdرايdا األحdديَّdة ا ّلddتي تظهdر فdي ك ِّdل عdص ٍر وزمdان مdن خdيام غdيب الdهويّdة إلdى عdالdم ال ّ
dشهادة لdتربdية
املddمكنات ،وإبddالغ الddفيض إلddى كdّ dل املddوجddودات – هddذه الّ d
dشموس تظهddر بسddلطنة قddاهddرة ،وسddطوة غddالddبة ،ألنّ
ُ
"يفعل اهللُ ما يشا ُء ويحك ُم ما يري ُد".
هذه الجواهر املخزونة والكنوز الغيبيّة املكنونة هم محل ظهور

س ddا ع ddن ال ddبروز
وم ddن ال ddواض ddح ل ddدى أول ddي ال ddعلم واألف ddئدة امل ddنيرة ،أ َّن غ ddيب ال ddهو َّي ddة وذات األح ddد َّي ddة ك ddان م ddق َّد ًd d
dصعود والdنّزول والّ dدخdول والخdروج ،ومdتعالً dيا عdن وصdف ك ّdل واصdف وإدراك ك ِّdل مdدرك ،لdم يdزل
والdظّهور ،وال ّ
ار َو ُهَ dو يُ ْ dد ِركُ
dتورا عddن األبddصار واألنddظار بddكينونddته ﴿الَّ تُ ْ dد ِر ُdك ُ dه األَبَْ d
dص ُ
كddان غddنيًّا فddي ذاتddه ،وال يddزال يddكون مسً d
dصار َو ُهَ dو الَّ dل ِ
يف ا ْلَ d
dأي وجdه مdن الdوجdوه نسdبة وربdط
ير﴾ ألنَّdه ال يdمكن أن يdكون بdينه وبdني املdمكنات ب ِّ
ط ُ
خ ِب ُ
األَبْ َ َ
dسموات واألرض قddد ُو ِ
جddدوا بddكلمة أمddره،
وفddصل ووصddل أو قddرب وبddعد وجddهة وإشddارة .أل َّن جddميع مddن فddي الّ d
الصرف إلى عرصة ّ
الشهود والحياة بإرادته ا ّلتي هي نفس املشيئة.
وبُ ِعثوا من العدم البحت والفناء ّ
سdبحان اهلل! إنَّdه مdا كdان ولdن يdكون بdني املdمكنات وبdني كdلمته أي ً
dضا نسdبة وال ربdط :والdبرهdان الdواضdح عdلى
س ُه﴾ وال ّ dدلddيل ال dالّئddح عddليه "كddان اهلل ولddم يddكن مddعه مddن شddيء" .إذ أنَّ
هddذا املddطلب قddولddهَ ﴿ :ويُ َ d
ح dذِّ ُر ُdك ُ dم اهللُّ نَ dفْ َ
ج ddميع األن ddبياء واألوص ddياء وال ddعلماء وال ddعرف ddاء وال ddحكماء ق ddد أق dّ dروا ب ddعدم ب ddلوغ م ddعرف ddة ذل ddك ال ddجوه ddر ا ّلddذي ه ddو
جوهر الجواهر .وأذعنوا بالعجز عن العرفان والوصول إلى تلك الحقيقة ا ّلتي هي حقيقة الحقائق.
وملdا أن كdانdت أبdواب عdرفdان ذات األزل مسdدودةً عdلى وجdه املdمكنات لهdذا بdاقdتضاء رحdمته الdواسdعة فdي قdولdه
ت رحdمتي ك َّdل ش ٍ
رح َdمتُه ك َّdل ش ٍ
dيء" قdد أظهdر بdني الخdلق جdواهdر قdدس نdورانّ dية ،مdن عdوالdم
dبقت ْ d
dيء ووسَ dع ْ
"س ْ
ال ّdروح ال ّdروحdانdيّ عdلى هdياكdل الdعزِّ اإلنdسانdيّ ،كdي تdحكي عdن ذات األزلَّ dية وسdاذج الdقدمّ dية – وهdذه املdرايdا
ال ddقدس ّ dية وم ddطال ddع ال ddهو ّي ddة ت ddحكي ب ddتمام ddها ع ddن ش ddمس ال ddوج ddود وج ddوه ddر امل ddقصود .ف ddمثالً ع ddلمهم م ddن ع ddلمه،
وقdدرتdهم مdن قdدرتdه ،وسdلطنتهم مdن سdلطنته ،وجdمالdهم مdن جdمالdه ،وظdهورهdم مdن ظdهوره ،وهdم مdخازن الdعلوم
dصمدانdيّة ،ومdظاهdر الdفيض الdالّمdتناهdي ،ومdطالdع ال ّ
السdرمdديّdة كdما قdال "ال
dشمس ّd d
الdربّdانdيّة ،ومdواقdع الdحكمة ال ّ
ف ddرق ب ddينك وب ddينهم إالّ ب ddأنّ ddهم ع ddبادك وخ ddلقك" وه ddذا م ddقام "أن ddا ه ddو وه ddو أن ddا" حس ddب امل ddذك ddور ف ddي الح ddدي ddث.
dتعرض هdذا الdعبد إلdى ذكdرهdا حdبًّا لdالخdتصار .بdل
واألحdاديdث واألخdبار الّ dدالdة عdلى هdذا املdطلب عdديdدة لdم ي َّ
ذرة آثddار
dسموات واألرض مddواقddع لddبروز الِّ d
إ ّن كdَّ dل مddا فddي الّ d
dصفات واألسddماء اإللddهيّة ،كddما هddو ظddاهddر فddي كdِّ dل َّ
تجِّ dلي تdلك ال ّ
ألي شdيء شdرف
dشمس الdحقيقيّة ،بdل إنَّdه مdن غdير ظdهور هdذا التّجِّ dلي فdي عdالdم املdلك ال يdكون ّ
الفخ ddر بخ ddلعة ال ddحياة أو ش ddرف ال ddوج ddود .ف ddكم ف ddي الd dذّرة مس ddتور م ddن ش ddموس امل ddعارف ،وك ddم ف ddي ال ddقطرة
dتص مddن بddني املddوجddودات بهddذه الخddلع ،وامddتاز بهddذا
مخddزون مddن بddحور الddحكمة ،وال س dيّما اإلنddسان ا ّلddذي اخّ d
dصفات اإللdه ّية تظهdر مdن املdظاهdر اإلنdسانّ dية بdنح ٍو أكdمل وأشdرف .وك ّdل هdذه
الشdرف .أل َّن جdميع األسdماء وال ِّ
dصفات راجdعة إلdيه حdيث قdال" :اإلنdسان س ّdري وأنdا س ّdره" واآليdات املdتواتdرة املdشعرة والّ dدالdة عdلى
األسdماء وال ِّ
dصحف اإللdه ّية ،كdما قdال
هdذا املdطلب ال ّdرقdيق الّ dلطيف مسdطورة فdي جdميع الdكتب الdسماو ّيdة ،ومdذكdورة فdي ال ّ
س ُك ْم أَفَdال تُdبْ ِ
س ِهم﴾ وفdي مdقام آخdر ﴿ َو ِdفdي أَنdفُ ِ
dاتdنَا ِdفdي اآلفَdا ِق َو ِdفdي أَنdفُ ِ
﴿سdن ُ ِريِ dه ْم آ َي ِ
ص ُرونَ﴾) (2وفdي
تdعالdىd َ :
مdقام آخdر يdقول أي ً
س ُه ْم﴾) (3وكdما يdقول سdلطان الdبقاء روح
dسا ُهْ dم أَنdفُ َ
dسوا اهللََّ فَdأَن َ
dضاَ ﴿ :وال تَُ dكونُdوا َdكdا ّلdذيَ dن نَ ُ
dسما بddاهلل يddا حddبيبي الجddليل لddو تddف ّكر قddليالً
dرف نََ d
dرف ربَّddه" قً d
dفس ُه فddقد َعَ d
مddن فddي سddرادق الddعماء فddداه " َم ْ dن عَ d
في هذه العبارات لتجدن أبواب الحكمة اإللهيّة ومصاريع العلم غير املتناهي مفتوحة أمام وجهك.
dصفات اإللddهيّة،
والddخالصddة أنَّddه صddار مddعلو ًمddا مddن هddذه الddبيانddات أ َّن جddميع األشddياء حddاكddية عddن األسddماء والّ d
وعddلى كdّ dل قddدر اسddتعداده مّ d
dصفاتّ dية واألسddمائّ dية
dدل ومddشعر بddاملddعرفddة اإللddه ّية عddلى شddأن أحddاطddت ظddهوراتddه الّ d
ك ّdل الdغيب وال ّ
dشهود – ولهdذا يdقول" :أيdكون لdغيرك مdن الdظهور مdا لdيس لdك حdتّى يdكون هdو املظهdر لdك عdميت

عdني ال تdراك" وكdما يdقول أي ً
dضا سdلطان الdبقاء" :مdا رأيdت شdيئًا إال وقdد رأيdت اهلل فdيه أو قdبله أو بdعده" .وفdي
رواي ddة ك ddميل "ن ddور أش ddرق م ddن ص ddبح األزل ف ddيلوح ع ddلى ه ddياك ddل ال ddتوح ddيد آث ddاره" واإلن ddسان ا ّلddذي ه ddو أش ddرف
املخ ddلوق ddات وأك ddملها ألش ّ dد دالل ddة وأع ddظم ح ddكاي ddة م ddن س ddائ ddر امل ddعلوم ddات ،وأك ddمل إن ddسان وأف ddضله وأل ddطفه ه ddم
مddظاهddر شddمس الddحقيقة .بddل إ َّن مddا سddواهddم مddوجddودون بddإرادتddهم ومتحdّ dركddون بddإفddاضddتهم .لddوالك ملddا خddلقتُ
األف ddالك .ب ddل ال ّ d
dكل ف ddي س ddاح ddة ق ddدس ddهم ع ddد ٌم ص ddرف وف ddنا ٌء ب ddحت .ب ddل إ َّن ذك ddره ddم م ddنزّه ع ddن ذك ddر غ ddيره ddم،
ووصdفهم مdق ّدس عdن وصdف مdا سdواهdم .وهdؤالء الdهياكdل الdقدسdيّة هdم املdرايdا األ ّولdيّة األزلdيّة ا ّلdتي تdحكي عdن
غdيب الdغيوب وعdن ك ّdل أسdمائdه وصdفاتdه مdن عdلم وقdدرة وسdلطنة وعdظمة ورحdمة وحdكمة وعdزّة وجdود وكdرم .فdكلّ
dختصة بddبعض
dصفات ليسddت مّ d
dصفات ظddاهddرة سddاطddعة مddن ظddهور هddذه الddجواهddر األحddديّddة .إ َّن هddذه الّ d
تddلك الّ d
dقربdني واألصdفياء املdق ّدسdني مdوصdوفdون بهdذه
دون بdعض ولdم تdكن كdذلdك فdيما مdضى بdل إ َّن جdميع األنdبياء امل ّ
dهورا ،وأعdظم
ال ّ
dصفات ومdوسdومdون بdتلك األسdماء .نdهايdة األمdر أ َّن بdعضهم يظهdر فdي بdعض املdراتdب أشّ dد ظ ً
dورا كddما قddال تddعالddىِ :
ض ُه ْم َعَ dلى بَْ dع ٍ
dض ْلنَا بَْ dع َ
سdُ dل فََّ d
ض﴾ .إذًا صddار مddن املddعلوم واملddح ّقق أ َّن محdلّ
﴿تْ dل َك الdُّ dر ُ d
نً d
dصفات ال ddعال ddية وب ddروز األس ddماء غ ddير امل ddتناه ddية ه ddم أن ddبياء اهلل وأول ddياؤه .س ddواء أتظه ddر
ظ ddهور ج ddميع ه ddذه ال ّ d
dصفات فddي تddلك الddهياكddل ال dنّوران dيّة أو ال تظهddر :ولddيس مddعنى ذلddك أنَّddه إذا لddم
بحسddب ال dظّاهddر بddعض هddذه الّ d
dصفة ع ddن أول ddئك امل ddظاه ddر
تظه ddر م ddن ت ddلك األرواح املج dّ dردة ص ddفة بحس ddب ال dظّاه ddر ي ddكون ن ddصيبها ن ddفي ت ddلك ال ّ d
dلصفات اإللddه ّية ومddعادن أسddماء الdّ dربddوبّ dية .لهddذا يجddري عddلى كdّ dل هddؤالء الddوجddودات املddنيرة والdطّلعات الddبديddعة
لّ d
الس ddلطنة وال ddعظمة وأم ddثال ddها حd dتّى وإن ل ddم يظه ddروا بحس ddب الd dظّاه ddر بس ddلطنة
ح ddكم ج ddميع ص ddفات اهلل م ddن ّd d
ظاهرة أو غيرها .وهذه الفقرة ثابتة ومح ّققة ّ
لكل ذي بصر فال تحتاج إلى دليل آخر.
dصاف ddية امل ddنيرة ع ddيون ال ddعلوم
أج ddل إ َّن ه ddؤالء ال ddعباد مل ّddا ل ddم ي ddأخ ddذوا ت ddفاس ddير ال ddكلمات ال ddقدس dيّة م ddن ال ddعيون ال ّ d
اإللddهيّة ،فddهم لهddذا سddائddرون فddي وادي ال dظّنون والddغفلة ،وقddد أنddهكهم ال dظّمأ ،وأدركddهم اإلعddياء مddعرضddون عddن
س ِ dبيلَ
البحddر الddعذب الddفرات ،وطddائddفون حddول املddلح األجddاج كddما قddال ورقddاء الddهويّddة فddي وصddفهمَ ﴿ ،و إِن يَdَ dر ْوا ْ َd d
سِ dبيالً ذَلِ َdك ِبdأَنَُّ dه ْم َكdذَّبُdوا ْ ِdبdآيَ ِ
يل ا ْلَ dغيِّ يَت َّ ِ
ش ِdد ال يَت َّ ِ
سِ dب َ
ني﴾
dاتdنَا َو َdكdانُdوا ْ َعdن ْ َها َغ ِd
خdذُوهُ َ d
سِ dبيالً َو إِن يَ َdر ْوا ْ َ d
خdذُوهُ َ d
ال ُّdر ْ d d
dافdلِ َ
dصالح وال ddفالح ال يتّخ ddذوه س ddبيالً وال ي ddقبلوا ع ddليه .وأ ّمdd dا إن ي ddروا ط ddري ddق ال ddباط ddل
أي أنَّ ddه إ َّن ي ddروا س ddبيل ال ّ d
وال dطّغيان وال ّ d
dضالل ddة فه ddذا ي ddع ّدون ddه ب ddزع ddمهم ط ddري ddق ال ddوص ddول إل ddى ال ddحقّ  .ول ddم يظه ddر م ddنهم ه ddذا اإلق ddبال إل ddى
الddباطddل واإلعddراض عddن الddحقّ يddعني أنّddهم لddم يddبتلوا بddالّ d
dضاللddة والddغيّ إالّ جddزا ًء بddما كddانddوا يddكذّبddون بddآيddاتddنا،
وكdانdوا عdن نdزولdها وظdهورهdا غdافdلني .كdما شdوهdد فdي هdذا الdظّهور الdبديdع املdنيع مdن مdئات اآلالف مdن اآليdات
dمسكوا بdأقdوال الdعباد
اإللdه ّية ا ّلdتي نdزّلdت مdن سdماء الdقدرة وال ّdرحdمة – ومdع ذلdك قdد أعdرض عdنها ك ّdل الخdلق وت ّ
السddبب اشddتبهوا فddي أمddثال هddذه املddسائddل الddواضddحة وحddرمddوا أنddفسهم
ا ّلddذيddن مddا أدركddوا حddرفًddا مddنها – فلهddذا ّ d
الصمديّة.
عن رضوان علم األحديّة ورياض الحكمة ّ
dسؤال عddن سddلطنة الddقائddم مddن حddيث كddونddها قddد وردت فddي األحddاديddث
dيرا إلddى املddبحث الd
dخاص بddالّ d
ّ
ولddنرجddع أخً d
السdلطنة بdل قdد تdح ّقق خdالفdه .إذ أ َّن أصdحابdه
املdأثdورة عdن األنجdم املdضيئة .ومdع ذلdك لdم يظهdر أثdر مdن تdلك ّd d
وأول ddياءه ك ddان ddوا وال زال ddوا م ddحصوري ddن وم ddبتلني ت ddحت أي ddدي ال dنّاس ،وظ ddاه ddري ddن ف ddي ع ddال ddم امل ddلك ب ddمنتهى ال dذّلّ
السddلطنة املddذكddورة فddي الddكتب فddي حddقّ الddقائddم لddهي حddقّ وال ريddب فddيها ،ولddكنّها ليسddت بddتلك
والعجddز .نddعم إ َّن ّ d
بشddروا ال dنّاس
dساب ddقني ا ّلddذي ddن ّ d
ّd
السddلطنة وال ddحكوم ddة ا ّلddتي ت ddدرك ddها ك dّ dل ن ddفس ،ف ddضالً ع ddن أ ّن ج ddميع األن ddبياء ال ّ d
dسابdقني سdلطنة الdظّهور الdتّالdي كdما هdو مسdطور
بdالdظّهور ا ّلddذي يdأتdي بdعدهdم ،قdد ذكdر ك ّdل أولdئك املdظاهdر ال ّ

dصفات واألسdماء مdتح ّقق
dتخصص بdالdقائdم وحdده بdل إ ّن حdكم ّ d d
السdلطنة وجdميع ال ّ
فdي كdتب الdقبل ،وإنّdها لdم ت ّ
dصفات الdغيب ّية ،ومdطالdع األسdرار
dسابdقني والdالّحdقني ،ألنّdهم مdظاهdر ال ّ
وثdابdت فdي حdقّ ك ّdل أولdئك املdظاهdر مdن ال ّ
اإلله ّية كما سبقت اإلشارة إليه.
السddلطنة هddو إحddاطddة حddضرتddه وقddدرتddه عddلى كdّ dل املddمكنات – سddواء أيظهddر
وفddضالً عddن ذلddك فddإ ّن املddقصود مddن ّ d
dري أو ال يظهddر بddه – وهddذا أمddر مddنوط بddإرادة حddضرتddه ومddشيئته ،ولddيكن
فddي عddالddم الdظّاهddر بddاالسddتيالء الdظّاهّ d
dصحف
فdي عdلم جdنابdك أ َّن املdقصود مdن ّ d d
السdلطنة والdغنى ،والdحياة واملdوت ،والحشdر والنّشdر ،املdذكdور فdي ال ّ
السdلطنة ا ّلddتي تظهdر
السdلطنة هdي ّ d d
األولdى لdيس هdو مdا يdدركdه اآلن هdؤالء الdقوم ويdفهمونdه .بdل إ َّن املdراد مdن ّ d d
فddي أيّddام ظddهور كdّ dل واحddد مddن شddموس الddحقيقة مddن نddفس املظهddر لddنفسه ،وهddي اإلحddاطddة الddباطddنيّة ا ّلddتي بddها
ي ddحيطون ب ّ d
dسموات واألرض .ثَّ d dم تظه ddر ب ddعدئ ddذ ف ddي ع ddال ddم الd dظّاه ddر بحس ddب اس ddتعداد ال ddكون
dكل م ddن ف ddي ال ّ d
وال dزّمddان والخddلق .فddمثالً سddلطنة حddضرة الdّ dرسddول هddي اآلن ظddاهddرة واضddحة بddني ال dنّاس ،ولddكن فddي أ ّول أمddر
حdضرتdه كdانdت كdما سdمعت وعdرفdت .بdحيث ورد عdلى ذلdك الdجوهdر جdوهdر الdفطرة وسdاذج الdهو ّيdة مdا ورد مdن
أهdل الdكفر وال ّ
dضالل ،ا ّلddذيdن هdم عdلماء ذلdك الdعصر وأتdباعdهم .فdكم كdانdوا يdلقون مdن األقdذار واألشdواك فdي
مح dّ dل ع ddبور ح ddضرت ddه :وم ddن امل ddعلوم أ َّن أول ddئك األش ddخاص ك ddان ddوا ي ddعتقدون ب ddظنون ddهم ال ddخبيثة ال ّ d
dشيطان ّ dية ،أنَّ
أذيdتهم لdذلdك الdهيكل األزلdيّ ،تdكون سdببًا لdفوزهdم وفdالحdهم أل ّن جdميع عdلماء الdعصر ،مdثل عdبد اهلل بdن أُبَdيّ،
وأبdو عdامdر ال ّdراهdب ،وكdعب بdن أشdرف ،ونdضر بdن الdحارث جdميعهم قdامdوا عdلى تdكذيdب حdضرتdه ونسdبوا إلdيه
ال ddجنون واالف ddتراء ،ورم ddوه ب ddمفتري ddات .ن ddعوذ ب ddاهلل م ddن أن يج ddري ب ddه امل ddداد ،أو يتح dّ dرك ع ddليه ال ddقلم أو تح ddمله
األلdواح .نdعم إ َّن هdذه املdفتريdات ا ّلddتي نسdبوهdا إلdى حdضرتdه كdانdت سdببًا فdي إيdذاء الdنّاس لdه .ومdن املdعلوم
dخصا ويdحكمون بdر ّدتdه ويdطردونdه مdن بdينهم وال يdعتبرونdه مdن
والdواضdح أنّdه إذا كdان عdلماء الdعصر يُdكفّرون ش ً
مما كان مشهو ًدا للجميع.
أهل اإليمان فكم يرد على هذه النّفس من الباليا كما قد ورد على هذا العبد ّ
لهdذا قdال حdضرة الdرسdول" :مdا ِ
أوذي نdبيٌّ بdمثل مdا أوذيdت" فهdذه املdفتريdات ا ّلdتي ألdصقوهdا بdحضرتdه ،وذلdك
ّ
اإلي ddذاء ا ّل ddذي ح dّ dل ب ddه م ddنهم ،ك dّ dل ذل ddك م ddذك ddور ف ddي ال ddفرق ddان .ف ddارج ddعوا إل ddيه ل ddع ّلكم ب ddمواق ddع األم ddر ت ّ d
طلعون.
واش ddت ّدت ع ddليه األم ddور م ddن ك dّ dل ال ddجهات ب ddدرج ddة أنّ ddه م ddا ك ddان ي ddعاش ddره أح ddد ،وال ي ddعاش ddرون أص ddحاب ddه م ّ dدة م ddن
الزّمان .و ّ
يتشرف بحضرته ويتّصل به كانوا يؤذونه غاية األذى.
كل من كان
ّ
حت ونddدبddت عddلى مddظلوم dيّة
إنّddا نddذكddر فddي هddذا املddقام آيddة مddن الddكتاب بddحيث لddو نddظرت إلddيها بddعني الddبصيرة َلdن ُ َ
ح ddضرت ddه م ddا دم ddت ح dيًّا – وه ddذه اآلي ddة ق ddد ن ddزل ddت ف ddي وق ddت ك ddان ح ddضرت ddه ف ddي ش ّ dدة ال ّ d
dضيق وال ddكدر م ddن ش ّ dدة
الddباليddا وإعddراض ال dنّاس عddنه .فddنزل عddليه جddبريddل مddن سddدرة مddنتهى الddقرب ،وتddال عddليه هddذه اآليddة ﴿ َو إِن َكddانَ
ت أَن تَdبْت َ ِغيَ نَdفَ ًقا ِفddي األ َ ْر ِ
dس َماء﴾ أي يddقول لddه إنّddه إن
ض أ َ ْو ُ d
اضُ dه ْم فَdِ dإ ِن ْ d
َكdبُ َر َعَ dليْ َك إِ ْعdَ dر ُd d d
اسdتَطَ ْع َ
سَّ dل ًما ِفddي الَّ d
dدرت فdاطdلب
كdان قdد كdبر عdليك إعdراض املdعرضdني واشdت ّد عdليك إدبdار املdنافdقني وإيdذاؤهdم ،فdإن اسdتطعت وق َ
dفر لdك مdن ذلdك وال قdدرة
نdف ًقا تdحت األرض أو سّ dل ًما فdي ال ّ
dسماء .ويdفهم مdن الdتّلويdح فdي هdذا الdبيان أنّdه ال م ّ
لك عليه ،إ ّ
السماء.
ال إذا كنت تختفي تحت األرض أو ترقى إلى ّ
السdالطdني يdخضعون السdم حdضرتdه ويdعظّمونdه ،وكdم مdن الdبالد وأهdلها يسdتظ ّلون
واآلن انdظر وتdأ ّمddل كdم مdن ّ d d
ف ddي ظّ d dله ويفتخ ddرون ب ddاالن ddتساب إل ddيه ،ك ddما أنّ ddهم ي ddذك ddرون ع ddلى امل ddناب ddر وامل ddآذن ه ddذا االس ddم امل ddبارك ب ddكمال

السddالطddني ا ّلddذيddن لddم يddدخddلوا فddي ظdّ dل حddضرتddه ،ولddم يخddلعوا عddن أنddفسهم قddميص
ال dتّعظيم وال dتّكريddم – وكddذا ّ d
dقرون ومdعترفdون بdالdعظمة والdجالل لهdذه ال ّ
الdكفر ،هdم أي ً
السdلطنة
dشمس – شdمس الdعنايdة – فهdذه هdي ّd d
dضا م ّ
الdظّاهdرة ا ّلdتي تdشاهdدهdا .وهdي ال بّ dد مdن ظdهورهdا وثdبوتdها لجdميع األنdبياء ،إ ّdمdا فdي الdحياة أو بdعد عdروجdهم
السdلطنة املdقصودة لdم تdزل وال تdزال طdائdفة حdولdهم،
إلdى املdوطdن الdحقيقيّ كdما هdو مdشهود الdيوم .ولdكن تdلك ّ d d
السdd dلطنة ال ddباط ddن ّية ا ّلdd dتي أح ddاط ddت ك dّ dل م ddن ف ddي
ودائ dً dما م ddعهم ،وم ddا ان ddف ّكت ع ddنهم آنً ddا م ddن الd dزّم ddان .وه ddي ّ d
السموات واألرض.
ّ
والسddالم .أمddا سddمعت كddيف
ّd
dصالة
ومddن جddملة ذلddك ّ d
السddلطنة ا ّلddتي ظهddرت عddن شddمس األحddديّddة محdّ dمد عddليه الّ d
dسعيد وال ّ
dشقي ،واملdؤمdن والdكافdر ،وظهdرت جdميع اإلشdارات
أنّdه بdآيdة واحdدة قdد فdصل بdني الdنّور والdظّلمة ،وال ّ
dخاصdة بdالdقيامdة ا ّلddتي سdمعت عdنها ،مdن حشdر ونشdر ،وحdساب وكdتاب وغdيره .ك ّdل ذلdك قdد ظهdر
والّ dدالالت ال ّ d d d
وت ddح ّقق ف ddي ع ddال ddم ال ّ d
dشهود ب ddتنزي ddل ت ddلك اآلي ddة ال ddواح ddدة – وه ddكذا ك ddان ddت ت ddلك اآلي ddة امل ddنزل ddة رح ddمة ل ddألب ddرار ،أي
dلفجار أي ل ّ dلذيddن قddالddوا بddعد االسddتماع:
لddلنّفوس ا ّلddذيddن قddالddوا حddني االسddتماع :ربّddنا سddمعنا وأطddعنا .ونddقمة لّ d
سdمعنا وعdصينا .وكdانdت سdيف اهلل الdفاصdل بdني املdؤمdن والdكافdر ،وبdني األب واالبdن .كdما شdاهdدت كdيف أنَّ
أولddئك ا ّلddذيddن أقdّ dروا بddاإليddمان وا ّلddذيddن أنddكروا ،قddد قddامddوا ضّ dد بddعضهم بً d
dعضا إلبddادة األنddفس وإتddالف األمddوال.
فكم من أب قد أعرض عن أبنائه ،وكم من ّ
عشاق ابتعدوا عن معشوقيهم ،واحترزوا منهم .وكم كان هذا
dسيف الdبديdع حdا ًدّا وقdاطً dعا بdحيث قdطع مdن بdينهم ك ّdل نسdبة وصdلة .كdما تdالحdظ أي ً
dضا أنّdه مdن جdهة أخdرى
ال ّ
قddد وصddل وأ ّلddف بddينهم ،إذ قddد شddوهddد أ َّن جddم ًعا مddن ال dنّاس كddان شddيطان ال dنّفس والddهوى قddد بddذر فddيما بddينهم
ف ddي س ddنني ع ddدي ddدة ب ddذور ال ddعداوة وال ddبغضاء ،وبس ddبب اإلي ddمان به ddذا األم ddر ال ddبدي ddع امل ddنيع ص ddاروا متّح ddدي ddن
ومdتّفقني بdدرجdة كdأنّdهم أتdوا مdن صdلب واحdد .كdذلdك يdؤ ّلdف اهلل بdني قdلوب ا ّلdذيdن هdم انdقطعوا إلdيه وآمdنوا بdآيdاتdه
وكdانdوا مdن كdوثdر الdفضل بdأيdادي الdعزّ مdن ال ّ
dشاربdني .وعdالوة عdلى ذلdك ،كdم مdن أنdاس مdختلفني فdي الdعقائdد،
ومdتبايdنني فdي املdذاهdب ،ومdتفاوتdني فdي املdزاج ،قdد لdبسوا قdميص الdتّوحdيد الجdديdد مdن هdذا الdنّسيم – نdسيم
املعنوي .وشربوا من كأس التّفريد.
الرضوان اإللهيّ وربيع القدس
ّ
ّ
هdذا هdو مdعنى الحdديdث املdشهور الdقائdل بdأ ّن "الّ dذئdب والdغنم يdأكdالن ويشdربdان مdن مح ّdل واحdد" .واآلن انdظر
dسابdd dقة مdd dتى تdd dجتمع هdd dذه
إلdd dى عdd dدم عdd dرفdd dان هdd dؤالء الجهdd dالء ،كdd dيف أنّdd dهم ال زالdd dوا يdd dنتظرون مdd dثل األمdd dم الّ d d
الdحيوانdات عdلى خdوان واحdد – هdذه درجdة عdرفdان أولdئك الdنّاس ،كdأنّdهم مdا شdربdوا مdن كdأس اإلنdصاف أبً dدا
dأي ح ٍ d
dسن يح ddدث ddه وق ddوع ه ddذا األم ddر ف ddي
وم ddا م ddشوا ف ddي س ddبيل ال ddعدل خ ddطوة .وب ddصرف ال dنّظر ع ddن ذل ddك ،ف ّ d
العالمِ .
ال يُبْ ِ
ني َّ
وب َّ
ص ُرو َن ِب َها﴾.
ال يَ ْف َق ُهو َن ِب َها َو َل ُه ْم أ َ ْع ُ ٌ
فن ْع َم ما ُنزِّل في شأنهم ﴿ َل ُه ْم ُق ُل ٌ
وانdظر أي ً
dصل فdي حdساب الdخالئdق ،بdحيث أنَّ
dضا كdيف أنَّdه بdتنزيdل تdلك اآليdة الdواحdدة مdن سdماء املdشيئة قdد ف ّ
ك ّdل مdن أقdبل وأق ّdر زادت حdسناتdه عdلى سّ dيئاتdه وعdفي عdنه وغdفرت لdه جdميع الخdطايdا .كdذلdك يdصدق فdي شdأنdه
dس ّيئات ب ddال ddحسنات ،ل ddو أن ddتم ف ddي آف ddاق ال ddعلم وأن ddفس ال ddحكمة
ب ddأنَّ ddه س ddري ddع ال ddحساب .وك ddذل ddك ي ddب ّدل اهلل ال ّ d
dحب فdقد فdاز بdالdحياة اإليdمانّ dية الdباقdية األبdد ّيdة مdن بحdر
dتفرسdون – وكdذلdك ك ّdل مdن أخdذ نdصيبه مdن كdأس ال ّ
ت ّ
الس ddرم ddديّ ddة ،وغ ddمام ال dّ dرح ddمة األب ddديّ ddة .وك dّ dل م ddن ل ddم ي ddفز به ddذه ال ddكأس اب ddتلي ب ddامل ddوت الّ d dدائ ddميّ.
ال ddفيوض ddات ّd d
وامل ddقصود م ddن امل ddوت وال ddحياة امل ddذك ddوري ddن ف ddي ال ddكتب ه ddو امل ddوت اإلي ddمان dيّ وال ddحياة اإلي ddمان dيّة .وبس ddبب ع ddدم

إدراك ه ddذا امل ddعنى اع ddترض ddت ع ddا ّمdd dة الd dنّاس ف ddي ك dّ dل ظ ddهور ،ول ddم يه ddتدوا إل ddى ش ddمس اله ddداي ddة ،ول ddم ي ddقتدوا
بالجمال األزليّ.
دي ف ddي امل ddشكاة األح ddمد ّي ddة ،أط ddلق ع ddلى الd dنّاس ح ddكم ال ddبعث والحش ddر وال ddحياة
ومل ّ ddا أض ddاء ّd d
الس ddراج املح dّ dم ّ
وامل ddوت .وب ddذا ارت ddفعت أع ddالم امل ddخال ddفة ،وان ddفتحت أب ddواب االس ddتهزاء ،ك ddما أخ ddبر ال dّ dروح األم ddني ع ddن ل ddسان
ت َلdيَ ُقو َلَّ dن ا ّلdذيَ dن َكdفَروا ْ إِ ْن َهdذَا إِالَّ ِ
ت إِنَُّ dكم َّمdبْ ُعوثُdو َن ِdمdن بَْ dع ِد ْامل َ ْو ِ
ني﴾ وفdي
س ْd
ح ٌdر ُّمِ dب ٌ
املشdركdني بdقولdهَ ﴿ :و َل ِdئن ُقْ dل َ
ُ
ب َقْ dو ُلُ dه ْم أ َ ِئdذَا ُكdنَّا تُ َdرابًdا أ َ ِئdنَّا َل ِdفي َ
ج ِdدي ٍdد﴾ .ولهdذا قdال فdي مdقام آخdر قه ًdرا
خْ dل ٍق َ d
ب فََ dع َج ٌ
مdقام آخdر ﴿ َو إِن تَْ dع َج ْ
ه ْ dم ِفddي َل dبْ ٍ
جdِ dدي dٍ dد﴾ وم ddضمون ddه ه ddل ك dنّا ع ddاج ddزي ddن ع ddن الخ ddلق
خ ْ dل ٍق َ d
س ِّم ْ dن َd
خ ْ dل ِق األ َ َّو ِل بَ dْ dل ُd
ل ddهم﴿ :أَفَ َ dع ِيينَا ِبddا ْل َd
األ ّول ،بل إ َّن هؤالء املشركني في ّ
شك وشبهة من خلق جديد.
إ ّن عddلماء ال dتّفسير وأهdَ dل ال dظّاهddر مل ّdا لddم يddدركddوا مddعانddي الddكلمات اإللddه ّية ،واحddتجبوا عddن املddقصود األصddليّ،
لهdذا اسdتد ّلddوا بdقاعdدة الdنّحو عdلى أ َّن كdلمة )إذا( ا ّلddتي تdدخdل عdلى املdاضdي تdفيد مdعنى املسdتقبل .وبdعدهdا
dصو ِر ذَلِdَ dك يَ ْ dو ُم ا ْلَ dو ِعddيدِ
تddحيّروا فddي تddفسير الddكلمات ا ّلddتي لddم تddنزل فddيها كddلمة )إذا( مddثل قddولddهَ ﴿ :ونُdِ dفخَ ِفddي الُّ d
سِ d
dاءت ُكdُّ dل نَdفْ ٍ
dصور فddعالً ،وإنّddه لddيوم الddوعddيد،
dائddقٌ َو َ d
س َّمَ dع َها َ d
َو َجْ d
شِ dهي ٌد﴾ ا ّلddذي مddعناه الdظّاهddر بddأنَّddه نddفخ فddي الّ d
ا ّلddذي كddان بحسddب نddظرهddم بddعي ًدا ج ً dدا .وجddاءت كdّ dل نddفس ألجddل الddحساب ومddعها سddائddق وشddهيد .وفddي مddثل
هddذه املddواقddع إ ّمddا ق َّ dدروا كddلمة )إذا( أو اسddتد ّلddوا عddليها ،بddأنَّddه مل ّdا كddانddت الddقيامddة مddح ّققة الddوقddوع ،لهddذا أتddى بddه
ب ddلفظ ال ddفعل امل ddاض ddي ك ddأنَّ ddه ش ddيء م ddضى :ف ddان ddظروا إل ddى ق ّ dلة إدراك ddهم وع ddدم ت ddمييزه ddم .إذ إنَّ ddهم ل ddم ي ddدرك ddوا
dصراحdd dة ،ويحdd dرمdd dون أنdd dفسهم عdd dن فdd dيض هdd dذه ال d dنّقرة اإللdd dهيّة،
ال d dنّفخة املحdّ d dمديّdd dة ا ّلdd dتي ع d dبّر عdd dنها بهdd dذه الّ d d
وي ddنتظرون ص ddور إس ddراف ddيل ،ا ّل ddذي ه ddو واح ddد م ddن ع ddباده .م ddع أ َّن وج ddود إس ddراف ddيل وأم ddثال ddه ق ddد ت ddح ّقق ب ddبيان
حddضرتddه :قddل أتسddتبدلddون ا ّلddذي هddو خddير لddكم فddبئس مddا اسddتبدلddتم بddغير حddقّ وكddنتم قddوم سddوء أخسddريddن .بddل
dصور املح ّdمدي ا ّلdذي نdفخ عdلى ك ّdل املdمكنات .واملdقصود مdن الdقيامdة قdيام حdضرتdه
dصور هdو ال ّ
املdقصود مdن ال ّ
ع ddلى األم ddر اإلل ddهيّ .وإنَّ ddه ق ddد خ ddلع ع ddلى ال ddغاف ddلني ا ّلddذي ddن ك ddان ddوا أم ddواتً ddا ف ddي ق ddبور أج ddساده ddم خ ddلع اإلي ddمان
الج ddدي ddدة ،وأح ddياه ddم ب ddحياة ج ddدي ddدة ب ddدي ddعة – له ddذا مل ّ ddا أراد ج ddمال األح ddديّ ddة إظ ddهار رمٍ d dز م ddن أس ddرار ال ddبعث
dسيُن ْ ِغ ُ
ُوسُ dه ْم َويَُ dقو ُلddو َن َمdتَى
ضو َن إِ َلdيْ َك ُرؤ َ d
والحشddر والddجنّة والdنّار والddقيامddة ،أوحddى إلddيه جddبريddل بهddذه اآليddة ﴿فََ d
dضال ddني ال dتّائه ddني ف ddي وادي ال ّ d
dسى أَن يَ ُ dكو َن َقِ d dري dبًا﴾ .وم ddعناه إ َّن أول ddئك ال ّ d
dضالل ddة ،س ddوف يه dزّون
ُهَ d dو ُق dْ dل َdع َ d
أي زمddان سddتظهر هddذه األمddور؟ فddقل لddهم فddي الddجواب عddسى
رؤوسddهم عddلى سddبيل االسddتهزاء ،ويddقولddون :فddي ّ
أن يكون ذلك قريبًا :إ َّن التّلويح في هذه اآلية الواحدة ليكفي النّاس لو كانوا بالنّظر ال ّدقيق ينظرون.
سddبحان اهلل ،مddا أبddعد هddؤالء الddقوم عddن سddبيل الddحقّ  ،إذ إ َّن الddقيامddة كddانddت قddائddمة بddقيام حddضرتddه ،وعddالمddاتddه
وأنddواره كddانddت مddحيطة بّ d
dكل األرض ،مddع ذلddك كddانddوا يسخddرون .وكddانddوا عddاكddفني عddلى ال dتّماثddيل ا ّلddتي أقddامddها
ع ddلماء ال ddعصر ب ddأف ddكاره ddم ال ddباط ddلة ال ddعاط ddلة .وك ddان ddوا غ ddاف ddلني ع ddن ش ddمس ال ddعناي ddة ال dّ dربّ ddان dيّة ،وأم ddطار ال dّ dرح ddمة
dجعل ملحdروم عdن روائdح الdقدس األزلdيّة ،والdخفّاش ليهdرب مdن مdواجdهة أنdوار ال ّ
dشمس
ّd d
السdبحانdيّة .بdلى إ َّن ال ُ
املضيئة.
إ ّن هdذا املdطلب وتdلك األحdوال كdانdت فdي ك ّdل األعdصار فdي أيdام ظdهور مdظاهdر الdحقّ  .كdما قdال عdيسى عdليه
السdالم "ال بّ dد لdكم بdأن تdولdدوا م ّdرة أخdرى" .وكdما قdال فdي مdقام آخdر" :مdن لdم يdولdد مdن املdاء وال ّdروح ال يdقدر
ّd d
أن يddدخddل مddلكوت اهلل .املddولddود مddن الجسddد جسddد هddو ،واملddولddود مddن الdّ dروح هddو روح" أي أ َّن ال dنّفس ا ّلddتي لddم

