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 مقدمة املرتمجة 

 ابقون ما بقي الدهر((. قال موالان علي :)مات خزّان املال وهم أحياء والعلماء  •

ومن حسن حظي ومن عظيم نعماء  مة الكبري الشأن اجلليل القدر نصري الدين هونزاي.هذي الآللئ والدرر نظمها العلّ  •
 مين أبن أكون مرتمجة ألعماله وخادمًة للعلم واملعرفة. ى عزمييت وكرّ يت وقوّ وفضل إحسان إمام الزمان عليَّ أن شحذ هّ 

ُ األكرب حامل لواء نشر العلم الروحاين والتأويل القرآين لكتاب هللا الفريد عصره  • صامت, لّب لباب الدايانت الذي وزمانه العاِلم
 .(9 الصف)))ليظهره على الدين ُكّله(( ن اهلادي احلق أبن يتم أتويله وتظهر براهينه ومعجزاته وينكشف إعجازه أذم 

فع هبا اخللئق وأخص أصحاب البصرية النافذة والذين يشبون ويرتعرعون يف سبحانك موالي آن أن تشرق علوم الدين وتنت •
 دوحة إمام الزمان. 

أفلح من الذ برمحتك واحتمى حبصن   مؤيداً اي صاحب األمر والوسيلة أيها النور السرمدي ...فقدو موالي كن يل عوانً  •
 ملتني. جربوتك وتنّعم آبالئك وبركاتك ونورك الذي هو الركن الوثيق والدرع ا

لغة قرآنك اجمليد ولسان   ةأنت قويت وأنت سندي وعليك اتكايل يف إجناز مهميت وترمجة هذه الكتب املباركة ونقلها إىل العربي •
واقة ملاء اخللود املتدفق من العلوم الروحانية اليت تزخر هبا هذه الكتب . فإن نهًل ومعيناً لألرواح العطشى التّ لتكون م أهل اجلنة

 وهباًء ومجااًل...  روحاين حٌي وصاخب مثل هذا العاِل ال بل أكثر وهو أشد روعًة وضياءالعاِل ال
الكون و العرش العظيم والسموات السبع واألرضني وما فيهن. سبحانك آن أن يعبق الكون بشذا امسك وأن  جهكو  انرأ •

واألرض وسطعت وبدأ يعلو صوت   أشرقت مشسك يف ملكوت السموات يفوح عبري علوم دينك يف مشارق األرض ومغارهبا.
 ومقيل و اً عمن تفيئوا ظلل اإلميان الوارفة الظليلة واختاروا املكارم منتج تاحلق وصوت من أيمترون أبمره ويتمسكون به. صو 

 . الفضيلة منزاًل ومقاما 

املؤمنة. وأن تتطهر  أصلي لكلي ينال ))عيال هللا(( فائدًة عظيمة واستنارًة أعظم حني تلمس هذه الكتب شفاق القلوب •
ى واإلخلص يف القول والعمل والتمسك ابلفضيلة و واالمتثال ألمر هللا ابلتق النّيات ويصيبها وابل الصدق واحملبة والصفاء

مستقبل واحلث على مكارم األخلق وأن تزدان األعمال حبب اخلري واإليثار وتنعكس سلوكاً قومياً وقواًل فاضًل وخلقاً نبيًل يف 
 أكثر سلماً وأسطع نوراً وأعظم ازدهاراً 

 ))ال أحد ُتصغَّره احلقيقة  بل إن احلقيقة تشّرف اجلميع((  كتب الكندي منذ حوايل أحد عشر قرانً يقول: •
 مجانة
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 مقدمة املرتمجي 

وکتب منت  ہوالثمانني من عمر ةاخلامسو فی ه ذا الکتاب املوجز اجلامع وهونزای هنصريالدين نصري  ةالعلم ةلقد کتب فضيل
 ہتباعا علی حفيدت ہم و امل 2002نوفمرب  23 ہمقدمت ةبکتاب  ہکملا م  و 2002يوليو  2م و 2002مايو 7الکتاب بني 

 ة۔ التسجيل فی دار احلکم ةرئيس یهعرفت روحی امني الدين و  ةالعزيز

 ةمستمر جدالً  ةاملدمرفقد شهد العاِل بعد هذه الواقعة  أيلول 11أحداث يذكر على أنه عام  2001سيبقى العام  :الکتاب ةمیها
ثَّلم بشكل عام يف نظرتني: حول طبيعة اإلسلم ونظرة تعليلية تدافع عن املعىن   نظرة تعميمية تقول بصراع احلضارات وامليل إىل العنف متم

 املسلمني منشغلون اليوم أبحداث العاِل لكن القليل منهم يفهم دور الفعل عند اإلسلميني. فاملسلمون وغري احلقيقي لألسلم  وتربر
 القرآن خامت الكتب السماوية. و املعىن احلقيقي لدين اإلسلم 

بذكر احلديث الشريف )اخللق عيال هللا( لكنه ال يقف عند معناه احلريف بل يغوص يف أعماق القرآن ليبني أن رسالته   يلهج املؤلف دائماً 
يثبت القرآن احلكيم أن هللا يريد أن يرفع عاِل   يقول: 29 ةاآلی ةمن أي جنٍس ومذهب. ويف البقر ة الناس مجيعاً.األوىل هي فائد

مجيع أهل األداين  اهحلقائق قصة حضرة آدم اليت يقبل  اإلنسانية )اإلنسان( إىل قمة الكمال وال يريد هلم التخلف واخلسران فوصفه
 اإلبراهيمية فريد ومدهٌش وممتع. وأهم هذه احلقائق واألفكار عبارة )بين آدم( اليت حتمل معىًن عجيباً جيب أن يعلمه القارئ.

حيتوي هذا الكتاب على مئة من األفكار احملكمة البليغة  والقارُئ احلصيف قد يستنتج منها أن مجيع األداين واملدارس الفكرية قد 
لكنهم مازالوا حىت قيام الكاتب بتأليف هذا الكتاب ِل يضعوا  مجعت على أن يف التعددية واالختلف خري وقوة الشر أو ضعف.أ

بل أراد أن يدخل   ن هللا ِل خيلق النفس والعقل عبثاأسساً واضحة متفقاً عليها لتجعل من التعددية وحدة مفيدة. لقد بني لنا الكاتب أ
 من خلل معجزة القيامة الروحية واليت هي يف الوقت نفسه رمز وواقع سيحدث طوعاً وكرهاً بعلٍم أو بغري علٍم.  مجيع البشر إىل جنته

واستشهد الكاتب بعدة أقوال ملوالان سلطان حممد شاه الشهري آبغاخان الثالث. الذي مجع يف حياته بني دوره كإمام للمسلمني  
ة لغات  داته يف اإلصلح اإلجتماعي والسياسي والعمل الدويل ورائسة عصبة األمم والثقافة بعاإلمساعيليني اإلماميني الشيعة وبني نشاط 
 كما أنه كان رايضياً وكاتباً ومفكراً أيضاً. 

مذكراته:   الفكرة اليت لطاملا يرددها العلمة نصري هونزاي يف كتاابته. يقول مسو اآلغاخان الثالث يف قد طرح للعاِل فكرة وحدة الوجود ل
ة ليس لبناء سلٍم مادي بني األمم فقط بل لسلٍم أفضل وهو  ساحنتعطينا فرصة  برغم مصاعبها وحتّدايهتا ))إن ظروف البشر اليوم

سلم هللا على األرض. ويف ظل هذا السلم ميكن لإلسلم أن يلعب دوره البناء حيث أن العاِل اإلسلمي ميكنه أن يكون عنصراً قوايً 
 ا من فهمه على حقيقته واحرتامنا مبادئه الروحية واألخلقية وقيمه وقدرانها((.  نّ إذا متكّ واثبتاً ومنيعاً 

 إن هذه الكلمات واليت تظهر عليها مسحة نبوية وإن كانت قد قيلت منذ نصف قرن, فهي وصف دقيق لواقعنا اليوم. 
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يف دوران هذا الذي بدأ بسيدان آدم واستمر يف   واحدصة الدين الواحد من اإلله الإن معتقد اإلسلم من وجهة نظر الكاتب هو خل 
نوح وابراهيم وموسى وعيسى وأُكمل ابلنيب حممد. وعلى كل حال فإن هذه الصبغة النورانية الفريدة النادرة تكللت عرب الزمان بطبقة من 

 .لعقيدة وما اعرتى لُّبها من صدأة ما علق على أساس احفجاء هذا الكتاب حماولة إلزا لفهم وسوء التطبيق ونسج العنكبوتسوء ا
قون  و وإلظهار البشر على أهنم أفضل خلق هللا, فقد خلقوا على صورة الرمحن وُكلُّهم أبناء آدم وهبذا فهم يف تكوين صورهم وأشكاهلم يتف

القرآن, وهم العاِل األصغر   على امللئكة أنفسها. والبشر أبناء آدم هؤالء الذين هم )العاملني( أو )العواِل الشخصية( مذكورون يف أول
 ة۔من البقر 32ية آلالذي ينطوي فيه العاِل األكرب . ومن تكرميهم عند هللا أنه جعل قتل نفٍس واحدة مبثابة قتل الناس مجيعاً يف ا

والسعي إىل الرقي الروحي. إنه يستحق االهتمام والعناية  إىل السّمو على احلياة الدنيوية إن هذا الكتاب طموح بشكل كبري وهو يدعو
 من مجيع املؤمنني ابلسلم واالزدهار ملستقبل البشر يف كوكب األرض. 

ابلرغم من أنه ِل يتلقم التعليم  ،مشال ابكستان -اهلونزا -يف قرية حيدر آابد  1917مة نصري الدين نصري هونزاي عام ولد العلّ  املؤلف:
للقرآن خلل مخسني سنة    تعد وال حتصى يف التأويل الباطينالة واحدة, فقد أّلف أكثر من مائة كتاب وكتب مقاالت الرمسي إال سن

وشعره اجلميل املنساب هو بلغته األصلية البوروشاسكية وأيضاً يف األردية لغة الباكستان وكذلك  ،ويكتب الشعر والنثر معاً  من حياته،
ته يف موضوعات  ا( املدنية من احلكومة الباكستانية تقديراً ملساهامتياز ةانل جائزة )ستار  2001ام ويف ع ابلفارسة والرتكية الصينية .

 وايل ستني كتاابً ونّيف من كتبه إىل االنكليزية. حقرآنية وإسلمية. ومتت ترمجة 

اليت وخاصًة تلك  ع على بقية كتبه،ابلقارئ االطل رولذلك جيد الكتاب يف سياق مؤلفاته السابقة فقد جاء هذا وكمعظم الكتب
 ينقلها يت ال ها ليفهم النقاط اجلامعة احملكمة،وغري  والعلم الروحاين( و )ألف حكمة( يذكرها يف هذا الكتاب مثل )التصوف العملی

 فهماً عميقاً.  العلّمة ويوضحها ،

 القرآن وحكمه.  مازال العلمة نصري هونزاي وهو يف الثمانينيات من عمره يكتب وحيّدث مبعاين
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 (( القرآن احلكيم وعامل اإلنسانية))

 حُمرّي ومملوء ابلعجائب والغرائب كتاب لكم ايتلميذ دار احلكمة وليس يل:  هو كتابٌ 

 حسب قانون احلقيقة الواحدة كلنا واحد.  الدليل األول:

 الكل يف الواحد والواحد يف الكل.  الدليل الثاين:

  يف ه نوع من لقاء موالي فأفنيت نفسي نور املعرفة أن يف كلٍّ من أعزائي عاِل من عواِل اجلنة وفيقد تيقنت يف  الدليل الثالث:

 ُكّلهم ألرى أنواع التجليات هذه.                  

 فنائي فيهم نعمة من مجلة نعم اجلنة اليت ليس فيها نعمة غري ممكنة. ع: الدليل الراب

 ل إن هذا قوٌل حق إن أعزائي كلهم أج –وال شك يف شخصي أيضاً  اخٍص ملكالدليل اخلامس: إنكم تعلمون أن يف كل ش

 لون فيه كملك العقل. مأيتون يف شخصي ابلتناوب ويع                 

الزمان عليه  أي ستذهبون إىل اجلنة يف البدن النوراين إلمام  -بون إىل اجلنة يف اجلسم النورايناها أرواحنا(: ستذهفد) قال حجة القائم
 السلم. 

 فاليوم إن شاء هللا سأجنز ذلك الوعد.  -كنت وعدت بعض أعزّائي أن أهدي إليهم كتاابً 

مأثرهتم يف اخلدمات العلمية ال مثيل هلا يف العاِل   -إن أعزائي يف بلد كبري كأمريكا جنود امللئكة األرضية إلمام الزمان عليه السلم
 احلمد هلل.- خادم هلم لتجهيزهم ابلعلمومن حسن حظي أينّ  -إىل صاحب العرش دائماً أبسره. وال شك يف صعود أدعيتهم 

 نصري الدين نصري )حّب علي( هونزاي 

(S.I آيس آي كراتشي) 

 م  2002اكتوبر سنة  23األربعاء 
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 اإلهداء

  ،كنٌز لآللئ   ، لرعاية هذا الكتاب ةکثريوسائل   الكتاب الفريد "القرآن احلكيم وعاِل اإلنسانية" كتاب جلامعة دار احلكمة . كانت هناك
ملاذا ال أعتقد   ية إلمام الزمان عليه السلم ،ضائي كلهم جنود امللئكة األر لو أين أعتقد أن أعزّ  -ولكن يف آخر األمر وقع ما شاء موالان

 أن أفراد األسرتني الراعيتني هاتني األمجعني أيضا منهم: 

 انئبة الرئيس أتلنتا ،  ،علي موكياين أملاس نزار لرئيس أتلنتا، والدته رتن ابئي ،ا علي هبائي ،وىل: مكي نزار علي بن األسرة األ
 جي.  ، أيل ،يصبا كلهم آ ما انايب ، حنا ،وبناهت

أبناها رمحة بيجارخان و ا هاسم والدتوزنيه بنت املرحوم نور الدين بيجار خان و شاد بن أمري علي بنجواين وزوجته ر األسرة الثانية: نو 
عن  جي. وهلم خدمات كثرية سنتحدث  –ايل  –آين  –كل من أفراد هذي األسرة   -بنجوانی العزيزان نصري بنجواين وإيثار علي

 ة۔ قادم ةتفاصيلها يف مقال

 نصري الدين.... 

 م 2002سنة  أكتوبر 23يوم الثلاثء 
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 ديباجة الكتاب 

 إين أسألك أبمسائك احلسىن  اللهمّ  -بسم هللا الرمحن الرحيم 

 ۔ لبائسـني   اللهم ارحم العباداللهم أغـث ا

 اللهم رمحتك حبر عميم    وقطرة واحدة منه تكفينا.

 ن يفعل رجل واهٌن ومريٌض )مثلي(. رفاقي االعزاء ! ماذا يستطيع ا

أن  ةعلمی ةذا معجزهلکم و  وأقصد ابلتأييد الروحاين  - لدعائكم )لدعواتكم احملرقة( وللتأييد الروحاين ملوالان وهللا هذا الكتاب نتيجةً 
إنَّ يف هذا امللك جتدد يف كل حلظة. مثًل إنه من  - جدا وفيه هلل حكمة عظيمة وعجيبة وغريبة -يف كل فرد ملك ويف شخصي أيضاً 

هذا امللك . هذا فضًل عن أمٍر واقعي منزٌل من منازل عمل  اري أو خيايل ابلتناوب ويعملو يف تصوّ  اأيتو ائي كلهم أن املمكن ألعزّ 
 احلقيقة الواحدة أيضاً. 

 -وقبل أن أبدأ إبملء هذا الكتاب ))القرآن احلكيم وعاِل اإلنسانية(( أخذت مشورة رفقائي وحصلت منهم على الدعاء يل ابلتوفيق 
 ئ ضروري جداً وأطلبها منهم مراراً. يات اليت تكون القوة الروحانية شويف اعتقادي الصلو 

لكننا أردان أن نكتبه يف مائة قسٍط خمتصر مثل الكتابني السابقني "كنوز األسرار" و   مكن أن نتوسع مبوضوع هذا الكتاب، وكان من امل
 وكثري الفائدة. ماهومع ذلك فإنه سيكون م -رية القدس" حظ"

 ( ي آ۔)ايس يونزاهري )حّب علي( نصري الدين نص

 م كراتشي 2002سنة  /يوليو23يوم األربعاء 

                                                                  عرفت روحي أمني الدين               التسجيل  ةرئيس
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 ساحة قاضي احلاجات املناجاة يف 

! ايمن وسعت  ايمن قامت السموات واألرض بنورك ايمن امسك األعظم القدُّوس احلي هو ينبوع الفيوضات والربكات واملعجزات ُكّلها !
دة تك لفائا خزائنك اللمتناهية أبداً ! ايمن إّنك على كل شيٍئ قدير ! ايمن كل قيام ك الكائنات أبسرها ! ايمن ال تنفدرمحتك وعلم

 عاِل اإلنسانية ! ايمن إنك خبري حبال كل قلب وال يعزب عنك شيئ !

أيها الكرمي الوكيل ! أيها الرحيم الشفيق ! أجعل كلّنا روحاً عارف النور ومفلحاً برمحتك اللمتناهية. الذي واقف أبسرار العاِل 
 جنة عرفانية يف حظريته القدس ! تکون الشخصي كلها و 

الذين هلم ]علينا[ حقوق بغري  القال لتدعوا ألعزائي وتثين عليکتك الكاملة بلسان احلال ولسان ر لكتب بقداللهم ُمنَّ على هذه ا
لك اخلدمات  م العلم ]احلقيقي[ اليت هي  الثمار العظيمة احللوة يف الدارين أبداً خلدمتهم ألجلم هستحصل ل –حساب. إن شاء هللا 

 آمني اي رّب العاملني !  كلها.

 اي( ۔ونزاي )ايسهالدين نصري)حب علي( نصري 

 م   2002يوليو  3يوم االربعاء 
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               1جزء 

ا مرارا ابلعقل  هلقرائتقل احلكيم اإن قصة حضرة سيدان آدم خليفة هللا عليه السلم وخلفته على األرض املليئة ابحلكمة تدعو الع 
 يفهموهنا حق فهمها. يدركون مغزاها وال  أكثر الناس الاذ ان والعلم 

 ة۔ االنسانیتعين كلمة أرض فيها عاِل  في األرض خليفةً(( ))إني جاعل  مثًل  ةمن البقر 30 ةفاآلي

 85 ةکما تقول االی  ةخالد ابدون ای تغري دائم ةموجود يها وهال تبديل ل اليت ہسنت يها ه فی ہالل ةخلليفواحلضور الدائم 
))فلن تجد لسنة هللا تبديالً ولن تجد لسنة هللا  من الفاطر  43 ةو االی ))سنة هللا اليت قد خلت يف عباده(( ؤمنمن امل

   تحويالً((
  ةآدم کانت وفقا لسن ةان خلف ةاحلکم ہذهموا هبشکل جيد ، حتی تف ةالقرآن احلکيم ابحلکم يف ہالل ةفادرسوا موضوع سن 

 ۔ دائما ةفی عاِل االنسانی ةا ابقیهو ان  ہالل

 واحلمد هلل. 

 
      2 جزء

انی جاعل فی   ا:هو تعالی فی ہسبحان  ہيقول الل اليت  ةوالعلم واملعرف ةابلعقل و احلکم ةالبقر ةمن سور 30 ةاآلی ةحاولوا قراء
 ةالقدمي  ہوفق سنت ہعاِل االنسانی يف ةجعل خليف ہان الل ةالکرمي  ةاآلی ہذهل ةمن احلکم الکثري ةعظيم ة، وحکمةاالرض خليف

 ة۔ و فی النفس الکلی ةعاِل الذات و فی االرض الکونی ، و يفةعاِل االنسانی يف ياالرض" ا "يف  ةموجود ةاحلکم ہذهو 

کما ان   علی كوكب األرض عاِل اإلنسانية الذي هوه األرض واملقصود هنا بكلمة أرض ألن خلفة هللا ضرورة دائمة للبشر يف هذ
 ۔ اابقيان و کذلک ان آدم الزمان ايضا ابق ابد ہالل  ةو خلف ةکذا عاِل االنسانیه، ةدائم ةاالرض ابقی

وآل عمران على العالمين  إبراهيم))إن هللا اصطفى آدم ونوحاً وآل :   33،34عمران اآلايت  آل وقد جاء يف سورة

 ذريةً بعضها من بعض وهللا سميع عليم((

ة هللا حيث أن هللا اختاره من بينهم ليكون خليف آدم كان الناس موجودين التعليم القرآين السابق السر أبنه يف زمن سيدانلقد کشف 
 عليهم. 

   3  جزء

 واليت هي حول النيب حممد  هذه اآلية، ))وما أرسلناك إال رحمةً للعالمين ((: من االنبياء 107 ةجاء يف اآلی

  ةالکرمي  ةاآلی۔املطاف  ةایهفی ن  ةامن مجيع الناس يدخلون اجلن ةاحلقيق ہذهان ساطع لهبرعليه الصلة والسلم 

 يف رمحته الشاملة لعباده أمجعني.  نكر سّنة هللا )قانونه(يوال ميكن للعاقل أن  وتضمنه،كفل هذا تالسابقة 
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  أناس  ))يوم ندعو كل :  لقيامة الروحيةاب لزمان عندما يقومفإن إمام ا جحيم اجلهل موجوٌد يف هذا العاِل، وهكذا فعلى الرغم من أن 

السياق جاء احلديث الشريف  ا. ويف هذةم الی اجلنهيقبض مجيع اخللق روحيا و يدخلأبمر من هللا،  71بنی اسرائيل: بإمامهم((
 ہ۔ و احسان  ہعلی من ہاحلمد لل  ))اخللق عيال هللا((

 
 4جزء 

)بالقيامۃ لقد أحصاهم  ن عبداً.آتي الرحم   ))إن كل من في السموات و األرض إال:  من مرمي  95-93جاء يف اآلايت 

 ((.  تيه يوم القيامة فرداعدّا. وكُلُّهم آ )بالعدد الواحد( وعدّهم الروحيۃ(
 القدس  ةملعجزات حظري ةجامع ةمعجز ہذهالتاويلت اعنی  ةو من قم هاآلايت  ہذهامن اتويل 

هم هذه األسرار والشكر بعد حصولكم على ف االمتنان إنكم سوف تؤدون سجود  ،ہ، امن شاءالل وهلذا من الضروري أتملها ومناقشتها
 العظيمة. 