dعيسوي ،فdإنّdها غdير الئdقة لdل ّدخdول والdورود فdي املdلكوت ال ّdربّdانdيّ.
تdحيَ مdن مdاء املdعرفdة اإللdهيّة وروح الdقدس ال
ّ
أل َّن ا ّلddذي ظه ddر م ddن الجس ddد وت ddو ّلddد م ddنه ف ddهو جس ddد ،وامل ddول ddود م ddن ال dّ dروح ا ّلddتي ه ddي ن ddفس ع ddيسى ف ddهو روح.
أي ظddهور
وخddالصddة املddعنى هddو أ َّن الddعباد ا ّلddذيddن ولddدوا مddن روح املddظاهddر الddقدس ّ dيةd َ ،
وح ُ dيوا مddن نddفحتهم فddي ّ
يddصدق عddليهم حddكم الddحياة والddبعث والddورود فddي ج dنّة املddحبّة اإللddه ّية .ومddا عddداهddم مddن الddعباد يddصدق عddليهم
ح ddكم آخ ddر ،ه ddو امل ddوت وال ddغفلة ،وال ddورود ف ddي ن ddار ال ddكفر وال ddغضب اإلل ddهيّ .ول ddقد أط ddلق ف ddي ال ddكتب واألل ddواح
dسمع عddلى ا ّلddذيddن لddم يشddربddوا مddن كddؤوس املddعارف
dصحائddف حddكم املddوت وال dنّار ،وعddدم الddبصر والddقلب والّ d
والّ d
الّ dلطيفة ولdم تdفز قdلوبdهم بdفيض روح الdقدس إبّdان ظdهوره فdي ك ّdل عdصر كdما أشdير إلdيه مdن قdبل ﴿ َلُ dه ْم ُقُ dلوبٌ
الَّ يَفْ َق ُهو َن ِب َها﴾.
وفddي مddقام آخddر فddي اإلنddجيل مسddطور بddأنَّddه فddي ذات يddوم تddوفّddي والddد أحddد أصddحاب عddيسى .فddعرض األمddر
عdلى حdضرتdه وطdلب مdنه إجdازة لdيذهdب لdيكفّنه ويdدفdنه ثَّ dم يdرجdع .فdأجdابdه جdوهdر االنdقطاع "دع املdوتdى يdدفdنون
موتاهم".
وكdذلdك قdد حdضر لdدى حdضرة اإلمdام عdليّ كdرم اهلل وجdهه نdفران مdن أهdل الdكوفdة ،أحdدهdما لdه بdيت يdريdد بdيعه،
واآلخddر كddان مشddتريًddا لddه ،وكddان قddد قdّ dر قddرارهddما عddلى أن تddقع املddبايddعة بddاطّdالع حddضرتddه ،وتحdّ dرر وثddيقة املddبايddعة
أمddامddه .فddخاطddب مظهddر األمddر اإللddهيّ الddكاتddب وقddال لddه أن اكddتب" .قddد اشddترى مddيت عddن مddيت بddيتًا محddدو ًدا
dصراط وح ddد إ ّم ddا إل ddى ال ddجنّة وإ ّم ddا إل ddى ال dنّار".
بح ddدود أرب ddعة ،ح ّ dد إل ddى ال ddقبر وح ّ dد إل ddى ال ّلح ddد وح ّ dد إل ddى ال ّ d
حdييت روحdهما مdن نdفخة صdور عdليّ ولdو كdانdا قdد بdعثا مdن قdبر الdغفلة بdمحبّة
فdاآلن لdو كdان هdذان الdنّفران قdد ُ d
حضرته ملا أطلق عليهما البتّة حكم املوت.
أي عهddد وعddصر مddن ذكddر الddحياة والddبعث والحشddر إالّ الddحياة والddبعث
لddم يddكن مddقصود األنddبياء واألولddياء فddي ّ
والحشdر الdحقيقيّ .فdإذا مdا تdأ ّمdل اإلنdسان قdليالً فdي هdذا الdبيان ا ّلdذي قdالdه عdليّ النdكشفت لdه جdميع األمdور،
dصراط وال dd dجنّة وال d dنّار .ول dd dكن م dd dا ال dd dحيلة وج dd dميع ال d dنّاس
وع dd dرف م dd dا ه dd dو امل dd dقصود م dd dن ال ّلح dd dد وال dd dقبر ،وال ّ d d
مddحجوبddون فddي لحddد ال dنّفس  ،ومddدفddونddون فddي قddبر الddهوى .والddخالصddة أنَّddك لddو رزقddت قddليالً مddن زالل املddعرفddة
اإللddهيّة لddعرفddت بddأ َّن الddحياة الddحقيقيّة هddي حddياة الddقلب ال حddياةُ الجسddد ،أل َّن فddي حddياة الجسddد يشddترك جddميع
dختصة ب ddأص ddحاب األف ddئدة امل ddنيرة ،ا ّل ddذي ddن ش ddرب ddوا م ddن بح ddر
الd dنّاس وال ddحيوان ddات .أ ّم ddا ه ddذه ال ddحياة ف ddهي م d
ّ
اإلي ddمان ،ورزق ddوا م ddن ث ddمرة اإلي ddقان .وه ddذه ال ddحياة ال ي ddعقبها م ddوت ،وه ddذا ال ddبقاء ال ي ddلحقه ف ddناء ،ك ddما ق ddال
"املdؤمdن حdيٌّ فdي الّ dداريdن" .أ ّمddا إذا كdان املdقصود بdتلك الdحياة ،هdي الdحياة الجسdد ّيdة الdظّاهdرة املdشهودة،
فإ ّن هذه يعقبها املوت.
وك ddذل ddك ال ddبيان ddات األخ ddرى امل ddذك ddورة ف ddي ال ddكتب وامل ddثبوت ddة ف ddيها ت ّ d
dدل ع ddلى ه ddذا امل ddطلب ال ddعال ddي وت ddلك ال ddكلمة
املddتعالddية .وكddذلddك اآليddة املddباركddة ا ّلddتي نdزّلddت فddي حddقّ حddمزة سdيّد ّ
الشهddداء ،وفddي حddقّ أبddي جهddل إنّddها لddبرهddان
جَ dع ْلنَا َلُ dه نُdورا يَ ْdم ِ
شي ِdب ِdه ِdفdي الdنّاس
حdيَيْنَاهُ َو َd
واضdح عdلى ذلdك ،وح ّdجة الئdحة حdيث تdقول ﴿أ َ َو َdمdن َdكdا َن َمdيْتًا فَdأ َ ْd
ً
َكdَ dمن َّم dث َ ُل ُه ِفddي ال dظُّ ُل َم ِ
س ِب َ d
خا ِرج ٍ ِّم dن ْ َها﴾ ،وهddذه اآليddة قddد ن dزّلddت مddن سddماء املddشيئة عddندمddا ارتddدى حddمزة
ات َل dيْ َ
رداء اإليdمان املdق ّدس وكdان أبdو جهdل ثdابdتًا عdلى الdكفر وراسً d
خا فdي اإلعdراض .فdصدر مdن مdصدر األلdوهdيّة
الddكبرى ومddكمن الdّ dربddوب dيّة الddعظمى حddكم الddحياة بddعد املddوت فddي حddقّ حddمزة ،وعddلى نddقيض ذلddك فddي حddقّ أبddي
جه ddل ،م dّ dما أش ddعل ن ddائ ddرة ال ddكفر ف ddي ق ddلوب املش ddرك ddني ،وح dّ dرك ف ddيهم ه ddوى اإلع ddراض .وع ddلى ه ddذا ص ddرخ ddوا

أي وقddت جddاءتddه هddذه الddحياة؟ ومل ّdا لddم
أي زمddان مddات حddمزة ومddتى قddام مddن املddوت؟ وفddي ّ
وصddاحddوا قddائddلني :فddي ّ
الشdريdفة ،ولdم يdسألdوا أي ً
dضا أهdل الdذّكdر حdتّى يdبذلdوا لdهم رش ًdحا مdن كdوثdر املdعانdي ،لهdذا
يdدركdوا هdذه الdبيانdات ّd d
ُ
أمثال هذا النّوع من الفساد.
شاع في العالم
dجعل
dتمسكون بddالُ d
إنّddك لddترى الddيوم أنَّddه مddع وجddود شddمس املddعانddي فddإ ّن جddميع الdنّاس مddن األعddالddي واألدانddي مّ d
الdظّلمانdيّة واملdظاهdر ال ّ
dظرا لdعدم
dشيطانdيّة ،وعdلى الّ dدوام يسdتفسرون مdنهم عdن مdشكالت مdسائdلهم .وهdؤالء ن ً
عddرفddانddهم يddجيبون بddجواب ال يddترتّddب مddنه ضddرر عddلى أسddباب مddعاشddهم ،وال عddلى مddكانddتهم بddني ال dنّاس .ومddن
dجعل نddفسه مddا فddاز بddنصيب مddن نddسيم مddسك الddبقاء ،ومddا دخddل فddي رضddوان الdّ dريddاحddني
الddواضddح املddعلوم أ َّن الُ d
امل ddعنويّ ddة ،ف ddكيف م ddع ه ddذا ي ddمكنه أن ي ddعطّر م ddشا ّم اآلخ ddري ddن؟ ول ddم ي ddزل ك ddان ه ddذا ش ddأن ه ddؤالء ال ddعباد وال ي ddزال
يdكون كdذلdك .ولdن يdفوز بdآثdار اهلل إال ا ّلdذيdن هdم أقdبلوا إلdيه وأعdرضdوا عdن مdظاهdر ال ّ
dبت اهلل
dشيطان .وكdذلdك أث َ
dتفت إلddى هddذه الddبيانddات وتddف َّك ْرتَ
حddكم الddيوم مddن قddلم الddعزّة عddلى لddوح كddان خddلف سddرادق الddعزّ مddكنونًddا .ولddو الَّ d
dت جddميعَ املddسائddل املddعضلة ا ّلddتي هddي الddيوم س ّ dد بddني الddعباد وبddني مddعرفddتهم يddوم
فddي ظddاهddرهddا وبddاطddنها ل َ dعرفَ d
ال dتّناد .ومddا احddتجت بddعد ذلddك إلddى سddؤال وال إلddى جddواب .ونddرجddو إن شddاء اهلل أالّ تddرج dعَ مddن شddاط hالبحddر
dف عddلى
اإللddهيّ ظddمآنًddا محddرو ًمddا ،وأالّ تddؤوب مddن حddرم املddقصود األزل dيّ بddدون قddسمة وال نddصيب .وهddذا مddتوقٌ d
همتكم ومسعاكم.
ّ
السddالطdني .فdأنdصفوا
وخdالصdة املdقال أ َّن املdقصود مdن هdذه الdبيانdات الdواضdحة هdو إلثdبات سdلطنة سdلطان ّ d
السلطنة ا ّلتي بحرف واحد وبيان واحد ،صار لها ّ
كل هذا التّصرف
السلطنتني
أكبر وأعظم ،أتلك ّ
أي ّ
اآلن ُّ
ُ
السddالط ddني ا ّلddذي ddن بحس ddب ال dظّاه ddر ي ddخضع ال dنّاس ل ddهم أيّ ddا ًمddا م ddعدودات
وال ddغلبة وال ddهيمنة ،أم س ddلطنة أول ddئك ّ d
بdفضل إعdانdة ال ّdرعdايdا ومdعاونdة الdفقراء لdهم؟ بdينما هdم فdي الdحقيقة مdع ِرضdون ومdدبdرون عdنهم بdالdقلوب .وهdذه
السddلطنة قddد س ّ
ورب األربddاب!
خddرت الddعالddم بحddرف واحddد ومddنحته الddحياة وأفddاضddت عddليه الddوجddود – مddا لddلتّراب
ّd
ّ
بdل كdيف يdمكن أن تdذكdر هdناك نسdبة مdع أ َّن ك ّdل النّسdب مdقطوعdة لdدى سdاحdة قdدس سdلطنته؟ وإذا مdا أمdعنت
النّظر لشاهدت أ َّن خدام عتبته لهم سلطنة على ّ
كل املخلوقات واملوجودات كما ظهر ويظهر.
الس ddلطنة ال ddباط ddنيّة ا ّل ddتي أش ddرن ddا إل ddيها بحس ddب اس ddتعداد ال dنّاس
وب ddاالخ ddتصار ه ddذا ه ddو م ddعنىً م ddن م ddعان ddي ّd d
وقdابdليّتهم ،وإالّ فdلنقطة الdوجdود وطdلعة املحdمود سdلطنات أخdرى ،هdذا املdظلوم غdير قdادر عdلى إظdهار مdراتdبها
ومddقامddاتddها ،والخddلق غddير الئddق إلدراكddها – فسddبحان اهلل عdّ dما يddصف الddعباد فddي سddلطنته وتddعالddى عdّ dما هddم
يذكرون.
dري وال ddغلبة واالق ddتدار ال ّ dدن ddيويّ
إنّ ddي أس ddأل ج ddناب ddك ع dّ dما إذا ك ddان امل ddقصود م ddن ّd d
الس ddلطنة ه ddو ال ddحكم ال dظّاه ّ d
dري ،ا ّلddذي يقهddر كdّ dل الdنّاس ويddخضعهم ،ويddجعلهم طddائddعني لddه فddي الdظّاهddر ،ومddنقاديddن إلddيه حdتّى بddذلddك
الdظّاهّ d
السdلطنة ال يdصدق
يdكون األحdباء مسdتريdحني ومdعزّزيdن ،واألعdداء مخdذولdني ومdنكوبdني – فdإ ّن هdذا الdنّوع مdن ّ d d
السddلطنة تddكون بddاسddمه ،والجddميع يddعترف بddعظمته وشddوكddته .إذ أنَّddك
رب الddعزّة ،ا ّلddذي مddن املسّ dلم أ َّن ّ d
فddي حddقّ ّ
ت ddشاه ddد اآلن أ َّن أك ddثر األرض ت ddحت ت ddصرف أع ddدائ ddه .والج ddميع ي ddسيرون ع ddلى خ ddالف رض ddائ ddه .وك ّ dلهم ك ddاف ddر
وم ddعرض وم ddدب ddر ع ddما أُم ddر ب ddه .وم ddقبل وف ddاع ddل مل ddا ن ddهي ع ddنه .وأح ddباؤه دائ dً dما م ddقهورون و ُمdd dبتلون ت ddحت ي ddد
ّ
وكل هذا واضح وأظهر من ّ
الشمس.
األعداء.

السddلطنة الdظّاهdرة مdا كdانdت أبً dدا ولdن تdكون يdو ًمddا مdا مdعتبرة لdدى الdحقّ
dسائdل الdطّالdب ،إ َّن ّ d
إذًا فdاعdلم أيّdها ال ّ
وأولdيائdه .وعdالوة عdلى ذلdك فdإنّdه إذا كdان املdقصود مdن الdغلبة والdقدرة هdو الdقدرة والdغلبة الdظّاهdر ّيdة فdإ ّن األمdر
جdن َدنَdا َلُ dه ُم ا ْلَ dغالِdبُونَ﴾ .ويdقول
dصعوبdة واإلشdكال عdلى جdنابdك ،حdيث يdقول تdعالdىَ ﴿ :و إِ َّن ُ d
يdكون فdي غdايdة ال ّ
ِ
اف ُdرونَ﴾ وقdولdه
dور ُه َو َلْ dو َكِ dر َه ا ْلَ dك ِd
dور اهللِّ ِبdأَفَْ dواهِ dه ْم َو َيdأ ْ َبdى اهللُّ إِالَّ أَن ُي ِdت َّم نُ َ
فdي مdقام آخdر ﴿ ُيِ dريُ dدو َن أَن ُيdطْ ِفؤُوا ْ نُ َ
ِ
آيات الفرقان صريحة في هذا املطلب.
في مقام آخر )هو الغالِب فوقَ ُك ِّل شيء( .كما أ َّن أكثر
dفر ل ddهم م ddن إن ddكار ج ddميع ه ddذه
وأ ّم ddا إذا ك ddان امل ddقصود م ddن ه ddذا ه ddو م ddا ي ddقول ب ddه ه ddؤالء ال ddهمجُ ال dّ dرع ddا ُ
ع ف ddال م ّ d
الddكلمات الddقدس dيّة ،واإلشddارات األزل dيّة ،ألنَّddه لddم يddكن هddناك ُمddجاهddد مddن جddند اهلل عddلى وجddه األرض أعddلى وال
أقdرب إلdى اهلل مdن الحسdني بdن عdلي .إذ لdم يdكن لdحضرتdه م ٌ
dثل وال شdب ٌه عdلى وجdه األرض .لdواله لdم يdكن مdثلهُ
في امللك .ومع هذا فقد سمعت ما وقع له – أال لعنة اهلل على القوم ال ّ
ظاملني.
تفسddر ه ddذه اآلي ddة حس ddب ال dظّاه ddر ف ddإنّ ddها ال ت ddصدق ب ddحال م ddن األح ddوال ف ddي أول ddياء اهلل وج ddنوده ،ألنَّ
واآلن ل ddو ّ d
حddضرتddه قddد ذاق كddأس الّ d
ف ،مddع أ َّن بddسالddته
dشهادة بddنهايddة املddغلوب dيّة واملddظلوم dيّة فddي كddربddالء فddي أرض ال dطّ ّ
وج ddنديّ ddته ك ddان ddت الئ ddحة وواض ddحة ك ddال ّ d
dور اهللِّ
dشمس وك ddذل ddك ق ddول ddه ف ddي اآلي ddة امل ddبارك ddة ﴿يُ ِ dري ُ dدو َن أَن يُ dطْ ِفؤُوا نُ َ d
اهِ d dه ْم َويَd dأْبَ ddى اهللُّ إِالَّ أَن يُ dِ dت َّم نُ ddورهُ َو َلْ d dو َكِ d dرهَ ا ْلَ d dك ِ
ِبd dأَفَْ d dو ِ
dالس ddلطنة
dفسيرا ح ddرفd dيًّا ب d dّ d
فس ddر ت d
افdُ d dرونَ﴾ .ل ddو ك ddان ddت تُ ّd d
ً
َ
السdرج
الdظّاهdريّdة ،فdإنّdها ال تdتّفق أبً dدا ،ألنَّdهم كdانdوا دائ ًdما يdطفئون األنdوار اإللdهيّة بحسdب الdظّاهdر ويخdمدون ّd d
الشdريdفة قdولdهَ ﴿ :ويَdأْبَdى
dصمدانdيّة فdمن أيdن مdع هdذا كdانdت تظهdر الdغلبة؟ ثَّ dم انdظر إلdى املdنع الdوارد فdي اآليdة ّd d
ال ّ
هdنا؟ إذ قdد لdوحdظ أ َّن جdميع األنdوار لdم يجdدوا مح ّdل أم ٍdن ليسdتريdحوا
dأي مdعنى لdنوره ُd
dورهُ﴾ ف ّ
اهللُّ إِالَّ أَن يُ ِdت َّم نُ َ
أي إنdسان كdان
فdيه مdن ظdلم املشdركdني ولdم يdذوقdوا طdعم ال ّdراحdة .وكdانdت مdظلومّ dية هdذه األنdوار عdلى شdأن أ َّن ّ
يسddتطيع أن يddفعل بddجواهddر الddوجddود هddؤالء كdّ dل مddا كddان يddريddده .كddما َعdَ dرف الdنّاس كdّ dل ذلddك وأدركddوه وأحddصوه.
ويفسddروا م ddعنى وب ddيان ه ddذه ال ddكلمات اإلل ddه ّية وآي ddات ال ddعزّ
ّd
وك ddيف م ddع ه ddذا يس ddتطيع ه ddؤالء ال dنّاس أن ي ddفهموا
الصمدان ّية؟
ّ
والddخالصddة أ َّن املddقصود لddيس كddما تddص ّوره بddل إ َّن املddقصود مddن الddغلبة والddقدرة واإلحddاطddة هddو مddقام آخddر وأمddر
آخddر .مddثالً انddظروا إلddى غddلبة قddطرات دم حddضرة الحسddني ا ّلddذي سddفك عddلى ال dتّراب وكddيف كddان لهddذا ال dتّراب
مdن تdأثdير فdي أجdساد الdنّاس ،وغdلبة ونdفوذ عdلى أرواحdهم بسdبب شdرافdة هdذا الّ dدم وغdلبة نdفوذه ،بdحيث وصdل
dذرة مdنه .وك ّdل مdن أراد حdفظ
األمdر إلdى حdد أ َّن ك ّdل مdن أراد االسdتشفاء مdن أسdقامdه ،كdان يdشفى إن رزق ب ّ
dقدارا م ddن ه ddذا ال dتّراب امل ddق ّدس ب ddيقني ك ddام ddل ،وم ddعرف ddة ث ddاب ddتة راس ddخة ح ddفظت ج ddميع
م ddال ddه ووض ddع ف ddي ب ddيته م ً d
أمddوالddه .وهddذه مddراتddب تddأثddيراتddه فddي ال dظّاهddر .ولddو أنَّddني أذكddر تddأثddيراتddه الddباطddنيّة فddال ب ّ dد أن يddقال إنّddه اعddتبر
رب األرباب ،وخرج بالك ّليّة عن دين اهلل.
التّراب ّ
وكddذلddك فddانddظر إلddى شddهادة الحسddني وكddيف كddانddت بddنهايddة ال ّ dذ ّلddة .وتddف ّكر كddيف لddم يddكن مddعه أحddد لddينصره فddي
الdظّاهdر أو يغسdله ويdكفّنه .مdع ذلdك تdرى الdيوم كdم مdن الdنّاس يشّ dدون ال ّdرحdال مdن أطdراف الdبالد وأكdنافdها
لddيحضروا فddي تddلك األرض ،ويddضعوا رؤوسddهم عddلى تddلك الddعتبة .هddذه هddي الddغلبة والddقدرة اإللddهيّة ،والّ d
dشوكddة
الربّانيّة.
والعظمة ّ
إيّdاك أن تdتص ّور أ َّن تdلك األمdور حdدثdت بdعد شdهادة الحسdني وأ َّن لdيس لdها فdائdدة أو ثdمرة بdالنّسdبة لdحضرتdه.
ذل ddك أل َّن ح ddضرت ddه ح dيّ أب ً dدا ب ddال ddحياة اإلل ddهيّة ،وس ddاك ddن ف ddي رف ddرف ام ddتناع ال ddقرب ،وم ddقيم ف ddي س ddدرة ارت ddفاع

الddوصddل .فddجواهddر الddوجddود هddؤالء قddائddمون فddي مddقام اإلنddفاق بّ d
dكل مddا عddندهddم ،بddمعنى أنَّddهم أنddفقوا ويddنفقون
dب مddن هddذا املddقام ،إذ لddيس
أرواحddهم وأمddوالddهم وأنddفسهم ك ّ dلها فddي سddبيل املddحبوب .ولddيس لddديddهم مddرتddبة أحّ d
للعاشقني مطلب إال رضاء املعشوق ،وال مقصد إال لقاء املحبوب.
dحا م ddن أس ddرار ش ddهادة الحس ddني ون ddتائ ddجها ،ف ddإ ّن ه ddذه األل ddواح ال ت ddكفيها وال
وإنّ ddي ل ddو أري ddد أن أذك ddر ل ddك رش ً d
dب نdسيم الdرحdمة ،وتdلبس شجdرة الdوجdود خdلعة جdديdدة مdن
تdصل إلdى نdهايdتها ،وإنّdي آمdل إن شdاء اهلل أن يه ّ
الdّ dربddيع اإللddهي ،حdتّى نهddتدي إلddى أسddرار الddحكمة الdّ dربّddانdيّة ،ونسddتغني بddعنايddته عddن عddرفddان كdّ dل شddيء .وإلddى
اآلن لddم نddشاهddد أحً dدا فddائdزًا بهddذا املddقام إالّ عddد ًدا قً d
dليال لddيسوا مddعروفddني بddني الdنّاس .فddلننتظر مddا يddقضي بddه
قddضاء اهلل ،ومddا يظهddر مddن خddلف سddرادق اإلمddضاء .كddذلddك لddكم مddن بddدائddع أمddر اهلل ونddلقي عddليكم مddن نddغمات
الفردوس لع ّلكم بمواقع العلم تصلون ،ومن ثمرات العلم ترزقون.
إذًا ف ddاع ddلم ع ddلم ال ddيقني ب ddأ َّن ش ddموس ال ddعظمة ه ddؤالء ،إن ي ddكون ddوا ج ddالس ddني ع ddلى ال dتّراب ،ف ddإنّ ddهم ف ddي ال ddحقيقة
dتقرون ع ddلى ال ddعرش األع ddظم وإن ل ddم ي ddكن ل ddدي ddهم ف ddلس واح ddد ف ddإنّ ddهم ي ddكون ddون ط ddائ ddري ddن ف ddي أع ddلى م ddدارج
مس ّ d
الdغنى .وإن يdكونdوا مdبتلني تdحت يdد األعdداء فdإنّdهم يdكونdون سdاكdنني عdلى يdمني الdقدرة والdغلبة .وإن يdكونdوا
dصمدانdيّة .وإن يddكونddوا فddي
فddي كddمال الdذّ ّلddة الdظّاهddرة ،فddإنّddهم يddكونddون جddالسddني ومdتّكئني عddلى عddرش الddعزّة الّ d
نهاية العجز ال ّ
السلطنة واالقتدار.
ظ
اهري ،فإ ّنهم يكونون قائمني على كرسيّ ّ
ّ
بdنا ًء عdلى هdذا جdلس عdيسى ابdن مdريdم يdو ًdمdا مdن األيّdام عdلى كdرسdيّ ،ونdطق بdبيانdات مdن نdغمات روح الdقدس،
سُّ dد بdه الdجوع ،وفdراشdي سdطح الdغبراء وسdراجdي
مdضمونdها :أيّdها الdنّاس ،إ ّن غdذائdي هdو مdن نdبات األرض أ َ ُ d
dسما بdاهلل إ َّن مdائdة ألdف
فdي الّ dليالdي ضdياء الdقمر ،وركdوبdتي أقdدامdي ،فdمن أغdنى مdني عdلى وجdه الdبسيطة؟ ق ً
نوع من الثّروة والغنى طائف حول هذا الفقر ،وإ ّن مائة ألف من ملكوت العزّة طالب لهذه الذّ ّلة.
ول ddو ت ddفوز ب ddرش ddح م ddن بح ddر ه ddذه امل ddعان ddي ل ddتنقطع ع ddن ع ddال ddم امل ddلك وال ddوج ddود ،وت ddفدى ب ddروح ddك ك ddال ddفراش ح ddول
السراج الو ّهاج.
ّ
dخصا مdن األصdحاب اشdتكى مdن الdفقر لdدى حdضرتdه ذات
dصادق مdن أ َّن ش ً
ومdثل هdذا قdد روى عdن حdضرة ال ّ
dدي – إنّdك غdنيّ وشdربdت مdن شdراب ال ِdغنَى .فdتحيّر ذاك الdفقير مdن بdيان ذاك
يdوم ،فdقال لdه ذاك الجdمال األب ّ
الdوجdه املdنير .وقdال كdيف أكdون غdنيًّا وأنdا مdحتاج إلdى درهdم؟ فdقال لdه حdضرتdه – أو ليسdت مdحبّتنا فdي قdلبك؟
فdأجdاب بdلى يdا ابdن رسdول اهلل .فdقال لdه هdل تdبيعها بdألdف ديdنار؟ فdأجdاب ،أنَّdي ال أسdتبدلdها بdالّ dدنdيا ومdا خdلق
فقيرا من عنده مثل هذا الكنز ا ّلذي ال يرضى عنه بالعالم بديالً.
فيها -فقال حضرته :كيف يكون
ً
والس ddلطنة وال ddقدرة ،وم ddا دون ddها م dّ dما ه ddو م ddعتبر ع ddند ه ddؤالء ال ddهمج
ّd d
ه ddذا ال ddفقر وال dِ dغنَى وه ddذه الd dذّ ّل ddة وال ddعزّة،
dساحdة ،كdما يdقولَ ﴿ :يdا أ َ ُّيَ dها الdنّاس أَنdت ُ ُم ا ْلdفُ َق َراء إِ َلdى اهللَِّ َواهللَُّ ُهdوَ
dورا لdدى تdلك ال ّ
ال ّdرعdاع ،إنّdه لdيس شdيئًا مdذك ً
الغنَى هو ِ
ا ْل َغ ِنيُّ ا ْل َح ِمي ُد﴾ إذًافاملقصود من ِ
عما سوى اهلل ،ومن الفقر هو الفقر إلى اهلل.
الغنَى ّ
وكdذلdك انdظر وتdأمdل ،كdيف أ َّن الdيهود قdد أحdاطdوا بdعيسى ابdن مdريdم ذات يdوم ،وطdلبوا مdنه اإلقdرار بdما أ ّدعdى
بddه مddن أنَّddه هddو املddسيح وال dنّبيّ ،لddيحكموا عddليه بddالddكفر ويddنفذّوا فddيه حddد الddقتل ،ح dتّى أحddضروا شddمس سddماء

امل ddعان ddي ف ddي مج ddلس ب ddيالط ddس ب ddحضور ق ddياف ddا ا ّل ddذي ك ddان أع ddظم ع ddلماء ذاك ال ddعصر .وأح ddضروا ف ddي ذل ddك
املجdلس أي ً
فرج عdليه واالسdتهزاء بdه وإيdذاء حdضرتdه.
dضا جdميع الdعلماء ،واجdتمع كdذلdك جdمع كdبير بdقصد الdت ّ ّ
dسكوت ،وم ddا
dرارا ،ك ddان ح ddضرت ddه ي ddختار ال ّ d
وح ddدث أنَّ ddه ك ّ dلما اس ddتفسروا م ddن ح ddضرت ddه ل ddع ّلهم ي ddسمعون م ddنه إق ً d
dعرض لddلجواب عddليهم أب ً dدا إلddى أن قddام مddلعون وجddاء فddي مddقابddل وجddهه وح ّ dلفه قddائ dالً :أو لddم تddقل إنّddي مddسيح
تّ d
السdبت؟ فdرفdع حdضرتdه رأسdه املdبارك وأجdاب:
اهلل؟ وإنّdي مdلك الdيهود؟ وإنّdي صdاحdب كdتاب وإنّdي مخ ّdرب يdوم ّd d
dسا عdن يdمني
أمdا تdرى بdأ َّن ابdن اإلنdسان قdد جdلس عdن يdمني الdقدرة والdق ّوة ،يdعني أمdا تdرى ابdن اإلنdسان جdال ً
الddقدرة والddق ّوة اإللddهيّة .والddحال أنَّddه بحسddب ال dظّاهddر لddم يddكن مddوجddو ًدا لddدى حddضرتddه شddيء أب ً dدا مddن أسddباب
الdقدرة إالّ الdقدرة الdباطdنيّة ا ّلdتي قdد أحdاطdت ب ّ
dسموات واألرض .وال أدري مdاذا أذكdر بdعد هdذا
dكل مdن فdي ال ّ
dيرا إليdذاء حdضرتdه وقdتله حdتّى ف ّdر إلdى
الdقول ،م ّdما ورد عdلى حdضرتdه ،ومdاذا صdنعوا مdعه إلdى أن تdص ّدوا أخ ً
الفلك الرابع؟
وكdذلdك مdذكdور فdي انdجيل لdوقdا بdأ َّن حdضرتdه م ّdر فdي يdوم آخdر عdلى أحdد مdن الdيهود كdان مdبتلى بdمرض الdفالdج،
dيهودي حdضرتdه عdرفdه بdالdقرائdن واسdتغاث بdه .فdأجdاب عdيسى قdائdالً – قdم
السdريdر .فdلما رأى ال
وراقً dدا عdلى ّ d d
ّ
عdن سdريdرك فdإنّdك مdغفورة خdطايdاك – فdاعdترض بdعض الdيهود ا ّلddذيdن كdانdوا حdاضdريdن فdي ذاك املdكان قdائdلني
هddل يddمكن ألحddد أن يddغفر الخddطايddا إالّ اهلل؟ فddالddتفت املddسيح إلddيهم وقddال :أ ّيddما أسهddل أن أقddول لddه قddم فddاحddمل
سdريdرك أم أقdول لdه مdغفورة خdطايdاك لdتعلموا بdأ َّن البdن اإلنdسان سdلطانًdا عdلى األرض ملdغفرة الخdطايdا– .أي
أ َّن حddضرتddه ملddا أن قddال لddذلddك الddعاجddز املddسكني قddم حً dقّا قddد غddفرت خddطايddاك ،اعddترض جddمع مddن الddيهود قddائddلني
ه ddل ي ddقدر أح ddد أن ي ddغفر ل ddلعباد غ ddير اهلل ال ddغال ddب ال ddقادر؟ ف ddال ddتفت ح ddضرت ddه إل ddيهم وق ddال :أي ddما أسه ddل ع ddندك ddم
أأقddول لهddذا املddفلوج الddعاجddز قddم وامِ d
dش أم أقddول لddه مddغفورة خddطايddاك لddتعلموا أ َّن البddن اإلنddسان سddلطانًddا عddلى
السلطنة الحقيقيّة وهذا هو اقتدار أولياء اهلل.
األرض لغفران ذنوب املذنبني .هذه هي ّ
dكرر ذكdرهdا فdي ك ّdل مdقام ومdكان ،هdو لdتطّلع عdلى تdلويdحات كdلمات
إ ّن املdقصود مdن ك ّdل هdذه الdتّفاصdيل ا ّلdتي ت ّ
أصdفياء اهلل .ل َّ
dعل الdقدم ال ي ّ
dزل ،والdقلب ال يdضطرب مdن بdعض الdعبارات ،ونdسير عdلى صdراط حdقّ يdقني بdقدم
الdيقني ،ل َّ
dعل يهdب عdلينا نdسي ُم ال ّdرضdا مdن ريdاض الَ dقبُول اإللdهيّ .ويdوصdلنا نdحن الdفانdني إلdى املdلكوت األبdديّ
مما ورد ذكره في األخبار واآليات.
ولتكون عارفًا بمعاني ّ
السلطنة وأمثالهاّ ،
dمسك بdه الdيهود والdنّصارى وكdانdوا يdعترضdون بdه
وزيdادة عdلى ذلdك ،فdليكن مdن املdعلوم املdح ّقق لdجنابdك أ َّن مdا ت ّ
dمدي هddو بddعينه مddا قddد تش dبّث بddه أصddحاب الddفرقddان فddي هddذا ال dزّمddان ،ويddعترضddون بddه عddلى
عddلى الجddمال األحّ d
نdقطة الdبيان روح مdن فdي مdلكوت األمdر فdداه .فdانdظر إلdى هdؤالء الdغافdلني ا ّلdذيdن يdقولdون الdيوم مdا قdالdه الdيهود
وهdم ال يdشعرون .فdنع َم مdا نdزّل مdن ق ُ
dبل فdي شdأنdهم ﴿ذَ ْر ُهْ dم ِفddي َ
ضِ dه ْم َيْ dل َعبُونَ﴾ .وأي ً
dضا ﴿ َلَ dع ْم ُر َك إِنَُّ dهمْ
خْ dو ِ d d
س ْك َر ِت ِه ْم َي ْع َم ُهونَ﴾.
َل ِفي َ
وملّا أشdرق غdيب األزل وسdاذج الdهويّdة ،ال ّ
dشمس املح ّdمديّdة مdن أفdق الdعلم واملdعانdي كdان مdن جdملة اعdتراضdات
عddلماء الddيهود أنَّddه لddن يddبعث نddبيّ بddعد مddوسddى :نddعم ،إنّddه مddذكddور فddي الddكتاب بddأنَّddه ال بّ dد أن تظهddر طddلعة لddتر ّوج
مّ dلته ومddذهddبه ،حdتّى يddحيط بّ d
dكل األرض شddرعddة شddريddعته املddذكddورة فddي الdتّوراة .لddذلddك يddنطق سddلطان األحddديّddة
dضالل ddة ب ddقول ddهَ ﴿ :و َقddا َلِ d
dساك ddنني ف ddي وادي ال ddبعد وال ّ d
ت أَيْ dِ dدي ِ dهمْ
dت ا ْل dيَ ُهو ُد يَ ُ dد اهللِّ َم ْ dغ ُلو َل ٌ dة ُغ َّ dل ْ
ع ddن ل ddسان أول ddئك ال ّ d