كتاابً هلذا ادرسوها بتمعُّن مراراً وتكراراً. ففي اآلايت السابقة إشارة واضحة على أن مجيع الناس جيب   امو ةرسال إن هذه املقالة تعادل
مام املبني  وهو اإل  (71:17ة )ألنه هو اإلنسان الكامل وهو صاحب القيام  ن حيققوا الفناء يف إمام الزمان،  طوعاً وكرهاً،أ
(36:12 .) 

 على ممنّمهم وإحسانه  ہواحلمد لل

 
 5جزء 

))إني جاعلك للناس : أن هللا تعاىل قد جعل إبراهيم إماماً للناس أمجعني بقوله   ةمن البقر 124يتضح لنا من اآلية الكرمية 

 ( (إماما
 القيامة الروحية. اإلمام املمجَّد هو وريث آدم وإمام الناس وإمام املتقني واهلادي وصاحب 

تبعث على  أهنا احلكمة القرآنية ففي القرآن الكثري مما يؤكد هذا املعىن بشكٍل كاٍف وواٍف كما  الیالعبارة السابقة أبكملها تستند 
 املطلق.  االطمئنان 

 احلمد هلل رب العاملني 

 
 6جزء       
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الناس إني رسول هللا إليكم جميعاً الذي له ملك السموات  ))قل يا أيها : 158تعالی يف سورة األعراف اآلية  ہقال الل

 يف  ہيرون الکنزالعظيم السرار الل ہالل ةسن ةحکم ةامن احملظوظني الذين ميلکون معرف واألرض((

 ۔  ہالل ةحضرت آدم خليف ةقص

م ُجعلوا من اجل صلح  هکلاو االمام   او النيب ةاالرض سواء اکان اخلليفعلی  ہالل  يو ان ممثله ةالقص ہذه امن اعظم االسرار يف
ن ام  ةمن احلقيق ہفان  ةحممد کانت الجل عاِل االنسانی ةمي ورسالهابرا ةآدم و امام ةيتم ان خلفأکما ر  ةو فلح عاِل االنسانی

  ہول :عالیت ہالل ذا مرارا قالهو قد ذکر  ةالروحی ةمني و ذلک بشکل القيامرغم سياتون مهطائعني فان  ہالناس امن ِل ايتوا الی الل
 ( 83)آل عمران:۔يرجعون  ہا و الیه السٰموات و االرض طوعا و کر اسلم من يف

  ہولل 15 ةالرعد اآلی  ةسور يف ہقال الل ة۔کذا يدخلون اجلن هو  ةالروحی ةم القيامهطائعني ستاتی ب ہامن الذين ال ايتون الی الل
 ۔ اهيسجد من فی السٰموات واالرض طوعا و کر

 

 7 اجلزء

مجيع أنبيائه عليهم السلم يف عاِل اإلنسانية, وكان منهم مئة وأربعة وعشرون ألفاً ابإلضافة إىل امرسل من الواضح اجلّلي أن هللا تعاىل 
فكيف ال يفلح هذا النظام القوي اهلائل من  لدينية، احلبل املستمر من األئمة عليهم السلم وعدد هائل من حدود الدين ذوي املراتب ا

 ية اإلهلية؟ وهل مثة أحد عاقل يشك يف ذلك؟ اهلدا

هذه اآلية الكرمية ابلتحديد تزود  ))أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا ال ترجعون((.:  115جاء يف سورة املؤمنون اآلية 
 خيص عاِل اإلنسان.  إبجابة مناسبة لكل تلك األسئلة اليت تثار حول ما

 ( واليت وفقاً هلا يرجع كل الناس إىل هللا. 71:17فاحلقيقة أن إمام كل زمان , وأبمر من هللا , يقوم ابلقيامة الروحية )

( 74:25( على أنه اهلادي احلقيقي وال شك يف أنه إمام املتقني ) 124:2بشرية )ومن أجل هذا اهلدف عني هللا إماماً للكائنات ال
 أيضاً 

 واحلمد هلل معني البشر مجيعاً 

 
    8جزء 

 جيب أن يقرأ القسم السابع مرة أخرى ابنتباه ألنه تصريح ممتاز حول عاِل اإلنسانية وحتديداً ألنه يستند إىل دالئل وبراهني من القرآن 
   احلكيم.

 احلسنی   ہامساء الل يف ةملوا و تفکروا ابلعقل و احلکمأت
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من أحٍد يشك يف علم هللا  لهف فاحلق أن كل اسم من هذه األمساء يشكل كنزاً دائماً من الرمحة واحلكمة واملعرفة لعاِل اإلنسانية. .
 وإنه قادر على أن يصلح أعماله لو ن خيلق،سيفعله ابن آدم يف مستقبل حياته، من قبل أ إنه يعلم ما ؟شيءٍ للغيب وأن علمه وسع كل 

 شاء له ذلك. 

فانياً يف إمامه. وهذا يعين  حتی يعود إليه طوعاً وكرهاً  خرها القيامة الروحيةآر له أسباب العودة إليه وجعل ويسَّ  ن ليبلوهالكن خلق اإلنس 
 هذا احلكم اثبت يف القرآن واحلديث. أن مجيع البشر مآهلم اجلنة وهي على درجات تتناسب مع درجات العلم واملعرفة و 

 . والسلم 

 
   9 زءاجل

ويقول: لقد    ابلعقل الكلي والروح الكلية والناطق واألساسبفطنة ومعرفة وإمعان. هنا يقسم هللا 8-1وا من سورة التني اآلايتادرس
  فاإلنسان نفسه وترتيب وترٍق وعلى أمت وأكمل صورة وخلٍق روحي. خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي أي يف أفضل وأحسن حال ونظامٍ 

 يف العاِل الشخصي.   يسلم الرقهو منشأ وأصل التطور و  ہوامتام يخلق الروح يف

(  32:21ويدعى أيضاً سقف وهو حمفوظ كما ورد يف اآلية ) (259:2للعاِل الشخصي سقف يدعي ابلعربية العرش ومجعها عروش ) 
ة القدس حمفوظة لألبد. وهكذا فإن حظرية القدس هي القدس للعاِل الشخصي أي أن حظري  ةهذا السقف احملفوظ هو السماء أو حظري 

 )لعاِل الذات(.  قف احملفوظ للعاِل الشخصيسالسماء والعرش وال

 ة تنتهي يف حظرية القدس والبشر هو مثل أبيهم يسري خبطًى متتابع ةللکائنات البشریاخللق الروحي وإمتامه  أن هو  ورة التنيسإن مغزى 
 آدم خلقوا على صورة الرمحن . وهذه هي تتمة قسم هللا تعاىل.

 واحلمد هلل على منه وإحسانه 

 
 10اجلزء 

مواضع   ةمخس  يف ةاململوء ابحلکم  ةاقرؤوا موضوع النفس الواحد ( 29لقمان  ) واحدة...((  كنفس   خلقكم وال بعثكم إالا  ))ما 
 ۔من القرآن الکرمي 

معت فيه كل النفوس يف قيامته الروحية وهذه حقيقة تخليفة هللا والذي اج هي حضرة سيدان آدم عليه السلم،  النفس الواحدة األوىل
 موجب أن تكون هلا عدة أتويلت.   ،لوجوهمتعددة ا

ذا انکم مجيعا کنتم آدم  هاميضا ومعنی  ہاملسجودين ل الساجدين و کانوا يف ، کانوا يفہ الل ةفروحيا امن مجيع البشرکانوا مع آدم خليف
  ۔ان يعرف معنی الروح ہذا ال ميکن له، و من اليدرک ہابلوقت نفس ہو ذريت
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  نتم أبنائي الروحيون وتذكروا أن روحنا واحدة(( مما يعين أن النفس يف الواقع هي واحدة. وهذا ما: ))أالسلم  ہعلی قال حجة القائم
معجزات هللا وأعجبها،   أعظمفهي آدم وذريته على السواء. والنفس الواحدة هي من  مفرد ومتعدد  شيءفالنفس  يقوله القرآن احلكيم،

 والنفس الواحدة تتجدد يف كل عصر وزمان. جتلياته تعاىل وأكثرها دهشًة، وجتٍل ضمن جتلي  أعظمإهنا معجزة ضمن معجزة. وهي 

 11زء اجل

 ))ما خلقكم وال بعثكم إال كنفس  واحدة إن هللا سميع  بصير((.:  28ذكر يف سورة لقمان اآلية 

نفس الواحدة  الواحدة األوىل فالذي يطيع هللا حقاً فهو ابلتأكيد يصبح مثل هذه الفحوى التأويل: إن كل فرد هو ابلقوة مثل النفس 
عليهما السلم: ))نفس املؤمن احلقيقي هي نفسنا(( فالطاعة احلقة ضرورية وأساسية لنفس املؤمن كي تكون   كما قال حجة القائم، 

 (( تذل وغنياً ال تفتقروعزيزاً ال  لك مثلي حياً ال متوتدم أطعين أجعمثل نفس اإلمام. وقد جاء يف احلديث القدسي: ))اي بن آ

)وهو الذي جعلكم خالئف األرض ورفع بعضكم فوق  يف ضوء حكمة أتويلها : ) (165:6)  ع اخللفة يف اآليةموض  ادرسوا

))وعد هللا الذين آمنوا منكم  :  55والذي هو نفس املوضوع يف سورة النور اآلية  بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم...((

 وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في األرض كما استخلف الذين من قبلهم...(( 

أي إن السر يف هاتني اآليتني اللتني تفيضا حكمة يكمن يف أن الصاحلني يصبحون مثل حضرة آدم إبطاعتهم السم هللا األعظم احلي 
 إمام الزمان. واسم هللا األعظم احلي حاضر وموجود دائماً يف هذا العاِل. 

 واحلمد هلل 

 
 12زء اجل

م هللا حضرة سيدان آدم بتاج اخللفة  ( وهكذا فعندما كرّ 43:35لقد استمرت سنة هللا وبقيت نفسها واحدة دائماً بل تغيري وال حتويل )
ملک عظيم  مشلت رمحته سبعني ألفاً من النفوس اليت أصبحت نسخة احلقيقة )مثله( ويف كل نسخة من هذه النفوس أي يف كل نفس 

   وجنة مساوية بل حدود ومملكة فردوسية.

الناس مثلما أنه إمام  إمام ياحلقيق يادهال ہجعل الللذلك للناس منافع ال حتصى  ففي القيامة الروحية لكل إنسان كامل وهكذا
 النعمة والتكرمي للعموم حسب درجات العلم والعمل.  جيعل ياملتقني ک

ه يدخلون اجلنة وهبذا السياق قال النيب الكرمي :  هللا من خلل القيامة الروحية لكل إنسان كامل جيعل الناس يف العاِل أبسر  أن وهذا يعين 
 ))اخللق عيال هللا(( 

 
 13زء اجل
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))وما ظن الذين يفترون على هللا الكذب  :  60 يف فهم احلكمة احلقيقية من سورة يونس اآلية الشريفة مأقصى جهدك واابذل

 يشكرون((.يوم القيامة إن هللا لذو فضل  على الناس ولكن أكثرهم ال 

يفرتون الكذب  أهنملو طاب املقدس )القرآن( هم بذلك كما فحوى التأويل : إن أولئك الذين ال يعرفون احلكمة التأويلية وينكرون اخل
على هللا . فما هو اعتقادهم حول القيامة؟ يف احلقيقة إن هللا سيعفو عن العباد ويرمحهم وينعم عليهم بسخاء ومينحهم املغفرة ولكن 

رهم وبسبب إهاهلم وجهالتهم ال يشكرونه. إن هذا التعليم السماوي هو مبثابة دليل على أن هللا يريد أن يكون عفّواً ومنعماً على  أكث
 مجيع الناس ولكن األغلبية منهم ال يقدرون وال يشكرون. 

إنه من احملتوم أن قائم ا تلميح للقيامة الروحية أيضاً فوإنعاٍم وهبذ كل الناس برمحةٍ   ربانجمه اجلليل الرفيع سوف يعاملإن هللا القدير ووفقاً ل
 ۔ اهطوعا و کر يه ہالی الل  ةالن العودسيجعل كل الناس يدخلون اجلنة  ةالقيامة الروحی

 

 14زء اجل

 ونذيراً ولكن أكثر الناس ال يعلمون((.  راي))وما أرسلناك إال كافةً للناس بش :28ية ذكر يف سورة سبأ اآل

و إمام  إن هللا تبارك وتعاىل هو القّيم على عاِل اإلنسانية. والنيب حممد صلى هللا عليه وآله رسوله إىل الناس أمجعني . واإلمام من ذريته ه
ناس إىل اجلنة. وعلى كل حال يوجد  فقاً هلا ميضي كل الو  ( حتدث يف كل عصر و71:17ضاً. وهكذا فالقيامة الروحية )الناس كلهم أي

 لوك فيها. راتب والدرجات العلى سيكونون املمراتب يف اجلنة لكل على قدر علمه وعمله. وأولئك الذين هم يف امل

مثار   أن لطاعتهم احلقة الكاملة هلل ورسوله وويّل األمر. إن يف اجلنة مثاراً حلوًة للمعرفة واحلكمة والعلم. أي  سيكونون ملوك اجلنة جزاءً 
 ۔ اميضا ةاللطيف ةا النعم اجلسمانیهو توجد فی ف من فاكهة روحية عقليةتتأل اجلنة 

 يف اجلنة ويوجد رمحة ال متناهية فيها من أجلهم.  ملعرفة احلقيقية حيكم كل أمم العاِلسلطان ا

 واحلمد هلل على ممنّمه وإحسانه 

 
 15زء اجل

أيضاً  50-49ويف سورة الواقعة اآلايت  ))ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة...((.:  94جاء يف سورة األنعام اآلية 
 لمجموعون إلى ميقات يوم  معلوم((. محمد( إن األولين واآلخرين ))قل )ياقيل : 

للنفس الواحدة فإن نفوس مجيع البشر الشخصي )عاِل الذات(  ( أنه عندما حتدث القيامة الروحية يف العاِل94:6إن أتويل اآلية )
 ہو البقاء ابلل ہالل يف  الفناء ہو فی جتتمع فيها مث تصبح فانية فيها والنفس الواحدة مبفردها تصبح فانية يف اإلمام يف حظرية القدس

    ۔ور االولهانک برزخ الرجوع      االخري و الظهفوق الزمان واملکان و ةالعظيم ةاملعجز ہذهو
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 نستدل على أن كل الناس األولني واآلخرين واحلاضرين حالياً جيتمعون سويًة يف القيامة الروحة.  ةالواقع ةلسور 50-49ت ايومن اآل 

كل قيامة روحية وحتت أتثري النور املقدس إلمام الزمان فإن هللا حيول سبعني ألفاً من أرواح املؤمنني   فی إن هناك سر عظيم يف إدراك أن
 ۔ (165:6،55:24) ليفة كما ذكر يف اآلايتيكون عاملاً شخصياً وجنة مساوية واسعة أو خ حلني إىل ملئكة حبيث أن كل ملکالصا

 هي مملكة اجلنة أيضاً.  ةیههذه اخللفة االلٰ 

 واحلمد هلل على ممنّمه وإحسانه 

 
 16زء اجل

ضافة إىل طبعة ضمن كتاب ادرسوا كتيب "عجائب وغرائب العلم الروحاين" مرات ومرات.لقد طبع طبعة مستقلة ابإل ا االمعزاء هامی
القيامة إنه ضروري لكم لتعرفوا  ةحيتوي على اجلانب األساسي من قصوالعلم الروحاين( إنه حبث صغري احلجم لكنه  ي)التصوف العمل

 أوليات العلم الروحاين. 

مة إن مغزى هذه اآلية املباركة : إننا سنريهم حااًل كوا هبا بذكاء وحابلعني الداخلية وتفكرّ  53ية من سورة فصلت اآل اقرؤواأيها األعزاء 
 يتضح هلم أنه احلق  الظاهري )اآلفاق( وضمن أنفسهم حتیعجائبنا )آايتنا( يف العاِل 

 سؤال: ما السر يف ))سُنري((؟ 

ويقصد ابلنوافل  العظمارسون النوافل يف ذكر االسم ااجلواب: جاء يف احلديث القدسي عن التقرب : أن هللا يصبح عني أولئك الذين مي
 77-76 ةصفح التصوف العملی والعلم الروحاين ذا يفه، اقرؤوا الذكر اخلاص السم هللا األعظم

 حديث التقرب مقتطع من حديث مقدس للنيب ومتامه كالتايل:

يتقرب  يزال عبدي  وما مما افرتضت عليه، أحب إيلَّ  بشيءإيّل عبدي  بوما تقر ))إن هللا تعاىل يقول : من عادى يل ولياً آذنته ابحلرب 
 فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده اليت يبطش هبا ورجله اليت ميشي هبا((  إيلَّ ابلنوافل حىت أحبُّه،

 
 17زء اجل

تُظهر هذه اآلية أن هللا   (.))إن هللا لذو فضل  على الناس ولكن أكثر الناس ال يشكرون( : 243 جاء يف سورة البقرة اآلية
  لطيف مع كافة الناس ولكن إهنم هم الذين ال يؤدون الشكر له. ورغم هذا فإن النيب الكرمي وأبمر من هللا تعاىل قال صلى هللا عليه وآله

 : ))اخللق عيال هللا فأحب اخللق إىل هللا من نفع عياله وأدخل على أهل بيته سروراً((. 

 ألطفهم هبم وأسعاهم يف حوائجهم((  هم إيلَّ اً قال هللا عز وجل : ))اخللق عيايل فأحبُّ ويف احلديث القدسي أيض
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كنا قد بينا فيما سبق أبن النور املتجسد أو اهلادي احلقيقي هو إمام الناس وكذلك إمام املتقني ودون أي تناقض على اإلطلق بني 
 هاتني الدرجتني لإلمام عليه السلم 

 احلمد هلل رب العاملني 

 
 18  اجلزء

إن سنة هللا األبدية تستمر وتتجدد ابستمرار بل تغيري وال حتويل. وإذا فهمت هذا حق فهمه يسهل عليك إدراك األسرار العظيمة 
 للمعرفة. 

))خالدين فيها ما دامت  ( : 107،108: 11بقي الدهر ) ومن هذه األسرار على سبيل املثال عمر اجلنة والنار فهو ابٍق ما

 السموات واألرض(( 

نتيجة هلذا  ( وب67: 104،39: 21العاِل الباطين )فإن هللا يطوي  ةالروحی واحلكمة التأويلية يف هذا أنه عندما تقوم قيامة العارف
 اإلمام.  يجه هللا أإال و  شيءيفىن كل 

والبقاء يف اإلمام من خلل النفس الواحدة ويف ( وقبل هذا تكون أرواح مجيع البشر قد حققت الفناء يف اإلمام 88:28كما يف اآلية )
 هذه احلالة حيدث أيضاً جتديد اجلنة والنار وال يبقى فيهما أحد ألهنما عادات كما خلقتا أول مرة. 

بح  من أحداث يف القرآن الكرمي يص عندما يشرق نور إمام الزمان يف العاِل الشخصي )عاِل الذات( ابسم القيامة الروحية فإن كل ما ذكر 
 حظرية القدس.  يف ةاالممسی و االخري تظهر املعجزاتو  ةحی ةمعجزمام العارف يف شكل ام 

 ))لقد رأيت مكاانً سامياً كل الناس فيه متساوون(( 

 ۔ اميضا ر كل الناس بنور إمام الزمان ويفنون فيه ألنه إمام الناسغمم ذلك املكان العايل هو حظرية القدس حيث يُ 

 وإحسانه ه  نّم احلمد هلل على مم 

 
   19 اجلزء

))من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس  أو فساد  في   :32رة املائدة اآلية و  يف سهللا يقول

 األرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً...(( 
عاِل  يکون  ہصبح عاملا شخصيا ابلفعل فامن فیو اذا ام  ةابلقو يو عاِل شخصه يامن کل کائن بشر  ةاآلی يف ةاملخفی ةاحلکم

کل انسان    کذا يف هو  ہا مجيع االرواح قد اجتمعت فیهقد قامت سابقا وبسب ہالشخصی  ہموجودا روحيا المن قيامت ةاالنسانی
 ۔روحيا ہابکمل ةو ابلفعل ، ففی کل انسان کامل يوجد عاِل االنسانی ةيوجد مجيع الناس ابلقو
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))وهللا يدعو إلى دار السالم ويهدي من  ( : 25:10ار السلم )يدعو هللا الناس مجيعاً إىل د ويف هذا نعم ال حتصى وکذلک 

))قد جاءكم من هللا نور  وكتاب مبين يهدي به هللا من اتبع  : (15:5،16) تقول اآلايت يشاء إلى صراط  مستقيم((

   رضوانه سبل السالم((.