سوطَdت َ ِ
ان﴾ أي أ َّن الdيهود قdالdت أ َّن يdد اهلل مdغلولdة غّ dلت أيdديdهم ولdعنوا بdما افdتروا
َو ُلdِ dعنُوا ْ ِdب َdما َقddا ُلddوا ْ بَ ْdل يََ dداهُ َمdبْ ُ
دائما أب ًدا ﴿ َي ُد اهللَِّ َف ْوقَ أ َ ْي ِدي ِه ْم﴾.
بل إ َّن أيادي قدرته مبسوطتان ومهيمنتان
ً
ولddو أ َّن عddلماء ال dتّفسير قddد اخddتلفوا فddي شddرح أسddباب نddزول هddذه اآليddة ،إالّ أ َّنddه يddجب أن تddنظر إلddى املddقصود
السddلطان الddحقيقيّ قddد خddلق ال dطّلعة املddوسddويّddة ،وخddلع
dنص عddليه اآليddة ال إلddى مddا تddخيّله الddيهود مddن أ َّن ّ d
ا ّلddذي تّ d
عdليه ثdوب ال ّdرسdالdة ،وبdعدهdا أصdبحت يdداه مdغلولdتني وغdير قdادر عdلى إرسdال رسdول بdعد مdوسdى .والdتفت إلdى
هddذا الddقول ا ّلddذي ال مddعنى لddه ،وكddم هddو بddعيد عddن شddريddعة الddعلم واملddعرفddة .وانddظر الddيوم كddيف أ َّن جddميع هddؤالء
الdنّاس يشdتغلون بdأمdثال هdذه األقdوال املdزخdرفdة ،وقdد مdضى عdليهم أكdثر مdن ألdف سdنة وهdم يdر ّددون تdالوتdها،
ويdعترضdون عdلى الdيهود مdن حdيث ال يdشعرون .ومdا الdتفتوا ومdا أدركdوا بdأ َّن مdا يdقولdونdه سً dرّا وجه ًdرا هdو عdني
مdا يdعتقد بdه الdيهود .كdما سdمعت كdيف أنَّdهم يdقولdون إ َّن جdميع الdظّهورات قdد انتهdت ،وأبdواب ال ّdرحdمة اإللdهيّة
ق ddد انسّ d dدت .ف ddال ت ddطلع ب ddعد ذل ddك ش ddمس م ddن م ddشارق ال ddقدس امل ddعنويّ ddة ،وال تظه ddر أم ddواج م ddن بح ddر ال ddقدم
dصمدانddي ،وال يddأتddي هddيكل مddشهود مddن خddيام الddغيب الddربّddان dيّ .هddذا هddو مddبلغ إدراك هddؤالء الddهمج الdّ dرعddاع
الّ d
ألي عdقل أو إدراك أنَّ
ا ّلddذيdن اعdتقدوا بdجواز انdقطاع الdفيض الdك ّليّ وال ّdرحdمة املنبسdطة األمdر ا ّلddذي ال يdجوز ّ
السddدرة
dهمة إلخ ddماد ن ddار ّ d
يس ّ dلم ب ddان ddقطاع ddه .وق ddد ق ddام ddوا ع ddلى ال dظّلم م ddن ك dّ dل ال dنّواح ddي واألط ddراف .وب ddذل ddوا ال ّ d
بddأجddاج مddاء ال dظّنون ،وغddفلوا عddن أ َّن زجddاج الddقدرة يddحفظ سddراج األحddد ّيddة فddي حddصن حddفظه .فddيكفي هddؤالء
الdقوم ذ ّلddة أن بdقوا محdرومdني عdن أصdل املdقصود .مdحجوبdني عdن لdطيفة األمdر وجdوهdره .أل َّن مdنتهى الdفيض
اإللddهيّ ا ّلddذي ُقّ dدر لddلعباد ،هddو لddقاء اهلل وعddرفddانddه ا ّلddذي بddه وعddد الّ d
dكل وهddذا هddو نddهايddة فddيض فّ dياض الddقدم عddلى
الشddرافdة
عdباده ،وكdمال الdفضل املdطلق عdلى خdلقه ،م ّdما لdم يdرزق بdه أحdد مdن هdؤالء الdعباد ،وال تش ّdرف بdهاتdه ّ d
dات اهللَِّ َولِ َ dق ِ
وفسddروهddا حسddب أهddوائddهم كddما يddقولَ ﴿ :وا ّلddذي َ dن َdك dفَروا ِبddآيَِ d
ائdِ dه أ ُ ْو َلdِ dئكَ
الddكبرى .ومddع ذلddك أنddكروهddا ّ d
ُ
اب أَلِ ddي ٌم﴾ .وك ddذل ddك ي ddقول﴿ :ا ّلddذي َ dن يَ dظُنُّو َن أَنَّ ُ dهم ُّdم dالَ ُقddو َربِّ ِ dه ْم َوأَنَّ ُ dه ْم إِ َل dيْهِ
سوا ِمddن َّر ْ d
يَ dِ dئ ُ
حdَ dم ِتي َوأ ُ ْو َلdِ dئ َك َل ُ dه ْم َdع dذَ ٌ
َرا ِ
جُ dعونَ﴾ .وكdذلdك يdقول فdي مdوضdع آخdرَ ﴿ :قَ d
ت ِفdئَةً
dال ا ّلddذيَ dن يَdظُنُّو َن أَنَُّ dهم ُّمdالَ ُقddوا اهللِّ َكddم ِّمddن ِفdئ َ ٍة َقddلِي َل ٍة َغَ dلبَ ْ
ِ
صddالِddحا﴾ وفddي مddوضddع آخddر ﴿يُ َ dدبِّ dرُ
جddو لِ َ dقاء َربِّdِ dه فَ ْ dليَ ْع َم ْل َعdَ dمال َ d d
يرةً﴾ .وفddي مddوضddع آخddر﴿ :فَdَ dمن َكddا َن يَdْ dر ُd
َكddث َ
dات َلَ dع َّل ُكم ِبddلِ َقاء ربِّ ُ dك ْم ُتِ d
ص ُل اآليَِ d
dوق dنُونَ﴾ فجddميع هddذه اآليddات دا ّلddة عddلى ال ّ dلقاء ،بddحيث مddا لddوحddظ فddي
األ َ ْمdَ dر يُ َ dف ِّ
َ
dسامdية الdعليا
dسماويّdة حdكم أحdكم مdنها مdع ذلdك أنdكروهdا وجdعلوا أنdفسهم محdرومdني مdن هdذه ال ّdرتdبة ال ّ
الdكتب ال ّ

واملقام األعزّ األبهى.
وق ddد ذك ddر ب ddعضهم أ َّن امل ddقصود م ddن الّ d dلقاء ه ddو تجّ d dلي اهلل ف ddي ي ddوم ال ddقيام ddة .وال ddحال أنَّ ddهم ل ddو ي ddقول ddون إنَّ
املdقصود هdو التّجّ dلي الdعا ّم ،فdإ ّن هdذا التّجّ dلي مdوجdود فdي ك ّdل األشdياء كdما قdد ثdبت مdن قdبل أ َّن ك ّdل األشdياء
املج ّ dلي م ddوج ddودة والئ ddحة ف ddي
السddلطان ال ddحقيقيّ .وأ َّن آث ddار إش ddراق ش ddمس ّ d
ه ddي َمح dٌّ dل ومظه dٌ dر لتج ّ dلي ذاك ّ d
dعنوي اإللdهيّ لdيشاهdد بdأنَّdه ال يdمكن أن يdوجdد شdيء فdي
مdرايdا املdوجdودات .بdل لdو يdنظر اإلنdسان بdالdبصر امل
ّ
السddلطان ال ddحقيقيّ .ح ddيث ت ddالح ddظون أ َّن ك dّ dل امل ddمكنات واملخ ddلوق ddات ح ddاك ddية ع ddن
ال ddوج ddود ب ddغير ظ ddهور تج ّ dلي ّ d
dعنوي وبddروزه ،وتddشاهddدون أ َّن أبddواب الdّ dرضddوان اإللddهيّ مddفتوحddة فddي كdّ dل األشddياء لddورود
ظddهور ذاك ال dنّور املd
ّ
الdطّالddبني فddي مddدائddن املddعرفddة والddحكمة ،ودخddول الddواصddلني فddي حddدائddق الddعلم والddقدرة ،كddي يddشاهddدوا فddي كdلّ
حdديdقة عdرائdس املdعانdي جdالdسة فdي غdرفdات الdكلمات بdنهايdة الdزّيdنة والّ dلطافdة .إذ أ َّن أكdثر آيdات الdفرقdان دالّ
عddلى هddذا املddطلب الddروحddانddي ومِ d
حdْ dم َد ِه﴾ ،شddاه ٌ dد نddاطddقٌ بddذلddك.
سdبِّحُ ِب َd
شdي ٍْء إِالَّ ُي َ d
dشعر بddه .فddقولddهَ ﴿ :و إِن ِّمddن َd d
ّ
ِ
dص ْينَا ُه dك dتَابddا﴾ هddو بddرهddان صddادق عddليه .فddاآلن لddو يddكون املddقصود مddن لddقاء اهلل هddذه
شdي ٍْء أ َ ْd
وقddولddهَ ﴿ :و ُكdَّ dل َd d
حَ d

السdلطان عdديdم املdثال وال يdكون هdناك
التّجّ dليات لdكان جdميع الdنّاس إذًا مش ّdرفdني بdلقاء طdلعة مdن ال يdزال ذاك ّd d
داع إ ًذا للتّخصيص بالقيامة.
dصوفdيّة عdن هdذا املdقام بdالdفيض األقdدس،
ولdو يdقولdون إ َّن املdقصود هdو التّجّ dلي ال
dخاص كdما عdبّر جdمع مdن ال ّ
ّ
فdإ ّن هdذا التّجّ dلي أي ً
dضا إن يdكن فdي نdفس الdذّات فdإنّdه فdي حdضرة الdعلم مdن األزل .وعdلى فdرض الdتّصديdق
الرتبة مح ّققة في غيب ال ّذات ولم
الرتبة ،فإ ّن صدق ال ّلقاء في هذا املقام ال يصدق على أحد أل َّن هذه ّ
بهذه ّ
dقربdني فdكيف تdصل إلdيه
ّd d
يdفز بdها أح
dد.السdبيل مسdدود والdطّلب مdردود – أل َّن هdذا املdقام ال تdطير إلdيه أفdئدة امل ّ
عقول ذوي الحدود والحجبات؟
سّ dلم بddه فddي عddالddم الخddلق أعddني فddي
ولddو يddقولddون إنّddه هddو التّج ّ dلي ال dثّانddي امل ُdعبّر عddنه بddالddفيض املddق ّدس فهddذا ُم َ d
dختص بddأنddبيائddه وأولddيائddه ،إذ لddم يddكن مddوجddو ًدا فddي عddوالddم
عddالddم ظddهور األ ّول dيّة وبddروز الddبدع dيّة .وهddذا املddقام مd
ّ
dقر الج ddميع به ddذا امل ddطلب وي ddذع ddنون ل ddه .وه ddؤالء ه ddم م ddواق ddع ج ddميع
ال ddوج ddود م ddن ه ddو أع ddظم م ddنهم وأك ddبر ك ddما ي ّ d
dصفات األزلdيّة ومdظاهdر األسdماء اإللdهيّة .وهdم املdرايdا ا ّلdتي تdحكي عdنه تdما ًمdا .وك ّdل مdا هdو راجdع إلdيهم فdي
ال ّ
الddحقيقة ،فddهو راجddع إلddى حddضرة الdظّاهddر املسddتور .وال يddمكن أن تddحصل مddعرفddة املddبدأ األ ّول والddوصddول إلddيه
إالّ بdمعرفdة هdذه الdكينونdات املشdرقdة مdن شdمس الdحقيقة والdوصdول إلdيها .وإذًا مdن لdقاء هdذه األنdوار املdق ّدسdة
يdحصل لdقاء اهلل .ومdن عdلمهم يظهdر عdلم اهلل .ومdن وجdههم يdلوح وجdه اهلل .ومdن أ ّولdيّة هdذه الdجواهdر املج ّdردة
اآلخ ddر َوالd dظَّ ِ
ِ
اهd dرُ
وآخ ddريّ ddتها وظ ddاه ddريّ ddتها وب ddاط ddنيّتها ي ddثبت ع ddلى م ddن ه ddو ش ddمس ال ddحقيقة ب ddأنَّ ddه ﴿ ُهَ d dو األ َ َّو ُل َو ُ d
dصفات املdتعالdية .لهdذا ف ّ
أي ظdهور
َوا ْلdبَ ِd
اطdنُ﴾ .وكdذلdك تdثبت سdائdر األسdماء الdعالdية وال ّ
dكل نdفس صdارت فdي ّ
مddوفّddق ًة وفddائddزةً بهddذه األنddوار املddضيئة املddمتنعة ،والّ d
dشموس املشddرقddة الdالّئddحة ،فddهي فddائddزة بddلقاء اهلل وواردةٌ فddي
يتيسddر ألح ddد إالّ ف ddي ال ddقيام ddة ،ا ّلddتي ه ddي ن ddفس اهلل بمظه ddره
ّd
م ddدي ddنة ال ddحياة األب ddد ّي ddة ال ddباق ddية .وه ddذا ال ّ dلقاء ال
الك ّليّ.
شdروا بdذلdك الdيوم.
وهdذا هdو مdعنى الdقيامdة املdذكdورة واملسdطورة فdي ك ّdل الdكتب وا ّلdتي بdها ُوعdد جdميع الdنّاس وبُ ِّd d
فddانddظر اآلن هddل يُ dتَص ّور يddوم أع dزّ مddن هddذا الddيوم وأكddبر مddنه وأعddظم ،ح dتّى يddسمح اإلنddسان لddنفسه بddأن يddفلت
مddن يddده مddثل هddذا الddيوم ،ويحddرم نddفسه مddن فddيوضddات هddذا الddيوم الddجاريddة مddن قddبل الdّ dرحddمن كddأمddطار الdّ dربddيع؟
وبdعد أن قdام الّ dدلdيل بdتمامdه عdلى أنَّdه ال يdوجdد يdوم أعdظم مdن هdذا الdيوم ،وال أعdزّ مdن هdذا األمdر ،كdيف يdجوز
إلنddسان أن يحddرم نddفسه مddن فddضل كهddذا الddفضل األكddبر بddكلمات املddتو ّهddمني وال dظّانّddني .وفddضالً عddن كdّ dل هddذه
ألي ع ddارف ع ddنها ،أم ddا س ddمعوا ال dّ dرواي ddة
ألي ع ddاق ddل م ddنها ،وال مه ddرب ّ
dفر ّ
الّ d dدالئ ddل امل ddحكمة امل ddتقنة ا ّلdd dتي ال م ّ d
فسdر أئdمة الهdدى واألنdوار ا ّلdتي ال تdطفى اآليdة
املdشهورة ا ّلdتي تdقول" :إذا قdام الdقائdم قdامdت الdقيامdة" .وكdذلdك ّd d
ه ْdل َيdنظُ ُرو َن إِالَّ أَن َيdأ ْ ِتَ dي ُه ُم اهللُّ ِdفdي ظُ َل ٍل ِّمَ dن ا ْلَ dغ َمام ِ﴾ بdأنَّdها تdشير إلdى حdضرة الdقائdم وظdهوره مdع
الdكريdمةdَ ﴿ :
أ َّن القوم يعتبرونها من األمورات املحدثة في يوم القيامة واملس ّلم بها عندهم.
dسمع عddن كddلمات هddؤالء املddردوديddن .فddإنّddك لddو تddسير
فddيا أيّddها األخ أدرك إ ًذا مddعنى الddقيامddة واعddرفddه ،وط ِّهddر الّ d
قdليالً فdي عdوالdم االنdقطاع لتشهdد بdأنَّdه ال يُdتص ّور يdو ٌم أعdظم مdن هdذا الdيوم ،وال قdيامdة أكdبر مdن هdذه الdقيامdة.
وإ ّن عdمالً واحً dدا فdي هdذا الdيوم يdعادل بdأعdمال مdائdة ألdف سdنة .بdل أسdتغفر اهلل عdن هdذا التّحdديdد ،أل َّن عdمل
ع مddا أدركddوا ومddا َعdَ dرفddوا مddعنى الddقيامddة
هddذا الddيوم مddق ّدس عddن الجddزاء املحddدود .وحddيث أ َّن هddؤالء الddهمجَ الddرعddا َ

وال لdقاء اهلل ،لهdذا غdدوا مdحجوبdني عdن فdيضه بdامل ّdرة ،مdع أ َّن املdقصود مdن الdعلم وتح ّdمل مdش ّقاتdه هdو الdوصdول
إل ddى ه ddذا امل ddقام وم ddعرف ddته .م ddع ذل ddك فج ddميعهم م ddشغول ddون ب ddال ddعلوم ال dظّاه ddرة ب ddحيث ال ي ddنف ّكون ع ddنها لح ddظة.
وغّ d
dحا مddن يّ dم الddعلم اإللddهيّ ،ومddا فddازوا بddقطرة
dضوا الdطّرف عddن جddوهddر الddعلم واملddعلوم ،كddأنَّddهم مddا تجdّ dرعddوا رشً d
الرحماني.
من سحاب الفيض ّ
فddانddظر اآلن ،هddل إذا لddم يddدرك أحddد فddيض الّ dلقاء فddي يddوم ظddهور الddحقّ  ،وال يddعرف مddظاهddر الddحقّ  ،هddل يddصدق
عdليه صdفة الdعالِdم حdتّى ولdو كdان لdه ألdف سdنة فdي الdتّحصيل ،وأحdاط بجdميع الdعلوم املحdدودة الdظّاهdرة؟ كdالّ
dفس عddلى حddرف واحddد مddن
– ألنَّddه مddعلوم بddالddبداهddة أنَّddه ال يddصدق فddي ح ّ dقه صddفة الddعلم .ولddكن إذا لddم ت dطّلع نٌ d
الشddرافddة الddكبرى ،فddال بddد أنَّddها مddحسوبddة مddن الddعلماء الddربّddان dيّني ،ألنَّddها قddد فddازت بddالddغايddة
الddعلم ،وفddازت بهddذه ّ d
القصوى من العلم ،وبلغت نهاية منتهاه.
dضا ه ddي م ddن ع ddالئ ddم ال dظّهور ك ddما ي ّ d
وه ddذه ال dّ dرت ddبة أي ً d
dتفضل وي ddقول" :ي ddجعل أع ddالك ddم أس ddفلكم" .وك ddما ق ddال ف ddي
ض ِعفُوا ِف ddي األ َ ْر ِ
اسd dت ُ ْ
ني﴾ .وق ddد
ال ddفرق ddانَ ﴿ :ونُ ِ dري ُ dد أَن نَّ dُ dم َّن َعَ d dلى ا ّل ddذي َ dن ْ d
dج َع َل ُه ُم ا ْلَ d dوا ِر ِثَ d d
dج َع َل ُه ْم أ َ ِئ dَّ dم ًة َونَ ْ d
ض َونَ ْ d
dتقروا فddي أسddفل أراضddي الجهddل ،وانddمحت أسddماؤهddم
dظرا إلعddراضddهم قddد اسّ d
شddوهddد الddيوم ،كddم مddن الddعلماء نً d
dظرا إلقdبالdهم قdد ارتdقوا إلdى أعdلى أفdق الdعلم ،وأثdبتت أسdماؤهdم
مdن دفdتر الdعالdني والdعلماء ،وكdم مdن الdج ّهال ن ً
ت َو ِdعdن َدهُ أ ُ ُّم ا ْل ِdكت َ ِ
فdي ألdواح الdعلم بdقلم الdقدرة .كdذلdك ﴿يَ ْdم ُحو اهللُّ َمdا يَ َ
اب﴾ ولهdذا قdالdوا) :طdلب الّ dدلdيل
dشاء َويُdث ْ ِب ُ
عddند حddصول املddدلddول قddبيح .واالشddتغال بddالddعلم بddعد الddوصddول إلddى املddعلوم مddذمddوم( .قddل يddا أهddل األرض هddذا
ويبشddركddم بسddراج اهلل ويddذ ّكddركddم بddاألمddر ا ّلddذي كddان عddن أفddق الddقدس فddي
ّd
dاري ،يddركddض فddي بdّ dريّddة الdّ dروح،
فddتى نّ d
بالستر مشهو ًدا.
شطر العراق تحت حجبات النّور
ّ
dتفرج ع ddلى أرض امل ddعرف ddة امل ddبسوط ddة ف ddيه،
ف ddيا ح ddبيبي إنّ ddك ل ddو ت ddطير ق ddليالً ف ddي س ddماوات م ddعان ddي ال ddفرق ddان ،وت ّ d
لddينفتح عddلى وجddهك كddثير مddن أبddواب الddعلوم ،وتddوقddن بddأ ّن جddميع هddذه األمddور ا ّلddتي تddمنع الddعبا َد فddي هddذا الddيوم
عddن الddورود إلddى شddاط hالبحddر األزل dيّ ،هddي ا ّلddتي بddعينها فddي ظddهور نddقطة الddفرقddان :قddد مddنعت أيً d
dضا أه dلَ
ذلddك الddعصر عddن اإلقddرار بddتلك الّ d
dشمس ،واإلذعddان لddها .وكddذلddك ت dطّلع عddلى أسddرار الdّ dرجddعة والddبعث ،وتسddتقرّ
في أعلى غرف اليقني واالطمئنان.
فdانdظر مdن جdملة ذلdك أ َّن جdم ًعا مdن الdجاحdديdن لdذلdك الجdمال عdديdم املdثال ،واملحdرومdني مdن الdكعبة الdباقdية ،قdد
س ٍ
dول حdتّى يَdأ ْ ِتdيَنَا
عdرضdوا عdلى مح ّdمد ذات يdوم عdلى سdبيل االسdتهزاء قdائdلني﴿ :إِ َّن اهللَّ َع ِهَ dد إِ َلdيْنَا أَالَّ نُdؤ ِْمَ dن لِ َdر ُd d
ِبُ dق ْربَ ٍ
ار﴾ يdعني أ َّن اهلل عهdد إلdينا أال نdؤمdن لdرسdول مdا لdم يظهdر معجdزة هdابdيل وقdابdيل ،أي يdقدم
dان تَdأ ْ ُكُ dل ُه الdن َّ ُ
dسماء فتحddرقddه ،كddما سddمعتم عddن حddكايddة هddابddيل ،ومdّ dما هddو مddذكddور فddي الddكتب.
قddربddانًddا تddنزل عddليه ال dنّار مddن الّ d
صِ d
سdٌ dل ِّمddن َق dبْلِي ِبddا ْل dبَيِّن َ ِ
ني﴾.
ه ْ dم إِن ُكddنت ُ ْم َ d d
ات َو ِبddا ّلddذي ُق ْ dلت ُ ْم فَddلِ َم َق dت َ ْلت ُ ُمو ُd
جddاء ُdك ْ dم ُر ُ d
فddأجddابddهم حddضرتddه ﴿ َق ْ dد َd
dاد ِق َ d
ومضمونها أ َّن حضرته قال لهم لقد جاءكم من قبلي رسل من عند اهلل بالبيّنات الظّاهرات وبا ّلذي تطلبونه،
فdلِ َم قdتلتم رسdل اهلل هdؤالء إن كdنتم صdادقdني .فdأنdصفوا اآلن :مdتى كdان هdؤالء الdعباد ا ّلdذيdن كdانdوا فdي عdصر
مح ّdمد وعهdده بحسdب الdظّاهdر مdوجdوديdن فdي عهdد آدم أو األنdبياء اآلخdريdن ،مdع أنَّdه كdان هdناك فdاصdلة آالف
dصدق مح ّdمد إلdى أهdل زمdانdه قdتل هdابdيل أو
dسنني بdني عهdد آدم وذاك الdزّمdان؟ فdمع ذلdك لَِ dم نسdب جdوهdر ال ّ
ال ّ
dفر مdن أن تنسdب إلdى حdضرتdه والdعياذ بdاهلل الdكذب ،أو الdكالم الّ dلغو ،أو تdقول بdأنَّ
األنdبياء اآلخdريdن؟ إنّdه ال م ّ

هdؤالء األشdقياء كdانdوا هdم نdفس أولdئك األشdقياء ا ّلdذيdن كdانdوا يdعارضdون األنdبياء واملdرسdلني فdي ك ّdل عdصر إلdى
أخيرا واستشهدوا جمي ًعا.
أن قتلوهم
ً
dهاب مddن مddصر الdّ dرحddمن ،وتddبلغ الdّ dروح
dمر عddليك طddيب نddسيم الddعرفddان الّ d
تddف ّكر وتddم ّعن فddي هddذا الddبيان ،كddي يّ d
بddمليح بddيان املddحبوب إلddى حddديddقة الddعرفddان .إذ إ َّن الddغافddلني مddن ال dنّاس مل ّdا لddم يddدركddوا مddعانddي هddذه الddبيانddات
dلسؤال حسdب زعdمهم ،كdانdوا ينسdبون إلdى تdلك الdجواهdر جdواهdر
الdبالdغة الdكامdلة ،ولdم يجdدوا الdجواب مdطابً dقا ل ّ
العلم والعقل – الجهل والجنون.
سdتَفْ ِت ُحونَ
وكdذلdك يdقول حdضرة الdرسdول فdي آيdة أخdرى ،فdي مdقام الdتّعريdض بdأهdل زمdانdه ﴿ َو َكddانُdوا ْ ِمddن َقdبْ ُل َي ْ d
جddاء ُهddم َّم ddا َعddرفُ ddوا ْ َdك dفَروا ْ ِب dِ dه فَ َ dل ْعن َ ُة اهللَّ َdع َ dلى ا ْل َ dك ِ
افِ d dري dنَ﴾ أي أ َّن ه ddؤالء ال ddقوم ك ddان ddوا
َdع َ dلى ا ّلddذي َ dن َdك dفَ ُروا ْ فَ َ dل َّما َ d
ُ
َ
يdقاتdلون الdكفّار ويdحاربdونdهم فdي سdبيل اهلل ،ويdطلبون الdفتح عdليهم لdنصرة أمdر اهلل ،فdلما جdاءهdم ا ّلdذي عdرفdوه
dتضمن هddذا املddعنى :وهddو أ َّن ال dنّاس
كddفروا بddه فddلعنة اهلل عddلى الddكافddريddن .فddانddظر اآلن كddيف أ َّن هddذه اآليddة تd
ّ
dسابdقني ،يdحاربdون ويdجادلdون
ا ّلdذيdن كdانdوا فdي زمdان حdضرتdه ،هdم عdني الdنّاس ا ّلdذيdن كdانdوا فdي عهdد األنdبياء ال ّ
الشddريddعة ،وتddبليغ أمddر اهلل .والddحال أ َّن ال dنّاس ا ّلddذيddن كddانddوا فddي عهddد عddيسى ومddوسddى ،هddم غddير
لddترويddج تddلك ّ d
ا ّلddذي ddن ك ddان ddوا ف ddي عه ddد مح dّ dمد .وف ddضالً ع ddن ذل ddك ف ddإ ّن ال ّ d
dشخصني ال ّ dلذي ddن ع ddرف ddوه ddما م ddن ق ddبل ،ك ddان ddا م ddوس ddى
صddاحddب ال dتّوراة ،وعddيسى صddاحddب اإلنddجيل .مddع ذلddك لِ َ dم يddقول حddضرة محdّ dمد مل ّddا أن جddاءهddم مddا عddرفddوه أي
ا ّلddذي ه ddو ع ddيسى أو م ddوس ddى ك ddفروا ب ddه؟ والح ddل أ َّن مح dّ dم ًدا ك ddان م ddوس ddو ًم ddا بحس ddب ال dظّاه ddر ب ddاس ddم آخ ddر ه ddو
مح ّdمد ،وظهdر مdن مdديdنة أخdرى ،وجdاء بdلغة أخdرى ،وشdرع آخdر ،فdمع ذلdك كdيف يdمكن إثdبات حdكم هdذه اآليdة
وإدراك معناها؟.
dصراحdة ،وا ّلdذي مdا فdهمه أحdد
إذن فdإدراك اآلن حdكم ال ّdرجdوع ا ّلdذي نdزّل فdي نdفس الdفرقdان بdتلك الّ dدرجdة مdن ال ّ
إلddى الddيوم .واآلن فddماذا تddقول؟ لddو تddقول إ َّن محdّ dم ًدا كddان رجddعة األنddبياء األ ّولddني كddما هddو مسddتفاد مddن اآليddة،
dضا هdم رجdعة أصdحاب األنdبياء األ ّولdني ،حdيث إ َّن رجdعة عdباد الdقبل واضdحة والئdحة أي ً
فdكذلdك أصdحابdه أي ً
dضا
dحجة الddكبرى .إذًا
مddن اآليddات املddذكddورة .ولddو يddنكرون ذلddك يddكونddون قddائddلني بddخالف حddكم الddكتاب ا ّلddذي هddو الّ d
فdأدرك أنdت عdلى هdذا املdنوال حdكم ال ّdرجdع والdبعث والحشdر ا ّلddذي كdان فdي أيّdام ظdهور مdظاهdر الdهويّdة ،حdتّى
dصاف ddية امل ddنيرة ،وت ddزي ddل غ ddبار الجه ddل ،وتُط ِهd dرّ
ت ddرى ب ddعينيّ رأس ddك رج ddوع األرواح امل ddق ّدس ddة ف ddي األج ddساد ال ّ d
الdنّفس الdظّلمانdيّة بdماء ال ّdرحdمة املdتدفّdق مdن الdعلم ال ّdرحdمانdي ،ل َّ
dعل تdميّز سdبيل صdبح الهdدايdة مdن لdيل ال ّ
dضاللdة
السبحان.
بسراجه النّورانيّ،
الرحمن وهداية ّ
وتفرق بينهما بق ّوة ّ
ّ
ولddيكن فddي عddلم جddنابddك عddالوة عddلى مddا ذكddر أ َّن الddحامddلني ألمddانddة حddضرة األحddديّddة ا ّلddذيddن يظهddرون فddي الddعوالddم
املdلكيّة بdحكم جdديdد وأمdر بdديdع ،ملّا كdانdت هdذه األطdيار – أطdيار الdعرش الdباقdي – يdنزلdون مdن سdماء املdشيئة
اإللddهيّة ،ويddقومddون جddمي ًعا عddلى األمddر املddبرم الdّ dربّddانdيّ ،لهddذا هddم فddي حddكم نddفس واحddدة ،وذات واحddدة .إذ إنَّ
الج ddميع يش ddرب ddون م ddن ك ddأس امل ddحبّة اإلل ddهيّة ،ويُ ddرزق ddون م ddن أث ddمار شج ddرة الd dتّوح ddيد .ومل ddظاه ddر ال ddحقّ ه ddؤالء
dقرران ،أ ّولddهما مddقام صddرف التّجddريddد وجddوهddر الdتّفريddد ،وفddي هddذا املddقام لddو تddدعddو الّ d
dكل بddاسddم واحddد
مddقامddان مّ d
سddلِ ِه﴾ ألنَّddهم جddمي ًعا يddدعddون
حdٍ dد ِّمddن ُّر ُ d
dني أ َ َd
وتddصفهم بddوصddف واحddد فddال بddأس فddي ذلddك ،كddما يddقول﴿ :الَ نُdفَ ِّرقُ بََ ْ d
ويبشddرونddهم بddكوثddر الddفيض والddفضل ا ّلddذي ال يddتناهddى ،وك ّ dلهم فddائddزون بخddلعة ال dنّبوة،
ّd
ال dنّاس إلddى تddوحddيد اهلل،

ومفتخ ddرون ب ddرداء امل ddكرم ddة .وله ddذا ي ddقول مح dّ dمد ن ddقطة ال ddفرق ddان" :أ ّمddا ال dنّبيون ف ddأن ddا" وك ddذل ddك ي ddقول" :إنّ ddي آدم
األ ّول ونddوح ومddوسddى وعddيسى" .وكddما نddطقت ال dطّلعة الddعلو ّيddة بهddذا املddضمون ،وظهddرت مddن مddجاري الddبيانddات
األزلّ dية ،ومddخازن الddآللddيء الddعلم ّية ،أمُ d
dثال هddذه الddبيانddات املddشعرة بddتوحddيد مddواقddع التّجddريddد مdّ dما هddو مddد ّون فddي
الddكتب .وهddذه الdطّلعات هddم مddواقddع الddحكم ومddطالddع األمddر .وهddذا األمddر مddق ّدس عddن حddجبات الddكثرة وعddوارض
احَ dدةٌ ﴾ ومل ّdا كddان األمddر واح ً dدا فddال ب ّ dد أن يddكون مddظاهddر األمddر أيً d
dضا
ال dتّع ّدد ولهddذا يddقولَ ﴿ :و َمddا أ َ ْمdُ dرنَddا إِ َّال َو ِd
واحً dدا .وكdذلdك نdطق أئdمة الّ dديdن ،وسdرج الdيقني فdي الّ dديdن اإلسdالمdيّ – قdالdوا :أ ّولdنا مح ّdمد ،وآخdرنdا مح ّdمد،
محمد.
وأوسطنا
ّ
وخ ddالص ddة ال ddقول إ َّن م ddن امل ddعلوم وامل ddح ّقق ل ddجناب ddك ،أ َّن ج ddميع األن ddبياء ه ddم ه ddياك ddل أم ddر اهلل ا ّلddذي ddن ظه ddروا ف ddي
أقdمصة مdختلفة .وإذا مdا نdظرت إلdيهم بdنظر لdطيف لdتراهdم جdمي ًعا سdاكdنني فdي رضdوان واحdد ،وطdائdريdن فdي
هdواء واحdد ،وجdالسdني عdلى بdساط واحdد ،ونdاطdقني بdكالم واحdد ،وآمdريdن بdأمdر واحdد .وهdذا هdو اتّdحاد جdواهdر
الddوجddود والّ d
dشموس غddير املحddدودة واملddعدودة .فddإذًا لddو يddقول أحddد مddن هddذه املddظاهddر الddقدسdيّة ،إنّddي رجddعة كdلّ
dسابddق .وإذا كddان قddد ثddبت
األنddبياء فddهو صddادق .وكddذلddك يddثبت فddي كdّ dل ظddهور الحddق صddدق رجddوع ال dظّهور الّ d
رجdوع األنdبياء وفً dقا لdآليdات وطdب ًقا لdألخdبار ،كdذلdك يdثبت ويdتح ّقق رجdوع األولdياء أي ً
dضا .وهdذا ال ّdرجdوع أظهdر
السddالم ،وإنّdه ملdا أن
dوحdا عdليه ّ d
مdن أن يdحتاج إلdى أي دلdيل أو بdرهdان .فdانdظروا مdثالً إ َّن مdن جdملة األنdبياء ن ً d
بddعث بddال dنّبوة وقddام عddلى األمddر بddقيام إلddهيّ ،أصddبح كdّ dل مddن آمddن بddه وأذعddن ألمddره فddي الddحقيقة مشdّ dرفًddا بddحياة
وروحdا جdديdدة ،إذ إنَّdه قdبل اإليdمان بdاهلل واإلذعdان ملظهdر
ًd
جdديdدة .ويdصدق فdي حّ dقه أنّdه قdد مdنح حdياة جdديdدة
ن ddفسه ،ك ddان ع ddنده ك ddمال الd dتّع ّلق ب ddاألم ddوال واألس ddباب امل ddتع ّلقة ب ddالّ d dدن ddيا م ddن ق ddبيل األزواج واألوالد والd dطّعام
والشdراب وأمdثالdها بdدرجdة أنَّdه كdان يdقضي الّ dليل والdنّهار فdي الdحصول عdلى الdزّخdارف الّ dدنdيويّdة ،واسdتجماع
ّd d
dجة
dهمة ف ddي اق ddتناء األش ddياء ال ddفان ddية .وع ddالوة ع ddلى م ddا ذك ddر ف ddإنّ ddه ق ddبل ال ddورود ع ddلى ل ّ d
ال ّ dلهو وال dتّرف ،وي ddبذل ال ّ d
اإليddمان ،كddان راس ً d
خا فddي حddدود اآلبddاء واألجddداد ،وثddاب dتًا فddي اتّddباع آدابddهم وشddرائddعهم ،عddلى شddأن لddو كddان
يdحكم عdليه بdالdقتل ،ربّdما كdان يdرضdى بdه ،وال يdقبل تdغيير حdرف مdن األمdور الdتّقليديّdة ا ّلdتي كdانdت مdوجdودة بdني
قومه .وذلك كما صاح القوم ك ّلهم بنداء ﴿إِنَّا َو َج ْدنَا آبَاءنَا َع َلى أ ُ َّم ٍة َو إِنَّا َع َلى آثَا ِر ِهم ُّم ْقت َ ُدونَ﴾.
ع ddلى أ َّن ه ddؤالء ال ddقوم م ddع ت ddق ّيده ddم به ddذه ال ddحجبات املح ddدودة ،والح ddدودات امل ddذك ddورة ،ف ddإنّ ddهم بمج dّ dرد م ddا ك ddان ddوا
السdبحان ،كdانdوا يdنقلبون بdامل ّdرة بdحيث أنَّdهم
يتج ّdرعdون صهdباء اإليdمان مdن كdأس اإليdقان مdن أيdادي مdظاهdر ّ d d
ك ddان ddوا ي ddنقطعون ع ddن األزواج ،واألوالد واألم ddوال ،وامل ddتاع ،واألرواح واإلي ddمان .ب ddل ع ddن ك dّ dل م ddا س ddوى اهلل.
وتddأخddذهddم غddلبات الّ d
dصمدانddي عddلى شddأن مddا كddانddوا يddقيمون لddل ّدنddيا ومddا فddيها
dشوق اإللddهيّ ،وجddذبddات الdذّوق الّ d
وز ًنddا .فهddل ال يddنطبق عddلى هddؤالء حddكم خddلق جddديddد ورجddوع جddديddد؟ ألddم يddشاهddد أ َّن هddذه ال dنّفوس قddبل الddفوز
بddالddعنايddة الddبديddعة الجddديddدة اإللddهيّة ،كddانddت تddحافddظ عddلى روحddها ونddفسها مddن مddوارد الهddالك بddمائddة ألddف حddيلة
dفرون فdي املdثل خdوفًdا مdن ثdعلب؟ ولdكن بdعد أن
وتdدبdير؟ بdحيث أنَّdهم كdانdوا يdحترزون مdن اإلصdابdة بdشوكdة ،وي ّ
نdالdوا شdرف الdفوز األكdبر ،والdعنايdة الdعظمى ،كdانdوا يdنفقون فdي سdبيل املdحبوب أرواحdهم ب ّ
dكل ارتdياح ،حdتّى
ولdو يdكون لdلواحdد مdنهم مdائdة ألdف روح ،لdو اسdتطاعdوا إلdى ذلdك سdبيالً .بdل إ َّن نdفوسdهم املdق ّدسdة كdانdت تdتمنّى
الddخالص مddن قddفص الجسddد ،وكddان الddفرد الddواحddد مddن هddؤالء الddجنود يddواجddه قddو ًمddا ويddقاتddلهم ،مddع ذلddك لddو تddكون
هddذه الdنّفوس هddي عddني الdنّفوس األولddى ،كddيف يظهddر مddنها أمddثال هddذه األمddورات ،املddخالddفة لddلعادات البشddر ّيddة،
واملنافية لألهواء الجسمان ّية؟.