غري حمدودة وال هناية هلا.   ہومعجزات ہورات صفات الل هالمن ظالفناء يف هللا أما السري يف هللا فل هناية له بعد  يهينتالسري إىل هللا 
 السلم.  السفر على سبل يأ فالرحلة اللمنتهية يف نور هللا وصفاته تدعى السري يف هللا

 
   20اجلزء 

 ))ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إالّ قليال((.( : 85:17قيل يف اآلية )

 ۔ اَی من اَمرکن ربي اَمرمن 

لكنها ومبا ترمي إليه احلكمة منها فهي مقصودة أيضاً ابجلمع ألن هذه الروح عندما تكون يف   كلمة ))روح(( هنا اسم مفرد،   ن ام 
 اإلنسان الكامل فإهنا تشمل عاِل اإلنسانية أبكمله وتدعى حينئٍذ النفس الواحدة.

  أن يستطيع  دملعرفة اخلالوبعد أن يتزود العارف من كنز ا ا السلم( : ))الروح واحدة فقط((.من أجل هذا قال حجة القائم )عليهم
( . إذا نظرت 11:7يعرف أن الناس مجيعاً كانوا روحياً مع حضرة آدم خليفة هللا. وتوجد إشارة واضحة هلذه احلقيقة يف اآلية )

ثم قلنا   رناكم))ولقد خلقناكم ثم صوّ ببصريتك )ابلعني الباطنية( هلذه اآلية ستعرف أنك كنت يف آدم وأيضاً بني امللئكة : 

 .لمالئكة اسجدوا آلدم((ل
على أية حال إهنا من غري   ،لكنك نسيت هذه املعجزة ة الرمحن مع آدم يف حظرية القدس، السر األمسى هو أنك قد خلقت على صور 

مع كل نيب ومع   ة وغداً يف اجلنة فعلياً. لقد كنابعني املعرف فی الدنيا تزال مكتوبًة يف اللوح احملفوظ. ميكنك أن تشاهد هذا اليوم ريب ما
كل إمام ومع كل عارف ألنه يف كل قيامة روحية جتتمع األرواح كلها سويًة )معاً( وفقاً للحديث "األرواح جنود جمندة". وما توفيقي إال 

 ابهلل

 : السر( ة)حديق رازکتاب غلشنم يف   قيل 

 فقيل هي الرجوع إىل البداية.             ؟سألوا وقالوا ما النهاية  وقد

 
 21ز اجل

  

الرمٰحن الرحيم احلمد  ہبسم الل ۔القرآن احلکيم يف ةامول سور يهو  ةالفاتح ةسور ةبدای يف)العاملني( اموال   ةلقد ذُکر عاِل االنسانی
 ہ۔ العواِل الشخصی يرب العاملني ام  ہلل
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كل كائن   أن أي  ةاملراد ابلعاملني العواِل الشخصی للعقل الكلي خاص هلل تعاىل الذي هو رب العواِل الشخصية )عواِل الذات(. و احلمدُ 
 بشري مبفرده هو عاِل مستقل وهكذا فالبشر هم العاملني أي العواِل الشخصية. 

عن  ي، ورو يرد فيه سياق العواِل الشخصية أو عواِل اإلنسانية  مرًة يف القرآن الكرمي يف كل مكان ذكرت كلمة )العاملني( ثلاثً وسبعني
أمساء : النوراألعظم،    مد( العقل الكلي والذي يعرف بعدةاحلواملقصود ب ) قال: امن املقصود ابلعاملني البشر  ہاالمام جعفر الصادق امن 

األصل األول...اخل . ومبا أن هللا قد خلق مثل   نور األنوار،ی،  العرش العظيم ، آدم األول،  مساء هنور حممد،امللک االکرب، القلم االملٰ 
 هذا اخللق الفريد فإنه من الكفاية والكمال حبيث يستحق مدحه العظيم. 

يزود   أن أبنوار العقل واإلدراك وأسرار العلم واحلكمة واجلواهر الثمينة من املعرفة , هو  املليءواهلدف من خلق هذا الكنز األعظم , 
 ابلنشأة األفضل )للعاملني( أي لعواِل اإلنسانية أو البشر. 

ن ذلک مث عاِل النبات وهو أعلى م  ہر منهولو کانت اجلوا أدىن خملوقاته ومن بني خملوقات هللا عاِل اجلماد وهو غري حي وهلذا فهو
على الروح احلاّسة. مث عاِل اإلنسان  وأعلى منه بسبب احتوائه و يتفوق على العاِل النبايتاحليوان وه  ي على الروح النباتية مث عاِلتو ألنه حي

ة روحية والعقل اجلزئي وهلذا فإن البشر هم وحدهم الذين حيتاجون إىل رعاي العاقلةهو أعلى من الروح احليوانية ألنه حيتوي على النفس 
 وعقلية خاصة من هللا سبحانه. 

 
 22 اجلزء

 وعلم وحكمة لعاِل اإلنسانية . إنه حميط ال ميكن سرب أغواره من املعرفة واحلكمة.  ةمن أوله إىل آخره على هدي ونصيح حيتوي القرآن 

 .).... قد جاءكم من هللا نور  وكتاب  مبين(( : 15:5الذي يزيده مجااًل ومسواً إىل حد بعيد وفق اآلية ) ومعه أيضاً النور املنزل

 . يوجد سبعون ألفاً من العلوم املخبأة يف القرآن احلكيم وكلها وضعت من أجل عاِل اإلنسانية

 وهلذا يوجد الكثريون من الوصااي اليت (  15:5يريد هللا املعني أن يرفع مراتب البشر من خلل النور والقرآن ) 

 تفيض ابحلكمة يف كل مكان من القرآن. 

 ترى كثرة ورود كلميت )اإلنسان( و )الناس(. رس للقرآن هاملعجم املفإذا استعرضت 

 من أجل إصلح البشر هلذا ذكر البشر يف كل موضوع وحتت كل عنوان.  ابختصار، إن القرآن الكرمي نزل

 عليه السلم:  قال حضرة موالان علي

 نك جرم صغري وحتسب ام 

 نطوى العاِل األكرب. اوفيك 
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 إهنا حقيقٌة فعًل أنه عندما تقوم القيامة الروحية فإن الكون أبكمله ينطوي يف العاِل الشخصي )عاِل الذات( وبشكل متكرر.

 ۔ ((يو جزء من کتاب ))التصوف العمله  ي))عجائب وغرائب العلم الروحاين(( الذانظر كتاب 

 وقد قيل أيضاً: 

 نسخًة من كتاب هللا أنت اي

 ك احلقيقي أنتمرآة مجال امللم  اي

 كل ما يف الكون ليس إال داخلك 

 تريده يف داخلك فإنه أنت فالتمس كل ما

 
 23 اجلزء

لتعارفوا إن  : ))يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل  13ذكر يف سورة احلجرات اآلية 

 أكرمكم عند هللا أتقاكم إن هللا عليم خبير((.
إن  دم الزمان،هو خمبأ يف حجاب . ميكنكم أن تعتربوا اإلمام املبني آما من أحٍد جيهل املعىن الظاهري هلذه اآلية أما أتويلها الباطين ف

عظيم  واليت هي اسمٌ  . وألزمهم كلمة تقوى ...((: ))..(26:48) ة هي )كلمة التقوى( اآلي واستقامتهاملرء  املعيار األول لتقوی
 سرافيل وعزرائيل. إ عمل ةم واليت ميكن ملحظتها يف مرحلجداً لعمل حضرة امللك عزرائيل عليه السل وقويٌ 

 الکل  يفالواحد و  يف إن أعظم معجزات هللا القدير هي النفس اإلنسانية واليت هي يف نفس الوقت 

 واآلخرة ويف الدرجات ويف املساواة. نيا دويف ال

 . شيءهناك ! إهنا متلك كل  شيءفانظروا اي أعزائي إىل النفس يف حظرية القدس هل ينقصها 

 
 24اجلزء  

اً لقد أحصاهم وعدّهم  د))إن كل من في السموات واألرض إال آتي الرحمن عب : 95-93ذكر يف سورة مرمي اآلايت 

النفس  يم فی العدد الواحد ام هجعل ہم حُيشرون عن طريق احلشر الروحانی و امن هامن  يام  وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً((. عدّا
االمرواح کفرد   ہذهو تصبح مجيع  ةالنفس الواحد يف ةو تصبح فانی ةیه الرو ةالقيام يفمجيع االرواح  واتيت ۔اه م فیهو عد ةالواحد

 ہ۔الل يفا ها التی تفنی بدورهواحد مع
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على عاِل اإلنسانية إن الروح واحدة حقاً لكن كل   ہلل املعىن التأويلي واحلكمة من اآلايت الكرمية السابقة يظهر العطف اهلائل املقدس
 ن اآلخر وهلذا فإن هناك تصرحيات متناقضة حول حقيقة النفس. واحد من البشر ميلك مرآة من العلم واملعرفة خمتلفة ع

أن ما عزم هللا على فعله قد فعل حقاً كما قال  و تتيقنون متحدة مع أصلها  ون انفسکمصقولة ستجد منظيفة و  إذا كانت مرآة معرفتکم
 وذلك حسب إرادته.  : ))وكان أمر هللا مفعوالً((( 37:33يف اآلية: )

 ز الوجود أو أن مشيئته وإرادته هي مبثابة قوله وتعادله؟ بكلمة "كن" ليخلق شيئاً وحيضره إىل حيّ  سؤال: هل ينطق هللا

 . إفهامنا فقط ألهنا أقرب إىل  ہا الل هاستخدمإىل الوجود وبغري كلمة )كن( و  شيءاجلواب: جمرد إرادته تكفي جللب 

 
 25اجلزء  

. إال الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا  ن اإلنسان لفي خسر  إ))والعصر .  : 3-1يف سورة العصر اآلايت 

  شيءيكافئه وال  شيءكهذا فل   شيء ه عن كل يقسم البشر أبشياء أعظم من أنفسهم لكن هللا منزّ  بالحق وتواصوا بالصبر((.
  ألشياء هي حدود الدين أهل املراتب والدرجات الدينية.أعظم منه. لذلك فإن هللا يقسم بتلك األشياء املقدسة القريبة إليه ومثل تلك ا

اإلنسان من اخلسران . مما يدل على أن هللا فعل  جواب القسم حيذر  يفو  يقسم هللا يف هذه السورة ابلعصر ألن العصر يعين األساس 
ولكن البشر أنفسهم هم املقصرون واجلاهلون واملهملون كثرياً. فهم غري مدركني على اإلطلق  من أجل عاِل اإلنسانية،  شيءكل 

 خلسراهنم املستمر. 

 اإلمام علي( ويف هذا القسم تلميح إىل ابب العلم واحلكمة وإىل سلسلة النور.  –لقد أقسم هللا تعاىل ابألساس )وّصي نبيه 

الداخلية(   أن يشاهد البشر بعني بصريهتم )العني و ةاالمخروی ةالتجار ين من اخلسران يفأرجو من هللا أن يساعد كل إنسان لئل يعا
 أعماهلم وجنة حظرية القدس.  ويعاينوا )يدركوا( کتاب

 رب العاملني  آمني اي

 
 26اجلزء 

:  (213:2) وفقاً لآلية حضرة آدم الروحيكانوا أمة واحدة روحياً وعقلياً قبل دور الناس   أن يف نور العلم واملعرفة تبني ابلدليل والربهان 
أيضاً. وهلذا فإن حضرة  وهذا حيدث يف كل نفٍس واحدة ))كان الناس أمةً واحدة فبعث هللا النبيين مبشرين ومنذرين...((.

أمةً قانتاً هلل  كان  إبراهيم))إن  :( 120:6) طيعاً أي خلصة الناس وأيضاً أمًة موشامًل  كان إماماً أو نفساً واحدة   يف  إبراهيم

 حنيفاً ولم يك من المشركين((.
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أمًة واحدًة  ون وتصبح ماألعظم املمنوح من قبل إمام الزمان فإن العاِل أبكمله سيجتمع فيكللسم يف الذكر املقدس حققتم النجاح إذا 
( :  33:21حسب اآلية ) ةائريدور يف د شيءكل   أخرىمن خلل القيامة الروحية ألن كل حدٍث هام من املعرفة يتجدد أو بكلمات 

))ال الشمس ينبغي لها ( : 40:36واآلية ) ))وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل  في فلك يسبحون((

 أن تدرك القمر وال الليل سابق النهار وكل  في فلك يسبحون((.

جيتمع كل الناس يف عاٍِل شخصي واحد يف   و وستستمر على هذه احلالة دائماً  ۔واح جنود جمندةر األوالسلم:  ةالصل ہقال النيب علی 
  امة روحية وهبذا حيثما ذكرت القيامة يذكر عاِل اإلنسانية أيضاً وعاِل اإلنسانية يذكر أيضاً كلما ذكرت كله إنسان وكلمة انسقيكل 

 أيضاً يف القرآن. 

إىل الناس  يـُلممَّحُ الرب إليه كلما ذكرت إحدى صفات أمساء هللا مثًل االسم الوصفي  حُ مَّ لم إىل ذلك فإن عاِل اإلنسانية أيضاً يُـ  ضافةإلواب
 )عواِل الذات( ورب الناس ة حيث هو رب العواِل الشخصي

 
 27اجلزء 

 : ))وهلل يسجد من في السموات واألرض طوعاً وكرهاً...((  15ورد يف سورة الرعد اآلية 

 من خلل فنائهم يف النفس الواحدة . وهذا يدعى قانون اللفيف أو الطي املذكور يف اآلية إىل حضور هللا إالال يستطيع الناس الوصول 
إذ يطوي هللا األنفس طياً يف النفس الواحدة بوساطة القيامة   ))... فإذا جاء وعد اآلخرة جئنا بكم لفيفا((: ( 104:17)

 الروحية.

اِل الذات العاِل الشخصي مث من كل أحناء الكون يف ع األرواح جُتمع أن ك من خلل القيامة أي وذلحُتشراالمرواح و تُبث مرات و مرات 
 يف الكون أبكمله . إن يف هذه املعجزة املذهلة الكثري اهلائل من احلكم.  تُبث

ميكنهم   ا حتیهدا أي يتحدا معيكونوا فر  أن يسبق الفناء يف هللا أي أن أولئك الذين مع النفس الواحدة عليهم ( وقانون الفرد )الوحدة 
(  95۔85:19) واآلايت ))ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة...((: (94:6) أن حيققوا الفناء يف هللا حسب اآلايت 

 هم آتيه يوم القيامة فردا((.لُّ وكُ   –يقول ويأتينا فردا   ))ونرثه ما: 

 شاء لجعله ساكناً...((.  ))ألم تَر إلى ربك كيف مد الظل ولو: ( 45:25)أتويل قانون مد الظل يف اآلية 

هو رمز    (الظل)مبد ظله واستعاده اثنية يف حظرية القدس. شبه النور ابلظل يبدأ متناهياً مث ميتد مث يتناهى هنا  هل رأيت كيف قام ربک
   تفّكرملياً حبكمة وذكاء. -الظل هنا تعبري جمازي عن النور مثول وهو )النور( فومثل ومعناه هو امل

 
 28اجلزء 
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))فطرة هللا التي فطر الناس عليها ال تبديل لخلق هللا ذلك الدين القيم ولكن أكثر  : 30 ذكر يف سورة الروم اآلية احلكيمة

 الناس ال يعلمون((.

حول   ُتسأملوهو كنٌز من احلكمة واملعرفة فيه أجوبة مقنعة ومرضية لكل األسئلة املعقدة اليت جامع اجلوامع إن الفرمان من آية الفطرة هو 
 يتعلق بعاِل اإلنسانية.  ما

 شاهدت مكاانً سامياً الناس أمجعون فيه متساوون 

 ل يف األز  للجمال سيكونون متساوون يف األبد كما كانوا اي

 احلقيقة الواحدة.  وا أن تفهموا قانون يف القرآن وحاولالرمٰحن  ةومساوايف قانون الفردية وقانون الفناء يف هللا  واوتفكر  ؤوااقر 

 
 29اجلزء 

))وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست  : 172 اف اآليةر ورد يف سورة األع

 تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين((.بربكم قالوا بلى شهدنا أن 
 سؤال : كم آدم كان يوجد؟

  ةاملقدس ہ االممساء والصفات للانقضت أدوار ال حتصى ألوادم ال حتصى أيضاً. ومبا أن آدم هو مرآة  ہالقدمي  ہملک الل  جواب : يف
 ۔ دائما ةموجود ةاملرآ ہذهتکون فيجب أن 

وهكذا فعندما   الذي سبقه.ان أيضاً واحداً من أبناء آدم ك   ذي كان يف بداية هذا الدور االمعظمآدم ال مغزى أتويل اآلية الشريفة امن 
 أيضاً.  فإن كل تلك العجائب واملعجزات املتعلقة ابلقيامة واليت ذكرانها مراراً وتكراراً حدثت ةالروحی ہقامت قيامت 

 كل تلك املعجزات اليت حدثت أيضاً.   انکه لقدس وأراهماألرواح البشرية إىل حظرية اي ا ام هکل  ہرفع هللا ذريت

هللا تعاىل يريد أن يرفع عاِل امن  ہذهللقرآن احلکيم و يتضح ب ةادهش ہذه و بربکم(، ويف كل قيامة روحية يتجدد أيضاً ميثاق )ألست
 اإلنسانية إىل قمة الكمال وال يريد للناس أن يرتاجعوا وينكسوا.

نا نكون قادرين على رد بعض فضله خبدمة املعرفة يف نور القرآن ه وكرمه , من مريدي اخلري لعاِل اإلنسانية علّ عسى أن جيعلنا هللا , مبنّ 
 احلكيم

 رب العاملني  آمني اي

 
 30 اجلزء
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بينهما في ستة أيام ثم استوى على   ))هللا الذي خلق السموات واألرض وما:  5-4اآلايت  جاء يف سورة السجدة 

وال شفيع أفال تتذكرون. يدبر األمر من السماء إلى األرض ثم يعرج إليه في   مالكم من دونه من ولّي  العرش 
 كان مقدارہ ألف سنة  مما تعدّون((. يوم  

: الثلاثء، حضرة موسى :  إبراهيمحضرة  بعة احلية هي : حضرة آدم : األحد، حضرة نوح : االثنني،الس ہاملعىن التأويلي : إن أايم الل
األايم هو دور يعادل ألف عام تقريبا  ہحضرة القائم : السبت. وكٌل من هذ األربعاء، حضرة عيسى : اخلميس، حضرة حممد : اجلمعة،

القائم و بدأ أن يقوم   ةويف اليوم السابع جتلی علی عرش نور حضرستة آالف عام  يلق هللا عاِل الدين يف ستة أايم ام وهكذا فقد خ
 ۔ ہالرمحانی ةابملساوا

عمل  ية( من عاِل األمر مع برانمجويف اآلايت املذكورة سالفاً تلميٌح )إشارة( أيضاً إىل أن هللا تعاىل يبعث لعاِل اإلنسان روحاً عظيمة )علّ 
 تعود إىل هللا. ةالف سن يف ملدة ألف عاٍم وبعد إجنازه، 

 
 31اجلزء 

واألرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم  ))وهو الذي خلق السموات :  7يف سورة هود تقول اآلية 

 أحسن عمالً((.

ظهر عرشه  على مثال عاِل الدين مث   ستةفحوى التأويل : إن هللا هو الذي خلق مساوات العاِل الشخصي )عاِل الذات( وأرضه يف أايمٍ 
كان فيها   سفينةٍ علی املاء فی شکل العرش ر هظنتقلت إىل معجزة ضمن معجزة مث امث  ةأتويلیمعجزة  ہذهحقاً لقد كانت  .على املاء

 خمفيا  ہامسا أعظما للحضرة اإلمام عليه السلم وكان يردد 

   بلسانه املبارك.

فحوى التأويل  لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون((. ))وآية  : 41 ذكرت أيضاً هذه املعجزة العظمى يف سورة يس اآلية
والفلك املشحون ابألرواح هو صاحب الفلك  يف فلك مشحون. عظيمة هلم أننا قد محلنا ذريتهم أي الذرات الروحية: إهنا معجزة 

هل   ۔ار هاالممام من آل النبی االمط و اعين.   اهکل  ألنه هو عرش هللا احلي وامسه األعظم احلي والفلك احلي املشحون ابألنفس نفسه،
  ۔لناس آخرين  ةذا الفلک املشحون ماداي ملا وجدت السعهکان فلکا ماداي؟ امذا   كان 

 جلل الدين الرومی:   ہقال العارف ابلل

 ہ ابنوح در کشتی بدم     ابيوسف اندر قعر چا

 ۔ اجلب ةومع يوسف يف غيابوكنت مع نوٍح يف فلكه 

  نعمة عظيمة من هللا أيضاً فإنهامحسان عظيم و و  اختبارعظيم  للعلم والعمل، ؟ إن يف هذا ةامو روحی ةمادی ةحال ہذهل کانت ه
 . قال جللة اإلمام : ))اسعوا يف الوصول إىل العرشبسبب املعجزات   إىل العرش الباطن يف قد رفع عاِل اإلنسانية ابهالکرمي و الو

 . ( 15:40)  اآلية )رفيع الدرجات ذو العرش(((. وهللا هو العظيم
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 32اجلزء 

  الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم هللا موتوا  ا لی ))ألم ترى: 243 ذكر يف سورة البقرة اآلية

 يشكرون((. ثم أحياهم إن هللا لذو فضل  على الناس ولكن أكثر الناس ال
من كل أحناء الكون  روحيا خلهلا تدخل أعداد ال حتصى من الناسابحلكمة تصف القيامة الروحية واليت من  التأويل : هذه اآلية املليئة

 ي خائفني من صوت صور اسرافيل القو  ہالقيام ةدعو ہفی ياِل الشخصي الذيف الع

 س أهنم ميوتون مجيعاً مث يصبحون أحياء يف النفس الواحدة.الذلك من حسن حظ الن ہفی  سرافيلإويعمل عزرائيل كذلك مع 

 ريين من هللا على عاِل اإلنسانية أبن جيري مجيع الناس اآلن يف هنر رمحته ويصلون إىل اجلنة. إنه لفضٌل وكرٌم كب

 ٍل عادل ولكن معظمهم غري شكورين. كهللا لطيف بكل عباده بش أن يتضح من هناية اآلية 

 
 33 اجلزء

كدحاً فمالقيه . فأما من أوتي كتابه بيمينه  أيها اإلنسان إنك كادح إلى ربك  ))يا:  9-6اآلايت  االنشقاقتقرأ يف سورة 

 فسوف يحاسب حساباً يسيرا. وينقلب إلى أهله مسرورا(( 
يقدم أنواعاً و املرء أداء الذكر السم هللا األعظم احلي فإن قيامته الروحية ستحدث يف هذه الدنيا .  امذا جنح املرء فی العبادة والتأويل : 

   إكراماً لعاِل اإلنسانية ألن عاِل اإلنسانية يشملهم مجيعاً. عديدًة من التضحيات يف هذه القيامة الروحية وكلها

 ةمع کنوز القيام ہلهلی اللمرء ام  ة، فامن العود ة )من املعرفة( حتدث يف هذه الدنيا . فإن هذه القيامة العرفانيوا ملياً يف هذه اآلايتر تفكّ 
 هو ممكن ومنطقي فقط يف هذا العاِل. ، ة ابلفرح و السعاد ةاملعرفی ةالروحی

 
 34اجلزء 

 متلكونه((. من أحد يف العاِل ميلك االسم األعظم الذي  قال اإلمام سلطان حممد شاه عليه السلم: ))ما

يف التضحية أبنفسنا يف سبيل عاِل اإلنسانية وهندي نعم   عباد اإلمام اجمليد عليه السلم ، إن شاء هللا ، ومن أجل سعادته،سنستمر حنن 
  أهنمفاحلكمة العظمى تكمن يف أننا نعترب كل البشر على  ألن العمل على نفع عياله من وسائل رضاه. ،عظم لعيال هللا ومثار االسم األ 

وتذكروا أن النفس  السلم : ))أنتم أبنائي الروحيون،روح واحدة يف النفس الواحدة. كما يقول حضرة اإلمام سلطان حممد شاه عليه 
 واحدة فقط((. 

 نفس كل البشر هي نفسها. إهنا نفس عاِل اإلنسانية أي النفس الواحدة.  إن 
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ماً كما هو  متا الواحدة لكل البشر، ةمح ويشري إىل نفس احلقيقة األزلیاملفهوم اجلذري للحقيقة الواحدة الذي يلنفس اان اإلمام أعط
 يث القدسي : ))اي بن آدم أطعين كما ينبغي أجعلك مثلي(( دهلل وكما يقول احلاملفهوم الصويف للفناء يف هللا والبقاء اب

 ة۔ القدس العرفانی ةحظري ةجن يفتكمن  ةملعرفكل هذه امسرارا  أن شك يف  ال

 ه وإحسانه. احلمد هلل على منّ 

 
 35اجلزء 

 ل واضح يف صيغة املفرد إال أهنا ابطنياً يف اجلمع أيضاً. كروح( يف القرآن العظيم بشالكلمة )استخدمت  

كنت تدري   أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما))وكذلك : ( 52:42يضاً يف سياق النور كما يف اآلية )روح( تستخدم أالوكلمة )

وهي حتديداً الروح املقدسة اليت نُفمخمت يف حضرة آدم  ما الكتاب وال اإليمان ولكن جعلناہ نوراً نهدي به من نشاء...((
:  ( 9:32،72:38) واآلية ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين((. سويته))فإذا  :(  29:15)  عليه السلم اآلية

 ))ثم سواہ ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة قليالً ما تشكرون((.

فخت يف آدم من خلل النفخ يف الصور والقيامة الروحية. يف كل قيامة روحية جتتمع أرواح كل  يلحظ أن الروح املقدسة قد نُ  أن جيب 
الواحدة األوىل وفيه حققت كل األرواح البشرية الفناء أثناء مضيها إىل  آدم كان النفس أن هنا احلكمة أيضاً وهي  واالبشر معاً. الحظ

ه  حظرية القدس. اآلن آدم نفسه الذي فين فيه عاِل اإلنسانية أصبح فرداً واحداً وأفىن نفسه يف هللا ويف هذه احلالة خلقه هللا على صورت
 )صورة الرمحن(. 

كنتم كًل من مسجوٍد لكم )آدم( وساجدين )امللئكة( . لكي تفهموا هذه   أنكميف  ذاهقبل  السر العظيم من املعرفة لقد أفشيت 
))ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم  روا فيها ملياً  احلقيقة املثبتة انظروا اآلية  بعينكم الداخلية وتفكّ 

 ساجدين((.لم يكن من ال  إبليسفسجدوا إال 

))ثم سواہ ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة قليالً ما : (  9:32)ادرسوا أيضاً اآلية 

 تشكرون((.

 وأكثر من ذلك فوفقاً للحديث : ))األرواح جنود جمندة(( فإن كل أرواح البشر كانت مع آدم كانوا نسخاً عنه كما أهنم أبناؤه أيضاً. 

 سألتموہ((.  ))وآتاكم من كل ما: (34:14) انون النعمة : ليس من نعمٍة غري ممكنة ويف اآليةتفكروا أيضاً بق

 
 36اجلزء 

 القرآن احلكيم أن عاِل اإلنسانية هو العاِل الشخصي الذي تدعى اجلنة العرفانية فيه حظرية القدس.  ءو إنه يف ض
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العاِل  حالذي بفضل بركاته يصب ول من هللا واملنزّ  يإنه هنا يف عاِل اإلنسانية يشرق نور إمام الزمان الذي هو يف الواقع النور املتجل
 كونية. جنة   ةعاِل االمنسانی يام الشخصي 

ولكن أيضاً إماماً لكل   )).... للمتقين إماما((:  ( 74:25 ) ةأن هللا جل جلله ِل جيعل اإلمام املبني إماما فقط للمتقني اآليامذ 
ربُّه بكلمات  فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال  إبراهيم ))وإذا ابتلى : ( 124:2) البشر اآلية

 لمين((.ال ينال عهدي الظا
))يوم ندعو كل  : ( 71:17)  سيجعل الناس مجيعاً يدخلون اجلنة ہكل إليه. وهلذا فإنه بقوته جربوتوعمل القيامة الروحية أيضاً مو 

 أناس  بإمامهم...((
 سبحان هللا، لسلم ورفعة ومسو البشر.  ةمکنون  يف جنة حظرية القدس العرفانية كنوٌز من أسرار مدهشة جداً 

و    ہوالكتاب الناطق ومشس نور الل )کن( ئالبار  ةکلم   : إشارة القابض والباسط والكتاب املكنون ويهالکنوز للمسرار  ہذهمن 
واملعجزات القرآنية   ةاململوء ابحلکم واملغارباملشارق  النجوم و وسقوط من البحار  ئر و الآللهعمل استخراج اجلان اجلواو البدر التام 

   ۔مهالناس کلوالفناء والبقاء ووحدة  عيشة األبد واللقاءاألزل و  النور وصبح يوسع

 
 37اجلزء 

 أي لكل عاِل شخصي أو لعاِل اإلنسانية.  للعالمين(( ))وما أرسلناك إال رحمةً : 107يف سورة األنبياء آية تفيض حكمة وهي

املستحيل مطلقاً أن يشأ هللا عمًل ويرتكه غري  نه من أل ليت هي من أجل كل البشر سوف ينجز،إن برانمج رمحة هللا الكونية هذا وا
 منجز. 

 ))كتب هللا ألغلبن أنا ورسلي إن هللا قوي عزيز((.:  21ذكر يف سورة اجملادلة اآلية 

كل  ة إىل القيامة الروحية واحلرب الروحية وهبذا فإن القيامة الروحية تستمر يف حدوثها يف زمان  يوالغلبة مصطلح حريب هلذا تلّمح هذه اآل
زات القيامة الروحية واملعركة جمع م أن ترواهذه القيامة الروحية ال يدركها إال العارفون فقط. إذا رمتو إمام حيث حتدث حرابً روحية. 

حتی حتدث متوتوا )جسدايً( ((.  أن : ))موتوا )روحياً( قبل و السلم   ة الصل ہذا االممر من النبی علیهتعملوا بأن  مالروحية عليك
روا الکون فی احلرب الروحی ةقيامتکم الروحی  ہ۔ ومدد  ہبعون الل ةو ُتسخّم

 
 38 اجلزء 

))وإن منكم إال واردها  :  (71:19يعدان ربنا أن نرد النار, اآلية ) قيل يف احلديث الشريف : أييت أقواٌم أبواب اجلنة فيقولون أِل

 ة۔ خامد يفيقال: مررتم عليها و ه (.كان على ربك حتماً مقضيا(
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وهكذا فإن عند هللا الكرمي ألواٌن مذهلة من الرمحة واحلكمة من أجل خلص وجناة عاِل اإلنسانية يقول هللا عز وجل يف احلديث 
 القدسي : ))اخللق عيايل((. 

 غضب هللا قد ذكر يف القرآن ولكن ليس بني أمساء صفاته أي اسم حيمل معىن الغضب  أن وابلرغم من 

يف ضوء املعرفة واحلكمة أستطيع أن أخربكم أبن كل اسم من أمساء صفات هللا يتضمن معىن لرفع عاِل اإلنسانية إىل حظرية القدس. إن 
 . شاء هللا سوف أقدم بعض األمثلة على هذا . وما توفيقي إال ابهلل

 
 39اجلزء  

))يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق  نعيدہ  :  (104:21)  ذكر يف اآلية املباركة واملليئة ابحلكمة

 وعداً إنا كنا فاعلين((.
يف العاِل الشخصي حيث حتدث القيامة الروحية تبعاً إلشراق نور إمام الزمان. وهنا تثار أسئلة صعبة   الباطين إن هللا تعاىل يطوي الكون 

))خالدين فيها ما : ( 107:11،108)ها بنفس عمر الكون وفقاً لآلايت إىل درجة عالية تتعلق بعمر جهنم وعمر اجلنة والتني 

وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما  لما يريد شاء ربك إن ربك فعّال    دامت السموات واألرض إال ما
 شاء ربك عطاًء غير مجذوذ((.  دامت السموات واألرض إال ما

   حيث أن هللا جيدد الكون الباطنیوالنار ؟ نعم هذا صحيح لكن يوجد سٌر عظيم أيضاً  اجلنةطوي الكون ينتهي عمر يهل يعين هذا أنه 
تآويل فإنه خيلق سبعني ألف عاٍِل روحٍي يف كل قيامٍة روحية متاماً مثل بذرٍة يف مثرٍة من شجرة لألحد ايطويه ويعيده ووفقاً  أي جيدد ما

مث خيلق  الباطينللكون يف لبها جوهر الشجرة نفسها الذي ينتج نفس الشجرة. فبشكٍل مشابه خيلق هللا جوهرة العقل بطّيه مثمرة حتمل 
ومبا أن حظرية القدس هي عاِل األمر وليست عاِل اخللق فإن عملية اخللق ال أتخذ وقتاً كالذي تستغرقه العملية بني البذرة   العاِل الباطين

 والشجرة. 

 

 40جزء 

 ۔ : امن لکل شیء قلبا و قلب القرآن يس قلب القرآن کما قال النيب يهيس التی  ةمن سور 12اآلية تقول 

 مبين((. أحصيناہ في إمام   شيء  قدموا وآثارهم وكل  ما ))إنا نحن نحيي الموتى ونكتب: 

يف العاِل الشخصي )عاِل الذات( يف   ةا الروحیه ا و معرفتهويلا و أتهتفسريويكتمل  مام املبني اإل ةتدعى هذه اآلية أيضاً کلی
حظرية القدس خلل القيامة الروحية .وإن هذا الفرمان حلضرة اإلمام الباقر عليه السلم هو من بني أصول املعرفة: ))ما قيل يف هللا 

 ۔ و فی البلغاء من شيعتناهو فينا و ما قيل فينا فهف
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ة ويطوي عاِل اإلنسانية مع الكون الداخلي )عاِل الباطن( يف حظرية القدس أي أنه  وهكذا فبأمر هللا يقوم اإلمام املبني ابلقيامة الروحي
 إىل العاِل العلوي. يالعاِل السفليرفع البشر مجيعاً ويسمو هبم من 

ليت السر الروحي أبن اإلمام املبني الذي هو اسم هللا األعظم احلي هو الذي يستطيع أن حيدث القيامة الروحية اذا هلقد اخربتکم ب
 نعم على الناس عامًة وعلى املتقني خاّصًة. تُ 

فانظر إىل مقام   ومثلما أن معاين كلمة )خليفة( اثبتة وغري قابلة للتغيري يف القرآن احلكيم فكذلك معاين كلمة )إمام( اثبتة فيه أيضاً.
 اخللفة يف قصة حضرة آدم ومقام اإلمامة يف قصة حضرة إبراهيم. 

 
 41 اجلزء

لكن اإلهال والتقصري  ز ليعطيکم کثريا من النعم ه)اممام الزمان( جاجللهاملبارك احلي من أمساء هللا العظمى جل االعظم إن االسم 
   ومع ذلك فإن هللا لطيف جداً وهو مسبب األسباب. عمه،جيعلكم غري قادرين على االستفادة من نم 

فإن أرواح مجيع البشر  کل زمان   يف ظرية القدس فعندما حتدث القيامة الروحيةنية حل لبشرية تدخل اجلنة العرفاهو جيعل كل الكائنات ا
 ن فيها خلص عاِل اإلنسانية. كمحتشر وتكون موجودة يف الروحانية . إن القيامة الروحية هي حقاً الوسيلة الوحيدة اليت ي

وإن شاء هللا سننجح يف هذه اخلدمة  اليوم املعرفة لعاِل اإلنسانيةالعلم لتقدمي خدمة  ناإن رفاقنا يف املشرق واملغرب جاهزون كلياً مع
توجد أمس احلاجة إىل هذه اخلدمة املقدسة كذلك فإن هذا العصر هو دور القيامة والتأويل العصر احلاضر  ويفاملخلصة لعيال هللا 

 والكشف. 

فاً لهل هذا سيكون خمت ة،والقيامة الروحي ياحل إذا استطاع شخص بفضٍل ونعمة من هللا أن يرى املعجزات العظيمة السم هللا األعظم
 نفسه فهل لديهما هدف وغاية أم ال؟ وإذا كانت هناك غاية فما هي؟ الشيءعن املعجزات التأويلية للقرآن احلكيم؟ إذا كانتا 

إذا بقي شخص أصم وأعمى وأبكم على الرغم من مشاهدته املعجزات املليئة ابحلكمة هلل فهو حقاً غري حمظوظ بدرجة كبرية هلذا حنن  
 ك األسرار القرآنية والروحانية اليت عرفناها واليت هتم عاِل اإلنسانية. ح إىل تلخائفون جداً ونلم

 
 42اجلزء 

: ))سبقت رمحيت على غضيب(( إنه من الواضح أن هذه الرمحة اإلهلية املقدسة تصل عاِل اإلنسانية  ييقول هللا تعاىل يف حديث قدس
خلل   عن طريق األنبياء واألئمة كٌل يف زمانه . لنأخذ اإلمام على مثااًل من بني األئمة الذين كانوا ورثة األنبياء وهو الذي ميتد نوره من

من أمسائه يف  ة ملوالان علي املرتضى يف القرآن واحلديث ويف أقواله هو نفسه. ذكرت ثلمثائةسلسلة األئمة. يوجد أمساء وألقاب كثري 
ليسدان جعفر بن منصور اليمن :   نذكر فقط بعض األمساء اهلامة من سرائر النطقاءوحنن لسنا بصدد ذكرها هنا. سوف  انسخ التواريخ
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: اإلجنيل ، ويف كل  :ة، و فی القرآن: حکيم، وفی التوراہ الل ہ، وج ہ، جنب اللہالل الکبري،اُذن  يمواقع النجوم،العلدين هللا، نفس هللا، 
 عارف...اخل... خبري، عليم، قدمي، بصري، امساء اُخر ک: ہل ، و آخر و أول :مي هصحف امبرا ويف ،بشر :الذبور ويف ،حتم

: ))ويحذُّركُم هللا نفسه  (  30:3)وإلى هللا المصير))...ويحذّركم هللا نفسه : (   28:3)  وفيما خيص نفس هللا انظر اآلايت

))...كتب ربكم على نفسه  : ( 54:6) ۔)).....كتب على نفسه الرحمة....((: (12:6۔ )وهللا رؤوف  بالعباد((

 الرحمة((
 )أي اإلمام املبني(.  ))كتب ربكم على نفسه الرحمة...((يقول هللا : (  54:6)يف اآلية 

 ا خلق اخللق كتب بيده على نفسه )اإلمام املبني( أن رمحيت تغلب غضيب(( احلديث الشريف: ))إن هللا تعاىل مل وقيل يف

 . ه وإحسانه احلمد هلل على منّ 

 
 43لقسم ا

إذا جاء نصر هللا والفتح . ورأيت الناس يدخلون في دين هللا أفواجاً. فسبح بحمد  : ))  110قال تعاىل يف سورة النصر 

 اباً((.غفرہ إنه كان توّ ربك واست

))وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات  فأتمهن قال إني جاعلك للناس  : ( 124:2) ابلنظر يف اآلية احلكيمة من سورة البقرة

 إماماً قال ومن ذريتي قال ال ينال عهدي الظالمين((.
تكون كذلك للناس يف كل  ِلمم ال هللا للناس يف زمن حضرة إبراهيم، ة؟ ألنه إذا كانت اإلمامة رمحأال يشمل هذا الفرمان كل العصور

الزمان هي دائماً حية وحاضرة يف كل   املقدسة اليت هي يف شكل إمامزمان؟ إذا نظرت بعينك الداخلية ستجد أن هذه الرمحة اإلهلية 
فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب آتاهم هللا من  ))أم يحسدون الناس على ما يف القرآن:( 54:4)زمان. انظر اآلية 

 والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيما((.
يف الفرتة مابني حضرة إبراهيم عليه السلم وحضرة حممد عليه وعلى آله السلم هو   ر اسٍم يف سلسلة األئمة املستقرينوهكذا فإن آخ

  ہو العرفانی ةالروحی ةابسم القيام  ہحدثت معجزت يالذ التعليم املقدس للسم االمعظم عۤلم النيب يالذحضرة أبو طالب عليه السلم 
 ۔ غار حراء يف

هم  الناطق واألساس واإلمام هم اهلداة يف الطريق القدسي األعلى إىل القيامة الروحانية العرفانية مث أييت بعدهم الباب واحلجة والداعي و 
 خطاهم أيضاً. يسريوا على  أن املؤمنون واملؤمنات من الدرجة األوىل الذين ميكنهم 

الناس يدخلون يف  يتأالكلي هلل فعندها أيها النيب رالنصر  شكل ملئكة القيامة الروحية وجاءهللا يف امذا جاء نصر أتويل سورة النصر: 
ؤالء الناس الذين ارسلک هل ہالقدس و استغفر ةحظري يف يابلعقل الکل يامفواجا روحيا اآلن فسبح حبمد ربک ام دين هللا أي فيك 

 ۔ رب العاملني  ہاحلمد لل ۔کان توااب  ہم امن هل ةرحم ہالل
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 44اجلزء  

  رغم ضعفي األديب يف وصفها بدقة، 43يف القسم السابق  110كان من الضروري جداً شرح القيامة الروحية مع ربطها بسورة النصر 
ة  لنبيه ابسم القيام رهاالمطدودة مجع أنفس كل الكائنات البشرية يف العاِل الشخصي )عاِل الذات(ألن هللا من خلل رمحته اللحم
النور املتجسد واالسم األعظم احلي؟ أِل يكن  جلنة احلية؟ أِل يكن النيب االمکرميدخل كل عاِل اإلنسانية ا الروحية ويف مثل هذه احلالة أِل

 ۔ ہرحيم بعيال ہذا عرفنا السر االمعظم امن الل هاممام کل زمان؟ من  و يف علي ہهناك جتديداً لقيامٍة كهذه يف وصيّ 

حيث يوجد   و الفتح تعنی تسخري الکون  كلمة نصر )عون( يف سورة النصر تعين كبار ملئكة القيامة الروحية الذين ذكرانهم للتو
 سبعون ألف عاِل. 

ر لكم ما في   : (20:31)مٍة وابلتحديد اآلية كيف القرآن احلكيم بعقٍل وحادرسوا موضوع تسخري الکون  ))ألم تروا أن هللا سخا

عاِل  )تروا )يف العاِل الشخصي  إن فحوى أتويلها هو أِل((. باطنةً  السموات وما في األرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة و
لباطنة لكم. هذا اخلطاب املبارك من ا ( أن هللا قد أخضع لكم كل األشياء يف السموات واألرض وأكمل كل نعمه الظاهرة و(  الذات

اعلموا امن لقد ذكر للتو فرمان اإلمام :   ۔)عاِل الذات( يرب کل العاِل الشخصهللا هو لكل الناس بشكٍل مباشر أو غري مباشر ألنه هو 
 هلذا فكل شخٍص يستفيد يف آخر األمر من القيامة الروحية من فرد واحد آمني.  ة۔النفس واحد

 
   45 اجلزء

الربكات والنعم دائماً من السماء   تتنزلإن كل اسٍم من أمساء صفات هللا عز وجل هو مساء قدسية حتتها أرض عاِل اإلنسانية ومتاماً مثلما 
کيم اميضا امن القرآن احل ةذا الناحیه ويفإىل األرض فإن بركاٍت ال حتصى ستستمر يف التنّزل على عاِل اإلنسانية من أمساء صفات هللا . 