والdخالصdة إ َّن هdذا املdطلب واضdح .إذ بdدون حdصول الdتّغيير والdتّبديdل اإللdهيّ ،يdكون مdن املdحال ظdهور مdثل
dأي وج ddه م ddن ال ddوج ddوه ب ddآث ddاره ddم
ه ddذه اآلث ddار واألف ddعال م ddنهم ،وب ddروزه ddا ف ddي ع ddال ddم ال ddكون م dّ dما ل ddيس ل ddه ش ddبيه ب ّ d
وأفdعالdهم األولdى ،حdيث كdان يdتب ّدل اضdطرابdهم بdاالطdمئنان ،ويdتغ ّير ظdنُّهم بdالdيقني ،ويdنقلب خdوفdهم إلdى جdرأه
وشجاعة .هذا هو شأن اإلكسير اإللهيّ ،ا ّلذي يُق ِّلب العباد في لحظة واحدة.
م ddثالً ان ddظروا إل ddى م ddادة ال dنّحاس ،إنّ ddها ل ddو ت ddحفظ ف ddي منج ddمها م ddدة س ddبعني س ddنة م ddن غ ddير أن تتج dّ dمد ف ddإنّ ddها
تddصل إلddى رتddبة ال dذّهddب ،ولddو أ َّن الddبعض يddعتقد أ َّن نddفس ال dنّحاس هddو ذهddب اسddتولddى عddليه املddرض مddن تddأثddير
الجمودة عليه فلم يبلغ إلى رتبته ال ّذات ّية.
أي ح ddال يس ddتطيع اإلك ddسير ال ddكام ddل ت ddحوي ddل م ddادة ال dنّحاس إل ddى ذه ddب ف ddي آن واح ddد،
وال ddخالص ddة إنّ ddه ع ddلى ّ
السdبعني سdنة فdي لحdظة واحdدة .فهdل يdمكن أن يdقال بdعدئdذ أ َّن ذاك الdذّهdب مdا زال
ويdقدر عdلى طdيّ مdنازل ّ d d
dصفات الdذّهdبيّة
dحاسdا؟ وأنَّdه لdم يdبلغ رتdبة الdذّهdب مdع أ َّن هdناك ِdمdح ًكّا مdوجdو ًدا يdمكنه أن يّ dعني وي ّ d d d
بdع ُد ن ًd d
dوضdح ال ّ
الصفات النّحاسيّة؟
من ّ
وهddكذا حddال هddؤالء ال dنّفوس ،فddإنّddهم بddفضل اإلكddسير اإللddهيّ يddطوون الddعالddم ال dتّرابddي فddي آن واحddد ويddدخddلون
فdي الdعوالdم الdقدسّ dية .وبخdطوة واحdدة يdنتقلون مdن املdكان املحdدود ،ويdصلون إلdى الdعالdم اإللdهيّ املdنزّه عdن
صdل مdغرب الجهdل
املdكان والحdدود .فdيجب بdذل الجهdد حdتّى تdفوز بهdذا اإلكdسير ا ّلddذي فdي لحdظة واحdدة ُيَ dو ّ d d d
dصبح ال dنّوران dيّ ،ويهddدي الddهائddمني فddي بddيداء ال dظّ ّن إلddى
إلddى مشddرق الddعلم ،ويddب ّدل ظddلمة ال ّ dليل ال dظّلمان dيّ بddالّ d
مdعني الdقرب والdيقني ،ويdدخdل الdهياكdل الdفانdية فdي الdجنّة الdباقdية .فdاآلن لdو يdصدق فdي حdقّ هdذا الdذّهdب حdكم
الdنّحاس لdيصدق أي ً
dضا فdي حdقّ هdؤالء الdعباد ويdتح ّقق فdيهم حdكم أنَّdهم هdم هdم نdفس أولdئك الdعباد قdبل الdفوز
باإليمان.
فdانdظر يdا أخdي كdيف أ َّن أسdرار الخdلق الجdديdد وال ّdرجdوع والdبعث هdي ظdاهdرة بdغير حdجاب ،والئdحة بdال نdقاب
م ddن ه ddذه ال ddبيان ddات ال ّ d
dشاف ddية ال ddكاف ddية ال ddواف ddية .وإن ش ddاء اهلل ب ddفضل ال dتّأي ddيدات ال ddغيب ّية تخ ddلع ع ddن ج ddسمك
الرثيثة ،وتفتخر بارتدائك الخلع الجديدة الباقية.
ونفسك الثّياب ّ
لهdذا ف ّ
أي ظdهور الحdق ،وشdربdوا زالل املdعرفdة مdن جdمال
dكل ا ّلddذيdن سdبقوا بdاإليdمان ك ّdل مdن عdلى األرض فdي ّ
األحdديّdة ،وارتdقوا إلdى أعdلى مdعارج اإليdمان واإليdقان واالنdقطاع ،فdهؤالء يdكون لdهم حdكم رجdوع األنdفس ا ّلdذيdن
dسابddق ،ويddنطبق عddلى هddؤالء األصddحاب فddي ال dظّهور ال dالّحddق حddكم رجddعة
فddازوا بهddذه املddراتddب فddي الddظهور الّ d
dسابdق
dسابdق اس ًdما ورس ًdما وفdعالً وقdوالً وأم ًdرا ،أل َّن مdا ظهdر مdن أولdئك الdعباد فdي العهdد ال ّ
أصdحاب الdظّهور ال ّ
هdو بdعينه قdد ظهdر والح مdن هdؤالء الdعباد فdي العهdد الdالّحdق .خdذوا مdثالً الdورد ،لdو أنَّdه يdطلع مdن شجdرة فdي
شddرق األرض ،ويddطلع أيً d
dضا مddن شجddرة أخddرى فddي مddغربddها فddإنّddه يddكون ور ًدا فddي الddحا َلddني ،أل َّن االعddتبار فddي
dوج ً dها إلddى حddدودات غddصن ّ
dوج ً dها إلddى الdّ dرائddحة والddعطر
الشجddرة وهddيئته ،بddل يddكون مd ّ d
هddذه الddحالddة ال يddكون مd ّ d
الظّاهرين من كليهما.

إذًا ط ِّهddر ال dنّظر ون dزِّه ddه ع ddن الح ddدودات ال dظّاه ddرة ح dتّى ت ddرى الج ddميع ب ddاس ddم واح ddد ورس ddم واح ddد وذات واح ddدة
وح ddقيقة واح ddدة .وت ddدرك أي ً d
dضا أس ddرار رج ddوع ال ddكلمات ف ddي الح ddروف ddات ال dنّازل ddة .ت ddأ ّم ddل ق ddليالً ف ddي األص ddحاب
ا ّلddذيdن كdانdوا فdي عهdد نdقطة الdفرقdان ،وكdيف أنَّdهم بdالdنّفحات الdقدسّ dية مdن الdحضرة املح ّdمد ّيdة صdاروا مdنزّهdني
وم ddق ّدس ddني وم ddنقطعني ع ddن ج ddميع ال ّ d
dشؤون ddات البش ddريّ ddة واملش ddتهيات ال dنّفسيّة ،وف ddائ ddزي ddن ق ddبل ك dّ dل أه ddل األرض
ج ddمي ًعا بش ddرف الّ d dلقاء ،ا ّل ddذي ه ddو ع ddني ل ddقاء اهلل ،وم ddنقطعني ع ddن ك dّ dل م ddا س ddواه .وك ddيف أنَّ ddهم ك ddان ddوا ي ddنفقون
dدي ذلddك املظهddر – مظهddر ذي الddجالل كddما عddرفddت وسddمعت .واآلن فddاشهddد نddفس ذاك ال dثّبوت
أرواحddهم بddني يّ d
وال ّdرسdوخ واالنdقطاع ،فdإنّdه بdعينه قdد رجdع فdي أصdحاب نdقطة الdبيان ،كdما شdاهdدت كdيف أ َّن هdؤالء األصdحاب
رب األرباب.
قد رفعوا علم االنقطاع على رفرف االمتناع ببدائع وجود ّ
وخdالصdة الdقول إ َّن هdذه األنdوار قdد ظهdرت مdن مdصباح واحdد ،وهdذه األثdمار قdد أتdت مdن شجdرة واحdدة ،فdال
فdرق مdلحوظ بdينهم فdي الdحقيقة وال تdغيير مdشهود .ك ّdل ذلdك مdن فdضل اهلل يdؤتdيه مdن يdشاء مdن خdلقه .ولdنحترز
إن شdd dاء اهلل عdd dن أرض ال d dنّفي ،ونdd dتقدم إلdd dى بحdd dر اإلثdd dبات  ،ح d dتّى نdd dشاهdd dد بdd dبص ٍر مdd dق ّدس عdd dن الdd dعناصdd dر
واألضddداد الddعوالddم اإللddهيّة ،مddن عddوالddم الجddمع والddفرق ،وال dتّوحddيد وال dتّفريddق ،والتّحddديddد والتّجddريddد ،ونddطير إلddى
أعلى أفق القرب والقدس ملعاني كلمات الحضرة اإللهيّة.
إذًا قddد أصddبح مddعلو ًمddا مddن هddذه الddبيانddات بddأنَّddه لddو تظهddر طddلعة مddن الdطّلعات اإللddهيّة ،فddي اآلخddر ا ّلddذي ال آخddر
لddه ،وتddقوم عddلى أمddر قddام بddه طddلعة فddي األ ّول ا ّلddذي ال أول لddه ،فddإنّddه فddي هddذا الddحني يddصدق عddلى طddلعة اآلخddر
حdكم طdلعة األ ّول .أل َّن طdلعة اآلخdر ا ّلddذي ال آخdر لdه قdد قdامdت بdنفس األمdر ا ّلddذي قdام بdه طdلعة األ ّول ا ّلddذي ال
أ ّول لddه .ولهddذا فddإن نddقطة الddبيان روح مddا سddواه فddداه قddد شdبّه شddموس األحddد ّيddة بddالّ d
dشمس ،ولddو أنّddها تddطلع مddن
األ ّول ا ّلddذي ال أ ّول ل ddه إل ddى اآلخ ddر ا ّلddذي ال آخ ddر ل ddه ،ف ddإنّ ddما ه ddي ه ddي ت ddلك ال ّ d
dشمس .واآلن ل ddو ي ddقال ب ddأ َّن ه ddذه
dشمس األول dيّة ف ddهو ص ddحيح .ول ddو ي ddقال ع ddنها ب ddأنَّ ddها رج ddوع ت ddلك ال ّ d
dشمس ه ddي ه ddي ال ّ d
ال ّ d
dشمس ف ddهو ص ddحيح
أي ً
dضا .وكdذلdك يdصدق مdن هdذا الdبيان ذكdر صdيغة الdختميّة عdلى طdلعة الdبدء وذكdر صdيغة الdبدئdيّة عdلى طdلعة
الختم ،أل َّن ما يقوم به طلعة الختم هو هو بعينه ما قام به جمال البدء.
وبddالdّ dرغddم مddن وضddوح هddذا املddطلب لddدى الّ d
dشاربddني مddن صهddباء الddعلم واإليddقان ،فddإنّddه مddع ذلddك ،كddم مddن الdنّفوس
بيني ،وصddاروا مddحجوبddني ومddمنوعddني عddن جddميع
بسddبب عddدم الddبلوغ إلddى مddعناه ،قddد احddتجبوا بddذكddر خddاتddم ال dن ّ ّ
ال ddفيوض ddات .م ddع أ َّن ال ddحضرة املح dّ dمد ّي ddة ق ddد ق ddال ddت" :أ ّم ddا الd dنّبيون ف ddأن ddا" .وك ddذل ddك ق ddال ddت" :إنّ ddني آدم ون ddوح
ومdوسdى وعdيسى" كdما سdبقت اإلشdارة إلdى ذلdك .ومdع هdذا لdم يdتف ّكروا كdيف أنَّdه بdعد أن جdاز لdذلdك الجdمال
األزل dيّ أن يddقول عddن نddفسه ،إنّddي آدم األ ّول ،كddيف ال يddجوز لddه كddذلddك أن يddقول إنّddي آدم اآلخddر .وكddما أطddلق
ع ddلى ن ddفسه أنَّ ddه ب ddدء األن ddبياء أي آدم ،ك ddذل ddك ب ddمثل ه ddذه ال ddكيفيّة ي ddطلق ع ddلى ذل ddك الج ddمال اإلل ddهيّ أنَّ ddه خ ddتم
األنddبياء أيً d
dضا .وهddذا األمddر واضddح ج ً dدّا ألنَّddه بddعد أن ص dحّ عddلى حddضرتddه أنَّddه بddدء ال dنّبيّني ،كddذلddك يddصحّ عddليه
بنفس هذه الكيفيّة أ َّنه ختم النّبيّني.
dمسكوا بddنفس
ولddقد ام dتُحن جddميع أهddل األرض فddي هddذا ال dظّهور بهddذا املddطلب حddيث أ َّن األكddثريddن مddنهم قddد تّ d
هddذا الddقول وأعddرضddوا عddن صddاحddبه .وإنّddني ال أدري مddاذا أدرك هddؤالء الddقوم مddن األ ّولّ dية واآلخddر ّيddة لddلحقّ جdلَّ
ذكddره .إن يddكن املddقصود مddن األ ّول ّ dية واآلخddر ّيddة هddي األ ّول ّ dية واآلخddر ّيddة فddي الddعالddم املddلكيّ ،فddإ ّن عddالddم املddلك لddم

يddصل بddع ُد إلddى املddنتهى ،فddكيف تddصدق إذًا اآلخddريّddة عddلى تddلك الdذّات األحddديّddة؟ بddل إنّddه فddي هddذا املddقام تddكون
األ ّول ّية نفس اآلخر ّية واآلخر ّية عني األ ّول ّية.
وخdالصdة الdقول إنَّdه كdما تdصدق اآلخdر ّيdة عdلى ذاك املdر ّبdي لdلغيب وال ّ
dشهود فdي األ ّول ا ّلddذي ال أ ّول لdه ،كdذلdك
تdصدق أي ً
dضا عdلى مdظاهdره بdنفس هdذه الdكيفيّة فdي الdحني ا ّلddذي يdصدق فdيه عdليهم اسdم األ ّولdيّة يdصدق فdيه
عddليها أيً d
dضا اسddم اآلخddريّddة .وفddي الddحني ا ّلddذي يddكونddون فddيه جddالسddني عddلى سddريddر الddبدئ dيّة يddكونddون فddي نddفس
dتقريdن عdلى عdرش الdختميّة .ولdو يdكون ألحdد بdصر حdديdد ،فdإنّdه يdشاهdد بdأ َّن مظهdر األ ّولdيّة واآلخdريّdة
الdحني مس ّ
والdظّاهdريّdة والdباطdنيّة والdبدئdيّة والdختميّة ،هdم هdؤالء الdذّوات املdق ّدسdة واألرواح املج ّdردة واألنdفس اإللdهيّة .ولdو
تddكون طddائdً dرا فddي هddواء قddدس – كddان اهلل ولddم يddكن مddعه مddن شddيء – لddترى أ َّن جddميع هddذه األسddماء لddدى تddلك
dساحdة مdعدومdة عdد ًمdا صdرفًdا ومdفقودة فdق ًدا بdحتًا .ومdا كdنت تdحتجب أبً dدا بdعدهdا بهdذه الdحجبات واإلشdارات
ال ّ
السddبيل بddغير دلddيل وال يسddتطيع
والddكلمات .فddما أعddلى وألddطف هddذا املddقام ا ّلddذي فddيه ال يهddتدي جddبرائddيل إلddى ّ d
ال ّ
طير القدسيّ أن يطير فيه بغير إعانة غيب ّية.
واآلن ف ddاف ddهم ق ddول ع ddليّ أم ddير امل ddؤم ddنني ح ddيث ق ddال :ك ddشف س ddبحات ال ddجالل م ddن غ ddير إش ddارة .وم ddن ج ddملة
dظرا لdعدم إدراكdهم ،واشdتغالdهم
ّd d
السdبحات املجّ dللة هdم عdلماء الdعصر وفdقهاء زمdان الdظّهور ا ّلdذيdن هdم جdمي ًعا ن ً
dلريdاسdة الdظّاهdريّdة ،لdم يdذعdنوا ألمdر اهلل .بdل أنَّdهم كdانdوا ال يdمدون آذانdهم السdتماع الdنّغمة
بdالّ dدنdيا ،وحdبّهم ل ّ
اإللdهيّة ،بdل يdجعلون أصdابdعهم فdي آذانdهم .ومل ّdا كdان الdعباد قdد اتّخdذوهdم أي ً
dضا أولdياء مdن دون اهلل لdذا هdم
مddنتظرون لddرفddض تddلك ال ُ
dفرقddوا
خشُ d
dب املddسنّدة وقddبولddهم .ألنَّddه لddيس لddهم بddصر وال سddمع وال قddلب لddيميّزوا بddه ويّ d
مddن تddلقاء أنddفسهم بddني الddحقّ والddباطddل .مddع أ َّن جddميع األنddبياء واألولddياء واألصddفياء قddد أمddروا الddعباد مddن ِقdبَل
اهلل بdأن يdسمع ك ٌّdل بdإذنdه ويdرى بdعينه ،مdع ذلdك مdا اعdتنوا بdنصح األنdبياء بdل صdاروا تdابdعني لdعلمائdهم وال زالdوا
لهم تابعني.
ني﴾ لdيقولdن فdي جdوابdه :إنّ
dقيرا عdاريًdا عdن لdباس أهdل الdعلم يdقول﴿ :يَdا َقْ dوم ِ اتَِّ dب ُعوا ْامل ُ ْر َd d
سdلِ َ
ولdو أ َّن مdسكينًا أو ف ً
هddؤالء الddعلماء والddفضالء مddع مddا لddهم مddن الdّ dريddاسddة الdظّاهddرة ،واأللddبسة األنddيقة الّ dلطيفة ،لddم يddفهموا ولddم يddدركddوا
dتعجبون غdايdة الdعجب مdن مdثل هdذا الdقول ،بdال ّdرغdم مdن أ َّن أمdم
الdحقّ مdن الdباطdل ،وأنdت وأمdثالdك قdد أدركdته؟ وي ّ
السddلف هddم أكddثر عddد ًدا مddنهم وأعddظم ق ّ dوة وأكddبر شddأنًddا .ولddو تddكون الddكثرة ولddباس الddعلم دلddيالً وشddاه ً dدا عddلى
ّd
السابقة البتّة أولى بذلك منهم وأسبق.
العلم
والصدق ،لكانت األمم ّ
ّ
وفdضالً عdن وجdود هdذه الdفقرة فdإنّdه مdن املdعلوم الdواضdح أنَّdه فdي جdميع أحdيان ظdهور املdظاهdر الdقدسّ dية ،كdان
dصحف
عdd dلماء عdd dصرهdd dم يdd dص ّدون الخdd dلق عdd dن سdd dبيل الdd dحقّ  ،يشهdd dد بdd dذلdd dك مdd dا ُد ِّو َن فdd dي جdd dميع الdd dكتب والّ d d
dب م ddن ال ddعلماء،
ّd
dسماويّ ddة .ف ddإنّ ddه م ddا ب ddعث أح ddد م ddن األن ddبياء إال وك ddان َم ddعرض ال ddبغض واإلن ddكار وال dّ dر ّد
ال ّ d
والسّ d
قdاتdلهم اهلل بdما فdعلوا مdن ق ُ
أي سdبحات الdجالل أعdظم مdن هdياكdل ال ّ
dضالل
dبل ،ومdن بdع ُد كdانdوا يdفعلون .واآلن ّ
هdذه؟ واهللِ إِ َّن كdشفها أعdظم األمdور وخdرقdها أكdبر أعdمال .وفdقنا اهلل وإيّdاكdم يdا معشdر ال ّdروح ،لdع ّلكم بdذلdك فdي
زمن املستغاث توفّقون ،ومن لقاء اهلل في أ ّيامه ال تحتجبون.

السddبحات املج ّ dللة أيً d
dضا ذكddر خddاتddم ال dنّبيّني وأمddثال تddلك اإلطddالقddات ،ا ّلddتي يddع ّد كddشفها مddن
وكddذلddك فddإ ّن مddن ّ d
والسdبحات
ّd d
أعdظم األمdور لdدى هdؤالء الdهمج ال ّdرعdاع ،ا ّلddذيdن ظ ّdل جdميعهم مdحتجبني بهdذه الdحجبات املحdدودة

املج ّ dللة الddعظيمة ،أمddا سddمعوا نddغمة طddير الddهويّddة الddقائddل :إنّddي تddز ّوجddت بddألddف فddاطddمة ،كdّ dل واحddدة مddنه ّن كddانddت
بddنت محdّ dمد بddن عddبد اهلل خddاتddم ال dنّب ّيني .فddانddظروا اآلن كddم مddن األسddرار مسddتورة فddي سddرادق الddعلم اإللddهيّ،
وكddم مddن جddواهddر عddلمه مddكنونddة فddي خddزائddن الddعصمة ،ح dتّى تddوقddن بddأ َّن صddنعه لddم يddكن لddه بddدايddة ولddن يddكون لddه
نddهايddة .وبddأ َّن فddضاء قddضائddة أعddظم مddن أن يح ّ dدد بddالddبيان ،أو تddطويddه طddيور األفddئدة .وأ َّن تddقديddراتddه الddقدر ّيddة
أك ddبر م ddن أن ت ddنتهي ب ddإدراك ن ddفس خ ddلقه م ddوج ddود م ddن األ ّول ا ّلdd dذي ال أ ّول ل ddه إل ddى اآلخ ddر ا ّلdd dذي ال آخ ddر ل ddه.
dتستمر إلddى نddهايddة مddا ال نddهايddة لddه .فddف ّكر اآلن فddي هddذا الddبيان
ومddظاهddر جddمالddه لddم يddعرف لddها مddن بddدايddة ،وسd
ّ
وتأ ّمل كيف يصدق حكمه على جميع هاته الطّلعات.
وكdذلdك فdأدرك نdغمة الجdمال األزلdيّ حسdني بdن عdليّ حdيث يdقول لسdلمان مdا مdضمونdه :إنّdي كdنت مdع ألdف آدم،
واملّ dدة الddفاصddلة بddني كdّ dل آدم وآدم خddمسون ألddف سddنة .وقddد عddرضddت عddلى كdّ dل مddنهم واليddة أبddي .ثَّ dم يddذكddر مddن
ال dتّفاصddيل ح dتّى يddقول :إنّddي خddضت ألddف مddوقddعة فddي سddبيل اهلل بddحيث أ َّن أصddغر مddوقddعة وأق ّ dلها كddانddت مddثل
غ ddزوة خ ddيبر ا ّلddتي ح ddارب ف ddيها أب ddي وج ddاه ddد ض ّ dد ال ddكفار فَ dِ dك َّد ن ddفسك اآلن وأجه ddده ddا ح dتّى ت ddفهم م ddن ه ddات ddني
الروايتني أسرار ّ
والصنع ا ّلذي ال أ ّوليّة له وال آخريّة.
والرجع
ّ
كل من الختم ّ
ّ
فdالdخالصdة يdا حdبيبي أ َّن نdغمة الdالّهdوت مdقدسdة عdن أن تحّ dد بحdدود سdمع أهdل الdنّاسdوت وإدراكdاتdهم وأ َّنdى
لddنملة الddوجddود أن تddطرق بddقدمddها فddي سddاحddة املddعبود .مddع ذلddك فddال dنّفوس الّ d
dضعيفة بسddبب عddدم اإلدراك تddنكر
هdذه الdبيانdات املdعضلة وتdنفي أمdثال هdذه األحdاديdث .بdلى ال يdعرف ذلdك إال أولdو األلdباب .قdل هdو الdختم ا ّلdذي
لddيس لddه خddتم فddي اإلبddداع ،وال بddدء لddه فddي االخddتراع .إذًا يddا مddأل األرض فddي ظddهورات الddبدء تج ّ dليات الddختم
تشهدون.
dتمسكون فdي بdعض املdراتdب ا ّلdتي تdطابdق مdيولdهم وأهdواءهdم بdأيّdة مdنزلdة
يdا لdلعجب ّd d
الشdديdد مdن أ َّن هdؤالء الdقوم ي ّ
فdي الdفرقdان ،أو حdديdث مdن أحdاديdث أولdي اإليdقان .وفdي بdعض املdراتdب ا ّلdتي تdغايdر أهdواءهdم يdعرضdون بdامل ّdرة
اب َوتَْ dكفُ ُرو َن ِبdبَ ْع ٍ
﴿أَفَdتُؤ ِْمdنُو َن ِبdبَ ْع ِ
ض ا ْل ِdكت َ ِ
ض﴾ مdا لdكم كdيف تdحكمون مdا ال تdشعرون .مdثل ذلdك مdا أنdزلdه ربّ
سَ d
dول اهللِ َو َ
ني﴾ وعddد
الddعاملddني فddي الddكتاب املddبني بddعد أن ذكddر الddختميّة فddي قddولddه تddعالddىَ ﴿ :و َلdِ dكن َّر ُ d
خddاتَ َ dم ال dن َّ ِبيِّ َ
جdميع الdنّاس بdلقائdه ،كdما تشهdد بdذلdك آيdات الdكتاب الّ dدا ّلdة عdلى لdقاء مdليك الdبقاء ،م ّdما قdد ذكdرنdا ب ً
dعضا مdنها.
واهلل األحdد شdاهdد عdلى هdذا الdقول بdأنّdه لdم يdذكdر فdي الdفرقdان أمdر أعdظم مdن الّ dلقاء ،وال أصdرح مdنه .فdهنيئًا
ملن فاز به في يوم أعرض عنه أكثر النّاس كما أنتم تشهدون.
وم ddع ذل ddك ص ddاروا م ddعرض ddني ب ddال ddحكم األول ع ddن األم ddر ال dثّان ddي ب ddال dّ dرغ ddم م ddن أ َّن ح ddكم ال ّ dلقاء ف ddي ي ddوم ال ddقيام ddة
مdنصوص فdي الdكتاب .ولdقد ثdبت وتdح ّقق بdالّ dدالئdل الdواضdحة أ َّن املdقصود مdن الdقيامdة هdو قdيام مظهdره عdلى
أم ddره .وك ddذل ddك امل ddقصود م ddن الّ d dلقاء ل ddقاء ج ddمال ddه ف ddي ه ddيكل ظ ddهوره .إذ أنّ ddه ال ت ddدرك ddه األب ddصار وه ddو ي ddدرك
تمسكوا بذكر الختم من حيث ال
وبالرغم من جميع هذه املطالب الثّابتة والبيانات الواضحة قد
األبصار.
ّ
ّ
يdشعرون .وظّ dلوا مdحتجبني بdاملdرة عdن مdوجdد الdختم والdبدء فdي يdوم لdقائdهَ ﴿ .و َلْ dو ُيdؤ ِ
سdبُوا
اس ِdب َdما َك َ d
َاخdذُ اهللُ الdن َّ َ
ّ
ِ
َمddا تَdَ dر َك َعَ dلى ظَ ْهِ dر َهddا ِمddن َدا َّبdٍ dة َو َلddكن ُيَ dؤ ِّ
dس ًمّى﴾ وبddصرف الdنّظر عddن هddذه املddراتddب ،لddو كddان
خdُ dر ُهْ dم إِ َلddى أ َ َ d
جٍ dل ُّمَ d
هdؤالء الdقوم قdد ذاقdوا قdطرة مdن الdعني الّ dلطيفة عdني يdفعل مdا يdشاء ويdحكم مdا يdريdد ملdا كdانdوا يdعترضdون أبً dدا
عdلى مح ّdل األمdر بdمثل هdذه االعdتراضdات غdير املdرضdية - .األمdر والdقول والdفعل فdي قdبضة قdدرتdه .ك ّdل شdيء

فdي قdبضة قdدرتdه أسdير .وإ ّن ذلdك عdليه سهdل يdسير .فdاعdل ملdا يdريdد وعdامdل بdما يdشاء .مdن قdال لَِ dم و ِبَ dم فdقد
كdفر .ولdو أ ّن هdؤالء الdعباد يdشعرون قdليالً بdما ارتdكبوا ل َيهdل ُك َّن فdي الdحني ولَ dيقذفَُّ dن أنdفسهم بdأيdديdهم إلdى الdنّار
dسئ َ ُل َdع َّdما َيْ dف َع ُل﴾ ومdع وجdود هdذه الdبيانdات كdيف
dقرهdم ومdرجdعهم .أمdا سdمعوا قdولdه تdعالdى﴿ :ال ُي ْ
ا ّلdتي هdي م ّ
يقدر املرء أن يتجاسر ويسأله ويشتغل بزخارف القول.
سddبحان اهلل قddد بddلغ جهddل الddعباد وعddدم عddرفddانddهم إلddى حّ dد ومddقام أصddبحوا فddيه مddقبلني إلddى عddلمهم وإرادتddهم،
وم ddعرض ddني ع ddن ع ddلم ال ddحقّ وإرادت ddه ج dَّ dل وع dزّ .ف ddأن ddصفوا اآلن ل ddو ي ddكون ه ddؤالء ال ddعباد م ddوق ddنني به ddذه ال ddكلمات
الّ dد ّر ّيddة ،واإلشddارات الddقدسّ dية ،ويddعتقدون أ َّن الddحقّ يddفعل مddا يddشاء كddيف بddعدئddذ يتشdبّثون بهddذه الdزّخddارف مddن
dسما بddاهلل لddو لddم تسddبق
الddقول ويّ d
dقرون بddأرواحddهم كdّ dل مddا يddقولddه ويddذعddنون لddه .قً d
dتمسكون بddها بddل إنّddهم كddانddوا يّ d
األرض ج ddميع ه ddؤالء ال ddعباد ول ddكن ي ddؤ ّ
ُ
خ ddر ذل ddك إل ddى م ddيقات ي ddوم
ال dتّقدي ddرات امل ddق ّدرة وال ddحكم ال ddقدريّ ddة أله ddلكت
معلوم.
dسنني مdن ظdهور نdقطة الdفرقdان ،وجdميع هdؤالء الdهمج
الdخالصdة قdد انdقضى ألdف سdنة ومdايdتان وثdمانdون مdن ال ّ
dكررون بdعض
ال ّdرعdاع يdتلون الdفرقdان فdي ك ّdل صdباح ،ومdا فdازوا لdآلن بحdرف مdن املdقصود مdنه ،وهdم يdقرأون وي ّ
dصمدان ّ dية .ومddع ذلddك لddم يddدركddوا
dصريddحة فddي ال ّ dداللddة عddلى املddطالddب الddقدس ّ dية ،وعddلى مddظاهddر الddعزّ الّ d
اآليddات الّ d
dصحف
شdيئًا مdنها بdل إنّdهم عجdزوا عdن أن يdدركdوا فdي ك ّdل تdلك املّ dدة ،أ َّن املdقصود مdن تdالوة الdكتب وقdراءة ال ّ
فdي ك ّdل عdصر ،هdو إلدراك مdعانdيها والdبلوغ إلdى مdعارج أسdرارهdا .وإال فdالdتّالوة بdال مdعرفdة لdيس مdنها الdبتّة
فائدة ك ّليّة.
ولddقد حddدث أن حddضر شddخص ذات يddوم عddند هddذا الddفقير إلddى بحddر املddعانddي ،وجddاء فddي سddياق الحddديddث مddعه
ذكdر عdالئdم الdقيامdة والحشdر والنّشdر والdحساب .فdأص ّdر وألdحّ عdلى االسdتفهام مdنّا كdيف تdم حdساب الdخالئdق
dصور الddعلميّة والّ d
فddي الdظّهور الddبديddع مddع أنّddه لddم يdطّلع عddليه أحddد .فddألddقينا عddليه حddينئذ بً d
dشؤونddات
dعضا مddن الّ d
dسامddع وفddهمه .ث َّ dم قddلنا لddه بddعد ذلddك ،أفddي كdّ dل تddلك امل ّ dدة َلْ dم تddتل الddقرآن؟ وأ َلddم تddر
الddحكميّة عddلى قddدر إدراك الّ d
جddانٌّ﴾؟ وأل ddم ت ddلتفت إل ddى أ َّن امل ddقصود م ddن
dس َوال َ d
dسأ َ ُل َعddن ذَن ِ dب ِه إِن ٌ d
اآلي ddة امل ddبارك ddة ا ّلddتي ت ddقول﴿ :فَ dيَ ْو َمdِ dئ ٍذ ال يُ ْ d
dسؤال لddيس بddالّ dلسان وال بddالddبيان كddما تddشعر بddه وتّ d
dدل عddليه هddذه
dسؤال لddيس كddما أدركddتموه؟ بddل إ َّن الّ d
مddعنى الّ d
ف ْامل ُ ْج ِر ُمو َن ِب ِ
خ ُذ ِبالن َّ َو ِ
يما ُه ْم َف ُي ْؤ َ
اصي َواأل َ ْق َدام ِ﴾.
س َ
اآلية .أل ّنه يقول بعدهاُ ﴿ :ي ْع َر ُ
إذن بهdذا يdكون حdساب الdخالئdق مdن سdيماهdم ،وظdهور كdفر الجdميع وإيdمانdهم وعdصيانdهم مdن وجdوهdهم ،مdثل
مdا هdو مdشهود الdيوم مdن مdعرفdة أهdل ال ّ
dضاللdة بdسيماهdم ،وتdمييزهdم بdها عdن أصdحاب الهdدايdة .فdلو أ َّن هdؤالء
dصا ل ddوج ddه اهلل وط ddلبًا ل ddرض ddائ ddه لِ dيُ ْد ِرك ddون م ddنها ال ddبتّة ج ddميع م ddا
ال ddعباد ي ddمعنون ال dنّظر ف ddي آي ddات ال ddكتاب خ ddال ً d
ي ddطلبون ddه ب ddدرج ddة أنّ ddهم ي ddدرك ddون م ddن آي ddات ddه ظ ddاه dً dرا م ddكشوفً ddا ك dّ dل األم ddور ال ddواق ddعة ف ddي ه ddذا ال dظّهور م ddن ال ddك ّليّ
dصفات مddن األوطddان ،وإعddراض املّ dلة وإغddماض الّ dدولddة ،وسddكون
والجddزئdيّ ،حdتّى خddروج مddظاهddر األسddماء والّ d
مظه ddر ال ddك ّليّة واس ddتقراره ف ddي األرض امل ddعلوم ddة امل ddخصوص ddة .ول ddكن ال ي ddعرف ذل ddك إالّ أول ddو األل ddباب .أخ dِ dتم
الdقول بdما نdزّل عdلى مح ّdمد مdن ق ُ
dبل لdيكون خdتامdه املdسك ا ّلddذي يهdدي الdنّاس إلdى رضdوان قdدس مdنير .قdال
صdر ٍ
ِ
السdالم ِ و َيهdدي َمْ dن َي َ
السdالَم ِ ِ dعdندَ
ار َّ d
اط ُّم ْ d
وقdولdه الdحقّ ﴿ :واهللُ َيْ dد ُdعdوا إلdى دا ِر َّ d d
سdتَقيم ٍ﴾َ ﴿ .لُ dه ْم َد ُ
dشا ُء إلdى َ d d d
رب العاملني.
َربِّ ِه ْم َو ُه َو َولِيُّ ُه ْم ِب َما َكانُوا ْ يَ ْع َم ُلونَ﴾ .ليسبق هذا الفضل على العالم ،والحمد هلل ّ

لdقد ك ّdررنdا الdبيان فdي ك ّdل مdطلب ل َّ
الشdريdف والdوضdيع حdظّه ونdصيبه مdن هdذه الdبيانdات
dعل يdأخdذ ك ّdل امdرئ مdن ّd d
عdلى قdدره واسdتعداده .وإذا مdا عجdز إنdسان عdن إدراك ب ٍ
dيان ،فdإنّdه يdدرك مdقصوده مdن بdيان آخdر لdيعلم كdلّ
أناس مشربهم.
dسما بddاهلل إ َّن لهddذه الحddمامddة ال dتّراب dيّة نddغمات غddير هddاتddه ال dنّغمات ،ولddها رمddوز غddير هddذه الddبيانddات ،كdّ dل نddكتة
قً d
مdنها مdق ّدسdة ع ّdما سdبق بdيانdه وجdرى بdه الdقلم .فلتحّ dدد املdشيئة اإللdهيّة الdوقdت ا ّلdذي فdيه تdبرز عdرائdس املdعانdي
مdن الdقصر ال ّdروحdانdيّ بdغير حdجاب ،وتخdطو بdقدم الّ d
ظهور فdي سdاحdة الdقدم .ومdا مdن أمdر إ ّ
ال بdعد إذنdه ،ومdا
م ddن ق ddدرة إالّ ب ddحول ddه وق ّ dوت ddه ،وم ddا م ddن إل ddه إال ه ddو ل ddه الخ ddلق واألم ddر ،وك dّ dل ب ddأم ddره ي ddنطقون وم ddن أس ddرار ال dّ dروح

يتك ّلمون.

لdقد سdبق أن بdيّنّا مdن قdبل أ َّن ل ّ
dلشموس املشdرقdة مdن املdشارق اإللdهيّة مdقامdني ،أحdدهdما مdقام الdتّوحdيد ورتdبة
ح ٍdد ِّمdن ْ ُه ْم﴾ .وثdانdيهما مdقام الdتّفضيل ومdقام عdالdم
dني أ َ َ d
الdتّفريdد كdما سdبقت اإلشdارة إلdيه مdن قdبل ﴿الَ نُdفَ ِّرقُ بَ ْ َ
الخddلق ورتddبة الحddدودات البشddريّddة ،فddفي هddذا املddقام لّ d
dقرر ،وظddهور مddق ّدر،
dكل واحddد مddنهم هddيكل مّ d
dعني ،وأمddر مّ d
وحddدود مddخصوصddة .بddمثل مddا إ َّن كdّ dل واحddد مddنهم مddوسddوم بddاسddم ،ومddوصddوف بddوصddف ،ومddأمddور بddأمddر بddديddع،
وشdرع جdديdد ،كdما يdقولِ :
ض ُه ْم َعَ dلى َبْ dع ٍ
ض ِّمdن ْ ُهم َّdمdن َكَّ dل َم اهللُّ َو َر َفdعَ َبْ dع َ
dض ْلنَا َبْ dع َ
س ُdل َف َّ
جdاتٍ
ض ُه ْم َد َر َ d
﴿تْ dل َك ال ُّdر ُ d d
dيسى ابَْ dن َمddريََ dم ا ْلdبَيِّن َ ِ
ات َوأَيَّْ dدنَddاهُ ِبdُ dروح ِ ا ْلُ dق ُد ِ
س﴾  .وبddالdنّظر الخddتالف هddذه املddراتddب واملddقامddات تظهddر
َوآتَdيْنَا ِعَ d
ْ
السdبحانdيّة .وإالّ فdي الdحقيقة تdعتبر جdميعها لdدى الdعارفdني
dلمات مdختلف ٌة مdن تdلك الdينابdيع لdلعلوم ّ d d
dات وك
ٌ
بdيان ٌ
بddمعضالت املddسائddل اإللddهيّة فddي حddكم كddلمة واحddدة .وملddا َلْ dم يdطّلعْ أكddثر الdنّاس عddلى املddقامddات املddذكddورة ،لهddذا
الصادرة من تلك الهياكل املتّحدة.
يضطربون ،ويتزلزلون من الكلمات املختلفة ّ
إذن أصdبح مdعلو ًdمdا أزالً وأبً dدا ،أ َّن جdميع هdذه االخdتالفdات فdي الdكلمات هdي مdن اخdتالفdات املdقامdات .ولهdذا
أُطْ ddلِقت وال ت ddزال ت ddطلق ع ddلى ج ddواه ddر ال ddوج ddود ه ddؤالء ف ddي م ddقام الd dتّوح ddيد وع ddلو التّج ddري ddد ،ص ddفات ال dّ dرب ddوبّ d dية،
dصرفddة ،والddهو ّيddة الddبحتة ،أل ّن جddميعهم سddاكddنون عddلى عddرش ظddهور اهلل ،وواقddفون عddلى
واأللddوهّ dية ،واألحddد ّيddة الّ d
كdرسdيّ بdطون اهلل ،أعdني أ َّن ظdهور اهلل ظdاه ٌdر بdظهورهdم ،وج َ
dمال اهلل مشdرقٌ مdن وجdوهdهم .لهdذا قdد ظهdرت
الربوبيّة من هذه الهياكل األحديّة.
نغمات ّ
ول ddكن ف ddي امل ddقام ال dثّان ddي ا ّل ddذي ه ddو م ddقام ال dتّمييز وال dتّفضيل والتّح ddدي ddد وم ddقام اإلش ddارات وال ّ dدالالت امل ddلكيّة،
dبات ك ddما ي ddقول :إنّ ddي ع ddبد اهلل ،وم ddا أن ddا إالّ بش ddر
dصرف ddة ،وال ddفقر ال ddبحت ،وال ddفناء ال ّ d
تظه ddر م ddنهم ال ddعبوديّ ddة ال ّ d
مثلكم.
فddأدرك مddن هddذه الddبيانddات املddثبوتddة املddح ّققة مddسائddلك ا ّلddتي قddد سddألddت عddنها ،ح dتّى تddكون راس ً d
خا فddي ديddن اهلل
غير متزلزل من اختالفات بيانات األنبياء واألصفياء.
dرارا أ َّن بddظهورهddم
وإذا مddا سddمع مddن املddظاهddر الddجامddعة :أ ّنddي أنddا اهلل ،فddهو حddقّ وال ريddب فddيه .إذ قddد ثddبت مً d
ت إِذْ
وب ddصفات ddهم وب ddأس ddمائ ddهم ،يظه ddر ف ddي األرض ظ ddهور اهلل واس ddم اهلل وص ddفة اهلل .وله ddذا ي ddقولَ ﴿ :و َمddا َر َم ْ dي َ
ت َو َلdِ dك َّن اهللَّ َر َمddى﴾ وكddذلddك يddقول﴿ :إِ َّن ا ّلddذيَ dن يُdبَا ِيُ dعونَdَ dك إِنَّdَ dما يُdبَا ِيُ dعو َن اهللَّ﴾  .وإذا مddا تddغنّوا بddنغمة :إنّddي
َر َمdيْ َ

رسddول اهلل ،فddإنّddه أيً d
سddولَ
جddالِ ُ dك ْم َو َلdِ dكن َّر ُ d
حdٍ dد ِّمddن ِّر َd
dضا صddحيح وال شdّ dك فddيه كddما يddقولَّ ﴿ :مddا َكddا َن محdّ dم ٌد أَبَddا أ َ َd
السلطان الحقيقيّ والكينونة األزل ّية.
اهللِّ﴾ .وفي هذا املقام هم جمي ًعا مرسلون من لدن ذاك ّ
وإذا مddا نddادى كdّ dل واحddد مddنهم بddنداء :أنddا خddاتddم الdنّبيّني ،فddهو أيً d
dضا حddقّ وال سddبيل إلddى الdّ dريddب فddيه وال طddريddق
الشdd dبهة .أل ّن الج ddميع ح ddكمهم ح ddكم ذات واح ddدة ،ون ddفس واح ddدة ،وروح واح ddدة ،وجس ddد واح ddد ،وأم ddر
إل ddى ّ d
واح ddد .وكّ d dلهم مظه ddر ال ddبدئd dيّة وال ddختميّة ،واألولd dيّة واآلخ ddريّ ddة والd dظّاه ddريّ ddة وال ddباط ddنيّة ل ddروح األرواح ال ddحقيقيّ
السواذج األزليّ.
وساذج ّ
ول ddو ي ddقول ddون :ن ddحن ع ddباد اهلل ،ف ddإ ّن ه ddذا أي ً d
dضا ث ddاب ddت وظ ddاه ddر ،ح ddيث ق ddد ظه ddروا ف ddي الd dظّاه ddر ب ddمنتهى رت ddبة
الddعبوديّddة .تddلك الddعبوديّddة ا ّلddتي ال يسddتطيع أحddد فddي اإلمddكان أن يظهddر بddنح ٍو مddنها .لddذلddك قddد ظهddرت أذكddار
مدي ،وارتddقائddهم
الdّ dربddوب dيّة واأللddوه dيّة مddن جddواهddر الddوجddود هddؤالء فddي حddني اسddتغراقddهم فddي بddحار الddقدس الّ d
dص ّ
للسdلطان الdحقيقيّ .وإذا مdا نdظر بdعني الdتّدقdيق ،يdرى أنّdهم فdي هdذه ال ّdرتdبة قdد اعdتبروا
إلdى مdعارج املdعانdي ّd d
dصرف ح dتّى كddأنّddهم ع ّ dدوا أنddفسهم عddد ًمddا
أنddفسهم فddي مddنتهى الddعدم والddفناء أمddام الddوجddود املddطلق ،والddبقاء الّ d
شdر ً dكdا .أل ّن مdطلق الdذّكdر فdي هdذا املdقام دلdيل عdلى الdوجdود والdبقاء.
dساحdة ِd d
صdرفًdا ،وجdعلوا ذكdرهdم فdي تdلك ال ّ
وإ ّن هdذا َلخdطأ كdبير عdند الdواصdلني ،فdكيف ِبdذكdر الdغير أو اشdتغال الdقلب والّ dلسان والdفؤاد وال ّdروح بdغير ذكdر
الرجل في غير سبيله.
املحبوب ،أو مالحظة العني غير جماله ،أو إصغاء األذن لغير نغمته ،أو مشي ّ
ولdقد هdبّت نdسمة اهلل فdي هdذا الdزّمdان وأحdاطdت روح اهلل مdن فdي اإلمdكان ،فdامdتنع الdقلم عdن الحdركdة ،وتdو ّقddف
ال ّلسان عن البيان.
والddخالصddة أ ّنddه بddال dنّظر إلddى هddذا املddقام قddد ظهddر مddنهم ذكddر الdّ dربddوب dيّة وأمddثالddها .وفddي مddقام الdّ dرسddالddة أظهddروا
الdّ dرسddالddة ،وهddكذا فddي كdّ dل مddقام جddاءوا بddذكddر حسddب اقddتضائddه ،ونسddبوا كdّ dل هddذه األذكddار إلddى أنddفسهم ،فddهي
أذكdار مdن عdالdم األمdر إلdى عdالdم الخdلق ،ومdن عdوالdم ال ّdربdوبّ dية إلdى الdعوالdم املdلك ّية ،لهdذا فdمهما يdقولdون ،ومdهما
يddذكddرون ،مddن األلddوه ّ dية والdّ dربddوب ّ dية ،وال dنّب ّوة والdّ dرسddالddة ،أو الddواليddة واإلمddامddة ،والddعبود ّيddة ،ك ّ dله حddقّ وال شddبهة فddيه.
إذن ي ddجب الd dتّف ّكر ف ddي ه ddذه ال ddبيان ddات ا ّل ddتي اس ddتدل ddلنا ب ddها حd dتّى ال ي ddضطرب أح ddد ب ddعده ddا ،وال ي ddتزل ddزل م ddن
االختالفات في أقوال املظاهر الغيبيّة ،واملطالع القدسيّة.
dسؤال
واملdقصود أنّdه يdجب الdتّف ّكر فdي كdلمات شdموس الdحقيقة حdتّى إذا لdم تdدرك وتdعرف يdحب االسdتفهام وال ّ
يفسddرون
dوضddحوهddا ،ويddرفddعوا اإلشddكال عddنها .ألنّddهم ّ d
عddنها مddن الddواقddفني عddلى مddخازن الddعلم ح dتّى يddبيّنوهddا ويd d ّ d
الdكلمات الdقدسdيّة بdعقولdهم الdقاصdرة ،وإذا لdم يجdدوهdا مdطابdقة ألهdوائdهم ومdا فdي أنdفسهم ،يdقومdون عdلى ال ّdردّ
واالعdتراض .وهdكذا حdال عdلماء الdعصر وفdقهائdه فdي هdذا الdيوم .مdن أولdئك ا ّلdذيdن يجdلسون عdلى مdسند الdعلم
dسمون ال dظّلم ع ddدالً ،ف ddإنّ ddهم ل ddو ي ddسأل ddون ش ddمس ال ddحقيقة ع ddن م ddجعوالت
dلما ،وي ّ d
وال ddفضل ،و َي ddعتَبرون الجه ddل ع ً d
أفdكارهdم ،ولdو إنّdهم يdسمعون مdنها جdوا ًبdا غdير مdطابdق ملdا فdهموه ،أو ملdا أدركdوه مdن الdكتاب بdأنdفسهم ،فdإنّdهم
البتّة ينفون العلم عن معدن العلم ومنبعه ،كما وقع هذا في ّ
كل األزمان.