هللا ِل يهمل عاِل اإلنسانية يف أٍي من أمسائه احلسىن   أن يعين  ما ہتشمل القرآن کل ہو امساء صفات الل  ةمملوء بذکر عاِل االنسانی
 املقدسة. 

 احلاسم النهائي يف القرآن احلكيم؟ الشيءسؤال: ما 

 جواب: القيامة الروحية. 

يوجد نوعان من املوت موت طوعي وموت قسري وهكذا ووفقاً للحديث : ))موتوا قبل أن متوتوا(( فالشخص الذي ميوت مواتً طوعياً 
تلك اليت ذكرت يف القرآن  القيامةتقوم قيامته الروحية وهبذا يرى السالك أو العارف يف عامله الشخصي )عاِل ذاته( كل معجزات 

 املقدس. 

 لحظات والتجارب حكمة أو معرفة أو أتويًل أو علماً روحياً ففي كل األحوال هي فريدة واندرة. سواء مسيت هذه امل

 وهكذا حنن وأصدقاؤان املبجلون ميكننا تقدمي خدمة املعرفة لكل عاِل اإلنسانية أيضاً. 
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 . واحلمد هلل رب العاملني 

 
 46اجلزء 

 إال عندنا خزائنه وما ننزل إال بقدر  معلوم(( شيء  ))وإن من  :  21قول تعاىل يف سورة احلجر اآلية ي

لعاِل  يه ہلل ةء بقدر معلوم، أن الکنوز اخلاصيينزل کل ش ہللخلق والممتام شیء واحد والل ہعند الل ةيوجد کنوز خمتلف أي
 ۔ االممام املبني يأ)عاِل الذات(   يعاِل الشخص يف يه ةر و الکنوز الباطنهالعاِل الظا يف يه ہلل ةرهولکنوز الظا ةاالنسانی

 القيامة الروحية حتدث يف عاِل الذات الذي يشرق فيه نور اإلمام املبني. امن 

و   ہبفضل الل ميكننا وصفه. يف الوقت احلايل لسنا منلك كلماٍت دقيقٍة لوصف هذا السر العظيم وإن كنا حناول جاهدين وصف ما
 نسانية. يوجد أمامنا موضوٌع هام : القرآن احلكيم وعاِل اإل ہکرم

 . يف هذه املقالة سنحاول أن نظهر حكم القرآن احلكيم اليت تتعلق بعاِل اإلنسانية والنعم اإلهلية املقدسة اليت مين هللا هبا

 
 47اجلزء  

يف أربعٍة منها : التوراة واإلجنيل واملزامري والفرقان مث مجع علوم   كلها  جاء يف كتاب اإلتقان أن هللا أنزل مئًة وأربعة كتب مث مجع علومها
 . ثة األوىل يف الفرقان أي القرآن الثل

ً : ( 89:16) فقال تعاىل يف اآلية  ةتبٌط ابطنياً ابلنور املبني اآليوالقرآن احلكيم مر  ((شيء  لكل  ))ونزلنا عليك الكتاب تبيانا
والكتاب ( 4:96)م لوالق ( 12:36)واإلمام املبني ( 77:56،78)كنون والكتاب امل( 21:85،22)  واللوح احملفوظ (15:5)

 ابطنياً. ( 29:45، 62:23)الناطق 

أي الذين اعتربوا القرآن احلكيم منفصًل عن املصادر اليت يرتبط هبا   ضين(())الذين جعلوا القرآن ع : ( 91:15) ذكر يف اآلية
نية يف نور  ط لذي يعرف نفسه من خلل القيامة العرفانية يعرف ربه ويشاهد معجزات القرآن البا ابطنياً. هلذا كشف السر العظيم يف أن ا

 اإلمام املبني. 

 املعارف الضرورية جمتمعه سويًة ومتحدة. امن سبحان هللا عما يصفون ! 

 
 48اجلزء 
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مه البن عباس بقوله: ))اللهّم فقهه يف الدين وعلّم دعا رسول هللا صلى هللا عليه وآله االمتقان فی علوم القرآن للسيوطی  أن  لقد ذکريفٍ 
 ۔ التأويل((

 هہ۔أحسن وجو ةبينوا حکموقيل يف حديث آخر ))القرآن ذلول ذو وجوٍه فامحلوه على أحسن وجوهه(( أي 

 احلديث املذکور سالفا  ةاآلی ہذهوتصدق  ن ما أنزل إليكم من ربكم(())واتبعوا أحس: ( 55:39وذكر يف اآلية )

))والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى هللا لهم البشرى فبشر عباد   :  17،18وذكر يف سورة الزمر اآلايت 

 األلباب(( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم هللا وأولئك هم أولوا 

 

 49 اجلزء

 

التأويل: أعطی   .( 4-1)آايت   ۔البيان(( ہعروس القرآن ))الرمٰحن علم القرآن خلق االمنسان علم يٍ ه الرمحن اليتٍ  ةبعض احلکم من سور
ذا هب يٍ االمعجاز  النوراينٍ  تعليم القرآن الباطينٍ  ةالروحی ةللعارفني تعليم االسم األعطم و عن طريق القيام ہاالمام املبني أبمر من الل

 ۔ أويلم و بدؤوا بشرح علوم الته م و متامهاکتمل خلق

امليزان و أقيموا الوزن ابلقسط وال  امليزان أال تطغوا يفٍ ا و وضع هالشمس و القمر حبسبان و النجم والشجر يسجدان و السماء رفع
  ۔أالء ربکما تکذابن  يٍ و النخل ذات األکمام و احلب ذو العصف و الرحيان فبأ  هۃا فاکها لألانم فیهختسروا امليزان و األرض وضع

 . ( 13-5)اآلايت 

ناك يسجد النجم والشجر بشكٍل متساٍو. وهو رفع  ه اهما نور واحد فیهالقدس فقط بل  ةحظري  ليس الشمس و القمر حبسبان يفٍ 
 ہ فی مسائ ةاملعرفة و احلم شخصي( من أرضها ووضع ميزان ل مساء عاِل الذات )العاِل ا

 ہ۔ کما حق   ةالعلم و املعرف ةرفع يفٍ  ہتستخدمو يٍ ک

)املخلوقات  النعم مث أنتم أيها اإلنس واجلن  أصناف هائلة من ِل الشخصي( لكل املخلوقات حيث. خلق أرض عاِل الذات )العا
 الكثيفة واللطيفة( أايً من هذه النعم تنكرون. 

 ةسور تعالی يفٍ  ہو االنسان، يوجد ذکر مجيع نعم اللهو لقد قيل أبن اإلنس واجلن وامللئكة هم مراتب خمتلفة ملخلوق واحٍد بعينه
 ۔ م االمنس واجلنها هو املخاطبون فی  ،ةالرمحن جمتمع

))وما خلقت الجن  حيث يقول هللا تعاىل : ( 56:51)أجلها خلقا كما ذكر يف اآلية  والذين ها معاً يف العبادة واملعرفة اليت من 

 .أي ليعرفونم  ((نس إال ليعبدون  واإل
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 50 اجلزء

من القرآن. وإهنا سنة هللا أن جعل القيامة الروحية حتدث من   110أهم جتليات القيامة الروحية ابلرجوع إىل سورة النصر  بَّينَّاسبق أن 
يستطيعون الوصول إىل هللا مبفردهم )أبنفسهم(   كهذه هي لصاحل عاِل اإلنسانية حيث أن أولئك الذين ال  خلل إمام الزمان. كل قيامةٍ 

 بواسطة القيامة. إهنم حيققون الفناء يف هللا يف احلقيقة من خلل النفس الواحدة.  هللا الرحيمربون على الوصول إىل جي

( يف عاِل اإلنسانية ليس  االرتقاءحسب احلكيم البري انصر خسرو يوجد قيامات ال منتهية يف مملكة هللا اللحمدودة والتقدم الروحي )
کل   ةقص يٍ فف  ةا ذکر عاِل االمنسانیهمجيع ويفٍ  ةبکثرالقيامة الروحية يف القرآن احلكيم  أمثال  أمساء ويوجد ممكناً بدون قيامة روحية. 

  ۔ ةالروحی ةالقرآن يوجد مثال للقيام من األنبياء املذکورين يفٍ  نيبٍ 

هللا يف زمن آدم ملا تكرر  قيامة ؟ لو كانت القيامة الروحية مستثناة من سنة الهي قصة   التأويل يفٍ  قصة حضرة آدم أبكملها أن من يظن 
 ۔ مضت فيما مضی من الناس يٍ ه قبًل. ألنه يف السنة اإلهلية أتتی فقط تلک األحوال اليتٍ حدوثها مست

 النظر فيها.  واموضوع السنة اإلهلية يف القرآن برتكيز وأمعن واادرس

 
 51اجلزء 

معناها  اآلايت اليت حتتمل وجوهاً من التفسري فباإلضافة إىل هيئتها و ( آية يف القرآن الكرمي من 6666وفقاً إلحدى احلساابت يوجد )
امذ القرآن ذو  ابطنية ومعىن سري خفي فيها بل ريب يتضمن عاِل اإلنسانية بشكٍل مباشر أو غري مباشر البسيط الظاهري يوجد حكمة

  ہوجو

 (. 107:21كل العاملني من هللا )رمحة ل وه محة للبشر ِلمم ال بينما معلمه . ومما الشك فيه أن القرآن ر 

ُشر كل موضوع من مواضيع القرآن من طرف إىل آخر مث يكثفه اثنية يف حيث يـمن  (245:2القابض وهو الباسط وفقاً لآلية )إن هللا هو 
نفٍس كل األنفس حاضرة ابلقوة يف كل   أن نفس املكان وهذا هو السبب يف أن نفس كل املواضيع تكون يف كل موضوع متاماً كما 

ل عبء القيامة الروحية فإن كل الناس سيجتمعون روحياً فيه ويصبحون جيشه أو ذريته.  بشرية أي أنه إن كان فرد واحد قادر على حتمّ 
 ))ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت((.:  3هذه القدرة توجد يف كل نفٍس. قيل يف سورة امللك اآلية 

 من أحد أشعاري هذه احلقيقة:  يتضمن بيت

 دت مكاانً سامياً الناس أمجعون فيه متساوون شاه

 للجمال سيكونون متساوون يف األبد كما كانوا يف األزل  اي

 
 52  جزء



34 
 

أكوار روحية ومثل هذه العبارة وردت أيضاً يف كتاب  سرائر النطقاء(( أنه قبل آدم هذا الدور كان هناك أدوار و ))يف كتاب ذُکر
من أايم هللا ألف سنة من سنني هذا العاِل. ذكر القرآن  واليت وفقاً هلا يعادل يوم( 47:22يستشهد ابآلية )))إثبات النبوءات(( الذي 

هذا دور القدس،  ةاملی حظري ةو النفس الواحد ةامللئک ہتعرج فی يٍ ،الذ ( 4:70)تعادل مدته مخسني ألف سنة  الكرمي أيضاً يوماً 
 ۔ عظيم ويستطيع هللا أن يقصره بقدرته الكاملة

 ةذهامللک   قال يلٍ  ة۔ملئني مر  ةعشر-ملئني ةعشر-ملئني  ةو تعال عشر  ةملئني مر ةعشر -ملئني ةعشر -ملئني ةب عشر هاذ
 ۔ الکلمات يوما من األايم 

ون سنة ومثل هذه األدوار واألكوار العظيمة هي هبدف منح نعٍم المتناهية وفضائل وبركات على عاِل اإلنسانية من  هذا كور بستني ملي
 قبل هللا سبحانه وتعاىل. 

نحهم خلفة األرض الكونية من األرواح البشرية وكّرمهم مب اهاملؤمنني وانس اجلنة وملوكفاهلل بلطفه وكرمه خلق امللئكة واجلن 
(165:6،55:24 ) . 

 كل وعوده صحيحة وسوف تنجز.  أن يف ألولی األلباب  فما من شكٍ 
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))وسارعوا إلى مغفرة  من ربكم وجنة عرضها السموات واألرض أعدت  :  133جاء يف سورة آل عمران اآلية 

 .للمتقين((

عرضها كعرض السماء واألرض أعدت  ))سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة :  21 ورد يف سورة احلديد أيضاً اآلية

 .للذين آمنوا باهلل ورسله ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء وهللا ذو الفضل العظيم((

 ا إلى هللا((.و))ففرّ نقرأ  50ويف سورة الذارايت اآلية 

إن شاء هللا مينحكم هللا جنة  واملقصود تسابقوا وفوزوا أيها الناس يف عمل اخلري واألعمال الصاحلة ويف كسب العلم واحلكمة واملعرفة و 
 اخللد الكونية وآالفاً من نسخها. 

 
 54  اجلزء

 ۔))أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا ال ترجعون((: 115 جاء يف سورة املؤمنون اآلية

حول عاِل اإلنسانية آلياً.   راليت تثاتلك األسئلة الصعبة مجيع ي هنا وتعطيه القوة، وتُناآلية موضوع نقاشاحلكمة العميقة من هذه تؤکد 
  ہ۔ي املقام األخري للرجوع الی اللهالقدس امذ  ةحظري ةيف جن ةاململوء ابحلکمذا السؤال هيسأل  ہتعالی شأن  ہألن الل
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   ۔ار(())لمن الملك اليوم هلل الواحد القهّ :   16 ةاملبارک ةاملؤمنون يف األی ةتعالی فی سور ہقالل الل

 سيكون مجيع الناس يف مملكة هللا اليت ستكون يف اآلخرة أو اجلنة؟سؤال: هل 

   هناك بل ريب. جواب: سيكون مجيع الناس موجودين

 العناء والبلء يف مملكة هللا؟  أنواعسؤال: هل سيكون هناك ظلماً أو كمدراً بفعل أي من 

 جواب: كل على اإلطلق. 

تكون يف شكل   ةاریه الق ہ،و صفت. إنه القهار مهاختيار ةل هم كل الناس بعد إهناء  ذي يوجدالاحلمد هلل رب العاملني إنه الواحد 
 ہ۔ اخريا الفناء فی الل ةا حيقق وعاِل االنسانیهبربکت القيامة الروحية واليت

 
 55 اجلزء

قبضته يوم القيامة ))وماقدروا هللا حق قدرہ واألرض جميعاً :  69-67يف سورة الزمر اآلايت تعالی  ہقال الل

فهم يرون مثل هذه املعجزات العظيمة يف عواملهم  الباطن والعارفون  ةدهالتأويل ذکر مشاهذا يف  ۔بيمينه(( والسموات مطويات 
 عاِل الذات( يف احلقيقة هو عاِل اإلنسانية. القيامة الروحية أو القيامة العرفانية. فالعاِل الشخصي ) امال الذاتية. وهذه القيامة ليست

 عجيبة ومذهلة جداً يف القيامة الروحية.  ))فعّال  لما يريد((ود هال ةمن سور 107إن معجزات هللا القدير والذي هو حسب اآلية 

  الذی عاِل شخصي )عاِل ذات(عزرائيل . حتدث القيامة والدعوة يف إسرافيل و بعض األسرار يف مرحلة  نذکر حنب أن  وإليكم مثااًل،
يشرق فيه نور إمام الزمان املقدس ويقوم بعمله وهكذا حااًل وما أن يبدأ النفخ يف الصور حىت جتتمع أنفس الكون أبكمله يف نفس 

العظيم أن   ذا لقد ُعلم ابلسرهومن  لقى أنفس الكون أبكمله يف عاِل ذاته.السالك )العارف( فتقبض روحه مث تتناثر يف كل الكون مث تُ 
األول هو نفس العارف والثاين عاِل ذاته والثالث هو الكون والرابع النفس  قوالب يف القيامة الروحية،  ةأربع ةتعالی اللحمدود ہالل ةلرحم

ن  مذهلة وعجيبة جداً. أمتىن أالقوالب الكلية حيث توجد املعجزات العظمى إلسرافيل وعزرائيل يف القيامة الروحية. فمعجزات هذه 
 نه جيعل عيالأكلهم أيضاً هو   الزمان الذي هو إمام الناسوهكذا فإن إحدى صفات إمام ، بوضوح  كونوا قد فهمتم معىن كلمة قالبت

 العارف أثناء القيامة الروحية. إبلقائهم واحداً تلو اآلخر يف قالب هللا )الناس( عارفني
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و فرادٰی مث تتفکروا ما بصاحبکم من  مثنیٰ  ہأن تقوموا لل ة)) قل اممنا أعظکم بواحد  ةالبالغ ةابحلکم ةسبأ اململوء ةمن سور ةجاء اآلی
مجيع النصائع أن تقوموا بعد موتکم يف  ةخلص ا هاليت توجد فی ةم اممنا أعظکم بواحدها النيب قل لهاملعنی التأويلی: اي أی ۔(( ةجن
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  ہرسول الل ہصاحبکم أي الرسول أبن  ةحتٰی تنالوا معرف ةأسرار املعرفمث تتفکروا يف حيوامثنٰی و فرادٰی أي ا ہلل ةالروحی ةالقيام
 ۔ حقا

 ةبشکل فردي يف حظري ةایهحتدث أوال بشکل مجاعي و ثنائي مث يف الن ةالروحی ةو أن القيامه ةجيب التذکري أبن قانون القيام
ا يف القرآن النفس هاسم ةواحد ةنفس مرکزی ةروحی ةاحدا و يف کل قيامالواحد بعد أن أصبح فردا و  ہيف اللالقدس حتٰی يفنی البشر 

 ة۔ الواحد

صبحون واحداً ]أي أن األنفس رغم اجتماع أنفٍس ال معدودٍة معاً فإن هلم ميزات ليصبحوا واحداً هلذا يف النهاية ي يف بداية القيامة،
 واحدة[املرتمجة. ة تنطوي يف ذاهتا على إمكانية التحول إىل واحدة فتصري دعداملت

 ))وإذا النفوس زوجت((.: 7 ةاآلیجاء يف سورة التكوير 

وماذا تعين اإلشارة إىل   ف مقام ربه ختبان((؟ا))ولمن خ : الرمٰحنمن  46 يف اجلنة يف اآلية بستاننيإالمم يرمز التلميح إىل  
:  ( 52)الرمحن  يف أن فواكه اجلنة مزدوجة ةسر احلکمما  ))ومن دونهما جنتان((؟: (   62بستانني أُخريني حتتهما )الرمحن 

:  ( 36ية هلل سبحانه هو يف شكل أزواج )يس لتأويل حلقيقة أن كل مادون الذات اإلهلا ما ))فيهما من كل فاكهة  زوجان(( ؟
 الذي خلق األزواج كلها مما تنبت األرض ومن أنفسهم ومما ال يعلمون(( ؟))سبحان 

 

 57 اجلزء 

۔ ا ذا  ا ن بيتا مقدسا هلل تعالی ظاهر و مثال و هو الکعبۃ و بيتا مقدسا ثانيا باطن و ممثول و هو نور ا مام الزمان

  ہکون   لباب يفاأل ويلأجعل هللا القدوس االمام المبين جامع الجوامع للمثوالت الساميۃ کلها فما من شک يبقی لدی 
  ۔ذاه

( وهذه املعجزة شيءوهو )كل  كل قيامة روحية وهناك اسم آخر للکون يف اإلمام املبني أثناء   روحيا ن هللا يطوي الكون إ. يف احلقيقة 
 ل عارف. العظيمة تتجدد لك

ألنه اسم هللا األعظم احلي. فهو القرآن   ذا قليلهاملادحون ف ہما مدحه و االمام ميف اإلمام املبني   ةجمتمعفإن كل احلقائق واملعارف 
وآدم الزمان ووارث الكتاب  ووارث موالان عليوالسلم   ةالصل ہر النور و من آل الرسول علیهو مظالناطق ودين هللا ووجه هللا 

عني  أقلوب املؤمنني  ونور والنور املنزَّل وسفينة نوح والصراط املستقيم والطبيب الروحاين ومصباح  واهلادي احلق ومؤول القرآن  يالسماو 
ومعرفته هي  س . معجزاته تكون يف عاِل الذات ويف حظرية القد حبل هللاو هامة الروحية والناقور و القيوسلطان ملوك اجلنة نوره هو  احملبني

 كنز املكنون.ال

 
 58اجلزء 

 قال حضرة موالان علي صلوات هللا عليه خماطبا اإلنسان ابلكلمات املشهورة التالية:
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 وفيك انطوى العاِل األكرب    وحتسب أنك جرٌم صغري

هو عاِل شخصي )عاِل ذات(   اِل مستقل(( . هذا يعين أن كل انسان ويف نفس هذا السياق يقول اإلمام جعفر الصادق : ))اإلنسان ع 
 . ويكمن عاِل اإلنسانية فيه ابلقوة والعاِل الكبري أو الكون أبسره أيضاً. والقيامة الروحية ضرورية ملشاهدة كل هذا ابلفعل 

أي أن املظهر اخلارجي للكون هو جلده والداخلي هو نواته أو  ))وإذا السماء كشطت((.:  11 التکوير ةسور تعالی يف ہقال الل
, اإلنسان شكله األصلي الذي خلقه هللا )أحسن  کرمذي هو ابب علم وحكمة النيب األال )أصله(. يري اإلمام علي املرتضى، جذره

يف صورة أبيه آدم   ء الذي يدخل جنة حظرية القدس يکون املر و  ))تبارك هللا أحسُن الخالقين((.: ( 14:23) اخلالقني( به, اآلية
سانية خلق كل فرد على صورة نعم هللا على عاِل اإلنوهو بدوره كان قد خلق على صورة الرمحن حاملا دخل اجلنة وهكذا فإن من أعظم 

فامن شخصا واحدا فقط يکون سابقا  ةن فی القرآن يوجد قانون املسابقهم إىل حظرية القدس ألناء مّضيثأبيه أو أبيها آدم )خليفة هللا( أ
  كامنة يف نفٍس واحدٍة بعينها.  تکون  القيامة الروحية واعدا ذلك فإن كل األنفس يف

 . واحلمد هلل رب العاملني 

 
 59 اجلزء

مئة وأربعة وعشرين ألفاً من األنبياء. وعلى وجه   املعني و الرحيم اجلواد بعث فيهاِل اإلنسانية أنه الکرمي إن من أعظم نعم هللا على ع
 لعاِل اإلنسانية.  األعظماخلصوص النيب املقدس حممد صلى هللا عليه وآله, رمحة العاِل واحملسن 

بيع   فيها شرى وال نة لسوقاً ماأن رسول هللا صلى هللا عليه وآله قال : ))إن يف اجل السلم ہعلی روي عن حضرة سيدان علي املرتضى
 فإذا اشتهى الرجل صورة دخل فيها )أي يصبح مثل ذلك الشخص( ((.  إال الصور من الرجل والنساء،

واملعرفة وهلذا فإن هذه الصور ليست بل عقٍل   والعلم فيها يكون ابلعقل والنفس شيءاحلكمة التأويلية : إن إحدى ميزات اجلنة أن كل 
العاِل اللطيف  يه ةامذ اجلن نية أبكمله من الكثيف إىل اللطيفاليت هبا يتحول عاِل اإلنسا ةالعظيم ہالل ةمعجز اهبل امن ونفٍس. 