ِ
األهَّ dلة مل ّdا سddئلوا محdّ dم ًدا س dيّد الddوجddود وأجddابddهم حddضرتddه حسddب األمddر اإللddهيّ
dسؤال عddن
مddثالً مddذكddور فddي الّ d
﴿هيَ َم َو ِ
بقولهِ :
يت لِلن َّ ِ
اس﴾ فإ ّنهم بعد االستماع نفوا عن حضرته صفة العلم.
اق ُ
dسئ َ ُلونَ َdك َdع ِdن ال ُّdروح ِ ُقِ dل ال ُّdرو ُح ِمْ dن أ َ ْمِ dر َربِّdي﴾ ،فdإنّdه ملّا ذكdر لdهم
ومdثل ذلdك حdدث فdي آيdة ال ّdروح ا ّلdتي تdقول ﴿ َويَ ْ
dحتجني قdائdلني :وا ويdاله مdن جdاهdل ال يdعرف مdا هdي ال ّdروح ،ويdع ّد نdفسه عdاملًا
هdذا الdجواب صdاحdوا جdمي ًعا م ّ
بdالdعلم الّ dلدنdيّ .والdيوم حdيث أ َّن عdلماء الdعصر يفتخdرون بdاسdم حdضرتdه وقdد رأوا آبdاءهdم مdذعdنني لdه أي ً
dضا،
ف ddلذل ddك ه ddم ق ddاب ddلون ل ddحكمه ب ddال dتّقليد .وأن ddصفوا ل ddو أنّ ddهم ي ddسمعون ال ddيوم م ddثل ه ddذا ال ddجواب ف ddي اإلج ddاب ddة ع ddن
dسابddقني كddما فddعلوا .مddع أنَّ
أمddثال هddذه املddسائddل .فddإنّddهم ال ب ّ dد يَdُ dر ُّدون ويddعترضddون ويُddعيدون نddفس كddلمات الّ d
جddواهddر الddوجddود هddؤالء مddق ّدسddون عddن كdّ dل هddذه الddعلوم املddجعولddة ،ومddنزّهddون عddن جddميع هddذه الddكلمات املحddدودة،
ومddتعالddون عddن إدراك كdّ dل مddدرك .كdّ dل هddذه الddعلوم تddلقاء ذاك الddعلم كddذب صddرف ،وجddميع هddذه اإلدراكddات إفddك
dصمدانdي فdهو عdني الdعلم .وحdديdث
مdحض .بdل إ َّن ك ّdل مdا يظهdر مdن مdعادن الdحكمة اإللdه ّية ومdخازن الdعلم ال ّ
)ال ddعلم ن ddقطة ك dثّره ddا ال ddجاه ddلون( دل ٌ d
dيل ع ddليه ،وح ddدي ddث )ال ddعلم ن ddور ي ddقذف ddه اهلل ف ddي ق ddلب م ddن ي ddشاء( م ddثبّت له ddذا
البيان.
dلما لdذا
وخdالصdة الdقول أنّdه ملّا لdم يdدركdوا مdعنى الdعلمd dَ ،
وس ّdموا أفdكارهdم الdوهdميّة الdنّاشdئة مdن مdظاهdر الجهdل ع ً
قد ورد منهم على مبدأ العلوم ما قد رأيت وسمعت.
ف ddمثالً ،إ َّن أح ً dدا م ddن ال ddعباد امل ddشهور ب ddال ddعلم وال ddفضل ،وا ّلddذي ي ddع ّد ن ddفسه م ddن ص ddنادي ddد ال ddقوم ،ق ddد ر ّد وس dبّ
dحا .وملddا كddان هddذا
dحا وتddصريً d
جddميع الddعلماء الdّ dراشddديddن فddي كddتابddه ،كddما هddو مddشهود فddي كdّ dل َم ْ dوقddع مddنه تddلويً d
dثيرا ع ddن ذك ddره ،أردت أن أت ddصفّح ق ddليالً ف ddي رس ddائ ddله ،رغ ddم أ َّن ه ddذا ال ddعبد م ddا ك ddان ل ddه م ddيل
ال ddعبد ق ddد س ddمع ك ً d
لddإلقddبال عddلى ال dنّظر فddي كddلمات الddغير ولddن يddكون .إال أنّddه ملddا سddأل جddمعٌ عddن أحddوالddه واسddتفسروا عddنه ،لهddذا
صار لزا ًما علينا أن ننظر قلي ً
السائلني بعد االطّالع واملعرفة.
ال في كتبه ،ونجيب ّ
والdخالصdة أ َّن مdؤلdفاتdه بdالّ dلغة الdعربّ dية لdم يdتّفق وقdوعdها فdي يdدنdا حdتّى أخdبرنdا شdخص ذات يdوم بdأنّdه يdوجdد فdي
شdت َ ُّم مdن هdذا االسdم رائdحة الdكبر والdغرور ،حdيث فdرض
dسمى بdإرشdاد الdعوا ّم .ولdو أنّdه ُي ْ d
هdذا الdبلد كdتاب لdه ي ّ
نddفسه عddامل ًdا والdنّاس جهddالء .وفddي الddحقيقة قddد ُعِ dرفddت جddميع مddراتddبه مddن اسddم هddذا الddكتاب ،وثddبت بddأنّddه سddالddك
سddبيل ال dنّفس والddهوى ،وسddاكddن فddي تddيه الجهddل والddعمى ،كddأنّddه نddسي الحddديddث املddشهور الddقائddل) :الddعلم تddمام
املdعلوم ،والdقدرة والdعزّة تdمام الخdلق( .فdمع هdذا طdلبنا الdكتاب ،ومdكث عdند هdذا الdعبد أيّdا ًمdا مdعدودات ،وكdأنّdنا
نddظرنddا فddيه مdّ dرتddني ،وتddصادف فddي املdّ dرة ال dثّانddية أن وقddع نddظرنddا عddلى مddوضddع فddيه حddكايddة مddعراج س dيّد )لddوالك(،
إشdارة إلdى الحdديdث )لdوالك ملdا خdلقت األفdالك( .فdالحdظنا أنّdه د ّون نdح ًوا مdن عشdريdن عْ dل ًما أو يdزيdد ،وجdعلها
شdرطًا ملdعرفdة املdعراج .وكdذلdك عdرفdنا مdنه بdأنّdه لdو كdانdت نdفس ال تdدرك هdذه الdعلوم حdقّ إدراكdها ،فdإنّdها ال تdفوز
ب ddمعرف ddة ه ddذا األم ddر ال ddعال ddي امل ddتعال ddي .وم ddن ج ddملة ال ddعلوم ا ّلddتي ذك ddره ddا ،ع ddلم ال ddفلسفة ،وع ddلم ال ddكيميا ،وع ddلم
السيميا .وجعل إدراك هذه العلوم الفانية املردودة شرطًا إلدراك العلوم الباقية القدس ّية.
ّ
س ddبحان اهلل م ddع ه ddذا اإلدراك ،ك ddم م ddن االع ddتراض ddات وال dتّهم ق ddد وردت م ddنه ع ddلى ه ddياك ddل ال ddعلم اإلل ddهيّ غ ddير
السddبع الdطّباق"؟ ولddم يddلتفت إلddى هddذه
املddتناهddي؟ فddنعم مddا قddال" :أتddته ُم ا ّلddذيddن جddعلهم اهلل أمddنا َء عddلى خddزائddن ّ d

املddزخddرفddات مddن األقddوال أح ٌ dد مddن أهddل الddبصيرة .إ َّن أمddثال هddذه الddعلوم لddم تddزل وال تddزال مddردودة عddند الddحقّ .
وكddيف يddكون إدراك الddعلوم املddردودة عddند الddعلماء الddحقيق ّيني شddرطًdا مddن شddروط إدراك مddعارج املddعراج ،مddع أنَّ
ص ddاح ddب امل ddعراج م ddا ح ddمل ح ddرفً ddا م ddن ه ddذه ال ddعلوم املح ddدودة امل ddحجوب ddة! وال ddقلب امل ddنير ،ق ddلب س ّ dيد ل ddوالك ك ddان
هdا عdن جdميع هdذه اإلشdارات فdنعم مdا قdال :ك ّdل اإلدراكdات محdمولdة عdلى الحdمر الdعرجdاء .بdينما
سdا ومdنزّ ًd
مdق ّد ًd d
dسهم .ف ddواهلل ل ddو ي ddري ddد إن ddسان إدراك س dّ dر امل ddعراج أو ت ddناول ق ddطرة م ddن
ال ddحقّ راك ddب ع ddلى ال dّ dري ddح وم ddنطلق ك ddال ّ d
عdرفdان هdذا البحdر ،ويdكون لdديdه أي ً
dغبرة مdن نdقوش هdذه الdعلوم،
dضا هdذه الdعلوم ،بdمعنى أ َّن مdرآة قdلبه تdكون م ّ
سر هذا األمر في مرآة قلبه.
يجب عليه
ً
حتما أن يُنظِّفها ويُط ِّهرها ،حتّى يتج ّلى ّ
dساكddنون فddي فُddلك
dصمدانdيّة ،والّ d
اس عddن تddحصيل هddذه الddعلوم املddنغمسون فddي بحddر الddعلوم الّ d
والddيوم يddنهى الdن ّ َ
ال ddحكمة ال dّ dربّ ddان dيّة .ف ddصدوره ddم امل ddنيرة بح ddمد اهلل م ddنزّه ddة ع ddن ه ddذه اإلش ddارات ،وم ddق ّدس ddة ع ddن ت ddلك ال ddحجبات.
ول ddقد ح ddرق ddنا ال ddحجاب األك ddبر ب ddنار م ddحبّة امل ddحجوب ،ذاك ال ddحجاب ا ّلddذي ق ddيل ف ddيه – ال ddعلم ح ddجاب األك ddبر –
وأقddمنا مddكانddه سddراد ًقddا آخddر .وبهddذا نفتخddر وهلل الحddمد بddأنّddنا أحddرقddنا سddبحات الddجالل بddنار جddمال املddحبوب،
dتمسكني بddعلم غddير عddلمه ،وال متش dبّثني بddمعلوم
ولddم نddترك فddي الddقلب والddفؤاد مddحالًّ لddغير املddقصود ،ومddا ك dنّا مّ d
غير تج ّلي أنواره.
أر فdي أقdوالdه هdذه إالّ أنّdه يdريdد أن يdعرف الdنّاس بdأ ّن لdديdه جdميع هdذه
والdخالصdة إنّdي ت ّ
dثيرا ،حdيث لdم َ
dعجبت ك ً
الdعلوم ومdع ذلdك أقdسم بdاهلل بdأنّdه مdا م ّdر عdليه نdسيم مdن ريdاض الdعلم اإللdهيّ ،ومdا اطّلع عdلى حdرف مdن أسdرار
dتما ،ول ّ d
dيندك ج ddبل وج ddوده .وم ddع ه ddذه األق ddوال
ال ddحكمة ال dّ dربّ ddانd dيّة ،ب ddل ل ddو ي ddقال ل ddه م ddعنى ال ddعلم ل ddيضطرب ح ً d
السخيفة ا ّلتي ال معنى لها ،كم ا ّدعى من اال ّدعاءآت الزّائدة عن الح ّد.
ّ
dعجب مddن أنddاس مddلتفّني حddولddه ،وتddابddعني ملddثل هddذا الّ d
dشخص ،حddيث قddنعوا بddال dتّراب وأقddبلوا
سddبحان اهلل كddم أتّ d
رب األرب ddاب ،واك ddتفوا ب ddنعيق ال ddغراب ع ddن ن ddغمة ال ddبلبل ،وق ddنعوا ب ddمنظر غ ddراب ال ddبني ع ddن
إل ddيه ،وأع ddرض ddوا ع ddن ّ
جddمال الddورد .وعddالوة عddلى ذلddك ،كddم الحddظنا مddن أشddياء أخddرى مddن الddكلمات املddجعولddة فddي هddذا الddكتاب .فddي
الddحقيقة إنّddه َملِddن ال dظّلم أن يddنشغل الddقلم بتحddريddر ذكddر تddلك املddطالddب أو يُddصرف الddوقddت فddيها ،ولddكن إذا ُوجddد
ّ
املحك ُيعرف الحقّ من الباطل ،والنّور من ال ّ
والشمس من ال ّ
ّ
ظ ّل.
ظلمة،
وم ddن ج ddملة ال ddعلوم ا ّل ddتي يّ d dدع ddيها ه ddذا ال ّ d
dشخص ص ddنعة ال ddكيميا .وإ ّن ddني ألت ddوق أن ي ddطلب م ddنه س ddلطان أو
dهور هdذا الdعلم مdن عdالdم الّ dلفظ إلdى عdالdم ال ّ
dشهود ،ومdن حّ dيز الdقول إلdى حّ dيز الdفعل .وهdذا
dقتدر ظ َ
شdخص م ٌ
الddعاري عddن الddعلم الddفانddي ،مddع كddونddه مddا ا ّدعddى أمddثال هddذه الddعلوم ،وال اعddتبر وجddودهddا دلddيالً عddلى الddعلم ،أو
dصدق مdن الdكذب .ولdكن مdا
فُْ dق َدانَdها عّ dلة للجهdل ،فdإنّdي أتحّ dدى هdذا ال ّdرجdل فdي هdذه الdفقرة ،حdتّى يdتّضح ال ّ
dس ّم الddقاتddل .وإلddى
dسنان ،ولddم أذق شddيئًا مddنهم غddير الّ d
أر مddن أنddاس هddذا الdزّمddان إالّ جddرح الّ d
الddفائddدة وأنddا لddم َ
اآلن ال يزال أثر الحديد باقيًا في عنقي ،وعالئم التّعذيب ظاهرةً في ّ
كل بدني.
وأ ّمdا عdن مdراتdب عdلمه وجهdله ،وعdرفdانdه وإيdقانdه ،فdقد ورد ذكdرهdا فdي الdكتاب ا ّلdذي مdا ف ّdرط فdيه مdن شdيء ،ذلdك
قdولdه تdعالdى﴿ :إِ َّن َ
ج َdرةَ الdزَّ ُّقdوم ِ طَ َعا ُم األ َ ِثdيم ِ﴾ ثَّ dم يdتفضل بdذكdر آيdة أخdرى حdتّى يdنتهي بهdذه اآليdة ﴿ذُقْ إِنَّdكَ
ش َd
dصراحddة .ومddن
أَنَ d
dت ا ْل َ dع ِزي dزُ ا ْل َ dك ِري ُ dم﴾ فddانddظر كddيف أ ّن وصddفه مddذكddور فddي مddحكم الddكتاب بddغايddة الddوضddوح والّ d

عdجب هdذا ال ّ
dشخص أي ً
dضا أنّdه يdدعdو نdفسه فdي كdتابdه مdن بdاب خdفض الdجناح ،بdأنّdه الdعبد األثdيم .أثdيم فdي
الكتاب ،وعزيز بني األنعام ،وكريم في االسم.
dب َوالَ يَdا ِبٍ d
تdف ّكر فdي اآليdة املdباركdة ،حdتّى يdثبت بdوجdه صdحيح عdلى لdوح قdلبك مdعنىَ ﴿ :والَ َرطْ ٍ
dس إِالَّ ِفddي ِكdتَابٍ
dري الجهdل.
ُّمِ dبنيٍ﴾ .ومdع وجdود هdذا فdقد اعdتقد بdه جdمعٌ ،وأعdرضdوا عdن مdوسdى الdعلم والdعدل وت ّ
dمسكوا بdسام ّ
السماء األزل ّية اإلله ّية ،واعتبروها على زعمهم كأ ّنها لم تكن.
وأدبروا عن شمس املعاني املشرقة في ّ
وقddصارى الddقول يddا أخddي ،إ َّن آلل hالddعلم الdّ dربّddان dيّ ال تddتناولddها يddد إالّ مddن املddعدن اإللddهيّ .ورائddحة الdّ dريddحان
dعنوي ال تسddتنشق إالّ مddن حddديddقة األزهddار الddحقيقيّة .وأوراد عddلوم األحddديّddة ال تddنبت إالّ فddي مddديddنة الddقلوب
املd
ّ
ال يَ ْ
ب يَ ْ
خ ُر ُج نَبَاتُ ُه ِب ِإذْ ِن َربِّ ِه َوا ّلذي َ
خ ُر ُج إِ َّ
ث َ
ال َن ِك ًدا﴾.
خبُ َ
ّ
الصافيةَ ﴿ .وا ْلبَ َل ُد الطَّيِّ ُ
ومل ّdا كdان مdن املdفهوم أ َّن تdغنّيات ورقdاء الdهو ّيdة ال يdدركdها أحdد إالّ مdن أهdلها ،لهdذا يdجب ويdلزم عdلى ك ّdل نdفس
أن تddعرض مddشكالت املddسائddل اإللddه ّية ،ومddعضالت إشddارات املddطالddع الddقدس ّ dية عddلى أصddحاب األفddئدة املddنيرة،
وحddملة أسddرار األحddد ّيddة ،ح dتّى تحdّ dل املddسائddل بddال dتّأيddيدات الdّ dر ّبddان ّ dية ،والddفيوضddات اإللddه ّية .ال بddتأيddيدات الddعلوم
اسأ َ ُلوا ْ أ َ ْه َل الذِّ ْك ِر إِن ُكنت ُ ْم َ
ال تَ ْع َل ُمونَ﴾.
االكتسابيّة ﴿فَ ْ
ولddكن يddا أخddي ،إ َّن الّ d
والسddلوك فddي سddبيل مddعرفddة سddلطان
ّd
dشخص املddجاهddد ا ّلddذي أراد أن يخddطو بddقدم الdطّلب
الddقدم ،يddجب عddليه فddي بddدايddة األمddر ،أن يddجعل الddقلب ا ّلddذي هddو محdّ dل ظddهور تج ّ dلي األسddرار الddغيبيّة اإللddهيّة،
مط ّهdً dرا ومddنزّ ًهddا عddن كdّ dل غddبرة مddظلمة مddن غddبار الddعلوم االكddتساب dيّة ،وإشddارات املddظاهddر الّ d
dشيطان dيّة .ويddجعل
dصدر ا ّلdذي هdو سdريdر ورود وجdلوس مdحبّة املdحبوب األزلdيّ لdطيفًا ونdظيفًا .وكdذلdك يdق ّدس الdقلب عdن ك ّdل مdا
ال ّ
dصور الdظّ ّل ّية ،بdدرجdة ال يdبقى
سdا عdن جdميع الdنّقوش ّ d d
يdتع ّلق بdاملdاء والdطّني .يdعني أن يdجعله مdق ّد ً d d
الشdبح ّية وال ّ
dحب عdن جdهة أو يdمنعه الdبغض عdن جdهة بdال دلdيل .وذلdك كdما
dلحب والdبغض ،كdيال يdميل بdه ال ّ
فdي الdقلب آثdار ل ّ
مdنع الdيوم أكdثر الdنّاس لهdذيdن الdوجهdني عdن الdوجdه الdباقdي ،وعdن حdضرة صdاحdب املdعانdي ،وأصdبحوا يdرتdعون
ب ddال راع ف ddي ص ddحارى ال ّ d
dسال ddك ف ddي ك dّ dل ح ddني أن ي ddتو ّكddل ع ddلى ال ddحقّ  ،وأن
dضالل ddة وال dنّسيان .وي ddجب ع ddلى ال ّ d
dرجdح نdفسه عdلى أحdد ،ويdمحو عdن
dرب األربdاب .وال ي ّ d
يdعرض عdن الخdلق ويdنقطع عdن عdالdم الdتّراب ،وي ّ
dتمسك ب ّ
dعارا .ويdحترز عdن
dصبر واالصdطبار ،ويتّخdذ ال ّ
لdوح قdلبه االفdتخار واالسdتكبار ،ويdأخdذ نdفسه بdال ّ
dصمت لdه ش ً
الdتّك ّلم بdما ال فdائdدة فdيه ،أل ّن الّ dلسان نdار خdامdدة وكdثرة الdبيان سّ dم قdاتdل .فdالdنّار الdظّاهdرة تحdرق األجdساد،
ون ddار الّ d dلسان ت ddكوي األف ddئدة واألرواح .أث ddر ت ddلك الd dنّار ي ddفنى ب ddعد س ddاع ddة ،وأث ddر ه ddذه الd dنّار ي ddبقى ق ddرنً ddا م ddن
الزّمان.
dساحddة ،أل ّن الddغيبة تطف hسddراج
dسالddك أن يddع ّد الddغيبة ضddاللddة ،وأن ال يخddطو بddقدمddه أب ً dدا فddي تddلك الّ d
وعddلى الّ d
الddقلب املddنير ،وتddميت الddحياة مddن الddفؤاد .يddقنع بddالddقليل ،ويddزهddد عddن طddلب الddكثير .يddع ّد مddصاحddبة املddنقطعني
dتمسكني بdالّ dدنdيا واملdتكبّريdن نdعمة .يشdتغل فdي األسdحار بdاألذكdار ،ويdسعى فdي طdلب
غdنيمة ،والdعزلdة عdن امل ّ
dفر ك ddال ddبرق ع dّ dما س ddوى اهلل.
dهمة واالق ddتدار .يح ddرق ح ddجاب ال ddغفلة ب ddنار ال ّ d
م ddحبوب ddه ب ddتمام ال ّ d
dحب وال dذّك ddر .ي ّ d
يddجود بddنصيب عddلى الddبائسddني ،وال يddتو ّقddف عddن الddعطاء واإلحddسان للمحddرومddني .يddنظر بddعني الdّ dرعddايddة لddلحيوان،
فddكيف بddاإلنddسان ،وأهddل الddبيان؟ ال يبخddل بddالdّ dروح عddن املddحبوب .وال يddحترز عddن الddحقّ خddشية شddماتddة الخddلق.

وم ddا ال ي ddرض ddاه ل ddنفسه ال ي ddرت ddضيه ل ddغيره ،وال ي ddقول ب ddما ال ي ddفي ب ddه ،وي ddعفو ع ddن ال ddخاط ddئني ع ddند ك ddمال ال ddقدرة
عdليهم ،ويdطلب لdهم املdغفرة ويdصفح عdن الdعاصdني وال يdنظر إلdيهم بdعني الdحقارة ،أل ّن حdسن الdخاتdمة مdجهول.
ني املddوت إلddى جddوهddر اإليddمان ويddذوق خddمرة الddبقاء ويسddرع إلddى املddأل األعddلى .وكddم
إذ كddم مddن عddاص يddتوفّddق حَ d
ويستقر في أسفل دركات النّيران.
الروح،
ّ
من مطيع ومؤمن ينقلب حني ارتقاء ّ
dسال ddك
وال ddخالص ddة أ َّن امل ddقصود م ddن ج ddميع ه ddذه ال ddبيان ddات امل ddتقنة واإلش ddارات امل ddحكمة ه ddو أنّ ddه ي ddجب ع ddلى ال ّ d
طالب أن يعلم ويعتقد بأ ّن ما سوى اهلل ٍ
وال ّ
فان ،وما دون املعبود معدوم.
dسالdكني
وهdذه ّd d
الشdرائdط هdي مdن صdفات الdعالdني ،وسdجايdا ال ّdروحdانّ dيني ،ذكdرت فdي شdرائdط املdجاهdديdن،وسdير ال ّ
dسالdك املdنقطع ،والّ d
dصادق يdصدق فdي
طالdب ال ّ
فdي مdناهdج عdلم الdيقني .وبdعد أن تdتح ّقق هdذه املdقامdات فdي ال ّ
ه ُ dدوا ِفddينَا﴾ ف ddال ب ّ dد أن يس ddتبشر ب ddبشارة ﴿
جddا َd
ح ّ dقه ل ddفظ امل ddجاه ddد .وإذا م ddا ص ddار م ddؤ ّي ً dدا ب ddعملَ ﴿ :وا ّلddذي َ dن َd
سبُ َلنَا﴾
َلن َ ْه ِديَن َّ ُه ْم ُ
وإذا مddا أُوقddد فddي الddقلب سddراج الdطّلب واملddجاهddدة ،والdذّوق والّ d
dحب ،وهdبَّ
dشوق ،والddعشق والَ dو َلddه ،والجddذب والّ d
dش ّك والdّ dريddب ،وتddحيط أنddوار الddعلم والddيقني بّ d
نddسيم املddحبّة مddن شddطر األحddديّddة ،تddزول ظddلمة ضddاللddة الّ d
dكل أركddان
dصادق ،مdن املdديdنة اإللdهيّة بdالdبشارة ال ّdروحdانdيّة،
dصبح ال ّ
الdوجdود .فdفي ذلdك الdحني يdطلع الdبشير املdعنوي كdال ّ
ويسdتيقظ الdقلب والdنّفس وال ّdروح مdن نdوم الdغفلة بdصو ِر املdعرفdة ،ويُdمنح حdياة جdديdدة بdديdعة بdتأيdيدات وعdنايdات
dصمدان dيّ ،ب ddحيث ي ddرى ن ddفسه ص ddاح ddب ب ddصر ج ddدي ddد ،وس ddمع ب ddدي ddع ،وق ddلب وف ddؤاد ج ddدي ddد.
م ddن روح ال ddقدس ال ّ d
ذرة
ويdرى اآليdات الdواضdحة فdي اآلفdاق ،والdحقائdق املسdتورة فdي األنdفس .ويdشاهdد بdعني اهلل الdبديdعة فdي ك ّdل ّ
dفتوحdا لdلوصdول إلdى مdراتdب عdني الdيقني ،وحdقّ الdيقني ونdور الdيقني .ويdالحdظ فdي جdميع األشdياء أسdرار
بdا ًبdا م ً d
تج ّلي الوحدان ّية ،وآثار ال ّ
الصمدان ّية.
ظهور ّ
dسال ddك ف ddي س ddبيل اله ddدى ،وال dطّال ddب مل ddعارج ال dتّقى ،إل ddى ه ddذا امل ddقام األرف ddع األع ddلى،
dسما ب ddاهلل ل ddو وص ddل ال ّ d
قً d
السdتنشق رائdحة الdحقّ مdن مdسافdات بdعيدة ،وألدرك صdبح الهdدايdة الdنّورانdيّ مdن مشdرق ك ّdل شdيء ،ولَ dد َّلdه كdلّ
dفرق بddينهما،
ذرة عddلى املddحبوب .وهddداه كdّ dل شddيء إلddى املddطلوب ،والسddتطاع أن يddميّز الddحقّ مddن الddباطddل ،ويّ d
ّ
dفرق بddني ال dظّ ّل والّ d
dب نddسي ُم الddحقّ عddن مشddرق اإلبddداع وهddو فddي مddغرب االخddتراع،
dشمس .فddمثالً لddو هَّ d
كddما يّ d
dتما ش ddذى ع ddبيره .وك ddذل ddك ي ddميّز ج ddميع آث ddار ال ddحقّ م ddن ك ddلمات ب ddدي ddعة ،وأع ddمال م ddنيعة ،وأف ddعال
الس ddتنشق ح ً d
بddاهddرة ،عddن أفddعال وأعddمال وآثddار مddا سddواه ،كddما يddم ّيز أهdُ dل ال ّ dلؤل ِ dؤ ال ّ dلؤلddؤةَ مddن الحجddر ،وكddما يddميز اإلنddسان
الdّ dربddيعَ مddن الخddريddف ،والحddرارة مddن الddبرودة .وإذا مddا تط ّهddر مddشام الdّ dروح مddن زكddام الddكون واإلمddكان ،لddوجddد
dتما رائdحة املdحبوب مdن مdنازل بdعيدة ،ولَ dو َر َد مdن أثdر تdلك ال ّdرائdحة إلdى مdصر اإليdقان لdحضرة املdنّان
ال ّ
dسالdك ح ً
السddبحان ّ dية فddي تddلك املddديddنة الdّ dروحddان ّ dية .ولddسمع جddميع الddعلوم املddكنونddة مddن
َولddيشاهddد بddدائddع حddكمة الddحضرة ّ d
أط ddوار ورق ddة ّ
الشج ddرة ل ddتلك امل ddدي ddنة .ول ddيسمع م ddن ت ddراب ت ddلك امل ddدي ddنة ب ddسمعه الd dظّاه ddر وال ddباط ddن ،التّس ddبيح
dرب األربdاب .ولdيشاهdد بdعني رأسdه أسdرار ال ّdرجdوع واإليdاب .فdماذا أذكdر مdن اآلثdار والdعالمdات،
والdتّقديdس ل ّ
dصفات؟ فddيها يddزول الddعطش بddغير
والdظّهورات والتّجّ dليات ،املddق ّدرة فddي تddلك املddديddنة بddأمddر سddلطان األسddماء والّ d
مddاء .وتddزداد حddرارة مddحبّة اهلل بddدون نddار .وفddي كdّ dل نddبت مسddتور حddكمة بddالddغة مddعنويّddة .وعddلى أغddصان ك dلّ
dف بdلبل نdاطdق بdالجdذب والdولdه .ومdن أورادهdا الdبديdعة يظهdر س ّdر الdنّار املdوسdويّdة .ومdن نdغماتdها
دوح ِdة ورد أل ُ

الddقدسdيّة تddبدو نddغمة روح الddقدس الddعيسويّddة تَ ِهddب الddغناء بddغير ذهddب ،وتddمنح الddبقاء بddال فddناء .مddكنون فddي كdلّ
ورقة منها نعيم ،ومخزون في ّ
كل غرفة منها مئة ألف حكمة.
وامل ddجاه ddدون ف ddي اهلل ب ddعد االن ddقطاع ع dّ dما س ddواه ي ddأن ddسون ب ddتلك امل ddدي ddنة ب ddحيث ال ي ddنف ّكون آنً ddا ع ddنها ي ddسمعون
ال ّ dدالئddل الddقطعيّة مddن سddنابddل ذاك املddحفل ،ويddأخddذون الddبراهddني الddواضddحة مddن جddمال الddورود ونddغمات الddبلبل.
كل ألف سنة ،أو ما ّ
وهذه املدينة تتج ّدد وتتزيّن في رأس ّ
يقل عن ذلك أو يزيد.
ف ddيا ح ddبيبي ،ي ddجب ب ddذل الجه ddد حd dتّى ن ddصل إل ddى ت ddلك امل ddدي ddنة ،ون ddكشف س ddبحات ال ddجالل ب ddال ddعناي ddة اإلل ddهيّة
واأللddطاف الdّ dربّddان dيّة ،ح dتّى نddفدي أرواحddنا الddخامddدة بddتمام االسddتقامddة فddي سddبيل املddحبوب الجddديddد .ونddعترف
بّ d
dكل عجddز وانddكسار لddنفوز بهddذا الddفوز .وأ ّمddا تddلك املddديddنة فddهي الddكتب اإللddهيّة فddي كdّ dل عهddد .فddمث ً
ال فddي عهddد
مdوسdى كdانdت الdتّوراة ،وفdي زمdن عdيسى كdان اإلنdجيل ،وفdي عهdد مح ّdمد رسdول اهلل كdان الdفرقdان .وفdي هdذا
الdعصر الdبيان .وفdي عهdد مdن يdبعثه اهلل كdتابdه ا ّلdذي هdو مdرجdع ك ّdل الdكتب واملdهيمن عdلى جdميعها .وفdي هdذه
dقررة ،ته ddب ال ddغذاء ال dّ dروح ddانd dيّ ،وت ddطعم الd dنّعمة ال ddقدمّ d dية ،وت ddمنح ن ddعمة
امل ddدائ ddن أرزاق م ddقدرة ،ون ddعم ب ddاق ddية م ّ d
ال dتّوحddيد ألهddل التّجddريddد ،وتddجود عddلى مddن ال نddصيب لddهم بddنصيب ،وتddبذل كddأس الddعلم لddلهائddمني فddي صحddراء
الجهdل .وفdي هdذه املdدائdن مخdزون ومdكنون الهdدايdة والdعنايdة ،والdعلم واملdعرفdة ،واإليdمان واإليdقان ل ّ
dكل مdن فdي
السموات واألرض.
ّ
فddمثالً كddان الddفرقddان حddصنًا حddصينًا أل ّمddة الdّ dرسddول ،بddحيث أ َّن كdّ dل مddن آوى إلddيه فddي زمddانddه بddقي مddحفوظًdا مddن
رمddي الّ d
الشddرك dيّة .ورزق كddذلddك بddالddفواكddه ال dطّيّبة
dشياطddني ،ورمddح املddخالddفني ،وال dظّنونddات املddجتثّة ،واإلشddارات ّ d
األح ddديّ ddة ،وب ddأث ddمار ع ddلم ّ
اآلس ddن ،وت ddذ ّوق خ ddمر أس ddرار
ِd
الشج ddرة اإلل ddهيّة ،وش ddرب م ddن أن ddهار م ddاء امل ddعرف ddة غ ddي ِر
ال dتّوحddيد وال dتّفريddد .حddيث أ َّن جddميع مddا تddحتاج إلddيه تddلك األ ّمddة مddن أحddكام ال ّ dديddن ،وشddريddعة س dيّد املddرسddلني،
dحجة الdباقdية ألهdله مdن بdعد نdقطة الdفرقdان .إذ أ َّن حdكمه
مdوجdو ٌد ومَ dع َّ ٌ
ني فdي ذاك ال ّdرضdوان املdبني .وإنّdه لdهو ال ّ
السdتّني.
مسّ dلم ،وأمddره مddح ّقق الddوقddوع ،والجddميع كddانddوا مddأمddوريddن بddاتّddباعddه إلddى حddني الdظّهور الddبديddع فddي سddنة ّ d
وبdه يdصل الdطّالdبون إلdى رضdوان الdوصdال ،ويdفوز املdجاهdدون واملdهاجdرون بسdرادق الdقرب .وإنّdه لdدلdيل مdحكم
dجة ع ddظمى .وم ddا ع ddداه م ddن ال dّ dرواي ddات وال ddكتب واألح ddادي ddث ل ddيس ل ddها ذل ddك الفخ ddر ،أل ّن الح ddدي ddث وأص ddحاب
وح ّ d
الح ddدي ddث ،وج ddوده ddم وق ddول ddهم م ddثبوت ب ddحكم ال ddكتاب وم ddح ّقق ب ddه .وع ddالوة ع ddلى م ddا ذك ddر ف ddإ ّن ف ddي األح ddادي ddث
اخddتالفddات كddثيرة وشddب ًها جdّ dمة كddما قddال نddقطة الddفرقddان فddي أواخddر أ ّيddامddه) :إنّddي تddارك فddيكم ال dثّقلني كddتاب اهلل
وعdترتdي( .ومdع أ َّن هdناك أحdاديdث كdثيرة قdد نdزلdت مdن مdنبع ال ّdرسdالdة ،ومdعدن الهdدايdة ،فdإنّdه لdم يdذكdر شdيئًا غdير
السبب األعظم ،وال ّدليل األقوم للطّالبني ،حتّى يكون هاديًا للعباد إلى يوم امليعاد.
الكتاب .وقد جعله ّ
فdانdظر اآلن بdعني مdنصفة ،وقdلب طdاهdر ،ونdفس زكdيّة .والحdظ مdا ق ّdرره اهلل فdي كdتابdة املسّ dلم بdه بdني الdطّرفdني،
dجة ملddعرفddة الddعباد .فddينبغي لهddذا الddعبد ولddجنابddك ولّ d
dكل مddن عddلى األرض أن
مddن الddعا ّمddة والd d ّ d
dخاصddة ،وجddعله حّ d
dفرق بdني ال ّ
dحجة انdحصرت بdأمdريdن أحdدهdما
dضاللdة والهdدايdة .أل ّن ال ّ
ن ّ
dتمسك بdنوره ،ونdم ّيز الdحقّ مdن الdباطdل ون ّ
ٍ
حينئذ في الكتاب.
الحجة
الكتاب وثانيهما عترته .وملّا انقطعت العترة من بينهم انحصرت
ّ
dب ِفِ d
ني﴾ فddفي الحddروف املddقطّعة مddن الddفرقddان
dيه ُd
ه ً dدى ِّل ْ dل ُمت َّ ِق َ
اب الَ َريَْ d
وفddي أ ّول الddكتاب يddقول﴿ :الddم ذَلِdَ dك ا ْلdِ dكت َ ُ
مسddتورة أسddرار الddهويّddة ،وفddي صddدف هddذه الحddروف مخddزونddة آلل hاألحddديّddة ،ولddيس هddذا مddجال ذكddرهddا .ولddكن