:  ة من البقر 138 ةحسب اآلی ہنوار اللأ  ةبصبغ أي ہالل ةا مصبغا بصبغهفی ہکمأب ةيکون عاِل االنسانی ا اليتهبنفس
 عابدون((.))صبغة هللا ومن أحسن من هللا صبغةً ونحن له 

: ))اخللق  قال ہجل جلل ہن أ ہعظيم من الل ويتهة انٌس من كل الفرتات ومن أجل هذا يوجد ضمان الوسوف يكون يف اجلن
 ۔ الدين لسيدان انصر خسرو  ہمن کتاب وج 4رح العاِل اللطيف انظر فصل عيايل((. من اجل ش

 
 60  اجلزء

للخلق اآلخر الذي ذكر يف اآلايت منبعا غريبا و عجيبا  ةعاِل االنسانی ةالبالغ ہو حکمت  ةالکامل ہتعالی بقدرت ہلقد جعل الل
))ثم خلقنا النطفة علقةً فخلقنا العلقة مضغةً فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم  : من املؤمنون  14-16
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هلذا كان كل   ثم إنكم يوم القيامة تبعثون((.ثم ا نکم بعد ذلک لميتون  ن الخالقينأنشأناہ خلقاً آخر فتبارك هللا أحس
بعاِل اإلنسانية. امللئكة أي أنفس  ةمرتبط ةوالباطن ةرهو کل حدود الدين الظاعاِل اإلنسانية منبع ن م رهالظا يفاألنبياء واألولياء 

ميكن إحصاؤهم وأهل اجلنة كلهم من عاِل  نيات والغلمان واحلواري الذين الالناس الصاحلني واملخلوقات اللطيفة واجلن املؤمنون واجل
 اإلنسانية. 

 يقول: يان تذکرت بيتا من الشعر للعارف جلل الدين الرومه

 ام ہا پريدہفتمني     ابملئک ابرہپسر در آمسانم  ےا

  548ص3کليات مشس ج  بين ! كم طفت مع امللئكة يف السماء السابعة((. ))اي 

من  11 ة اآلی کما جاء يف  ةللمشار ييقال الوح ہن أذا ه ةوسبب تسمی ينزل ابلوح ہن أل يمساء القرآن احلکيم الوحأمن امحدی 
 ومبا أنه توجد قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرةً وعشيّا((.  ))فخرج على: مرمي 

عل لکم نورا متشون جيمثًل يقول القرآن : ، ةاالمشارأي  القرآن وحيا يذا مسه،لةاملفردات القرآنی للجميع يف ةو حاوی ةامشارات بليغ
ن البشر  أاملی  ةالطريان توجد اشار املی الطريان و يف ةتوجد امشار ةاآلی ہذه بل يف فهذا النور ليس فقط للمشي ۔(28)احلديد  ہب

 ہ۔ ،امن شاء اللةللمعدودا ہد غرائب و عجائب مللک اللهيصبح ملکا و يشا

 
 61اجلزء 

 الرومي:  جلل الدين  قال العارف

 ار مست ها االن هحتت يشت عدن جتر ہبرزمني و جانم اپک عاشقان      در ب ہتن چو سای             

ا هحتت يجتر  عدن اليت ةجن  السکر يف ةحال يف ةموجود ةم املقدسهرض بينما امرواحعلی األ  ةجساد العاشقني مثل الظل موجودأامن 
 ۔ارهاالمن 

  قال حضرة موالان اإلمام سلطان حممد شاه صلوات هللا عليه: 

ها أزواج  ))ولهم في: ( 25:2) القرآن املقدس  تعالی قال يف ہ، واللةجساد لطيفأب أي  (())ستدخلون اجلنة أبجساٍد نورانية 

:   ةمن الواقع 37-35اآلايت  کما ذکر يف  يضاأن هزواجأرات جسما و روحا وعقل وکذلک هطا ةستکون ازواج اجلن مطهرة((.
أي منحناهم أجساداً لطيفة ))عرابً أترااب(( أي جعلناهم أنقياء متحابون ومتساوون يف  ))إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا((

 السن هم وأزواجهم. 

احلواري والغلمان هم أيضاً من عاِل اإلنسانية فاألسرار نفسها مكنونة يف هذه اآلية من حيث أن األرواح كلها تتجلى  لقد ذكر للتو أن 
 فبما أهنم متساوون ابلسن فل يوجد روح أكرب وأصغر.  اسويًة يف فجر األزل. وهكذ
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 62  اجلزء

 انصر خسرو يف ديوانه: سيدان احلکيم قال 

 امامم زمان بتافت         ليل السرار بودم و مشس الضحی شدم برجانم من چو نورم 

 شاهدت أنوار الضحى وسط الظلم        ملا بدت للقلب آايت اإلمام                    

ليست التجربة املذكورة حادثة عابرة بل إهنا وصف    ۔عنما أشرقت أنوار اإلمام يف روحي أصبحُت مشساً منرية رغم ظلم الليل املخيم
  هللا حسب اآلية مث استمرت نفس السنة يف عباد السلم ہعلی ہالل ةخليف مجيل للسنة اإلهلية اليت حدثت معجزاهتا يف حضرة آدم

 )).... سنة هللا التي قد خلت في عبادہ...((: ( 85:40)

السلم   ہآدم علی يف ہالل ةجرت سنعلی سبيل املثال: ية املقدسة هي يف غاية األهية،هلإن احلكمة يف اآلايت املرتبطة ابلسنة اإل 
 . (85:40)  ہعباد استمرت من ذلک الوقت يف  ہعظم عن طريق اممام زمان قد ُعۤلم تعليم االسم األ ہن أحيث 

امسان أعظمان واحد كان  السلم  ہآدم علیفعند وهكذا  ۔من يس 36يف شكل أزواج كما يف اآلية  يكون  دا هللاماع  شيءكل 
تعلق آبدم دوران بشكل مكتوب ))حتريري(( وصامت واآلخر كان نورانياً وانطقاً أي إمام الزمان. والقصة اليت هي موضوع حبثنا هنا ت

   .وليس آدم

ول األيعين أن علياً هو آدم   ((. فهذاالعاِل قدمي  ان يفأأخرى قال : )) ةاألول(( ويف خطب السلم : ))أان آدم  ہعلی قال موالان علي
، واآلن  ةوادم غري معدودأم ه ن الذين ال حُيصمو شخاص فيها النور واأليف العاِل. وهذه سلسلة ))نوٍر على نور(( واليت يكون علي  القدمي 

من عاِل   أي اخللئف من بنی آدم  ہال جيعل اللأ، ہمن النورابمنتبا  55نعام و من األ 165اآلايت  القرآن احلکيم يف انظروا يف
 هللا بغزارة.  نه من امللزم على الناس أن يشكرواإ ؟ةامنسانی

 
 63 اجلزء 

في السموات واألرض إال آتي الرحمن  ن))إن كل م: 95-93مرمي  ةفی سور ةتعالی اململوء ابحلکم ہيوجد قول الل

   قد أحصاهم وعدّهم عدّا. وكلهم آتيه يوم القيامة فراداً((.ل . داعب
النفس  م  يفهبعدد واحد فاجلميع يصبحون شخصا واحدا بفنائ ةالروحی ةالقدمي عن طريق القيام  ہم وفقا لسنتهو حُيصیهف

عظم أ ةالروحی ة، والقيام ةاالمنسانی علی عاِل ةرحيم للغای ہن اللقول فاصل أبذا هالواحد،ف ہالل حتی يفنوا يف ةيوم القيام ةالواحد
 ة۔ ممکن ةکانت املعرف  ا ملاهعلی مجيع البشر لوال ہرمحت

الصراط   م الزمان،آد علي، سلم النجاة، بيت هللا املعمور )احلي(،، نور ظهر نوره، سفينة نوح، آل الرسولم حبل هللا وامسه األعظم احلي،
عرفة  كنز امل  املؤول للقرآن، املرآة اليت تظهر هللا، الكتاب الناطق، الطبيب الروحاين، اهلادي احلق، مصباح اهلداية، ،يم النورايناملستق
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، إمام الكشف والكرامات، صاحب اجلثة اإلبداعية، ويل األمر، صاحب ةصاحب القيامة الروحی املنّزل، النور اخلالد، اإلمام املبني،
   الدائم يف هذا العاِل. والنون،الكاف 

 
 64اجلزء 

قال حضرة اإلمام موالان سلطان حممد شاه صلوات هللا عليه: ))إن مقام آدم عليه السلم أرفع من مقام امللئكة ووفقاً لذلك فإن 
بل  كم من قؤ العاِل حيث يتم إغوامقامكم هو أعلى من مقام امللئكة, لكنكم ترتكبون الذنوب وتغفلون عن حتصني إميانكم يف هذا 

هلذا تصبح النفس اإلنسانية فيكم مثقلة ابألوزار. إن نور اإلمام مرتبط بكل نفٍس بشرية وقلب املؤمن   الشيطان كما أن الدنيا تغريكم،
 هو بيت لإلمام يقطن فيه وهو مبين على احلب((. 

 ولد مرتني((. وقال حضرة عيسى عليه السلم: ))لن يلج ملكوت السموات من ِل ي

 انصر خسرو:  احلكيم  سيدان ويف هذا السياق يقول

 بزائي   ہعاِل ديگر اگر دوابر    اند بيايب      ہگرچت يکبار زاد                               

  ۔ذا العاِلهروحيا لوجدت العاِل الروحي يف  ةاثنی ةلکنک امن ولدت مر ةأنک ولت جسداي مر ))رغم 

   الرومي:ولوي جلل الدين امليقول 

 ادہا ن هبزاد         اپي خود برفرق علت ہچون دوم ابر آدمی زاد                             

 ۔ قدمه فوق رأس كل األسباب((  ندما يولد اإلنسان مرتني فهو يضع ))لكن ع

 ۔ أيضا حق ةاحليا ہذهفالقيامة الروحية حق، واملوت و البعث يف 

 . ه وإحسانه واحلمد هلل على منّ 

 
 65اجلزء  

أعظم ملعجزات  كون بل إنه  جدا  ةعظيمإن القرآن احلكيم ليس فقط معجزة  ةواملعرف ةابلروح والقلب واالمميان واليقني والبصريأقول 
   ۔التحمل تسمی العجائب والغرائب ةو املمکن  ةواملعجزات اللطيف ہجل جلل ہالل

يف حديث آخر : ))أهل اجلنة   بدان(( وقال: ))رّوحوا أنفسكم ببديع احلكمة فإهنا تكمل كما تكمل األوالسلم  ةالصل ہقال النيب علی 
 ۔ النوراين أي اجلسد اللطيفم يکونون يف اجلسد هکل  ةل اجلن ه ألن ام جرٌد مرٌد((. 
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 اهاثنی۔يدركون اجلان أو اجلنيات أوهلا أن الناس ال يوجد عدة أسباب هلذا،و السبب؟ هذکر املخلوق اللطيف ما إنين مدرك أبين أكرر 
  سويًة يف سورة الرمحن اليت تدعى عروس القرآن واليت هي جنة عالية لنعٍم خاصة. مهکل  اجلن والمنسلقد ذكر 

من نساء   ةمن احملتمل أن يکون بعض حورايت اجلن ہفامن  ةالطريق ہذهذا األزدواج ملا ذُکرا معا بهيف  ةعظيم ةلو ِل تکن  من حکم
  ۔م ها من رجالهاجلان و بعض غلمان 

 ةعرفم العلم و املههم أهل الباطن الذين عند(: إن اجلن 182السجستاين يف كتاب )إثبات النبوءات ص سيدان أبو يعقوب قال 
 ة۔ العظيم

 
 66اجلزء  

))إذ قالت  : من آل عمران  45 ةالقرآن اآلی ةبدالل  كان حضرة عيسى عليه السلم اسم هللا األعظم احلي يف زمانه ))كلمة((

بن مريم وجيهاً في الدنيا واآلخرة ومن ااسمه المسيح عيسى  ہالمالئكة يا مريم إن هللا يبشرك بكلمة من

))...إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول هللا وكلمته ألقاها إلى مريم وروح  : من النساء 171واآلية  ۔المقربين((

)االمسم األعظم(   ةکان الکلم أي الکلم  البدء يف أول إجنيل يوحنا : ))يفانظروا فإن ))كلمة منه(( تعين االسم األعظم.  منه...((.
أي کان االسم األعظم مرتبطا مع  ہو کان مع الل هفی البدء کان الکلم و ۔ شخصي بدء عاِل الدين و عاِل الو کان مکتواب يف هو

،   ہو من املصنوعات ما ُصنع  أي شیء بدون  ہوُصنعت مجيع األشياء بوساطت ہذا يف البدء مع اللهو  ہوالکلم کان الل  ہالل
 ۔ ((ة ي نور اآلدميني و النور يلمع يف الظلمهوکانت  ةاحليا ہکانت فی

))هللا نّزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه :  23 إحدى صفات االسم األعظم موجودة يف سورة الزمر اآلية

 جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر هللا ذلك هدى هللا يهدي به من يشاء((.

  االسم األعظم القرآن و يفواحد حيث أن  شيءألهنما يف احلقيقة  يضاو االسم األعظم والقرآن  أه فحوى التأويل: إن أحسن احلديث 
   القرآن االسم األعظم. يف

رم للذکر، أي ةمن سور 17 ةابممکانکم  أن تروا اآلی ))الرمٰحن علم ۔أن القرآن يف شکل االمسم األعظم أيضا  القمرأن القرآن يُسۤم
 ۔النوراين والعرفاين للقرآن أي امن الرمٰحن علۤمم االنسان الکامل ابالسم األعظم التعليم  ۔2،1الرمٰحن اآلايت  ةسور ۔القرآن(( 

 
 67اجلزء  

أي أهنم ِل  رّب  إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا((. ))وقال الرسول يا:   30 ةالفرقان اآلی ةتعالی يف سور ہقول
 ))... قد جاءكم من هللا نور  وكتاب مبين((.:  ةمن املائد 15 ةاآلی ۔يعلموا بباطن علمه وحكمته يف إشراق نور اهلداية 

 علي صلوات هللا عليه عن القرآن : ))ظاهره عمل موجوب وابطنه علم مكنون حمجوب وهو عندان معلوم مكتوب((. قال موالان 
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: ))محلة القرآن عرفاء أهل اجلنة(( أي أن أولئك الذين حيملون روح وروحانية القرآن وأسرار معرفته هم السلم  و  ةالصل ہقال النيب علی 
 أيضاً العارفون يف اجلنة حيث سيستمر أهل اجلنة ابكتساب أسرار املعرفة منهم. 

 
 68اجلزء 

 وأحب اخللق إىل هللا من نفع عياله وأدخل السرور على أهل بيته((.  ، حديث شريف : ))اخللق عيال هللاجاء يف

 أسعاهم يف حوائجهم((.  هللا عز وجل : ))اخللق عيايل فأحبهم إيل ألطفهم هبم و يف احلديث القدسي قالو 

هية فهي مثال رفيع ألرقى تعاليم إن كل تعاليم هللا ورسوله احلكيمة قّيمة. واملوعظة املذكورة سالفاً للنيب املقدس هي يف أعلى درجات األ
 هللا ورسوله. 

  رّب ملاذا خلقت اخللق؟ قال: كنت كنزاً خمفياً فأحببت أن أعرف فخلقت اخللق لكي أعرف((. قال حضرة داوود عليه السلم: ))اي

 
 69اجلزء 

 الصالح يرفعه((.))إليه يصعد الكلم الطيب والعمل : 10 ةفاطر اآلی ةسور ذا الکلم املبارک يفهيوجد 

 ۔ يصعد الکلم الطيب للعلم و العمل ہالی أي

))يا أيها الذين آمنوا إن تتقون هللا يجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم وهللا  :  29 ويف سورة األنفال اآلية

 ۔ فيصل ةجيعل لکم معجز أي ذو الفضل العظيم((.

 حتملوا نوااي طيبة لكل الناس يف قلوبكم وهذه أفضل وسائل نزول الرمحة((.  : ))عليكم أن السلم  ہعلی يقول موالان علي

کل فی فلک   :))و تعالی  ہسبحان  ہقال الل ۔دائما ہن کل شخص حکيم ينصح عيال اللأللقرآن تشري المی   ةالبالغ ةامن احلکم
و تکمل  ہقد جاءت من الل  ةرواح عاِل االمنسانیأل ةالواحد ةن احلقيقأ ذا يعينهو  .40 ةاآلی يس  ،33 ةاآلی نبياءاأل(( يسبحون 

  ة۔روحی ةقيام ا يفهدوران دائرت

 
 70 اجلزء 

آدم  و لفظ آدم و بين  ةمر 26و لفظ بشر  ةمر 65ولفظ امنسان  ةمر 18ولفظ امنس  ةمر 240القرآن العزيز لفظ انس  جاء يف
ا ذُکر عاِل  هاملواضع کل ہذه يموضع، فف 86 رض يفأموضع ولفظ  115 و لفظ دنيا يف ةمر 73ولفظ العاملني  ةمر 25

  ة۔و االمنسان خاص ةاالمنسانی
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ظر خلل الن ةایه ول املی النحميط ابلقرآن من األ  ةن کل موضوع رفيع و مملوء ابحلکمأللقرآن  ةوالباطنی ةذا من املعجزات املعنویهو
املی  ةمن البدای ةالروحی ةالقيام ہکذا واللهو  ہحاط ابلقرآن کلأ ہن أضا أي ةذا الوقت يُری موضوع عاِل االمنسانیه والبحث و يف

رب العاملني    ہ، احلمد للة جل عاِل االمنسانیألکل عارف ال يعمل امال من  يو امن العاِل الشخص ةالعاِل االمنسانی ةلفائد يه ةایهالن
؟ ہسبحان  ہبذات الل ةمتعلق ہعيال الل ةل عبارهام : هان سؤال هو يوجد   ۔ ہجل عيال اللأ ا من هالتضحيات کل ہذهو 

امن کل خدمات العاِل   ۔و فيناه ف ہالل السلم: ما قيل يف ہکما قال االممام حممد الباقر علی  ہالل ةخبليف ةمتعلق يهاجلواب: ال بل 
تعالی رحيم و کرمي  ہامن الل ہ۔ب ةيضا متعلقأالقدس  ةحلظري  ةسرار العظيمواأل ةجل عاِل االمنسانیأمن  يهلکل عارف  يصالشخ

   ة۔جدا علی عاِل االمنسانی

 

 

 

 
   71اجلزء 

، و ہيوم القيام ہکل شخص يُسأل عن رعيت  أي ۔((ہوسلم: ))کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعيت ہوآل  ہعلی ہصلی الل قال النيب
 الی  ةذا امللک من القوهال خيرج  يوالذ ةلکا ابلقولکل امنسان مُ  يکل عاِل شخص  تعالی جعل يف ہأن الل ذا يعينه

الدنيا   لو أصبح مجيع الناس املوجودين يف يو القادر املطلق الذه ہجللجل  ہ،ألن الل  ةيوم القيام ہعن رعيت و يُسئلهالفعل ف
  ہوآل ہعلی  ہصلی الل م کما قال النيبهل العاِل موجودين أبسرهلک يکون أکل مم   ة رعی يف ہفبفضل ةم الشخصیهعواِل ملوکا يف

 ةأن يکون بدون املشيئ ول ال ميکن ذا قول الرس هکان   ۔ا((هتکونوا ملوک األرض و حکام عبداملطلب اطيعوين وسلم ))ايبين
 ہم اللهجلعل  ہوسلم کما کان حق طاعت ہوآل ہعلی ہالعاِل الرسول صلی الل  لو کان أطاع مجيع الناس املوجودين يف ،ةیهاالمل

  ہقال النبی صلی الل ۔تعالی عجز أو عائق أو ضيق ہالل ةقدر يم الرسول، امذ اليعرت هکما وعد  ةم الشخصی ه عاِل  مجيعا ملوکا يف
ا  ها و معرفتهخزائن علم ةو قليل امذ بربکهف ةالروحی ةما قمنا ابلثناء علی القيامهم ۔وسلم: ))موتوا قبل  أن متوتوا((  ہوآل ہعلی

   ة۔تنقطع مجيع األسئل

 

 
 72اجلزء  

املشرق يساقون إىل اجلنة وهم كارهون((. وقال أيضاً :  أيتونكم من قبل سقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))ضحكت من ان
))ضحكت من قوٍم يساقون إىل اجلنة مقرنني يف السلسل((. وقال النيب : ))عجب هللا من قوم يدخلون ابلسلسل إىل اجلنة((. وقال 



44 
 

رسول هللا! من هم؟ قال : ))قوٌم   ((. قيل: اي  سل كرها: ))أال تسألوين مّم ضحكت؟ رأيت انساً من أميت يساقون إىل اجلنة يف السل
 من العجم((. 