بحسdب الdظّاهdر مdقصود حdضرتdه م ّdما خdاطdبه بdه هdو أن يdا مح ّdمد ،إ ّن هdذا الdكتاب املdنزّل مdن سdماء األحdد ّيdة
ال ري ddب وال ش dّ dك ف ddيه ،وه ddو ه ddدى ل ddلمتّقني ،ف ddالح ddظوا ب ddأ ّن ه ddذا ال ddفرق ddان ق ddد ق dّ dرره وق ّ dدره له ddداي ddة ك dّ dل م ddن ف ddي
dسموات واألرض ،وشه ddد ذات األح ddد ّي ddة ،وغ ddيب ال ddهو ّي ddة ب ddنفسه ع ddلى أنّ ddه ال ش dّ dك وال ش ddبهة ف ddيه ،وأنّ ddه ه ddاد
ال ّ d
لdلعباد إلdى يdوم املdيعاد ،فهdل مdن اإلنdصاف أن ي ّ
dشك هdؤالء الdعباد ،ويشdتبهوا فdي الdثّقل األعdظم ا ّلddذي شهdد
اهلل بddأح ّ dق ّيته وحddكم بddها؟ أو يddعرضddوا عddن األمddر ا ّلddذي جddعله سddببًا للهddدايddة ،والddوصddول إلddى مddعارج الddعرفddان؟
ويdطلبون أم ًdرا آخdر ويdتش ّككون بdزخdرف أقdوال الdنّاس قdائdلني :إ َّن فdالنًdا قdال كdذا وكdذا ،وأ ّن األمdر الdفالنdي مdا
dتما فdي اآليdة
ظهdر .والdحال لdو أ َّن هdناك أم ًdرا أو شdيئًا غdير كdتاب اهلل يdكون عّ dلة وسdببًا لهdدايdة الخdلق ،لdذكdر ح ً
املذكورة.
dصمدان dيّ املddذكddور
والddخالصddة أنّddه يddجب عddلينا أالّ نddتجاوز عddن األمddر املddبرم اإللddهيّ ،وال عddن ال dتّقديddر املddق ّدر الّ d
ف ddي اآلي ddة ،ون ddص ّدق ب ddال ddكتب ال ddبدي ddعة ،ألنّ ddنا إذا ل ddم ن ddص ّدق به ddذه ال ddكتب ،ف ddال ي ddتح ّقق الd dتّصدي ddق به ddذه اآلي ddة
أي إنdسان لdم يdص ّدق بdالdفرقdان فdإنّdه فdي الdحقيقة لdم يdص ّدق أي ً
dضا بdالdكتب
املdباركdة ،كdما هdو واضdح مdن أ َّن ّ
dبني أسdرارهdا
املdنزّلdة مdن قdبل .وهdذه هdي املdعانdي املسdتفادة مdن ظdاهdر اآليdة .ولdو نdذكdر مdعانdيها املسdتورة ون ّ
املكنونة ،فال ّ
شك أ َّن الزّمان ال يكفي لذلك والكون ال يحتمله ،وكان اهلل على ما أقول شهي ًدا.
وك ddذل ddك ي ddقول ف ddي م ddقام آخ ddرَ ﴿ :و إِ ْن ُكd dنْت ُ ْم ِف ddي َريْ ٍ d
ور ٍة ِّم ddن ِّمd dثْلِ ِه َوا ْد ُع ddواْ
dب ِّم dَّ dما نَ dزَّ ْلd dنَا َdع َ dلى َdع dبْ ِدنَ ddا فَ dأْتُ ddوا ْ ِب ُ d
dس َ
ص ِ
ش َه َدا َء ُكم ِّم ْن ُد ِ
ُ
ني﴾ .
اد ِق َ
ون اهللِّ إِ ْن ُكنْت ُ ْم َ
م ّdما تdرجdمته الdظّاهdرة ،أنّdه لdو كdنتم فdي ش ّdك وشdبهة م ّdما نdزّلdنا عdلى عdبدنdا مح ّdمد ،فdأتdوا بdسورة مdن مdثل هdذه
dسورة املddنزلddة ،وادعddوا شهddداءكddم أي عddلماءكddم حdتّى يddعينوكddم عddلى إنddزال سddورة إن كddنتم صddادقddني .فddانddظر
الّ d
dحجة الddبالddغة والddبرهddان الddكامddل والddقدرة
اآلن كddم هddو عddظيم شddأن اآليddات وكddبير قddدرهddا ،حddيث قddد خddتم بddها الّ d
أي شddيء مddعها ،أل ّن اآليddات بddني
الddقاهddرة واملddشيئة ال dنّافddذة .ومddا أشddرك سddلطان األحddديّddة فddي إظddهار حّ d
dجته ّ
الddحجج وال ّ dدالئddل هddي بddمنزلddة الّ d
dحجة الddباقddية ،والddبرهddان
dشمس ،ومddا سddواهddا بddمنزلddة ال dنّجوم .وإنّddها لddهي الّ d
أي أمdر
الdثّابdت ،والdنّور املdضيء بdني الdعباد مdن لdدن ّd d
السdلطان الdحقيقيّ .ال يdبلغ فdضلها فdضل ،وال يسdبقها ّ
وه ddي ك ddنز ال ddآلل hاإلل ddهيّة ،ومخ ddزن األس ddرار األح ddديّ ddة ،وإنّ ddها ل ddهي ال ddخيط امل ddحكم ،وال ddحبل امل ddتني ،وال ddعروة
ال ddوث ddقى ،والd dنّور ا ّل ddذي ال ي ddطفى .تج ddري م ddنها ش ddري ddعة امل ddعارف اإلل ddهيّة ،وت ddفور م ddنها ن ddار ال ddحكمة ال ddبال ddغة
dحب ،وفddي املddبغضني
الّ d
dصمدانddية ،وهddي نddار لddها أثddران ظddاهddران فddي آن واحddد :فddي املddقبلني تحddدث حddرارة الّ d
برودة الغفلة.
أيّdها ال ّdرفdيق ،يdنبغي لdنا أالّ نdتجاوز عdن أمdر اهلل ،ونdرضdى بdما جdعله ح ّdجته ونdخضع لdه .والdخالصdة أ َّن ح ّdجة
هddذه اآليddة املddنزلddة وبddرهddانddها ،ألعddظم مddن أن يسddتطيع هddذا الddعليل إقddامddة الّ dدلddيل عddليها .واهلل يddقول الddحقّ وهddو
السبيل ،وهو القاهر فوق عباده وهو العزيز الجميل.
يهدي ّ
ات اهللِّ نَت ْ ُلو َها َع َليْ َك ِبا ْل َحقِّ فَ ِبأ َ ِّي َح ِد ٍ
وكذلك يقول تعالىِ :
يث بَ ْع َد اهللِّ َوآيَ ِ
ات ِه يُؤ ِْمنُونَ﴾ .أي يقول هذه
﴿ت ْل َك آيَ ُ
dبأي حddديddث بddعد ظddهور الddحقّ ونddزول آيddاتddه يddؤمddنون؟ ولddو تddلتفت
آيddات مddنزلddة مddن سddماء الddهويّddة نddتلوهddا عddليك ،فّ d

إلdى تdلويdح هdذه اآليdة لdتفقه أنّdه لdم يdكن هdناك أبً dدا مظهdر أكdبر مdن األنdبياء ولdم تظهdر أي ً
dجة
dضا فdي األرض ح ّ
الحجة إ ّ
ال ما شاء ر ّبك.
حجة أعظم من هذه
ّ
أكبر وال أعظم من اآليات املنزلة ،بل إ ّنه لم يكن في اإلمكان ّ
dات اهللِّ تُ dت ْ َلى َdع َ dليْ ِه ث َّ dم يُ ِ d
dس َمعُ آيَ ِ d
وك ddذل ddك ي ddقول ف ddي م ddقام آخ ddرَ ﴿ :ويْ dٌ dل ِّل ُ dك ِّل أَفَّ ٍ d
س dت َ ْك ِب ًرا َdك dأَن َّل dمْ
dص ُّر ُم ْd d
dاك أ َ ِثddيم ٍ يَ ْ d
اب أَلِddيم ٍ﴾ يddعني ويddل لّ d
شdْ dرهُ ِب َ dعذَ ٍ
dكل أفّddاك أثddيم ،يddسمع اآليddات ال dنّازلddة مddن سddماء املddشيئة اإللddهيّة
dس َم ْع َها فَبَ ِّ d
يَْ d
فبشره بعذاب أليم .وإ ّن اإلشارة في هذه اآلية لتكفي ّ
تتلى عليه ،ث َّم يستكبر كأن لم يسمعهاّ ،
كل من في
dتفرسddون .وإنّddك َلdتَسمع الddيوم كddيف أنّddه إذا تddليت اآليddات
الّ d
dسموات واألرض لddو كddان الdنّاس فddي آيddات ربddهم يّ d
اإللهيّة ال يعتني بها أحد ،كأ ّن أحقر األمور عندهم هي اآليات اإللهيّة والحال أنّه ما كان ولن يكون هناك
dمرا مdن
أمdر أعdظم مdن اآليdات .قdل لdهم أيّdها الdغافdلون إنّdكم تdقولdون مdا قdالdه آبdاؤكdم مdن قdبل ،فdلو أنّdهم جdنوا ث ً
شج ddرة إع ddراض ddهم ف ddسوف ت ddجنون ddه أن ddتم أي ً d
dتقرون ف ddي ال dنّار م ddع آب ddائ ddكم .ف ddال dنّار
dضا .وع ddن ق ddري ddب س ddوف تس ّ d
مثواهم فبئس مثوى الظّاملني.
ويdقول تdعالdى فdي مdقام آخdرَ ﴿ :و إِذَا َعddلِ َم ِمْ dن آيَ ِ
شdيْئًا اتَّ َ
ني﴾ يdعني إذا
dاتdنَا َ d
اب ُّم ِهٌ d
خdذَ َهddا ُهdزُ ًوا أ ُ ْو َلdِ dئ َك َلُ dه ْم َعdذَ ٌ
عddلم مddن آيddاتddنا شddيئًا اتّخddذهddا عddلى سddبيل االسddتهزاء ،فddلهم عddذاب مهddني .ومddن جddملة االسddتهزاء أنّddهم كddانddوا
س dِ dق ْ
dسفًا ِّمd dنَ
ي ddقول ddون أظه ddر ل ddنا معج ddزة أخ ddرى وائ ddتنا ب ddبره ddان آخ ddر ،ف ddكان ي ddقول أح ddده ddم﴿ :فَd dأ َ ْd d
ط َعَ d dليْنَا ِكَ d d
dس َم ِ
dند َك فَdأ َ ْdم ِ
dحقَّ ِمْ dن ِ dع ِ
اء﴾ .وبdمثل
dط ْر َعَ dليْنَا ِ d
ح َ
dس َماء﴾ واآلخdر كdان يdذكdر﴿ :إِن َ dكdا َن َهdذَا ُهَ dو ا ْل َ
ارةً ِّمَ dن ال َّ
ال َّ
dج َ
dسماو ّيdة بdاألشdياء الdخبيثة مdن قdبيل الdثّوم والdبصل ،كdذلdك طdلب
مdا اسdتبدل الdيهود فdي عهdد مdوسdى املdائdدة ال ّ
هdؤالء الdقوم أي ً
dضا تdبديdل اآليdات املdنزّلdة بdالdظّنونdات الdنّجسة الdكثيفة .كdما تdشاهdد الdيوم ،أ َّن املdائdدة املdعنو ّيdة
السddبحان ّ dية .وأ ّن ب ddحور ال ddحيوان ف ddي م ddوج وج ddري ddان ،ف ddي
ن ddازل ddة م ddن س ddماء ال dّ dرح ddمة اإلل ddه ّية وغ ddمام امل ddكرم ddة ّ d
رضdوان الdجنان ،بdأمdر خdالdق كdن فdكان .والجdميع مdجتمعون كdالdكالب عdلى األجdساد املdيتة ،وقdانdعون بdالdبركdة
امل ddال ddحة ا ّلddتي ه ddي م ddلح أج ddاج .س ddبحان اهلل! إنّ ddنا ل ddفي غ ddاي ddة ال ddحيرة م ddن ع ddباد ي ddطلبون ال ّ dدل ddيل ب ddعد ارت ddفاع
dتمسكون بdإشdارات الdعلم بdعد ظdهور شdمس املdعلوم .مdثلهم كdمن يdطلب مdن ال ّ
dجة
dشمس ح ّ
أعdالم املdدلdول .وي ّ
dحجة ال ّ d
dشمس ن ddوره ddا ا ّلddذي أش ddرق
إلث ddبات ن ddوره ddا ،أو ي ddطلب م ddن أم ddطار ال dّ dرب ddيع ب ddره ddانً ddا إلث ddبات ف ddيضها .ف ّ d
وأحdاط الdعالdم ،وبdرهdان ال ّdربdيع جdوده ا ّلdذي جّ dدد الdعالdم بdرداء جdديdد .عdلى أ َّن األعdمى ال يdعرف ل ّ
dلشمس أث ًdرا
غ ddير ح ddرارت ddها .واألرض الج ddرز ل ddيس ل ddها ن ddصيب م ddن رح ddمة ال dّ dرب ddيع )ف ddال ع ddجب إن ل ddم ي ddكن ل ddهم ن ddصيب م ddن
القرآن غير النّقش ،كما أ ّنه ليس لألعمى نصيب من ّ
الشمس إال الحرارة.
ات َّما َكا َن ُح َّجت َ ُه ْم إِالّ أَن َقا ُلوا ائْتُوا ِبآ َب ِ
وفي مقام آخر يقولَ ﴿ :و إِذَا تُت ْ َلى َع َل ْي ِه ْم آ َياتُنَا َب ِّين َ ٍ
ائنَا إِن ُكنت ُ ْم
صِ d
dحتجون ب ddها ع ddلى م ddظاه ddر ال dّ dرح ddمة ال ddكام ddلة ال ddواس ddعة .إنّ ddهم ك ddان ddوا
َd d d
dاد ِقَ d d
أي ح ddجج ك ddان ddوا ي ّ d
ني﴾ ف ddان ddظر ّ
dسموات واألرض ،وبdها يdحيا أمdوات وادي الdنّفس
يسdتهزؤن بdاآليdات ،ا ّلddتي ك ّdل حdرف مdنها أعdظم مdن خdلق ال ّ
وال ddهوى ب ddروح اإلي ddمان .وك ddان ddوا ي ddقول ddون أخِ d dرج ل ddنا آب ddاءن ddا م ddن ال ddقبور .ف ddبمثل ه ddذا ك ddان إع ddراض ال ddقوم
لكل من على األرض ،وبرهان أعظم يكفي ّ
حجة ُمحكمة ّ
واستكبارهم ،مع أ َّن ّ
كل
كل واحدة من هذه اآليات ّ
مddن عddليها لddو أنddتم فddي آيddات اهلل تddتف ّكرون .وإ ّن فddي هddذه اآليddة املddذكddورة ملddكنون آلل hاألسddرار .ومddن طddلب
وج ّد وجد.

dحجة ل ddلعوا ّم ألنّ ddهم ال
إيّ ddاك واإلص ddغاء إل ddى زخ ddرف أق ddوال ال ddعباد ا ّل ddذي ddن ي ّ dدع ddون ب ddأ ّن ال ddكتاب واآلي ddات ل ddيس ب ّ d
dجة أله ddل املش ddرق وامل ddغرب .وإن ل ddم ي ddكن ف ddي م ddقدور ال dنّاس
ي ddفهمون ddها وال ي ddدرك ddون ddها م ddع أ َّن ه ddذا ال ddقرآن ح ّ d
dجة عddلى الجddميع؟ ولddو ص dحّ مddا ي ّ dدعddون ملddا كddان هddناك تddكليف عddلى نddفس ،أو إلddزام لddها
إدراكddه كddيف يddكون حّ d
بعرفان اهلل أل ّن عرفانه أعظم من عرفان كتابه .والعوا ّم ليس عندهم استعداد إلدراكه.
dسخافddة .وكّ dله يddقال مddن بddاب الddكبر والddغرور ،كddي مddا يddبعدون
والddخالصddة أ َّن هddذا الddقول فddي مddنتهى الّ dلغو والّ d
ال dنّاس ع ddن ري ddاض رض ddاء اهلل ،وي ddقبضون ع ddلى زم ddام ddهم ف ddي أي ddدي ddهم ق ً d
dحكما .م ddع أ َّن ه ddؤالء ال ddعوامّ
dبضا م ً d
أكddثر قddبوالً ورضddاء لddدى الddحقّ مddن عddلمائddهم ا ّلddذيddن أعddرضddوا عddنه .والddحال أ َّن فddهم الddكلمات اإللddهيّة ،وإدراك
dري .بdل هdو مdنوط بdصفاء الdقلب ،وتdزكdية الdنّفوس،
أي دخdل بdالdعلم الdظّاه ّ
بdيانdات الحdمامdات املdعنويّdة ،لdيس لdه ّ
وتج dّ dرد ال dّ dروح .ك ddما ه ddو م ddشهود اآلن ف ddي ف ddئة م ddن ال ddعباد ا ّل ddذي م ddا ع ddرف ddوا ح ddرفً ddا م ddن رس ddوم ال ddعلم ،ل ddكنّهم
ج ddال ddسون ع ddلى رف ddرف ال ddعلم ،وري ddاض ق ddلوب ddهم م ddز ّي ddنة ب ddأوراد ال ddحكمة وأن ddهار امل ddعرف ddة ،م ddن س ddحاب ال ddفيض
اإللهيّ .فطوبى للمخلصني من أنوار يوم عظيم.
dات اهللَِّ َولِ َ dق ِ
وك ddذل ddك ي ddقولَ ﴿ :وا ّلddذي َ dن َdك dفَروا ِبddآيَ ِ d
اب أَلِ ddي ٌم﴾ .وك ddذا
سوا ِمddن َّر ْd
ائdِ dه أ ُ ْو َلdِ dئ َك يَ dِ dئ ُ
حdَ dم ِتي َوأ ُ ْو َلdِ dئ َك َل ُ dه ْم َdع dذَ ٌ
ُ
يقول:
dش ِ
dجن ُ ٍ
﴿ َويَُ dقو ُلdو َن أ َ ِئdنَّا َلdتَا ِر ُdكdوا آلِ َdه ِdتنَا لِ َ
ون﴾ .ومdضمون هdذه اآليdة واضdح .فdانdظر مdاذا كdانdوا يdقولdون بdعد
اعٍ dر َّم ْ
dسمون حddضرتddه شddاعdً dرا ويسخddرون مddن اآليddات
تddنزيddل اآليddات ،أئ dنّا لddتاركddوا آلهddتنا لddشاعddر مddجنون .فddكانddوا يّ d
اإللdهيّة .ويdقولdون إ َّن هdذه الdكلمات ،إن هdي إالّ أسdاطdير األ ّولdني .يdعنون بdذلdك الdكلمات ا ّلdتي قdيلت مdن قdبل،
محم ًدا جمعها ث َّم يقول إ ّنها من عند اهلل.
وأ ّن
ّ
كddذلddك قddد سddمعت الddيوم بddأمddثال هddذه األقddوال ،مdّ dما ينسddبونddه إلddى هddذا األمddر ،ويddقولddون إ َّن هddذه الddكلمات قddد
جمعها من الكلمات ا ّلتي نزلت من ُ
قبل ،أو هي كلمات مغلوطة .قد كبر قولهم وصغر شأنهم وح ُّدهم.
لهddذا قddالddوا بddعد هddذه اإلنddكارات واالعddتراضddات املddذكddورة ،إنّddه بحسddب مddا فddي الddكتب ،ال يddجوز أن يddبعث نddبيّ
مس ّ d
dتقل م ddن ب ddعد م ddوس ddى وع ddيسى ي ddكون ن ddاسً d d
الش ddري ddعة
للش ddري ddعة .ب ddل ي ddجب أن ي ddأت ddي ش ddخص ي ddكمل ّd d
خا ّd d
dسابddقة .فddنزلddت هddذه اآليddة املddباركddة املddشعرة بجddميع املddطالddب اإللddه ّية وال َّ dدالddة عddلى عddدم انddقطاع الddفيوضddات
الّ d
dف ِ dمdن َقdبْ ُل ِdبdا ْلdبَيِّن َ ِ
جdاء ُ dكdم ِdب ِdه حdتّى إِذَا
ش ٍّdك ِّdم َّdما َ d
ات فَ َdما ِز ْلdت ُ ْم ِdفdي َ d d
جdاء ُكْ dم يُ ُd d
ال ّdرحdمانdيّة .قdولdه تdعالdىَ ﴿ :و َلَ dق ْد َ d
dوس ُ
سوال َكذَلِ َك يُ ِ
اب﴾ أي مرتاب في ربّه .فأدركوا
َه َل َك ُق ْلت ُ ْم َلن يَبْ َع َ
ث اهللُ ِمن بَ ْع ِد ِه َر ُ
ض ُّل اهللَُّ َم ْن ُه َو ُم ْ
ف ُّم ْرتَ ٌ
س ِر ٌ
dتمسك أمdم ذلdك العهdد بdآيdة مdن الdكتاب ،ويdنطقون بdمثل هdذه
مdن هdذه اآليdة ،وتdي ّقنوا أنّdه فdي ك ّdل عdصر ،كdان ي ّ
األق ddوال امل ddزخ ddرف ddة ،م ddن أنّ ddه ال ي ddجوز أن ي ddأت ddي ن ddبيٌّ آخ ddر ف ddي ع ddال ddم اإلب ddداع ،م ddثل م ddا اس ّ d
dتدل ع ddلماء اإلن ddجيل
ّ
مستقل إ ّ
ال إلثبات شريعة اإلنجيل.
باآلية املذكورة فيه بأ ّنه ال يرفع حكم اإلنجيل أب ًدا .وال يبعث نبيّ
وأكdثر املdلل مdبتلون بهdذا املdرض ال ّdروحdيّ .كdما تdرى ،كdيف أ َّن أهdل الdفرقdان قdد احdتجبوا بdذكdر خdاتdم الdنّب ّيني،
اسُ d
خو َن ِفddي ا ْلdِ dع ْلم ِ﴾ وملddا
dقرون بddقولddهَ ﴿ :و َمddا َي ْ dع َل ُم تَ dأ ْ ِوي َ dل ُه إِالَّ اهللُّ َوالdَّ dر ِ d
عddلى مddثال األمddم الّ d
dسابddقة .مddع أنّddهم مّ d
dبني ال ّdراسdخُ فdي الdعلوم وأ ِّdمdها ونdفسها وذاتdها وجdوهِ dرهdا بdيانًdا فdيه مdخالdفة قdليلة ألهdوائdهم ،فdإنّdك تdسمع مdاذا
يُ ّ
يdقولdون ومdاذا يdفعلون .ومdا هdذا إالّ مdن رؤسdاء الdنّاس فdي الّ dديdن ،يdعني مdن أولdئك ا ّلdذيdن مdا اتّخdذوا لdهم إلً dها

إالّ الddهوى ،وال عddرفddوا لddهم مddذه dبًا غddير ال dذّهddب ،واحddتجبوا بddحجبات الddعلم ،وتddاهddوا فddي ضddاللddة كddما يddقول ربّ
ضَّ dل ُه اهللَُّ َعَ dلى ِعْ dلم ٍ َو َ
dت َdم ِdن اتَّ َ
جَ dع َل َعَ dلى
س ْdم ِع ِه َو َقْ dل ِب ِه َو َd
خdت َ َم َعَ dلى َ d d
خdذَ إِ َلَ dه ُه َهَ dواهُ َوأ َ َ d d
األنdام بdتصريdح تdا ّم﴿ ،أَفَ َdرأ َ ْي َ
dص ِر ِه ِغَ d
dشا َوةً فَdَ dمن َي ْهdِ dديdِ dه ِdم ْ dن َب ْ dع ِد اهللِّ أَفَddال تَ dذَ َّكdُ dرونَ﴾ يddعني أمddا رأيddت ذاك الddغافddل ا ّلddذي اتّخddذ إلddهه أهddواء
َبَ d
نddفسه ،وأض ّ dله اهلل عddلى عddلم ،وخddتم عddلى سddمعه وقddلبه ،وجddعل عddلى بddصره غddشاوة ،فddمن يهddديddه مddن بddعد اهلل
أفال تذكرون.
أ ّمddا مddعنى.وأضّ dله اهلل عddلى عddلم.فddإنّddه وإن كddان فddي الdظّاهddر كddما ذكddر ،ولddكن عddند هddذا الddفانddي ،املddقصود مddن
dمسكوا بdعلومdهم املdنبعثة مdن الdنّفس والdهوى
هdذه اآليdة ،هdم عdلماء الdعصر ا ّلdذيdن أعdرضdوا عdن جdمال الdحقّ وت ّ
ه َ dو نَ dبَأ ٌ َعِ d
ضddونَ﴾ .وك ddذل ddك ي ddقول ﴿ َو إِذَا تُ dت ْ َلى َdع َ dل ْي ِهمْ
dظي ٌم أَن dت ُ ْم َdع dن ْ ُه ُمْ d dع ِر ُd d d
dتجوا ع ddلى ن ddبأ اهلل وأم ddره ﴿ ُقdْ dل ُd
واح ُّ d
آيَdاتُdنَا بَdيِّن َ ٍ
dص َّد ُكْ dم َdع َّdما َ dكdا َن يَْ dعبُ ُد آبَdا ُؤ ُكْ dم َو َقdا ُلdوا َdمdا َهdذَا إِال إِفْ ٌdك ُّمdفْت َ ًرى﴾.
ات َقdا ُلdوا َdمdا َهdذَا إِالّ َر ُ d
ج ٌdل يُِ dريُ dد أَن يَ ُ
والdحقّ يdقول :وإذا تdتلى اآليdات الdقدسdيّة األحdديّdة عdليهم ،يdعني أولdئك الdكفرة الفجdرة ،يdقول أولdئك املشdركdون
ال ddغاف ddلون ع ddن ال ddحقّ م ddا ه ddذا رس ddول م ddن ع ddند اهلل ،إنّ ddما ه ddو رج ddل ي ddري ddد أن ي ddمنعكم ع dّ dما ك ddان ي ddعبده آب ddاؤك ddم،
وقالوا ما هذا إال كذب مفترى.
dصمدان dيّ ،كddيف أنّddه بddال dتّلويddح قddد أنddذر املddكذّبddني بddاآليddات
فddاسddمع ال dنّداء الddقدس dيّ اإللddهيّ ،وال ّ dلحن املddليح الّ d
dبرأ ع ddن امل ddنكري ddن ل ddلكلمات ال ddقدسّ d dية .والح ddظ ُب ddعد الd dنّاس ع ddن ك ddوث ddر ال ddقرب وإع ddراض أول ddئك املح ddروم ddني
وت ّ d
واسdتكبارهdم عdلى ذلdك الجdمال الdقدسdيّ ،مdع أ َّن ذاك الdجوهdر ،جdوهdر الّ dلطف والdكرم ،قdد كdان يهdدي هdياكdل
الddعدم إلddى سddاحddة الddقدم ،ويّ d
dدل اولddئك الddفقراء الddحقيقيّني إلddى شddريddعة الddغنى الddقدسdيّة .ومddع ذلddك كddان يddقول
رب الddعاملddني .وبddعضهم يddقول هddذا يddمنع ال dنّاس عddن شddريddعة ال ّ dديddن واإليddمان،
بddعضهم هddذا رجddل مddفت ٍر عddلى ّ
واآلخرون ينسبون إليه الجنون وأمثال ذلك.
كddذلddك نddشاهddد الddيوم كddم مddن لddغو الddقول قddد قddالddوه عddلى ذاك الddجوهddر ،جddوهddر الddبقاء ،وكddم مddن مddفتريddات وذنddوب
dصمدان dيّ وفddي جddميع أوراقddه
ص َمة ومddعدنddها .مddع أنّddه فddي كddتاب اهلل ولddوح الddقدس الّ d
نسddبوهddا إلddى مddنبع الdِ dع ْ
وبشdd dر املdd dقبلني إلdd dيها .ومdd dع هdd dذا كdd dم مdd dن
وكdd dلماتdd dه قdd dد أنdd dذر املdd dكذّبdd dني بdd dاآليdd dات املdd dنزلdd dة واملdd dعرضdd dني عdd dنها ّ d
dسموات الdقدسdيّة الdبديdعة .والdحال أ َّن عdني اإلمdكان
االعdتراضdات قdد اعdترضdوا بdها عdلى اآليdات املdنزلdة مdن ال ّ
م ddا رأت م ddثل ه ddذا ال ddفضل ،وق ّ dوة س ddمع األك ddوان م ddا س ddمعت ب ddمثل ه ddذه ال ddعناي ddة .إذ أ َّن اآلي ddات ك ddان ddت ج ddاري ddة
ونddازلddة مddن غddمام الdّ dرحddمة الdّ dرحddمانdيّة بddمثابddة غddيث الdّ dربddيع .أل ّن األنddبياء مddن أولddي الddعزم ،ا ّلddذيddن َعdظَ َم ُة قddدرهddم
و ِرفَْ dع ُة َمِ d
dقامddهم واضdحة والئdحة كdال ّ
dشمس ،يفتخdر ك ّdل واحdد مdنهم بdكتاب مdشهود ،مdتداول بdني األيdدي ،آيdاتdه
م ddحصيّة .ب ddينما ق ddد ن dزّل ddت اآلي ddات م ddن ه ddذا ال ddغمام ال dّ dرح ddمان dيّة ع ddلى ق ddدر ل ddم ي ddحصها أح ddد ل ddآلن .ح ddيث أنَّ
املddتداول مddنها فddي الddيد إلddى اآلن نddحو عشddريddن مجّ dل ًدا ،وكddم مddنها لddم تddصل إلddيه األيddدي ،وكddم مddنها أيً d
dضا قddد
ب ووقع بأيدي املشركني ،وال ُيع َلم ما فعلوا به.
ب ُ
وسلِ َ
ُن ِه َ
فdيا أخdي يdنبغي الdتّأ ّdمdل والdتّف ّكر وااللdتجاء إلdى املdظاهdراإللdهيّة ل َّ
dعل نdتّعظ مdن املdواعdظ الdواضdحة فdي الdكتاب،
ونddتنبّه مddن ال dنّصائddح املddذكddورة فddي األلddواح ،وال نddعترض عddلى ُمddنزل اآليddات ،ونسddتسلم ألمddره بddالdّ dروح .ونddقبل
dكل روح وريdحان ،ونdذعdن لdه ،ل َّ
حdكمه ب ّ
dعل نdرد فdي فdضاء ال ّdرحdمة ،ونdسكن فdي شdاط hالdفضل) ،وإنّdه بdعباده
لغفور رحيم(.

اب َهdْ dل تَِ d
وكddذلddك يddقولُ ﴿ :قdْ dل َيddا أ َ ْهdَ dل ا ْلdِ dكت َ ِ
dنق ُمو َن ِdم dنَّا إِالَّ أ َ ْن آ َم dنَّا ِبddاهللِّ َو َمddا أُن ِ dز َل إِ َلْ dينَا َو َمddا أُن ِ dز َل ِمddن َقdبْ ُل َوأَنَّ
dاسُ dقونَ﴾؟ فdما أوضdح املdقصود فdي هdذه اآليdة ،ومdا أظهdر بdرهdان حdج ّية اآليdات املdنزلdة .ولdقد نdزلdت
أ َ ْكdث َ َر ُكْ dم فَ ِ d
هddذه اآليddة فddي وقddت كddان فddيه الddكفار يddؤذون املسddلمني ،وينسddبون إلddيهم الddكفر ،كddما كddانddوا ينسddبون ألصddحاب
حddضرتddه بddأنّddهم صddاروا كddافddريddن بddاهلل ،ومddؤمddنني ومddوقddنني بddساحٍ dر كdذّاب .وفddي صddدر اإلسddالم مل ّdا كddان األمddر
أي مddقام ومddكان ،كddانddوا
بحسddب الdظّاهddر لddم تddكن لddه قddوة ،فddإنّddهم كddانddوا كّ dلما لddقوا أصddحاب تddلك الddحضرة فddي ّ
dب ألولdئك املdقبلني إلdى اهلل .فdنزلdت فdي هdذا الdحني هdذه اآليdة
ّd d
يdعملون عdلى نdهايdة األذيّdة والdزّجdر ،وال ّdرجdم
والس ّ
املdباركdة مdن سdماء األحdديّdة ،وعّ dلمت أصdحاب تdلك الdحضرة بdبرهdان واضdح ،ودلdيل الئdح ،أن يdقولdوا لdلكافdريdن
واملش ddرك ddني :ه ddل ت ddؤذون ddنا وت ddظلمون ddنا وم ddا ص ddدر م dنّا ع ddمل ،إالّ أن آم dنّا ب ddاهلل وآي ddات ddه ال dنّازل ddة ع ddلينا م ddن ل ddسان
مح ّdمد؟ وكdذلdك آمdنّا بdاآليdات الdنّازلdة عdلى أنdبيائdه مdن قdبل بdحيث يdكون املdقصود أ َّن مdا عdلينا تdقصير إالّ أنّdنا
اعddتبرنddا اآليddات الجddديddدة الddبديddعة اإللddهيّة ال dنّازلddة عddلى محdّ dمد ،واآليddات ال dنّازلddة مddن قddبل عddلى األنddبياء ،بddأنّddها
جميعها من عند اهلل ،وص ّدقنا بها ،وأذعنّا لها.
هddذا هddو ال ّ dدلddيل ا ّلddذي ع ّ dلمه سddلطان األحddديّddة لddعباده ،مddع ذلddك هddل مddن الddجائddز أن يddعرضddوا عddن هddذه اآليddات
الشdرق والdغرب ،ويdع ّدوا أنdفسهم مdن أهdل اإليdمان؟ أو أنّdهم يdؤمdنون بdأ ّن مdنزل اآليdات
الdبديdعة ا ّلddتي أحdاطdت ّ d d
dقري ddن ب ddها م ddن أه ddل اإلي ddمان ب ddناء ع ddن ه ddذا االس ddتدالل ا ّلddذي ق dّ dرره؟ ح ddاش ddا ث َّ dم ح ddاش ddا أن ي ddطرد
ال يحس ddب امل ّ d
dحجة املdثبتة .إذ أ ّنdه مdثبّت
dتمسكني بdال ّ
dقريdن بdها عdن أبdواب رحdمته ،أو يهّ dدد امل ّ
املdقبلني إلdى آيdات األحdديّdة ،وامل ّ
الحقّ بآياته ومح ّقق األمر بكلماته ،وإنّه لهو املقتدر املهيمن القدير.
وكdذلdك يdقول عdزّ مdن قdال ﴿ َو َلْ dو َنdزَّ ْلdنَا َعَ dل ْي َك ِكdتَا ًبdا ِdفdي ِdق ْdرطَ ٍ
سو ُه ِبdأ َ ْي ِdديِ dه ْم َلَ dق َ
ال ا ّلddذيَ dن َكَ dف ُروا ْ إِ ْن َهdذَا إِالَّ
dاس َفَ dل َم ُ
ِ
ني﴾ .وإ ّن أكdثر اآليdات الdفرقdانّ dية لdدا ّلddة عdلى هdذا املdطلب ومdشعرة بdه .وهdذا الdعبد قdد اقdتصر عdلى
س ْحdٌ dر ُّمِ dب ٌ
dجة
ه ddذه اآلي ddات امل ddذك ddورة .ف ddان ddظر اآلن ه ddل ذُ ِكdَ dر ف ddي ال ddكتاب ب ddأج ddمعه أم dٌ dر آخ ddر غ ddير اآلي ddات ا ّلddتي ج ddعلها ح ّ d
dتمسكوا ب ddه؟ ب ddل إنّ ddه ف ddي ك dّ dل امل ddواق ddع ق ddد ج ddعل ال dنّار م ddوع ً dدا وم ddق ًرّا
مل ddعرف ddة م ddظاه ddر ج ddمال ddه ح dتّى ي ddعترض ddوا وي ّ d
للمنكرين باآليات واملستهزئني بها كما هو معلوم.
dصحايdف واملdناجdاة ،دون أن يdكون قdد تdع ّلمها
واآلن لdو يdأتdي إنdسان بdاآلالف املdؤ ّلdفة مdن اآليdات ،والخdطب وال ّ
dبأي دل ddيل يس ّ d
dتدل ب ddه ا ّلddذي ddن ي ddعرض ddون ع ddنها ،ويح ddرم ddون أن ddفسهم م ddن ه ddذا
م ddن أح ddد ب ddال ddعلوم االك ddتساب ّ dية ،ف ّ d
dتمسكون بdقولdهم
الdفيض األكdبر؟ ومdاذا يdقولdون فdي الdجواب مdن بdعد عdروج ال ّdروح مdن الجسdد الdظّلمانdي؟ أي ّ
dمسكنا بdالحdديdث الdفالنdي ،ومل ّا لdم نجdد تdح ّقق مdعناه بحسdب الdظّاهdر لdذا اعdترضdنا عdلى مdظاهdر األمdر،
إنّdا ت ّ
dمعت بdأ ّن مdن جdملة الdبراهdني واألد ّلddة عdلى أحّ dقيّة بdعض األنdبياء مdن أولdي
وابdتعدنdا عdن شdرائdع الdحقّ ؟ أمdا س َ
الdعزم ،كdان نdزول الdكتاب عdليهم .وإ ّن هdذا لdدلdيل مسّ dلم بdه .وهdل يdجوز مdع هdذا أن يdعترضdوا عdلى مdن ظهdر
مddنه مج ّ dلدات ع ّ dدة؟ وأن ي dتّبعوا فddي ح ّ dقه أقddوال شddخص أحddمق جddمع بddعض أقddوال عddن طddريddق الجهddل إللddقاء
الشddبهة فddي الddقلوب؟ وأصddبح شddيطان الddعصر وسddبب الddغفلة لddلعباد وإضddالل مddن فddي الddبالد؟ وبddذا يحddرمddون
ّd
أن ddفسهم م ddن ش ddمس ال ddفيض اإلل ddهيّ .وب ddصرف ال dنّظر ع ddن ه ddذه امل ddرات ddب ،إذا ه ddم اح ddترزوا م ddن ه ddذه ال dنّفس
أي وجddه يddقبلون .بddلى
الddقدسdيّة ،وأدبddروا عddن هddذا الdنّفس الdّ dرحddمانdيّ ،فddإ ّنddي ال أدري بddمن يّ d
dتمسكون ،وإلddى ّ
ول ّ
السddبيلني فdي هdذيdن املdنهجني .ثَّ dم أمdش عdلى مdا تdختار لdنفسك ،وهdذا
dكل وجdهة هdو مdولdيها ،فdقد هdديdناك ّ d
قول الحقّ وما بعد الحقّ إالّ ّ
الضالل.