کل زمان   ، ويفہالروحی ةالقيام قسرا يف ةن الناس يدخلون اجلنأمثل ُضرب   ہذهوسلم  ہوآل  ہعلی ہصلی الل حاديث النيبأويل أت يف
، ةالروحی ةمضطرين بقسر القيام  ہطائعني بينما عدد الحُيصی للناس الذين يرجعون الی الل ہعدد قليل للناس الذين يرجعون املی الل

 ۔ اآلمن السلمی ةم قانون اجلنهفيکون لاآلن  ةاجلن م يفهم کلهو  ہم من عيال الل هامذا کان اخللق کل

 
  73 اجلزء 

 ةالنوراآلی ةسور و قال يف  ۔ا((هرض طوعا و کر السموات واأل يسجد من يف ہ:)) ولل15 ةالرعد اآلی ةسور يفتعالی  ہقال الل
و   ۔عليم مبا يفعلون(( ہوالل ہو تسبيح ہرض والطري صافات کل قد علم صلت ألاالسموات و  من يف ہيسبح ل ہن اللأِل تر أ )):41

حتدثنا فی   ۔ کان حليما غفورا((  ہم امن همون تسبيحهولکن ال تف ہامال يسبح حبمد وامن من شیء)): 44 ةاسرائيل اآلی بين ةسور يف
  يف ةامن حماولتنا املتواضع ہ۔تفسريا للحديث الشريف: اخللق عيال الل  ہالذين سيکوانن ابمذن الل ہجهلکتاب و ن  دف اهعن  ةاملقدم
امن  ة۔و القرآن احلکيم لعاِل االمنسانی ةالروحی ةالقيام يف ةموجود ةلنعم کثري ةمثلببيان بعض األن نقوم أجل أمن  يهذا املوضوع ه

 ہ۔تعالی بنظر ہحب الی اللأ  ةابطن ابطن العاِل االمنسانی

 

 
 74اجلزء 

: ))إن هللا تعاىل قال: قالرسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ن أالنوافل   ة معجز  يف کتاب التصوف العملی و العلم الروحاين  ذکرت يف
حىت ابلنوافل يزال عبدي يتقمّرب إيلَّ  وما أحُب إيلَّ مما افرتضت عليه، بشيءتقرب إيل عبدي  وما ادى يل ولياً آذنته ابحلرب،من ع
   هبا ورجله اليت ميشي هبا((. فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده اليت يبطش أحبه،

عزاء  ا األهیأ، ہ شا و ال نظري لهکل دور مد  عظم ظل يف االسم األ أيمساء احلسنی امن کنز النوافل العظيم لأل ہو کرم  ہبفضل الل
  ذو احلظ العبداملذکور ماذا يسمع  ياحملبوب وفقا للحديث القدس ہأذن عبد ہعندما يصبح الل ہجل جلل ہل العارفني ابللأتعالوا نس

 ةالبدای ذا يفهاجلواب: يسمع العبد ذو احلظ اجليد ؟ ةاملرحل ہذهتعالی مث ماذا يسمع بعد  ہابمذن الل ةالبدای ذا يفه  اجليد
 ۔ ذا يسمع مجيع أسرار العارفنيه و بعد  ةو تسبيحات بعض امللئک  ةاملعجزات االمسرافيلی
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  75  اجلزء

نوان : والعلم الروحاين( يف الفصل الذي حيمل عي العمل وا ما انقشناه يف كتاب )التصّوفماحملبني أن يفهإنه يف غاية األهية لكل 
( فإن حديث النوافل حديث قدسي أي هو كلم هللا الذي ذكرت فيه القوانني األساسية  68-61: ))معجزات النوافل( الصفحات 

 لذي يقوم ابلذكر للسم األعظم. للقيامة الروحية. هذا الشرح احلكيم يعطي قوة عظيمة ل

أليست ثورة روحية وابطنية عندما يصبح هللا أذن وعني ويد ورجل عبده احملبوب؟ ألن يلحظ معجزات املعرفة العظيمة بعد أن جيتاز ثورة  
   شاهدة مبهجة جداً هلل بينما يعمل نوره كأذنه وعينه ويده وقدمه؟م كهذه؟ ألن حيصل على 

 -يصبح لدى الناس ثقة أعظم وأعظم بقدرته وحكمته ورمحته يلکأن توصف هذه النعمة العظيمة هلل إن من الضرورة امللحة 

 واحلمد هلل 

 
 76اجلزء 

مّسى النيب مخسة  خلق هللا أواًل؟  :ماذايف )صناديق اجلواهر( عندما سئل النيب املقدس صلى هللا عليه وآله وسلم  478احبث يف السؤال 
 أشياء قال: 

 هللا: نوري.خلق  أول ما -1

 خلق هللا: القلم.  أول ما -2

 خلق هللا: العقل.  أول ما -3

 خلق هللا: اللوح.  أول ما -4

 خلق هللا: الروح.  أول ما -5

 قلم واللوح بل عقٍل وروح؟ لهل ا وقت واحد يف كيف ميكن أن تكون مخسة أشياٍء أوالً   وان من فضلکم أخرب 

وميكنها أن تكون ابسٍم آخر أيضاً. وقد وصفها الرسول املقدس وفقاً لسياق الزمان   بعينها،واحدٍة  ةيقة أبدیقاإلجابة: هذه أمساٌء حل
يوجد اسٌم آخر لألبدية أو األزل وهو  لنور واحد إنه نور حممد وعلي،    ةلقلم واللوح ليسا بدون عقٍل وروح، هذه أمساٌء أزلیواملكان. وا

 الدهر الذي يعين الزمن الغري متحرك. 

ب )الكوكب الدري( أن موالان علياً قال : ))أان املتكلم بكل لغٍة يف الدنيا(( وهذا يعين أنه إذا متكن كل أهل العاِل من أن جاء يف كتا
اطين فإنه وأبمٍر من هللا يستطيع التحدث معهم مجيعاً بلغاهتم اخلاصة. والسبب يف هذا أن هناك قبٌس من نور بيسمعوا كلم اإلمام ال

:   ةمن البقر 143حسب اآلايت  الباطن يف إمام الزمان عليه السلم شاهٌد على كل الناس ل إنسان. ومام الزمان يف كإ
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))... وكنا لحكمه : من احلج  78 واآلية ))...لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً...((

 شاهدين((.

 
 77اجلزء 

ل الرسول  وهنا يطرح سؤال دقيق ومناسٌب: أِل يُرسم  أرسلنا من رسول  إال بلسان قومه((.))وما :  4 جاء يف سورة إبراهيم اآلية
ويف آية   ))وما أرسلناَك إال رحمةً للعالمين((؟: ( 107:21) مجيعاً حسب اآلية  عليه وآله وسلم رمحًة لسکان العاِلصلى هللا

هلل إليكم جميعاً الذي له ملك   أيها الناس إني رسول يا -محمد  يا–))قل يقول هللا:  158أخرى من سورة األعراف 

 ۔ السموات واألرض((

سل النيب األكرم حممداً ر اإلجابة على السؤال يف األعلى هي أن هللا عندما يرسل رسواًل يرسله بلغة قومه يف احلقيقة, وابلطريقة ذاهتا أُ 
))...قد  :   (15:5زل كذلك النور اإلهلي املقدس )فوق هذا أن ضاً وزل معه كان ابلعربية أيبلغة قومه أي العربية, والكتاب الذي تنّ 

كان هذا النور املُنـمزَّل أو اجملسد النيب نفسه يف زمانه وبعد   ہ تفسري الکتاب و أتويل من أجل كم من هللا نور  وكتاب مبين(( جاء
 النيب فإن اإلمام احلق الذي هو وريث النيب هو هذا النور.

  ہقوم النيب ولغتهلية اليت هي الرسالة احملمدية املقدسة إىل العاِل لكي تنتشر هلذا بدأ اإلسلم ابالنتشار وانتشر معه لقد جاءت الرمحة اإل 
ومن يستطيع القول كذلك أبن التأويل الباطين غري جائٍز التفسري الظاهري للقرآن غري جائز كذلك. هلذا من يستطيع القول أبن الشرح و 

 ؟ . (15:5) اآلية ي هلاالم لتأويل هو صاحب النور وم ابالذي يقو أيضاً 

 
 78اجلزء 

  204 ةاملی احلکم 184 ةمن احلکمانظروا كتاب )ألف حكمة(  ))ثم إن علينا بيانه((.: 19 يقول هللا تعاىل يف سورة القيامة اآلية
واجعلوها يف خمزون علمكم فهي مفيدة لكم إن شاء   ادرسوهامن أجل شرح التأويل وحكمة ففيه إحدى وعشرون حكمة من التأويل 

 هللا. 

لقد أمجع أهل العلم والعرفان على احلقيقة الكونية أبن علي الزمان الذي هو من سللة النيب املقدس هو اسم هللا األعظم احلي وصاحب  
 ةالتأويلی ةاحلکمالتأويل. والسؤال هنا هل ميكن للناس أن يصلوا إىل  ومؤول القرآن هلذا فهو خازن علم  والنور اإلهليالقيامة الروحية 

))يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً  تقول: ( 269:2)واآلية  وتصبح حبوزهتم أم ال؟ واجلواب: ِلمم ال،

 األلباب((.كثيراً وما يذكر إال أولو 

أن حالة الفناء يف اإلمام شرط للحكمة التأويلية أو التأويل اإلشراقي النوراين. وكنتيجة لتحقيقها مينح هللا  وهكذا نرى أنه قانون قدمي 
 حظرية القدس جزاًء للطاعات الثلث األساسية لتحصيل هذا أال وهي: طاعة هللا مث طاعة ةني كنوز التأويل األساسية يف جنالعارف

أيها الذين آمنوا  ))يا من القرآن احلكيم :  (59:4ان وهذه الطاعات ذكرت يف اآلية )رسوله مث طاعة أويل األمر أو إمام الزم
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ويف تسلسل هذا األمر أتيت أواًل طاعة هللا مث طاعة الرسول مث طاعة  أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم....((
: وهي القرآن احلكيم واحلديث عظيمة ملعرفة اإلمام علي ظاهرا هلا طاعة اإلمام علي وهناك ثلثة مصادرأويل األمر اليت أتيت يف أو 

 ہ۔ ا نفسهوصف فی اليتوكذلك خطبه 

 
 79اجلزء 

 يقول موالان علي يف إحدى خطبه االستهلكية: 

 األسماء الحسنى فادعوہ بها...""وهلل : (180:7)  ))أان األمساء احلسىن اليت أمر هللا أن يدعى هبا(( اآلية

 ))بل هو قرآن مجيد. في لوح  محفوظ((.: (21:85،22)اللوح احملفوظ(( اآلايت  ))أان

 ))أان خازن علم هللا((. 

 ))فإذا نقر في الناقور((.: (8:74)  ))أان الناقور(( أي صور إسرافيل اآلية

))إذ قال موسى ألهله إني آنست ناراً سآتيكم منها بخبر  أو  :  (7:27هدى(( اآلية ))أان النور الذي اقتبس منه موسى ف)

))فلما جاءها نودي أن بورك من في النار  من سورة النحل ذكر :  8ويف اآلية  س  لعلكم تصطلون((بَ آتيكم بشهاب  قَ 

 ومن حولها وسبحان هللا رب العالمين((.
 الان علي كما ورد يف قوله اآلنف الذكر. بل قصد نور مو  بكلمة )بورك( هللا بذاته سبحانه، فهنا ِل يقصد

  ۔االممام ةمتني ملعرف ييکون لديکم أساس قو  يحبب متقد ک  ہنفس  ہوصف فی يالذ ياقرؤوا کلم االممام عل

 
 80اجلزء 

هللا(( فإن هذا القول  إنه ضروري جداً أن تفكروا كما ينبغي يف القول املبارك والغين ابحلكمة واملعاين للنيب املقدس : ))اخللق عيال 
لعاِل  ةالعظيم ةالبشارة اليت جاءت فيها ييضمن بقوة أن عيال هللا ماضون إىل اجلنة يف هناية املطاف وقد مت التأكيد على هذا يف اآل

 ))وما أرسلناك إال رحمةً للعالمين((.: (  107:21النيب حممداً رمحًة لكل البشر)اإلنسانية أبن هللا قد أرسل 

:  (71:17لنعم اللحمدودة للقيامة الروحية ) جعل هللا من إمام املتقني إماماً للناس كافًة وهكذا فبأمٍر من هللا ينفع عياله ابكذلك فقد 
ومبا أن اإلمام من سللة النيب املقدس هو نفسه قائم القيامة الروحية فإن أمساء القيامة املذكورة  ))يوم ندعو كل أناس  بإمامهم...((

 مساؤه املتعلقة مبكانته كصاحب القيامة والتأويل. يف القرآن أ
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ويلقي اإلمام املبني عليه السلم الذي هو قائم القيامة بثقل كل مرحلة من مراحل القيامة على العارف أي )النفس الواحدة( ويبقي 
 كتاب أعماٍل وأفلم إشراقية عيال هللا خلف حجاٍب فل يدركوهنا. ميضي الناس كلهم إىل اجلنة وتبقى معجزات القيامة مسجلٌة يف 

 نورانية للعارفني. 

 
 81اجلزء 

من كتاب )صناديق اجلواهر( وجدان أنك قد أخربتنا أبن نور حممد هو القلم أو العرش ونور علي هو اللوح  479ابلرجوع إىل املسألة 
 ؟أو الكرسي فهل البد للنور أن يكون منفصًل؟ أال ميكن للنورين أن يكوان نوراً واحداً 

أييت بعد اجتياز عدة مراحل يف العاِل الشخصي )عاِل الذات( واليت يقول عنها   الوحدانيةلكن حظرية القدس أو عاِل  اجلواب: إنه ممكن،
ونور   العارفون أبن فيها ملكاً واحداً رئيسياً هو امللك األكرب أو ملك الطبقة األوىل العليا وهو يشكل كًل من القلم واللوح ونور حممد

يب هو العرش ونور علي هو الكرسي لكنهما نور واحد وملك واحد وهو  علي وكذلك العقل الكلي والنفس الكلية. صحيح أن نور الن 
 العرش كما هو الكرسي وهو كذلك السماء النورانية اإلشراقية الروحية كما هو األرض. 

يف أننا   قلته لنا ما سؤال: يقول كثري من الناس أن مفهوم األزل يعين املاضي السحيق جداً أي أبعد نقطة يف الزمن املاضي ابلتناقض مع
للعاِل الشخصي )لعاِل الذات(. من لطفك اشرح لنا هذه  سنشاهد األزل والعاِل اللمكاين )الفضائي( مباشرة يف هناية الرحلة الروحية

 مة العجيبة! كاحل

رض إىل  اللمكان، من األمن املكان إىل شخصي( هي من اجلسم إىل النفس،ال ذات )العاِل الالرحلة الروحية لعاِل  -جواب: أوالً 
كل    ن إ -هذه الرحلة دورانية فعلينا أن منشي حول الدائرة ونصل حيث بدأان الرحلة. اثلثاً  أن مبا  -من النهاية إىل البداية. اثنياً  السماء،

 األبد. حتديداً يف اجلبني الذي فيه العاِل األعلى الذي فيه أسرار األزل و   ذا ميكن جتربته يف العاِل الشخصي،يف اإلمام املبني وه شيء

 
 82اجلزء 

 الرحلة دورانية عينا أن ندور ونصل إىل حيث بدأان(( هل ينطبق هذا على مجيع البشر؟ أن سؤال: قلتم يف املوضوع السابق ))مبا 

 هذا ينطبق على مجيع البشر.  اجلواب: نعم

 سؤال: من أين أتينا 

 اجلواب: من جنة حظرية القدس. 

يشري التلميح الغين  ))هلى أتى على اإلنسان حين  من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً((؟:  1 ورد يف سورة الدهر اآلية
ابحلكمة يف هذه اآلية إىل معجزة ظهور حظرية القدس حيث يوجد كنز عظيم من أسرار املعرفة. إن هذه املعجزة هي سلسلة التجديد 
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مان  ة إىل حظرية القدس وتصبح فانية. تسمو حظرية القدس فوق الز اخلالدة. أتيت األنفس مجيعها مع النفس الواحدة يف كل قيامة روحي
 إهنا مكان التقاء األزل واألبد. حيث يوجد ينبوع من املاء العذب الصايف وقصر ويوجد الكتاب املكنون أيضاً وجوهرة العقل.  واملكان،

ومبا أن مقصدهم مجيعاً واحد وهو الفناء سواء إبدراك أو دون وملّا كان الناس عيال هللا فإهنم بعد فنائهم يف النفس الواحدة يفنون يف هللا 
 إدراك فالواجب على كٍل منا أن حيسن الظن والنية هبم ويقدم هلم وينفعهم وخيدمهم. 

 
 83اجلزء 

ٍل من  تبقى أمساء صفات هللا تعاىل املباركة دائماً الكنوز املطلقة األبدية لعاِل اإلنسانية هلذا فكل اسٍم منها يصب وابًل من غيٍث متواص
يف  العلم وتنريه عن إصدار نورها وأشعتها تعمل األمساء اإلهلية ابستمرار  تضيءالنعم على عاِل اإلنسانية متاماً كما ال تكف الشمس اليت 

 مملكته. 

ل قبل كل شيء وبطريقة غنية ابحلكمة ميدح هللا نفسه يف بداية القرآن الكرمي على أنه رب العواِل الشخصية )العاملني( أي أنه يدبر أمر ك
.  نفسهإنه عاٌم جداً وخاٌص جداً ابلوقت  عجيٌب ومذهل،عاٍِل شخصيم أو إنسان ابلتحديد. ونظام ربوبيته وتدبريه للعواِل الشخصية 

اجلماد والنبات واحليوان واإلنسان هي بدرجات. ففي احلقيقة إن كل إنساٍن هو جرٌم صغري )عاِل صغري( ينطوي فيه  وإن إعالته لعواِل
 العاِل الكبري هلذا تكون إعالته أكثر خصوصية ومشولية. 

مجيعها يف القرآن احلكيم واألخري كله جمموع يف أم ب العقل واحلكمة فقد مجعت علوم الكتب السماوية حاص فانظر بعمٍق وتبصَّر اي
قاً إن  الكتاب )الفاحتة( ويف بداية أم الكتاب يذكر فوراً التأييد األهم نوعيًة لعاِل اإلنسانية. أليس يف هذا حكمٌة عظيمٌة للغاية؟ يوجد ح

 شاء هللا العزيز. 

 
 84اجلزء 

قيقة واليت هي القيامة  (. وإن هذا احلديث هو حول القيامة الروحية يف احلامت قيامته(ق جاء يف احلديث الشريف : ))من مات فقد 
ألن الذي ميوت جسدايً ال حتصل فيه معجزات إسرافيل وعزرائيل أو معجزات ذكر االسم األعظم الذي هو مصدر القيامة  العرفانية،

اللمنتهية يف ملكوت هللا وهلذا فإن هللا ميجد إبفراط انصر خسرو فإن هناك سلسلة من القيامة  احلکيم ةالروحية الرئيسي. وحسب احلج
 حيث أن كل أسرار احلكمة واملعرفة ملئة وأربعة وعشرين ألفاً من األنبياء خمبأة يف القيامة الروحية. 

 لروحية. كذلك فإن مسو وفخر عاِل اإلنسانية وعيال هللا وكذلك االمتياز والتقدير املشرتك بني آدم وأبنائه يكمن يف القيامة ا

: لقد خلقناكم روحياً مع أبيكم النفس الواحدة مث خلقنا هيئتكم الروحية مث قلنا للملئكة أن تسجدوا   (11:7) فحوى أتويل اآلية
 آلدم وهنا يقصد أبناء آدم معه ألهنم فيه فل ميكن ألحد الفصل بينهما أبي شرٍح أو معىن. 
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ا حان وقت نفخ الروح اإلهلية يف آدم أبمٍر من هللا نفخ إسرافيل يف الصور فظهرت سأخربكم اليوم سراً عظيماً حول معرفة آدم. عندم
 -3اجتمعت األنفس مجيعها سويًة يف آدم وأصبحت ذريته.  -2حدثت القيامة الروحية.  -1معاً :  عدة معجزات عظيمة آبنٍ 

 سجدت امللئكة آلدم... اخل. 