ومdن جdملة األد ّلddة عdلى إثdبات هdذا األمdر ،هdو أنّdه فdي ك ّdل عهdد وعdصر كdان يظهdر فdيه غdيب الdهو ّيdة فdي هdيكل
البش ddر ّي ddة ،ك ddان يس ddتضيء ب ddضياء ش ddمس ال dنّب ّوة ،ويه ddتدي ب ddأن ddوار ق ddمر اله ddداي ddة ،وي ddفوز ب ddلقاء اهلل ب ٌ d
dعض م ddن
ا ّلddذيdن ال يdعرفdهم أحٌ dد ،ولdيس لdهم شdأن بdني الdقوم ،وال عdالقdة لdهم بdالّ dدنdيا ومdا فdيها .لهdذا كdان يسdتهزئ بdهم
عdلماء الdعصر وأغdنياء الdوقdت ،كdما يdقول عdن لdسان أولdئك ال ّ
dومdه مdا نdراكَ
dضالdني )فdقال املdأل ا ّلdذيdن كdفروا مdن ق ِd
ِ
إال بشdً dرا ِمddث َلنا ومddا نَ d
ي ومddا نddرى لddكم عddلينا مddن فddض ٍل بddل نddظن ّ ُكم
dادي الdّ dرأ ِ
dراك اتّdبَ َع َك إالّ ا ّلddذيَ dن ُهddم
أراذ ْلddنا بَ d
ني( فddكانddوا يddعترضddون ويddقولddون ألولddئكم املddظاهddر الddقدس dيّة ،إنّddه مddا اتddبعكم إالّ أراذلddنا ا ّلddذيddن ال يُddعتَنَى
كddاذب َ d
بddشأنddهم .ومddقصودهddم مddن هddذا أنّddه لddم يddؤمddن بddكم عddلماء الddقوم ،وال أغddنياؤهddم وال ذوو الّ d
dشأن مddنهم .وكddانddوا
يستد ّلون بهذا ال ّدليل وأمثاله على بطالن من له الحقّ .
والسddلطنة الddعظمى ،فddإ ّن جddم ًعا مddن الddعلماء الdّ dراشddديddن ،والddفضالء الddكامddلني،
ّd
وأ ّمddا فddي هddذا الdظّهور األظهddر،
وال ddفقهاء ال ddبال ddغني ،ق ddد رزق ddوا م ddن ك ddأس ال ddقرب وال ddوص ddال ،وف ddازوا ب ddال ddعناي ddة ال ddعظمى ،وان ddقطعوا ع ddن ال ddكون
واإلمddكان فddي سddبيل املddحبوب .ولddنذكddر بً d
dعضا مddن أسddمائddهم ،عddسى أن يddكون ذلddك سddببًا السddتقامddة األنddفس
املضطربة والنّفوس غير املطمئنّة.
فdمن جdملتهم جdناب ُdمdال حسdني ا ّلdذي أصdبح مdحالًّ إلشdراق شdمس الdظّهور .لdواله مdا اسdتوى اهلل عdلى عdرش
dتقر عdلى كdرسdيِّ صdمدانdيّته .وجdناب آقdا سdيّد يdحيى ا ّلdذي كdان وحdيد عdصره وفdريdد زمdانdه،
رحdمانdيّته ومdا اس ّ

و ُمddال مح ّdمد عdلي الdزّنdجانdي ،و ُمddال عdلي البسdطامdي ،و ُمddال سdعيد الdبارفdروشdي ،و ُمddال نdعمة اهلل املdازنdدرانdي،
dسيّد حسddني ال dتّرشddيزي ،و ُمddال مهddدي الddكندي ،وأخddوه ُمddال
و ُمddال يddوسddف األردبddيلي ،و ُمddال مهddدي الddخوئddي ،والّ d
بdاقdر ،و ُمddال عdبد الdخالdق الdيزدي و ُمddال عdلي الdبَر َقddانdي ،وأمdثالdهم م ّdمن يdبلغ عdددهdم قdريdبًا مdن أربdعمايdة نdفس،
أسdماؤهdم جdمي ًعا مdثبوتdة فdي الّ dلوح املdحفوظ اإللdهيّ .وهdؤالء كّ dلهم قdد اهdتدوا بdشمس الّ d
ظهور وأق ّdروا وأذعdنوا
ل ddها ع ddلى ش ddأن ان ddقطع أك ddثره ddم ع ddن أم ddوال ddهم وأه ddليهم ،وأق ddبلوا إل ddى رض ddى ذي ال ddجالل ،وق ddام ddوا ب ddتضحية
األرواح فdي سdبيل املdحبوب .وأنdفقوا جdميع مdا رزقdوا بdه عdلى شdأن كdانdت صdدروهdم هdدفًdا لdسهام املdخالdفني،
ورؤوسdهم زيdنة لdسنان املشdركdني .ولdم تdبق أرض إالّ وقdد شdربdت مdن دم هdذه األرواح املج ّdردة ،ولdم يdبق سdيف
إالّ وق ddد َم dَّ dر ع ddلى رق ddاب ddهم .دل ُ d
dيل ص ddدق ق ddول ddهم ف ddع ُلهم .فه ddل ش ddهادة ه ddذه ال dنّفوس ال ddقدس ّ dية ا ّل ddذي ddن أن ddفقوا
أرواحهم في سبيل املحبوب على هذه الكيف ّية ،وا ّلذين تح ّير العالم كافّة من بذلهم أرواحهم ونفوسهم ،هل
ش ddهادت ddهم ال ت ddكفي ل ddهؤالء ال ddعباد م ddن أه ddل ه ddذا ال ddعصر؟ وأ ّم ddا إن ddكار ب ddعض ال ddعباد ا ّل ddذي ddن ي ddبيعون دي ddنهم
بddدرهddم ،ويُddب ِّدلddون الddبقاء بddالddفناء ،ويسddتبدلddون كddوثddر الddقرب بddالddعيون املddالddحة ،ولddيس لddهم مddراد إالّ أخddذ أمddوال
النّاس ،كما تشاهد أ َّن ّ
ب األعلى.
الر ّ
كل واحد منهم مشغول بزخارف ال ّدنيا وبعيد عن ّ
أي ال ّ
dشهادتdني مdقبولdة ومdسموعdة؟ أشdهادة ا ّلdذيdن وافdق قdو ُلdهم فdع َلهم ،وطdابdق ظdاهdرهdم بdاطdنهم
فdأنdصف اآلنّ ،
عdلى نdحو تdاهdت الdعقول فdي أفdعالdهم ،وتdح ّيرت الdنّفوس فdي اصdطبارهdم ،وبdما حdملت أجdسادهdم؟ أم شdهادة
ه ddؤالء امل ddعرض ddني؟ ا ّل ddذي ddن ال ي ddتنفّسون إال ب ddأه ddواء أن ddفسهم ،وا ّل ddذي ddن ل ddيس ل ddهم ن ddجاة م ddن ق ddفص الd dظّنون ddات
dلسعي ف ddي ط ddلب الّ d dدن ddيا ال ddفان ddية ،ك ddال ddخفّاش
dهارا إال ل ّ d
ال ddباط ddلة ،وا ّل ddذي ddن ال ي ddرف ddعون رأس ddهم ع ddن ال ddفراش ن ً d
dلسعي ف ddي ت ddدب ddيرات األم ddورات ال ّ dدن ddيئة .م ddشغول ddون ب ddال dتّدب ddير
ال dظّلمان dيّ ،وا ّل ddذي ddن ال يس ddتري ddحون ل ddيالً إال ل ّ d
الd dنّفسانd dيّ وغ ddاف ddلون ع ddن الd dتّقدي ddر اإلل ddهيّ .ب ddالd dنّهار يش ddتغلون ف ddي ط ddلب امل ddعاش ب ddأرواح ddهم .وف ddي الّ d dليل

مسك بddإعddراض هddذه الdنّفوس املحddدودة؟
أي شddرع ومّ dلة يddجوز الdت ّ ّ
يddأخddذون فddي تddزيddني أسddباب الddفراش .فddفي ّ
وغ ّ d
dض الd dطّرف ع ddن إق ddبال وت ddصدي ddق الd dنّفوس ا ّل ddذي ddن ان ddقطعوا ف ddي رض ddاء ال ddحقّ ع ddن الd dنّفس وامل ddال واالس ddم
ّ
والشهرة؟.
والصيت
والرسم
ّ
ّ
ألddم يddكونddوا يddعتبرون مddن قddبل أ َّن أمddر سdيّد ّ
الشهddداء الحسddني بddن عddليّ ،كddان أعddظم األمddور وأكddبر األد ّلddة عddلى
أح ّ dقيّة حddضرتddه؟ وكddانddوا يddقولddون بddأنّddه مddا حddدث فddي الddعالddم أمddر مddثله .ومddا ظهddر حddقّ بهddذه االسddتقامddة وبهddذا
dصبح إلdى الظّهdر .ولdكن هdذه األنdوار املdق ّدسdة قdد قdضت
الdظّهور .مdع أ َّن أمdر حdضرتdه لdم يdمت ّد ألكdثر مdن ال ّ
ثddمانddية عشddر عddا ًمddا ،والddباليddا نddازلddة عddليهم كddاملddطر مddن جddميع الddجهات .وهddم يddنفقون الdّ dروح بّ d
dكل ارتddياح فddي
dحب واملddحبّة كddما هddو واضddح ومddثبوت للجddميع ،فddكيف مddع هddذا
سddبيل ّ d
السddبحان ،بddمنتهى الddعشق وال dذّوق والّ d
أي عddصر مddثل هddذا األمddر الخddطير؟ وإذا لddم يddكن هddؤالء األصddحاب
يddع ّدون هddذا األمddر سه dالً؟ هddل ظهddر فddي ّ
مdجاهdديdن فdي اهلل ،فdمن غdيرهdم يdكون مdجاهً dدا؟ وهdل هdؤالء كdانdوا طdالّب عdزّة ومdكانdة وثdروة؟ وهdل كdان لdديdهم
مdقصد غdير رضdاء اهلل؟ وإذا كdان ك ّdل هdؤالء األصdحاب ،مdع مdا لdهم مdن هdذه اآلثdار الdعجيبة واألفdعال الdغريdبة
dحجة ك ddاف ddية ودل ddيل وافٍ
dسما ب ddاهلل إ َّن ف ddعلهم ه ddذا ل ّ d
ع ddلى ال ddباط ddل ،ف ddمن غ ddيره ddم ي ddكون الئ ً dقا ل ddدع ddوى ال ddحقّ ؟ ق ً d
سَ d dي ْع َل ُم ا ّل ddذيَ d dن ظََ d dل ُموا أ َ َّي ُمdd dن َق َلبٍ
لج ddميع م ddن ع ddلى األرض ،ل ddو ك ddان الd dنّاس ف ddي أس ddرار األم ddر ي ddتف ّكرون ﴿ َو َ d
يَن َقلِبُونَ﴾.
dقررة فdي الdكتاب .فdيجب أن يdمتحن إ ّدعdاء ودعdاوي
وعdالوة عdلى ذلdك ،فdإ ّن عdالمdة ال ّ
dصدق والdكذب مdعلومdة وم ّ
ك dّ dل ال ddعباد به ddذا امل ّ d
ت إِن ُdك ddنتُمْ
dصادق م ddن ال ddكاذب .وله ddذا ي ddقول﴿ :فَd dت َ َمن َّ ُوا ْامل َ ْ dو َ
dحك اإلل ddهيّ ،حd dتّى ي ddميّز ال ّ d
ص ِ
ني﴾ .فانظروا اآلن كيف أنّه مع وجود هؤالء ّ
ص الكتاب شاه ٌد لهم على
اد ِق َ
الشهداء ّ
َ
الصادقني ،ا ّلذين َن ُّ
صdدق قdولdهم ،كdما رأيdت أنّdهم جdمي ًعا أنdفقوا أرواحdهم وأمdوالdهم ونdساءهdم وأوالدهdم وك ّdل مdا يdملكون ،وعdرجdوا
إلddى أعddلى غddرف الdّ dرضddوان ،فهddل شddهادة هddذه ال ّ d
طلعات الddعالddية واألنddفس املddنقطعة فddي تddصديddق هddذا األمddر
الdعالdي املdتعالdي تdكون غdير مdقبولdة؟ وهdؤالء الdقوم ا ّلdذيdن يdتركdون املdذهdب ألجdل الdذّهdب ،ويdحترزون عdن أ ّول مdا
dصدر ،ت ddكون ش ddهادت ddهم ع ddلى ب ddطالن ه ddذا ال dنّور ال dالّئ ddح ج ddائ ddزة
ص ddدر م ddن ج ddان ddب اهلل ألج ddل الج ddلوس ف ddي ال ّ d
ومddقبولddة؟ مddع أ َّن جddميع الdنّاس قddد عddرفddوهddم ،وعddلموا مddن أطddوارهddم أنّddهم ال يddتجاوزون عddن االعddتبار الdظّاهddري
ذرة واح ddدة ف ddي س ddبيل الّ d dدي ddن اإلل ddهيّ .ف ddكيف إذا ب ddلغ الd dتّجاوز إل ddى الd dنّفس وامل ddال وغ ddيره؟
امل ddلكيّ ب ddمقدار ّ
فdانdظر اآلن كdيف أ َّن امل ّ
dنص الdكتاب ومdيّز الdخالdص مdن املdغشوش .ومdع ذلdك هdم إلdى
dحك اإللdهيّ قdد ف ّdرق ب ّ
اآلن غ ddير مس ddتشعري ddن ،وف ddي ن ddوم ال ddغفلة م ddشغول ddون بكس ddب الّ d dدن ddيا ال ddفان ddية وال dّ dري ddاس ddة الّ d d
ظاه ddريّ ddة .ي ddا ابْd dنَ
ِ
ظن ُ ِ
dس ِ
س َك ِمَ dن الُّ d
ون َواأل َ ْو َهddام ِ .إِلddى َمddتى َتُ dكونُ
ان َقْ dد َمddضى َعَ dليْ َك أَيَّddا ٌمَ ،و ْd d
اشdت َ َغ ْل َ
ت ِفddيها ِبdَ dما َتْ dهوى ِبdِ dه َنْ dف ُ
اإل ْنَ d
ِ
سdِ dط ال dز ِ
سdَ dك َعdِ dن ال dن َّ ْوم ِ؛ فdِ dإ َّن الَّ d
ش ِ dرقُ َdع َ dل ْيكَ
َّوالَ ،ل َ dع َّل ُت ْd d
ت ِفddي َو َ d
dار َف dعْ َرأ ْ َ d
ِd
راق ً dدا َdع َ dلى ِبd
ار َت َ dف َع ْ
dش ْم َ
س ْ
dساطdَ dك .فْ d
ِبأَنْوا ِر ا ْل َج ِ
والسالم.
مال.
ّ
ولdكن فdليُع َلم بdأ ّن هdؤالء الdعلماء والdفقهاء ا ّلdذيdن ذُ ِdكdروا لdم يdكن أحdد مdنهم مdن ذوي ال ّdريdاسdة الdظّاهdرة ،أل ّن مdن
dتقرون عdلى
املdحال أن يdتّبع الdحقَّ عdلماء الdعصر املdقتدرون واملdعروفdون والdجالdسون عdلى صdدر الdحكم واملس ّ
يل ِّمْ d dن ِعd dبَ ِ
س ddري ddر األم ddر إالّ م ddن ش ddاء ربّ ddك .ف ddإ ّن م ddثل ه ddذا األم ddر ل ddم يظه ddر ف ddي ال ddعال ddم إالّ ق ddليال ﴿ َو َق ddلِ ٌ
اديَ
ال َّ
ور﴾ كdما أنّdه لdم يdقبل فdي هdذا العهdد أحdد مdن الdعلماء املdشهوريdن ا ّلddذيdن كdان فdي قdبضة حdكمهم زمdام
dش ُك ُ

ال dنّاس ،ب ddل س ddعوا ف ddي دف ddع ه ddذا األم ddر ور ّده ب ddتمام ال ddبغض واإلن ddكار ،ع ddلى ن ddحو ل ddم ت ddسمع ب ddه أُذن ،ول ddم ت ddره
عني.
dخصوصdا لجdميع عdلماء ك ّdل بdلد ،ذكdر
ًd d d
ب األعdلى ،روح مdا سdواه فdداه ،تdوقdي ًعا م
ولdقد أصdدر حdضرة الdباب ال ّdر ّ
dصا ِر﴾ ومddقصوده مddن
فddي تddوقddيع كdّ dل مddنهم مddراتddب إعddراضddه وإغddماضddه بddال dتّفصيل﴿ ،فَddا ْع dت َ ِب ُروا يَddا أُولِddي األَبَْ d
هdذا الdذّكdر هdو لdكيال يdعترض أهdل الdبيان حdني ظdهور املسdتغاث فdي الdقيامdة األخdرى بdأنّdه فdي ظdهور الdبيان
dتمسكون والddعياذ بddاهلل بddأمddثال هddذه
قddد آمddن جddمع مddن الddعلماء ،فddلماذا لddم يddحصل مddثله فddي هddذا ال dظّهور؟ ويّ d
ال dزّخ ddارف ،ويح ddرم ddون أن ddفسهم م ddن الج ddمال اإلل ddهيّ؟ ن ddعم إ َّن ه ddؤالء ال ddعلماء امل ddذك ddوري ddن ل ddم ي ddكن أك ddثره ddم م ddن
املdعروفdني ،وبdفضل اهلل كdانdوا جdمي ًعا مdق ّدسdني عdن ال ّdريdاسdة الّ d
ظاهdرة ومdنزّهdني عdن الdزّخdارف الdفانdية.ذلdك مdن
فضل اهلل يؤتيه من يشاء.
وهddناك بddرهddان آخddر ودلddيل الئddح كddالّ d
dشمس بddني ال ّ dدالئddل أال وهddو  -اسddتقامddة ذلddك الجddمال األزل dيّ عddلى األمddر
الشddباب ف ddإنّ ddه ق ddد ق ddام م ddع ه ddذا ب ddأم ddر م ddخال ٍ d
dف ل ّ d
dكل أه ddل األرض م ddن
اإلل ddهيّ .ف ddإنّ ddه م ddع ك ddون ddه ك ddان ف ddي س ّ dن ّ d
والسdلطان وال ّdرعdيّة ،كdما سdمع بdذلdك ال ّ
dكل ،ولdم يَ d
خفْ
ّd d
والشdريdف ،والdغنيّ والdفقير ،والdعزيdز والdذّلdيل،
ّd d
الdوضdيع
dتطرق
مdن أحdد ،ولdم ي َ
dأي نdفس .فهdل يdكون هdذا بdغير أمdر إلdهيّ ،ومdشيئة مdثبتة ربّdانdيّة؟ ق ً
dعنتِ ب ّ
dسما بdاهلل لdو ي ّ
ف ddي ف ddكر أح ddد أم dٌ dر كه ddذا ،وي ddتخيّله ف ddي ن ddفسه ل ddينعدم ف ddي ال ddحني ،ول ddو ي ddجتمع ف ddي ق ddلبه ك dّ dل ال ddقلوب ،ف ddإنّ ddه ال
يdتجاسdر أي ً
dضا عdلى مdثل هdذا األمdر املdه ّم ،إالّ بdإذن مdن اهلل ،وأن يdكون قdلبه مdتّصالً بdالdفيوضdات ال ّdرحdمانّ dية،
ونdفسه مdطمئنّة بdالdعنايdات ال ّdر ّبdانّ dية .فdيا هdل تُdرى َdعdال َم يحdملون هdذا! أينسdبونdه لdلجنون كdما نسdبوه لdألنdبياء
الرياسة الظّاهرة ،وجمع زخارف ال ّدنيا الفانية؟.
تعرض لهذه األمور من أجل ّ
من قبل؟ أم يقولون بأنّه ّ
سdd dبحان اهلل إنّdd dه فdd dي أ ّول كdd dتاب مdd dن كdd dتبه ا ّلdd dذي سdd dماه ق d dيّوم األسdd dماء ،وهdd dو أ ّول جdd dميع كdd dتبه ،وأعdd dظمها
وأك ddبره ddا ،ق ddد أخ ddبر ع ddن ش ddهادت ddه .وف ddي م ddقام م ddنه ذك ddر ه ddذه اآلي ddة ق ddائ ً d
ال ".ي ddا ب ddقيّة اهلل ق ddد ف ddدي ddت ب ddك ّلي ل ddك،
قديما".
معتصما
ب في سبيلك ،وما تمنّيت إالّ القتل في محبّتك وكفى باهلل العليّ
ُ
ورضيت َّ
الس َّ
ً
ً
وكddذلddك فddي تddفسير حddرف الddهاء تddمنّى لddنفسه الّ d
dشهادة قddائ dالً ".كddأنّddي سddمعت مddناديًddا يddنادي فddي سdّ dري افْ dدِ
السdرّ
السdالم فdي سdبيلي .ولdوال كdنت نdاظ ًdرا بdذلdك ّ d
dب األشdياء إلdيك فdي سdبيل اهلل كdما فdدى الحسdني عdليه ّd d
أح ّ
الdواقdع ،فdوا ّلddذي نdفسي بdيده ،لdو اجdتمع مdلوك األرض ،لdن يdقدروا أن يdأخdذوا مdنّي حdرفًdا ،فdكيف عdبيد ا ّلddذي
لdيس لdهم شdأن بdذلdك ،وإنّdهم مdطرودون!" إلdى أن قdال "لdيعلم ال ّ
dكل مdقام صdبري ورضdائdي وفdدائdي فdي سdبيل
dصراط اإللdهيّ أو أنَّdه طdلب أم ًdرا
اهلل" ،فهdل يdمكن أن ُينسdب إلdى صdاحdب هdذا الdبيان بdأنّdه يdمشي عdلى غdير ال ّ
dب لdينفق جdميع هdياكdل الdوجdود أرواحdهم،
بdغير رضdائdه؟ إ َّن فdي هdذه اآليdة ملdكنون نdسيم انdقطاع ،بdحيث إذا ه ّ
ويdنقطعون عdن أنdفسهم .فdانdظروا اآلن إلdى الdنّاس كdيف أنّdهم كdالdنّسناس فdي أفdعالdهم الّ dدنdيئة ،وجdاحdدون
لdلحقّ غdايdة الdجحود ،بdحيث ي ّ
dغضون الdطّرف عdن ك ّdل هdذا ،ويdركdضون خdلف جdيف عdديdدة ،يdرتdفع مdن بdطونdها
ضdجيج أمdوال املسdلمني .ومdع هdذا كdم مdن مdفتريdات غdير الئdقة ينسdبونdها إلdى املdطالdع الdقدسdيّة .كdذلdك نdذكdر
لdك مdا اكتسdبت أيdدي ا ّلddذيdن هdم كdفروا ،وأعdرضdوا عdن لdقاء اهلل فdي يdوم الdقيامdة ،وعdذّبdهم بdنار شdركdهم ،وأعdدّ
dادرا عddلى شddيء
لddهم فddي اآلخddرة عddذابًddا تddحترق بddه أجddسادهddم وأرواحddهم ذلddك بddأنّddهم قddالddوا إ َّن اهلل لddم يddكن قً d
وكانت يده عن الفضل مغلولة.

dجة كddبيرة وبddرهddان عddظيم كddما قddال خddاتddم األنddبياء "شّ dيبتني اآليddتان" ا ّلddتي
هddذا وإ ّن االسddتقامddة عddلى األمddر حّ d
ّ
ت﴾
است َ ِق ْم َك َما أ ُ ِم ْر َ
كل واحدة منها مشعرة باالستقامة على أمر اهلل كما قال﴿ :فَ ْ
السddبحان dيّة أم ddر اهلل ف ddي أ ّول ش ddباب ddها ،وك ddم ظه ddر م ddن
السddدرة ال dّ dرض ddوان dيّة ّ d
ف ddان ddظر اآلن ك ddيف ق ddد ب َّ dلغت ه ddذه ّ d
االسddتقامddة مddن ذاك الجddمال ،جddمال األحddديّddة ،بddحيث أنّddه قddام كdّ dل مddن عddلى األرض عddلى مddنعه ،ولddم يِ d
dأت ذلddك
السddدرة ،سdدرة طdوبdى ،كّ dلما كdان يdزداد شdوقdه،
بdثمر أو فdائdدة بdل كّ dلما كdان يَِ dرد مdنهم مdن اإليdذاء عdلى تdلك ّ d
dيرا ب ddروح ddه وص ddعد إل ddى ال dّ dرف ddيق
وي ddزداد اش ddتعال ن ddار ح dبّه .وك dّ dل ه ddذا واض ddح ال ي ddنكره أح ddد إل ddى أن ف ddدى أخ ً d
األعلى.
ومdن جdملة الّ dدالئdل عdلى أحّ dق ّية ظdهوره ظdهور الdغلبة والdقدرة واإلحdاطdة ا ّلdتي أظهdرهdا مdن نdفسه بdنفسه ُمظ ِdهdر
الdوجdود ،ومظهdر املdعبود فdي أكdناف الdعالdم وأقdطاره .فdحينما ظهdر فdي شdيراز ذاك الجdمال األزلdيّ فdي سdنة
والسdلطنة
ّd d
السdتّني وكdشف الdغطاء ،فdإنّdه فdي قdليل مdن الdزّمdان قdد ظهdرت فdي جdميع الdبالد آثdار الdغلبة والdقدرة،
ّd
واالقdتدار مdن ذاك الdجوهdر ،جdوهdر الdجواهdر ،وبحdر الdبحور ،بdحيث أنّdه قdد ظهdرت مdن ك ّdل بdلد آثdار وإشdارات
ودالالت وعdالمdات مdن تdلك ال ّ
dشمس الdالّهdوتdيّة .وكdم مdن رشdحات عdلميّة مdن ذلdك البحdر ،بحdر الdعلم الّ dلدنّdي ،قdد
أحdاطdت جdميع املdمكنات ،مdع أ َّن جdميع الdعلماء وأعdزّة الdقوم فdي ك ّdل بdلد ومdديdنة قdد قdامdوا عdلى ر ّدهdم ومdنعهم،
وش ّ dدوا أزر الّ d
dغل والحسddد وال dظّلم عddلى دفddعهم .وكddم مddن نddفوس قddدس dيّة قddتلوهddا بddتهمة ال dظّلم ،مddع أنّddها كddانddت
جddواهddر الddعدل .وكddم مddن هddياكddل الdّ dروح قddد أهddلكوهddا بddأش ّ dد الddعذاب ،ومddا بddدا مddنها إالّ خddالddص الddعلم والddعمل.
ومdع ك ّdل هdذا كdان ك ّdل واحdد مdن أولdئك الdوجdودات ذاك ًdرا ومdشغوالً بdذكdر اهلل إلdى الdنّفس األخdير ،وطdائ ًdرا فdي
هddواء التّسddليم والdّ dرضddا .وقddد أثّddر فddي هddذه الddوجddودات وتddصرف فddيها عddلى نddحو لddم يddكن لddهم مddراد غddير إرادتddه،
أمرا غير أمره .رضوا برضائه ،وهامت قلوبهم بذكره.
ولم يبغوا ً
ف ddف ّكر اآلن ق ddليالً .ه ddل ظه ddر م ddن أح ddد ف ddي اإلم ddكان م ddثل ه ddذه ال ddقدرة واإلح ddاط ddة؟ ف ddإ ّن ج ddميع ه ddذه ال ddقلوب
املdنزّهdة ،والdنّفوس املdق ّدسdة ،قdد أسdرع إلdى مdوارد الdقضاء بdكمال ال ّdرضdا .ومdا ظهdر مdنها فdي مdواقdع ال ّ
dشكايdة
ٍ
dخاف عdلى أحdد مdقدار ال ّ
إالّ ال ّ
dغل والdبغض
dشكران ،ومdا شdوهdد مdنها فdي مdواطdن الdبالء إالّ ال ّdرضdاء .ولdيس ب
والddعداوة ا ّلddذي كddان يظهddره كdّ dل أهddل األرض نddحو هddؤالء األصddحاب بddدرجddة أنّddهم كddانddوا يddع ّدون األذيّddة واألذى
dدي .وهdل وقdع فdي الdبالد فdي
لdتلك الdطّلعات الdقدسdيّة املdعنويّdة عّ dلة الdفوز والdنّجاة ،وسdببًا لdلفالح والdنّجاح األب ّ
أي تdاريdخ مdن عهdد آدم إلdى اآلن مdثل هdذه الdغوغdاء؟ وهdل ظهdر بdني الdعباد مdثل هdذه ال ّ
dضوضdاء؟ ومdع ك ّdل هdذه
ّ
dصبر قddد ظهddر
األذيّddة واإليddذاء فddإنّddهم كddانddوا عddرضddة لَّ dلعن مddن جddميع الdنّاس ،وهddدفًddا ملddالمddة كdّ dل الddعباد .كddأ ّن الّ d
في عالم الكون من اصطبارهم ،والوفاء قد وجد في أركان العالم من أفعالهم.
وخdالصdة الdكالم عdليك بdأن تdف ّكر فdي جdميع هdذه الdوقdائdع الdحادثdة والdحكايdات الdواردة ،حdتّى تdطّلع عdلى عdظمة
األمdر وسdم ّوه ،كdي يdنفخ فdي وجdودك روح االطdمئنان بdعنايdة ال ّdرحdمن ،وتجdلس وتسdتريdح عdلى سdريdر اإليdقان.
dقررة ،وال ّ dدالئddل املddذكddورة ،فddاهلل األحddد لddشاهddد بddأنّddك لddو تddف ّكر مddليًّا لddترى أنَّ
وعddالوة عddلى كdّ dل هddذه املddطالddب املّ d
إنdكار أهdل األرض وسdبَّهم هdذا ،ولdعنهم لdهؤالء الdفوارس ،فdوارس مdيدان التّسdليم واالنdقطاع ،لdهو أعdظم دلdيل
dجة عdلى أحّ dقيّتهم .وإنّdك فdي أيّdة لحdظة تdتف ّكر فdي اعdتراضdات جdميع الdنّاس مdن الdعلماء والdفضالء
وأكdبر ح ّ

خdا وتdمكينًا فdي هdذا األمdر .أل ّن ك ّdل مdا قdد وقdع قdد أخdبر بdه مdن قdبل مdعادن الdعلم
والdج ّهال تdزداد ثdبوتًdا ورسdو ًd
ال ّلدنيّ ،ومهابط األحكام األزل ّية.
dظرا ملdحبّة ذاك الdجناب نdتلو عdليك
ولdو أ َّن هdذا الdعبد ال يdريdد أن يdذكdر األحdاديdث ا ّلdتي وردت مdن قdبل ،ولdكن ن ً
بdضعة مdن ال ّdروايdات ا ّلdتي تdناسdب هdذا املdقام مdع أنّdه فdي الdحقيقة ال حdاجdة لdذكdرهdا أل ّن ك ّdل مdا قdد ذكdر يdكفي
األرض ومdن عdليها .وفdي الdحقيقة قdد ذكdرت جdميع الdكتب وأسdرارهdا فdي هdذا املdختصر بdحيث لdو يdتأ ّمdل أحdد
السddلطان ال ddحقيقيّ .ول ddكن مل ّddا ل ddم
ق ddليالً ل ddيدرك م dّ dما ذك ddر أس ddرار ال ddكلمات اإلل ddهيّة واألم ddور ال dظّاه ddرة م ddن ذاك ّ d
يddكن كdّ dل ال dنّاس عddلى شddأن واحddد ،وال مddن رتddبة واحddدة ،لهddذا نddذكddر بddضعة مddن األحddاديddث ح dتّى يddكون سddببًا
dحجة اإلل ddهيّة ت ddا ّمddة وب ddال ddغة ع ddلى
الس ddتقام ddة األن ddفس امل ddتزل ddزل ddة واط ddمئنان ال ddعقول امل ddضطرب ddة ،وك ddذل ddك ل ddتكون ال ّ d
العباد من األعالي واألداني.
الشddرق والddغرب(.
فddمن جddملة األحddاديddث الddواردة هddذا الحddديddث حddيث يddقول )إذا ظهddرت رايddة الddحقّ لddعنها أهddل ّ d
ف ddاآلن ي ddنبغي أن ت ddرت ddشف ق ddليالً م ddن صه ddباء االن ddقطاع واالس ddتقرار ع ddلى رف ddرف االم ddتناع وأن ي ddكون ن ddصب
dتبني لdك مdا هdو سdبب هdذا األمdر ال ّ
dشنيع ،فdي أ َّن كdلّ
الdعني )تdف ّكر سdاعdة خdير مdن عdبادة سdبعني سdنة( لdكي ي ّ
dحب وال dطّلب ل ddلحقّ ي ddلعنون أه ddل ال ddحقّ ب ddعد ظ ddهوره ك ddما يس ddتفاد م ddن الح ddدي ddث وه ddذا
ال dنّاس م ddع إظ ddهاره ddم ال ّ d
السdبب هdو نdسخ الdقواعdد وال ّdرسdوم والdعادات واآلداب ا ّلdتي تdقيّد بdها ك ّdل الdنّاس .وإالّ لdو أنَّ
واضdح .إذ أ َّن ّ d d
جddمال الdّ dرحddمن يddسير حسddب تddلك الdّ dرسddوم واآلداب ا ّلddتي كddان عddليها ال dنّاس ،ويddصدقddهم فddيما هddم عddليه ،فddال
الشdريdف ويdصدقdه
يdكون هdناك داع لdظهور ك ّdل هdذا االخdتالف والdفساد فdي املdمالdك وم ّdما يdثبت هdذا الحdديdث ّd d
ع ال َّداع ِ إِ َلى َ
شي ٍْء نُّ ُك ٍر﴾
قوله تعالىَ ﴿ :ي ْو َم َي ْد ُ
وخddالصddة الddقول إنّddه مل ّdا يddدعddو الdنّاس مddنادي األحddديّddة ،مddن وراء الddحجبات الddقدسdيّة إلddى االنddقطاع الdتّام عdّ dما
فdي أيdديdهم وحdيث أ َّن هdذا الdنّداء اإللdهيّ مdخالdف ألهdوائdهم لdذلdك يظهdر ك ّdل هdذا االفdتتان واالمdتحان .واآلن
انdd dظر إلdd dى ال d dنّاس كdd dيف أنّdd dهم ال يdd dذكdd dرون أب ً d dدا هdd dذه األحdd dاديdd dث املdd dحكمة ا ّلdd dتي ظهdd dرت جdd dميعها ،ولdd dكنهم
dحتها مddن سddقمها ،ويddقولddون عddنها ملddاذا لddم تظهddر؟ والddحال إ َّن مddا لddم
dتمسكون بddاألحddاديddث ا ّلddتي ال يddعلم صّ d
يّ d
dضا قdد ظهdر وبهdر ،والحdت آثdار الdحقّ وعdالمdاتdه كdال ّ
يdتع ّقلوه أي ً
dسماء .مdع ذلdك بdقي الdعباد
dشمس فdي وسdط ال ّ
ه ddائ ddمني ف ddي ت ddيه الجه ddل وال ddعمى .وب ddال dّ dرغ ddم م ddن اآلي ddات ال ddفرق ddان dيّة ال ddعدي ddدة ،وال dّ dرواي ddات امل ddح ّققة ا ّل ddتي ت ddدلّ
جddميعها عddلى شddرع جddديddد وحddكم جddديddد ،وأمddر بddديddع ،فddإنّddهم مddع ذلddك يddنتظرون بddأ ّن طddلعة املddوعddود يddحكم عddلى
وفق شريعة الفرقان ،كما يقول اليهود والنّصارى بمثل هذا املقال.
الشddرع الجddديddد واألمddر الddبديddع ،فddقرات دعddاء الdنّدبddة لddإلمddام عddلي ا ّلddتي تddقول:
ومddن جddملة الddكلمات الّ dدا ّلddة عddلى ّ d
والش ddري ddعة( وي ddقول أي ً d
dضا ف ddي ال dزّي ddارة
ّd d
dسنن وأي ddن امل ddتخ ّير إلع ddادة امل ّ dلة
)أي ddن امل ّ dدخ ddر لتج ddدي ddد ال ddفرائ ddض وال ّ d
)السالم على الحقّ الجديد(.
ّ
سdِ dئل أبddو عddبد اهلل عddن سddيرة املهddدي كddيف سddيرتddه قddال) . :يddصنع مddا صddنع رسddول اهلل ،ويهddدم مddا كddان قddبله
ُd
كما هدم رسول اهلل أمر الجاهل ّية(.

ف ddان ddظر اآلن ك ddيف أنّ ddه م ddع وج ddود أم ddثال ه ddذه ال dّ dرواي ddات ،ك ddم م ddن اس ddتدالالت يس ddتد ّلddون ب ddها ع ddلى ع ddدم ت ddغيير
األحddكام .مddع أ َّن املddقصود مddن كdّ dل ظddهور الdتّغيير والdتّبديddل فddي أركddان الddعالddم سً dرّا وجهdً dرا ،وظddاهdً dرا وبddاطdنًا.
dأي وجdه مdن الdوجdوه فdإ ّن ظdهور املdظاهdر الdك ّل ّية يdكون لdغ ًوا وبdاطdالً .ومdع
إذ أنّdه لdو لdم يdتغ ّير أمdورات األرض ب ّ
أنّdه يdقول فdي كdتاب الdعوالdم ا ّلddذي هdو مdن الdكتب املdشهورة املdعتبرة ) .يظهdر مdن بdني هdاشdم صdبيّ ذو كdتاب
dصادق بdن مح ّdمد أنّdه قdال:
وأحdكام جdديdد( إلdى أن قdال) :وأكdثر أعdدائdه الdعلماء( .وفdي مdقام آخdر يdذكdر عdن ال ّ
)ولdقد يظهdر صdبيّ مdن بdني هdاشdم ،ويdأمdر الdنّاس بdبيعته .وهdو ذو كdتاب جdديdد ،يdبايdع الdنّاس بdكتاب جdديdد
عdلى الdعرب شdديdد .فdإن سdمعتم مdنه شdيئًا فdأسdرعdوا إلdيه( .فdما أحdسن ا ّتdباعdهم لdوصdيّة أئdمة الّ dديdن وسdرج
الdيقني مdع أنّdه يdقول) :إذا سdمعتم بdأ ّن شdابًّdا مdن بdني هdاشdم قdد ظهdر ويdدعdو الdنّاس إلdى كdتاب إلdهيّ جdديdد
dسيّد ،س dيّد اإلمddكان ،بddالddكفر
وأحddكام بddديddعة ربّddان dيّة ،فddأسddرعddوا إلddيه( .مddع ذلddك قddد حddكم الجddميع عddلى ذاك الّ d
الس ddبحان dيّ ،إالّ ب ddسيوف مس ddلول ddة،
والخ ddروج م ddن اإلي ddمان .وم ddا ذه ddبوا إل ddى ذاك ال dنّور ال ddهاش ddميّ وال dظّهور ّd d
وقdلوب طdافdحة بdالdبغضاء .ثَّ dم الحdظوا أي ً
dصراحdة.
dضا كdيف أ َّن عdداوة الdعلماء مdذكdورة فdي الdكتب بdمنتهى ال ّ
ومdع وجdود هdذه األحdاديdث الdظّاهdرة املdد ّلdة ،واإلشdارات الdواضdحة املdح ّققة ،فdإ ّن جdميع الdنّاس قdد أعdرضdوا عdن
dصاف ddي ل ddلمعرف ddة وال ddبيان ،وأق ddبلوا إل ddى م ddظاه ddر ال ّ d
dضالل ddة وال dطّغيان .وم ddع ه ddذه ال dّ dرواي ddات ال ddواردة
ال ddجوه ddر ال ّ d
والddكلمات الdنّازلddة ،فddإ ّنddهم يddتك ّلمون بddما تddهوى أنddفسهم . .ولddو يddنطق جddوهddر الddحقّ بddبيان يddكون مddخالً dفا ألهddواء
هddذه الddفئة ،ومddا فddي أنddفسهم ،فddإنّddهم يddكفِّرونddه فddي الddحال ويddقولddون بddأ ّن هddذا مddخالddف لddقول أئdّ dمة الّ dديddن ،وذوي
الشddرع املddتني أمddر وحddكم كهddذا ،كddما ظهddر ويظهddر الddيوم مddن هddذه الddهياكddل
ال dنّور املddبني .وإنّddه مddا صddدر فddي ّ d
الفانية أمثال هذه األقوال ا ّلتي ال فائدة فيها.
وانdظر اآلن فdي هdذه ال ّdروايdة األخdرى كdيف أنّdهم قdد أخdبروا عdن جdميع هdذه األمdور قdبل وقdوعdها ،فdقد ذكdر فdي
كdتاب األربdعني )يظهdر مdن بdني هdاشdم صdبيّ ،ذو أحdكام جdديdدة فdيدعdو الdنّاس ولdم يdجبه أحdد .وأكdثر أعdدائdة
الdعلماء .فdإذا حdكم بdشيء لdم يdطيعوه .فdيقولdون هdذا خdالف مdا عdندنdا مdن أئ ّdمة الّ dديdن( .إلdى آخdر الحdديdث.
ك ddما ي ddعيد الج ddميع ال ddيوم ه ddذه ال ddكلمات وه ddم ال ي ddشعرون ب ddأ ّن ح ddضرت ddه ج ddال ddس ع ddلى ع ddرش ي ddفعل م ddا ي ddشاء،
ومستقر على كرسيّ يحكم ما يريد.
ّ
أي عdارف ،وجdميع األقdوال مdنوطdة
أي مdدرك وقdدر أمdره ال يdحيط بdه عdرفdان ّ
إ ّن كdيفيّة ظdهوره ال يسdبقها إدراك ّ
ب ddتصدي ddقه ،وك dّ dل األم ddور م ddحتاج ألم ddره ،وم ddا س ddواه مخ ddلوق ب ddأم ddره ،وم ddوج ddود ب ddحكمه .وه ddو مظه ddر األس ddرار
dصمدانّ dية كddما ورد فddي كddتاب بddحار األنddوار ،وفddي الddعوالddم ،وفddي الddينبوع عddن
اإللddه ّية ،ومّ d
dبني الddحكم الddغيب ّية الّ d
dصادق بddن محdّ dمد أ ّنddه قddال) :الddعلم سddبعة وعشddرون حddر ًفddا ،فجddميع مddا جddاءت بddه الdّ dرسddل حddرفddان ولddم يddعرف
الّ d
الdنّاس حdتّى الdيوم غdير الحdرفdني .فdإذا قdام قdائdمنا أخdرج الخdمسة والعشdريdن حdرفًdا( .فdانdظر اآلن كdيف أنّdه
ج ddعل ال ddعلم س ddبعة وعش ddري ddن ح ddرفً ddا .وأ ّن ج ddميع األن ddبياء م ddن آدم إل ddى ال ddخات ddم ق ddد ب dيّنوا ح ddرف ddني م ddنه ،وب ddعثوا
بهddذيddن الحddرفddني .ويddقول بddأ ّن الddقائddم يظهddر جddميع هddذه الخddمسة والعشddريddن حddرفًddا .فddاعddرف مddن هddذا الddبيان
م ddقام ح ddضرت ddه وق ddدره ،وك ddيف أ َّن ق ddدره أع ddظم م ddن ك dّ dل األن ddبياء ،وأم ddره أع ddلى وأرف ddع م ddن ع ddرف ddان وإدراك كd dلّ
األولddياء .وأ ّن األمddر ا ّلddذي مddا اطّdلع عddليه األنddبياء واألولddياء واألصddفياء ،أو مddا أظهddروه بddأمddر مddبرم إلddهيّ ،مddثل
ه ddذا األم ddر .ي ddزن ddه ه ddؤالء ال ddهمج ال dّ dرع ddاع ب ddعقول ddهم وع ddلوم ddهم وم ddدارك ddهم ال ddقاص ddرة .ف ddإذا ل ddم ي ddطاب ddق م ddوازي ddنهم
س َم ُعو َن أ َ ْو يَ ْع ِق ُلو َن إِ ْن ُه ْم إِال َكاألَنْ َعام ِ بَ ْل ُه ْم أ َ َ
س ِبيالً﴾
يرفضونه﴿ .أ َ ْم تَ ْح َ
ض ُّل َ
ب أ َ َّن أ َ ْكث َ َر ُه ْم يَ ْ
س ُ

dصريddح فddي الّ dداللddة عddلى ظddهور املddطالddب الddغيبيّة ،واألمddورات
أي وجddه يحddملون هddذا الحddديddث املddذكddور الّ d
فddعلى ّ
الddبديddعة الجddديddدة فddي أ ّيddام حddضرتddه .وأ ّن هddذه األمddورات الddبديddعة تddصبح سddببًا فddي اخddتالف ال dنّاس بddدرجddة
يdd dحكم جdd dميع الdd dعلماء والdd dفقهاء بdd dقتل حdd dضرتdd dه ،وقdd dتل أصdd dحابdd dه .ويdd dقوم كdّ d dل أهdd dل األرض عdd dلى مdd dخالdd dفته
ومdعارضdته ،كdما يdقول فdي كdتاب الdكافdي ،فdي حdديdث جdابdر فdي لdوح فdاطdمة فdي وصdف الdقائdم ) .عdليه كdمال
م ddوس ddى وب ddهاء ع ddيسى وص ddبر أيّ ddوب ف ّ d
dيذل أول ddياؤه ف ddي زم ddان ddه ،وت ddتهادى رؤوس ddهم ك ddما ت ddتهادى رؤوس ال dتّرك
والّ dديdلم ،فdيقتلون ويحdرقdون ،ويdكونdون خdائdفني مdرعdوبdني وجdلني ،تdصبغ األرض بdدمdائdهم ويdفشو الdويdل وال ّdرنّdة
ف ddي ن ddسائ ddهم .أول ddئك أول ddيائ ddي ح ً dقّا( .ف ddان ddظر اآلن ك ddيف أنّ ddه ل ddم ي ddبق ح ddرف م ddن ه ddذا الح ddدي ddث إالّ وق ddد ظه ddر
الشdريdف قdد سdفك فdي أكdثر األمdاكdن وأسdروهdم فdي ك ّdل بdلد ،وأداروا بdهم فdي الdواليdات واملdدن
بdحيث أ َّن دمdهم ّd d
وال ddبلدان وأح ddرق ddوا ب ً d
dعضا م ddنهم ب ddال dنّار .وم ddع ذل ddك ل ddم ي ddف ّكر أح ddد م ddنهم ب ddأنّ ddه ل ddو ك ddان ال ddقائ ddم امل ddوع ddود يظه ddر
dسابdقة ،ويdبعث بdأحdكامdها ،فdلِ َم ذُك َdرت هdذه األحdاديdث؟ وملdاذا تظهdر ك ّdل هdذه االخdتالفdات ،حdتّى
ب ّd
dالشddريdعة ال ّ
يجعلوا قتل هؤالء األصحاب واجبًا ،ويع ّدون أذيّة هذه األرواح املق ّدسة سببًا للوصول إلى معارج القرب؟
وف ddضالً ع ddن ه ddذا ،ف ddان ddظر ك ddيف أ َّن ج ddميع ه ddذه األم ddور ال ddواردة واألف ddعال الd dنّازل ddة ق ddد ذك ddرت م ddن ق ddبل ف ddي
األحddاديddث كddما يddقول فddي روضddة الddكافddي فddي بddيان ال dزّوراء. :وفddي روضddة الddكافddي عddن مddعاويddة بddن وهddب عddن
أبdي عdبد اهلل قdال) :أتdعرف الdزّوراء؟ قdلت :جdعلت فdداك ،يdقولdون إ ّنdها بdغداد .قdال. :ال ثَّ dم قdال :دخdلت ال ّdر ّي؟
واب؟ قdلت :نdعم .قdال :رأيdت الdجبل األسdود عdن يdمني الّ d
طريdق؟ تdلك الdزّوراء
قdلت :نdعم .قdال :أتdيت سdوق الّ dد ّ
يقتل فيها ثمانون رجالً من ولد فالن ك ّلهم يصلح للخالفة .قلت :من يقتلهم؟ قال :يقتلهم أوالد العجم(.
هddذا حddكم أصddحاب حddضرتddه وأمddرهddم ا ّلddذي ب ّ dينوه مddن قddبل .واآلن الحddظوا أ َّن ال dزّوراء املddوافddقة لهddذه الdّ dروايddة
هddي أرض الdّ dر ّي .وفddي ذلddك املddكان قddد قddتل هddؤالء األصddحاب بddأش ّ dد أنddواع الddعذاب .وقddد قddتل العجddم جddميع
هddذه الddوجddودات الddقدسdيّة كddما هddو مddذكddور فddي الحddديddث ،وكddما سddمعتم وعddرفddتم ،وكddما هddو واضddح ومddثبوت لddكلّ
ال ddعال ddم واآلن ل ddم ال ي ddتفكر ه ddؤالء الخ dّ dراط ddني ،خ dّ dراط ddني األرض ،ف ddي ه ddذه األح ddادي ddث ا ّل ddتي ت ddح ّققت ج ddميعها،
وظه ddرت ك ddال ّ d
dتمسكون ب ddبعض األح ddادي ddث ا ّل ddتي ل ddم
dسماء ،ول ddم ال يُ ddقبلون إل ddى ال ddحقّ وي ّ d
dشمس ف ddي وس ddط ال ّ d
dتقروا فddي سddقر :إ َّن هddذه األمddور ليسddت إالّ
يddفهموا مddعناهddا؟ وبddذا أعddرضddوا عddن ظddهور الddحقّ وجddمال اهلل واسّ d
dصادق ب ddن مح dّ dمد )ف ddقهاء ذل ddك ال dزّم ddان ش dّ dر ف ddقهاء
م ddن إع ddراض ف ddقهاء ال ddعصر وع ddلماء العه ddد ،وله ddذا ي ddقول ال ّ d
تحت ّ
السماء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود(.
ظل ّ
وإنّddي ألرجddو مddن فddقهاء الddبيان وعddلمائddهم ،أن ال يddقتفوا أثddرهddم فddي هddذا ال dطّريddق ،وأن ال يddرد مddنهم فddي زمddن
املسdتغاث عdلى الdجوهdر اإللdهيّ ،والdنّور ال ّdر ّبdانdيّ ،والجdمال األزلdيّ ،ومdبدأ املdظاهdر الdغيب ّية ومdنتهاهdا ،مdا ورد
ف ddي ه ddذا ال ddكور .وأن ال ي ddعتمدوا ع ddلى ع ddقول ddهم وع ddلوم ddهم وم ddدارك ddهم .وأن ال ي ddتخاص ddموا م ddع مظه ddر ال ddعلوم
dورا م ddن رؤس ddاء ال ddقوم ي ddقوم ع ddلى
ال dّ dربّ ddان dيّة ا ّلddتي ال ت ddتناه ddى .وب ddال dّ dرغ ddم م ddن ك dّ dل ه ddذه ال ddوص ddاي ddا ف ddإنّ ddا ن ddرى أع ً d
م ddعارض ddتنا ب ddمنتهاه ddا .وك ddذل ddك ن ddرى أنّ ddهم ف ddي ك dّ dل ب ddلد س ddيقوم ddون ع ddلى ن ddفي ذاك الج ddمال ال ddقدسd dيّ ،وإنّ
dصحاري ،ويddختفون
أصddحاب ذاك ّ d
dفرون فddي الddجبال وفddي الّ d
السddلطان ،سddلطان الddوجddود وجddوهddر املddقصود ،يّ d
مddن أيddدي ال dظّاملddني ،والddبعض مddنهم يddتو ّكddلون عddلى اهلل ،ويddنفقون أرواحddهم بddكمال االنddقطاع .وكddأنّddي أشddاهddد
dرضdا والتّسdليم
أ َّن مdن هdو مdوصdوف ومdعروف بdكمال الdزّهdد والdتّقوى ،عdلى شdأن يdع ّد جdميع الdنّاس إطdاعdته ف ً d d d

ألمdره واجdبًا يdقوم عdلى املdحاربdة مdع أصdل تdلك ّ
الشجdرة اإللdهيّة ،ويdسعى ملdعارضdتها بdكمال الجّ dد واالجdتهاد.
هذا هو شأن النّاس.
أ ّمdا أهdل الdبيان ،فdلي أمdل أنّdهم يdتربّdون ويdطيرون فdي هdوآء ال ّdروح ويdسكنون فdي فdضائdه ،ويdميّزون الdحقّ عdن
غddيره ،ويddدركddون غّ d
dش الddباطddل بddالddبصيرة الdنّيّرة .ولddو أنّddه فddي هddذه األيّddام قddد هdبّت رائddحة حسddد ،فddإنّddي أقddسم
بdمربّdي الdوجdود مdن الdغيب وال ّ
dشهود ،بdأنّdه مdن أ ّول بdدايdة وجdود الdعالdم ،مdع كdونdه ال بdدايdة لdه ،إلdى هdذا الdحني،
مdا ظهdر مdثل هdذا ال ّ
dغل والحسdد والdبغضاء ،ولdن يظهdر شdبهه أبً dدا .حdيث أ َّن جdم ًعا مdن ا ّلdذيdن لdم يسdتنشقوا
رائddحة اإلنddصاف قddد رفddعوا رايddات ال dنّفاق ،واتّddفقوا عddلى مddخالddفة هddذا الddعبد .فddبرز مddن كdّ dل جddهة رمddح ،وطddار
مdن ك ّdل سdمت سdهم مdع أنّdي مdا افتخdرت عdلى أح ٍdد فdي أمdر ،ومdا اسdتعليت عdلى نdفس .وكdنت مdع ك ّdل إنdسان
صdديً dقا بdمنتهى املdحبّة ،ورفdي ًقا بdغايdة ال ّdرأفdة وال ّ
dشفقة ،كdنت مdع الdفقراء مdثل الdفقراء ،ومdع الdعلماء والdعظماء
بddكمال التّسddليم والdّ dرضddاء .مddع ذلddك ،فddواهلل ا ّلddذي ال إلddه إالّ هddو مddع كdّ dل هddذا االبddتالء والddبأسddاء والّ d
dض ّراء ا ّلddتي
dصرف ،والddفقد الddبحت ،بddالنّسddبة ملddا ورد عddلينا
وردت عddلينا مddن األعddداء وأولddي الddكتاب ،إنّddها كddانddت كddالddعدم الّ d
من األحبّاء.
وبdاالخdتصار ،مdاذا نdقول مdن الdبيان بdعد هdذا م ّdما ال طdاقdة لdإلمdكان أن يdحتمله ،إن كdان هdناك إنdصاف؟ إنَّ
ه ddذا ال ddعبد ف ddي أوائ ddل أيّ ddام وروده ف ddي ه ddذه األرض ،مل ّddا رأى ع ddالئ ddم ال ddحوادث امل ddقبلة ،اخ ddتار امل ddهاج ddرة ق ddبل
dسنني وحddي ًدا فddي بddراري الهجddر فجddرت الddعبرات مddن
وقddوعddها ،وهddام فddي فddيافddي الddفراق .وقddضيت اثddنني مddن الّ d
عddيونddي كddالddعيون ،وسddالddت بddحور ال ّ dدم مddن قddلبي .فddكم مddن لddيال لddم أجddد قddوتًddا ،وكddم مddن أيّddام لddم أجddد للجسddد
السddرور مddوجddو ًدا،
راحddة .ومddع كdّ dل هddذه الddباليddا ال dنّازلddة ،والdّ dرزايddا املddتواتddرة ،فddوا ّلddذي نddفسي بddيده كddان كddمال ّ d
dحته أو سddقمه .كddنت مddشغوالً
ونddهايddة الddفرح مddشهو ًدا .حddيث لddم يddكن عddندي خddبر مddن ضdّ dر أحddد أو نddفعه ،وصّ d
بdنفسي ،نdابdذًا ورائdي الdعالdم ومdا فdيه .ومdا كdنت أدري أ َّن شdرك قdضاء اهلل أوسdع مdن مdيدان الdخيال ،وسdهم
بالرضاء في إرادته.
تقديره مق ّدس عن التّدبير .فال نجاة ألحد من شرك قضائه ،وال ّ
مفر له إال ّ
dسفر .وك ddان
dسما ب ddاهلل ل ddم ي ddكن ع ddندي نّ d dية ال dّ dرج ddوع م ddن ه ddذه امل ddهاج ddرة ،وال أم ddل ف ddي ال ddعودة م ddن ه ddذا ال ّ d
قً d
م ddقصودي م ddن ذل ddك أن ال أك ddون ع ّ dلة اخ ddتالف األح ddباب ،وال م ddصدر ان ddقالب األص ddحاب .وأن ال أك ddون س ddببًا
ف ddي ض dّ dر أح ddد ،وال ع ّ dلة لح ddزن ق ddلب .ف ddلم ي ddكن ف ddي ف ddكري ق ddصد آخ ddر غ ddير م ddا ذك ddرت ،وال أم ddام ن ddظري أم ddر
dيرا صddبرنddا
سddواه .ولddو أ َّن كdّ dل إنddسان قddد حddمله عddلى غddير محddملهd ّ ،
وفسddره عddلى حسddب أهddوائddه وأمddيالddه .وأخً d
الرجوع من مصدر األمر ،وال ب ّد من التّسليم له.
إلى أن صدر حكم ّ
ف ddرج ddعنا والح ddظنا ب ddعد ال dّ dرج ddوع م ddا يعج ddز ال ddقلم ع ddن ذك ddره .وه ddا ق ddد م ddضى اآلن س ddنتان ،واألع ddداء ق ddائ ddمون
بdنهايdة الجّ dد واالهdتمام عdلى إهdالك هdذا الdعبد الdفانdي ،كdما هdو مdعلوم عdند الجdميع .مdع ذلdك مdا قdام أحdد مdن
dوضddا عddن ال dنّصر كddان يddرد عddلينا مddن األحddزان
dأي وجddه مddن الddوجddوه .بddل عd d dً d
األحddباب لddنصرتddنا ،ومddا أعddانddنا بّ d
املdتوالdية واملdتواتdرة ،مdن قdولdهم وفdعلهم مdا هdو كdالdغيث الdهاطdل .وهdذا الdعبد قdائdم أمdام الdوجdوه وواضdع روحdه
السddبحانdيّ يddنفق هddذا الحddرف املddذكddور
عddلى كdفّه بddكمال التّسddليم والdّ dرضddاء ،عddسى بddالddعنايddة اإللddه ّية والddفضل ّ d
املdشهور روحdه ،ويdفدي بdها فdي سdبيل الdنّقطة األولdى ،والdكلمة الdعليا .ولdو لdم يdكن عdندي هdذه الdن ّ ّية ،فdوا ّلdذي
نddطق الdّ dروح بddأمddره ،إنّddي مddا كddنت أتddو ّقddف فddي هddذا الddبلد لحddظة واحddدة ،وكddفى بddاهلل شddهي ًدا .أخddتم الddقول بddال
حول وال ق ّوة إال باهلل ،وإنّا هلل وإنّا إليه راجعون.

dحب ،وم ddا اتّ ddبعوا الd dنّفس وال ddهوى ب ddمقدار خ ddطوة
إ ّن أص ddحاب األف ddئدة امل ddنيرة ا ّل ddذي ddن ش ddرب ddوا م ddن صه ddباء ال ّ d
واحdدة ،يشهdدون ويdرون أ َّن الّ dدالئdل والdبراهdني والdحجج ا ّلddتي ت ّ
dدل جdميعها عdلى هdذا األمdر الdبديdع والdظّهور
اإلل ddهيّ امل ddنيعَ ،لddهي أظه ddر م ddن ال ّ d
dشمس ف ddي ال ddفلك ال dّ dراب ddع .ف ddان ddظر اآلن إل ddى إع ddراض الخ ddلق ع ddن الج ddمال
اإللdهيّ ،وإقdبالdهم إلdى أهdوائdهم الdنّفسانdيّة .ومdع هdذه اآليdات املdتقنة واإلشdارات املdحكمة املdوجdودة فdي الdثّقل
األكddبر ،ا ّلddذي هddو الddوديddعة الdّ dربّddانdيّة بddني الddعباد .ومddع هddذه األحddاديddث الddواضddحة ا ّلddتي هddي أصddرح مddن الddبيان
dتمسكني بdظاهdر بdضعة أحdاديdث ،لdم يجdدوهdا مdطابdقة
والdتّبيان ،فdقد صdاروا عdنها جdمي ًعا غdافdلني ،ومdعرضdني م ّ
ملdداركdهم ،ولdم يdفهموا مdعانdيها .وبdذا صdاروا محdرومdني مdن سdلسال خdمر ذي الdجالل ،ومdأيdوسdني مdن الdزّالل
السرمدي.
الباقي للجمال ّ
dضا أ َّن سddنة ظddهور تddلك الddهويّddة ال dنّوراء ،قddد ذكddرهddا أئdّ dمة الهddدى أيً d
انddظر أيً d
dضا فddي األخddبار واألحddاديddث ،مddع
ذلdك مdا اسdتشعروا ومdا انdقطعوا ،ولdو فdي لحdظة واحdدة ،عdن أهdواء أنdفسهم فdقد ورد فdي حdديdث امل َّ
dفضل أنّdه
السdتّني يظهddر أمddره ويddعلو ذكddره( هddذا وإنّddي
dصادق :فddكيف يddا مddوالي فddي ظddهوره .فddقال) :فddي سddنة ّ d
سddأل الّ d
لdفي حdيرة مdن هdؤالء الdعباد ،كdيف أنّdهم احdترزوا عdن الdحقّ مdع هdذه اإلشdارات الdواضdحة الdالّئdحة ،حdتّى أنّdه
dسجن واالبddتالء ا ّلddذي ورد عddلى خddالصddة تddلك
dسابddقة ،ذكddر الحddزن والّ d
مddثالً قddد ورد فddي األخddبار واألحddاديddث الّ d
ال ddفطرة اإلل ddهيّة .ف ddفي ك ddتاب ال ddبحار ) .إ ّن ف ddي ق ddائ ddمنا أرب ddع ع ddالم ddات م ddن أرب ddعة أن ddبياء ،م ddوس ddى وع ddيسى
ويdوسdف ومح ّdمد .أ ّdمdا الdعالمdة مdن مdوسdى فdالdخوف واالنdتظار .وأ ّdمdا الdعالمdة مdن عdيسى فdما قdالdوا فdي حّ dقه
dسجن وال dتّقيّة .والddعالمddة مddن محdّ dمد يظهddر بddآثddار مddثل الddقرآن( ومddع أنّddهم ذكddروا هddذا
والddعالمddة مddن يddوسddف الّ d
الحdديdث املdحكم بهdذه الّ dدرجdة ،ا ّلddتي جdاءت ك ّdل األمdورات الdواردة فdيه مdطابdقة ملdا وقdع ،فdإنّdه مdع ذلdك لdم يdنتبه
أحddد وال يddخ ّيل إل dيَّ أ ّنddهم سddيتنبهون فddيما بddعد أيً d
dضا ،إ ّ
ال مddن شddاء ر ّبddك .إ َّن اهلل مddسمع مddن يddشاء ،ومddا أنddا
بمسمع من في القبور.
ولdيكن مdن املdعلوم لdجنابdك ،أ َّن ألطdيار الdهويّdة وحdمامdات األزلdيّة بdيانdان .بdيان بحسdب الdظّاهdر قdالdوه ويdقولdونdه
dورا
مddن غddير رمddز وسddتر ،وال نddقاب وال حddجاب ،ح dتّى يddكون سdً d
dراجddا يهddدي الّ d
dسالddكني إلddى مddعارج الddقدس ،ونً d
dصريddحة واآليddات الddواضddحة .ولddهم
مddبينًا يجddذب الdطّالddبني إلddى بddساط األنddس كddما هddو مddذكddور فddي الdّ dروايddات الّ d
والسddتر والddحجاب كddيما يظهddر مddن املddغ ّلني مddكنونddات قddلوبddهم
ّd
بddيانddات أخddرى ،قddالddوهddا ويddقولddونddها تddحت الdّ dرمddز
dيمحص ّن واهلل ل ddيغرب ddلنّ( وه ddذا ه ddو امل ddيزان
dصادق ب ddن مح dّ dمد) :واهلل ل ّ d
وت ddنكشف ح ddقائ ddقهم .وله ddذا ي ddقول ال ّ d
اإلل ddهيّ وامل ّ d
dصمدان dيّ ،ا ّل ddذي ب ddه ي ddمتحن ع ddباده .ف ddلم يه ddتد أح ddد إل ddى م ddعان ddي ه ddذه ال ddبيان ddات إال ذوو
dحك ال ّ d
الdقلوب املdطمئنّة ،والdنّفوس املdرضdيّة واألفdئدة املج ّdردة .ومdن أمdثال هdذه الdبيانdات مdا كdان ولdم يdكن مdقصودهdم
مddنها مddعانddيها الdظّاهddرة ا ّلddتي يddدركddها الdنّاس لddذلddك يddقول) :لّ d
dكل عddلم سddبعون وجً dها ولddيس بddني الdنّاس إالّ وجddه
واحddد وإذا قddام الddقائddم يddبث بddاقddي الddوجddوه بddني ال dنّاس( وأيً d
dضا قddال) :نddحن نddتك ّلم بddكلمة ،ونddريddد مddنها إحddدى
وسبعني وج ًها ،ولنا ّ
لكل منها املخرج(.
والddخالصddة إنّddا قddد ذكddرنddا هddذه املddراتddب لddكيال يddضطرب الddعباد مddن بddعض الdّ dروايddات والddبيانddات ،ا ّلddتي لddم تظهddر
آثdارهdا فdي عdالdم املdلك ،ولdكي يحdملوهdا عdلى عdدم إدراكdهم لdها ،ال عdلى عdدم ظdهور مdعانdي الحdديdث .ألنّdه غdير
مdعلوم عdند أولdئك الdعباد ،مdاذا كdان مdقصود أئ ّdمة الّ dديdن مdنها ،كdما يسdتفاد مdن الحdديdث .إذا ً يdنبغي لdلعباد
أن ال يddجعلوا أنddفسهم مddمنوعddني مddن الddفيوضddات بddأمddثال هddذه الddعبارات ،وعddليهم أن يddسألddوا مddن أهddلها ،حdتّى
تتّضح األسرار املستورة ،وتظهر من دون ستر وحجاب.

ول ddكنّا ل ddم ن ddشاه ddد أح ً dدا م ddن أه ddل األرض ي ddكون ط ddال dبًا ل ddلحقّ ل ddيرج ddع ف ddي امل ddسائ ddل ال ddغام ddضة إل ddى م ddظاه ddر
األحdديّdة .بdل ال ّ
dكل فdي أرض الdنّسيان سdاكdنون وألهdل الdغيّ والdطّغيان تdابdعون .ولdك ّن اهلل يdفعل بdهم كdما هdم
يddعملون ويddنساهddم كddما نddسوا لddقاءه فddي أيّddامddه ،وكddذلddك قddضى عddلى ا ّلddذيddن كddفروا ،ويddقضي عddلى ا ّلddذيddن هddم
كانوا بآياته يجحدون.
وأخdتم الdقول بdقولdه تdعالdىَ ﴿ :و َمddن َيْ dع ُ
ح َdم ِن نَُ dق ِّي ْ
شْ dيطَانًdا فَُ dه َو َلُ dه َقِ dريdنٌ﴾ ﴿ َو َمْ dن أ َ ْعdَ dرضَ
ض َلُ dه َ d
ش َعddن ِذ ْكِ dر ال َّdر ْ d
َعن ِذ ْك ِري فَ ِإ َّن َل ُه َم ِع َ
يش ًة َ
والسالم على
ضن ْ ًكا﴾ وكذلك نزّل من قبل لو أنتم تعقلون .املنزول من الباء والهآء
ّ
من سمع نغمة الورقاء في سدرة املنتهى فسبحان ربّنا األعلى.

تعريف بهذا الكتاب
dس ّيد محdّ dمد الddخال األكddبر لddحضرة الddباب وذلddك
ّd
وجddه حddضرة بddهاء اهلل خddطابddه فddي هddذا الddكتاب إلddى الddحاج الّ d
dسيّد عddبد
ر ًدّا عddلى األسddئلة ا ّلddتي رفddعها الddخال املddذكddور إلddى حddضرتddه كddما جddاء فddي الّ dلوح املddبارك مddخاطdبًا الّ d
الحميد ّ
الشيرازي ما تعريبه:
" ...تش dّ dرف ال ddحا ّج ج ddواد ال ddكرب ddالئ ddي أح ddد م ddؤم ddني ح ddضرة ال ddباب ال ddقدام ddى ب ddمحضر ح ddضرة ب ddهاء اهلل ج dلَّ
dسيّد مح ّdمد ومdيرزا حdسنعلي مdع
اسdمه األعdلى فdي بdغداد وعdرض أ َّن خdالdيّ حdضرة األعdلى وهdما الdحاج ال ّ
ب ddعض أوالده ddما ق ddد ق ddدم ddوا إل ddى ال ddعراق ل ddزي ddارة ال ddعتبات امل ddق ّدس ddة وه ddما اآلن م ddوج ddودان ف ddي ب ddغداد ،ف ddسأل ddه
ح ddضرة ج ddمال ال ddقدم ه ddل ت ddك ّلمت م ddعهما ب ddخصوص األم ddر امل ddبارك؟ ق ddال :ك dالّ ،ف ddك ّلفه ح ddضرة ب ddهاء اهلل ب ddأن
يddذهddب إلddى بddيتهما ويddب ّلغهما تddح ّيات حddضرتddه ويddتك ّلم مddعهما حddول األمddر املddبارك ويddصطحبهما إلddى املddحضر
dس ّيد ج ddواد إل ddى ح ddضرتd dيّ ال ddخال وأب ddلغهما ت ddح ّيات ح ddضرة ب ddهاء اهلل ،وف ddي ال ddيوم
امل ddق ّدس ،ف ddعاد ال ddحاج ال ّ d
dس ّيد جdواد دون اصdطحاب أخdيه وتش ّdرفdا بdمحضر
dس ّيد مح ّdمد الdخال األكdبر الdحاج ال ّ
الdتّالdي رافdق الdحاج ال ّ
املdبارك ،وملّا امdتثل لdدى سdاحdة الdعزّ والdجالل تdم ّوج بحdر الdبيان املdق ّدس وت ّ
dفضل مdخاطdبًا الdخال بdأنّdا ال نdحب
أن تكونوا محرومني من أثمار الحكمة والبيان ا ّلتي ظهرت سدرتها املباركة من بينكم...
الشddبهات ا ّلddتي ه ddي س ddبب ت ddو ّقddفكم ف ddي ق ddبول األم ddر امل ddبارك وت ddف ّكروا م ddليًّا ف ddي ت ddلك
ي ddنبغي ع ddليكم أن ت ddكتبوا ّ d
الشdبهات بdآيdات مdحكمات إنّdه عdلى ك ّdل شdيء قdديdر.
الشdبهات ثَّ dم هdاتdوا بdها بdصحبة أخdيكم لdو شdاء اهلل يdب ّدل ّd d
ّd d
ول ddقد ح ddضر ال ddخال األك ddبر ف ddي ال ddيوم ال dتّال ddي دون أخ ddيه وذك ddر ش ddبهات ddه واح ً dدا ب ddعد واح ddد وص ddدر ف ddي ج ddواب ddه
الرسالة املعروفة برسالة الخال والتي عرفت فيما بعد باسم اإليقان").(1
ّ
وأوفdى تdعريdف لdكتاب اإليdقان صdدر مdن يdراعdة حdضرة ولdيّ أمdر اهلل شdوقdي أفdندي ر ّبdانdي فdي كdتابdه بdالّ dلغة
اإلنجليز ّية  GOD PASSES BYكما يلي):(2
"ومddن أبddرز الddكنوز الdنّفيسة ا ّلddتي ألddقى بddها خddض ّم إلddهام حddضرة بddهاء اهلل املّ dواج كddتاب "اإليddقان" ا ّلddذي نdزّل
dسنوات األخddيرة مddن هddذه الddفترة)1278) (3ﻫ 1862 = .م (.فddي بحddر يddومddني ولddيلتني ال أكddثر! تddحقي ًقا
فddي الّ d
dص الdبيان الdفارسdيّ ا ّلdذي لdم يdكمل ،وأجdابdة عdن
dص عdلى أ َّن املdوعdود سdوف يdت ّم ن ّ
لdنبوءة حdضرة الdباب ا ّلdذي ن ّ
وجddهها إلddى حddضرة بddهاء اهلل الddحاج مddيرزا س dيّد محdّ dمد )وهddو خddال لddحضرة الddباب لddم يddكن قddد
األسddئلة ا ّلddتي ّd
dبني مddعالddم الخdطّة
آمddن بddعد( أثddناء زيddارتddه لddكربddالء مddع أخddيه الddحاج مddيرزا حddسن عddلي .وهddذا الddكتاب ا ّلddذي يّ d
اإللdهيّة املخّ dلصة نdموذج لdلنّثر الdفارسdيّ بdأسdلوبdه الdنّاصdع األصdيل املdتدفّdق ،ووضdوحdه املdلحوظ ،وتdسانdده فdي
الddبحث ،وبddراعddته املddلزمddة فddي الddبالغddة .لddذلddك فddهو يّ d
أي كddتاب آخddر مddن مجddموعddة
dحتل مddنزلddة ال تddدانddيها مddنزلddة ّ
اآلداب الddبهائ ّ dية عddلى اإلطddالق بddاسddتثناء الddكتاب األقddدس الddذي هddو أقddدس كddتب حddضرة بddهاء اهلل .ومل ّdا كddان
dري "ال dّ dرح ddيق امل ddختوم" ا ّلddذي خ ddتام ddه
ق ddد ن dزّل ع ddش ّية إع ddالن ح ddضرة ب ddهاء اهلل ل ddدع ddوت ddه ف ddقد ق ّ dدم ل ddلجنس البش ّ d
"مdسك") (4وف ّ
السdتار عdن مdعانdي "الdكلمات" ا ّلddتي قّ dدر
dسفر" ا ّلddتي أشdار إلdيها دانdيال ،وأزاح ّ d d
dض أخdتام "ال ّ
لها أن "تخفى وتختم" إلى "وقت النّهاية").(5

فdي حdدود مdائdتي صdفحة يdعلن الdكتاب إعdالنًdا ال لdبس فdيه وال غdموض وجdود إلdه واحdد غdيب مdنيع ال يdدرك وال
dدي أزلdيّ ،عdليم قdديdر مdحيط ،ويdنبّه عdلى أ َّن الdحقيقة الّ dديdن ّية
ُي َd
حّ dد وال يdشار إلdيه ،مdصدر ك ّdل وحdي وإلdهام ،أب ّ
dتمر ،ويdd dؤ ّكdd dد وحdd dدة األنdd dبياء وشdd dمول رسdd dالdd dتهم واتّdd dفاق تdd dعالdd dيمهم
حdd dقيقة نسdd dب ّية وأ ّن الdd dوحdd dي اإللdd dهيّ مسّ d d
dبني طdبيعة مdقامdهم املdزدوج ،ويdن ّدد بdعمى الdعلماء وضdاللdهم فdي
dحة كdتبهم املdنزلdة املdق ّدسdة ،وي ّ
األسdاسّ dية وص ّ
ك dّ dل ع ddصر ف ddهم ع ّ dلة اإلع ddراض واالع ddتراض ،وي ddوض ddح آي ddات اإلن ddجيل امل ddرم ddوزة ،وم ddتشاب ddهات ال ddقرآن ال ddكري ddم
الشdريdفة ،تdلك ا ّلddتي غdذّى رمdزهdا وتdشابdهها وغdموضdها ال ّ
dشكوك وال ّ
dضالالت والحdزازات
وغdوامdض األحdاديdث ّ d d
والdعداوات املdزمdنة ا ّلdتي شdطرت أتdباع ديdانdات الdعالdم الdعظمى فdر ًقdا ومdزّقdتهم شdي ًعا وأحdزابًdا ،ويdع ّدد املdطالdب
الddجوهddريّddة ا ّلddتي ال غddنى عddنها لّ d
dحة ال dظّهور الddباب dيّ وسddموّ
dكل بddاحddث مخddلص وراء هddدفddه ومddطلبه ،ويظهddر صّ d
داللdته ،ويdثني عdلى بdطولdة أصdحابdه وانdقطاعdهم ويdتنبّأ بdاالنdتصار الdعاملdيّ ال ّ
dشامdل ا ّلdذي يحdرزه الdظّهور ا ّلdذي
ويمجddد أئdّ dمة ديddن حddضرة محdّ dمد،
dسيّدة مddريddم الddعذراء وبddراءتddها
ّ
وعddد بddه أهddل الddبيان ،ويddعلن ايddمانddه بddطهارة الّ d
ويمجdd dد سdd dيادتdd dه الdّ d dروح d dيّة ،ويdd dكشف عdd dن أسdd dرار مdd dصطلحات مdd dثل
ّd
dتوجdd dع السdd dتشهاد اإلمdd dام الحسdd dني
ويdّ d d
"ال dّ dرج ddعة" و"ال ddبعث" و"خ ddات ddم ال dنّبيّني" و"ي ddوم ال ddقيام ddة" .وي ddعرض امل ddراح ddل ال dثّالث ل ddلظّهورات اإلل ddهيّة وي ddميّز
بddينها ،ويسهddب الddقول بddعبارات مشddرقddة فddي ذكddر مddفاخddر ومddحامddد "مddديddنة اهلل" ا ّلddتي يج ّ dددهddا ،عddلى فddترات
dري وخddالصddه وتddأمddني مddنفعته ومddصالddحه .ويddم ّكننا أن
مddق ّدرة ،ظddهور الddعنايddة الdّ dربّddان dيّة لهddدايddة الddجنس البشّ d
نّ d dدع ddي ب ddحقّ أ َّن ه ddذا ال ddكتاب ا ّل ddذي أن ddزل ddه ش ddارع األم ddر ال ddبهائ ddي ه ddو وح ddده ،دون س ddواه م ddن س ddائ ddر ال ddكتب
الddبهائ ّ dية ،قddد وضddع األسddاس الdّ dراسddخ الddعريddض لddلوفddاق ال ّ dدائddم الddكامddل بddني أتddباع األديddان الddعامل ّ dية الddعظمى
فرقتها تفري ًقا ال يمكن تخطّيه وال تجاوزه".
بفضل تحطيمه للحواجز العتيدة العريقة ا ّلتي ّ
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