 
 85اجلزء 

 . اء( (( وّ ح ))خلقكم من نفس  واحدة  )أي آدم( ثم جعل منها زوجها )أي : 6 جاء يف سورة الزمر اآلية

))فإذا نفخ  : ( 101:23)  عندما أصبحت كل األنفس أبناًء روحيني آلدم انقطعت علقتهم السابقة 84لنتابع من الفصل السابق 

كلها حلضرة آدم خليفة هللا وكان  سجدت امللئكة   امبليسوابستثناء  في الصور فال أنساب بينهم يومئذ  وال يتساءلون((.
سجوداً مذهًل للغاية يعلمه العارفون لكن يصعب جداً وصفه. يكفي القول أبن العاِل بكل أجزائه وجزيئاته كان يهبط ابلتناوب بداخل  

 للكون. يوجد  شخصي آلدم روحياً. كان هذا سجوداً عظيماً وصغرياً جلميع امللئكة من جانب ومن جانب آخر كان إخضاعاً الالعاِل 
 يف سجود امللئكة وإخضاع الكون هذا.  ة من األسرار املخبأريالكث

 واآلن ِل يكن آدم وحيداً فقد كان معه روحياً أبناؤه الروحيون الذين ال حيصون. ولذلك سبق أن قلت وأكرر قويل اثنيًة أنكم كنتم
 )املسجود هلم( يف وحدة آدم. و )الساجدين( يف تعددية امللئكة، 

 
 86 اجلزء 

يقول حضرة موالان اإلمام سلطان حممد شاه عليه السلم ))روح املؤمن روحنا(( وهذه حكمة أتويلية لفرمان موالان علي عليه السلم :  
 ))من عرف نفسه ]يف حظرية القدس[ فقد عرف ربه((. 

صورة أبيه آدم(( وآدم ُخلمقم يف اجلنة على  إن حظرية القدس يف اجلنة. قيل يف احلديث الشريف: ))كل من يدخل اجلنة يصبح على 
 صورة الرمحن. 

يتعلق ابلنفس الفائزة اليت دخلت حظرية القدس. وأبناء آدم كلهم   يف األعلى، رة حجة القائم عليهما سلم هللاضإن الفرمان املبارك حل
 الذين يدخلون حظرية القدس يصبحون فانون فيه. 

 ؟ (172:7حسب اآلية ) ))ألست بربكم((فس : نسؤال: يف أي مكاٍن روحي يسأل هللا األ

 جواب: هذا املكان هو حظرية القدس. 

 سؤال: هل يتجدد العهد ))ألست بربكم(( يف كل قيامة روحية؟ 

 جواب: أجل إن كل املعجزات العظيمة واخلاصة تتكرر عند حدوث القيامة الروحية. 
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 87اجلزء  

 السلم: يقول حضرة موالان سلطان حممد شاه عليه 

))أبقوا أرواحكم واعية مدركة تصبحون ملئكة, ويف احلقيقة ستصلون مقاماً أعلى من مقام امللئكة وأصحاب األعمال احلسنة النقية  
 قلوهبم وألسنتهم وآذاهنم وأيديهم وأقدامهم وأفواههم ينالون درجة أعلى من درجة جربئيل عليه مث واإلميان الكامل والذين برئت من اإل

 إسرافيل((.  من مرتبة جربائيل وميكائيل و أعلىعليكم أن تكونوا على إطلع وعلم ومعرفة عّلكم تصلون مرتبة  هلذا

له يؤتكم كفلني من رمحته وجيعل لكم نوراً متشون به ويغفر و أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وآمنوا برس : ))اي28 وجاء يف سورة احلديد اآلية
 لكم وهللا غفوٌر رحيم((. 

 صد ابلنور النقي املذكور يف هذه اآلية حضرة موالان علي عليه السلم يف املقام األول والرئيسي ومن بعده األئمة من ذريته. يق

له. الحظ أن هذين الشرطني و يتبعها اإلميان الصادق برس ساسية اللزمة للنجاح يف اإلسلم،إن خشية هللا من الشروط املتطلبة األ
 نور حضرة علي وهكذا فكيف ميكن ملصباح نور اإلمامة أن يبقى دائماً هناك بدون فراشات حوله. كذلك ملعرفة   ضروراين 

من املؤمنني يف العاِل لوال وجودهم النقطعت سنة هللا وأمره من الوجود فمن هم هؤالء؟ هل هم حدود  313قال موالان: يوجد دائماً 
 ة أم أهنم مازالوا بشراً؟ الدين؟ هل هم أجسام لطيفة أم كثيفة؟ هل أصبحوا ملئك

 
 88 اجلزء 

هللا عليه : ))إذا كنتم تريدون تعّلم القرآن اجمليد عليكم أن تصبحوا تلميذاً ألولئك الذين  قال حضرة موالان سلطان حممد شاه صلوات
 يعرفون معناه احلقيقي((. 

إن أولئك السالكني الذين يرغب اإلمام عايل املقام بتعليمهم احلكمة واملعرفة الباطنية النورانية واإلشراقية قد منحوا االسم األعظم  
ومبا أن إمام  مرتبة حق اليقني هي حظرية القدس  وراين بعني اليقني ويستمر إىل حق اليقني. إن الروحية. يبدأ التعليم النوموجبات القيامة 

ميلك اعتقاداً   زمان نفسه هو االسم األعظم احلي فالسالك احملظوظ هو حبيبه احلقيقي. وال بد من أن نذكر هنا أبن الشخص الذي الال
مطلقاً إبمام الزمان وال حيبه بتوقد لن يستطيع حماولة احلصول على االسم األعظم منه. ألنه وبشكٍل مشابه يشرتط بشكل أساسي 

قرآن من أجل مشاهدة واستيعاب املعجزات التأويلية هلذا الكتاب اجمليد عن طريق االستنارة بنور االسم األعظم. امتلك احلب الكامل لل
 للقرآن وهكذا فاحملظوظ إن شاء هللا قد يتمكن من حتقيق الفناء يف ينأي أن السالك جيب أن يكون متمكناً من معرفة املعىن الباط 

 القرآن واإلمام. 

 



52 
 

 89اجلزء 

: ))وجعل لكم سرابيل تقيكم احلر وسرابيل تقيكم أبسكم كذلك يتم نعمته  ( 81:16) م الفردوسية لعاِل اإلنسانية السرابيلمن النع
))وعلمناہ صنعة لبوس   : (80:21وسية واألجسام اللطيفة واللبوس )ورانية واحللل الفرديكم لعلكم تسلمون((. واألجسام النعل

والطيور : ))...وإذا ختلق من الطني كهيئة الطري إبذين فتنفخ فيها فتكون طرياً  شاكرون((كم من بأسكم فهل أنتم لكم لتحصن
 إبذين...(( 

 واألجسام اإلبداعية واخللق اجلديد واألجسام الشبيهة واألجسام السماوية واجلن املؤمنون. 

أن تدرك اجلنة يف هذا العاِل. ميكن  وانة حاولموضع التسخري يف القرآن احلكيم فإن كل األشياء املذكورة آنفاً هي نعم اجل واادرس
 يقني ضرورية للغاية لكل الناس. لعن طريق معرفة علم اليقني. هلذا فإن معرفة علم ا شيءاكتساب املعرفة األولية لكل 

ومشاهدة  منفسك أ من مشاهدة واالسفر يف أحناء الكون واحلصول على معرفة أسراره. وستتمكن مبعد ولوج اجلنة ابجلسم النوراين ميكنك
ك األسئلة  وخصوصاً األجوبة املقنعة لكل تل  سلم النورانية. ما من نعمٍة مستحيلة يف اجلنةال  بشر يف صورة خليفة هللا آدم عليهالمجيع 

 املتعلقة مبعرفة التاريخ. ابختصار كل نعمٍة وكل كنٍز وكل معجزة متاحة يف اجلنة. 
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 الطنني يف أذن اإلنسان؟ سؤال: ما سّر هذا 

))إن هللا ال يستحي أن يضرب مثالً ما بعوضةً فما  : ( 26:2)  جواب: السر األول: إنه مثال للبعوضة اليت ذكرت يف اآلية

 فوقها ...((.

 ))فإذا نقر في الناقور((.: (8:74) اآلية -السر الثاين: إنه أول انقور القيامة

يتبعون الداعي ال عوج له   يومئذ)):  (108:20) ةاآلي دعو األنفس كل بلغتها يامة الذي يلثالث: إنه داعي القاالسر 

 ((.ألصوات للرحمن فال تسمع إال همساوخشعت ا

))واستمع يوم يناد  المناد  من مكان    : (41:50دي إىل القيامة من مكاٍن قريب )السر الرابع: إنه املنادي الذي سوف ينا

 قريب((.

 . ( 108:20هلذا هو دائماً الداعي اآلية ) واحد من اجلن والثاين من امللئكة وهذا هو امللك فرٍد صاحبان السر اخلامس: يف كل 

 .( 26:2وضة اليت ضرب هللا هبا مثًل )السر السادس: إنه قبس أو ومضة من نور إمام الزمان ألن موالان علي يقول: أان البع

 يتكلم بلغة كل فرد؟ سؤل: ما الشاهد على أن داعي القيامة 

 . (108:20ب: إنه ال عوج له اآلية )جوا
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 91 اجلزء

 : ))إذا درستم الكتب الدينية وعملتم هبا ستكونون ملئكة((.  ماهعلی  ہقال حجة القائم سلم الل

 ))حاولوا أن جتعلوا أولئك الذين ِل تتوفر لديهم فرصة اكتساب املعرفة مثلكم يف األمور الدينية((. 

اه احلقيقي.  تصبحوا تلميذاً ألولئك الذين يعرفون معن أن مت تعلم القرآن عليكم دعليكم أن تقدموا املعرفة ألوالدكم. إذا أر  إنه واجب
غري ملمني بكتب دينية كثرية حيث أنكم ِل تدرسوا معظمها. إذا درستم مثل هذه  ہون معناه احلقيقي. إنکم اخلواجوهبذه الطريقة ستعرف

   يبقى عندكم أي شائبة. سيشهد عقلكم أبن دينكم صحيح إذا قرأمت أعمااًل كهذه. وهذا ما جيب أن تفعلوه. الكتب ستفهمون ولن
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م ولكن أكثر الناس ال  تبديل لخلق هللا ذلك الدين القيّ ))فطرة التي فطر عليها ال:  30جاء يف سورة الروم اآلية 

 ۔ذلک دين القائم أي، ذلک الدين القيم ہقانون  أي ہالل ةفطر  يعلمون((.

وأعطى بلطفه كذلك املفهوم  روحياً يف األزل. وهلذا قال حجة القائم : ))النفس واحدة(( عين أن هللا خلق كل الناس متساوينهذا ي
 للحقيقة الواحدة.  يالغري العاد

 مفهوم حظرية القدس كل الناس على العرش العلوي. منح هللا ونبيه الناس مجيعاً اللقب الرفيع ))عيال هللا(( فقد عرض 
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))وهو الذي خلق السموات واألرض في ستة أيام  وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم  :  7جاء يف سورة هود اآلية 

  أحسن عمال((.
املذكورة آنفاً: إنه هو الذي   التعليم الرابينابنتباه يف انظروا  568يف كتاب )ألف حكمة( حتت عنوان ]عرشه[ يف احلكمة  كما جاء

مزي للعرش على املاء[ حيث أنه  خلق السموات واألرض يف ستة أايم وكان /أصبح/ يكون عرشه على املاء ]أي حدث التجلي الر 
ة ]وكان عرشه على املاء[ ثلثة معاٍن يف العربية مثل : )كان/أصبح/يكون(. تعود القصة احلقيقية  كم أيكم أحسن عمًل وحتمل عبار بر جي

 هلذا احلدث إىل عاِل الدين. 

  امللحظة العرفانية اليت حتدث يف العاِل الشخصي ]عاِل الذات[ حيث يرى العارفون حلماً نورانياً فيه حميٌط فوقه سفينة كالعرش وعليها
النور وهذا جتٍل رمزٍي لرب العرش وإشارٌة إىل أن عاِل العارف الشخصي قد وصل إىل كماله اآلن وقد دخل مرحلًة من العلم  جتلي 

 واملعرفة. 
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 94اجلزء 

ويف  93شخصي( كما ذكر يف الفصل ال ذات )العاِلالإن مثل العرش اإلهلي على املاء )احمليط( هو من بني أرقى األمثلة عن عاِل 
))وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك  : (41:36 ) احلقيقة هذا العرش هو نفسه الفلك املشحون املذكور يف اآلية

طغا الماء  ))إنا لما: ( 11:69) ويدعى أيضاً اجلارية أي السفينة العائمة الوارد ذكرها يف سورة احلاقة اآلية المشحون((.

 فلك النجاة.  يعين حملناكم في الجارية((

: ))إان ملا طغا املاء محلناكم يف اجلارية(( أي عندما بدأ طوفان القيامة الصغرى يف زمانكم محلناكم يف فلك  (  11:69) يل يف اآليةق
 النجاة إنه فلك أهل البيت. 

السفينة من  لعرش هو تلك الشخصية املهبة اجلليلة اليت سيفىن فيها من يف اوفلك النجاة هذا هو عرش حميط املعرفة كذلك ورب هذا 
:  (26:55،27)  الناس وحيصلون على حياٍة خالدة من أجل هذا ال يظهر أحد سوى وجه هللا يف الفلك املشحون كما يف اآلايت

 فقد حقق اآلخرون الفناء واالندماج فيه.  ))كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجالل واإلكرام((
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قاطعة هي يف القيامة الروحية والنعم نفسها موجودة كذلك يف القرآن احلكيم وأحد أهم وأعظم األمثلة رف الاإن آخر وأعلى احلقائق واملع 
  إبراهيم ))إن هللا اصطفى آدم ونوحاً وآل : ( 33:3) عن هذه الوقائع هي أن هللا اختار )اصطفى( آدم من بني الناس يف زمانه

))خلقكم من نفس  واحدة  ثم  :  (6:39روحياً من النفس الواحدة أي آدم ) وخلق كل البشر وآل عمران على العالمين((

 جعل نها زوجها وأنزل لكم من األنعام...(( 

 إىل هذه ح هللاها هللا آلدم عليه السلم. يـُلممّم وارتقى أبناء آدم تدرجيياً ودخلوا جنة حظرية القدس وحصلوا على نفس الفضائل اليت وهب
؟ مين هللا على كل األنفس البشرية بقربه وخماطبته: ))ألست بربكم((؟ (172:7) سأهلم : ))ألست بربكم((  اليت ال حتصى، الفضائل

وهم من حظرية حتصى وكذلك إىل دنّ  يف كل قيامة روحية. يف هذا اخلطاب املقدس الغين ابحلكمة يوجد تلميح إىل الفضائل اليت ال
 قال موالان : ))إبمكانكم أن تروا اجلنة والعرش يف هذا العاِل((. القدس أو العرش. يف هذا السياق 

 تتأكدوا منها بواسطة معرفة علم اليقني.  أن إذا كنتم قد غفلتم عن معجزاٍت عظيمة كهذه ميكن 

 عادة. فيها كل النعم اليت تعطيكم أقصى درجات الس أن إن كل نعمة منسية ستأيت أمامكم يف اجلنة حسب رغبتم ومن ميزات اجلنة 

 
  96  فصل 
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القرآن اجمليد ( يوجد أربع صلت للنور يف نوران( عينأ قال حضرة موالان سلطان حممد شاه عليه السلم : ))جيب أن تشاهدوا نفسكم
 نور املؤمنني واملؤمنات.  -4 نور اإلمام، -3نور النيب،  -2نور هللا،  -1وهي : 

 ين على احلب((. من منزل لإلمام ليقطن فيه وهو مباإلمام مرتبط بنفس كل إنسان. وقلب املؤ قال حضرة موالان : ))إن نور 

لكنكم  وقال املوىل املقدس أيضاً : ))الناس أبناء آدم ومرتبة آدم أعلى من مرتبة امللئكة, هلذا فإن مرتبتكم أيضاً أعلى من مرتبة امللئكة
 ةثقيل ةتصبح نفسکم االمنسانیيف هذا العاِل وهتملون إميانكم )تغفلوا وتقصوا( وتغركم الدنيا وخيدعكم الشيطان هلذا  تقرتفون الذنوب

 لكي تدعى إنساانً فاإلنسانية ضرورية فعود الصندل بدون شذا يبقى جمرد خشبة جافة((. 
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حسنة لمن كان يرجو هللا واليوم اآلخر وذكر هللا  ))لقد كان لكم في رسول هللا أسوة : ( 21:33) جاء يف اآلية

 كثيراً((.

كان هناك منوذجاً للرتقاء الروحي للشخص الذي يرغب مبشاهدة هللا واليوم اآلخر أي اإلمام يف  رمجة أخرى لنفس اآلية : حقا يوجد  ت
 عراج مقتدايً ابلنيب إبذن هللا.هذا العاِل ويذكر هللا ذكراً كثرياً ابمسه األعظم. وشخص كهذا يستطيع الوصول إىل امل

 ضل صاحبكم وما غوى((.  : ))والنجم إذا هوى. ما2 -1ذكر يف سورة النجم اآلايت 

للمعراج وحيداً ظاهرايً لكنه دخل حظرية القدس روحياً مع كل األنفس اليت أرسله   للعاملني ةکان رحم  يالذ فحوى التأويل : ذهب النيب
 ة لنبيه احملبوب صلى هللا عليه وآله. حذي يشرق ويغرب يف حظرية القدس وميدح اهلداية الناجلسم هللا ابلنور اقهللا رمحًة هلا. هلذا ي

هللا أبن كل األنفس كانت مع النيب روحياً يف رحلة معراجه.  ويف استخدام كلمة )صاحب( تكمن حكمة عميقة أيضاً حيث يقول 
 ر فيها. كَّ فم حاول أن حتلل احلكمة من كل كلمة يف هذه اآلية وتـم 
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 : ما هعلی ہسلم الل يقول حجة القائم

 ۔ ))حيث توجد املشاهدة توجد اجلنة(( 

 ۔ ))ستدخلون اجلنة أبجساٍم نورانية(( 

 ۔جداً عند هللا الكرمي(())النفس اإلنسانية عزيزة 
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هو نفس كتايب هذا حنن نبحث عن احلقائق واملعارف اليت تظهر أن هللا كرمٌي جداً وسوف مينح اجلنة اخلالدة   األخريإن الفرمان املقدس 
صبح أ وصبح قواي ألكتاب يف هذا ا جة القائم ووفقاً له فإن كل دليلوجدان كنزاً نورانياً يف هيئة فرماٍن  حل ۔بشر يف هناية املطافالجلميع 

  ۔ذا صيٍت حسن إبذن هللا فهو بفضل هللا وكرمه وأتى كنتيجٍة للدعوات املخلصة واملتواصلة من رفقائنا احملظوظنيذا الکتاب انجحا و ه
قنٍي وإنه يف ))النفس البشرية عزيزة جداً عند الرب الكرمي(( لذا على كل إنساٍن أن يسمو ويتفوق يف جمال العلم والعمل بكل أمٍل وي

 غاية األهية أن نفهم معىن ))النفس البشرية عزيزٌة جداً عند هللا الكرمي(( كما ينبغي.

 . آمني مث آمني 
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))ويسألونك عن الروح قل الروح من ]عالم[ أمر ربي ]أي عالم كن[ وما أوتيتم من  : (85:17) ذكر يف اآلية

  عليكم أن تفهموا أسرار الروح[ ((.العلم إال قليالً ]لهذا يصعب جداً 
سر الروح حمفوظاً وراء حجاٍب من احلكمة أي  ہبقی اللأ هلذا فبإظهار نقص معرفتهم سؤال ليختربوه لسأل الناس الرسول املقدس هذا ا

وح يف القرآن احلكيم يعين أن الروح هي دائماً حتت معجزة ]كن[. تستخدم كلمة ر  أن الروح ليست من عاِل اخللق بل من عاِل األمر ما
 جمندة((.  الشريف كما يف : ))األرواح جنودٌ  بصيغة املفرد لكنها تستخدم بصيغة اجلمع يف احلديث

سؤال: السؤال املنطقي هنا هو أال ينبغي أن تكون كلمة روح بصيغة اجلمع كذلك يف القرآن مادامت تستخدم بصيغة اجلمع يف 
 احلديث الصحيح؟ 

بصيغة اجلمع )املقصود أهنا مفرد دائما( قال   ہأيضاً لكن يف سياق مفرد مستخدم فیالقرآن بصيغة اجلمع جواب: لقد استخدمت يف 
 الروح واحدة((.  ن موالان : ))روح املؤمنني روحنا(( وقال أيضاً : ))أنتم أبنائي الروحيون وتذكروا أ
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ة العرش : ))إذا كانت قلوبكم صافية نقية سيكون إبمكانكم مشاهدما هعلی ہسلم الل من الفرماانت الغنية ابحلكمة حلجة القائم
 إنه ليس بعيداً جداً((.  العلوي يف هذا العاِل، 

 فإن هناك فائدة عظيمة من نيل اجلنة يف هذا العاِل((.  -))إذا أصبحتم أتقياء ستنالون اجلنة يف هذا العاِل 

عرفة حظرية القدس جتعل من نيل جنة الغد حمتمًل اليوم كما  مدس العاِل الشخصي )عاِل الذات( و اجلنة والعرش العلوي يعينان حظرية ق
ينقطع وجود  ہبنيل إن أعظم فوائد جنة حظرية القدس يف هذا العاِل هي أن  ))ويدخلهم الجنة عّرفها لهم((.: (6:47)يف اآلية 

 . ل کلياهجحيم اجل



57 
 

 إهنا احلكمة اخلارقة هلل القادر املطلق  ((إبراهيمنار كوني برداً وسالماً على  ))قلنا يا: (69:21) ذكر يف سورة سبأ اآلية
حيث أنه ِل خيمد النار لكنه جعلها ابردة. هذه النار الباردة هي أكثر املعجزات عظمة وهي معجزة غري اعتيادية وقد جعلها هللا وسيلة 

 لألمان. 

 أنه جيعل انر جهنم ابردة ووسيلة لألمان من أجل عياله. ر إن رأينا اجليد حول هللا هو اابختص

 


